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Для підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції 

України ринок вимагає від виробників забезпечення високої ефективності 
технологічних процесів. Існуючі конструкції опорних елементів верстатних 
пристроїв (ВП) не здатні у повному обсязі забезпечити ефективне 
використання верстатів у багатономенклатурному виробництві, що пов’язано 
з великими фінансовими затратами та значними витратами матеріалів. 
Різноманітність компоновок ВП, які використовуються для обробки 
однотипних деталей, з одного боку, забезпечує багатоваріантність, а з 
іншого – суттєво ускладнює задачу визначення оптимального компонування 
ВП для певних виробничих умов [1]. 

У дослідженні проаналізовано опорні елементи типу колон, плит, 
кутників і кубів, які виготовляються провідними компаніями США, Японії, 
Німеччини, Таїланду та інші. Дані елементи є основою при складанні ВП для 
свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатів вертикального та 
горизонтального компонувань [2]. Розроблено класифікації за 
конструкторсько-технологічними ознаками, що дозволило систематизувати 
конструктивне виконання, технологічні можливості, типорозміри та інші 
основні показники. Особливу увагу приділено матеріалам, з яких 
виготовляються опорні елементи, та аналізу виробничих умов обробки. 
Розроблені конструкторсько-технологічні класифікації можуть бути 
використані у системах автоматизованого проектування ВП та системах 
автоматизованого проектування технологічних процесів. 

Подальша робота спрямована на дослідження напружено-
деформованого стану опорних елементів, проведення модального і 
гармонічного аналізу. Враховуючи надмірну металомісткість опорних 
елементів, доцільним є проведення їх топологічної оптимізації і розроблення 
нових конструктивних форм без зниження жорсткості та міцності. 
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