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Анотація 

Запропоновано використати комплекс CAD/CAE-систем для розробки та досліджень конструкції 

автоматизованого поворотного пристосування для верстатів з ЧПК. 
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Abstract 

It was offered to use complex of CAD/CAE-systems for design and carrying out the analysis of the design of parts 

and the development of programs for CNC machines. 
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Вступ  

Верстати з  ЧПК є не від'ємною ланкою сучасного виробництва як серійного, так і, в багатьох 

випадках, одиничного.  Завдяки широкій номенклатурі та великому ціновому діапазону вони 
зустрічаються майже в усіх галузях виробництва. Зокрема фрезерні верстати фрезерною групи для 

обробки деревини, полімерних матеріалів або ж  деяких видів кольорових металів широко 

розповсюдженні, в більшості випадків  вони мають 2,5 або 3 координатні всі. Застосування четвертої, 

поворотної, вісі в додаток вже існуючих або замість одної з осей дозволяє значно розширити 
функціональні можливості верстата. 

Метою роботи є застосування CAD/CAE – систем для розробки  автоматизованого поворотного 

пристосування для верстатів з ЧПК. 
 

Результати дослідження 

Автоматизоване  поворотне пристосування  (рис. 1) призначене для виконання повороту заготовки 
в процесі обробки на верстатах фрезерної групи.  

 
 

Рис. 1. Принципова схема  автоматизованого поворотного пристосування 



  

Основними складовими пристосування є приводний елемент 1 (серво- чи кроковий двигун), 

редукційний механізм 2 та стандартизоване верстатне пристосування (токарний патрон, центр тощо).  
В конструкції присутні декілька деталей різного типу та функціонального призначення, 

використання CAD/CAE – систем  дозволило виконати моделювання даних деталей (рис. 2).  

 
Рис. 2. Тривимірна модель автоматизованого поворотного пристосування 

 

Оскільки пристосування працює в умовах різнотипних навантажень було проведено імітаційні 

дослідження, які дозволили визначити найбільш слабкі місця та частково оптимізувати конструкцію 
[1]. 

 

Висновки 

Застосування  CAD/CAE – систем  дозволяє проаналізувати особливості конструкції, виконати 

розрахунки на міцність чи виконати часткову оптимізацію конструкції ще  на етапі проектування та 

значно пришвидшити сам процес проектування. 
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