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(57) Корпус шпинделя, що складається з основи та 
пружного елемента, який відрізняється тим, що 
пружний елемент містить в собі посадочну та опо-
рну частини, між якими розташований демпфер 
тертя. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до верстатобуду-
вання, а саме до прецизійних вузлів металоріжу-
чих верстатів, і може бути застосований при роз-
робці корпусів 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 пружними елемента-
ми [1]. 

Відома пружна опора, яка застосовується для 
підвищення зносостійкості підшипників і для про-
ходження критичних оборотів при роботі в зарезо-
нансних зонах [1, рис. 5.22, с. 250]. Недоліком цієї 
опори є те, що вона має постійну жорсткість, яка 
не залежить від зусиль, що створюються ротором. 
Це значно звужує область застосування даної 
опори. 

Найбільш близькою є конструкція корпусу 
шпинделя [2], у якої пружній елемент виконано у 
вигляді металевого кільця з глибокою V-подібною 
проточкою, що поділяє його на дві частини: поса-
дочну для зовнішніх кілець підшипників і опорну в 
радіальному напрямі для пари підшипників. Кіль-
цева опорна частина пружного елемента в радіа-
льному напрямі розрізана й утворює дискретні 
пружні опорні фрагменти. Завдяки конструкції 
пружного елементу зменшуються шкідливі вібрації 
як в дорезонансному режимі роботи ротора, так і в 
зарезонансному. Недоліком цього технічного рі-
шення є недостатньо висока швидкість гасіння 
шкідливих коливань корпусу шпинделя при пере-
ході роторної системи через резонанс. 

Задача корисної моделі полягає в забезпечен-
ні демпфуючої властивості пружної конструкції 

корпусу шпинделя так, щоб компенсація місцевої 
деформації корпусу відбувалась з підвищеною 
швидкістю. 

Завдання вирішується тим, що в відомому ко-
рпусі шпинделя, що складається з основи та пру-
жного елемента, пружний елемент містить в собі 
посадочну й опорну частини, між якими розташо-
ваний демпфер тертя. 

Тоді при появі резонансних коливань демпфе-
ри швидко припиняють періодичні деформації 
пружних фрагментів опорної частини пружного 
елементу корпусу. Це сприяє зменшенню додат-
кових навантажень підшипників, а отже знижує 
зношування. 

Конструктивно встановлення демпферів може 
відбуватись не під кожним пружним фрагментом. 
Кількість встановлених демпферів залежить від 
умов роботи шпиндельного вузла та визначається 
розрахунками та експериментальним досліджен-
ням віброактивності підшипників. 

На Фіг. наведено можливий варіант схеми 
конструкції корпусу шпинделя. 

Пристрій складається з основи 1 і пружного 
елементу 2, який містить в собі посадочну 3 і опо-
рну 4 частини, між якими розташований демпфер 
тертя 5. 

Пристрій працює наступним чином. При появі 
шкідливих резонансних коливань корпусу шпинде-
ля пружні фрагменти 3 опорної частини пружного 
елемента 2 починають деформуватися з часто-
тою, яка залежить від частоти резонансних коли-
вань. З появою між пружним фрагментом 3 і опор-
ною частиною 4 пружного елемента 2 демпфера 
механічних коливань 5 частота коливань пружного 
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фрагмента 3 зменшується, коливання швидко за-
тухають і зменшується число циклів навантажен-
ня, а отже і сумарне навантаження підшипників. 

Таким чином, запропоноване технічне рішен-
ня, пов'язане зі швидкісним гасінням шкідливих 
коливань корпусу шпинделя в резонансному ре-
жимі його роботи, ефективно зменшує додаткові 
навантаження на підшипники та зношування його 
деталей. 
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