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Abstract: This work describes the opportunities and methods for formation of specific roughness patterns on complex surfaces of ma-
chine parts by using the multi-axis curve machining capabilities of contemporary CAD/CAM systems and multi-axis CNC machine tools. 
Particularities why it is impossible to use only 3-axis milling machines for the processing of complex surfaces by superficially plastic defor-
mation (SPD) process are discussed. The overall consistency for configuring the component for multi-axis curve machining in CATIA is 
described and the process for formation of specific textures on machined complex surface is graphically illustrated. 
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1. Въведение 
В съвременното машиностроене, енергетиката, както и в 

много от съществуващите средства за транспорт се използват 
детайли, имащи сложна форма (виж фиг.1а,б), както и такива 
работещи в агресивни среди и лоши експлоатационни условия. 
Примери за такива са пропелери на помпи, турбини на турбо- 
компресорни агрегатни системи, гребни винтове на плавателни 
съдове и др. Общото при тях е, че експлоатационните им ха-
рактеристики зависят основно от формата, материала от който 
са изработени, както и от състоянието на параметрите на качес-
твото на контактуващите повърхнини- текстура на грапавостта, 
остатъчни напрежения в повърхностния слой и твърдостта 
[1,2,7]. 

 
Фиг. 2. Схеми за обработване чрез ВППД на равнинни и цилиндрични 

повърхнини [2]. 

В технологичната практика съществуват множество приме-
ри, които показват, че микрорелефите, получени посредством 

вибрационно повърхностно пластично деформиране (ВППД), 
както върху плоски, така и върху цилиндрични повърхнини в 
значителна степен оптимизират параметрите им на контакт. 

При обработка по метода на ВППД тези детайли биха мог-
ли допълнително да си подобрят якостните и експлоатационни 
характеристики.  

Проучване на литературните източници [1,2,4,6,7] показва, 
че са разработени множество различни кинематични схеми на 
ВППД (виж фиг.2),  както за плоски така и за цилиндрични 
повърхнини, а също и за някои повърхнини от втора степен, 
показани на (фиг. 3.а,б,в).  Общото при тези схеми е, че в про-
цеса на обработване, деформиращ елемент (със сферична фор-
ма) се движи по сложна (близка до синусоидална) траектория, 
притискайки се с определена сила в обработваната повърхнина. 
В резултат се получават насложени една върху друга следи от 
пластично деформиран метал по повърхността на обработвае-
мия детайл. Така се формират и т.нар. регулярни релефи (РР), 
които имат специфични качествени характеристики и текстура 
на грапавините. 

Друга характеристика схемите от фигури 2 и 3 е, че се осъ-
ществяват върху металорежещи машини с ръчно управление,  
които притежават следните съществени недостатъци: 

  
a) б) 

 
в) 

Фиг. 3. Схеми за обработване чрез ВППД на [7]: а) външна сферична 
повърхнина; б) повърхнина на зъб с еволвентен профил от зъбно 

колело; в) вътрешна сферична повърхнина. 

  
а) б) 

Фиг. 1. Детайли, притежаващи сложни повърхнини:  
а) пропелер; б) лопатка на  турбина. 
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а) за формиране на сложната траектория на движение на 
деформиращия елемент при ВППД, конструктивно заложените 
кинематични движения на класическите конфигурации на 
машини с ръчно управление обикновено са недостатъчни, 
поради което е необходимо конструирането и изработването на 
допълнителни специални приспособления, които да осигурят 
необходимото допълнително (осцилиращо) движение на инст-
румента за пресичане на следите от него и формиране на РР. 
Това води до увеличаване на времето за подготовка и оскъпява 
технологичното осигуряване на процеса ВППД. Освен това, 
допълнителното осцилиращо движение води до допълнително 
динамично натоварване на системата: машина - приспособле-
ние - инструмент – детайл (МПИД); 

б) скоростите на главното и подавателните движения на 
ръчно управляемите металообработващи машини не могат да 
се изменят безстепенно, което води до ограничения в получа-
ваната форма и габаритни размери на клетките на формиращия 
се РР. 

в) липсата на кинематична връзка и следователно на синх-
ронизация между движенията, осигурявани от ръчно управляе-
мите машини и тези на допълнителните приспособления, води 
до нарушаване на еднородността на габаритите и формата на 
клетките от РР; 

г) с цел избягване на нерегламентирано пресичане на траек-
торията на движение на деформиращия елемент, а оттам и 
получаването на нееднороден РР, при схемите за обработване 
чрез ППД върху ръчно управляеми машини, често се налага 
принудително прекъсване на контакта между него и обработва-
емата повърхнина. Това води до ударно натоварване на техно-
логичната система МПИД и следователно до влошаване на 
параметрите на качество на РР както и до нееднородност на 
получаващите се клетки (по форма и размери); 

д) сравнително малките скорости на подавателните движе-
ния на традиционните машини, съчетано с необходимостта от 
прекъсване на контакта между деформиращия елемент и обра-
ботваемата повърхнина, съществено увеличава времето за 
обработване, а оттам получаването на ниска производителност 
на процеса при обработката на по-едро габаритни детайли. 

е) не на последно място, директното прилагане на тези 
схеми (виж фиг. 3.) за обработка на детайли със сложна форма, 
от вида на показаните на фиг. 1. е практически невъзможно.  

Ето защо търсенето на нови различни схеми, използвайки 
възможностите и предимствата на металорежещите машини с 
цифрово програмно управление (ММ с ЦПУ) и на съвременни-
те CAD/CAM софтуерни средства е актуално. Поради тази 
причина предмет на настоящата работа е изследване на въз-
можностите за прилагането им за формиране на регулярни 
релефи по сложни повърхнини чрез процес на ППД по нова 
схема.   

2. Особености при формирането на регулярни 
релефи по сложни повърхнини, чрез ППД с по-
мощта на фрезови машини с ЦПУ. 

Разработени са някои схеми за ППД на три и четири-осни 
позиционни фрезови центри с ЦПУ, програмирани чрез 
CAD/CAM системи за получаване на съответни управляващи 
програми [3,4,5]. С тяхна помощ се разкриват нови възможнос-
ти за приложение на метода ВППД за формиране на РР, като до 
голяма степен се минимизират (а в някои случаи напълно се 
премахват) повечето недостатъци и ограничения при използва-
нето на ръчно управляеми металорежещи машини. 

Основно това се дължи на високата точност, стабилност и 
скорости на движение на съвременните машини с ЦПУ и въз-
можността им да осигуряват по програмен път сложни прост-
ранствени (многоосни) траектории на движение на инструмен-
тите, спрямо обработваемата повърхнина. Това премахва необ-

ходимостта от използването на специални скъпоструващи 
устройства за въвеждане на допълнителни осцилиращи движе-
ния за постигане на необходимата кинематика на процеса 
ВППД и респективно осигурява РР с по-висока степен на точ-
ност и повторяемост на параметрите на формата на клетките и 
грапавостта им. 

В съществуващите системи за програмно управление на 
ММ с ЦПУ, както и в най-масово разпространените CAM сис-
теми от среден клас, няма заложени подходящи цикли (опера-
ции), които да бъдат директно използвани за програмиране на 
необходимата сложна пространствена траектория на движение 
на деформиращия елемент при ППД, необходима за получава-
не на РР по сложни повърхнини, от вида показан на фиг.1 а, б.  

 В източника [3] е предложен следният алгоритъм за 
автоматизирано програмиране на сложната траекторията на 
движение на деформиращия инструмент за формиране на РР 
чрез ППД с помощта на CAD/CAM софтуер и ММ с ЦПУ. Той 
се състои от  следните пет стъпки: 

1. Изготвяне на математически модел в подходяща CAD 
система (напр. MathCAD, MathLAB и т.н.), с помощта на който 
предварително се настройват формата и размерите на клетките 
от РР, които ще се образуват от наслагването на траекторията 
на движение на деформиращия елемент при ППД; 

2.  Трансформиране на модела на траекторията на движение 
на деформиращия елемент в равнинна крива(и); 

3. Определяне на пространствените координати на достатъ-
чен брой характерни точки от кривата(ите) и експортиране на 
информацията в „разпознаваем” за CAM системата формат 
(файл с данни); 

4. Импортиране на файлът с данните за координатите на 
точките от кривата в съответна CAD-CAM система и програ-
миране на траекторията на движение на инструмента по тях; 

5. Настройване на характеристиките на инструмента и па-
раметрите на режима на операцията за обработване в CAM 
системата и генериране на управляваща програма (УП) за сис-
темата с ЦПУ на фрезовата машина, на която ще бъде извър-
шена обработката. 

 
Фиг. 4. Схема на ППД на лопатката на винт, осъществявана само по 
3-оси: а) зона с опасност от колизия между инструмента и детайла; 
б) изменение на реакцията R при промяна на кривината на лопатката 

на винта и константна сила на притискане F . 
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Описания по-горе алгоритъм с използване на три едновре-
менно движещи се праволинейни оси може като общо да се 
приложи и при ППД на сложни повърхнини. При тях обаче се 
появяват допълнителни затруднения (виж фиг. 4а,б), ако се 
използват само три праволинейни оси за обработване.  

Първото от тях е показано на фиг. 4.а от която лесно се за-
белязва, че при придвижване на деформиращия инструмент 
надолу по ос Z  в даден момент може да възникне опасност от 
колизия между него и обработваната повърхнина.  

Вторият и по-сериозен проблем е представен на фиг. 4.б, на 
която  са показани три последователни положения на деформи-
ращия елемент, движейки се по образуващата на лопатката на 
винта. Тъй-като ъгъла на образуващата е променлив по дължи-
ната на лопатката, контакта й със сферичния деформиращ 
елемент също ще се променя постоянно. Това ще води до пос-
тоянна промяна на проекциите Rx, Ry и Rz на вектора на реак-
цията R уравновесяваща силата на притискане F на деформи-
ращия елемент, което от своя страна ще причини и постоянна 
промяна (неравномерност) на степента на деформация на обра-
ботваната повърхнина. Тази неравномерност ще се проявява 
толкова по-силно, колкото ъгъла между векторите на силата на 
притискане F и реакцията R е по-голям. Освен това, компонен-
тите Rx, и Ry ще породят и променлив огъващ момент на инст-
румента за ППД. Колкото е по-голяма силата на притискане F, 
толкова по-голям ще бъде и получаващия се огъващ момент,  
което ще доведе до по-голяма деформация на инструмента и 
респективно отклоняване на деформиращия елемент от зададе-
ната му траектория на движение. 

За да се избегнат тези недостатъци, освен че деформиращия 
инструмент трябва да се движи по необходимата сложна траек-
тория, характерна за всички схеми на ВППД и ППД, тук въз-
никва и необходимостта от осигуряване на перпендикулярност 
на оста му, спрямо обработваемата сложна повърхнина във 
всеки един момент от обработката. Ето защо използването на 
само три едновременно движещи се праволинейни оси не е 
достатъчно за постигане на изискванията за получаване на РР с 
висока степен на повторяемост на параметрите си.  

 Предвид на това, че в общия случай сложната повърхнина 
може да бъде със свободна форма, в допълнение на трите пра-
волинейни движения ще са необходими поне още две кръгови 

оси, като и петте движения трябва да могат да се осъществяват 
едновременно, с цел да се осигури оста на инструмента за ППД 
да е нормално насочена спрямо обработваемата повърхнина 
във всеки един момент. Това определя до голяма степен и 
избора на вида на необходимото технологично оборудване, 
което трябва  да се използва за реализиране на схемата. 

От показаните на фиг. 5 четири конфигурации на съвре-
менни фрезови маши за пет-осна обработка, всички са подхо-
дящи за реализиране на процеса ППД на сложни повърхнини. 
Конкретния избор на типоразмер и конфигурация на машина и 
въртящи се оси се определя от спецификите на обработвания 
детайл, неговата конфигурация, габарити, маса и физикомеха-
нични характеристики на материала от който е изработен. Така 
например, при по-малко габаритни и по-леки детайли е препо-
ръчително използване на конфигурациите тип „маса върху 
маса“ (виж фиг. 5 а и б), а при по-тежки и големогабаритни 
детайли, типовете „наклоняваща се глава – въртяща се маса“ 
или „наклоняваща се и въртяща се глава“ (виж фиг. 5 в и г). 
Препоръчително е ротационната ос да може да се върти безко-
нечно, а наклоняващата се ос трябва да може да се накланя в 
диапазона на поне ±900. Освен това, ротационните оси трябва 
да бъдат избирани измежду по-големите типоразмери, тъй-като 
при ППД силите на притискане на деформиращия елемент в 
обработваната повърхнина може да достигнат при определени 
случаи до няколко килонютона [5], а както е известно при 
многоосните обработки не се използват спирачките на въртя-
щите се оси. Това може да доведе до интензивно износване на 
предаващите движението механизми при по-малките типораз-
мери въртящи се маси. 

3. Изисквания към CAD-CAM софтуера за 
програмиране на необходимата многоосна тра-
ектория на движение при ППД на сложни по-
върхнини. 

Основавайки се на поставените изисквания към кинемати-
ката на многоосната машина е необходимо да се избере и под-
ходящ CAD-CAM софтуер за програмиране на необходимата 
многоосна траектория на движение при ППД на сложни повър-
хнини и генериране на съответната управляваща програма. Т.е. 
САМ системата трябва да може да осигурява както водене на 
инструмента по предварително зададената синусоидална траек-
тория, така и същевременно оста му на симетрия трябва да 
бъде перпендикулярна спрямо обработваната повърхнина през 
цялото време, независимо от променливата и кривина.  

Водещи у нас CAD-CAM системи от среден и висок клас, 
като например CATIA (Dassault Systèmes), NX (Siemens PLM), 
MasterCAM (CNC Software, Inc.), SprutCAM (SPRUT 
Technology) и др., притежават модули за 5-осна обработка, 
които съдържат подходящи стратегии за фрезоване на сложни 
повърхнини от детайли. Повечето от тях е напълно възможно 
да бъдат използвани за програмиране на обработка чрез ППД 
на същите тези сложни повърхнини. 

На фигура 6 а, б е показан пример за програмиране на мно-
гоосна обработка чрез ППД на лопатката на винта (виж фиг. 
4а), в който е използвана стратегията Multi-Axis Curve Machin-
ing (Многоосна обработка по водеща крива) от менюто „Profile 
contouring“ на CAD-CAM системата CATIA. За да е възможно 
да се програмира обработката чрез този модул е необходимо да 
се вмъкнат (или да се създадат) и ориентират правилно според 
координатната система тримерния модел на детайла (т.е. на 
винта) и двумерната полилиния, задаваща синусоидалната 
траектория по които ще се води инструмента за ППД. Дотук 
действията са аналогични както и при 3-осната обработка чрез 
ППД на равнинни повърхнини [4]. 

В диалоговите прозорци за конфигуриране на стратегията 
Multi-Axis Curve Machining (виж фиг. 6, а) се посочват съответ-
ните елементи: 

а)   б)   

в)    г)   

Фиг. 5. Основни конфигурации на пет осни  фрезови машини с ЦПУ: а) 
и б) тип „маса върху маса“; в) тип „наклоняваща се глава- въртяща 

се маса“; г) тип „въртяща се и наклоняваща се глава“. 
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Фиг. 6. а) Настройване на стратегията за многоосна обработка по 
водеща крива в CATIA за обработване чрез ППД на сложна повърхни-

на на винт; б) симулация на обработката. 

а) Обработваемата чрез ППД повърхнина(и) от детайла; 

б) Синусоидалната крива (полилиния) по която инструмен-
та се води за движение по необходимата сложна траектория; 

в) Повърхнината(ите), спрямо които оста на инструмента 
трябва да бъде нормално разположена по време на обработката. 
На практика тази повърхнина(и) съвпада(т) с обработваните 
повърхнини от детайла, така че същата се селектира(т) повтор-
но в раздела за избор на стратегия, след което се избира опция-
та “Normal to drive surface” от падащото меню (виж фиг. 6а). 

С цел деформиращия елемент да се води по получаващата 
се проекция на синусоидалната полилиния, се настройва да 
бъде активна опцията “Contact”. За отместването от повърхни-
ната на детайла “Offset on part” се задава -0.5 mm, с цел да се 
осигури гарантирано притискане на деформиращия елемент в 
обработваната повърхнина, а за отместването от кривата “Off-
set on contour” се настройва да е равно на 0 mm. 

Следваща стъпка е изчисляване на многоосната траектория 
на инструмента за ППД и след това симулация на обработката 
(виж фиг. 6 б) с цел проверка за грешки и/или колизии между 
инструмента и детайла. В случай че не са наблюдавани проб-
леми при симулацията, следва избор на подходящ постпроце-
сор и създаване на необходимата управляваща програма за 
фрезовата машина с ЦПУ. 

4. Изводи. 
На базата на разглежданията направени в настоящата рабо-

та могат да се направят следните по-важни изводи: 

1.Поради това, че представения подход за формиране на РР 
по сложни повърхнини не е обвързан с конкретни конструк-
тивно-технологични ограничения на дадено приспособление за 
ВППД, границите на вариране на отделните параметри на 
процеса могат да бъдат по-широки, в сравнение с класическите 
схеми за ВППД, което от своя страна позволява по-прецизно 
управление на формата и геометричните характеристики на 
формиращите се РР в по-широки граници; 

2. Възможностите на съвременните системи за ЦПУ за мно-
гоосови обработки, елеминира необходимостта от използване 
на допълнителни приспособления, както и характерното за 
процеса ВППД вибриране на деформиращия елемент, което 

подобрява условията за обработване, точността на формата и 
размерите на клетките от РР; 

3. Времето за реализация на обработването чрез ППД на 
сложни повърхнини върху многоосни фрезови центри с ЦПУ 
съществено се оптимизира, в следствие на ограничаването на 
работата на инструмента в рамките на обработваните зони – 
т.е. не се налага да се „обработва въздух“ както при някои 
схеми на ВППД.  

4. Времето за технологична подготовка на обработването 
чрез ППД (включващо моделирането на РР, програмирането на 
траекторията на движение на деформиращия елемент, извеж-
дането на управляваща програма за машината с ЦПУ и доку-
ментирането) се съкращава, чрез използването на подходящи 
CAD/CAM системи, като същевременно позволява въвеждане-
то на специфични настройки на всеки един етап от подготовка-
та на управляващата програма; 

5. Операцията за формирането на РР чрез ППД на сложни 
повърхнини от детайли, може да бъде добавяна непосредствено 
към останалите операции за обработване (фрезови, пробивни и 
др.), т.е. не се налага детайла да се преустановява на друга 
специално оборудвана за целта машина.  

Наред с описаните предимства на предложената схема за 
ППД на сложни повърхнини е възможно да възникнат и някои 
ограничения при прилагането й на практика. Те са свързани 
най-вече с конструкцията на инструмента, който трябва да 
издържа на силовото натоварване и същевременно да е с доста-
тъчно малки габарити за да може гарантирано да достига до 
вътрешни участъци на обработваемата повърхнина, както и с 
еднородността на РР при повърхнини с по-голяма кривина. Те 
ще са обект на предстоящи изследвания относно приложимост-
та на предложената нова схема за ППД на сложни повърхнини. 
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