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При обробці заготовок на металорізальних верстатах використовують різні 

схеми базування. Вибір найвигіднішої для заданих виробничих умов залежить 

від геометричної форми заготовки, її габаритних розмірів, якості базових 

поверхонь та їх розташування. На свердлильно-фрезерно-розточувальних 

верстатах із ЧПК, як правило, обробляють корпусні (54% від загальної кількості 

деталей), плоскі (5%) і деталі типу важелів, шатунів, вилок, кронштейнів, та ін. 

(7%), а також тіла обертання (34%) [1]. 

При базуванні заготовок важливим є забезпечити максимальну 

інструментальну доступність для обробки, тобто функціональні елементи 

(установлювальні, затискні) не повинні перешкоджати обробці заготовки. 

Відповідно до теорії базування деталей не бажано розташовувати 

функціональні елементи близько до оброблюваних поверхонь, тому 

запропоновано поняття «зона безпеки», що перекриває розміри оброблюваної 

поверхні з певним коефіцієнтом, величину якого обґрунтовано з 

конструктивно-технологічних міркувань. Таким чином, функціональні 

елементи при позиціонуванні повинні розташовуватися поза зоною безпеки. 

Запропоновані та розроблені математичні моделі для геометричного опису зон 

безпеки для типових конструктивних елементів (отвір, шпонковий паз, уступ) 

дозволять у автоматизованому режимі здійснювати пошук оптимальних точок 

контакту заготовки з функціональними елементами. 

Це завдання є особливо важливим для впровадження систем 

автоматизованого проектування верстатних пристроїв, які дозволяють у 

автоматизованому режимі проектувати верстатні пристрої, аналізувати 

відповідність характеристик заданим виробничим умовам, оцінювати їх 

ефективність та розробляти необхідну конструкторсько-технологічну 

документацію. Дані системи можна інтегрувати з CAD/CAE/CAPP/CAM 

системами,а  отже, виконувати повний цикл проектування, аналізу, синтезу, 

оптимізації та виготовлення верстатних пристроїв. 
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