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CNC milling machine automation
The idea refers to the modification of
manual machine into machine with servo drives
and development of interface human - machine
which will controll the machine. The final
result will be a CNC mill machine. We had to
modify the manual machine with a ball screw
spindle because the backlash was in the roller
spindle. Because we used the servo motors which
are used in automotive industry, we had to
modify them and fit the incremental encoders
on.
1 Uvod
V okviru študentskega projektnega dela na
študijski smeri Mehatronika, sem sodeloval pri
projektu avtomatizacije ročnega rezkalnega stroja.
Uvodna ideja projekta se je nanašala na predelavo
obstoječega ročnega rezkalnega stroja (slika 1) na
pogon posameznih osi stroja z servomotorji in
razvoj primernega vmesnika človek-stroj s
katerim bi nadzorovali delovanje stroja.

Slika 1 : Ročni rezkalni stroj

Tako bo stroj predelan v CNC rezkalni stroj.
Tipične aplikacije za takšen stroj so graviranje,
rezkanje napisnih ploščic, rezkanje tiskanih
ploščic, izdelavo nezahtevnih strojnih delov, za
vrtanje lukenj in predvsem kot pedagoški
pripomoček pri laboratorijskih vajah.
Projekt je bil omejen z finančnimi sredstvi, zato
smo se omejili na zanesljive in cenovno ugodne
rešitve. Izbrali smo cenovno ugoden in robusten
rezkalni
stroj.
Glavna
konstrukcijska
pomanjkljivost stroja je bila zračnost v navojnih
vretenih, zato smo se odločili za zamenjavo
navojnih s krogličnimi vreteni. Za pogon osi smo
uporabili enosmerne motorje. Izbrali smo
cenovno ugodne in zanesljive servomotorje, ki se
uporabljajo v avtomobilski industriji. Motorje je
bilo potrebno za našo aplikacijo primerno
predelati. Ker je imel prvoten motor reduktor
hitrosti, smo ga odstranili. Za merjenje položaja
uporabili optične inkrementalne dajalnike.
Potrebno je bilo podaljšati os motorja in pritrditi
inkrementalni dajalnik na motor. Rezkalni stroj je
predelan tako, da se moč z motorja na vreteno
prenaša preko zobatega jermena. Glede na
zahtevan navor na posamezni gredi smo izbrali
prestavo pogonskih jermenic. Problem se pojavlja
pri pomiku gredi, na kateri je pritrjena rezkalna
glava. Ker je sklop stroja relativno težak, motor
ne zmore dovolj navora za pomik navzgor. Zato
smo rešili problem s povratno plinsko vzmetjo. Ta
s svojo povratno silo kompenzira silo teže
rezkalne glave. Vzmet je možno napolniti z
želeno količino stisnjenega plina, katerega tlak
določa povratno silo.

Za kompenzacijo sile teže rezkalne glave bi
bila možna tudi uporaba protiuteži. Slabost tega
načina je v tem, da bistveno (dvakrat) poveča
maso gibajočih delov stroja. Tretja možnost bi
bila uporaba pnevmatskega cilindra, ki pa zaradi
svojega napajanja z zrakom in dodatnih zahtev
podraži aplikacijo.
Izdelano je bilo tudi krmilje stroja. Za vodenje
posameznih osi smo uporabili krmilnik gibanja
Trio Motion [4]. Posebej za to aplikacijo so bili
izdelani servoregulatorji za pogon motorjev.
Izdelan je bil tudi grafični vmesnik narejen na
podlagi VisualBasic programskega jezika.
Komunikacija med grafičnim vmesnikom z ukazi
in programskim jezikom krmilnika poteka preko
komunikacijskega kanala ActiveX. S pomočjo
preprostega vmesnika bo možno tudi konstruirati
preproste izdelke. Vmesnik bo omogočal tudi
uvoz datotek iz CAD programov na podlagi
katerih se bodo generirali ukazi za delovanje
CNC rezkalnega stroja. Zaradi konstrukcije stroja
in pogona bo stroj namenjen predvsem obdelavi
mehkejših materialov kot so aluminij ali plastične
mase. Omenjeno projektno delo se je nadaljevalo
v diplomsko nalogo.

prvotno s polžem, je bila predelana v gladko os
(slika 2.1).

Slika 2.1 : Predelan pogonski del motorja
Motor je v osnovi zasnovan za dvo hitrostno
obratovanje, pri tem se je hitrost izbirala s
priključitvijo ustrezne kombinacije kolektorskih
ščetk. Ker nismo potrebovali takšnega načina
delovanja, smo odstranili odvečno ščetko.
Za merjenje položaja gredi motorja je bil
uporabljen optični inkrementalni dajalnik [3]. Zato
smo na zadnji strani podaljšali gred motorja (slika
2.3) na katero smo smo namestili inkrementalni
dajalnik (slika 2.5). Za montažo je bil izdelan
ustrezen nastavek (slika 2.4).

2 Predelava motorjev
Za pogon rezkalnega stroja smo izbrali
cenovno ugodne in robustne servomotorje Valeo.
Ti motorji se uporabljajo za pogon brisalcev v
avtomobilih (slika 2).

Slika 2.3 : Podaljšana os na rotorju

Slika 2: Servomotor Valeo 12 V
Motorje, ki so osnovi imeli prigrajeno polževo
vodilo, je bilo potrebno predelati za namen naše
aplikacije. Ohišje smo obdelali tako, da ima sedaj
prirobnico za pritrditev. Tudi gred motorja,

Slika 2.4 : Nastavek

Vloga servoregulatorja je, da signal želene
vrednosti iz krmilnika
gibanja ustrezno
močnostno ojači na vrednost, ki omogoča pogon
motorja. Servoregulator ima logični krmilni
(enable) vhod, s katerim omogočimo delovanje
celotnega sklopa. (slika3.1).

Slika 2.5 : Način pritrditve enkoderja
Izbrali smo namenski optični inkrementalni
dajalnik HEDL 5540 (slika 2.6), ki se montira
direktno na ohišje motorja. Zaradi svoje specifične
konstrukcije (brez lastnih ležajev) se uporablja za
prigradnjo na servomotorje nižjega cenovnega
razreda.

Slika 2.6 : HEDL 5540
Enkoder daje na izhodu 500 pulzov na obrat. Z
upoštevanjem množenja pulzov s faktorjem 4 in
korakom vretena 5 mm na obrat, dobimo
resolucijo meritve 2,5 µm. To zadošča za potrebe
naše aplikacije.
4

Slika 3.1 : Priključitev ENABLE vhoda
Izhod krmilnika gibanja daje na izhodu
napetost 0…+/- 10V. Vhod servoregulatorja je
prilagojen
temu
signalnemu
območju.
Mikrokrmilnik na izhodu generira PŠM (pulzno
širinska modulacija) signal. Za pogon motorjev je
uporabljen tranzistorski H mostič. Uporabljeni so
MOSFET tranzistorji s stikalno zmogljivostjo
100V/28A. Prožimo jih z integrirano pogonsko
stopnjo. Vezje celotnega servoregulatorja je
izvedeno na ploščici tiskanega vezja velikosti
100x50 mm.
4 Izdelava napajalnika

Izdelava servo regulatorja
Za našo aplikacijo potrebujemo napajalnik za
napetost 20 V, s tokovno zmogljivostjo do 15A.
Iskali smo cenovno ugodno rešitev in uporabili
računalniški napajalnik, ki zmore na izhodu
generirati do 15A toka. Sklop je sestavljen iz
štirih, v serijo smo vezanih računalniških 5V
napajalnikov (slika 4).

Slika 3.1 : Servoregulator

Napajalnike je bilo potrebno ustrezno predelati.
Dodati je bilo potrebno minimalno obremenitev,
odstraniti regulacijo hitrosti ventilatorja ter
sponko za logični vklop napajalnika povezati
tako, da je funkcija logičnega vklopa trajno
povezana

V obstoječem stroju so bila za pogon osi
uporabljena trapezna navojna vretena, katerih
slabost je velika zračnost. Zato smo navojna
vretena nadomestili s krogličnimi vreteni (slika
5.1) premera 16mm in vzponom 5mm.

Slika 5.1 : Kroglično vreteno

Slika 4 : Napajalnik za motorje
5 Predelava stroja

Slika 5 : Predelan stroj

Vretena je bilo potrebno primerno obdelati
na določeno dolžino in vležajiti. Problem se
pojavi pri struženju vretena, saj je površina
vretena kaljena. Zato je potrebno pri obdelavi
vretena biti pazljiv in ga obdelovati s
primernim orodjem.
Zaradi varnosti bodo na stroju nameščena
končna stikala. Zaradi poenostavitve bodo
končna stikala uporabljena tudi kot referenčna
stikala. Delovanje bo takšen, da bo program pri
iskanju reference izvajal podprogram za iskanje
reference. V tem času bodo končna stikala
začetnih položajev v vlogi referenčnih stikal.
Ko bodo vse osi v referenčnem položaju se bo
program za iskanje reference zaključil in s tem
stikala znova postavil v funkcijo končnih stikal.
Na konec položaja posamezne osi bo potrebno
namestiti še mehanske blažilnike za primer
odpovedi celotnega krmilnega sistema.

6 Model CNC rezkalnega stroja
S pomočjo modelirnega programskega orodja
Catia smo modelirali CNC rezkalni stroj (slika
6). Model nam je služil kot osnova za nadaljno
predelavo stroja.

Uporabnik bo imel možnost tako ročnega kot
tudi avtomatskega vodenja ter možnost
simulacije gibanja orodja.

Slika 7 : Uporabniški vmesnik
8 Zaključek
V prihodnje je potrebno dokončati grafični
vmesnik in povezavo s krmilnikom gibanja.
Dokončati je potrebno vse programe in stroj
testirati. Moj namen je stroj avtomatizirati tako,
da bo uporabniku prijazen in zanesljiv, hkrati
pa kot diplomsko delo predstaviti delujočo
napravo.
Slika 6 : Model CNC rezkalnega stroja
7 Uporabniški vmesnik
Izdelan je bil tudi uporabniški vmesnik (slika
7) s katerim je možno upravljati stroj, uvažati
datoteke tipa DXF (Data Exchange File) in
načrtovati preproste aplikacije. V datotekah tipa
DXF so shranjeni podatki (koordinate) modela,
ki smo ga načrtovali s CAD programom.
Vmesnik glede na te podatke generira ukaze, ki
so potrebni za določen pomik posamezne osi.
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