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Внаслідок наявного великого парку застарілих верстатів на українських підприємст-

вах, що не відповідають сучасним вимогам в основному за швидкохідністю обробки, вини-
кає необхідність у їх модернізації. Одним із напрямів модернізації таких верстатів є вста-
новлення додаткового приводу головного руху, який забезпечував би можливість високо-
швидкісної обробки [1]. Проведено аналіз типів приводів головного руху сучасних метало-
різальних верстатів, а також напрямів оптимізації їх конструкції [2]. 

В роботі проведено модернізацію приводу головного руху горизонтально-фрезерного 
верстату, шляхом заміни третьої переборної групи короби швидкостей і встановлення до-
даткового електродвигуна та зубчато-пасової передачі. Проведено обґрунтування кінема-
тичних параметрів інтегрованого приводу головного руху. При необхідності обробки з час-
тотою обертання до 1000 об/хв включається привод з асинхронним двигуном та коробкою 
швидкостей. При необхідності забезпечення частот з 1000 до 10000 об/хв – застосовується 
привод з високомоментним двигуном постійного струму та зубчато-пасовою передачею, 
один із шківів якої встановлений на шпинделі.  

Розроблено 3-D модель шпиндельного вузла верстату. Проведено міцнісний аналіз, 
зокрема, аналіз напружено-деформованого стану, стійкості та теплопровідності, а також 
динамічний аналіз: визначено власні частоти та форми коливань шпинделя, розподіл ліній-
них, кутових і сумарних переміщень, розподіл деформацій за елементами моделі, розроб-
лено карти і епюри розподілу внутрішніх зусиль, встановлено значення коефіцієнта запасу 
стійкості і форми втрати стійкості, визначено коефіцієнти запасу і числа циклів за критері-
єм втомної міцності тощо. 

На основі проведених розрахунків проведено модернізацію приводу головного руху, 
а також шпиндельного вузла верстату, шляхом зміни схеми опор, міжопорної відстані, діа-
метрів частин шпинделя. Проведено підбір кулачкової муфти для переключання крутного 
моменту між приводами. 

Проведені дослідження дозволили скоректувати конструкторські параметри приводу 
в сторону зменшення маси окремих елементів, а також розширити діапазон регулювання 
частоти обертанні шпинделя. 
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