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В монографії, на основі аналізу існуючих способів вдосконалювання систем токарно-

го інструмента та методик проектування різців, що входять до системи, визначені специфічні 
етапи проектування універсально-збірних різців з поворотною робочою частиною, які вклю-
чають обґрунтування способу досягнення гнучкості конструкції різця за домінуючим пара-
метром та створення уніфікованої конструкції, оптимізацію геометричних параметрів робо-
чої частини, оптимізація елементів вузла закріплення робочої частини до державки та розг-
лянуті методи їх виконання. 

Досліджена статична жорсткість за допомогою пакету CosmosWorks, а також прове-
дені експериментальні дослідження інструменту. 

Запропоновані методики прогнозування на стадії проектування технічних можливос-
тей універсально-збірних різців, та виконана експериментальнв перевірка рекомендацій. 

Розглянуті особливості проектування різців зі змінними вставками, що включають ви-
значення геометричних та конструктивних параметрів різців, досліджений вплив форми та 
положення базової різальної пластини на діапазон зміни головних кутів в плані. Розроблена 
математична модель умов закріплення робочої частини до державки. 

 Сформульовані етапи проектування універсально-збірних різців та наведені їх вдос-
коналені конструкції, описані конструкції універсально-збірних різців з прискореною зміною 
робочої частини та автоматичною її зміною, а також автоматичною зміною різальної кромки. 

Запропоновані системи токарних різців на базі універсально-збірних різців. 
Матеріали монографії призначені для наукових працівників, викладачів навчальних 

закладів, фахівців в галузі машинобудування, студентів при виконанні магістерських робіт та 
дипломних проектів, а також аспірантів та докторантів. 
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