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Резюме: Разгледани са различни варианти на определяне на отклоненията на формата и разположението 
на повърхнините и осите на голямогабаритни валове, чрез измерване на радиалното и челно биене и 
последващо привеждане и обработка на тези резултати, спрямо виртуална базова ос. Анализирани са 
предимствата и недостатъците на разгледаните варианти и са дадени препоръки за тяхното прилагане.
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1. въведение
Измерването на геометричните параметри 

(диаметри, отклонение на формата и разполо- 
жението на повърхнините и осите) на отго- 
ворни голямогабаритни детайли като турбинни, 
прокатни валове, колянови валове и др.  в 
транспортното, тежкото машиностроене и 
хартиената промишленост и енергетиката е 
сериозен проблем, свързан със спецификата на 
измерваните обекти. Поради големите им габари- 
ти и маса използването на класическите схеми 
за точни измервания на форма и разположение е 
силно ограничено или практически невъзможно.

Проблемите при определяне на формата и 
разположението на повърхнините и осите на 
голямогабаритни валове, обусловени от тяхната 
специфика (голяма маса и габарити) могат да 
бъдат решени, чрез измерването на радиалното 
и челно биене и последващо привеждане и 
обработка на тези резултати към виртуална 
базова ос. [2]

Възможни са различни варианти (схеми на 
измерване). Техният сравнителен анализ е обект 
на настоящия доклад.

2. Сравнителен анализ на 
възможните варианти на измерване
2.1. Измерване на радиално биене

вариант А1
При еднократна реализация на виртуалната 

базова ос (ВБО) – едновременно измерване 
на биенето във всички измервани сечения, 
включително и на еталонните гривни (фиг. 1).

 

Фиг. 1 Еднократна реализация на виртуалната 
базова ос (ВБО) – едновременно измерване  
на биенето във всички измервани сечения, 

включително и на еталонните гривни.

Методът и процедурата са патентовани. [2]
Предимства: пълно изключване на блуж- 

даещото биене (както на неговата систематична 
съставка Δбл.бсист,  така и на случайната му съставка 
Δбл.бсл  ).

Недостатъци: сложност на измервателната 
система и процедурата на измерване, висока 
цена, голям брой датчици, трудност при тях- 
ното установяване на измервателна позиция, 
практическа невъзможност при измерване 
непосредствено на обработващата машина. 
Приложението на варианта е целесъобразно при 
стендови уредби.

вариант А2
Многократна реализация на ВБО при неедно- 

временно измерване на биене в измерваните 
напречни сечения, но едновременно със сечения- 
та на еталонните гриви (фиг. 2) т.е. при използване 
на три линейни датчика (измервателни глави).
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Фиг. 2 Многократна реализация на ВБО  
при неедновременно измерване на биене  

в измерваните напречни сечения, но едновременно  
със сеченията на еталонните гриви

При тази процедура се изключват Δбл.бсист  
и Δбл.бсл   при всяка отделна реализация, което 
позволява да се измерва EFK (отклонение от 
кръглост), но не и EPC (отклонение от съосност), 
EFZ (отклонение от цилиндричност), EFL 
(отклонение от праволинейност), ако положение- 
то на центроидите при всяка реализация се 
променя значително. Ако това изменение е 
незначително, методът е еквивалентен на Ва- 
риант А.1.

Предимства: Опростяване на измервателната 
система за измерване непосредствено на 
измервателната машина, ниска цена.

Недостатъци: увеличение на времето за 
измерване, понижаване на точността поради 
непостоянството на виртуалната базова ос при 
повторните реализации.

вариант А3
Многократна реализация на ВБО при неед- 

новременно (последователно) измерване на 
биенето в измерваните напречни сечения, 
включително и в сеченията на еталонните гривни 
(фиг. 3).

 

Фиг. 3 Многократна реализация на ВБО при 
неедновременно (последователно) измерване на 

биенето в измерваните напречни сечения

Този вариант е приложим, при условие, че 
положението на центроидите на двете гривни 
се променя незначително при всяка следваща 
реализация. Тогава може да се приеме, че ВБО 
е постоянна т.е. че с въвеждане на поправка 
може да се изключи систематичната съставка 
на блуждаещото биене Δбл.бсист  в измерваните 
напречни сечения.

Случайната съставка Δбл.бсл   може да се 
ограничи, чрез многократно измерване (n≥10) и 
вземане на средноаритметичната стойност.

Предимства: опростена схема на измерване, 
ниска цена.

Недостатъци: по-ниска точност, увелича- 
ване на времето за измерване.

2.2. Измерване на челно биене
вариант в1
При еднократна реализация на виртуалната 

базова ос и виртуалната базова равина и едно- 
временно измерване на радиалното биене в 
напречните сечения на еталонните гривни и на 
челното биене на еталонна гривна 2 и на челните 
повърхнини на измервания детайл (фиг. 4).

 

Фиг. 4 Еднократна реализация на виртуалната 
базова ос и виртуалната базова равина и 

едновременно измерване на радиалното биене в 
напречните сечения на еталонните гривни и на 

челното биене на еталонна гривна 2 и на челните 
повърхнини на измервания детайл

При една измервана челна повърхнина на 
детайла се използват минимум 4 измервателни 
глави (датчици).

Предимства: пълно изключване на влиянието 
на блуждаещото радиално и аксиално биене.

Недостатъци: сложност на измервателната 
система, по-висока цена в сравнение с другите 
варианти, голям брой датчици (минимум 4 броя), 
трудност при установяването им на измервателна 
позиция.

вариант в2
Едновременно измерване на челното биене 

на еталонната гривна 2 и на съответните челни 

повърхнини на детайла (фиг. 5). При една 
измервана челна повърхнина на детайла са 
необходими 2 измервателни глави (датчици).

 

Фиг. 5 Едновременно измерване на челното биене 
на еталонната гривна 2 и на съответните челни 

повърхнини на детайла

Предимства: Опростяване на измервателна- 
та система (по-малък брой датчици в сравнение 
с Вариант В1), по-ниска цена.

Недостатъци: Не се изключва влиянието 
на непостоянството на ъгловото положение на 
мигновените оси на въртене, увеличаване на 
времето за измерване.

вариант в3
Последователно (неедновременно) измерване 

на челното биене на еталонната гривна 2 и 
съответните челни повърхнини на детайла (фиг. 
6). В измерването участва само една измервателна 
глава (датчик).

 

Фиг. 6 Последователно (неедновременно) измерване 
на челното биене на еталонната гривна 2 и 
съответните челни повърхнини на детайла

Предимства: Опростяване на схемата на 
измерване, ниска цена.

Недостатъци: по-ниска точност, увеличаване 
на времето за измерване.

В табл. 1 са дадени резултатите от измерва- 
нето на радиалното биене на експериментален 
детайл по трите метода.
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повърхнини на детайла (фиг. 5). При една 
измервана челна повърхнина на детайла са 
необходими 2 измервателни глави (датчици).

 

Фиг. 5 Едновременно измерване на челното биене 
на еталонната гривна 2 и на съответните челни 

повърхнини на детайла

Предимства: Опростяване на измервателна- 
та система (по-малък брой датчици в сравнение 
с Вариант В1), по-ниска цена.

Недостатъци: Не се изключва влиянието 
на непостоянството на ъгловото положение на 
мигновените оси на въртене, увеличаване на 
времето за измерване.

вариант в3
Последователно (неедновременно) измерване 

на челното биене на еталонната гривна 2 и 
съответните челни повърхнини на детайла (фиг. 
6). В измерването участва само една измервателна 
глава (датчик).

 

Фиг. 6 Последователно (неедновременно) измерване 
на челното биене на еталонната гривна 2 и 
съответните челни повърхнини на детайла

Предимства: Опростяване на схемата на 
измерване, ниска цена.

Недостатъци: по-ниска точност, увеличаване 
на времето за измерване.

В табл. 1 са дадени резултатите от измерва- 
нето на радиалното биене на експериментален 
детайл по трите метода.

Табл. 1  
Резултати от измерването на радиалното 

биене на експериментален детайл
EFK EFKA1 EFKA2 EFKA3 

0.0804 0.0798 0.0808 0.0802 

1. EFK – отклонение от кръглост при 
калибриране с кръгломер; 

2. Резултатите са базирани на 10 повторения по 
72 измерени точки на оборот. 

3. Данните в таблицата са в mm. 

 
На фиг. 7 са показани профилограми на 

профила на експерименталния детайл при 
измерването му по трите варианта.

В табл. 2 са дадени резултатите от измерването 
на аксиалното биене на експериментален детайл 
по трите метода.

 
Фиг. 7 профилограми на профила на 

експерименталния детайл
а) Вариант А1;  б) Вариант А2;  в) Вариант А3
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Табл. 2 
Резултати от измерването на аксиалното 

биене на експериментален детайл

EFE EFEB1 EFEB2 EFEB3 

0.0055 0.0076 0.0081 0.0063 

1. EFЕ – отклонение от равнинност при 
калибриране; 

2. Резултатите са базирани на 10 повторения по 
72 измерени точки на оборот. 

3. Данните в таблицата са в mm. 

 

От таблиците се вижда, че след измерване на 
радиалното и челно биене при всички варианти 
разликите между измерените стойности с кръгло- 
мер и стойностите получени при измерване при 
разгледаните варианти не надхвърлят няколко µm.

Изборът на един или друг от разгледаните 
варианти се определя от изискванията за точност 
на измерването, условията на измерване и 
възможностите на потребителя.

Основен фактор, определящ точността на 
измерване e постоянството на виртуалната 
базова ос под влияние на блуждаещото биене. 
Изследванията в [1] показват, че това влияние 
зависи от броя на измерваните точки n от 
профила, като след определен достатъчен брой 
точки (n>128) това влияние е незначително.

4. заключение
Анализът на разгледаните варианти показва, 

че най-целесъобразни от икономическа и 
експлоатационна гледна точка са варианти А3 
и В3, т.е. при последователно, неедновременно 
измерване на биенето в съответните сечения.

Основна предпоставка за прилагане на тези 
варианти е постоянството на виртуалната базова 
ос при многократна реализация на радиалното и 
челно биене.

Направеното изследване на база числен 
експеримент, който е потвърден и експериментално 

показва, че при оптимален брой измерени точки 
от профила на детайла случайното блуждаещо 
биене не оказва съществено влияние върху 
постоянството на положението на виртуалната 
базова ос. Това дава основание за разработване 
на схеми на измерване спрямо виртуална базова 
ос при неедновременно измерване на биенето в 
съответните сечения.
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Abstract: Different methods for calculation of the deviations from form and position of large-scale shafts’ 
surfaces are analyzed by the measurement of the radial and axial run-out followed by transformation of the 
measurement results to a virtual datum axis. The advantages and disadvantages of these methods are also analyzed 
and recommendations for their application are given.
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