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(57) Корпус шпинделя, що складається з основи і
пружного елемента, який відрізняється тим,  що
пружний елемент містить в собі посадочну і опор-
ну частини, причому опорна частина утворена з
дискретних пружних фрагментів.

Винахід відноситься до верстатобудування, а
саме до прецизійних вузлів металоріжучих верста-
тів, і може бути застосований при розробці корпу-
сів шпинделів верстатів будь-яких груп.

Підвищення точності обробки деталей мета-
лоріжучими верстатами шляхом зниження вібрації
шпинделів від зносу підшипників здійснюють за
рахунок застосування опор з пружніми елемента-
ми (1, 2).

Однак недоліком відомих технічних рішень є
неможливість повної ізоляції опор від додаткового
навантаження в резонансних зонах через відсут-
ність властивості пружніх опор до значної зміни їх
характеристик при резонансі. Відчутним також є
взаємний вплив пружніх опор на роботу шпинделя.

Задача винаходу полягає в забезпеченні такої
жорсткості корпуса шпинделя, наприклад з боку
оброблюваної деталі, щоб в дорезонансному ре-
жимі навантаження корпус під вказаною опорою
був достатньо жорстким, а при переході через ре-
зонанс додаткові переміщення шпинделя компен-
сувались місцевою деформацією корпусу.

З цією метою в корпус шпинделя з боку,  на-
приклад оброблювальної деталі, під підшипниками
встановлюють пружний елемент з попереднім на-
тягом. Для такої конструкції корпусу шпинделя
зберігається основна вимога виготовлення, а саме
вимога розточування корпусу з однієї установки
так,  щоб сила різання не перевищувала сили по-
переднього деформування пружнього елемента.
Тоді в дорезонансному режимі роботи шпинделя
місцеві деформації корпусу під опорами відсутні, а
з переходом шпинделя через критичні частоти
обертання включається в роботу змонтований в
корпус шпинделя пружний елемент. Це зменшує

додаткові навантаження підшипників, а отже зни-
жує зношування.

Конструктивною особливістю пружного елеме-
нту є виконання його у вигляді металевого кільця з
глибокою V-подібною проточкою, що поділяє його
на дві частини: посадочну для зовнішніх кілець
підшипників і опорну в радіальному напрямку пари
підшипників. Кільцева опорна частина пружного
елемента в радіальному напрямку розрізана і
утворює дискретні пружні опорні фрагменти.

Позитивний ефект винаходу, пов'язаний з тим,
що в момент досягнення критичної швидкості
шпинделя, коли стрімко збільшуються його попе-
речні переміщення, останні сприймаються дискре-
тними пружніми фрагментами і зменшують наван-
таження підшипників.

На Фіг. наведено можливий варіант схеми
конструкції корпусу шпинделя, що складається з
основи 1 і пружного елементу 2, який містить в
собі посадочну 3 і опорну 4 частини.

Корпус шпинделя в дорезонансному режимі
його роботи зберігає місцеву жорсткість під опо-
рою і пружний елемент 2 не працює. При переході
швидкості обертання шпинделя через критичні
частоти різко збільшуються вібрації шпинделя,  які
передаються від опорної 4 на посадочну 3 частину
пружного елемента 2. В результаті деформації
посадочної частини 3 відбувається компенсація
резонансних переміщень.

Таким чином, запропоноване технічне рішення
ефективно вирішує завдання зменшення наванта-
жень підшипників шпинделя при переході через
резонансні частоти.

Джерела інформації:



3 89567 4
1. Кельзон А.С., Журавлёв Ю.Н., Январёв Н.В.

Динамика роторов в упругих опорах. - Μ.: Наука,
1982. - 280с.

2. Кельзон А.С. Упругие опоры в станкострое-
нии. - Μ., 1985. - 48с. (Серия С-1, Станкостроение,
Вып.8).

Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601


