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1. Въведение 
Механичното обработване на скъпи едрогабаритни 

тънкостенни детайли в условията на голямо разнообразие на 
изделията и дребни серии е сериозно предизвикателство. 
Постигането на изискванията за ефективност на технологиите и 
универсалност на оборудването е силно затруднено. В 
публикацията се разглежда едно комплексно решение за 
постигане на тези цели в условията на конкретно производство. 

Едрогабаритните кутиеобразни тънкостенни детайли са 
съставен елемент на редица изделия. В повечто случаи те 
изпълняват ролята на корпусни детайли, основи, носещи 
конструкции и т.н. Заготовките за тях са с призматична, 
цилиндрична или друга форма и се получават от стандартни 
профили или чрез разкрой, огъване и заваряване. Във връзка 
със служебното им предназначение за част от тях се налага 
механично обработване чрез рязане на определени повърхнини. 
Това са равнинни и ротационни повърхнини, канали, ребра и 
различни видове отвори, включително и такива с високи 
изисквания към качеството. В тези случаи възникват проблеми 
при обработването им, дължащи се на неблагоприятното 
съотношение на размерите на обработваните повърхнини и на 
изделията - дължина/сечение/дебелина на стената, т.е на 
ниската им стабилност. Аналзът на възможностите на 
наличното технологично оборудване за обработване на 
едрогабаритни тънкостенни детайли, напр. стрели за 
автокранове, при условията на широка номенклатура в 
СПАРКИ – Русе АД доказва, че е налице  необходимостта от 
разработване на специално конструирана машина - обработващ 
център с две срещуположни вретена, притежаващи 
възможността да осъществяват движения в пространството, 
независимо едно от друго [1]. 

2. Комплексно решение 
Металорежеща машина. В резултат на направения анализ 

в [1] и в [2] за производствените условия на СПАРКИ – Русе се 
препоръчва специална конструкция на металорежеща машина - 
двуколонен, двувретенен обработващ център (ОЦ) с обща 
система за ЦПУ и управление на 2х3, 2х4 или 2х5 оси. - 
Разгледаните в [2] два варианта отговарят и удовлетворяват 
изикванията за осигуряване на точност, универсалност и 
гъвкавост на технологичната система. Вариант 2 (фиг.1) [2] (с 
една система за ЦПУ и един оператор) е за предпочитане. 

Дори вариантът на машина с 2х3 линейни оси (без въртяща 
маса или завъртане на вретеното), осигуряващ  възможност за 
едновременно или последователно двустранно обработване 
има редица предимства спрямо едностранното обработване. 

Съществено предимство е, че при обработване на напречни 
двустранни отвори може да се използват до два пъти по-къси (с 

по-малък излет) и съответно по-стабилни режещи инструменти, 
което намалява вероятността от възникване на вибрации. 

Отпадането на необходимостта от преустановяване на 
стрелата елиминирва опасността от възникване на грешки от 
преустановяване, които биха компрометирали осигуряването 
на изискванията за взаимно разположение на обработените 
повърхни. 

На лице са големи възможности точността да се контролира 
и управлява и автоматично (базира се на използване на 
трокоординатна измервателна глава - ТИГ); 

Очаквани предимства при използване на такава машина са: 
- По-висока производителност в сравнение с варианта на 

двувретенен портален обработващ център заради възможността 
за непрекъсната едновременна работа на двете вретена с 
оптимални условия и режими на работа; 

- По-висока производителност за варианти с 2х4 оси 
(осигурява обработване на 4 страни на стрелата) или 2х5 оси 
(осигурява обработване от всики страни ) в сравнение с вар. 1; 

- По-ниска цена и разходи в сравнение с вариант 1, тъй като 
се вгражда само една система за ЦПУ, която се обслужва от 
само един оператор; 

- По-висока надеждност в сравнение с вариант 1  
(Надеждността зависи от само една система за ЦПУ, една 
програма, един оператор). 

- Възможности за постигната гъвкавост и универсалност. 
Недостатъци: 
-  Висока цена на технологичната система; 
- Наличие на критични работни зони, възникващи при 

паралелна концентрация на преходите (Движения и 
позициониране при синхронизация на двете вретена) 

 

Фиг.1 Двувретенен ОЦ с една система за ЦПУ 
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Следователно може да се приеме, че с използването на  
специален двувретенен обработващ център се постигат редица 
предимства и се получава едно комплексно решение за 
обработване на едрогабаритни кутиеобразни тънкостенни 
детайли в условията на дребно- и средносерийно 
широкономенклатурно производство. В таблица 1 са 
представени основните поставени цели (проблеми), отнасящи 
се до обработването на такъв тип детайли при посочените 
технологични условия, за които се получава съответното 
решение и средство, благодарение на специалния ОЦ. 
 
Таблица 1: Цели и проблеми, решения и средстава за решаването им с 
помощта на двувретенен обработващ център. 

Цел (проблем) Решение Средство 

Точност 

Чрез висока точност на 
позициониране на 

супортите 

Използване на 
следящи преводи 

Обработване без грешки от 
преустановяване на 

изделието. 

Двустранно 
обработване на една 

установка  с две 
вретена и голяма 

работна зона 

Прилагане на координатни 
измервания  за:  

1)Технологичен контрол,  
2)Настройване и 

поднастройване на 
технологичната система 

3)Контрол на 
геометричната точност на 

машината 

Трикоординатна 
измервателна глава 

Калибри 

Контролни 
повърхнини по 

работната маса и 
припособленията 

Производи-
телност 

Обработване с оптимални 
или близки до тях режими 

на рязане 

Използване на 
безстепенни преводи 

Прилагане на паралелна 
концентрация на преходите 

Едновременно 
обработване с две 

независими вретена 

Висока скорост на 
позиционирането 

Подавателни преводи 
с подходящи 

характеристики 

Бърза автоматична смяна на 
инструмента 

Устройство за бърза 
смяна на инструмента 

Без загуби за 
преустановяване на 

изделието 

Голяма работна зона и 
двустранно 

обработване с две 
вретена 

Себестойност Оптимални режими на 
рязане 

Безстепенни преводи с 
голям обхват на 

регулиране 

Надеждност 

Автоматичен цикъл на 
обработването по програма 

Система за ЦПУ и NC 
– програми 

Без преустановяване на 
изделието 

Работа с две вретена 
голяма работна зона 

Гъвкавост Лесно и бързо 
пренастройване 

Трикоординатна 
измервателна глава. 

Екипировка 

Универсалност 

Различни по вид и размери 
детайли 

Голяма работна маса и 
работни ходове на 

супортите 

Различни по вид и размери 
повърхнини 

Система за ЦПУ, NC - 
програми, режещи 

инструменти 

Голямо разнообразие от 
технологични преходи 

Система за ЦПУ, NC -
програми, режещи 

инструменти 

Осигуряването на точността на обработване е 
задължително условие за всяка технология, което важи в най-

голяма степен, когато става дума за обработване на заготовки с 
по-висока себестойност. В случая освен общите и типичните 
задачи възникват и специфични, които произтичат от 
конструктивните особености на детайла.  

Настройване на технологичната система, технологичен 
контрол и поднастройване. Специфична задача на 
настройването на системата машина – приспособление – 
инструмент - детайл, освен автоматичното осигуряване на 
номиналите и допуските на размерите на обработваните 
повърхнини е и осигуряване на разположението на 
обработваните повърхнини по детайла, а също и равномерност, 
разпределяне или поне минимални стойности на прибавките за 
рязане, останали от предварителното обработване и разкроя. 
Технологичният контрол има за основна цел типична 
планирана проверка за настроеността на технологичните 
преходи. Поднастройването трябва да компенсира влиянието 
на евентуалните смущаващи систематични, а също и на някои 
случайни въздействия, на планирани прекъсвания на 
операцията (напр. приключване на работната смяна преди 
завършване на обработването) и непланирани такива в резултат 
на счупване на режещ инструмент, прекъсване на 
електрозахранването и др. 

Окончателен контрол е необходим за проверка на 
изискванията по отношение на точността на размерите на 
някои повърхнини, както и за допустими отклонения във 
формата и разположението им. 

Контрол на елементи от геометричната точност на 
машината. Това е специфична задача, налагаща се от 
особеностите в технологичността на обработвания детайл и 
конструктивните особености на обработващия център, 
предназначен за неговото обработване. 

Избор на параметри за контрол.Съгласно практиката и 
утвърдените стандарти съществуват различни норми, методи и 
средства за оценка на геометричната точност (ГТ) на 
металорежещите машини и в частност на обработващите 
центри. С оглед особеностите на конструкцията на машината, 
нейното предназначение и технически характеристики, както и 
на изискванията към получаваното качество при обработване 
на специфичните в случая детайли (стрели) в условията на 
ежедневна нормална експлоатация на машината е достатъчно и 
възможно да се осъществява контрол на определена част от 
параметрите на геометричната ѝ точност: 

1) Грешка в стъпката на винта. Това е параметър, имащ 
отношение към точността на позициониране, което е с основно 
значение както при получаване на някои размери, така и за 
осигуряване на положението и взаимното разположение на 
обработваните повърхнини.  

2) Отклонение от успоредност на осите на вретената спрямо 
равнината на масата. 

3) Отклонение от перпендикулярност на осите на вретената 
спрямо надлъжната ос (канал) на масата. 

Вторият и третият параметър имат отношение към 
осигуряването на разположение и взаимно разположение на 
симетрично обработваните повърхнини. 

4) Отклонение от съосност на вретената. 
Четвъртият параметър е свързан и зависим от първия, 

втория и третия параметър. Той има голямо значение в 
случаите при обработване на симетрични повърхнини от двете 
страни на детайла. Това е особено важно за осигуряване на 
изискване за съосност на двата входа (края) на отвор, 
разположен напречно спрямо надлъжната ос в две 
срещуположни стени (плочи/планки) на стрелата. 

Метод и средства за контрол. 
Използването на лабораторните методи, утвърдени от 

стандартите ISO и БДС изисква сложни и скъпи специални или 
специализирани технически средства и квалифициран 
персонал, което е непрактично и неприемливо за ежедневната 
практика. Голяма част от другите известни разработки [5] са 
неподходящи в случая поради високата си цена, недостатъчен 
обхват (габаритите и работната зона на ОЦ са големи) и 
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невъзможността да бъдат използвани, когато на работната маса 
е установена стрела.  

Редно е да се отчете фактът, че вече наложила се практика е 
обработващите центри да могат да работят и като координатно 
измервателни машини с помощта на контактна трикоординатна 
измервателна глава (ТИГ). Поради това наличието на ТИГ се 
счита за стандартна част от окомплектовката с екипировка на 
всеки нов ОЦ, а и вече съществува достатъчен практически 
опит в прилагането на измервания с ТИГ на ОЦ.  

Следователно е естествено и целесъобразно да се анализира 
възможността за осъществяване на размерен контрол с 
помощта на координатни измервания и ТИГ. 

Положителни страни при прилагането на тази въможност 
са: достатъчно висока точност и универсалност, 
удовлетворяваща производителност и себестойност, а също и 
възможността за автоматизиране. Последното е изключително 
важно, защото има отношение към точността, 
производителността,  универсалността и надеждността на 
метода. За достоверността и точността на получаваните 
резултати по този метод на контрол може да се разчита след 
анализ и определяне на всички смущаващи фактори (особено 
на тези със случаен характер), водещи до формиране 
неопределеност на резултата [3,4]. Числено това се изразява 
чрез сумарната неопределеност.  

Съставните ѝ са полетата на разсейване на редица случайни 
грешки. Основните сред тях са на ТИГ, на регулируемия 
превод, на системата за ЦПУ, на грешката при установяване на 
ТИГ във вретеното на машината и др. [3,4]. Следва да се 
отбележи, че с осъществяването на поне две повторения на 
измерванията във всяка точка и подходящо калибриране 
влиянието им се ограничава. Недостатък е необходимостта от 
допълнителни припособления (калибри) в зависимост от 
конкретните измервателни задачи. Тези калибри следва да 
бъдат налични в работната зона на машина с всички 
произтичащи от това проблеми, свързани както с тяхното 
надеждно и точно определимо и определено временно или 
постоянно устанояване, така и със защитата им от замърсяване 
и опазване от повреда. 

С оглед резултатите от анализа [2] на конструктивните 
особености на обработваните детайли (стрели) осигуряването 
на изискванията за разположение на обработваните отвори по 
тях е свързано с големи премествания на супорта по работна ос 
Х на машината. Следователно по тази ос е най-необходим 
контрол за определяне на грешката и промяната в стъпката на 
винта. 

За целта е предвидено по страничните повърхнини на 
масата да се монтират призми, както е показано на фиг2. 

След като предварително и възможо най-точно е 
определено взаимното положение на контролните им 
повърхнини, впоследствие установената чрез координатни 
измервания промяна би била индикация за промяна в стъпката 
на винта, напр. от топлинни деформации при експлоатация на 
машината. Същите призми са подходящи и за измерване на 
евентуално възникнали хлабини в превода. 

На фиг.3 е показана принципната схема на координатните 
измервания, с помощта на които може да се установят 
отклонения от успоредност на оста на всяко от вретената в 
едно сечение (YZ по дължина на масата) спрямо равнината на 
масата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За да е възможно това измерване е необходимо 

повърхността на масата да е почистена и ненаранена, а 
дължината на измервателния накрайник на ТИГ да е възможно 
по-голяма, или да е сформа, позволяваща измерване "по-
навътре” по масата. 

От получените, в резултат на измерванията с ТИГ, 
координати по съответните оси могат с помощта на подходящ 
математически апарат да се пресметнат отклоненията в 
контролираните параметри. При измервания в повече такива 
сечения е възможно да се установи евентуалната промяна на 
този параметър по дължината на работния ход на ос Х. 

На фиг. 4 е показана схема за пресмятане на ъгъла на 
неуспоредност α, а по-долу са тригонометричните изрази, 
които могат да бъда използван за целта. Координатите, които 
са необходими са по оси Y и Z във всяка от контролните точки. 
В контролните т.1 и т.2 чрез измервателно движение по ос Y  
се получават  съответно координатите Y1 и Y2 и могат да се 
пресметнат разликите Δy и базовото разстояние Δz: 

(1) ∆𝑌 = 𝑌1 ± 𝑌2 
(2) ∆𝑍 = 𝑍1 − 𝑍2 

От тук следва че:  

(3) 𝑡𝑔𝛼 = 𝛥𝑌
𝛥𝑍

 →  𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝛥𝑌
𝛥𝑍

 

като условието машината да е годна за експлоатация е:  

(3) 𝛼изм ≤ 𝛼доп 

Схемата (фиг.5) за определяне на отклонение от 
перпендикулярност на оста на вретеното спрямо 
надлъжната ос на масата е аналогична. Контролът е 
индиректен, тъй като за целта се проверява отклонението от 

 
Фиг.4 Схема за пресмятане на неуспоредността 

 
Фиг.3 Определяне на отклонението от успоредност на вретената спрямо 

работната маса 

 

 

Фиг.2 Определяне на грешката на стъпката на винта по „Х“ 73

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS." 2016 - SUMMER SESSION ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, VOLUME 1, P.P. 71-74 (2016)



успоредност на вретената спрямо страничната (челна) 
повърхност на работната маса на машината. 

 
В случая трябва да се определят разликите Δx на базово 
разстояние Δz, а отношението им, чрез обратна 
тригонометрична функция би извело съответното ъглово 
отклонение. 

Съосността на вретената е много важен показател, който 
трябва да се постигне при двустранно обработване на напречно 
разположен отвор в корпуса на стрелите.  Най-подходящо, с 
оглед точността при обработване, би било този показател да се 
проверява непосредствено преди осъществяване на двустранно 
обработване на отвор в позиция с координати в равнината XY, 
съвпадащи с оста на бъдещия отвор, т.е да се постигне 
съосност чрез поднастройване с т.нар. центротърсене. 
Последното обаче по принцип е неосъществимо тъй като 
заговката би попречила със стените си. Компромисното 
решение е тази процедура да се изпълни в непосредствена 
близост над/под мястото (осите) за направа на отворите. Така 
се избягва позиционирането впоследствие по ос Х, която, както 
е известно, е с най-голяма дължина и може да бъде източник на 

съществени грешки.  

 
На фиг. 6 е показана принципната схема за установяване на 

несъосността между двете вретена в дадена позиция от 
работната зона на машината. За целта в едното от вретената се 
установява ТИГ, с помощта на която се осъществяват 
координатни измервания на отвора на другото вретено. 
Прилага се стандартен цикъл на измерване на окръжност с цел 
определяне координатите на центъра ѝ по ос X и ос Y. Той 
може да се изпълни по четириточковата или триточковата 
схема, както е показано на фиг. 6. Ако измерването се изпълни 
в две сечения А-А и Б-Б, които са възможно най-отдалечени 
едно от друго ще може да се определи евентуална кръстосаност 
или неуспоредност на осите на вретената. За да се намали 

влиянието на радиалното биене на контролираното вретено във 
всяко сечение се предвиждат измервания при две симетрични 

ъглови положения на вретеното, отстоящи на ъгъл 180˚. 
Резултатите от двете измервания за всяко сечение се 
усредняват. 
 
Получените стойности ΔХ и ΔY при необходимост се въвеждат 
като стойности за компенсация на несъосността. 
 

3.Заключение 
Използването на специално конструиран ОЦ с две 

независимо работещи хоризонтални вретена и обща 
неподвижна маса е предпоставка за постигане на 
удовлетворяващи резултати относно основните поставени цели 
при обработване на едрогабаритни тънкостенни кутиеобразни 
детайли в условията 
 на широка номенклатура и малки производствени серии. 

 Осигуряването и управлението на точността на 
обработване в конкретните технологични условия е 
практически възможно чрез използване на координатни 
измервания върху машината с помощта на измервателна глава.  
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Фиг.6 Измервания за определяне на несъосността 

 
Фиг.5 Схема на измерванията за определяне на неперпендикулярността на вретената спрямо оста на масата 
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