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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю постійного контролю
безперебійної роботи верстатного обладнання в умовах динамічного
навантаження та рівня напруженого стану головних вузлів верстату.
Метою роботи є проведення дослідження жорсткості шпиндельних вузлів в
умовах максимально наближених до дійсної картини експлуатації фрезерних
верстатів.
В існуючих дослідницьких роботах, присвячених оцінюванню жорсткості
шпиндельних вузлів відсутня можливість обліку кутовий податливості
шпиндельного вузла, що виявляє вплив на деформаційні показники проектованої
конструкції [1].
Для ефективного моделювання, розрахунку напружено-деформованого
стану з урахуванням кутовий податливості опор використовуємо модуль
комплексного аналізу тривимірних конструкцій APM Structure-3D [2-4].
В процесі моделювання в середовищі АРМ Structure-3D створюється
«каркасна» модель конструкції (рис. 1), в якій кордон стержневих елементів
визначаються вузлами в тих точках, де прикладаються навантаження або
змінюється згинальна жорсткість перерізу. Кожен стрижень має конкретні
розміри і з'єднаний за допомогою вузлів з іншими стрижнями конструкції.

Рис. 1 – Каркасна модель конструкції шпинделя
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Для проведення розрахунку цієї конструкції необхідно додатково задати:
- поперечні перерізи кожному зі стрижнів;
- опори для створеної конструкції, що визначають її положення в просторі;
- зовнішні навантаження, що діють на конструкцію;
- параметри матеріалу елементів конструкції.
Особливістю завдання опор є можливість суміщення в одній опорі і
жорсткого і пружного закріплення, кожне з яких є абсолютно різними об'єктами.
Вони будуть функціонувати спільно в тому випадку, коли діють за різними
напрямками системи координат в вузлу. Для конструкції, що проектується,
дозволені переміщення по напрямку дії сил Py (вісь Z) та Fr (пружне закріплення)
і поворот навколо осі Z. У режимі завдання жорсткого закріплення, включенням
прапорців в полях переміщення в напрямку осі слід задати обмеження по
переміщенню в напрямку висей X і Y, а також повороти навколо цих же осей.
Розрахунок в середовищі АРМ Structure-3D [5-7]дозволяє оцінити повну картину напружено-деформованого стану вала в будь-якому його перерізі,
включаючи оцінку навантажень, силові фактори та ін., що представлені в пункті
меню «Результати». На рис. 2. представлено поле переміщень, характерне для
типової операції розточування, виробленої на багатоопераційним верстаті
СФ68ВФ4.
Максимальні переміщення в консольної частини вузла з урахуванням
кутових переміщень складають ymax = -0,0285; θmax = 0,000768 рад.

.
Рис. 2 – Епюра переміщень шпиндельного вузла
Висновок. Аналіз отриманих результатів дозволяє вибрати найкращі
конструктивні рішення, працюючи з різними навантажених і їх комбінаціями.
При цьому з'являється можливість проектувати конструкції близькі до рівно
міцним за критерієм жорсткості.
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