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Розглядаються питання щодо зменшення динамічного навантаження різальної крайки різця, що виникає під 

час точіння оболонкових виробів із конструкційних сталей. Запропонована схема адаптивного гідроприводу із  
гідророзподільником електрогідравлічного керування. Створена математична модель поведінки системи управ-
ління гідророзподільником, що виконує водночас керуючу та слідкуючу функції. Наведені теоретико-емпіричні 
залежності, які дозволяють раціонально обрати коефіцієнт динамічної характеристики гідророзподільника. По-
казані результати моделювання поведінки робочого органу (супорта) до і після визначення  коефіцієнта дина-
мічної характеристики. 
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Are considered a question concerning reduction of a dynamic load of a cutting crimp of a cutter which arises at han-
dling of articles from constructional steels. The circuit of an adaptive hydraulic drive which has been offered contains a 
changeover valve with electrohydraulic control. The created mathematical model of behaviour of a control system of a 
changeover valve which executes at the same time operating and watching functions. Reduced teoretiko-empirical depen-
dences which allow to pick up rationally factor of a dynamic characteristic of the changeover valve, the displayed results of 
simulation of behaviour of an end-effector (slide) before definition of rational factor of a dynamic characteristic. 
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Рассматриваются вопросы уменьшения динамической нагрузки режущей кромки резца, возникающая при 

точения оболочечных изделий из конструкционных сталей. Предложена схема адаптивного гидропривода с 
гидрораспределителем электрогидравлического управления. Создана математическая модель поведения систе-
мы управления гидрораспределителем, выполняющего одновременно управляющую и следящие функции. 
Приведены теоретико-эмпирические зависимости, позволяющие рационально выбрать коэффициент динамиче-
ской характеристики гидрораспределителя. Показаны результаты моделирования поведения рабочего органа 
(суппорта) до и после определения коэффициента динамической характеристики.  

Ключевые слова: динамическая нагрузка режущей кромки, неравномерный припуск, постоянство обработ-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В сучасному маши-

нобудуванні, зокрема при механічній обробці на ав-
томатичному обладнанні, актуальною проблемою є 
явища неконтрольованого динамічного навантажен-
ня різальної крайки в умовах змінного припуску 
оболонкових деталей. Такий припуск спостерігаєть-
ся при отриманні заготівок ливарним, ковальським 
чи зварювально-накатним методом.  Для вирішення 
цього питання  зазвичай знижують режими різання 
або вводять додатковий обслуговуючий персонал,  
що, в свою чергу, пропорційно зменшує техніко-
економічний показник обладнання і зводить його 
ефективність нанівець.  
У даній роботі  нами зроблено спробу проаналі-

зувати можливість застосування слідкуючого при-
вода подач токарного модуля для спеціального напі-
вавтоматичного верстата. 

Метою роботи є аналіз варіантів виконання при-
вода подач для автоматичного обладнання та мож-
ливості введення слідкуючої системи зворотного 
зв’язку.  
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Початок промислового застосування слідкуючого 
привода у верстатах починається з 1940–1950 рр. 
[1]. У цей період на його основі розроблені автома-
тизовані копіювальні верстати, які порівняно зі зви-
чайним універсальним устаткуванням дозволили 
значно знизити трудомісткість виготовлення дета-
лей. З цього часу починається також розробка основ 
теорії гідравлічних слідкуючих приводів у сполу-
ченні з копіювальними системами керування. 
Застосування слідкуючих приводів значно роз-

ширилося в 1950–1960 рр. у зв'язку з появою верста-
тів із числовим програмним керуванням (ЧПК). При 
переході від копіювального до числового програм-
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ного керування в системі керування змінився про-
грамоносій (шаблон замінила магнітна стрічка, пер-
фострічка потім дискета, диск, флеш пам’ять) і ви-
гляд пристроїв, що перетворюють задану програму у 
вихідні сигнали керування приводом. 
Кількість впроваджених у промисловість СРСР і 

США верстатів із ЧПК почала швидко зростати з 
1958–1960 рр., причому вони одержали широке по-
ширення практично в усіх галузях машинобудуван-
ня. Застосування верстатів із ЧПК дало значний 
економічний ефект і дозволило вивільнити велику 
кількість універсального устаткування. Ефектив-
ність верстатів із ЧПК за вітчизняними і закордон-
ними даним характеризується: зростання продукти-
вності – на 200–600%; кількість універсальних верс-
татів, що замінюються, – 3–8; збільшення часу рі-
зання в загальному часі обробки до 50–80% (універ-
сальні 15-35%); скорочення термінів підготовки ви-
робництва й технологічного оснащення; зменшення 
браку; забезпечення взаємозамінності. 
Досвід використання верстатів із ЧПК у промис-

ловості показав, що раціональна область їхнього за-
стосування розширюється при ускладненні характе-
ру обробки: підвищенні точності, погіршенні умов 
обробки й т.п.  
Застосування устаткування із ЧПК дозволяє по-

новому організувати виробництво. Можна виділити 
три основних напрямки наукової організації праці 
при впровадженні верстатів й устаткування із ЧПК: 
залучення інженерного складу до безпосереднього 
процесу виготовлення деталей на верстаті; корінна 
зміна характеру багатоверстатного обслуговування; 
здійснення керування цехом верстатів із ЧПК від 
одного пульта й забезпечення цілодобового викори-
стання устаткування при роботі обслуговуючого пе-
рсоналу, головним чином в одну, найбільш продук-
тивну зміну на основі створення автоматичних ліній 
з верстатів із ЧПК й т.п. Числове програмне керу-
вання, елементом якого є слідкуючий привід, стало 
універсальним засобом автоматизації верстатів й 
устаткування широкого застосування. У результаті 
цього слідкуючий привід зі спеціального пристрою 
із нечисленних копіювальних верстатів перетворив-
ся на цей час на універсальний засіб задання руху 

робочих органів верстатів й устаткування. Можна 
чекати, що слідкуючий привід стане домінуючим в 
верстатах і устаткуванні. 
З відомих слідкуючих приводів (електричного, 

гідравлічного, пневматичного) у вітчизняних копію-
вальних верстатах із числовим програмним керу-
ванням найбільш широке застосування знайшов гід-
равлічний привід (термін «гідравлічний привід» 
включає поняття привода з виконавчим гідродвигу-
ном, що може мати різні засоби керування: механіч-
ні, електричні, пневматичні й ін.). 
Гідроприводу властива мала інерційність рухо-

мих частин, що забезпечує йому високу швидкість 
дії і дає можливість швидко реверсувати і гальмува-
ти верстат [2]. Крім того, привід має невелику масу і 
габаритні розміри (в 3–10 разів менше електропри-
вода); забезпечує плавний хід робочих органів ма-
шин, особливо при використанні силових гідроцилі-
ндрів; відрізняється довговічністю механізмів унас-
лідок самозмащування; має просту й надійну конс-
трукцію гідромеханічних пристроїв, що дозволяє 
зробити його налагодження або усунення несправ-
ностей, що виникають у процесі експлуатації. Поді-
бно тому, як перехід від шаблона до числової про-
грами кардинально змінив структуру системи керу-
вання, так перехід до слідкуючого копіювального 
приводу із числовим програмним керуванням спри-
чинив зміну структури привода, що пов'язана із вве-
денням перетворювачів видів енергій, нових внут-
рішніх зв'язків, нових конструктивних рішень і т.п.  
У зв'язку із новими вимогами до слідкуючих гід-

роприводів металообробних верстатів у даній роботі 
особлива увага приділяється засобам підвищення 
точності, швидкодії, економічності приводів і на-
дійності їхньої роботи, а також створенню прямих 
без редукторних приводів подач. 
Тому, при проектуванні слідкуючої системи для 

спеціального верста 1СС-450 були враховані умови 
токарної обробки, що характеризуються як важкі з 
непостійним стохастичним припуском. 

 На рис. 1 зображено розрахункову схему приводу 
подач верстата. Привод подач розглядається у вигляді 
типової структури з одним задавачем лінійного пере-
міщення – за координатою Х (відповідно мотор Мх).   

 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема привода подач із слідкуючою системою 
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При створенні математичного опису виходили із 
таких положень [3]: 

− маса елементів приводу є зосередженою і 
прикладена в окремій характерній точці, до якої 
приводяться всі суміжні маси; 

− поділ кінематичних ланцюгів здійснюється у 
місцях найменшої жорсткості (наприклад, у зчеп-
леннях, на консолях тощо); 

− виникаючі під час руху обертові моменти та 
інерційні сили враховуються при розгляді рівноваги 
заготовки як нежорсткої пластини за принципом су-
перпозиції сил і деформацій; 

− складові сил тертя Ftcxі визначаються однією 
рівнодіючою ( )∑= 2

tcxit FF , прикладеною до точки 
приведення мас m1. 
З урахуванням вищевикладених припущень за-

пишемо диференційні рівняння, що описують робо-
ту такої системи. 
У рівняннях прийнято такі позначення: 
M(U) – вхідний вплив, заданий відповідним ру-

шійним моментом, обумовлений процесами у кро-
ковому двигуні; 

J1і,… – моменти інерції відповідних зосередже-
них мас у привода подачі; 
с1і, …, b1і…,– коефіцієнти пружності та в’язкого 

тертя зв’язків між зосередженими масами; 
m3 – маса поступово рухомих елементів (супорта);  
kі =(zj/zj+1)(tі/2π) – коефіцієнт передачі “гвинт-

гайка” кожного із приводів; 
Рk,1 – сила корисного опору; 
Si, хi – швидкість руху оброблюваної заготовки та 

її вихідна координата;  
Ftx, Fріз – сили різання. 
Опис динамічної системи приводу подач допов-

нюється рівнянням зворотного зв’язку, в якому іс-
нує параметр ξ1, що підлягає визначенню за умови 

0)( 01 →− ϕϕξ t . Додатково залучаємо рівняння пове-
дінки крокового двигуна типу ШД-5У. Отже, систе-
ма рівнянь для приводу за координатою х набуває 
вигляду: 

( )
11

121111121111

11
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J

Mbc
J
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dt

d tx +−+−
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11
11 ω
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;                               (2) 
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13 ωϕ

                            (5) 
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У середовищі MATLAB розрахункова модель 
постає у вигляді, поданому на рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структурна схема привода верстата типового компонування 
 

Опис динаміки крокового двигуна подано нижче. 
Роботу крокового двигуна можна описати такою си-
стемою диференціальних рівнянь: 

( )ddq
d URILI

Ldt
dI

−−Ω=
1

;                  (7) 

( )ΩΨ+−−Ω−= fqqd
q URILI

Ldt
dI 1

;          (8) 
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Нq

ст

ст MI
I

M
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dt
d *

;                (9) 
qd LLL ==

,                        (10) 
де Ω – кутова швидкість вектора результуючої  

напруги; 
Mcт – максимальний статичний синхронизуючий  

момент 
Ud , Uq  – складові фазної напруги вздовж осей  d 

та  q; 
Id , Iq   –  складові фазного  струму вздовж  осей d  

та q; 
Mн=М(U) – момент навантаження; 
p* – кількість пар полюсів; 
J – загальний момент інерції, приведений до 

швидкості вала двигуна. 
Модель крокового двигуна, створену в середо-

вищі MATLAB, подано на рис. 3. На рис. 4 показано 
результати моделювання – обертання валу двигуна з 
постійним навантаженням. Важливим елементом, 
що потребує окремої підпрограми при моделюванні, 
є генератор імпульсів. Його модель у тому ж сере-
довищі наведена на рис. 5.  
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Рисунок 3 – Структурна схема крокового двигуна: In1 – вхідні імпульси,  

w1 – кутова швидкість, f1  – кут повороту ротора 

 
Рисунок 4 – Зміна кутової швидкості ротора двигуна, що працює з  навантаженням на роторі 

 
Рисунок 5 – Структурна схема генерала  імпульсів 
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Для визначення раціональних умов ведення об-
робки використовувались програмно-орієнтовані 
пакети. Застосувались інтегровані САD-САM сис-
теми та розроблено САПР на базі систем ЗD - моде-
лювання, що дозволило значно прискорити процес 

розробки систем та дослідити особливості її роботи 
[4]. Побудовано твердотільну модель гідророзподі-
льника в середовищі  Solid Works і модельовано ди-
намічні процеси в ньому за допомогою  ПЗ 
COSMOS Flo Works (рис. 6) [5]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Моделювання динамічних процесів у гідророзподільнику 
 
Обчислення перехідних процесів, що властиві 

динамічній системі з використанням крокового дви-
гуна як задаючого елементу, проводилось за допо-
могою ПЗ MathCAD. У створеній моделі поведінки 

робочого органу були чітко виділені суттєві збурен-
ня плавності ходу та розузгодження керуючої і ви-
конавчої ланок при обробці зі змінним припуском 
(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Перехідний процес обробки, що вирізняється суттєвим розузгодженням керуючої та виконавчої ланок 

 
Рисунок 8 – Перехідний процес обробки після раціонального підбору коефіцієнту динамічної  

характеристики гідророзподільника ξ 
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Після раціонального підбору коефіцієнту дина-
мічної характеристики гідророзподільника ξ, а та-
кож  введення демпфуючих і пружних елементів у 
конструкцію привода досягнуто оптимальних умов 
обробки при змінному припуску на точіння (рис. 8).  
ВИСНОВКИ. Запропонований підхід до вирі-

шення проблеми динамічного навантаження на різа-
льну крайку при точінні на автоматичному облад-
нанні може знайти застосування в Україні та за її 
межами. Особливо корисним він буде у важкому 
машинобудуванні на теренах СНД, де використання 
верстатів на основі мікропроцесорного керування та 
гідравлічного виконання достатньо рідкісне явище. 
Перспективним також буде застосовувати даний 

тип приводу в комплексах для ремонтно-
відтворюючих робіт, а саме в парі з автоматом на-
плавлення бігунків кранів, вагонних вісей. 
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