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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. Sometimes 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.
The company ETA Cerkno trusted us a
renovation of six robotised assembly cells
with the SCARA robots. We replaced all
electrical actuators and controllers, and
developed user interface which is well suited
for operator and maintenance. One year
after the modernization of robotised cells the
project of modernization is justified, because
the cells operate reliably, qualitativly and
efficiently.
1 Izvedba prenove robotskih varilnih celic
Podjetje PS, d. o. o., Logatec se ukvarja z
avtomatizacijo strojev in procesov, že od
samega začetka pa je usmerjeno v motorske
pogone. V 14-letnem delovanju si je na tem
področju nabralo veliko znanja in izkušenj,
kar je nedvomno pripomoglo k temu, da jim
je podjetje ETA Cerkno zaupalo prenovo in
posodobitev šestih robotskih celic, ki varijo
vezni element na grelno ploščo (slika 1).
Prenova je bila s tehnološkega vidika
smiselna, saj je mehanski del celice z robotom
in krivilnim strojem služil svojemu namenu,
krmilniki in elektronska oprema pa so bili
zastareli in niso omogočali sodobnega
upravljanja, krmiljenja in povezovanja celic v
proizvodno linijo.

Slika 1. Električna grelna plošča z veznim
elementom (spodnja stran plošče)
1.1 Opis stanja robotskih celic pred
prenovo
Robotsko celico (slika 2) sestavljajo robot,
naprava za točkovno varjenje in stroj za
pripravo veznega elementa (krivilnik).
Robotsko celico je obdajala zaščitna ograja,
tako da je bil mogoč vstop samo skozi vrata
(slika 3), ki so bila opremljena z varnostnim
stikalom. V izjemnih primerih je lahko
operater med delovanjem vstopil v robotsko
celico tako, da je premostil varnostno stikalo s
ključem.
1.1.1 Krivilnik
Krivilnik je namenjen izdelavi (krivljenje
žice) veznega elementa priključnega kontakta
za grelno ploščo. Stroj je imel za krivljenje
poleg pnevmatičnih delovnih valjev še dva
koračna in en servomotor za pomik in
krivljenje žice.
Poleg krmiljenja servo in koračnih motorjev
je moral krmilnik obdelati še 80 vhodnoizhodnih točk, preko katerih so bili priključeni
potni ventili in senzorji. V celici je še postaja

Slika 2. Robotska celica za izdelavo in
točkovno varjenje veznih elementov na kotne
priključke pred predelavo

prostostnimi stopnjami oziroma osmi, ki jih
poganjajo servomotorji. Na roki robota so še
senzorji za končne lege in referenčne točke
osi.
Prijemalo z varilno glavo ima pnevmatične
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 electrode na
varilni glavi, ki jo nosi robot. Varilni izvor na
ukaz krmilnika robota 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 calico in ga
priključiti na krmilnik robota.
2 Upoštevanje varnostnih zahtev pri
projektiranju

Slika 3. Robotska celica od zunaj pred
(desno) in po predelavi (levo)
za dviganje grelnih plošč s tekočega traku, ki
ima 16 vhodno-izhodnih točk za priklop
pnevmatičnih komponent in senzorjev.
Krivilnik in postaja za dviganje grelnih plošč
sta imela samostojno elektroomaro s
krmilnikom in samostojni upravljavski panel
z monitorjem in tipkovnico.
1.1.2 Robot SCARA
Robot je namenjen prenosu veznega elementa
iz krivilnika na grelno ploščo in točkastemu
varjenju veznega 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

Že na samem začetku izvedbenega dela
projekta se je pojavilo vprašanje, kako
zagotoviti varnost operaterja, ki bo delal v
robotski celici. Težava je v tem, da se ne sme
izključiti moči izvršnih elementov, če
operater vstopi v robotsko celico, ker postane
s tem ta nefunkcionalna. Po dogovorih z
odgovornimi in z operaterjem smo prišli do
naslednjih zaključkov:
• Zaščitna ograja naj bo narejena tik ob
robotu in krivilniku. S tem se
operaterju omogoči lažje spremljanje
delovanja robotske celice. Robot in
krivilnik imata sedaj vsak svoja vrata
z varnostnim 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 odvzame
moč izvršnim elementom. 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 operater drži stisnjeni dve
varnostni tipki na ročnem terminalu.
To pomeni: če odpremo vrata robotske celice
in če je bil izbran režim za učenje robota,
deluje ta le z zmanjšano močjo in znižano
hitrostjo. Krivilnik in točkovno varjenje
delujeta le, če so vrata zaprta.
Celotna varnost je zagotovljena izključno s
strojno in v nobenem primeru s programsko
opremo.

krmilnikom preko mreže CAN in omogočajo
povezavo 160 vhodno-izhodnih točk. Taka
povezava je še posebej priročna zato, ker so
tako vhodno-izhodni moduli nameščeni čim
bližje potnim ventilom in senzorjem. Celotno
krmilje razen digitalnih vhodno- izhodnih
modulov je sedaj v eni elektroomari (slika 4).

3 Strojna oprema
Pri prenovi je bilo potrebno postaviti novo
zaščitno ograjo in zamenjati pnevmatske
komponente in senzorje, kar je izvedlo
podjetje ETA samo. Izvajalec pa je izdelal
novo ožičenje, zamenjal motorje, izdelal novo
elektroomaro s krmiljem, napisal program za
krmilnik in pripravil ustrezen vmesnik med
robotsko celico in operaterjem.
Namesto koračnih motorjev na krivilniku in
servomotorjev s krtačkami na robotski roki so
v
prenovljeni
celici
sedaj
ustrezni
servomotorji Unimotor (Control Techniques)
in Tetra (Motor Power Company). Motorji so
priključeni na servoregulatorje Unidrive SP
(Control Techiques), ki omogočajo poleg
ostalih funkcij tudi za varnost zelo pomembno
napajanje 48 V DC.
Krmilnik robotizirane celice je Motion
coordinator MC224 (Trio) z dvema
razširitvenima moduloma, kar omogoča
usklajeno in sočasno krmiljenje 7 servoosi in
vseh digitalnih vhodno-izhodnih modulov ter
povezavo na mrežo PROFIBUS-DP in
Ethernet. Krmilnik ima tako funkcijo
pozicijskega krmilnika kot programirnega
logičnega krmilnika (PLK). Vseh 9 digitalnih
vhodno-izhodnih modulov je povezanih s

Slika 4. Elektroomara s celotnim krmiljem
prenovljene robotizirane celice
Za vmesnik človek-stroj med robotsko celico
in operaterjem služi upravljavski panel z
zaslonom, občutljivim na dotik, TIU510
(Horner) in ročno enoto za programiranje
(slika 5).

Slika 5. Upravljalski panel z zaslonom,
občutljivim na dotik, ročna enota za
programiranje in del omarice z vhodnoizhodnimi moduli

4 Programska oprema
Pri izbiri krmilnika je bila glavna zahteva
zmožnost vodenja robotske roke, ki ima tri
rotacijske in eno linearno os, v kartezijskem
koordinatnem sistemu (KKS). Izbrani
krmilnik Motion coordinator MC224 lahko
krmili sočasno in usklajeno do 24 servoosi.
Za razvoj krmilnega programa pa nudi
proizvajalec krmilnika programsko opremo
Motion Perfect, ki vsebuje tudi funkcijo za
robote tipa SCARA.
Motion Perfect je dejansko na Oknih
zasnovan vmesnik za razvoj aplikacij,
konfiguriranje krmilnika in nadzor procesa, ki
teče na krmilniku. Vključuje tudi programski
jezik, podoben programskemu jeziku Basic, ki
vsebuje ukaze oziroma funkcije na višjem
programskem nivoju, s katerimi se lahko
enostavno in hitro napiše program za
krmiljenje gibanja in položaja več sočasno
delujočih servoosi ter drugih vhodnoizhodnih
točk, ki so priključene na krmilnik preko
zunanjih modulov. Med drugimi vsebuje tudi
funkcijo za robote tipa SCARA, ki
transformira 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.
5 Program za upravljanje in krmiljenje
robotske celice
Posebna pozornost je bila posvečena
programu za upravljanje in krmiljenje
oziroma načinu, kako operater komunicira s
strojem in piše program, po katerem delujejo
vse naprave v celici.
Nova zaščitna ograja omogoča, da je
upravljavski panel (slika 5 in slika 3)
dosegljiv tudi izven zaščitne ograje robotske
celice. Na njem se nahajajo glavno stikalo,
tipke za vklop moči, preklopnik za
preklapljanje med režimi napajanja (400 V
AC in 48 V DC), tipki za izbiro funkcij in
operaterjev zaslon, ki je občutljiv na dotik.

Na upravljavskem panelu (UP) operater izbira
med različnimi režimi delovanja, vpisuje
programe in spremlja statuse delovanja
robotske celice. Glede na nalogo, ki jo mora
robotska celica opraviti v proizvodni liniji,
lahko izberemo delovanje s krivilnikom, brez
krivilnika (robot opravlja samo dodatno
varjenje na veznem elementu) ali samo
zaustavljanje palet na transportnem traku.
Ko deluje robotska celica v načinu z robotom
in s krivilnikom ali brez njega, se lahko
izberejo naslednji režimi: iskanje referenčne
točke, avtomatski, koračni in ročni režim.
5.1 Iskanje referenčne točke
Ob vklopu napajanja robotske celice z
glavnim stikalom morata robot in krivilnik
poiskati referenčne točke na vseh oseh. To je
potrebno zato, ker so na motorjih uporabljeni
inkrementalni dajalniki. Krmilnik ob izgubi
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
delovni valji v začetni položaj.
Servoregulatorji imajo še posebej napajanje
(24 V DC), ki omogoča, da števci dajalnikov
ob izgubi glavnega napajanja (400 VAC) ne
izgubijo vrednosti (krmilnik ima tako stalno
informacijo o položaju posamezne osi), kar se
lahko zgodi pri nujnem izklopu oziroma pri
odpiranju vrat med avtomatskim delovanjem
robota in krivilnika.
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 program se bo izbral, je
odvisno od izdelka, 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 privari.
Avtomatski ciklus se lahko v kateremkoli
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 pnevmatičnega delovnega
valja tako na robotu ali krivilniku, predvsem
vzdrževalnim nalogam.
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
enostaven način vpiše program in ga shrani.
Program je sestavljen iz dolžine pomikov 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 avtomatskem, koračnem in ročnem
režimu delovanja.
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 vstopimo, če
predhodno izberemo varnostno napajanje (48
V DC). Takrat bo robot deloval tudi pri
odprtih vratih. Robota v tem režimu
upravljamo z ročno enoto za programiranje
oziroma ročnim terminalom (slika 5).
Na njem sta dve varnostni tipki, ki ju moramo
držati, če hočemo, da se robot giblje. Na ročni
enoti je še preklopnik za izbiranje med vsemi
štirimi osmi robota, preklopnik za izbiro med
štirimi velikostmi koraka giba in vrtljiv gumb,
ki z vrtenjem daje izbrani osi robota ukaz, naj
se premika z izbrano velikostjo koraka. Na
ročnem terminalu so še tri funkcijske tipke.

Dve sta za pomikanje med vrsticami
programa robota, tretja je za potrjevanje
programske vrstice.
Pred izbiro režima učenje robota mora
krivilnik izdelati vezni element. Ko je ta
pripravljen v prijemalu 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 terminalu. Prijemalo robota
prime vezni element, prijemalo krivilnika pa
vezni element spusti. Sedaj na enak način
vnesemo še vse ostale vmesne točke do točke,
kjer robot drži vezni element na kotnem
priključku grelne plošče. Nato na UP
izberemo ukaz “varjenje”. Zapremo vrata in
pritisnemo tipko potrditev. Vezni element se
točkasto privari, krivilnik pa izdela nov vezni
element.
Tako »napišemo« program za delovanje
robota, ki ga lahko preverimo tako, da
pritiskamo na ročnem terminalu tipko naprej,
pri tem pa se robot pomika po vpisanih
točkah. Točke (položaj) lahko sproti
korigiramo.
Na zaslonu upravljavske enote lahko v režimu
za popravljanje programa tega tudi ročno
popravljamo. To je posebej priročno v
koračnem režimu, kjer je vsaka sprememba v
parametrih trenutnega koraka v programu tudi
takoj vidna.
6 Rezultati izvedbenega dela prenove
Od prenove robotskih celic je minilo eno leto.
S prenovo je bil dosežen osnovni namen, to je
zanesljivost delovanja. Poleg tega so sedaj
robotske celice bolj varne za operaterja,
vmesnik med robotsko celico in operaterjem
pa je tako prilagojen, da omogoča čim lažje in
hitrejše delo (slika 6,7).
Vse robotske celice so preko PROFIBUS-DP
mreže povezane na centralni PLK linije za
izdelavo grelnih plošč (slika 8). Od tam
operater v vsako robotsko celico pošlje kodo
veznega elementa, ki ga mora robotska celica
izdelati. Prav tako se lahko od tu izvrši
daljinski zagon vseh robotskih celic.
Robotske celice javljajo na centralni PLK
status delovanja.

Vse robotske celice so preko Ethernet mreže
povezane na centralni PC računalnik, kjer se
arhivirajo vsi napisani programi (slika 8).
Z novim pristopom k programiranju tako
krivilnika kakor tudi robota smo dosegli
bistveno enostavnejše programiranje, saj je
programsko okolje povsem prilagojeno
specifičnosti posameznega dela stroja. S tem
je delo operaterja enostavnejše in predvsem
hitrejše.
Slika 6. Prenovljena robotska celica

Slika 7. Prenovljene robotske celice na
montažni liniji

Slika 8. Povezava krmilnikov robotskih celic s krmilnikom linije S7 315 2DP in strežnikom

