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Abstract:  One of the main ways to increase the productivity of welding work and to improve their quality are the mechanization and 

automation of production where this is feasible and economically justified. Most often it is used in industries where there is a large volume of 
welded structures and details. Besides the large volume and a significant amount of welding work is necessary to maintain consistently high 
quality welding. A method is developed and tested and confirmed some of the key functional parameters of welding rotator CNC. 

KEY WORDS: WELDING, WELDING WORKS, MECHANISATION, AUTOMATION, ROBOTIZAT, CNC
 
1. Въведение 
Един от основните начини за повишаване на 

производителността на заваръчни работи и за подобряване на 
тяхното качество, са механизацията и автоматизацията на 
производството, където това е възможно и икономически 
обосновано. Най-често то се използва в производства, където 
има голям обем от заварени конструкции и детайли. Освен 
големият обем и значително количество заваръчни работи е 
необходимо да се поддържа постоянно високо качество на 
заваряване. [1] 

В съвременното производство в Европа и света се 
наблюдава масово навлизане на механизирани и 
роботизирани методи на заваряване. Разработването на 
модулна система за механизация и автоматизация дава 
възможност за бързо и ефективно конструиране на заваръчни 
машини. [2-4] Тя се състои от два модула - за праволинейно и 
ротационно заваряване и ще може да се използва при 
производството на заварени детайли, в областта на научните 
изследвания, при изпитване на заваряемостта на нови 
материали, сравнение на методи на заваряване и натрупване 
на технологична база данни, разработване на нови 
технологии. 

Заваръчния ротатор е предназначен за механизирано и 
автоматизирано заваряване и наваряване на ротационни 
изделия посредством въртене на заваряваните (наваряваните) 
детайли. Същия трябва да осигурява възможност за 
електродъгово заваряване по следните методи: 

 
• Ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод 

(РЕДЗ), процес 111 (EN ISO 4063:2009). Възможно е 
използването на ротиращия модул при РЕДЗ на детайли и 
възли с кръгови шевове в случаите, при които изделието се 

върти със заваръчна скорост, а заварчика борави с 
ръкохватката. 

• Заваряване под слой от флюс, процес 12. Модулът за 
заваряване на ротационни може да се използва в комбинация 
със заваръчни колони, портали или стационарни установки.  

• Заваряване в защитно газова среда с топящ се 
електрод, процес 13. Ротационният модул може да се 
използват поотделно или в комбинация с линейния за 
механизация и автоматизация на множество конкретни 
технологични решения. 

• Електродъгово заваряване в инертен газ с нетопящ 
се електрод, процес 141. Ротационният модул може да се 
използват поотделно или в комбинация с линейния за 
механизация и автоматизация на множество конкретни 
технологични решения с и без подаване на дъпълнителен тел. 

• Плазмено заваряване, процес 15. Ротационният 
модул може да се използват поотделно или в комбинация с 
линейния за механизация и автоматизация на множество 
конкретни технологични решения при заваряване, наваряване 
и рязане. 

• Лазерно-хибридно заваряване. При използването на 
ротиращия модул поради разполагането на заваръчния 
инструмент на отделна стойка (колона) не се налагат 
ограничения от гледна точка на прилаганата технология. 

 
2.   Предпоставки 
2.1. Описание на обекта 
Заваръчния ротатор (фиг.1) се състои от следните по- 

важни възли: 
2.1.1. Корпус- изработен от нисколегирана стомана -  

заварена конструкция. В него са поместени механизмите за 
въртене и накланяне на детайла. Корпусът е поставен  върху 
стоманена плоча  с  размери:  800 х 1100 mm, която има  
възможност за дюбелиране към бетонова плоскост или 
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захващaне с болтове  М  18  към стоманена носеща 
конструкция.

 
Фиг.1. Заваръчен ротатор с ЦПУ 
 
2.1.2. Механизъм за въртене на детайла 
Механизмът за въретне на детайла е изграден на базата 

на двустъпален редуктор NMRV 050/105 , производство на 
Motovario. 

Редукторът предава посредством шпонка въртящия 
момент на задвижващия вал, който от своя страна завърта 
масата, на която е закрепен детайла. 

Редукторът е куплиран с високомоментен двигател 
модел   1FK7060-2AF71  на „Сименс”. 

При така избраната конструкция, механизмът за въртене 
на детайла осигурява безстепенно регулируема заваръчна 
скорост за избраните методи на заваряване в диапазона  от   
0.1 min-1до 6  min-1.  

2.1.3. Механизъм за накланяне на детайла спрямо 
хоризонталната  равнина .  

За правилно от технологична гледна точка протичане на 
процеса на заваряване на детайли или наваряване  на 
ротационни повърхнини, много често се налага 
позициониране в пространствено положение, при което оста 
на ротационния детайл, да не се намира в хоризонталната 
равнина. Най-често  практикувано е положението на детайла, 
в което неговата ос сключва  с хоризонталната равнина ъгъл 
близък до 45о или 90о. Всеки конкретен случай обаче е 
уникален сам по себе си. Ето защо в настоящият  проект е 
избран механизъм позволяващ безстепенно регулиране на 
ъгъла на наклона на оста на детайла спрямо хоризонталната 
равнина. Механизмът е изграден на базата на червячна 
двойка, като “люлка” , като е осигурена възможност за твърдо 
фиксиране на ъгъла на накланяне през 9о. Завъртането и 
фиксирането се осъществяват ръчно. 

2.1.4. Маса за закрепване на детайл. 
Закрепването на детайла може да се извършва по два 

начина: 
- Чрез закрепване с болтове и жабки в Т-образните 

канали; 
- Посредством закрепен  в оста на масата универсален 

патронник или челюстен, в който да се захващат детайлите. 
Центроващият диаметър на патронника е Ø 60 mm, което 
позволява да се закрепи патронник типоразмер   160. 

2.1.5. Заден център 
В така разработената конструкция на заваръчния ротатор 

има възможност към гърба на масата да се закрепи 
направляващ носач, носещ задно седло с въртящ център. Това 
позволява да бъдат захващани и детайли с дължина до 1000 
mm. 

Задното седло се движи в направляващите канали на 
носача и се застопорява чрез болтове с „Т” образни гайки към 
него. Полезният ход на задното седло е 500 mm, който 
позволява да се закрепват ротационни  детайли с минимална 
дължина 500mm. 

В задното седло се поставя стандартен въртящ център с 
опашка МК3. 

2.2. Методика за изпитване на механична 
конструкция за универсален ротатор за заваряване 

2.1. Цел на изпиването 
Целта на изпитването е да се проверят и прецизират 

основните параметри на универсалния ротатор. За 
реализирането на тази цел е необходимо да се измерят 
следните параметри: 

· Габаритни размери на ротиращата работна масата 
· Скорост на въртене на работната маса 
· Ъгълът на накланяне на работната маса 
2.2. Алгоритъм за провеждане на изследването 
  

 

 

2.3. Габаритни размери на ротиращата работна маса 
 

 
Фиг.2. Работна маса 

 
Работната маса(фиг.2) е с диаметър 490 mm. Има шест 

Т-образни канали за закрепване на детайла, с помоща на 
болтове и жабки, разположени през 60о. 

 
2.4. Въртеливото движение на масата е решено с 

двустъпален червячен редуктор - Motovario NMRV 050/110, с 
предавателно число i = 500 куплиран с високо моментен 
синхронен двигател 1FK7060-2AF7  на „Сименс”, с 
номинален  въртящ момент 4,7 Nm и номинална честота  на 
въртене 3000 min-1.  

Управлението на модула е микропроцесорно със 
следните възможности: 

• Минимални обороти, nmin= 0,1 min-1 
• Максимални обороти, nmax= 6 min-1 
• Безстепенно регулиране на оборотите (скоростта на 

заваряване и позициониращата скорост) 
• Избор на посока на въртене 
• Възможност за смяна на посоката на въртене 

(реверс) 
• Възможност за цифрово задаване на оборотите 
• Възможност за процентно увеличаване/намаляване 

на зададени обороти (скорост на заваряване и/или 
позиционираща скорост) с избрана стъпка. 

Проведени са изследвания за потвърждаване на така 
зададените характеристики.  
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Честота на въртене без товар 
Измерено е времето за един оборот, при различни 

степени (задания в проценти от максималните обороти) на 
двигателя (табл.1). 

 
Таблица 1 

№ Зададена 
степен, % 

Време за 
десет 
оборота 

Време 
за един 
оборот 

Честота 
на 
въртене 

  [s] [s] [min-1 ] 
1 1 8890,70 889,07 0,068 
2 5 1826,40 182,64 0,328 
3 10 916,92 91,69 0,654 
4 20 461,20 46,12 1,301 
5 40 230 23,00 2,609 
6 60 154,10 15,41 3,896 
7 80 115,47 11,55 5,195 
8 99 93,10 9,31 6,445 

 
Данните са получени, при въртене на масата във 

вертикално положение, без товар. Измерването е направено с  
електронен хронометър, като за намаляване на грешката са 
направени измервания за 10 оборота.  

 
Честота на въртене с товар 5,250 kg на разстояние 

130 mm от центъра 
Измерено е времето за същите степени на двигателя, но 

със закрепена тежест, с тегло 5250 g, на разстояние 130 mm от 
центъра (табл.2). 

 
Таблица 2 

№ Зададена 
степен, % 

Време за 
десет 

оборота 

Време 
за един 
оборот 

Честота 
на 

въртене 
  [s] [s] [min-1 ] 
1 1 8891,50 889,15 0,068 
2 5 1826,00 182,60 0,328 
3 10 916,90 91,69 0,654 
4 20 460,90 46,09 1,302 
5 40 230,8 23,08 2,600 
6 60 155,10 15,51 3,868 
7 80 115,52 11,55 5,195 
8 99 93,08 9,31 6,445 

 
 
Честота на въртене с товар 10,230 kg на разстояние 

130 mm от центъра 
Засечено е времето за един оборот на масата, с товар 

10230 g закрепен ексцентрично(фиг.3), на разстояние 235 mm 
от центъра на масата в хоризонтално положение (табл.3). 

 

 
Фиг.3. Работна маса,в хоризонтално положение 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
№ Зададена 

степен, % 
Време за 

десет 
оборота 

Време за 
един 

оборот 

Честота 
на 

въртене 
  [s] [s] [min-1 ] 
1 1 8900,53 890,05 0,068 
2 5 1835,02 183,50 0,327 
3 10 923,81 92,38 0,650 
4 20 465,90 46,59 1,288 
5 40 241,18 24,12 2,488 
6 60 158,15 15,82 3,793 
7 80 116,62 11,66 5,146 
8 99 94,96 9,50 6,316 
 
Честота на въртене на задвижващия вал 
Измерени са честота на въртене на задвижващият вал, 

към втората степен на червячния редуктор(фиг.4), от 
задвижването, Измервателният уред е тахометър UNI-T на 
фирмата Uni-Trend Group Limited. 

• Измерван диапазон: 10 ~ 99 999 rpm 
• Избор на обхвати: 10 ~ 99 / 100 ~ 999 / 1000 ~ 9999 / 

10000 ~ 99   999 rpm 
• Точност: ±0,4%+2 
• Разстояние до целта: 50 ~ 200 mm 
Получените резултати (табл.5) потвърждават 

предавателното число на първата степен на двустъпалния 
редуктор, а именно i=20 

 

 
Фиг.4. Измерване на честотата на въртене с тахометър 

 
Таблица 4 

Зададена 
степен на 
двигателя, 

% 

100 80 60 40 20 10 

Честота 
на 

въртене 
[min-1] 

155,88 126,95 93,86 61,55 32,53 15,95 

 
Ъглова скорост на работната маса 

Записана е ъгловата скорост на въртене на работната 
маса (фиг.5), във вертикално положение, с помоща на сензор 
DT 148 и програмата MultiLab.  

 
DT 148 се състои от оптично кодиращо устройство, 

свързано с главната ос на сенозора. Енкодера генерира 1440 
импулса на всяко пълно завъртане на сензорната ролка. 
Микропроцесорът брои тези импулси и подава изходно 
напрежение между 0 и 5 V, съответстващо на броя на 
импулсите. Енкодерът има и индикация за посока на въртене. 
DT 148 измерва ъгловото положение (фиг.6) с висока 
резолюция. 
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Фиг.5 Записване на ъгловата скорост и ускорението при 

въртене на работната маса 
 

 

  
Фиг.6. Ъглова скорост на работната маса при различните 

степени на двигателя 
 
На фиг.7 е показан запис на ускорението при въртене на 

работната маса на най- ниска скорост. 
 

 
Фиг.7. Ускорението при въртене на работната маса на 

най- ниска скорост 
 
2.4.Ъгъл на наклон на работната маса 
Наклоняването на масата, респективно на закрепения 

към нея детайл, се осъществява ръчно, чрез червячен 
механизъм, който позволява позициониране на работната 
маса, през 9о.  Фиксирането е решено, на принципа на 
„люлка“ с отвори, в които ръчката се закрепва с  фиксиращ 
щифт. 

3.Анализ на резултатите 
От така направените измервания може да се направи 

заключението, че стойности на параметрите на техническото 
задание са изпълнени. 

Оборотите на въртене на работната маса е в зададените 
граници от    0,1   до 6 min-1, независимо от натоварването. 

Направеното изпитване с ексцентричен товар 10230 g и 
разстояние 235 mm  от центъра, създава масов инерционен 
момент  

(1) I =  m.R2  ,     

Където: 
m е масата в [kg]    
R е разстоянието от центъра в [m]  
В случая m=10,23 kg, а R= 0,235 m 
I = 10,23.0,2352  
I = 0,68 kg.m2   
При допустимо ексцентрично закрепване на детайла от 

0,05 m и максимална маса от 100 kg , максималният масов 
инерционен момент I’се изчислява по формула (1) 

I’  =100.0,052  
I’  = 0,25 kg. m2    
I > I’ , 
което удовлетворява заданието и показва, че 

ексцентрицитета не оказва влияние върху честотата на 
въртене на работната маса. 

Разработката е финансирана по проект Ид.№ 6ИФ-02-
3/25.07.2014г. финансиран от Изпълнителната агенция за 
средните и малките предприятия чрез Националния 
иновационен фонд  
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