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ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОРТАТИВНА РУТЕРНА МАШИНА С
ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Таня Аврамова
_________________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ — В съвременни свят с нарастването на изискванията към изработването на
всякакви детайли, свързани с тяхната точност и прецизност, все по-голямо приложение
намират рутерните машини с цифрово-програмни управление. Те могат да се използват,
както в промишленото производство от утвърдени специалисти, така и в домашни условия
от потребители-любители.
Ниската стартова цена на рутер с цифрово програмно управление и малки експлоатационни
разходи го прави достъпен и подходящ за стартиране на бизнес. Това води и до намаляване
на цената на произведените изделия.
В настоящата статия е представено проектиране на портативна рутерна машина, която
би могла да се използва, както в домашни, така и в промишлени условия. Представеното
проектиране дава възможност рутерната машина да бъде изработена по лесен и достъпен
начин.
Ключови думи: портативна рутерна машина, цифрово програмно управление
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DESIGNING OF PORTABLE ROUTER MACHINE WITH COMPUTER
NUMERICAL CONTROL
Tanya Avramova
_________________________________________________________________________________
ABSTRACT — In the modern world, with the increasing the requirements to the production of any
parts related to their accuracy and precision, the CNC router machines are increasingly used. They
can be used both in industrial production by well-established specialists and at home by amateur
users.
The low starting price of a CNC router and low operating costs makes it affordable and suitable for
starting a business. This leads to a reduction in the price of manufactured products.
This paper presents the design of a portable router machine that could be used in both home and
industrial environments. The present design allows the router machine to be produced in an easy and
accessible way.
Keywords: portable router machine, computer numerical control (CNC)
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Рутерните машини с цифрово програмно управление (фиг.1) представляват компютърно
контролирани машини за обработване на най-различни детайли, които работят в Декартова
координатна система (X, Y, Z) за 3-измерен контрол на движенията (Keeling, 2015; cnczone,
2018). За шпиндел (вретено) се използват ръчни рутери, от там е и прието наименованието
им - ЦПУ Рутери. Те са подходящи за обработване на различни материали, като например
алуминий, мед, бронз, пластмаса, композитни материали, дърво, пени и др. Рутерните
машини с ЦПУ могат да изпълняват много операции, като разкрояване, пробиване, 2.5D и
3D фрезоване, гравиране, измерване, 3D сканиране на обекти и др. Рутерните машините,
използващи цифрово програмно управление, много наподобяват концепцията на фрезови
машини с ЦПУ (cnczone, 2018).
ЦПУ рутерите се характеризират с това, че подобряват качеството на произвежданите
детайли и повишават производителността. Автоматизацията и прецизността са техните
основни предимства (easyhobbycnc, 2018).

Фиг.1. ЦПУ Рутер
ЦПУ рутерите най-често са с портални компоновки. (фиг.2) Те се състоят от две колони,
свързани помежду си с напречна греда, при което се образува рамка, наречена портал (в
някои литературни източници (Albert, 2010; Keeling, 2015; Hood-Daniel, Kelly, 2009) тези
компоновки се наричат двуколонни). Основното им предназначение е обработката на
тежки и голямогабаритни заготовки. Характеризират се с по-висока статична стабилност от
едноколонните, а поради геометричната и термична симетричност имат и по-добро
топлинно поведение- топлинните деформации са предимно линейни и могат да бъдат
компенсирани.
Порталните компоновки се изпълняват в два варианта- с неподвижен (фиг.2 а) и
подвижен портал (фиг.2 б). В базовия си вариант те са 3-координатни.
При порталните компоновки с неподвижен портал (фиг.2 а) работната маса със
заготовката извършва движението по ос Х, а вретеното с инструмента има две координатни
движения – вертикално по ос Z и хоризонтално по ос Y, което се извършва по напречната
греда.
Порталните компоновки с подвижен портал (фиг.2 б) са подходящи за заготовки с
особено големи размери и/или тегло. Заготовката остава неподвижна, а движението по ос Х
се извършва от портала.
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Фиг.2 ЦПУ рутери с портални компановки
а) с неподвижен портал; б) с подвижен портал

Множество примери от последните години (cnczone, 2018) показват, че компоновката с
неподвижен портал не е приоритет само на голямогабаритните машини. Днес порталната
компоновка преживява ренесанс и все по-широко се използва при по-малките по
типоразмер машини (например, в средния типоразмер от 400 до 800 mm) като базова 3координатна.
3-координатните компоновки лесно се преобразуват в 5-координатни, чрез добавяне на
комплект въртяща се маса и накланяща се маса (за установяване върху работната
повърхнина) или в 4-координатни чрез монтиране върху работната маса на допълнителна
въртяща ос.
За управлението на рутер с ЦПУ е необходимо да се избере подходящият софтуерен
продукт. В момента се намират различни видове на различни фирми производители,
платени или безплатни, които превръщат персоналния компютър в напълно функционална
система за ЦПУ. Работата на софтуера е да преобразува кода от управляващата програма, в
импулсен сигнал, който контролира движението на стъпкови или сервомотори (Славов,
2014).
2. ИЗБОР НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА
Преди да се премине към проектирането на базовите елементи на портативната рутерна
машина с цифрово-програмно управление, е необходимо да се подберат основните
компоненти, които участват в разглежданата конструкция.
2.1.

Стъпкови мотори (cncroutersource, 2018)

Изборът на стъпковите мотори е важна част при проектирането, тъй като те отговарят за
задвижването на компонентите по оси X, Y и Z. Основен фактор при избора на стъпкови
двигатели за рутер с цифрово програмно управление е големината на въртящия момент,
който могат да развият.
Избират се стъпкови
характеристики:




мотори

StepSyn

Размери: 60 [mm] x 60 [mm];
Дължина без вала: 88 [mm];
Големина на тока до: 3 [A];
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Въртящ момент: 3 [Nm];
Диаметър на вала: Ø6 [mm];
Дължина на вала: 22 [mm];
Ъгал на стъпка: 1,8°;
Работи като биполярен или униполярен мотор;
Брой изводи: 6 бр.

Фиг.3 Стъпков мотор StepSyn 103H7823-10D1
2.2.

Драйвери за стъпкови мотори

Те се избират с оглед на това, че трябва да осигурят необходимите големина на тока и
работно напрежение, за да задвижат стъпковите двигатели.
Работните характеристики на драйверите за стъпковите мотори TB6560 (фиг.4) са
следните:




2.3.

Работно напрежение: DC 10 [V] – 35 [V];
Големина на тока: +/- 3 [А];
Размери: 75 [mm] x 50 [mm] x 33 [mm].

Фиг.4 Драйвер за стъпков мотор TB6560
Контролер за ЦПУ (hobbytronics, 2018)

За контролер, преобразуващ цифровия сигнал от персоналния компютър в импулси за
активиране и деактивиране на съответните електронни компоненти се подбира “5 Axis
CNC Breakout Board Interface For Stepper Motor Driver ST-V2” (фиг.5).
Той поддържа възможностите на софтуерни програми, които се управляват, чрез LPT
паралелен порт на персонален компютър.
242

Eastern Academic Journal

ISSN: 2367–738
Issue 4, pp. 239-252, December, 2018

Технически характеристики и фунцкии:







USB захранване;
Управление до 5 стъпкови двигателя;
Автоматично засичане на координатите на режещия инструмент;
Контрол на шпиндела на рутер с ЦПУ;
Авариен стоп;
Крайни изключватели.

Фиг.5 Контролер за ЦПУ “5 Axis CNC Breakout Board Interface For Stepper Motor Driver
ST-V2”
2.4.

Импулсен захранващ блок

Ролята, която изпълнява импулсния захранващ блок, е да изправя и стабилизира
напрежението, с което се захранва даден електрически уред, като едновременно с това
изправя и коригира, и токовия импулс (изчистват смущенията в него).
В разглеждания случай се избира импулсен захранващ блок (фиг.6) и има следните
работни характеристики:




2.5.

Входно напрежение: АС 230 [V] / 50 [Hz];
Изгодно напрежение: DC 12 [V] / 30 [A];
Размери: 215 [mm] x 115 [mm] x 50 [mm].

Фиг.6 Импулсен захранващ блок
Линейни лагери

Линейните лагери осигуряват търкалящото движение с помощта на сачми. Това
позволява прецизни енергийно ефективни движения с голяма устойчивост и висока скорост
и гарантира дълъг експлоатационен живот при работа на портативната рутерна машина.
За линейни лагери се избират тип SBR12UU (фиг.7) с вътрешен диаметър Ø12 [mm],
основното им предимство е, че са от отворен тип, т.е. може да бъде добавена основата на
линейната направляваща и се монтират в лагерна кутия, която улеснява значително
243

Eastern Academic Journal

ISSN: 2367–738
Issue 4, pp. 239-252, December, 2018

монтирането им.

Фиг.7 Линейни лагери от тип SBR12UU
2.6.

Направляващи оси за линейни лагери (exoror, 2018)

Следващата стъпка е изборът на направляващи оси, които са необходими от гледна
точка на това да осигуряват прецизни праволинейни движения с голяма устойчивост
и висока скорост с/на линейните лагери.
За линейни направляващи се избират оси от типа S12 (фиг.8) с диаметър Ø12 [mm].
Материал стомана C45, клас на точност G6, твърдост HRC60-62.

Фиг.8 Направляващи оси от тип S12
2.7.

Линейни опори

Линейните опори се избират с оглед на това, че служат за монтиране на направляващите
оси върху конструкцията.
Линейните опори, които се избират за конструкцията на портативната рутерна машина
са от тип SK12 (фиг.9) с диаметър за оста Ø12 [mm].

Фиг.9 Линейни опори от тип SK12
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Плъзгаща двойка винт-гайка (technobg,2018)

За плъзгаща двойка се подбират винт и гайка с трапецовидна резба (фиг.10). Тяхната
роля в конструкцията е да задвижат отделните компоненти по съответната ос, като
превръщат ротационното движение от стъпковите двигатели в праволинейно.
Избира се винт по стандарт ISO 2901 с диаметър Ø10 [mm] и стъпка 3 [mm] от материал:
стомана C15 (DIN C15).
Гайката, която се избира за двойката винт-гайка, е по стандарт DIN 103, клас на точност
H7, от материал стомана-11SmPb30.

Фиг.10 Плъзгаща двойка винт-гайка
2.9.

Съединител

Съединителят (фиг.11) е свързващ елемент за предаване на въртящ момент от
задвижващия стъпков мотор към плъзгащата двойка винт-гайка. Освен това компенсира и
несъосие между двата конструктивни компонента.

Фиг.11 Съединител
2.10.

Лагер UP000 (2rs, 2018)

Лагерното тяло с лагер UP000, марка KBS (фиг.12) е предназначено за осигуряване на
опора на плъзгащата двойка винт-гайка. Неговите размери са следните: вътрешен диаметър
Ø10 [mm], външен диаметър Ø53 [mm], дебелина 35 [mm].

Фиг.12 Лагерно тяло с лагери UP000
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3. ОПРЕДЕЛЯНЕ ТИПА НА КОНСТРУКЦИЯТА
Избира се конструкцията да бъде от портален тип с неподвижен портал. В този случай
работната маса със заготовката ще извършва движение по ос X, а вретеното с инструмента
ще има две координатни движения – вертикално по ос Z и хоризонтално по ос Y.
Основните предимства на тази конструкция са:
 По-лесно изработване на конструкцията с т.нар. неподвижен портал в
сравнение с технологията за изработване на конструкция с подвижен портал (cnczone,
2018);
 По-висока устойчивост на вибрации спрямо конструкции с подвижни
портали (cnczone, 2018).
Основен недостатък:
Масата на заготовката не може да бъда голяма, тъй като част от въртящия момент на
стъпковия мотор е необходим да задвижва и нея. Въпросното тегло се поема и от
линейните направляващи оси и лагери, което води до увеличаване на съпротивлението при
движение (cnczone, 2018).
4. ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В СРЕДА НА SOLIDWORKS
При определянето на работна зона (фиг.13) на ЦПУ портативния рутер е спазен
принципа най-дългият ход на машината да е по ос Х, а най-късия Z. Размерите на работната
зона са : Х – 340 [mm]; Y – 200 [mm]; Z – 100 [mm].

Фиг.13 Работна зона
За основен изграждащ елемент на конструкцията се избра стандартизиран квадратeн
профил с размери 30 [mm] x 30 [mm] x 2.6 [mm]. От материал стомана RSt 37-2 съгласно
DIN 17100.
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Фиг.14 Основна конструкция
След уточняване на габаритните размери на ЦПУ рутера е проектирана конструкция
(фиг.14) с размери: 660 [mm] x 380 [mm] x 400 [mm], която е от тип заварена конструкция.
Тя представлява правоъгълно разположени квадратни профили, вертикално на 90 о спрямо
тях са заварени други два профила, които представляват неподвижен портал. Добавянето
на ребра между хоризонталните профили и вертикалните осигурява по-висока стабилност
на конструкцията при процес на рязане на материали.
По размери от производителите на избраните по-горе компоненти се създават CAD
модели на базовите елементи.
Към т.нар. основна конструкция, се монтират неподвижно 4 бр. линейни опори SК12
(чрез скрепителни елементи винт и гайка). Те осигуряват захващането на направлявашите
оси. (фиг.15).

Фиг.15 Линейни опори за модул по ос Х
Линейните направляващи оси за модул по ос Х са с дължина 580 [mm] и диаметър Ø12
[mm] (фиг.16). Разстоянието между центрите на осите е 118 [mm], така се осигурява
равномерно разпределение на масата на работният плот и заготовката върху него, както и
по-добра работа при движения по ос X. Линейните направляващи оси се монтират към
линейните опори посредством скрепителен винт.
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Фиг.16 Разположение на направляващите оси за модул по ос Х
Плъзгащата двойка винт-гайка с лагерни опори (фиг.17) за предаване на движение по ос
Х, се монтира неподвижно в центъра между направляващите оси за равномерно предаване
на въртящ момент към работната маса.

Фиг.17 Разположение на винт с лагерни опори за движението на модул по ос X
Монтирането на стъпковия двигател се осъществява чрез изработването на Г-образна
планка, която е закрепена неподвижно към конструкцията посредством скрепителни
елементи – 2 бр. винтове М6.
Стъпковият двигател StepSyn 103H7823-10D1 предава въртеливо движение към
плъзгаща двойка винт-гайка (фиг.18), чрез гъвкав съединител.

Фиг.18 Стъпков мотор StepSyn 103H7823-10D1 за задвижване на модул по ос Х
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Работната маса на ЦПУ рутера се проектира с размери 350 [mm] x 220 [mm] x 10 [mm].
Към работната маса се монтират 4 бр. линейни лагери SBR12UU, посредством винтове,
който трябва да осигурят прецизно движение с минимално съпротивление. Монтира се
неподвижно гайка с трапецовидна резба, която задвижва праволинейно работната маса чрез
ротационно движение на винта, предавано от стъпковия двигател.
Работната маса и линейните
направляващи оси с ход 340 [mm].

лагери

извършват

праволинейно

движение

по

Направляващите по ос Y (фиг.19) са с диаметър Ø12 [mm] и дължина 364 [mm].
Разстоянието между центрите на осите трябва да е 140 [mm], за да се осигури по-голяма
опорна площ, която противодейства на момента на усукване. Подобрява се и устойчивостта
на модула Y-Z при процес на рязане. Монтират се към основните неподвижни портали на
конструкцията чрез 4 бр. линейни опори SK12.

Фиг.19 Направляващи оси по Y
Подвижният модул по ос Y се задвижва от стъпков мотор StepSyn 103H7823-10D1
(фиг.20), който се монтира към вертикалната греда на конструкцията посредством планка.
Предаването на въртящ момент се осъществява отново чрез гъвкав съединител към
плъзгаща двойка винт-гайка. Лагерната опора на винта са две на брой, плъзгащата гайка
също се явява и вид опора.

Фиг.20 Подвижна част на модул по ос Y
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Основният компонент от подвижната част на модул по ос Y е панел, към който са
захванати 4 бр. линейни лагери SBR12UU, които осъществяват праволинейно преместване.
Работният ход на модул по ос Y e 210 [mm]. Монтира се и гайка с трапецовидна резба,
която задвижва модула, чрез винт и стъпков двигател.
Към основната част на модул по ос Y се монтират неподвижно направляващи оси по ос
Z (фиг.21) с диаметър Ø12 [mm] и дължината 250 [mm] чрез 4 бр. линейни опори SK12.

Фиг.21 Направляващи оси на модул по ос Z
Стъпковият мотор StepSyn 103H7823-10D1 се монтира към основния панел на модул по
ос Y посредством стандартен Г-образен профил с размери 75 [mm] x 75 [mm] x 2 [mm] и
дължината 120 [mm].
Плъзгащата двойката винт-гайка за задвижване на модул по ос Z има само една лагерна
опора, тъй като дължината на винта е малка и опората се поема и от гъвкав съединител и
плъзгаща гайка. При наличието на лагерна опора, движението на модула по ос Z (фиг.22)
ще е с по-малък работен ход, Z – 80 [mm].

Фиг.22 Неподвижна част на модул по ос Z
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Подвижната част на модул по ос Z представлява панел, към който се монтират 4 бр.
линейни лагери SBR12UU и гайка с трапецовидна резба, която трансформира въртеливото
движение във възвратно-постъпателно, предавано от винта и стъпковият мотор StepSyn
103H7823-10D1.
Сглобеният вид на модула по ос Z е показан на фиг.23.

Фиг.23 Сглобен вид на модул по ос Z
Общият вид на сглобена по описания начин портативна рутерна машина с цифрово
програмно управление е показан на фиг.24.

Фиг.24 Общ вид на модел на сглобената портативна рутерна машина с цифрово
програмно управление
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представената в настоящата статия методика за проектиране на портативна рутерна
машина с цифрово програмно управление е подходяща за бързо и лесно изработване на
такъв тип машина за непрофесионално използване или използване в единично
производство, където този вариант рутерна машина е икономически изгоден и не оскъпява
допълнително изработената с нея продукция.
Портативната рутерна машина с ЦПУ изпълнява всички функции, които изпълняват и
рутерните машини, познати на пазара, като се различават единствено по мощността и
габаритните размери на обработваните детайли.
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