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легкої промисловості та торгівлі. Наведемо один з прикладів, що 

підтверджує потребу проведення таких досліджень.  

Відомо, що для набуття бакалавром спеціальності 076 

˝Підприємництво, торгівля, біржова діяльність˝фахових 

компетентностей, нормованих діючим освітнім стандартом, у 

навчальний план повинно бути включено перелік тих товарознавчих і 

комерційних дисциплін і в такому обсязі, які гарантують цьому 

бакалавру успішну реалізацію своїх знань в практичній діяльності у 

сфері торгового підприємництва, торгівлі чи біржової діяльності. 

Виходячи з цього виникає ряд питань: скільки і в яких обсягах потрібно 

обрати практичних товарознавчих та комерційних дисциплін і вивчення 

яких дисциплін гарантує бакалавру даної спеціальності найбільш 

важливих ключових професійних компетентностей. 

При цьому потрібно враховувати ту обставину, що торгове 

підприємництво в Україні тільки починає розвиватися, біржова торгівля 

в Україні поки не розвинена, а сфера торгівлі є розвинутою серед 

багатьох ключових галузей економіки України. 

Таким чином, основним результатом дослідження цих питань 

повинна бути встановлення узгодженості між переліком професійних 

копетентностей для бакалавра чи магістра спеціальності 076, набором 

профілюючих товарознавчих і комерційних дисциплін у навчальному 

плані та їх змістом в навчальних програмах цих дисциплін. 
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СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПИЛ ЦИРКУЛЯРНИХ ДИСКОВИХ 

Зростання вартості лісоматеріалів, прагнення вийти на нові ринки, 

пошук шляхів економії матеріалу – це далеко не весь перелік 

актуальних проблем, які щодня постають перед українськими 

підприємствами лісопереробного комплексу. Практично всі вони мають 
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у своєму складі дільницю розпилювання круглих лісоматеріалів [1]. 

Наразі пили циркулярні дискові є необхідними інструментами під час 

обробки дерева, виконання ремонтних робіт та багатьох інших операції, 

пов’язаних з розпилюванням матеріалу. Основне призначення цього 

інструменту: поздовжнє та поперечне різання різних порід деревини; 

розпил різних панелей з натуральних і штучних волокон (ДСП, ДВП, 

фанери, МДФ); різання ламінованих панелей, пластичної маси, 

багатошарових матеріалів, шиферу, органічного скла [2]. 

Представлені на ринку пили циркулярні дискові поділяють за їх 

призначенням для: поздовжнього розпилювання деревини; поперечного 

розпилу деревини; розкрою ламінату та інших плиткових матеріалів; 

різання кольорових сплавів металів [3, 4]. 

За глибиною пропилу пила циркулярна дискова може належати до 

одного з чотирьох типів: малі з глибиною пропилу 40-46 мм; середні – 

50-55 мм; великі – 65-70 мм; професійного класу – 65-140 мм [3, 4]. 

Перші два типи – це ручні пили дискові циркулярні. Вони більш 

маневрені й легкі, а отже, і більш ергономічні. Мають меншу 

потужність й, відповідно, меншу продуктивність. Третій тип 

відноситься більше до професійного класу, ніж до побутового. 

Циркулярна пила дискова по дереву використовується для 

поздовжнього, або поперечного розпилу деревини. При цьому, в 

залежності від призначення, вона може мати полотна різної конструкції. 

Серед пил циркулярних дискових найбільш поширені ручні. 

Першорядним і найголовнішим параметром є максимальна глибина 

пропила. Пили циркулярні дискові мають ще один важливий параметр – 

частоту обертання диска. Чим вона більше, тим простіше розпилювати 

тверді матеріали. Така пила має кращу керованість, маючи кулясту 

ручку, що дозволяє зафіксувати пилу практично в будь-якому 

положенні. 

На виробництві й у побуті використовуються різні за типом пильні 

диски. Між собою вони відрізняються не тільки за матеріалом 

виготовлення, положенням зубців, але й за сферою використання. Всі 

представлені на ринку пильні диски можна поділити на 4 типи, а саме 

диски по: каменю; дереву; сплаву металу; пластичній масі [3]. 

В залежності від діаметру пильного диску вони поділяються на 

класи: малий (40-50 мм) – листові матеріали; середній (50-65 мм) – 

найпоширеніший, універсальний; професійне обладнання (65-140 мм).  

В залежності від глибини пропилу, для інструменту підбирається і 

потужність двигуна. Умовно, сьогодні моделі пил циркулярних 

дискових поділяються на наступні класи: малої потужності 800 Вт; 

середньої потужності від 800 до 1200 Вт; великої потужності понад 

1200 Вт [2]. 

Різні виробники використовують різні марки матеріалів для 

виготовлення пил циркулярних дискових. Технологічний процес 
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виготовлення пил циркулярних дискових складається з багатьох 

технічно складних операцій. 

Конструктивні особливості пил циркулярних дискових різних 

виробників є результатом випробувань і досліджень, які важливо 

використовувати максимально наближено до конкретних умов. Разом із 

тим пили циркулярні дискові мають різну кількість і форму зубців, 

прорізів різної форми, обмежувачів подавання, заклепок тощо. 

Пили циркулярні дискові повинні бути ідеально рівними, інакше 

внаслідок тертя об стінки пропилу вона сильно нагріватиметься. Вкрай 

важливим чинником, який впливає на стабільність роботи пил 

циркулярних дискових під час пропилу, є відцентрові сили інерції. 

Доволі поширеною причиною неякісної роботи пил циркулярних 

дискових є недостатня потужність приводу верстата. Ключовими 

параметрами, які забезпечують належну роботу пил циркулярних 

дискових, є швидкість різання та подавання на зубці. Швидкість різання 

залежить від кількості обертів і діаметра пильного диска [1].  

Таким чином, пили циркулярні дискові є одним з найбільш 

затребуваних на ринку інструментів. До основних параметрів пил 

циркулярних дискових, які необхідно враховувати під час придбання 

належать: властивості розпилюваного матеріалу, вимоги до якості 

поверхні заготовки, глибина розпилу; потужність; частота обертання 

диска.  
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