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1. ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ОДНОСИ
Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање је намењена механизацији
и аутоматизацији процеса наваривања равних и ротационих површина различитих врста
делова пре свега на рударској механизацији. Техничко решење је применљиво на
површинским коповима, у железарама, цементарама, као и код грађевинске механизације у
бројним предузећима у региону.

2. ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМ
На површинским коповима угља користи се веома сложена и скупа механизација, као
што су роторни багери, одлагачи, тракасти транспортери, булдожери, багери ведричари и
багери дреглејни. Машински делови на поменутој механизацији су у току експлоатације
изложени сложеним напрезањима великог интензитета, али и абразивном хабању. Абразивно
хабање значајно утиче на смањење радног века делова машина. У зависности од степена
хабања, радни делови машина се могу заменити новим или подвргнути репаратурном
наваривању.
Уз одговарајући избор технологије и додатног материјала за наваривање (електроде)
применом репаратурног наваривања продужава се радни век. Досадашња испитивања су
показала да век правилно наварених похабаних делова вишеструко надмашује век нових
делова. Осим тога, на овај начин постижу се велике материјалне уштеде, повећава
продуктивност, смањује време застоја механизације као и асортиман и количина неопходних
резервних делова. Када габаритни машински делови током рада изађу из дозвољених
граница одступања мера и облика, онда је неминовно бацање велике количине материјала
што поскупљује експлоатацију коришћеног машинског система. Наваривање пружа
могућност да се похабани машински делови поново користе у експлоатацији. Веома значајна
је и чињеница да су у последње време развијени додатни материјали за наваривање, као што
су жице од легура на бази никла, хрома или кобалта, па наварени слој може бити
квалитетнији и отпорнији на хабање од основног материјала. Из наведеног разлога се често
на хабајуће површине нових делова наварују тврди слојеви пре експолатације како би се
постигао дужи радни век. Правилно репарирани делови имају дужи век трајања, мањи број
замена, а самим тим остварује се мањи број прекида рада машинских система на којима су
уграђени. На тај начин се постиже већа продуктивност и остварују позитивни економски
ефекти.
Репаратурно и превентивно наваривање машинских делова рударске механизације је
окарактерисано низом техничких проблема који су у великој мери корелисани са економским
и социјалним факторима.
Први проблем се односи на брзину процеса наваривања. Откази и застоји ради
превентивног одржавања на рударској механизацији су веома скупи. На пример застој
роторног багера у трајању од 1 часа проузрокује финансијски губитак од 8000 - 12000 евра,
не рачунајући и додатне трошкове који настају услед отклањања насталог квара. Краће време
репарације похабаних машинских делова значајно утиче на скраћење времена застоја што
резултира повољним економских ефектима.
Поред брзине, врло важан елемент је и квалитет навареног слоја. Наиме, на век
експлоатације делова између две репарације поред карактеристика материјала навара, у
великој мери утиче и квалитет слоја. Тренутно, најзаступљенији поступак репарације
машинских делова у Србији (Колубара метал Вреоци, П.Д. Прим Костолац…) је мануелно
наваривање које је окарактерисано изузетно малом брзином, а квалитет навареног слоја у
великој мери зависи од људског фактора.
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Трећа група проблема је пре свега социо-економске природе. Најзначајнији проблем
је изразито неповољан утицај зрачења, испарења и окапина које су неминовно присутне
током процеса на здравље човека/заваривача. Такође, током ручног заваривања неопходно је
да радник има изузетну координацију вида и покрета руку, заштитна опрема садржи ниско
провидне елементе за заштиту очију кроз које се не види уколико заваривање није у току,
што уз већ поменута испарења и зрачења и чест неергономски положај током рада доводи до
брзог замора, па заваривач ефективно ради 20-30% радног времена [1]. Уз горе наведено, а и
због тога, последњих година на тржишту рада Србије дефицитарна је квалификована радна
снага за процесе заваривања/наваривања (заваривачи). Предузећа су приморана да
организују семинаре за преквалификацију/квалификацију радника, често запошљавају
полуквалификоване раднике, осипање квалификованог кадра је велико што утиче на
квалитет и брзину рада. Из наведених разлога пожељно је аутоматизовати процес и
изместити човека што даље од непосредне зоне наваривања. Управљање машином за
аутоматско наваривање треба да буде што једноставније како би оператер могао да буде
полуквалификовани радник. Наиме, пошто се ради о великом броју различитих делова са још
већим бројем могућих оштећења, ангажовање високо квалификоване радне снаге за
управљање машином за аутоматско наваривање би било економски неисплативо.
Дакле, у погледу квалитета, продуктивности и хуманизације услова рада неопходно је
имплементирати аутоматизацију процеса наваривања у циљу добијања економичнијег,
квалитетнијег и конкурентнијег производа (репарираног дела). Истовремено, увођењем
аутомата у наваривачке процесе доприноси се лакшем и хуманијем раду у заваривачким
погонима при одвијању једног од најтежих технолошких процеса у коме је утицај човека и
даље најприсутнији.

3. СТАЊЕ ТЕХНИКЕ
Најзаступљенији поступак репарације похабаних делова у региону, а и шире је
мануелно наваривање које је због већ наведеног низа проблема које собом носи потребно
свести на најмању могућу меру.
Применом аутоматизованог репаратурног наваривања постижу се позитивни
економски и социјални ефекти, како код предузећа које врши репарацију, тако и код
корисника репарираних делова, у овом случају предузећа за експлоатацију угља на
површинским коповима. На тржишту, а и у индустријској пракси, на располагању је одређен
број полуаутоматских и аутоматских уређаја, пре свега за наваривање цилиндричних
површина.
Највећи број полуаутоматских уређаја за наваривање цилиндричних површина, који
су и најчешће у понуди, функционише на сличном принципу. Имају једну обртну осу, а
подужно кретање се након сваког круга (током наваривања цилиндра) остварује ручно. На
слици 1. су приказани полуаутоматски уређаји за наваривање цилиндричних површина
различитих светских произвођача. Поред полуаутоматских, на тржишту се могу пронаћи и
аутоматски уређаји. Слике 2а и 2б приказују Варстрој и BUG-O Systems аутомате за
наваривање цилиндричних површина који се програмирају нумерички, док слика 2в
приказује аутомат за наваривање цилиндричних површина који се програмира механички,
помоћу клизних прекидача који је у понуди домаћег произвођача Мајона д.о.о. Овакве
уређаје (полуаутоматске и аутоматске) користе домаће компаније специјализоване за
репарацију похабаних елемената рударске механизације (Колубара метал, Вреоци и П.Д.
ПРИМ, Костолац). Међутим, пречници радних предмета који се могу на оваквим уређајима
наваривати су релативно мали.
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a) Arc-Zone [2]

б) Magmaweld [3]

в) Варстрој [4]

Слика 1. Уређаји за полуаутоматско наваривање цилиндричних површина
За наваривање равних површина на тржишту су на располагању линијске осе са
ручним или електричним погоном наменски пројектоване за заваривање/наваривање које се
могу користити у самоградњи. На слици 3. су приказане осе производње италијанске
компаније Carpano Equipment и шведског произвођача ESAB.

а) BUG-O Systems [10]

б) Мајона д.о.о. [5]

в) Варстрој [4]

Слика 2. Уређаји за аутоматско наваривање цилиндричних површина

б) ESAB [7]

а) Carpano Equipment [6]
Слика 3. Линијске осе са ручним или електричним погоном наменски пројектоване за
заваривање/наваривање које се могу користити у самоградњи
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Поред наменских полуаутоматских и аутоматских уређаја за наваривање у свету се за
репаратурно и превентивно наваривање машинских делова користе и индустријски роботи.
На слици 4а је приказано десетоосно постројење за заваривање и репаратурно/превентивно
наваривање елемената рударске механизације – HSA 2. HSA 2 се састоји од седмоосног
индустријског робота антропоморфне конфигурације постављеног на конзолну Декартову
платформу и додатне обртне осе. Наваривање је потпуно аутоматизовано – програм се
аутоматски генерише на основу ласерских мерења похабаних површина. Наведено
постројење је развио конзорцијум немачких компанија и институција, а инсталирано је у
немачком концерну RWE који је европски лидер у производњи електричне енергије и гаса.
Вредност предметне инвестиције је 1.400.000,00 евра. Поред оваквих, импозантних
постројења са великим радним простором које омогућавају репарацију компонената уз
делимичну демонтажу, за процесе наваривања се могу користити и самостални индустријски
роботи. На слици 4б је приказан индустријски робот који се користи у технолошком
поступку наваривања. Употреба индустријских робота у задацима наваривања захтева
високу почетну инвестицију која из оправданих или неоправданих разлога домаћим
компанијама најчешће није доступна. Имајући у виду диверзификованост задатака
наваривања и непостојање одговарајуће електронске документације, примена индустријских
робота захтева и стално ангажовање висококвалификованих оператера који у домаћим
компанијама за репарацију често нису на располагању.
Управо из наведених разлога пројектни тим се одлучио за израду четвороосне
нумерички управљане машине за наваривање похабаних делова која ће захваљујући својој
ниској цени бити приступачна домаћим предузећима. Поред тога, предвиђено је да
програмирање машине буде једноставно и да се изводи избором једног од понуђених модова,
од којих се сваки односи на одређену групу делова који имају исти облик површине. Овакав
начин програмирања ће омогућити да машином рукује полуквалификовани или
квалификовани радник.

б) Самосталан индустријски робот [9]
а) HSA 2 - аутоматско десетоосно
постројење инсталирано у RWE [8]
Слика 4. Роботизовано наваривање
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4. СУШТИНА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање је намењена репарацији
похабаних равних и ротационих површина машинских делова рударске механизације.
Машина је серијске конфигурације WB’VXYZT. Механички, обртна оса и три транслаторне
осе представљају независне модуле међусобно повезане носећом конструкцијом. Ротациони
радни предмети се везују на хоризонталну B’ осу, па је ова оса велике носивости.
Конструктивно решење транслаторних оса, на којима се налази млазница за наваривање, је
такво да обезбеђује малу масу.
Машина је реконфигурабилна – постављањем радног стола изнад B’ осе машина се
реконфигурише чиме се омогућује наваривање делова са равним површинама.
Управљање машином је базирано на PLC технологији. Програмирање машине од
стране корисника је засновано на типским формама и прилагођено је радној снази ниже
квалификације. Употребом једноставног, наменски пројектованог човек-машина интерфејса
задаје се облик и димензије површине која се наварује као и параметри процеса (ширина
између навара и брзина наваривања).
5. ДЕТАЉАН ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Четвороосна машина за наваривање се састоји од следећих подсистема: 1) модул
серијске конфигурације за линеарно кретање млазнице; 2) модул за обртно кретање
ротационих радних предмета; 3) управљачки систем са наменски пројектованим човекмашина интерфејсом; 4) носећа конструкција и 5) радни сто за постављање радних предмета
са равним површинама.
5.1. Конфигурација машине
Полазну основу при дефинисању конфигурације машине представљала је анализа
компонената чије ће се наваривање вршити. На слици 5 су приказани типични машински
елементи рударске опреме чије су поједине површине изложене абразивном хабању.
Анализом облика хабајућих површина може се доћи до закључка да су у највећој мери
присутне равне и ротационе и то цилиндричне површине. Аутоматизација наваривања
оваквих површина би имала најповољнији економски ефекат приликом санирања отказа или
редовног одржавања рударске механизације. Пошто се ради о изузетно габаритним деловима
масе и преко 1000 kg (дужина површи која се наварује на чланку гусенице је до 1000mm,
пречник тркача и точкова до 950mm, а габарит зуба до 600x600x400mm), пожељно је
покретање радних предмета током процеса свести на најмању могућу меру.
Приликом наваривања, због појаве окапина, пожељно је да се наваривање изводи у
хоризонталној равни. У складу са тим најбоља позиција делова код којих се наварују
ротационе површине је она у којој је оса површине хоризонтална, а наваривање се врши у
највишој тачки површи. Како би се испунио овај функционални захтев, неопходно је
обезбедити ротацију радних предмета без обзира на њихов габарит. Код делова са равним
површинама, оријентисањем радног предмета и употребом одговарајућих прибора могуће је
постављање дела на радни сто тако да нормала на површ која се наварује заклапа угао од
±45° са вертикалом. Ово омогућује да се приликом наваривања равних површина не врши
покретање радног предмета.
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Чланак гусенице

Чланак ланца ведричара

Зуби роторног багера

Тркачи
Слика 5. Типични машински елементи рударске опреме
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Слика 6. Конфигурација машине за наваривање
Имајући у виду наведене разлоге, одабрана је WB’VXYZT конфигурација машине
(слика 6а). Неповољна страна ове конфигурације је то што препуст B’ осе онемогућава лако
постављање радних предмета са равним површинама. Како би се овај недостатак
превазишао, машини се додаје мобилни радни сто (слика 6б) који се поставља приликом
наваривања равних површина.
5.2. Модул за линеарно кретање млазнице
Модул за линеарно кретање млазнице представља троосни серијски механизам (слика
7).

Слика 7. Модул за линеарно кретање млазнице - троосни серијски механизам са уклоњеним
покривачима вођица
9

Све три осе су погоњене обртним корачним моторима. Приликом пројектовања X и Y
осе испоштован је принцип униформности – осе се разликују само у дужини, док је због
близине непосредној зони наваривања конструктивно решење Z осе различито. Како би се
смањиле покретне масе, а самим тим и димензије осталих компонената и укупна цена
коначног производа, сви носећи елементи оса су израђени од легура алуминијума.
Пренос на X и Y оси је остварен преко каишног преносника са преносим односом 1 и
завојног вретена. Улежиштење завојног вретена је са једне стране изведено као укрућење, а
са друге стране се налази покретни ослонац. Вођење је остварено помоћу котрљајних вођица.
a)

б)

в)

Слика 8. Y оса: а) попречни пресек; б) Y оса у току монтаже; в) Y оса монтирана на X осу;
Код X осе покретне су папуче, док су летве стационарне. Y оса, која носи и Z осу са
млазницом, се налази на препусту у односу на клизач X осе. Како би се обезбедило да
препуст у току рада машине буде што је могуће краћи, код Y осе су покретне вођице, завојно
вретено, улежиштења, мотор... док су непокретне папуче и навртка. Ради олакшања
конструкције носећи елементи Y осе и клизач X осе су израђени од AlMgSi1, а како би се
обезбедила довољна крутост препуста на савијање на Y осу су додата подужна ребра за
укрућење. Димензије и облик ребара су оптимизирани применом методе коначних
елемената. Попречни пресек и фотографије Y осе током монтаже су приказани на слици 8.
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а)

б)
Слика 9. Z оса: а) у току монтаже; б) у току пробног рада машине;

Због непосредне близине зони наваривања конструктвно решење Z осе (слика 9) се у
појединим детаљима разликује од X и Y осе. И код Z осе пренос је остварен каишним
преносником са преносним односом 1 и завојним вретеном. Улежиштење завојног вретена је
реализовано као укљештење са једне стране, док је друга страна (ближа зони наваривања)
слободна. Вођење Z осе је остварено линеарним лежајевима који су мање осетљиви на
евентуално присуство нечистоћа.
Радни ходови X и Y осе су 1000mm и 450mm, респективно, док је радни ход Z осе
430mm. Радни простор машине је позициониран тако да у њега могу стати сви разматрани
делови роторних багера. Међутим, како би се обезбедио додатни простор за евентуално
постављање габаритнијих делова омогућено је померање Z осе по вертикали у односу на Y
осу и самим тим вертикална транслација целог радног простора машине.
На свим осама су постављени заштитни елементи – лимови и хармоника покривачи
вођица као и пригушни елементи за случај удара приликом евентуалног отказа индуктивних
прекидача који ограничавају ход по осама.
5.3. Модул за обртно кретање радних предмета
Модул за обртно кретање ротационих радних предмета је изведен као потпуно
независна B’ оса (слика 10) постављена на носећу конструкцију. Погон B’ осе је остварен
преко четворополног асинхроног мотора ns=1500 o/min погоњеног фреквентним
претварачем. Пошто се наваривање цилиндричних површина врши на великим пречницима
(290-950mm), а потребна брзина наваривања је мала - до 20mm/s, што на пречнику од 950mm
одговара угаоној брзини од 0,4 о/min, неопходно је увести велику редукцију. Она је
остварена коришћењем двостепеног пужног редуктора са укупним преносним односом од
1:1200 и пара цилиндричних зупчаника са преносним односом 1:2,67. Поред тога,
коришћењем фреквентног претварача у опсегу 20-150 Hz могуће је угаону брзину мењати у
опсегу 0,4 – 3 пута називног броја обрта.
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Слика 10. Модул за обртно кретање радних предмета
Улежиштење излазног вратила је остварено као укљештење-покретни ослонац.
Прихват радног предмета се, уз коришћење прибора одговарајућих пречника, врши на
препусту вратила, док се стезање остварује навртком. Минималан унутрашњи пречник
радног предмета је 62,5 mm, а максимална дужина 350 mm.
5.4. Систем управљања
Имајући у виду да је задатак машине аутоматско наваривање цилиндричних и равних
површина, систем управљања је конципиран тако да обезбеди просторну линеарну
интерполацију. Пошто је планирано да се програмирање машине од стране корисника не
врши стандардним G кодом, већ коришћењем интерактивног корисничког интерфејса са
типским формама, управљачки систем не садржи модул за слагање кретања (motion control
уређај). Слагање кретања током линеарне интерполација се остварује посебним софтверским
модулом у оквиру PLC-а који врши директно слагање брзина кретања појединих оса.
Директно извођење интерполације без коришћења специјалних улазно/излазних модула
значајно утиче на смањење цене управљачког система, без утицаја на квалитет коначног
производа.
Остављена је могућност и ручног наваривања, када оператер користећи џојстике са
командног пулта одређује смер наваривања.
Наваривање равних површина
Задавање полигона на равној површи који ће се наваривати се врши избором темена
троугла или четвороугла површине која се наварује. Уколико се ради о четвороуглу, програм
пре креирања трајекторије млазнице проверава да ли све тачке припадају једној равни са
одређеном толеранцијом. Уколико тачке одступају од толеранције, захтева се њихово
поновно учитавање.
Када је дефинисан полигон који ће се наваривати, софтверски модул генерише цикцак трајекторију млазнице по задатом полигону (Слика 11а, б, в).
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Слика 11. а) трајекторија троугаоне површине б) трајекторија четвороугаоне површине
в) трајекторија вишеструке равне површине (зуба роторног багера)
Улазни параметри по коме алгоритам дефинише трајекторије су:
- Темена троугла (четвороугла)
- Брзина наваривања
- Ширина између навара
У току наваривања површи могуће је вршити измену брзине наваривања и ширине
између навара. Ове измене ће бити ефективне тек при преласку на наредни линијски сегмент
површи јер су за текући сегмент (који је машина извршавала у тренутку измене параметара)
већ израчунате компоненте брзина дуж X, Y и Z осе и не могу се мењати. .
Наваривање цилиндричних радних предмета
При наваривању цилиндричних елемената најпре је потребно стегнути елемент на осу
B’. Пример уобичајених цилиндричних елемената који се наварују по ободу су тркaчи
прикaзaни нa слици 5. Нaвaривaњe сe врши по завојници пo oбoду цилиндричнoг eлeмeнтa
слaжући линиje навара jeдну дo другe.

Сликa 12. – Tрajeктoриja нaвaривaњa цилиндричнoг eлeмeнтa
Пo избoру кружнoг нaвaривaњa млaзницу aпaрaтa за наваривање пoтрeбнo je дoвeсти
нa oбoд цилиндричнoг eлeмeнтa и тимe дeфинисaти пoчeтну тaчку навара.
Пoтoм aлгoритaм зaхтeвa унoшeњe слeдeћих пaрaмeтрa:
13

-

Брзинa нaвaривaњa,
Пoлупрeчник цилиндричнoг eлeмeнтa кojи сe нaвaруje,
Ширину измeђу двe сусeднe линиje навара (корак завојнице) и
Ширину цилиндричнoг eлeмeнтa

Из oвих пaрaмeтaрa aлгoритaм прoрaчунaвa пoтрeбан број обрта врaтилa кoje рoтирa
eлeмeнт кojи сe нaвaруje, зaтим брзину млaзницe пo Y oси и њeн укупни предстојећи пут који
одговара ширини елемента. Дeфинисaнa брзинa нaвaривaњa прojeктуje сe нa брзину oбртнe
B’-oсe и Y-oсe, те се дoбиja сложен навaр кao штo je прикaзaнo нa слици 12. У тoку
наваривања je мoгућe пaузирaти или зауставити процес. Навaривањe трaje свe дoк сe нe
прeбришe дeфинисaнa ширинa цилиндричнoг eлeмeнтa. Aлгoритaм oмoгућaвa и прoрaчун
пoтрeбнoг врeмeнa нaвaривaњa тaкo дa oпeрaтeр унaпрeд знa врeмe зa кoje ћe нaвaривaњe
цилиндричнoг eлeмeнтa бити зaвршeнo.
Електрична шема управљачког ормара
Целокупна електрична шема машине је представљена из 4 целине:
1. Напајање и актуатори
2. Повезивање улаза
3. Повезивање излаза
4. Повезивање комуникационе магистрале
На сликама 13-16 су представљене електричне шеме.

Слика 13. Напајање и актуатори
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Слика 14. Повезивање излаза

Слика 15. Повезивање улаза

Слика 16. Повезивање комуникационе магистрале
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На основу горе приказаних електричних шема пројектован је управљачки ормар, који
је постављен са десне стране машине. Изглед ормара је приказан на слици 17.
1. Заштитни осигурачи
2. Напајање корачних мотора
3. Вентилатор за хлађење ормара
4. Прекидач и сигнализација
5. Програмабилни логички контролер
6. Напајање и припадајућа сабирница
7. Драјвер Z осе
8. Релејни интерфејс
9. Драјвери X и Y оса
10. Фреквентни претварач за управљање B’ осом
11. Конектори

Слика 17. Изглед управљачког ормара и листа компоненти
Поред управљачког ормара пројектован је и командни пулт са кога оператер врши
управљање.
1. Стоп у случају опасности
2. Оператор панел
3. Џојстици за избор смера кретања по осама

Слика 18. Изглед командног пулта и листа компонената
5.5. Оператор панел
Сви потребни избори које оператер врши у току рада на машини се уносе преко
оператор панела. Оператор панел је постављен на довољној удаљености од зоне наваривања
како би оператер био удаљен од зоне опасних испарења и зрачења. Постављањем оператор
панела избегнут је командни пулт који би на себи поседовао велики број тастера, преклопки,
потенциометара. На тај начин је створено једно интуитивно окружење које оператера води
кроз процес и тиме убрзава процес рада и смањује могућност грешке.
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Дијагонала оператор панела је 5,7“ што је довољно за приказ нумеричких вредности и
командних тастера великог формата како би се обезбедио што лакши рад оператера.
На слици 19 је приказан след приказа са оператор панела, који воде оператера од
иницијализације машине до поступка наваривања.

Слика 19. Приказ слика са оператор панела
По успешно извршеној иницијализацији машине појављује се приказ (слика 19.1), где
оператер бира начин рада машине. По избору аутоматског рада машине појављује се приказ
(слика 19.2) где оператер бира геометрију површине коју је потребно наварити. Након избора
жељене површине, оператер преко џојстика узима координате тачака изабране површине, а
тренутну позицију и меморисање тачака врши као на слици 19.3. Када се узме потребан број
тачака, потврдом да су унете тачке правилно изабране прелази се у приказ дат на слици 19.4
где оператер подешава параметре наваривања и даје команду за старт наваривања или
евентуално паузирање. У сваком тренутку се може одустати притиском на тастер одустани,
при чему машина прекида са наваривањем и враћа се у почетни положај спремна за ново
узимање тачака.
5.6. Техничке карактеристике
Број степени слободе:
Радни простор:
Брзина наваривања:
Брзина позиционирања:
Орјентација равни наваривања:

4 (WB’VXYZT)
430×450×1000 mm
1– 40 mm/s
програмибилна
45° у односу на вертикалу
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B’ оса:
Број обрта ротационог дела:
0,1 -1,5 о/min
Габарит ротационог дела:
∅1000×350 mm
Минимални пречник унутрашњег отвора: ∅62,5 mm
Носивост:
1000 kg
Фотографије четвороосне нумерички управљане машине за наваривање су приказане
на слици 20.

а)

в)

б)

г)..
Слика 20. Фотографије четвороосне нумерички управљане машине за наваривање:
а) Машина конфигурисана за наваривање цилиндричних површина;
б) Машина конфигурисана за наваривање равних површина;
в) Поглед на машину отпозади;
г) Поглед на машину са бочне стране
18

5.7. Технолошке могућности
Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање је намењена наваривању
равних површина произвољне орјентације и ротационих површина на машинским деловима
пре свега рударске и грађевинске механизације. На слици 21 су приказани примери израдака
наварених на машини.

Слика 21. Примери израдака
6. ЗАКЉУЧАК
Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање је физички реализована,
тестирана на пробним комадима и уведена у производњу у Техничком ремонтном заводу
„Чачак“. У току експлоатације је остварено повећање продуктивности процеса наваривања
од преко 100%. Смањен је број извршилаца наваривања, а оператери су удаљени од
непосредне зоне наваривања и њених штетних утицаја. Истовремено је остварено изразито
повећање и уједначење квалитета наварених слојева. Квалитет хомогености наварених
слојева је проверен након машинске обраде наварених површина.
Време припреме комада за наваривање као и само време наваривања су значајно
скраћени у односу на ручне поступке. Применом аутоматизованог репаратурног наваривања
машинске службе одржавања у региону могу својим предузећима обезбедити већу
продуктивност, смањити трошкове услед краћег времена отклањања кварова, одговорити на
проблем недостатка квалификоване радне снаге, уз истовремене позитивне ефекте на
здравље ангажованих оператера.
Четвороосна нумерички управљана машина за наваривање је по својим
перформансама еквивалентна или надмашује конкурентске системе водећих светских
произвођача сличне опреме, а у потпуности је развијена и реализована у Србији кроз
сарадњу истраживачко развојних институција и привреде.
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