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Моделювання та автоматизоване проектування технологічних
компоновок агрегатних верстатів для обробки груп отворів, що

утворюють щільну укладку

Необхідність підвищення ефективності машинобудування нерозривно
пов'язана з розвитком та вдосконаленням принципу агрегатування при
створенні технологічних систем обробки різанням.

Підвищення показників якості, зниження металоємності, зменшення
займаних площ та поліпшення деяких інших показників агрегатних верстатів,
що залежать від структури та параметрів цього обладнання, визначається
рівнем рішення задачі спрямованого пошуку квазиоптимальних компоновочних
рішень. Методика математичного моделювання включає алгоритм вибору
оптимального варіанту компоновки агрегатного верстата середнього розміру,
що складається з чотирьох модулів і дозволяє поетапно
здійснювати вибір ріжучих інструментів, формування інструментальних
налагоджень, а потім вибір певних типів силових агрегатів і, нарешті, вибір
варіанта компоновки верстата.

Сучасні агрегатні верстати складаються з уніфікованих вузлів, зібраних
разом в єдину конструкцію (агрегатно-модульний принцип побудови) та
об'єднаних єдиною системою числового програмного керування. Поширенню
такого обладнання сприяє розвиток систем ЧПК та багатономенклатурний
випуск машинобудівної продукції що вимагає від обладнання швидких умов до
виробництва. Розробка компоновки агрегатного металорізального верстата
розпадається на кілька етапів. Це насамперед проектування технологічної
компоновки (аналіз завдання на проектування, вибір елементної основи
верстата, розробка технологічного маршруту обробки, вибір схеми базування
деталей і т. д) Далі слідують етапи визначення розташування шпиндельних
вузлів, конструювання несучих системи, і т.д.

Рис. 1 – Компоновка агрегатного верстата середнього розміру
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Компонування агрегатного верстата показана на рис. 1. Всі аграгати
верстата змонтовані на станині мод. УХ1225, зовнішній діаметр якої 2650. Це
пояснюється умовами розташування агрегатів щодо поворотного столу і їх
числом. Заготовки обробляються в двомісному пристрої, який транспортується
по технологічному циклу обробки на планшайбі делительного столу. Стіл
семипозиційний, що відповідає шести робочим позиціям і одної
завантажувально-розвантажувальної. Відповідно до цього на планшайбі столу
рівномірно розташовані сім установочно-затискних пристроїв.

Компонування агрегатного верстата визначає такі його якості, як
продуктивність, точність, вартість, собівартість обробки деталей, умови
експлуатації, трудомісткість обслуговування та ремонту, т.д. Продуктивність
обробки конкретних деталей є вихідною характеристикою при проектуванні
агрегатних верстатів і залежить від вибору технологічної компоновки.
Складність раціонального вирішення цього завдання пояснюється
багатоваріантністю багатоінструментальної і багатопозиційної обробки.

Особливості проектування технічної компоновки агрегатного верстата
будуть залежати від оброблюваної деталі з групою отворів, що утворюють
цільну укладку. Такі деталі затребувані в промисловості, наприклад як ножові
решітки, що використовуються в дзизі для подрібнення м'ясної сировини. Вони
являють собою диск постійної товщини з плоскою робочою перфорованою
поверхнею, з центральним посадковим отвором і з круглими отворами
перфорації.

Рис. 2 – Деталь с групою отворів, що утворюють щільну укладку

Програми САПР дозволяють істотно полегшити проектування.
Система КОМПАС-3D являє собою програмне забезпечення САПР.

Ключовою особливістю КОМПАС-3D є використання власного математичного
ядра і параметричних технологій. При моделюванні технологічних компоновок
агрегатних верстатів із застосуванням систем автоматизованого проектуванням
є можливість дослідити різні конструктивні ідеї.
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