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Abstract: The base is a substantial factor for providing the working accuracy of the metal cutting equipment. The choice of the 
technological bases for the preparation of materials and for the dimensional adjustment of the technological system influences the accuracy 
of the producing of forms and dimensions during the mechanical processing. There are some specific characteristics on CNC-machine tools 
with regards to the choice of the technological bases, which are, particularly, subject of the present work. 
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1. Въведение 

Изборът на технологичните бази има важна роля за 
осигуряване на точността при механично обработване на 
детайлите. В теорията на базиране водещ е принципът за 
съвместяване на технологичните бази с конструкторските. 
Изхожда се от презумпцията, че конструкторът е съобразил 
оразмеряването с функционалното предназначение на 
отделните повърхнини на детайла и връзките му с останалите 
елементи от конструкцията на механизма или на машината, в 
която участва. Следователно, поставените от конструктора 
изисквания към точността на размерите, относителното 
положение на повърхнините, макро и микрогеометрията и 
физико-механичните качества на повърхнините, трябва да се 
постигнат при обработването. 

Последователността при избора на базите следва логиката 
на технологичния процес. На първия етап се осъществява 
установяване на заготовката към машината и трябва да се 
изберат технологичните бази за установяване. 

Базите за установяване на заготовката до голяма степен се 
определят от тяхната конфигурация (конструктивна форма). В 
теорията на базирането са типизирани случаите на базиране по 
равнинни, цилиндрични, сферични, и други видове 
повърхнини. В практиката към комплектацията на 
металорежещите машини са създадени съответни универсални 
приспособления, като патронници, стиски, люнети, планшайби, 
делителни апарати и маси и т.н. Съществуват и комплекти от 
елементи за изграждане на универсални сглобяеми 
приспособления.  

В производствата с голяма серийност се създават 
специални, според детайла, приспособления за установяване. В 
този случай, освен конфигурацията, се отчитат и редица други 
условия за избора на технологичната база, които определят 
оригиналната конструкция на приспособлението [1, 3]. 

Вторият етап на подготовката за обработване е размерното 
настройване. С него се осигурява точността на размерите и 
относителното положение на обработваните повърхнини. За 
целта се използват технологични бази за размерно настройване. 
Най-често това са повърхнини от технологичната база за 
установяване. По такъв начин настройването на инструментите 
се свързва с установъчните повърхнини на приспособлението 
за установяване на заготовката. С това размерообразуването се 
осъществява между елементи на машината (технологичната и 
инструментална екипировка) и в него не участват елементи на 
обработвания детайл. На фиг.1 е даден пример за използване на 
установъчните бази, като бази за размерно настройване. 

 

a 

б 
Фиг.1. Бази за размерно настройване 

Недостатък на настройването от базите за установяване е, 
че върху точността на размерообразуването влияе грешката от 
установяване. Освен това, при несъвпадане на установъчната 
база с конструкторската се получава и грешка от базирането. 
Когато се извърши преустановяване на заготовката и се смени 
установъчната база, в грешката на размерообразуването се 
включва и грешката на относителното положение на двете 
установъчни бази. 

За да се повиши точността на размерното настройване и на 
обработването, се създава технологична база чрез обработване 
на повърхнина (повърхнини) в началото на операцията. Тя е 
координирана спрямо установъчната база, а останалите 
повърхнини, обработвани при същото установяване, се 
координират спрямо нея. Това се прилага и при всяко ново 
установяване. Тази технологична база, наречена настроечна, 
задължително е елемент от конструкторската база. 

Пример за използване на създадена след установяването, 
чрез обработване, технологична база е показан на фиг.2. Това е 
валът от фиг.1а, след като се преустанови за обработване на 
другата му страна. Това се извършва на друга машина т.е., на 
друга операция. Размерът А1 определя положението на 
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настроечната база спрямо установъчната. Челото на другата 
лагерна шийка е зададено с размера А2 от настроечна база.  

По този начин се осигурява точен размер и относително 
положение на лагерните шийки, а с това и необходимото осово 
положение на вала във възела. 

Фиг.2. Оразмеряване от настроечна база 

2. Изложение 

Съвременните ММ с ЦПУ се развиват с тенденция за все 
по-голяма концентрация на операцията. Технологичните им 
възможности се разширяват, като позволяват прилагане на 
разнородни методи на обработване и контрол. Съвременният 
обработващ център за ротационно-симетрични детайли (ОЦ за 
РСД) има възможности да извършва освен типичните стругови 
преходи още и разнообразни други обработки, като фрезоване 
на канали и площадки, свредловане на отвори с различно 
ъглово положение, довършващо обработване с повърхностно 
пластично деформиране и др. С нарастване на броя на 
управляемите оси нараства и богатството от технологични 
възможности на машините с ЦПУ, които са в основата на 
реконфигуриращите се производствени системи (РПС) [5]. 

Високата концентрация на операциите и увеличаването на 
броя на функционално свързаните оси на машините, налагат 
специфичен подход при избора на базите за установяване и 
размерно настройване.  

Съществено се опростяват изискванията към 
приспособленията за установяване на заготовката и по 
изключение се налага проектиране на специални (оригинални) 
приспособления. Функциите за линейна и ъглова ориентация в 
работното пространство на машината се осъществяват 
програмно. Приспособлението за установяване служи за 
начално ориентиране на заготовката спрямо координатната 
система на машината и за сигурно закрепване. Положението на 
базовите елементи на приспособлението спрямо координатната 
система на машината се регистрира чрез сензорната система и 
по този начин се дефинира координатната система на 
установъчната база. Чрез този контрол може да се коригират и 
грешките от установяване на приспособлението към масата на 
машината [4]. 

На фиг.3 е показана принципно схемата за контрол на 
положението на базовите елеминти за установяване на 
корпусен детайл върху масата на машината по три базови 
равнини. 

С измерванията 1 и 3 се установява положението на 
координатната система за установяване на заготовката, която е 
изместена спрямо координатната система на машината на 
разстоянията 0yx  и 0yy . С измерване и на точката 2 се 

установява дали оста YZ  е успоредна на машинната ос MZ . 

Контролът се осъществява с измервателни глави тип 
„Renishaw”. 

 

Фиг.3. Контрол на базовите елементи 

Важно условие за ефективно използване на ММ с ЦПУ е 
заготовките да са с по-висока точност и с предварително 
термообработване за подобряване на обработваемостта и 
особено, за снемане на вътрешните напрежения. С това се 
осигурява по-точно установяване на заготовката, намалява се 
обема на отделяните стружки, намаляват се грешките от силови 
деформации и от преразпределение на вътрешните 
напрежения. В редица случаи технологичните бази за 
установяване се обработват предварително на конвекционални 
металорежещи машини. С това се повишава точността и 
стабилността на установяването и не се налага преустановяване 
между грубото и чистото обработване, за да се даде 
възможност за свободно протичане на процеса за 
преразпределение на вътрешните напрежения. 

Съществен интерес от гледна точка на базирането 
представлява изборът на базите за размерно настройване. При 
ММ с ЦПУ това се свързва с избор на координатна система 
(системи) на детайла, спрямо която се определят възловите 
точки и траекториите за движение на инструментите. В много 
от случаите при избора на тези координатни системи се 
изхожда от условието за простота на програмирането на 
операцията и се пропуска важността на съвпадането на 
технологичните бази с конструкторските. Разчита се на 
високата точност на ММ с ЦПУ и високата концентрация на 
операцията, но трябва да се има предвид, че в определени 
случаи е възможно да се компрометира точността на 
относителното положение на обработените повърхнини. 

Като пример може да се анализира обработването на вал на 
струг с насрещно вретено. Схемата на размерообразуване е 
представена на фиг.4. При установяване в основното вретено се 
обработва дясната страна на вала. След това детайлът се поема 
от патронника на насрещното вретено и се обработва лявата 
страна. Координатната система на детайла в насрещното 
вретено е огледална на тази от основното вретено и е изместена 
на разстояние O . По този начин се опростява 
програмирането и определянето на радиусните корекции. 

Размерът A  между челата на лагерните шийки, който е 

важен от конструктивна и функционална за вала гледна точка, 
се получава от размерната верига: 

(1) 
212 3 pдM zAOzZA  , 

където: 
2MZ  е координатно начало на насрещното вретено; 

         
1д

Z  - изместване на координатното начало на детайла 

в основното вретено; 

        
1р

Z  - размер на патронника на насрещното вретено 
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Фиг.4. Размерообразуване при работа с насрещно вретено

 

Първите три събираеми от сумата (1), като резултат от 
машинни изчисления, може да се представят с една координата 

2дZ , която е координатното начало на детайла спрямо 

координатната система на насрещното вретено. При това 
сумата (1) добива вида: 

(2)  
22 3 pд zAzA  . 

Грешката на размера A  ще се получи като сума от 

грешката на позициониране на насрещното вретено р , 

грешката от установяване на детайла в патронника на 
насрещното вретено у  и грешката на механичното 

обработване о : 

(3)  yop  . 

Точността на размера може да се повиши, ако двете чела и 
канали се обработват при едно установяване на вала т.е., ако 
едното чело е настроечна технологична база за другото. 

Подобни изводи на представения анализ може да се 
направят и за други случаи на обработване, при които се 
използват поредица от координатни системи. Това е често 
приложимо при обработване на сложни корпусни детайли. 
Необходимо е във всеки конкретен случай да се извършва 
размерен анализ на размерообразуването, за да се избере най-
благоприятен вариант от гледна точка на осигуряване на 
точността, зададена от конструктора. 

Значително облекчение и повишаване на ефективността на 
технологичното проектиране ще се постигне с 
усъвършенстване на CAD – CAM продуктите, като се обогатят 
и с възможност за анализ и оптимизиране на 
размерообразуването. 

Заключение 

Представеният анализ показва, че размерообразуването при 
ММ с ЦПУ се различава съществено от това при механичното 
обработване на конвекционални металорежещи машини. 
Различава се и размерното настройване на инструментите. 
Разчита се в значителна степен на нарасналите изчислителни 
възможности на системите за ЦПУ, богатите възможности за 
лесно въвеждане на различни координатни системи, свързани с 
координатната система на машината със програмно зададено 
транслиране и ротиране. Това разширява функционалните 
възможности на машините и опростява съществено 
програмирането на операцията. Едновременно с това се 
създават предпоставки за откъсване на технологичното 
проектиране от конструкторското и пренебрегване на някои 
основни принципи от теорията на базирането. Необходимо е 
проектирането на програмните операции да е съпроводено с 
анализ на размерообразуването, за да се избегнат евентуални 

грешки в осигуряването на зададената от конструктора точност 
на обработваните детайли. 
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