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(57) Гідроімпульсний віброударний пристрій для 
віброточіння у вигляді гідроциліндра, який містить 
корпус з гідролініями, різцетримач та різець з дер-
жавкою, який відрізняється тим, що в корпусі 
квадратного перерізу з ніжкою кріплення його в 
стандартизованому різцетримачі верстата та по-
рожниною підводу енергоносія розміщено плун-
жер-пружину прорізного типу, який торцем плун-
жерної частини через утворену на ньому сферичну 
виточку обпертий на сферичний торець грибка 
ніжки грибоподібного штовхача, кільцевий торець 

якого контактує з дном розточки в корпусі, в якій 
розташовано пакет тарілчастих пружин, установ-
лених на циліндричній частині державки різця, 
причому сферичною виточкою на торці циліндрич-
на частина різця притиснута пакетом тарілчастих 
пружин до сферичного торця грибка штовхача, а 
інший торець пакета тарілчастих пружин обпертий 
на закріплену на корпусі передню кришку, що має 
центральний осьовий отвір квадратного чи прямо-
кутного перерізу, спряжений за ходовою посадкою 
з частиною державки різця квадратного чи прямо-
кутного перерізу, причому між внутрішнім торцем 
передньої кришки і торцевою поверхнею переходу 
квадратного чи прямокутного перерізу частини 
державки різця в круговий переріз її циліндричної 
частини утворено зазор, а пружинна частина плу-
нжера-пружини контактує із задньою з дренажним 
отвором кришкою, приєднаною до корпусу при-
строю, на якому закріплено штуцер для подачі 
енергоносія в пристрій. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області маши-
нобудування, а саме призначена для механічної 
токарної обробки деталей, що виготовляється з 
важкооброблюваних матеріалів, наприклад, нер-
жавіючої сталі, титанових сплавів тощо. Під час 
обробки таких матеріалів утворюється, як прави-
ло, так звана «зливна» стружка, яка може бути 
причиною травмування верстатника і важко підда-
ється утилізації і транспортуванню. 

Відомий пристрій з механічним приводом (див. 
Кумабэ Д. Вибрационное резание: Пер. с яп. С.Л. 
Масленникова. - М.: Машиностроение. 1985. - 156-
157), що містить електричний двигун, котрий крі-
питься до супорта верстата і через пасову пере-
дачу з'єднаний з кривошипно-шатуним механізмом 
на вихідній ланці якого закріплено спеціальний 
різцетримач. 

Недоліками пристрою є: невисока надійність і 
термін служби підшипників кочення, кривошипно-
шатуного механізму в умовах вібраційного наван-
таження; вузький діапазон регулювання парамет-
рів вібронавантаження, зокрема частоти вібрацій 
(пристрій працює лише на двох частотах 25Гц і 

50Гц) та амплітуди (практично постійна); мале 
робоче зусилля на виконавчій ланці. 

Найбільш близьким до пристрою, що заявля-
ється, є вібросупорт для точіння з тангенціальни-
ми вібраціями, який розроблений в МВТУ ім. Н.Е. 
Баумана (див. В.Н. Баранов, Ю.Е. Захаров Элект-
рогидравлические и гидравлические вибрацион-
ные механизмы. Издание 2-е, перераб. и доп. М., 
Машиностроение, - 1977. - с. 13). Вібраційний при-
вод різця в цьому супорті, що складається з корпу-
су та двоштокового поршня з рівними діаметрами 
штоків, причому під один із штоків в кришці гідро-
циліндра виготовлено отвір, а кінець іншого штока 
жорстко зв'язаний з спеціальним різцетримачем, 
підпружиненим в прямому та зворотному напрям-
ках. 

Золотник, з можливістю обертання, встанов-
лений на корпусі пристрою, з'єднує порожнини 
гідроциліндра із напірною та зливною гідролініями. 

Недоліками пристрою є великі габарити, що 
унеможливлює його використання без демонтажу 
стандартного супорту верстата, та складність реа-
лізації віброударного режиму навантаження різця. 
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В основу корисної моделі поставлена задача 
створення гідроімпульсного віброударного при-
строю для віброточіння, в якому за рахунок вве-
дення нових конструктивних рішень досягається 
можливість закріплення його в стандартизованому 
різцетримачі верстата, спрощення умов його вико-
ристання, зменшення габаритів, а також широкого 
діапазону вібронавантаження різця. 

Поставлена задача досягається тим, що гідро-
імпульсний віброударний пристрій для віброточін-
ня у вигляді гідроциліндра містить різець з держа-
вкою і корпус квадратного перерізу з ніжкою 
кріплення його в стандартизованому різцетримачі 
верстата та порожниною підводу енергоносія роз-
міщено плунжер-пружину прорізного типу, який 
торцем плунжерної частини через утворену на 
ньому сферичну виточку обпертий на сферичний 
торець грибка ніжки грибоподібного штовхача, 
кільцевий торець якого контактує з дном розточки 
в корпусі, в якій розташовано пакет тарілчастих 
пружин, установлених на циліндричній частині 
державки різця, причому сферичною виточкою на 
торці циліндрична частина різця притиснута паке-
том тарілчастих пружин до сферичного торця гри-
бка штовхача, а інший торець пакета тарілчастих 
пружин обпертий на закріплену на корпусі перед-
ню кришку, що має центральний осьовий отвір 
квадратного чи прямокутного перерізу, спряжений 
за ходовою посадкою з частиною державки різця 
квадратного чи прямокутного перерізу, причому 
між внутрішнім торцем передньої кришки і торце-
вою поверхнею переходу квадратного чи прямоку-
тного перерізу частини державки різця в круговий 
переріз її циліндричної частини утворено зазор, а 
пружинна частина плунжера-пружини контактує із 
задньою з дренажним отвором кришкою, приєдна-
ною до корпусу пристрою, на якому закріплено 
штуцер для подачі енергоносія в пристрій. 

Будова пристрою пояснюється кресленням, на 
якому зображено повздовжній розріз гідроімпульс-
ного віброударного пристрою для віброточіння, та 
деталізуючі ступінчасті поперечні перерізи А-А і Б-
Б. 

Гідроімпульсний віброударний пристрій для 
віброточіння має вигляд гідроциліндра і склада-
ється з корпуса 7 квадратного перерізу, який міс-
тить плунжер-пружину прорізного типу 6, який тор-
цем плунжерної частини, через утворену на ньому 
сферичну виточку, обпертий на сферичний торець 
ніжки грибоподібного штовхача 4, кільцевий то-
рець грибка якого контактує з дном розточки в ко-
рпусі 7, в якій розташовано пакет тарілчастих пру-
жин 3, встановлених на циліндричній частині 
державки різця 1, причому сферичною виточкою 
на торці циліндрична частина державки різця 1 
пакетом тарілчастих пружин 3 притиснута до сфе-
ричного торця грибка штовхача 4, а інший торець 
пакету тарілчастих пружин 3 обпертий на закріп-
лену гвинтами на корпусі (на кресленні умовно 
показані осьовими лініями) передню кришку 2, що 
має центральний осьовий отвір квадратного чи 
прямокутного перерізу, спряжений за ходовою 
посадкою з частиною державки різця 1 квадратно-
го або прямокутного перерізу, причому між внутрі-
шнім торцем передньої кришки 2 і торцевою пове-

рхнею переходу квадратного чи прямокутного пе-
рерізу частину державки різця 1 в круговий переріз 
її циліндричної частини утворено зазор h 
(h=1,0...2мм). Пружинна частина плунжера-
пружини 6 контактує із задньою кришкою 8, приєд-
нану до корпусу 7 гвинтами (на кресленні умовно 
показані осьовими лініями) з дренажним отвором 
9. Робоча рідина (енергоносій) під пульсуючим 
тиском підводиться через штуцер 5 в порожнину 
10 пристрою. Плунжер-пружина 6, ніжка грибопо-
дібного штовхача 4 та штуцер 5 ущільнюються 
гумовими кільцями круглого перерізу, які з метою 
спрощення читання креслення пристрою, не поз-
наченні позиціями. 

Гідроімпульсний віброударний пристрій для 
віброточіння працює наступним чином. За допомо-
гою генератора імпульсів тиску (ГІТ) будь-якого 
типу (наприклад, параметричного принципу дії), 
приєднаного через штуцер 5 до корпусу 7, в поро-
жнині 10 створюються імпульси тиску енергоносія 
з амплітудою тиску Δр=р1-р2 (р1 - тиск відкриття, а 
р2 - тиск закриття ГІТ, причому р1>р2). Під дією тис-
ку "відкриття" р1 на торець ніжки грибоподібного 
штовхача 4 деформує пакет тарілчастих пружин 3 
в межах конструктивно заданого ходу зазору h 
державки різця 1, переміщення hp якого можна 
оцінити за формулою: 

h1=0,25 d
2
p1k≤h, (1) 

де d - діаметр ніжки грибоподібного штовхача 
4, 

k - жорсткість пакета тарілчастих пружин. 
Деформація hп пружинної частини плунжера-

пружини 6 можна визначити за аналогічною зале-
жністю: 

h1=025 2
1

d p1k1, (2) 

де d1 - діаметр поперечного перерізу плунже-
ра-пружини 6; k1 - жорсткість пружинної частини 
плунжера-пружини 6. 

Під час відкриття ГІТ, наприклад, параметрич-
ного типу приєднаного до порожнини 10 за схемою 
„на вході", тиск в напірній порожнині гідросистеми 
привода пристрою уменшується до рівня р≤р2 вна-
слідок приєднання напірної порожнини привода і 
порожнини 10 пристрою до зливної гідролінії, при-
чому для реалізації віброударного режиму роботи 
пристрою рівень тиску р2 повинен задовольняти 
нерівності: 

2d

phk4
2p ; (3) 

2
1

d

пh1k4
2p ; 

(4) 

де пh5,0пh  - середня деформація пружин-

ної частини плунжера-пружини 6. 
Якщо нерівності (3) та (4) виконуються, то від-

бувається ударна взаємодія плунжера-пружини 6 і 
системи державка різець 1 - грибоподібний штов-
хан 4, які під дією зусиль, відповідно, пружинної 
частини плунжера-пружин 6 і пакета тарілчастих 
пружин 3 рухається назустріч один одному. 

Після закриття ГІТ порожнина 10 знову приєд-
нується до напірної порожнини гідросистеми при-
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вода пристрою, тиск в якій зростає до рівня р1 і 
цикл повторюється, внаслідок чого різець 1 приво-
диться у віброударний рух відносно оброблюваної 
деталі. 

При роботі пружинна частина плунжера-
пружини 6 використовує задню кришку 8, як опору. 
Для зливу енергоносія, що витік через ущільнення 
плунжер-пружини 6, в задній кришці 8 передбаче-
ний дренажний отвір 9. Передня кришка 2 слугує 
одночасно напрямною та опорою. 

Розділивши (3) на (4), установимо потрібне 
співвідношення між жорсткостями пружинної час-
тини плунжера-пружини 6 і пакета тарілчастих 
пружин: 

2dпh

2
1

dph2

2k1k  (5) 

Жорсткість прорізних пружин приблизно в де-
сять разів перевищує жорсткість витих пружин 
таких же габаритних розмірів, що дозволяє припу-
стити співмірність жорсткостей пакета тарілчастих 
пружин k та пружинної частини k1 плунжера-
пружини 6. 

Приймаючи в нерівності (5) k=k1 та hр=h, отри-
маємо формулу для попередньої оцінки деформа-
ції пружинної частини плунжера-пружини 6 в зале-
жності від основних геометричних параметрів 
пристрою, що визначають рівень віброударного 
навантаження різця 1: 

2d2
1

dh2пh . (6) 
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