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Розглянуто вплив конструкції хвостовика інструмента й відхилення діаметра на характеристики
інструментального затискного патрона залежно від тиску затиску та коефіцієнта зчеплення. Проведено огляд робіт інших авторів, з яких встановлено, що проблема або не розглядалася, або вирішена
не повністю. Проведений експеримент у статиці на визначення сили проштовхування та моменту
прокручування оправок, затиснутих в інструментальному затискному патроні з різними параметрами
хвостовика: оправки номінального діаметра з відхиленнями; оправки з отворами в хвостовику різного
діаметра. Обчислені коефіцієнти підсилення патрона для обох випадків та побудовані графіки залежності. Установлено залежність характеристик інструментального затискного патрона від величини
діаметра з відхиленнями та товщини стінки хвостовика оправок.
Ключові слова: інструментальний затискний патрон, оправка, тиск, коефіцієнт підсилення, момент
прокручування, сила проштовхування.

1. ВСТУП

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Точність та надійність затискання інструмента в
інструментальному затискному патроні (ІЗП) є одним із головних вимог для дотримання точності обробки на верстаті. Тому доцільним є дослідження
впливу конструкції хвостовика інструмента (оправки) на характеристики ІЗП.
У раніше проведених дослідженнях автори висвітлюють, зокрема, проблеми, пов’язані з пружнонапруженим станом ІЗП [1], дослідженням жорсткості патронів [2, 5] методами синтезу та принципами
створення патронів [3], або ж проблемами,
пов’язаними з конструкцією [4]. В роботі [6] було
проведено однофакторний експеримент із дослідженням силових характеристик патрона, з використанням оправки одного діаметра (12 мм), що є недостатнім для отримання усіх характеристик патрона.

Проведено експеримент у статиці з визначення
моменту прокручування M пр та сили проштовхуван-

2. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

A

Забезпечення потрібної сили затиску ІЗП для високошвидкісної обробки для різної конструкції хвостовика інструмента.
Метою роботи є дослідження залежності характеристик високошвидкісного ІЗП із затиском у вигляді
конічної пружної втулки від відхилень діаметра і
зміни конструкції хвостовика інструмента.
Щоб дослідити вплив конструкції хвостовика інструмента на силові характеристики, потрібно
провести експерименти в статиці на визначення
моменту прокручування і сили проштовхування.
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ня Pпр оправок в ІЗП.
Тиск затиску p з створювався насосом (рис. 1) і
становив 40, 50 та 60 МПа. Усі експерименти повторювали три рази для отримання більш точних даних. Для експерименту використовували оправки з
номінальними діаметрами d н = 8, 10 та 12 мм з відхиленнями  = 0; –0,02 та –0,04. Оправки діаметром
8 та 10 мм затискалися з використанням
4-пелюсткової циліндричної цанги.
Визначення моменту прокручування Мпр відбувалося на токарному верстаті з використанням динамометричної рукоятки та оправок із квадратом на
кінці [6].
Для моменту прокручування обчислили коефіцієнт підсилення патрона K П' за формулою [6]:

K П' 

2  M пр

  d  pз  F

,

(1)

1

де 1 – коефіцієнт зчеплення (тертя) (0,1; 0,15 та
0,2); F – площа гідроциліндра; d – діаметр оправок;
p з – тиск затиску оправки.
Установлено, що M пр , а отже, і K П' насамперед
залежать від тиску затиску (сили затиску) оправки в
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а)
б)
Рис. 1. Розріз (а) і фото (б) інструментального затискного патрона типу CoroGrip у комплекті зі скобою і насосом
високого тиску: 1 – рухома конусна втулка; 2 – нерухома упорна конусна втулка; 3 – змінна циліндрична цанга;
4 – шпиндель; 5 – скоба підведення рідини під тиском

а)
б)
в)
Рис. 2. Вплив зазору між затискним елементом і хвостовиком інструмента на момент прокручування M пр при
затисканні оправок діаметром d н : 1 – 8 мм; 2 – 10 мм; 3 – 12 мм з відхиленнями  = 0; -0,02 та -0,04 для тисків

р з : а) – 40 МПа; б) – 50 МПа; в) – 60 МПа

а)

б)

в)

Рис. 3. Вплив тиску затиску на коефіцієнт підсилення K П' оправки номінального діаметрів d н = 12 мм з відхиленнями: 1 – Δ = - 0,04 мм; 2 – Δ = - 0,02 мм; 3 – Δ = 0 для M пр при різних тисках затиску та коефіцієнтах зчеплення

 = 0,1 (а); 0,15 (б) та 0,2 (в)
1

патроні (рис. 2, 3), але й істотний вплив чинить конструкція хвостовика оправки – величина відхилення,
адже чим більше значення відхилення, тим важче
вибрати зазор та створити натяг між хвостовиком
оправки та конічною втулкою патрона [6]. Також
зазначимо, що найбільшу силу затиску має оправка
без використання 4-пелюсткової циліндричної цанги,
тобто – ∅ 12 мм.

Вимірювання сили проштовхування проводилося
на токарному верстаті при навантаженні осьовою
силою за допомогою переміщення пінолі задньої
бабки через динамометр стиску [6].
Експеримент показав, що сила проштовхування
Рпр більша для оправки максимального діаметра без
використання змінної циліндричної цанги (рис. 4).
Отже, патрон краще працює без перехідних
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A

а)
б)
в)
Рис. 4. Вплив зазору між затискним елементом і хвостовиком інструмента на силу проштовхування Pпр при затисканні
оправок діаметром d н : 1 – 8 мм; 2 – 10 мм; 3 – 12 мм з відхиленнями  = 0; -0,02 та -0,04 для тисків p з : а) – 40 МПа;
б) – 50 МПа; в) – 60 МПа

Рис. 5. Оправки з отворами відповідно до таблиці

а)

Рис. 6. Вплив співвідношення   d / D на M пр (а) і Pпр (б) при різних тисках затиску
елементів (цанг), а цанги використовують лише для
збільшення номенклатури інструмента або ж універсальності патрона.
Визначення моменту прокручування та сили
проштовхування з використанням тонкостінних
оправок (рис. 5).
Коефіцієнт підсилення K П' 0 розраховується за
виведеною для цього випадку формулою (1), K П'' 0 – за
формулою (2) [6]:

A

K П'' 0 

Pпр

 2  pз  F

,

(2)

де  2 – коефіцієнт зчеплення (тертя) (0,1; 0,15 та 0,2);

A 10

б)

F – площа гідроциліндра; d – діаметр оправок; p з –

тиск затиску оправки.
З експерименту бачимо, що коефіцієнт підсилення
вищий при прокручуванні для оправки з отвором
d отв = 8 мм (рис. 7, Мпр), тобто там, де стінка хвостовика має більшу товщину. Це є прийнятним варіантом
для інструментів, які сприймають торцеве навантаження (торцевий інструмент – фрези торцеві). А при
проштовхуванні коефіцієнт підсилення вищий для
оправки з отвором d отв = 10 мм (рис. 7, Рпр), тобто з
меншою товщиною стінки. Таке конструктивне рішення оправки є прийнятним для сприйняття осьових навантажень, тобто інструмента типу свердло.
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а)
б)
Рис. 7. Вплив тиску затиску p з на коефіцієнти підсилення K П' 0 та K П'' 0 оправки d = 12 мм з отворами 8 (1), 9 (2) та
10 (3) мм для Мпр (а) і Рпр (б) при  2 = 0,2
4. ВИСНОВКИ
У роботі вперше подані результати багатофакторного експерименту з дослідження силових характеристик ІЗП, з використанням оправок із різними
параметрами хвостовика. З експерименту бачимо,
що при збільшенні зазору між конічною втулкою та
хвостовиком інструмента складніше вибрати зазор
між ними та створити натяг, а отже, необхідно задавати більший тиск на вході у патрон, а також при
використанні оправки 12 мм, без цанги, вона має

більшу силу затиску при однакових тисках p з , ніж
оправки 8 та 10 мм із використанням цанг. Також з
експерименту з тонкостінними оправками можна
зробити висновок про доцільність використання
інструментів з такою самою конструкцією хвостовика, але для цього потрібно правильно вибрати співвідношення між діаметром оправки та параметрами
отвору й операції, на яких вони будуть використовуватися. Результати цих досліджень упровадженні в
навчальний процес НТУУ «КПІ».

Experimental study of the effect of the tool shank on the chuck structural characteristics
V. A. Nedoboi1), Yu. N. Kuznetsov2), Guerra Hamuyela3)
1), 2) National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», 37, Peremogy ave., Kyiv,
Ukraine, 03056
3) University Agostinho Neto, Avenida 4 de Fevereiro 7, Luanda, Angola, 3350

The article considers the influence of the parameters of the tool on the characteristics of the tool сhuck,
depending on the clamp pressure and friction. The objective of this research is to study the effect of diameter
deviations and shank stiffness on characteristics of high-speed tool chuck with tapered elastic sleeve clamping
system. It was found that the problem was not resolved completely and are not considered at all for some cases. The experiments to determine the pushing force and scrolling torque for shanks with nominal diameters
and deviated. The chuck gain factor for both cases are calculated. The effect of gap between the clamping element and the tool shank for shank various diameters at various clamping pressures on scrolling torque and
pushing force are described.
Key words: tool clamping chuck, mandrel, pressure, gain, scrolling torque, pushing force.
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Экспериментальные исследования влияния конструкций хвостовика
инструмента на характеристики зажимного патрона
В. А. Недобой1), Ю. Н. Кузнецов2), Герра Жоаким Аугушто Хамуйела3)
1), 2) Национальный технический университет «Киевский политехнический институт»,
просп. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056
3) University Agostinho Neto, Avenida 4 de Fevereiro 7, Luanda, Angola, 3350

Рассмотрено влияние конструкции хвостовика инструмента и отклонения диаметра на характеристики инструментального зажимного патрона в зависимости от давления зажима и коэффициента
сцепления. Проведен обзор работ других авторов, из которых установлено, что проблема или не рассматривалась, или решена не полностью. Проведенный эксперимент в статике на определение силы
проталкивания и момента прокручивания оправок, зажатых в инструментальном зажимном патроне
с различными параметрами хвостовика: оправки номинального диаметра с отклонениями; оправки с
отверстиями в хвостовике различного диаметра. Вычисленные коэффициенты усиления патрона для
обоих случаев и построены графики зависимости. Установлена зависимость характеристик инструментального зажимного патрона от величины диаметра с отклонениями и толщины стенки хвостовика оправок.
Ключевые слова: инструментальный патрон, оправка, давление, коэффициент усиления, момент
прокручивания, сила проталкивания.
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