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Мотор-шпинделі відносяться до особливого класу складних динамічних систем природного й природно-

антропогенного походження, що можуть реалізувати як поступальний так і обертовий рух, і представляють 

собою різноманітність видів, що розвиваються. Такі системи застосовуються у металообробних комплексах, 

токарних, фрезерних, свердлильних,  шліфувальних, багатоцільових та інших верстатах. В сучасних конструк-

ціях шпиндельних вузлів застосовують опори кочення, гідростатичні, гідродинамічні, газостатичні (аеростати-

чні), газодинамічні (аеродинамічні), магнітні опори і їх комбінації (гібриди), наприклад, газомагнітні (газоста-

тичні підшипники з магнітним підвісом, що дозволяє забезпечити частоти обертання в токарних верстатах до 

10-20 тис. об/хв, а в свердлильно-фрезерних і шліфувальних до 100-200 тис. об/хв і вище. З подальшим розвит-

ком техніки у верстатобудівній галузі почали з’являтися мотор-шпинделі, які здатні реалізовувати рух подачі за 

допомогою зубчатих передач і муфт, з використанням пневматичних систем, із застосуванням гідравлічних 

систем, шляхом використання гвинтових передач. Запропоновано систематизувати досить великий обсяг знань 

про морфологію в компактному вигляді, формалізувати процес упорядкування множини варіантів, розміщених 

в моделі, побудувати інтегровану модель для схемно-параметричного синтезу  шпиндельних вузлів з викорис-

танням різних джерел і перетворювачів енергії у вигляді морфологічної множини. З урахуванням варіантів 

реалізації морфологічних ознак отримаємо морфологічну модель. Для розробки морфологічної моделі було 

обрано функціональні ознаки, які систематизовано та розкладено на три групи у відповідності до модульного 

принципу. Були використані результати генетичного аналізу відомих різновидів мотор-шпинделів досліджува-

ного класу для впорядкування його виявлених представників на підставі генетичних ознак. Якщо генетичний 

синтез дозволяє знайти нові структури мотор-шпинделів і шпиндельних вузлів на їх основі, то для синтезу схем 

і конструкцій доцільно використовувати системно-морфологічний підхід. 

Ключові слова: мотор-шпиндель, електромеханічний привод, системно-морфологічний підхід, синтезова-

ний, привод головного руху. 
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Мотор-шпиндели относятся к особому классу сложных динамических систем естественного и естественно-

антропогенного происхождения, которые могут реализовать как поступательное так и вращательное движение, 

и представляют собой разнообразие видов развивающихся странах. Такие системы применяются в металлооб-

рабатывающих комплексах, токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, многоцелевых и других стан-

ках. В современных конструкциях шпиндельных узлов применяют опоры качения, гидростатические, гидроди-

намические, газостатических (аэростатические), газодинамические (аэродинамические), магнитные опоры и их 

комбинации (гибриды), например, газомагнитни (газостатических подшипники с магнитным подвесом, что 

позволяет обеспечить частоты вращения в токарных станках до 10-20 тыс. об/мин, а в сверлильно-фрезерных и 

шлифовальных до 100-200 тыс. об/мин и выше.С дальнейшим развитием техники в станкостроительной отрас-

ли начали появляться мотор-шпинделя, которые способны реализовывать движение подачи с помощью зубча-

тых передач и муфт, с использованием пневматических систем, с применением гидравлических систем, путем 

использования винтовых передач. Предлагается систематизировать достаточно большой объем знаний о мор-

фологии в компактном виде, формализовать процесс составления множества вариантов, размещенных в моде-

ли, построить интегрированную модель для схемно-параметрического синтеза шпиндельных узлов с использо-

ванием различных источников и преобразователей энергии в виде морфологического множества. С учетом 

вариантов реализации морфологических признаков получим морфологическую модель. Для разработки морфо-

логической модели были выбрані функциональные признаки, которые систематизированы и разложены на три 

группы в соответствии с модульным принципом. Были использованы результаты генетического анализа из-

вестных разновидностей мотор-шпинделей исследуемого класса для упорядочения его обнаруженных предста-

вителей на основании генетических признаков. Если генетический синтез позволяет найти новые структуры 

мотор-шпинделей и шпиндельных узлов на их основе, то для синтеза схем и конструкций целесообразно ис-

пользовать системно-морфологический подход . 

Ключевые слова: мотор-шпиндель, электромеханический привод, системно-морфологический подход, син-

тезированный, привод главного движения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією із сучасних 

тенденцій розвитку машинобудування і, зокрема її 

серцевини – верстатобудування, є високошвидкісна 

(HSC – High Speed Cutting), високопродуктивна 

(HPC – High Production Cutting) і прецизійна (High 

Precision Cutting) обробка деталей. Для цього в при-

водах головного руху верстатів з числовим програ-

мним керуванням використовують високошвидкісні 

і прецизійні шпиндельні вузли з різними опорами 

(кочення, гідростатичні і гідродинамічні, аеростати-

чні і аеродинамічні, магнітні і комбіновані), що 

дозволяє забезпечити частоти обертання в токарних 

верстатах до 10-20 тис. об/хв, а в свердлильно-

фрезерних і шліфувальних до 100-200 тис. об/хв і 

вище.  
В останній час широко розповсюджені електро-

механічні приводи головного руху типу мотор-

шпиндель, де шпинделем є ротор з опорами, які 

мають повітряне або радіальне охолодження [1]. 

Існуючі мотор-шпинделі забезпечують тільки обер-

тання для здійснення головного руху, а для постій-

ного переміщення по керованій координаті викорис-

товують додаткові приводи, неспіввісні з віссю 

шпинделя, це обмежує їх функціональні можливос-

ті.  

Використання несамодіючих мотор-шпинделів 

знизило габарити приводу головного руху при висо-

ких частотах обертання об’єкту затиску  - деталі–

заготовки або ріжучого інструменту. 

Метою статті є аналіз застосовування мотор-

шпинелів як модулів в верстатах різного призначен-

ня, в тому числі з механізмами паралельної структу-

ри. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

розширення функцій при обробці складнопрофіль-

них деталей під різними кутами виникає нагальна 

потреба створення самодіючого мотор-шпинделя з 

додатковою координатою поступального руху. Такі 

приводи поки не створені і досліджені, що потребує 

системно-морфологічного підходу при пошуку но-

вих технічних рішень. 

На рис. 1 показана еволюція приводу головного 

руху верстатів з використанням електричної енергії і 

способу її передачі на шпиндель. Еволюцію ШВ 

можна прослідкувати при використані опор шпин-

делів, які суттєво впливають на експлуатаційні ха-

рактеристики і, зокрема, на забезпечення швидкохі-

дності [2]. 

Працездатність верстата в значній мірі визнача-

ється точністю обертання шпинделя, статичною і 

динамічною жорсткістю шпиндельних вузлів, гра-

нично допустимою частотою обертання, нагрівом, 

несучою спроможністю і довговічністю підшипни-

ків. Лише деякі з перерахованих параметрів працез-

датності в теперішній час нормуються (рис. 2). 

На даний час мотор-шпинделі виробляються в 

таких країнах: Японія, Німеччина, Франція, Китай, 

Італія. Найвідомішими виробниками в цих країнах 

являються: DMU, ELTE, Franz Kessler, Weiss, 

Diebold, Antecs, Cytec, Henninger, IMT, NSK, 

FANUC, KITAGAWA, HOWA, SUDA,SIEMENS, 

SAUTER, GRUNDFOS, DUPLOMATIC, SMW 

AUTOBLOC. 

 

 

Рисунок 1 – Еволюція електроприводу головного 

руху на прикладі токарних верстатів: а – груповий 

на кілька верстатів; б – загальний для одного  

верстата із ступінчатими передачами;  

в – індивідуальний із ступінчатою коробкою  

швидкостей; г – індивідуальний співвісний  

із шпинделем; д – мотор-шпиндель 

 

Системи типу «мотор-шпиндель» являють собою 

складні суміщені електромеханічні структури, які 

включать в себе механічну і електомагнітну частини 

(рис. 3) [3].  

До механічної частини відноситься сам шпин-

дель, а до електромагнітної відносяться обмотки, які 

являються джерелом виникнення електромагнітного 

поля. 

Якщо генетичний синтез [4] дозволяє знайти нові 

структури мотор-шпинделів і шпиндельних вузлів 

на їх основі [5], то для синтезу схем і конструкцій 

доцільно використовувати системно-морфологічний 

підхід [6, 7, 8, 9]. На теоретико-множинній мові 

морфологічний опис містить  

 

, 

 

де   – множина елементів і ]х властивостей; 

елемент-підсистема, всередину якої морфологічний 

опис не проникає;  – множина зв’язків;  

– структура (визначається генетичним кодом [10]); 

К – композиція (компонування в просторі). 
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Рисунок 2 – Основні  вимоги, характеристики і методи оцінки шпиндельних вузлів 
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Рисунок 3 – Модель утворення складної суміщеної 

системи типу  «М-Ш» 

 
Для розробки морфологічної множини моделей 

виберемо функціональні ознаки, які розкладемо на 
три групи у відповідності до модульного принципу 
[11]: модуль приводу обертального головного руху 
(табл. 1), модуль приводу поступального руху (подач) 
(табл. 2), модуль затискного механізму (табл. 3). 

В морфологічній моделях (табл. 1–3) з роботи  
В. Ф. Шинкаренко [12] взяті первині джерела поля і, 
зокрема, електромагнітного поля: ЦЛ – циліндрич-
не; КН – конічне; ТП – тороїдальне плоске; ТЦ – 
тороїдальне циліндричне.  

Таким чином запропонована модель  дає загаль-
ну кількість шпиндельних вузлів і мото-шпинделів, 

серед яких є багато до сих пір невідомих: 
 

. (1) 
 

З астрономічної кількості варіантів вибір най-
кращих визначається переважно експертними мето-
дами в умовах неповної інформації [13], конкретни-
ми умовами, цільовою функцією і технічними об-
меженнями [6, 7]. 

Випробування синтезованого і виготовленого 
самодіючого мотор-шпинделя (рис. 4) на жорсткість 
[14], які проводилися відповідно до рекомендацій 
ГОСТ 370-93 «Верстати вертикально-свердлильні». 
Норми  точності і жорсткості» та ГОСТ 9726-89 
«Станки фрезерные вертикальные с крестовым сто-
лом. Терминология. Основные размеры. Нормы 
точности и жесткости», показали його працездат-
ність і конкурентоспроможність. 

 
Рисунок 4 – Модульна конструкція самодіючого  

М-Ш горизонтального виконання 
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Таблиця 1 – Морфологічна модель конструктивних схем модуля приводу обертального руху 

1. Джерело  

енергії 

2. Первинне 

джерело 

поля (ПДП) 

Шпиндель (ротор) 

Опори 

3. Кількість 4. Вид 
5. Радіальної 

фіксації 

6. Осьової 

фіксації 

1.1. Електрика 2.1. ЦЛ 3.1.1 4.1. Кочення 
5.1. Одна 

 радіальна 

6.1. Одна  

осьова 

1.2. Рідина 2.2. КН 3.2.2 4.2. Рідинні 5.2. Дві радіальні 6.2. Дві осьові 

1.3. Повітря 2.3. ТП 3.3.>2 
4.3. Повітряні 

(газові) 
5.3. Три радіальні 

6.3. Одна раді-

ально-упорна 

1.4. Комбінація 2.4. ТЦ  4.4. Магнітні 
5.4. Одна радіаль-

но - упорна 

6.4. Дві раді-

ально-упорні 

   4.5. Комбіновані  6.5. Немає 

7. Між шпинделями 8. З ПДП 
9. Геометрична 

вісь 
10.1. Паралельно 11.1. Фланцеве 

7.1. Немає 

8.1. Співвіс-

но через 

муфту 

9.1. Горизонталь-

на 

10.2. Перпендику-

лярно 
11.2. На лапах 

7.2. Електро-магнітне поле 

8.2. Всереде-

ні (вбудова-

ний) 

9.2. Вертикальна 10.3. Під кутом 

11.3. В крон-

штейн 

 

7.3. Механічний 

8.3. Через 

механічну 

передачу 

9.3. Нахилена 

 
 

11.4. З одним 

охоплюючим 

статором 

  
9.4. Горизонталь-

но -вертикальна 
  

 

Таблиця 2 – Морфологічна модель конструктивних схем модуля подач (приводу поступального руху) 

12. Джерело  

енергії 
13. ПДП 

14. Вид перетво-

рювача руху 

Напрямні 

15. Розташування 16. Виконання 

1.1. Електрика 13.1. ЦЛ 
14.1. Гвинтовання 

пара ковзання 

15.1. Паралельно в 

одній площині з 

віссю шпинделя 

16.1. Кочення  

на кульках 

1.2. Рідина 
13.2. ПЛ в одному 

напрямку 

14.2. Гвинтова пара 

кочення 

15.2. Співвісно 

позаду шпинделя 

16.2. Кочення  

на роликах 

1.3. Повітря 
13.3. ПЛ в двох 

напрямках 

14.3. Зубчато-

рейкова передача 

15.3. Співвісно 

всередені  

шпинделя 

16.3. Ковзання  

на штангах 

1.4. Комбінація  14.4. Немає 
15.4. Виконане в 

іншій площині 

16.4. Ковзання  

в пазах (або отворі) 

 

Таблиця 3 – Морфологічна модель конструктивних схем модуля затискного механізму 

Затискний патрон Привод затиску 

 

17. Тип 

18. Поверхня базу-

вання 

19. Джерело 

енергії 
20. ПДП 

21. Вид перетворювання 

енегргії (сили) 

17.1. Пружний 18.1. Конічна 19.1. Електричне 20.1. ЦЛ 21.1. Гвинтова ковзання 

17.2. Спіральний 18.2. Дві конічні 
19.2. Біологічне 

(від руки) 
20.2. ПЛ 

21.2. Кульково-гвинтова 

пара 

17.3. Клинові 18.3. Конічна і торець 

 

19.3. Гідравлічне 

 

 21.3. Зубчата передача 

17.4. Важіль 
18.4. Конічна і 

циліндрична 
19.4. Повітряне   
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В іншому синтезованому ШВ  з самодіючим М-

Ш усунені механічні передачі (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Варіант конкурентоздатного рішення  

по патенту України № 882880 

 

ВИСНОВКИ. Морфологічні моделі дозволяють 

систематизувати досить великий обсяг знань про 

морфологію в компактному вигляді, дають можли-

вість формалізувати процес упорядкування множи-

ни варіантів, розміщених в моделі. Якість морфоло-

гічної моделі багато в чому визначає остаточний 

результат пошуку рішення проблеми. Розробка 

морфологічних моделей є початковим етапом мор-

фологічних досліджень - морфологічним аналізом, 

метою якого є класифікації досліджуваного об'єкта 

або множини об'єктів з наступним переходом до 

морфологічного синтезу [7]. 

Вперше побудована інтегрована модель для схе-

мно-параметричного синтезу  шпиндельних вузлів з 

використанням різних джерел і перетворювачів 

енергії у вигляді морфологічної множини з трьох 

морфологічних моделей конструктивних схем моду-

лей: приводу головного руху; приводу подач (пос-

тупального руху); затискного механізму.  
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THE SYNTHETIS OF A SPINDLE UNIT BASED ON A MOTOR-SPINDLE  

USING A SISTEMIC MORPHOLOGICAL APPROACH 

K. Oliinyk 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. 

Purpose.Motor-spindles belong to a special class of complex dynamic systems of natural and natural-anthropogenic 

origin, which can produce both translational and rotational motion, and represent a variety of developing species. Such 

systems are used in metalworking complexes, lathes, milling, drilling, grinding, multi-purpose and other machines. In 

modern designs of spindle units rolling bearings, hydrostatic, hydrodynamic, gas-static (aerostatic), gas-dynamic 
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(aerodynamic), magnetic bearings and their combinations (hybrids) are used, for example, gas-magnetic (gas-static 

bearings with a magnetic suspension that allows providing rotational frequencies) up to 10-20 thousand rpm, and in 

drilling and milling and grinding up to 100-200 thousand rpm and above. With the further development of technology in 

the machine-building industry, motor-spindles began to appear, which are able to realize the movement of the feed by 

means of gears and couplings, using pneumatic systems. They are also able to realize the movement in using hydraulic 

systems andscrew gears. Methodology. It is proposed to systematize a large amount of knowledge about morphology in 

a compact form, to formalize the process of ordering many options placed in the model, to build an integrated model for 

circuit-parametric synthesis of spindle assemblies using different energy sources and converters in the form of 

morphological set. Findings.Taking into account the options for the implementation of morphological features, we 

obtain a morphological model. Originality.To develop a morphological model, functional features were selected, which 

are systematized and divided into three groups in accordance with the modular principle. Practical value.The results of 

genetic analysis of known types of motor-spindles of the studied class were used to organize its identified 

representatives on the basis of genetic traits. If the genetic synthesis allows finding new structures of motor-spindles 

and spindle assemblies on their basis, it will expedient to use system-morphological approach. 

Key words: motor-spindle, electromechanical drive, system-morphological approach, synthesized, main motion 

drive. 
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