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Abstract 
In this paper is presented experimental set-up for real-time monitoring welding parameters remotely via internet. 
Measured parameters are welding current and voltage and temperature – contact and contactless. Welding 
voltage and current are measured by welding data monitoring apparatus, contactless temperature by pyrometer 
and contact temperature by thermocouples and thermocouple data logger. All data is transferred in real-time via 
internet to remote computer where is visualized and archived. 
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1. Увод 
 

За осъществяване на дистанционно регистриране на параметрите на процеса при 
ВИГ заваряване в реално време е разработена лабораторна установка (ЛУ) за 
провеждане на експериментална дейност – отчитане и съхранение на заваръчните 
параметри в реално време за избрани заваръчни режими [1,2,3]. 

Лабораторната установка е показана на фигура 1 и се състои от: 
1. Заваръчен апарат Cebora 2030m/Kempact Pulse 3000 
2. Апарат за следене на заваръчния процес Arc Tracker 
3. Проводници за измерване на заваръчен ток 
4. Проводници за измерване на заваръчно напрежение 
5. Лаптоп към Arc Tracker с инсталиран софтуер Power Wave Manager 
6. WiFi рутер TP Link 
7. Заваръчна маса 
8. Заваръчен трактор 
9. Заваръчна горелка 
10. Бутилка със защитен газ 
11. Заварявани детайли 
12. Пирометър Trotec TP10 
13. Лаптоп към пирометър с разработен програмен продукт на Matlab за следене 

на температурата 
14. Статив 
15. Осем канален температурен регистратор Pico TC 08 
16. Лаптоп към Pico TC 08 
17. Термодвойки 
18. Отдалечен компютър 
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Фигура 1. Лабораторна установка за измерване на заваръчни параметри в реално време 

1.1 Заваръчен апарат 
Cebora 2030m (1-а) [4] е импулсен токоизточник за заваряване с прав и променлив 

ток по методите ВИГ и РЕДЗ с високочестотно запалване на дъгата. 
Параметрите на токоизточника Cebora 2030m (1а) са дадени в таблица 1: 

Таблица 1. Параметрите на токоизточника Cebora 2030m 

 ВИГ РЕДЗ 
Максимална мощност 4.70 KW 30%  
 3.40 KW 60%  
 3.10 KW 100% 4.40 KW 100% 
Заваръчен ток 5 – 200 A 10 – 140 A 
Коефициент на запълване 200 A 30%  
 160 A 60%  
 150 A 100% 140 A 100% 

 
Kempact Pulse 3000 (1-б) [5] е MИГ/МАГ инвертор със синергични функции за 

импулсно и двойно импулсно заваряване, регулиране динамиката на дъгата – 
остра/мека, 2 и 4 тактов режим на работа. 

Параметрите на токоизточника Kempact Pulse 3000 (1-б) са дадени в таблица 2: 

Таблица 2. Параметрите на токоизточника Kempact Pulse 3000 

Повторно включване при 40°С 40% ПВ 250 А / 26.5 V 
 60% ПВ 207 А / 24 V 
 100% ПВ 160 А / 22 V 
Напрежение на празен ход   56 V 
Мощност при високо напрежение   0.69 
КПД при максимален ток   0.84 
Настройка обхват   8 – 30 V 
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Добавъчен материал (вид тел ø) Fe, Ss 0,6 -1,0 
  Заваръчни пръчки 0.9 – 1.2 
  Al 0.9 – 1.2 
  CuSi 0,8 – 1,0 

 
Токоизточникът (1) се свързва към апарата за следене на заваръчния процес Arc 

Tracker (2) и към заваръчната горелка (9) посредством проводник за измерване на 
заваръчен ток (3), като по този начин затваря токовия контур. Към заваръчната горелка 
(9) през токоизточника (1) се подава защитен газ от бутилката (10). 

Arc Tracker [6] (2) е високо технологична машина за следене на реалното 
количество енергия, която се влага по време на заваряване. Подходящ е за заваръчни 
машини с прав ток (DC). Arc Tracker (2) прецизно измерва заваръчните параметри 
(напрежение, ток и време на заваряване), като дава в реално време калкулация на 
вложената енергия в [J], изписвайки я върху цифров дисплей. 

Предимствата на Arc Tracker (2) са: 
 Следене на заваръчните параметри в реално време с изключителна бързина; 
 Съвместим с всяка DC заваръчна машина, процес и телоподаващо устройство 
 Автоматично разпознаване на входящото напрежение между 120-230 V AC; 
 С вързване към Eternet мрежа; 
 Към него е включен софтуер са следене на заваръчни параметри – Power Wave 

Manager. 
 Точност на измерването с Arc Tracker (2): 
 Напрежение ± 2% + 0,1; 
 Ток ± 2% + 2; 
 Енергия ± 5%. 
Arc Tracker (2) затваря токовия контур както следва: заваръчна горелка (9) – 

заваряван детайл (11) – заваръчна маса (7) – проводник към Arc Tracker (3) – Arc 
Tracker (2) – проводник към токоизточника (3) – токоизточник (1) – проводник към 
заваръчна горелка (3). Свързват се възможно най-близо до заваръчната дъга, за да се 
избегне пад на напрежението в проводниците – единият проводник се свързва към 
заваръчната горелка (9), а другия – към заваръчната маса (7). 

Измерените заваръчни параметри от Arc Tracker (2) се предават и записват в 
реално време на лаптоп (5), на който е инсталиран софтуер Power Wave Manager, чрез 
който се наблюдават в реално време и съхраняват заваръчните параметри. Данните се 
предават в реално време през интернет връзка посредством програмен продукт 
TeamViewer към отдалечен компютър (18). 

WiFi рутерът TP Link (6) създава вътрешна безжична мрежа в заваръчното хале за 
комуникация между компютрите (5, 13, 16), апарата за следене на заваръчните 
параметри (2) и интернет пространството. Връзката между Arc Tracker (2) и рутера (6) е 
посредством LAN кабел. Лаптопите (5, 13, 16), на които се визуализират, измерват и 
съхраняват заваръчните параметри и температурата се свързват посредством рутера (6) 
към интернет. 

Заваръчната маса (7) служи като работно място за заваряване. Върху нея са 
поставени заваряваните детайли (11), заваръчния трактор (8) и са свързани 
проводниците за измерване на ток (3) и напрежение (4). Заваръчната маса служи за 
затваряне на контура на заваръчния ток. 

Заваръчният трактор (8) е разположен върху заваръчната маса (7) и държи 
заваръчната горелка (9). Неговата височина се регулира, като по този начин се регулира 
дължината на дъгата. Заваръчният трактор (8) е двупосочен с регулируема скорост и 
позволява плавно движение на заваръчната горелка (9) над заваряваните детайли (11). 
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Чрез заваръчната горелка (9) към заваряваните детайли (11) се подава 
електрическа дъга, която извършва процеса заваряване. През горелката (9) се затваря 
контура на заваръчния ток и се подава защитния газ. Заваръчната горелка (9) е 
монтирана на заваръчен трактор (8) за плавно заваряване на детайлите (11). 
Заваръчната горелка (9) може да бъде използвана, както за МИГ/МАГ заваряване, така 
и за ВИГ заваряване. 

Бутилката със защитен (12) е снабдена с манометър за регулиране на подаваното 
количество газ. Бутилката е свързана към токоизточника (1) и е обезопасена с верига. 

Заваряваните детайли (11) са поставени на заваръчната маса (7), към тях 
посредством заваръчната горелка (9) се подава заваръчната дъга и защитния газ. 
Заваряваните детайли са включени в контура на заваръчния ток. Върху тях е фокусиран 
пирометъра (12) и са поставени термодвойките (17) за контактно измерване на 
температурата. Заваряваните детайли (11) могат да са планки или тръби прихванати в 
различни позиции. 

Пирометърът Trotec TP10 [7] (12) е фокусиран върху заваряваните детайли (11). 
Той е свързан към лаптоп (13) посредством USB връзка и е поставен на статив (14). 
Разстоянието между пирометъра (12) и заваряваните детайли (11) е 120cm. 

Пирометърът (12) предава непрекъснато данни към лаптопа (13) на пакети от по 
17 байта за всеки отчет. 

Параметри на уреда: 
 Температурен диапазон: -50°C до + 1850°C; 
 Високата оптична резолюция – D:S 75:1; 
 Точност: 

o ±3°С от -50°С до 20°С; 
o ±1% или 1°С от 20°С до 500°С; 
o ±1.5% или 2°С от 500°С до 1000°С; 
o ±2% от 1000°С до 1850°С. 

 Време за реакция – 150 ms; 
 Резолюция – 0.1°C; 
 Емисионен коефициент – регулируем от 0.10 до 1.0; 
 Вградена функция за архивиране на 100 измервания; 
 Възможностите за прилагане на допълнителни контактни измервания на 

температурата с помощта на термодвойка тип K – Ni-CrNi; 
 Възможност за свързване директно към USB порт на компютър чрез кабел, 

USB функцията предлага възможност за извършване на серия дългосрочни 
измервания на температурата. 

Излъчвателната способност на пирометъра (12) се настройва преди измерването. 
Към пирометъра (12) посредством USB връзка е свързан лаптоп (13). На лаптопа е 

разработен програмен продукт на Matlab за отчитане, визуализиране (показано на 
фигура 2) в реално време на температурата и съхранение на стойностите ѝ [8÷18]. 

Данните от пирометъра (12) постъпват на пакети по 17 байта всеки. Първите два 
байта са отварящи, а последния е затварящ. Във всеки пакет има информация за 
текущата температура, максималната, минималната и средната температура за сесията, 
температурата на околната среда и ако е включена, температурата от термодвойката. 
Пакетите пристигат в лаптопа (13) през 150ms. 

Тъй като лаптопът (13) е свързан към интернет през рутера (6), данните за 
температурата могат да бъдат достъпени в реално време чрез програмен продукт 
TeamViewer на отдалечен компютър (18). 
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Фигура 2. Безконтактно измерване на температура с Пирометър Trotec TP10 и разработения 
програмен продукт на Matlab 

 
Пирометърът (12) е поставен на телескопичен статив (14) за по-лесно фокусиране 

на измерваната температура върху заваряваните детайли (11). 
Pico TC 08 [19] (15) е осем канален температурен регистратор, чрез който се 

измерва температурата на повърхността или в обема на заваряваните детайли (11), 
посредством закрепени термодвойки (17) в реално време.  

Параметри на уреда: 
 Осем канала за измерване на температурата (компенсацията на студения край 

може да се използва като девети канал); 
 Температурен диапазон: –270 до +1820 °C; 
 Поддържа всички видове термодвойки; 
 Вградена компенсация на студения край; 
 Точност при използване на термодвойка тип К (Ni-CrNi) – 0.025°C за обхвата –

250 до +1370 °C; 
 Скорост на измерване – 10 измервания на секунда; 
 Възможност за свързване директно към USB порт на компютър чрез кабел; 
 Програмен продукт PicoLog 6 за измерване, визуализиране и съхранение на 

стойностите на температурата. 
Към регистратора Pico TC 08 (15) посредством USB връзка е свързан лаптоп (16). 

На лаптопа е инсталиран програмен продукт PicoLog 6 за отчитане, визуализиране в 
реално време на температурата и съхранение на стойностите ѝ. 

Тъй като лаптопът (16) е свързан към интернет през рутера (6), данните за 
температурата могат да бъдат достъпни в реално време чрез програмен продукт 
TeamViewer на отдалечен компютър (18). 

Термодвойките (17) служат за контактно измерване на температурата на 
повърхността или в обема на заваряваните детайли (11) от температурния регистратор 
(15). Те се заваряват или притискат към измерваните повърхности или се поставят в 
ревизионни отвори в обема на детайлите (11). Термодвойките (11) се поставят в 
точките на интерес. Използват се термодвойки тип К Ni-CrNi или платина 100. 

Отдалеченият компютър (18) получава в реално време данните от измерваните 
параметри от лаптопите (5), (13) и (16). Връзката се осъществява през интернет чрез 
програмен продукт TeamViewer. На отдалечения компютър (18) данните се отчитат, 
визуализират в реално време и се архивират след приключване на измерването. 
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2. Изработване, компановане и проверка на функционалността на 
лабораторна установка 
 
Лабораторната установка е показана на фигури 3 ÷ 7 

  

Фигура 3 Заваръчен апарат Cebora 2030m Фигура 4.Пирометър Trotec TP10 

  

Фигура 5. Апарат за следене на заваръчния 
процес Arc Tracker и рутер 

Фигура 6. Осем канален температурен 
регистратор Pico TC 08 с лаптоп към него 

 

Фигура 7. Планка за наваряване, на която електроискрово са заварени 8 термодвойки – 4 от 
горната страна и 4 от долната, заваръчен трактор, държащ заваръчната горелка 
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Функционалността на лабораторната установка е проверена чрез ВИГ наваряване 

на планка. Измерени са заваръчното напрежение и ток, както и температурата – 
контактно и безконтактно при следните параметри: 

 Зададен заваръчен ток от токоизточника 100A; 
 Защитен газ аргон с дебит 15 l/min; 
 Наваряване на стоманена планка с размери 350х120х6mm; 
 Скорост на движение на заваръчната горелка 50cm/min; 
 Заваръчен електрод – сив електрод WCe20 Ø 2,4mm 
На фигура 8 са показани измерените, от апарата за следене на заваръчни 

параметри Arc Tracker, стойности на заваръчното напрежение и ток. На фигута 9 е 
показана крива на измерената температура от пирометъра Trotec TP10, кривите на 
измерените температури от осем каналния температурен регистратор Pico TC 08 чрез 
термодвойките, които се предават в реално време по интернет към отдалечен 
компютър. 
 

 

Фигура 8. Измерени стойности на заваръчния ток и напрежение от апарата  
за следене на заваръчни параметри Arc Tracker 

 

Фигура 9. Визуализация на предаваните данни към отдалечен компютър посредством TeamViewer 
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3. Резултати 

Разработена е схема на лабораторната установка, чрез която в реално време могат 
да се измерват заваръчен ток и напрежение и контактно и безконтактно температура за 
МИГ/МАГ или ВИГ заваръчни процеси. Функционалността на лабораторната 
постановка е проверена. 

Измерените параметри са предадени към отдалечен компютър през интернет с 
помощта на програмен продукт TeamViewer, където данните са визуализирани и 
архивирани. 
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