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«ВЕРСТАТНИЙ ПРИСТРІЙ – ЗАГОТОВКА» 
 

Курилов Б. М., студент; Павленко І. В., доцент; 
Іванов В. О., доцент  

 
Верстатні пристрої (ВП) призначені для точного базування та 

надійного закріплення заготовок при механічній обробці на металорізальних 
верстатах та є невід’ємною частиною замкненої технологічної системи 
«верстат – ВП – різальний інструмент – заготовка». При цьому більшість 
існуючих методик розрахунку не враховують динамічний характер процесу 
різання і взаємодії заготовки з елементами ВП. Таким чином, проблема 
динамічного розрахунку ВП є актуальною та пов’язаною з важливими 
міждисциплінарним науково-практичним завданням забезпечення стійкого 
положення заготовки у процесі виготовлення деталей. 

Метою роботи є підвищення ефективності застосування ВП з 
урахуванням динамічних складових сил різання. У процесі досягнення 
поставленої мети були вирішені такі задачі: встановлені умови забезпечення 
стійкого рівноважного положення заготовки у ВП під дією просторової 
системи сил різання та закріплення; створена математична модель динаміки 
механічної системи «ВП – заготовка»; досліджені власні і вимушені 
коливання та перевірена динамічна стійкість системи «ВП – заготовка»; 
розроблені рекомендації щодо урахування жорсткостей різального 
інструменту та затискного пристрою. 

У результаті виконання роботи розроблено методику статичного та 
динамічного розрахунку для дослідження механічної системи «ВП – 
заготовка» із застосуванням системи розрахункової алгебри MathCAD. 
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