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В умовах багатономенклатурного виробництва при переході на обробку деталей 

різних розмірів значно збільшується час на переналадку технологічного обладнання, 

особливо токарних верстатів, в яких затискним патроном є цангові механізми [1]. Це 

пов’язано із значним часом на заміну цанг. Тому пошук нових конструкцій цангових 

патронів із розширеним діапазоном діаметрів затискуваних заготовок до 2-3 мм, а 

також розробка методики їх проектування та розрахунку і експериментальних 

досліджень, особливо при обробці деталей малої жорсткості є актуальним завданням 

[2].З метою розв’язання вказаної задачі, як і для ряду інших подібних проблем, 

розроблені конструкції широкодіапазонних цангових патронів з рядною 

мультиплікацією. При цьому за рахунок ряду конструкторських і технологічних засобів 

реалізуються конкретні важливі вимоги до забезпечення високої продуктивності і 

точності обробки деталей малої жорсткості, зокрема: 1) надійний затиск з широким 

відхиленням діаметру; 2) забезпечення стабільних силових характеристик; 3) 

рівномірність радіальної і осьових жорсткостей; 4) високі показники характеристик 

міцності.Розроблені конструкції та їх технологічне забезпечення дозволяють досягнути 

покращених характеристик щодо якості обробки деталей. При цьому стабілізація 

зусилля затиску сумісно із запровадження м обробки декількома лезами із адаптацією 

до умов обробки [3] дозволяє одночасно із забезпеченням необхідної точності обробки 

забезпечити також підвищення продуктивності різання. Таким чином, забезпечується 

вагомий ефект комплексного застосування таких самоналагоджувальних систем 

затиску і обробки. Особливе значення такого конструкторсько-технологічного 

забезпечення полягає у комплексній токарній обробці деталей із полімер-композитних 

матеріалів. Експериментальні дослідження, зокрема токарної обробки деталей, 

показали, що для фторопласту-4 макропохибки в поперечному січенні зменшені у 1,66 - 

3,87 рази, при обробці деталей із капролону-В – у 1,25-1,62 рази. При цьому при 

дворізцевій обробці досягнуто збільшення продуктивності порівняно із традиційним 

матеріалом – у 1, 8-2,2 рази. 
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