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Abstract: An approach to design of specialized nonstandard technological equipment for assembling and producing of crane boom is 
introduced. Technology for assembling has been developed and equipment for assembling of the different sections of the crane boom is 
designed and manufactured. 
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Резюме: Представен е подход за конструиране на специализирана нестандартна технологична екипировка за сглобяване и 
изработване на шест секционна кранова стрела. Разработена е технология за сглобяване и са проектирани, и изработени 
приспособления, с които се извършва сглобяването на отделните секции на крановата стрела. 
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1. Въведение. 
В статията е представен съвместно разработен проект, 

свързан с конструирането и внедряването в производството на 
специализирана нестандартна технологична екипировка за 
изработването на шест секционна кранова стрела. Разработката 
е на екип от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и фирма 
„СЛ Индъстрис“ ЕООД, град Русе. Фирмата е производител на 
различни заваръчни конструкции (шасита, стабилизатори, 
предни и задни мостове, колони и стрели за кранове, товарачи 
и влекачи), машинно обработени детайли и изделия, 
компоненти и специализирана екипировка за кранове, 
мотокари, багери, товарачи, влекачи и други специализирани 
машини. Фирмата също произвежда различни видове грайфери 
и кофи за насипни материали [1]. 

Кранът е сложна работна машина, състояща се от 
механизми и собствено задвижване, която може да се причисли 
към групата на подемните машини. Служи за повдигане, 
товарене и разтоварване на товари и насипни материали, 
обслужване на строежи, морски пристанища и железопътни 
гари със специфични потребности и товарооборот [3]. 

Основен проблем при изработването на подобен тип 
изделия, като крановете и съставните им компоненти, е 
гарантирането на зададените в конструктивната документация 
форма, размери и техните допуски, за да може изделието да 
изпълнява функционалното си предназначение. Големите 
габаритни размери и формата на заготовките, налагат 
използването на специализирана нестандартна технологична 
екипировка, която освен да осигури годността на изделието, 
трябва да бъде лесна за експлоатация и икономически изгодна 
за изработка [4, 5]. 

2. Анализ на конструкцията на крановата 
стрела. 

Шест секционната стрела е основен елемент от 20 тонен 
кран на фирма Manitex (САЩ) [2]. Общия вид на стрелата в 
сгънато и разгънато положение е показан на фиг. 1. В сгънато 
положение стрелата е с дължина 6 097 мм, а в разгънато 
положение е с дължина 26 097 мм. 

Основната единица изграждаща всяка една от секциите на 
стрелата е така наречената тръба. В случая тя се състои от два 
огънати детайла с дебелина 4 и 5 мм, които са заварени по 
дължина на нулевата линия на тръбата. Мястото на заваръчния 
шев не е случайно. При натоварване напреженията в тази зона 

са минимални. Останалите детайли се заваряват към готовата 
тръба с помощта на шаблони. 

На фиг. 2 са показани сеченията на тръбите от шестте 
секции изграждащи крановата стрела. Разликите в дължините 
на всяка от тръбите е минимална, но тази във височините и 
ширините им, тоест на сеченията им, не може да бъде 
пренебрегната. 

Поради големият брой на секциите и факта, че това е 
прототипен модел е нецелесъобразно изработването на отделно 
приспособление за всяка една тръба. 

 
Фиг. 1. Шест секционна кранова стрела. 

 
Фиг. 2. Напречно сечение на крановата стрела. 
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3. Приспособления за сглобяване на тръбите 
на стрелата. Основни възли. 

За сглобяването на тръбите от секциите на стрелата, са 
разработени две специализирани приспособления, наречени 
сърца. Всяко едно от приспособленията се използва за 
сглобяването на три различни тръби. За тръби 5004145, 
5004139 и 5004133 се използва сърце I, изработено от IPE 
профил. За тръби 5004131, 5004129 и 5004125 се използва 
сърце II, изработено от тръба. Общият вид на двете 
приспособления е показан на фиг. 3. 

На сърцата се монтират упори I и упори II (фиг. 4 и фиг. 5), 
като след монтажа им, габаритните размери на сърцето копират 
конструктивно зададените вътрешни размери на тръбите. 
Разликата в широчината и височина на отделните тръби се 
компенсира със сменяеми подложни планки.  

След прихващане на двата огънати детайла, формиращи 
тръбата, сърцето остава вътре в тръбата и при технологичната 
операция заваряване. Това е необходимо, тъй като дебелината 
на детайлите е сравнително малка, а внесената топлина при 
заваряването е доста голяма, което може да доведе до големи 
деформации по дължина на профила. След заваряване на 
тръбата сърцето се изважда с помощта на лебедка.  

Тримерните модели и конструктивната документация на 
приспособленията са разработени с CAD системата SolidWorks. 

3.1. Конструкция на упорите. 
За улесняване на изваждането на сърцата след заваряване 

на тръбите, са разработени две различни конструкции на 
упорите, използващи лагери за контакт с повърхнините на 
тръбата. 

На фиг. 4 е показан общият вид на упорите контактуващи с 
долната V образна повърхнина на тръбата. Използвани са PAP 
втулки, позиция 3, които са подходящи за работа в сухи 
условия. Те са монтирана на ос 2 заедно с контактното колело 
1. Монтажа на възелът към сърцето се осъществавя с болтове 
през отворите на корпуса 4. 

 Упорите контактуващи с горната и страничните 
повърхнини на тръбата са показани на фиг. 5. С цел намаляване 
на контактната повърхнина са използвани двойнокапсуловани 
едноредови съчмени лагери, позиция 2. Лагерите са монтирани 
на тялото 1 с помощта на шплентовете 3. 

Упорите са едни и същи за двете сърца. След заваряване на 
дадена тръба те се демонтират, слагат се сменяемите подложни 
планки за другия вид тръба и упорите се монтират отново. Тази 
операция се повтаря за всеки вид тръба, която ще се прихваща 
и заварява. 

3.2. Заваръчна подложка. 
Използването на допълнителна заваръчна подложка е 

необходимо, за да се гарантира пълен провар на завареното 
съединение. Това е много важно при изработването на всички 
заваръчни конструкции, особено натоварените конзолно, както 
в случая е стрелата. Подложката е изработена с медна шина и 
се монтира на шарнирен механизъм. Използва се медна шина, 
защото материала се характеризира с висока електро и 
топлопроводимост, поради което се получава по-добро 
отвеждане на топлината от зоната на заваряване. 

 Шарнирният механизъм гарантира, че заваръчната 
подложка контактува с тръбата по цялата си дължина. Другата 
му функция е предварителното принудително раздуване на 
двата огънати детайла, формиращи тръбата. Това се налага, за 
да се компенсира свиването в следствие на заваряването. 
Големината на необходимото раздуване се определя опитно. 

На фиг. 6 е показан общият вид на заваръчната подложка и 
шарнирния механизъм. Възелът се състои от медна шина 1, 
монтирана на носеща основа 3, която е свързана към 
присъединителният профил 5 с помощта на планки 2. Планките 
се въртят около осите 4. 

3.3. Задвижващ механизъм на заваръчната 
подложка. 

За реализиране на задвижването на заваръчната подложка 
са изработени два механизма, които се монтират от двете 
страни на сърцето (фиг. 7). Те се използват и в двата вида 
сърца. При тръби 5004145 и 5004125 се налага подмяна на 
планките 2 с по-къси такива (фиг. 9). При другите се използват 
подложни планки. 

 
Фиг. 3. Приспособления за сглобяване на тръбите  

на крановата стрела – сърце I и сърце II. 

 
Фиг. 4. Упор I. 

 
Фиг. 5. Упор II. 

 
Фиг. 6. Заваръчна подложка. 
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Движението на механизма се извършва с помощта на 
регулиращи винотве 1, които са свързани към заваръчната 
подложка 5 и минават през опората 2. Опората 2 е свързана към 
сърцето с помощта на болтове 4. 

Задвижването на механизма става чрез натягането на 
гайката 3. От единият край натягането на гайката осигурява 
опъново усилие, а в другия натисково усилие. 

4. Технология на сглобяване на тръбите на 
шестсекционната стрела. 

За да се онагледи използването на разработените 
приспособления, са разгледани два примера на сглобяване на 
тръби с номера 5004145 и 5004131 (фиг. 2). 

4.1. Технология на сглобяване на тръба 
5004145. 

На фиг. 8 е показан общият вид на тръба 5004145. 

Преди започване на сглобяването е необходимо 
окомплектоване на сърце I с необходимите детайли, показани 
на фиг. 9.  

Към IPE  профила 1 с болтове се закрепят долните упори 5 
(упори I), горните и страничните упори 4 (упори II) и 
механизма на заваръчната подложка 3, който се фиксира в най-
ниско положение. На механизма на заваръчната подложка са 
монтирани късите планки 2.  

На фиг. 10 е показан първия етап от сглобяването на 
тръбата. Върху монтажната маса 2 се монтират долните части 
от хамутите 4. Поставя се горната част на тръбата 1 и се пуска 
сърцето 3. Долните части на хамутите са предварително 
подравнени и стегнати към монтажната маса 2. 

На фиг. 11 е показан втория етап от сглобяването на 
тръбата. Поставя се долната част на тръбата позиция 4 и 
горната част на хамутите 5. Хамутите се затягат и се регулират 
до размера посочен в конструктивната документация с 
шпилките 6. Следва прихващане и заваряване на двете части на 
тръбата. 

След прихващане на двата огънати детайла формиращи 
тръбата, сърце I остава вътре в тръбата и при технологичната 
операция заваряване. След заваряване на тръбата, сърцето се 
изважда с помощта на лебедка. 

4.2. Технология на сглобяване на тръба 
5004131. 

На фиг. 12 е показан общият вид на тръба 5004131. 

Преди започване на сглобяването е необходимо 
окомплектоване на сърце II с необходимите детайли, показани 
на фиг. 13. 

Към тръбата 1 с болтове се закрепят долните упори 5 
(упори I), горните и страничните упори 4 (упори II) и 
механизма на заваръчната подложка 3, който се фиксира в най-
ниско положение. На механизма на заваръчната подложка са 
монтирани късите планки 2. 

 
Фиг. 7. Механизъм за задвижване на заваръчната подложка. 

 
Фиг. 9. Подготовка на сърце I за сглобяване на тръба 5004145. 

 
Фиг. 10. Сглобяване на тръба 5004145, етап I. 

 
Фиг. 11. Сглобяване на тръба 5004145, етап II. 

 
Фиг. 8. Тръба 5004145. 

 
Фиг. 12. Тръба 5004131. 
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На фиг. 14 е показан първия етап от сглобяването на 
тръбата. Върху монтажната маса 2 се монтират долните части 
от хамутите 4. Поставя се горната част на тръбата 1 и се пуска 
сърцето 3. Долните части на хамутите са предварително 
подравнени и стегнати към монтажната маса 2. 

На фиг. 15 е показан втория етап от сглобяването на 
тръбата. Поставя се долната част на тръбата позиция 4 и 
горната част на хамутите 5. Хамутите се затягат и се регулират 
до размера посочен в конструктивната документация с 
шпилките 6. Следва прихващане и заваряване на двете части на 
тръбата. 

След прихващане на двата огънати детайла формиращи 
тръбата, сърце II остава вътре в тръбата и при технологичната 
операция заваряване. След заваряване на тръбата, сърцето се 
изважда с помощта на лебедка. 

5. Експлоатация на приспособленията. 
При серийно производство на крановата стрела е 

необходимо да се направят конструктивни промени по 
приспособленията, свързани с намаляването на ръчния труд 
при експлоатацията им с цел увеличаване на 
производителността им. Някои от стъпките са: 

 - замяна на хамутите с устройство за захващане и 
притискане на детайлите на тръбите с пневматично или 
хидравлично задвижване; 

- промяна на конструкцията на упорите с цел да се избегне 
използването на подложни планки; 

- промяна на конструкцията на Упор II, поради честата 
повреда на използваните лагери. 

 7. Шаблонни файлове в CAD системата 
SolidWorks. 

За разработените приспособления е направена пълна 
конструктивна документация. Процеса на създаването й е 
автоматизиран, чрез използване на шаблонни файлове на 
документите, които използва CAD системата SolidWorks [6, 7]. 

При създаването на тримерните модели на детайлите и на 
сглобените единици са използвани шаблонни файлове за Part и 
Assembly документите. При разработването на 
конструктивната документация са използвани шаблонни 
файлове за Drawing документите, които представляват 
стандартните чертожни формати – А4, А3, А2, А1 и А0. 

В шаблона на всеки един тримерен модел на детайл или 
сглобена единица се задава нужната информация чрез атрибути 
(служебни или потребителски). Тази информацията е 
необходима при разработването на конструктивната 
документация, тъй като излиза автоматично в таблиците на 
чертежите. При налична PDM система, атрибутите имат 
съществено значение, защото без тях PDM системата не може 
да работи [8]. 

8. Заключение. 
Въз основа на направеното по представената разработка, 

може да се направят следните изводи: 
1. Разработена е технология и две специализирани 

приспособления за сглобяване на шесте тръби на крановата 
стрела.  

2. Приспособленията осигуряват получаването на формата 
и на габаритните размери на тръбите на стрелата. Те 
осигуряват висока производителност, не са сложни за 
манипулация, с цел да се избегнат всякакви грешки от 
субективен характер. 

3. Процеса на създаване на конструктивната документация 
е автоматизиран чрез използването на шаблонни файлове за 
Part, Assembly и Drawing документите в CAD системата 
SolidWorks. 
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