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Abstract: This article is related about a new design of automatic machine for laser welding in process of manufacturing parts for automotive 
industry. The process of Laser Welding and main design of the machine defines its contemporary existence. Here are presented the working 
process’s cycles, its time and resources effectiveness related on automatic operations. To ensure competitiveness of the machine there is 
calculations for the level of automation and the requirements for quality of the product. Productivity is considered as a number of products 
in certain time period. 
Ключови думи: Автоматизация ,иновативни конструкции, автоматизирана технология и др. 
 
Въведение. 
Съвремената световна икономика се характеризира с ускорено 
въвеждане на нови технологии и автоматизиране на 
производствените процеси ,при което се решават широк крък 
от задачи свързани с производителноста и качеството на 
произвежданата продукция.Характерното е че автоматизацията 
на процесите се насочва вече към прилагането на 
високоавтоматизирани технологии водещи до повишаване на 
ефективността и създавайки трайна тенденция на преминаване 
на по високо ниво на приложение на автоматизация и пределна 
сложност на кординация на този процес.Световна тенденция е 
че произвежданите  продукти започват да се усложняват  
извънредно много, както по отношение на вътрешните си 

структури, така и по отношение на потребителските и 
функционалните изисквания, които трябва да задоволят.Към 
тях трябва да се прибавят и увеличаващите се нужди от 
комплексни инженерни решения, чието разрешавне чрез 
общоприетите средства става все по трудно.Всичко това 
показва че и пред автоматизацията на отделните процеси и 
дейности стоят предизвикателствата на индустриалното 
развитие и тенденциите характеризиращи новите концепции в 
тази насока. 
1.Особености на конструкцията на заварачния детайл.  
Заварачния  детайл е елемент  на дроселната клапа на 
турбокомпресор за автомобил и е показан на фиг.1 

 
 

 
Фиг.1 

 
Целта е да се автоматизира технологичната операция 
„заваряване”, като от ръчно изпълнение същата да се 
извършва автоматизирано.Приема се проектната 
производителност да достигне реалната в рамките на един 
месец.Производителноатта ( Q ) на машината за лазерно 
заваряване ще се измери с произведения брой  лазерно 
заварени детайли ( z ) за определен перод от време( T ) ,в 
случая един час,или, 
 

 
 
Където , 

 - време за работни ходове. 

  - време за празни ходове. 

 - време за спомагателни ходове. 

 - собствени загуби на време, по смяна на 
инструмент, почистване, транспортиране ,обслужване и др. 

  - организационни загуби на време, по 
липса на детайл, несвоевременно пускане на машината и др. 

  - пренастройка на машината ,като смяна 

на програмата, инструмент, приспособление и др. 
 
2. Автоматична машина за  лазерно заваряване. 
Общият вид на автоматичната машина за лазерно заваряване 
е показан на фиг.2 
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Фиг.2 Общ вид на автоматичната машина за лазерно заваряване. 
 
Машината е компактна, високопроизводителна и позволява 
пълна автоматизация на технологичния процес ,включително и 
контрол на заваръчния шев.Специализирана е за заваряване 
само на показания на фиг.1 детайл. 
 
3.Последователност на автоматично изпълняваните   
операции. 
Автоматично изпълняваните операции се извършват в следната 
последователност; 
1 Поставя “plate”  от „flux shaper” на масата на заваръчната 
станция . 
2. Позиционира “plate” на задвижващият блок . 
3. Поставя “pin”  от „flux shaper“  върху “plate” от „flux shaper”, 
притискащия цилиндър   притиска “pin” към “plate” на 
заваръчната маса, част от заваръчната станция. При неправилно 
зареждане на „plate“или  „pin“ или и на двете се подава сигнал 
за грешка за липса на детайл или грешна ориентация и 
машината прекратява работния процес. 
4.Вертикалният цилиндър се придвижва надолу. Сигнал за 
крайна - долна позиция се приема от датчика на цилиндъра 
(освен това се извършва проверка за долна позиция от фото 
сензора “Omron”). Ако не се потвърди информацията за 
достигане на долна позиция от датчика и сензора, се подава 
сигнал за грешка „Неправилно поставен детайл“, при 
потвърждаване на информацията програмата продължава. 
5. Центърът за управление подава сигнал към Разпределителен 
- Пневматичен  Блок (РПБ) за затваряне на вратите . 
Потвърждение на това, че операцията е изпълнена идва от 
датчиците за затворени цилиндри.Сензор монтиран на вратите, 
следи за наличие на препятствия (ръцете на оператора или др.) 
между двете врати. Центърът за управление прекъсва работата 
при наличие на препятствие .  
6.Центърът за управление, подава сигнал към РПБ за 
предвижване на цилиндъра с канал в буталния прът напред. 
Предният датчикът на цилиндъра подава информация на 
центъра за управление при достигане на предна позиция. 

7.Центъра за управление подава сигнал към РПБ, за подаване 
на защитен газ(аргон).Подава се сигнал към РПБ за пускане на 
въздух за охлаждане на серво двигателя. 
8. Подава се сигнал към лазера за започване на работа 
9.Подава се сигнал за стартиране работа на вентилационната 
система за отвеждане на вредни газове. 
10.Ел. двигателят със серво управление, следи за завършване 
на 360 градусовата ротация (≈3.3 сек.). След завършване на 
заваръчният процес, сензор следящ за начална позиция на 
работната маса, подава сигнал към ел. двигателя за изпълнен.         
11.Подава се сигнал към системата за управление за стопиране 
работата на лазера и серво двигателя. 
12.Подава се сигнал към РПБ за прекратяване на подаването на 
аргон.  
13. Подава се сигнал към РПБ за пускане на въздух за 
охлаждане на детайла. 
14. Подава се сигнал към РПБ за прибиране в задна позиция на 
цилиндъра с канал в буталния прът. Датчикът на цилиндъра 
подава сигнал при достигане на задната позиция. 
15.Подава се сигнал към центъра за управление за стопиране 
работата на вентилационната система за отвеждане на вредни 
газове. 
16. Подава се сигнал към РПБ за преместване на вертикалният 
цилиндър до крайна горна позиция. Достигането на крайна 
горна позиция се потвърждава от датчика му. 
17.Подаваме сигнал към РПБ за спиране на въздуха за 
охлаждане на серво двигателя. 
18. Центърът за управление подава сигнал към РПБ, за 
задействане на  цилиндрите за отваряне на вратите на AWM. 
4.Технологични и конструктивни особености  и 
приложимост. 
Машината за лазерно заваряване на детайл от дроселна клапа 
на турбокомпресор за автомобил е конструирана и изпълнена 
на модулен принцип, позволяващ гъвкавост  при монтажа и 
демонтажа на същата.Приложима е само за изпълнение на 
описания по горе заваръчен процес. 
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Заключение. 
В резултат на гореизложеното може да се направи  следния 
извод; 
1.Създадено е конструктивно иновативно решение на 
автоматична машина за лазерно заваряване на елемент на 
дроселна клапа за турбокомпресор за автомобил. 

2.Машината е въведена в експлоатация  в производството на 
части за турбокомпресори за автомобили и е достигнала 
производителността си. 
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