
1 Uvod

Roboti se že kar nekaj časa s pridom 
uporabljajo v industriji tako pri avto-
matizaciji strege kot tudi montaže. 
Nekateri roboti so v industriji v upora-
bi že tako dolgo, da jih je čas prehitel 
in bi jih bilo potrebno zamenjati z no-
vimi. To se je zgodilo tudi z robotom 
v laboratoriju LASIM na Fakulteti za 
strojništvo iz Ljubljane in z enakimi 
roboti v podjetju ETA iz Cerknega.

Ker v industriji že nekaj časa velja 
praksa, da se lahko z dograditvijo 
oziroma zamenjavo pogonov in kr-
milnika nekaterim starim klasičnim 
ali pa CNC obdelovalnim strojem 
poveča učinkovitost in podaljša živ-
ljenjska doba, se je porodilo vpraša-
nje, ali je to tehnično in stroškovno 
upravičeno tudi pri robotih.

V nadaljevanju prispevka bomo na 
praktičnem primeru prikazali preno-
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vo robotov iz treh vidikov, in sicer 
raziskovalnega, ki je analiziral mož-
nosti za prenovo, izvedbenega, ki je 
prenovo realiziral, in nenazadnje iz 
uporabniškega, ki bo prikazal rezul-
tate te prenove.

2 Analiza možnosti 
prenove

Vsaka nadaljnja avtomatizacija ali 
pa samo posodobitev strege in mon-
taže zahteva temeljit premislek tudi 
glede stroškov. Tako je nastal projekt 
»Analiza možnosti nadgradnje kr-
milnega sistema robotizirane celice« 
[1] z namenom ugotoviti možnosti 
za cenovno ugodno in tehnološko 
primerno nadgradnjo krmilnega si-
stema obstoječega robota.

Cilja projekta sta bila priprava pred-
loga, ki bi upošteval vse želene spre-
membe, ter izvedba prenove robota 
v laboratoriju LASIM. Eden od rezul-
tatov prenove naj bi bil tudi preizkus 
delovanja prenovljenega robota in 
ocena tehnološke ustreznosti pre-
nove glede na zahteve podjetja ETA 
Cerkno.

2.1 Razlogi za prenova robota 
v LASIM-u

Prenova pomeni v tem primeru za-
menjavo določenih elektronskih in 
električnih delov robota, pri čemer 
ostane mehanika nespremenjena.

V laboratoriju LASIM smo se za pre-
novo odločili iz treh razlogov, in si-
cer iz:
− tehnološkega,
− pedagoškega in
− cenovnega.

Iz tehnološkega vidika je prenova 
smiselna, ker mehanski del robota, 
se pravi robotska roka (brez pogo-
nov in senzorjev), odgovarja svoje-
mu namenu, krmilnik in elektronika 
pa sta zastarela in ne omogočata so-
dobnega dela z robotom.

Prenova je upravičena tudi iz razis-
kovalnega in pedagoškega vidika, saj 
smo lahko na ta način izbrali tako za 
raziskovalno kot za pedagoško delo 
najprimernejšo rešitev, poleg tega 
pa smo tudi sami aktivno sodelovali 
pri prenovi in sedaj poznamo robot 
tako rekoč do podrobnosti.
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Nenazadnje pa je tu še cenovni vi-
dik, ki je tudi za univerzo vsak dan 
pomembnejši. Ker za obstoječi robot 
proizvajalec ni imel na voljo sodo-
bnejšega krmilnika, smo lahko izbi-
rali samo med nabavo novega robota 
ali pa zamenjavo krmilnika. Vseka-
kor je bila odločitev za zamenjavo 
krmilnika in pogonov cenovno ugod-
nejša od nakupa novega robota.

2.2. Izvedba prenove

Izvedba prenove stare robotske mon-
tažne celice (slika 1) je potekala po 
sledečih fazah: 
− opredelitev želenega stanja in 

izdelava podrobnega načrta 
prenove, 

− izvedba prenove in
− testiranje glede na zahteve pod-

jetja ETA Cerkno.

Glede na želeno stanje v laborato-
riju LASIM smo določili zahteve, ki 
jih mora prenovljeni robot oziroma 
predvsem krmilnik izpolnjevati. Z 
zamenjavo pogonov se mora ohra-
niti ali izboljšati obstoječe delovanje 
robota, krmilnik pa mora:
− omogočati krmiljenje robota 

tipa SCARA z možnostjo razši-
ritve z dodatnimi servoosmi,

− imeti dovolj (vsaj 32) digitalnih 
izhodov in vhodov z možnostjo 
razširitve,

− imeti vsaj dva analogna izhoda 
in štiri analogne vhode,

− imeti povezavi Ethernet in Pro-
fiBus,

− omogočati sodoben in odprt 
vmesnik človek-stroj in 

− zagotavljati ustrezno varnost de-
lovanja.

Na podlagi izpolnjevanja zahtev in 
stroškovne analize smo se odloči-
li za krmilnik Motion Coordinator 
MC224 (Trio) z ustreznimi razši-
ritvenimi moduli, servoregulatorje 
Unidrive (Control Techniques) ter 
servomotorje Unimotor (Control 
Techniques) in Tetra (Motor Power 
Company) ustreznih velikosti. 

V okviru prenove je bilo potrebno 
izvesti naslednje aktivnosti:
– vgraditev novih pogonov,
– izdelava krmilne omare (pove-

zava krmilnika s servopogoni),
– povezava krmilne omare, robo-

ta in perifernih enot,
– izdelava drugih potrebnih spre-

memb na robotu (nove napelja-
ve in priključki za pnevmatske 
komponente, dodatne senzorje 
in aktuatorje),

– izdelava programskega dela,
– testiranje in odpravljanje napak 

ter
– izdelava dokumentacije in na-

vodil za uporabo.

Že v fazi testiranja in odpravljanja 
napak se je izvedlo tudi testiranje 
glede na zahteve, ki so jih postavili 
v podjetju ETA Cerkno. Na sliki 2 je 
prikazan prenovljeni robot, priprav-
ljen za izvedbo preizkusa. Preizkus 
naj bi pokazal predvsem tehnično 
izvedljivost prenove in zmožnost 
prenovljenega robota, da dosega pri 
želeni obremenitvi zahtevane čase 
ciklusa.

2.3 Rezultati prenove v 
LASIMU-u

Glavni rezultati prenove se lahko 
strnejo v tri točke. Najprej je potreb-
no poudariti, da smo uspeli narediti 
iz obstoječe za raziskovalno in pe-
dagoško delo neuporabne opreme 
opremo, ki je:
– sodobna,
– razširljiva,Slika 1. Stara robotska montažna celica v LASIM-u

Slika 2. Prenovljena robotska celica
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– prilagodljiva,
– povezljiva,
– uporabniško prijazna,
– varna in
– cenovno ugodna.

Izvedbo prenove smo realizirali 
sami, pri čemer smo dobili tudi zna-
nje in izkušnje, ki jih bomo lahko 
uporabili tako pri raziskovalnem kot 
pedagoškem delu.

Tudi na podlagi rezultatov testira-
nja, ki je bilo glede na postavljene 
zahteve uspešno, se je podjetje ETA 
Cerkno odločilo za projekt prenove 
robotiziranih celic za varjenje, ki ga 
je izvedlo podjetje PS iz Logatca.

3 Izvedba prenove 
robotskih varilnih celic

PS, d. o. o., Logatec je podjetje, ki 
se ukvarja z avtomatizacijo strojev 
in procesov. Že od samega začetka 
je usmerjeno v motorske pogone. 
V 14-letnem delovanju si je podjet-
je nabralo na tem področju veliko 
znanja in izkušenj, kar je nedvomno 
pripomoglo, da jim je podjetje ETA 
Cerkno zaupalo prenovo šestih ro-
botskih celic, ki varijo vezni element 
na grelno ploščo (slika 3).

3.1 Opis stanja robotskih celic pred 
prenovo

Robotsko celico (slika 4) sestavljajo 
robot, naprava za točkovno varjenje 
in stroj za pripravo veznega elementa 
(krivilnik). Robotsko celico je obdaja-
la zaščitna ograja, tako da je bil mo-
goč vstop samo skozi vrata (slika 5), 
ki so bila opremljena z varnostnim 
stikalom. V izjemnih primerih je lah-

Slika 3. Električna grelna plošča z veznima elementoma (zgornja in spodnja 
stran)

Slika 4. Robotska celica za izdelavo 
in točkovno varjenje veznih elemen-
tov na kotne priključke pred prede-
lavo

ko operater med delovanjem vstopil 
v robotsko celico tako, da je premo-
stil varnostno stikalo s ključem.

3.1.1 Krivilnik

Krivilnik je namenjen izdelavi (kriv-
ljenje žice) veznega elementa pri-
ključnega kontakta za grelno ploš-
čo. Stroj je imel za krivljenje poleg 
pnevmatičnih delovnih valjev še 

Slika 5. Robotska celica od zunaj 
pred (desno) in po predelavi (levo)

dva koračna in en ser-
vomotor za pomik in 
krivljenje žice. 

Poleg krmiljenja ser-
vo- in koračnih motor-
jev je moral krmilnik 
obdelati še 80 vhod-
no-izhodnih točk, pre-
ko katerih so bili pri-
ključeni potni ventili 
in senzorji. V celici je 
še postaja za dviganje 
grelnih plošč s teko-
čega traku, ki ima 16 
vhodno-izhodnih točk 
za priklop pnevmatič-
nih komponent in sen-
zorjev.

Krivilnik in postaja za 
dviganje grelnih plošč 
sta imela samostojno 
elektroomaro s krmil-
nikom in samostojni 
upravljavski panel z 
monitorjem in tipkov-
nico.

3.1.2 Robot SCARA

Robot je namenjen prenosu vezne-
ga elementa iz krivilnika na grelno 
ploščo in točkastemu varjenju vez-
nega elementa na kotni priključek 
grelne plošče. V bistvu je sestavljen 
iz roke robota in prijema z varilno 
glavo. Robotska roka je tipa SCARA 
(Bosch SR 800) s štirimi prostostnimi 
stopnjami oziroma osmi, ki jih po-
ganjajo servomotorji. Na roki robota 
so še senzorji za končne lege in re-
ferenčne točke osi.
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Prijemalo z varilno glavo ima pnev-
matične delovne valje za pogon 
prstov prijemala, premik elektrod 
točkovnega varjenja in nastavitev 
njihove višine. Za točkovno varjenje 
se uporablja varilni izvor, ki je preko 
transformatorja priključen na elektro-
de na varilni glavi, ki jo nosi robot. 
Varilni izvor na ukaz krmilnika ro-
bota spusti za zelo kratek čas (nekaj 
ms) na elektrode zelo velik tok (nekaj 
kA), s čimer se izvede varjenje.

Robot je imel samostojno elektroomaro 
s krmiljem in upravljavskim panelom. 
Programiranje robota je potekalo preko 
računalnika PC, ki ga je bilo potrebno 
na vozičku pripeljati v robotsko celico 
in ga priključiti na krmilnik robota.

3.2 Upoštevanje varnostnih 
zahtev pri projektiranju 

Že na samem začetku izvedbenega 
dela projekta se je pojavilo vpraša-
nje, kako zagotoviti varnost opera-
terja, ki bo delal v robotski celici. 
Težava je v tem, da se ne sme iz-
ključiti moči izvršnih elementov, če 
operater vstopi v robotsko celico, 
ker postane s tem ta nefunkcional-
na. Po dogovorih z odgovornimi in z 
operaterjem smo prišli do naslednjih 
zaključkov:
− Zaščitna ograja naj bo nareje-

na tik ob robotu in krivilniku. S 
tem se operaterju omogoči lažje 
spremljanje delovanja robotske 
celice. Robot in krivilnik imata 
sedaj vsak svoja vrata z varnost-
nim stikalom, prej pa je imela 
robotska celica zaščitno ograjo, 
ki je onemogočala spremljanje 
delovanja robotske celice, ne da 
bi operater vstopil vanjo.

− Pri normalnem delovanju se ob 
odprtju vrat robotske celice od-
vzame moč izvršnim elemen-
tom. Pod napajanjem ostanejo 
le pnevmatski delovni valji, ki 
so namenjeni režimu vstavljanja 
žice v krivilnik in niso nevarni 
za poškodbe operaterja.

− Ko operater uči robota, mora 
biti v njegovi neposredni bližini. 
To je za operaterja lahko zelo 
nevarno, če ga robot zadane s 
polno močjo. Zaradi tega je bil 
uveden režim učenja robota, ki 
deluje z zmanjšanim napajanjem 
(48 V DC) servoregulatorjev. Pri 
tem napajanju lahko razvijejo 
servomotorji le majhne hitrosti 
in moči, kar za operaterja ni več 
nevarno. Robot deluje le, če ope-
rater drži stisnjeni dve varnostni 
tipki na ročnem terminalu.

To pomeni: če odpremo vrata robot-
ske celice in če je bil izbran režim za 
učenje robota, deluje ta le z zmanj-
šano močjo in znižano hitrostjo. Kri-
vilnik in točkovno varjenje delujeta 
le, če so vrata zaprta.

Celotna varnost je zagotovljena iz-
ključno s strojno in v nobenem pri-
meru s programsko opremo.

3.3 Strojna oprema

Pri prenovi je bilo potrebno postaviti 
novo zaščitno ograjo in zamenjati 
pnevmatske komponente in sen-
zorje, kar je izvedlo podjetje ETA 
samo. Izvajalec pa je izdelal novo 
ožičenje, zamenjal motorje, izdelal 
novo elektroomaro s krmiljem, napi-
sal program za krmilnik in pripravil 
ustrezen vmesnik med robotsko ce-
lico in operaterjem.

Namesto koračnih motorjev na kri-
vilniku in servomotorjev s krtačkami 
na robotski roki so v prenovljeni ce-
lici sedaj ustrezni servomotorji Uni-
motor (Control Techniques) in Tetra 
(Motor Power Company). Motorji so 
priključeni na servoregulatorje Uni-
drive (Control Techiques), ki omo-
gočajo poleg ostalih funkcij tudi za 
varnost zelo pomembno napajanje 
48 V DC.

Krmilnik robotizirane celice je Moti-
on coordinator MC224 (Trio) z dve-
ma razširitvenima moduloma, kar 
omogoča usklajeno in sočasno kr-
miljenje 7 servoosi in vseh digitalnih 
vhodno-izhodnih modulov ter po-
vezavo na mrežo PROFIBUS-DP in 
Ethernet. Krmilnik ima tako funkcijo 
pozicijskega krmilnika kot progra-

mirnega logičnega krmilnika (PLK). 
Vseh 9 digitalnih vhodno-izhodnih 
modulov je povezanih s krmilnikom 
preko mreže CAN in omogočajo po-
vezavo 160 vhodno-izhodnih točk. 
Taka povezava je še posebej pri-
ročna zato, ker so tako vhodno-iz-
hodni moduli nameščeni čim bližje 
potnim ventilom in senzorjem. Ce-
lotno krmilje razen digitalnih vhod-
no-izhodnih modulov je sedaj v eni 
elektroomari (slika 6).

Za vmesnik človek-stroj med robot-
sko celico in operaterjem služi uprav-
ljavski panel z zaslonom, občutljivim 
na dotik, TIU510 (Horner) in ročno 
enoto za programiranje (slika 7).

Slika 7. Upravljavski panel z zaslo-
nom, občutljivim na dotik, ročna 
enota za programiranje in del omari-
ce z vhodno-izhodnimi moduli

Slika 6. Elektroomara s celotnim kr-
miljem prenovljene robotizirane ce-
lice

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Ventil 11 /2005/ 3 173



3.4 Programska oprema 

Pri izbiri krmilnika je bila glavna za-
hteva zmožnost vodenja robotske 
roke, ki ima tri rotacijske in eno li-
nearno os, v kartezijskem koordinat-
nem sistemu (KKS). Izbrani krmilnik 
Motion coordinator MC224 lahko 
krmili sočasno in usklajeno do 24 
servoosi. Za razvoj krmilnega pro-
grama pa nudi proizvajalec krmil-
nika programsko opremo Motion 
Perfect, ki vsebuje tudi funkcijo za 
robote tipa SCARA.

Motion Perfect je dejansko na Oknih 
zasnovan vmesnik za razvoj aplika-
cij, konfiguriranje krmilnika in nad-
zor procesa, ki teče na krmilniku. 
Vključuje tudi programski jezik, po-
doben programskemu jeziku Basic, 
ki vsebuje ukaze oziroma funkcije 
na višjem programskem nivoju, s 
katerimi se lahko enostavno in hi-
tro napiše program za krmiljenje 
gibanja in položaja več sočasno de-
lujočih servoosi ter drugih vhodno-
izhodnih točk, ki so priključene na 
krmilnik preko zunanjih modulov. 
Med drugimi vsebuje tudi funkcijo 
za robote tipa SCARA, ki transfor-
mira koordinati prve in druge osi iz 
kartezijskega koordinatnega sistema 
v polarnega.

Program za upravljanje in krmiljenje 
celotne robotske varilne celice je 
razvit s programsko opremo Motion 
Perfect in teče na krmilniku Motion 
coordinator MC224.

3.5 Program za upravljanje in 
krmiljenje robotske celice

Posebna pozornost je bila posveče-
na programu za upravljanje in kr-
miljenje oziroma načinu, kako ope-
rater komunicira s strojem in piše 
program, po katerem delujejo vse 
naprave v celici.

Nova zaščitna ograja omogoča, da je 
upravljavski panel (slika 7 in slika 5) 
dosegljiv tudi izven zaščitne ograje 
robotske celice. Na njem se nahajajo 
glavno stikalo, tipke za vklop moči, 
preklopnik za preklapljanje med reži-
mi napajanja (400 V AC in 48 V DC), 
tipki za izbiro funkcij in operaterjev 
zaslon, ki je občutljiv na dotik.

Na upravljavskem panelu (UP) ope-
rater izbira med različnimi reži-
mi delovanja, vpisuje programe in 
spremlja statuse delovanja robotske 
celice. Glede na nalogo, ki jo mora 
robotska celica opraviti v proizvod-
ni liniji, lahko izberemo delovanje 
s krivilnikom, brez krivilnika (robot 
opravlja samo dodatno varjenje na 
veznem elementu) ali samo zaustav-
ljanje palet na transportnem traku.

Ko deluje robotska celica v načinu 
z robotom in s krivilnikom ali brez 
njega, se lahko izberejo naslednji re-
žimi: iskanje referenčne točke, avto-
matski, koračni in ročni režim.

3.5.1 Iskanje referenčne 
točke

Ob vklopu napajanja robotske celi-
ce z glavnim stikalom morata robot 
in krivilnik poiskati referenčne točke 
na vseh oseh. To je potrebno zato, 
ker so na motorjih uporabljeni inkre-
mentalni dajalniki. Krmilnik ob iz-
gubi napajanja izgubi pozicije vseh 
osi, ki jih krmili, zato morajo vse osi 
pri ponovnem zagonu najprej najti 
svojo referenčno točko. Pri tem se 
postavijo tudi vsi pnevmatični delo-
vni valji v začetni položaj.

Servoregulatorji imajo še posebej na-
pajanje (24 V DC), ki omogoča, da 
števci dajalnikov ob izgubi glavnega 
napajanja (400 VAC) ne izgubijo vred-
nosti (krmilnik ima tako stalno infor-
macijo o položaju posamezne osi), kar 
se lahko zgodi pri nujnem izklopu ozi-
roma pri odpiranju vrat med avtomat-
skim delovanjem robota in krivilnika.

3.5.2 Drugi režimi delovanja 
celice

Pri avtomatskem režimu delovanja 
je potrebno najprej izbrati ustrezen 
program za krivilnik in robota, ki so 
shranjeni v krmilniku. Kateri pro-
gram se bo izbral, je odvisno od iz-
delka, ki se takrat izdeluje na liniji. 
Pri avtomatskem režimu delovanja 
se ponavlja naslednji ciklus:
– krivilnik izdela vezni element,
– dvižna postaja dvigne grelno 

ploščo nad tekoči trak,
– robot prenese vezni element iz 

krivilnika na kotni priključek 

grelne plošče in ga točkasto pri-
vari.

Avtomatski ciklus se lahko v kate-
remkoli koraku ustavi in ponovno 
zažene. Možen je tudi preklop v 
koračni režim delovanja, kjer vsak 
korak potrebuje potrditev operaterja 
za izvršitev.

Ročni režim delovanja je namenjen 
vodenju posamezne osi ali pnev-
matičnega delovnega valja tako na 
robotu ali krivilniku, predvsem vzdr-
ževalnim nalogam.

3.5.3 Upravljanje in 
programiranje krivilnika

Krivilnik lahko deluje v več režimih. 
Režim »vstavljanje žice« omogoča 
operaterju varen način napeljave 
žice v krivilnik. V režimu »program 
krivilnika« lahko operater na enosta-
ven način vpiše program in ga shrani. 
Program je sestavljen iz dolžine po-
mikov žice pred krivljenjem, kotov 
krivljenja, smeri krivljenja (krivljenje 
žice levo/desno) in zadnjim kotom 
krivljenja (krivljenje žice gor), tako 
da operater samo določi ustrezne 
dolžine in kote. Ko deluje krivilnik v 
sklopu celice, je lahko še v avtomat-
skem, koračnem in ročnem režimu 
delovanja.

3.5.4 Upravljanje in 
programiranje robota

Sam robot lahko ravno tako deluje 
v več režimih, in sicer v režimu za 
učenje, za popravljanje programov 
in v sklopu celice v avtomatskem, 
koračnem in ročnem režimu. 

V režim učenje robota lahko vsto-
pimo, če predhodno izberemo var-
nostno napajanje (48 V DC). Takrat 
bo robot deloval tudi pri odprtih vra-
tih. Robota v tem režimu upravljamo 
z ročno enoto za programiranje ozi-
roma ročnim terminalom (slika 7). 
Na njem sta dve varnostni tipki, ki 
ju moramo držati, če hočemo, da se 
robot giblje. Na ročni enoti je še pre-
klopnik za izbiranje med vsemi štiri-
mi osmi robota, preklopnik za izbiro 
med štirimi velikostmi koraka giba 
in vrtljiv gumb, ki z vrtenjem daje 
izbrani osi robota ukaz, naj se pre-
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mika z izbrano velikostjo koraka. Na 
ročnem terminalu so še tri funkcijske 
tipke. Dve sta za pomikanje med vr-
sticami programa robota, tretja je za 
potrjevanje programske vrstice.

Pred izbiro režima učenje robota 
mora krivilnik izdelati vezni ele-
ment. Ko je ta pripravljen v prijema-
lu krivilnika, lahko ročno peljemo 
robota na pozicijo, kjer ga bo lahko 
prijel. Na UP izberemo ukaz “primi 
žico”. Pozicijo in ukaz “primi žico” 
potrdimo s tipko na ročnem termina-
lu. Prijemalo robota prime vezni ele-
ment, prijemalo krivilnika pa vezni 
element spusti. Sedaj na enak način 
vnesemo še vse ostale vmesne točke 
do točke, kjer robot drži vezni ele-
ment na kotnem priključku grelne 
plošče. Nato na UP izberemo ukaz 
“varjenje”. Zapremo vrata in pritis-
nemo tipko potrditev. Vezni element 
se točkasto privari, krivilnik pa izde-
la nov vezni element. 

Tako »napišemo« program za delo-
vanje robota, ki ga lahko preverimo 
tako, da pritiskamo na ročnem ter-
minalu tipko naprej, pri tem pa se 
robot pomika po vpisanih točkah. 
Točke (položaj) lahko sproti korigi-
ramo.

Na zaslonu upravljavske enote lah-
ko v režimu za popravljanje pro-
grama tega tudi ročno popravljamo. 
To je posebej priročno v koračnem 
režimu, kjer je vsaka sprememba v 
parametrih trenutnega koraka v pro-
gramu tudi takoj vidna. 

3.6 Rezultati izvedbenega 
dela prenove

V času nastanka prispevka delujejo 
že tri prenovljene od skupaj šestih 
robotskih celic. S prenovo je bil do-
sežen osnovni namen, to je zaneslji-
vost delovanja. Poleg tega so sedaj 
robotske celice bolj varne za opera-
terja, vmesnik med robotsko celico 
in operaterjem pa je tako prilagojen, 
da omogoča čim lažje in hitrejše 
delo.

Z novim pristopom k programiranju 
tako krivilnika kakor tudi robota smo 
dosegli bistveno enostavnejše pro-
gramiranje, saj je programsko okolje 

povsem prilagojeno specifičnosti po-
sameznega dela stroja. S tem je delo 
operaterja enostavnejše in predvsem 
hitrejše.

4 Prenova robotskih celic z 
vidika uporabnika

Uporabnik je v tem primeru podjetje 
ETA Cerkno, ki je s 1500 zaposleni-
mi del skupine E.G.O. iz Nemčije. 
Proizvodni program podjetja obsega 
klasične litoželezne plošče, novejše 
sevalnike za steklokeramične ploš-
če, grelce (tako vodne kot zračne) in 
termostate. Projekt prenove robot-
skih celic se izvaja v delovni enoti 
Plošča, kjer podjetje proizvaja lito-
železne plošče za kuhalnike.

4.1 Razlogi za prenovo robot-
skih celic

V sklopu prenove celotne avtomat-
ske montažne linije plošč je bilo 
potrebno prenoviti tudi obstoječe in 
delujoče robotske celice za varje-
nje kontaktov na plošče. Potreba po 
prenovi robotskih celic se je kazala 
že dalj časa predvsem zaradi težav 
z zastarelim krmiljem. Prihajalo je 
do zastojev na liniji zaradi odpo-
vedovanja elektronike na krmilnih 
karticah servomotorjev, menjave 
krtačk na elektromotorjih, slabe dia-
gnostike napak na stroju, da našte-
jemo samo najpomembnejše. Vse to 
je podaljševalo čase zastojev in tako 
posledično vplivalo na izdelane ko-
ličine in obremenitev vzdrževanja. 
V letu 2004 smo izvedli zamenjavo 
elektronskih krmilij na celotni avto-
matski liniji tako, da so ostale za 
prenovo samo še robotske varilne 
celice.

4.2 Pogled službe 
vzdrževanja na prenovo strojev

Vzdrževanje delovnih sredstev je 
funkcija proizvodnje, ki zajema vse 
potrebne postopke v skrbi, da osta-
nejo delovna sredstva čim dlje v 
brezhibnem stanju in na nivoju za-
nesljivega delovanja. To pomeni, da 
vzdrževanje vpliva na produktivnost 
in ekonomičnost temeljnega pro-
cesa, s tem pa zvišuje ali znižuje 
uspešnost poslovanja podjetja. Po-
sebno pozornost je potrebno posve-

čati vzdrževanju delovnih sredstev, 
ki predstavljajo temelj proizvodnega 
procesa. Naloga vzdrževanja je, da 
natančno ugotovi ozka grla in jih z 
upoštevanjem metod zanesljivosti 
odpravlja. 

Neprestano izboljševanje na osnovi 
predlogov vseh sodelavcev ima ve-
lik pomen za uspešno in učinkovito 
poslovanje. Nov pristop pri priza-
devanjih za učinkovitost delovnih 
sredstev vključuje razmišljanje o 
vzdrževanju že pri projektiranju in 
konstruiranju. Delovna sredstva so 
zasnovana in oblikovana tako, da 
so kasnejše potrebe po vzdrževanju 
čim manjše. Pri tem je potrebno po-
udariti sodelovanje službe vzdrže-
vanja, ki na osnovi svojih izkušenj 
svetuje in predlaga ustrezne rešitve. 
S stališča vzdrževanja so pomembne 
predvsem zahteve za vgradnjo pre-
izkušenih in kakovostnih elementov, 
mrežne povezave in nadzor delova-
nja strojev ter ustrezna izdelava pro-
gramov s kompletno diagnostiko, 
ki je v pomoč upravljavcu linije pri 
odpravljanju napak na liniji med de-
lovanjem. Med to sodi tudi priklop 
strojev na sisteme SCADA za prikaz 
pomembnih podatkov, kot so časi in 
vzroki zastojev, izdelane količine, 
arhivi meritev tehnoloških parame-
trov in poročila.

4.3 Zahteve za izvedbo 
projekta prenove robotskih
celic

Tehnološka služba v delovni enot Ploš-
ča je izdelala opis tehničnih zahtev za 
delovno sredstvo robotske celice na 
montažni liniji PLAT 6, ki je namenje-
na sestavi plošč 145 in 180. Na liniji 
se nahaja šest robotov. Roboti vstav-
ljajo vezni element (žica, ki se pred-
hodno ustrezno zakrivi) v ploščo in ga 
točkasto privarijo na kotni priključek. 
Petim robotom je prigrajen stroj za iz-
delavo veznega elementa (krivilnik).

Najpomembnejše zahteve so slede-
če:
– Čas ciklusa krivilnika in robota 

ne sme biti večji od 5,3 s za iz-
delan kos.

– Uporabita naj se obstoječa va-
rilna in prijemalna glava (teža 
okoli 10 kg).
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– Zamenjati je potrebno vse pnev-
matične in električne elemente.

– Uporabijo naj se krmilja Sie-
mens in pnevmatika Festo.

– Mehanski del krivilne mize naj 
ostane enak, zamenjajo naj se 
le električni in pnevmatični po-
goni.

– Krmilnik mora imeti povezavi 
Profibus in Ethernet.

– Program stroja mora imeti po-
polno diagnostiko.

– Stroj mora biti izveden v skladu 
z veljavnimi predpisi in standar-
di.

4.4 Primerjalna tehnična 
analiza možnih rešitev

V fazi raziskav so nastale tri možno-
sti prenove, in sicer:
– Varianta 1: Nabavi se nov robot 

s krmilnikom, ki bo krmilil tudi 
stroj za izdelavo veznih elemen-
tov. Krmilnik mora tako krmiliti 
7 motorjev (4 osi robota in 3 osi 
krivilnika). Krmilnik mora imeti 
100 vhodov in 60 izhodov za 
krmiljenje krivilnika in dvižne 
postaje. Upravljavski panel je 
skupen za robot in krivilnik.

– Varianta 2: Obstoječi mehanski 
del robota naj se krmili z novim 
krmiljem, ki bo hkrati krmili-
lo tudi stroj za izdelavo veznih 
elementov. Krmilnik mora krmi-
liti 7 motorjev (4 osi robota in 
3 osi krivilnika). Krmilnik mora 
imeti 100 vhodov in 60 izhodov 
za krmiljenje krivilnika in dviž-
ne postaje. Upravljavski panel 
je skupen za robot in krivilnik.

– Varianta 3: Nabavita se nov 
robot s krmilnikom in krmilnik 
Siemens za krmiljenje stroja za 
izdelavo veznih elementov. Kr-
milnik Siemens mora krmiliti 3 
osi krmilnika in imeti 100 vho-
dov in 60 izhodov za krmilje-
nje krivilnika in dvižne postaje. 
Upravljavska panela sta dva, 
eden za robot in drugi za krivil-
nik.

4.5 Komunikacija Profibus in 
Ethernet

Krmilnik robota mora imeti zara-
di zasnove celotne montažne linije 
možnost povezave Profibus in Ether-

net (slika 8). Krmilnik robota mora 
komunicirati s krmilnikom S7 315 
2DP in prenašati podatke o stanju na 
robotski celici. V primeru napake na 
robotski celici je potrebno obvestilo o 
napaki posredovati krmilniku S7 315 
2DP, ki bo napako izpisal na vseh pri-
kazovalnikih na liniji. Linija ima tudi 
sistem javljanja napak nastavljavcu na 
liniji preko pozivnika. Preko uprav-
ljavskega panela na krmilniku S7 315 
2DP je mogoče izbrati tip plošče, ki 
se bo izdelovala na liniji. Krmilnik S7 
315 2DP posreduje informacijo o tipu 
plošče vsem robotom in strojem za 
izdelavo veznega elementa, tako da 
se lahko samodejno izbere ustrezen 
program dela. Povezava Ethernet pa 
bo služila za arhiviranje programov 
robota in krivilnika na strežniku (ra-
čunalnik PC) in nalaganje programov 
s strežnika na krmilnik robota.

4.6 Odločitev za varianto 2

Odločitev za varianto 2 je trajala 
kar nekaj časa, saj je bilo potreb-
no izvedljivost ideje o izdelavi na-
menskega stroja za točkasto varjenje 
preveriti v praksi. Tako je prišlo do 
sodelovanja med Fakulteto za stroj-
ništvo iz Ljubljane in podjetjem ETA 
Cerkno. Laboratorij LASIM ima enak 
robot, kot so roboti v robotski varilni 
celici, na katerem so načrtovali za-
menjavo celotnega krmilja in servo-
pogonov. Ko so v laboratoriju LASIM 
izvedli predelavo robota, smo lahko 
na praktičnem primeru preizkusili 
program za točkovno varjenje in s 
tem delovanje robota z obremenit-
vijo 10 kg. Rezultati testiranja so po-
kazali, da lahko tako predelan robot 
z zahtevano obremenitvijo doseže 
čase ciklusa pod 5,3 s.

Za varianto 2 smo se tako odločili 
zaradi tehnične ustreznosti in cene. 
Tudi vgrajene komponente so že 
preizkušene na drugih strojih v pod-
jetju. Izdelan je bil tudi prilagojen 
način programiranja robota in kri-
vilnika po naših željah, ki omogoča 
enostavno in hitro izdelavo progra-
ma za izdelavo veznega elementa 
in točkovno varjenje priključkov. V 
projekt se je vključila služba vzdrže-
vanja tako, da je prevzela demontažo 
robotske celice z linije in po prenovi 
tudi montažo. Opravili smo tudi pre-
gled in popravilo mehanskih delov 
robotske celice in zamenjavo celo-
tne pnevmatske instalacije, pnevma-
tičnih delovnih valjev in senzorike. 
Izvedli smo tudi predelavo zaščitne 
ograje, tako da je dostop do robota 
in krivilne mize za nastavljavca čim 
lažji (slika 9).
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Slika 8. Povezava krmilnikov robotskih celic s krmilnikom linije S7 315 2DP 
in strežnikom

Slika 9. Prenovljena robotska celica
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Modernization of the robots for handling and assembly

Abstract: As all other machines so are also the robots subject of “aging” 
and they need to be replaced in certain moment with new one. Some-
times a modernization of the tooling machines, where the mechanical 
parts are still in order and need just to be renewed and where just the 
actuators and controllers are replaced, brings the gain. For giving the 
answer on the question, if this is technological as well as economical 
justified also with the robots, the project of modernization of the SCARA 
robot in the laboratory LASIM on the Faculty of mechanical engineering 
in Ljubljana was initialised. With the modernized robot the operational 
test under industrial conditions was carried out and the results proof that 
so modernized robot satisfies all settled requirements. That was also one 
of the factors, why the company ETA from Cerkno, which has in the pro-
duction six robotised assembly cells with the same type of robots, has 
decide for modernization. The project has been carried out by the com-
pany PS from Logatec. They replaced all electrical actuators and control-
lers, and developed user interface which is well suited for operator and 
maintenance. Already after the modernization of three robotised cells 
the project of modernization can be justified, because the cells operate 
reliably, qualitativly and efficiently.

Keywords: robots, robotised cells, assembly, handling, welding, ben-
ding, controllers, electrical actuators, modernization,

Slika 10. Prenovljene robotske celice na montažni liniji

5 Zaključek

Tri prenovljene robotske celice (sli-
ka 10) že delujejo brez zastojev in 
so prijazne za upravljanje. Imajo 
diagnostiko napak na upravljalnem 
panelu, ki nastavljavcu zelo olajša 
delo pri odpravljanju manjših na-
pak. Program za delovanje stroja se 
je z vsako robotsko celico dopolnje-
val na osnovi predlogov tehnologije, 
nastavljavcev in vzdrževanja tako, 
da bomo na koncu projekta dobili 
stroj, ki bo deloval zanesljivo, kako-
vostno in učinkovito.
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