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Welding automation by robotic
manipulation
This article will review one of such
projects, where robotic welding of different
constructions and additional workpiece
manipulation, is being solved. Complete
project is a result of research and
development department of company
VARSTROJ d.d. from Lendava.
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Uvod

Proizvajalci v kovinarski industriji, sploh
pa proizvajalci varjenih konstrukcij in
varjenih izdelkov, so zaradi konkurenčnosti
na trgu pod vse večjim pritiskom po
povečevanju produktivnosti in izboljševanju
kakovosti, pri tem pa so primorani še
zniževati stroške obratovanja.
Produkti proizvajalcev se nenehno
spreminjajo, tako da ne moremo govoriti o
neki kontinuiteti proizvodov oz. količinah
(enkrat male serije, drugič spet večje serije).
Prav iz tega vidika je pri proizvajalcih
varjenih izdelkov zelo pomembna pravilna
izbira po fleksibilnih aplikacij avtomatizacije
oz. robotizacije varjenja. Šele s pravilno
izbiro aplikacij se bo možno bolje približati
optimalnim rezultatom ter biti konkurenčen
na tržišču.
V članku bo prikazana ena taka izvedba,
kjer se je znotraj ene celice reševalo robotsko
varjenje raznih konstrukcij ter dodatna
manipulacija varjencev z robotsko strego.
Celotna izvedba je plod razvojnega oddelka v
podjetju VARSTROJ d.d. iz Lendave.
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Izdelava projekta

Kot je bilo že v uvodu omenjeno, da bi se
pristopi k koncipiranju fleksibilne aplikacije,

smo snovanje začeli z analizo morebitnih oz.
potencialnih produktov, ki se bodo robotsko varili.
Tako smo prišli do zaključka, da mora oprema
omogočati varjenje izdelkov do 3100 mm dolžine
ter premera do 1400 mm. Vendar pa smo morali
gabarite varilne robotske celice reducirati, tako da
ima celica gabarite 4800 x 4500 mm. V samo
varilno robotsko celice se je predvidel en varilni
robot in en manipulativni robot.
Ko so bile tako določene osnove za
projektiranje varilne robotske celice, se je lahko še
specificirala oprema, ki je bila vgrajena v sam
sistem.
Kot osnova, se je najprej določila varilna
oprema, in sicer:
- Varilni robot Almega AX-V4L AP;
6 osni zglobni robot z delovnim področjem
6.53 m2 x 340°,
nosilnosti 4 kg na šesti osi ter
ponovljivostjo +/-0.1 mm,
robotska roka je votle izvedbe (pomembno
zaradi vmesnega cevnega paketa), tako da
omogoča neskončno vrtenje šeste osi in
podajalni mehanizem za dodajni material
na robotski roki.
- Robotsko krmilje AX-C;
visoko zmogljiva CPU enota (osnova PC,
krmiljenje do 54 osi),
sistem deluje na osnovi Windows NT,
spremljanje veliko funkcij in podatkov
(nastavljanje
varilnih
parametrov,
arhiviranje…) in
funkcionalna učno-komandna enota (userfriendly operiranje),
- Varilni izvor VPS 4000 (Digit puls);
400 A izmenični pulzni varilni izvor,
sinergijski ali ročni način izbire varilnih
parametrov in
vgrajeni robotski vmesnik (nemotena
komunikaciji z robotskim krmiljem).

univerzalni okvir med pozicionerjema in
možnost pritrditve raznih vpenjalnih
priprav.
- Čistilec gorilnika BRG2000;
pnevmatsko čiščenje gorilnika (frezer),
namaščevanje gorilnika po čiščenju in
robotsko programirani intervali.

Slika 1: Spremljanje podatkov preko
prikazovalnega panela
- Vodno hlajeni varilni gorilnik MTXWC5031;
ukrivljeni
gorilnik
(omogoča
optimalno lego varjenja),
vgrajeni tkm. Shock senzor (izklop
servo pogona ob koliziji),
eksterni hladilni agregat in
samodejno kalibriranje.
- Dodatna varilna oprema AX4L-XCW5031DP4;
dvo-kolesni podajalni mehanizem za
dodajni material,
vmesni cevni paket in
vodilo
z
nosilcem
dodajnega
materiala.
Po določitvi osnovnih komponent se je
bilo potrebno odločiti še o izvedbi perifernih
naprav, ki nam služijo za manipulacijo samih
varjencev. Izdelala se je izvedba pozicionerja,
kot pogonske enote, ter proste podpore na
drugi strani. Če na kratko povzamemo
vgrajeno opremo:
- Vrtljivi pozicioner
P1000 V Robo
(pogon);
pozicioner z nosilnostjo 1000 kg,
ponovljivost pozicioniranja je +/-0.1
mm in
robotsko krmiljena eksterna servo os.
- Vrtljivi pozicioner P1000;
prosto-vrtljiva podporna os.
- Pritrdilni okvir;

Da bi zadostili že v uvodu omenjeni zahtevi,
da mora biti varilna robotska celica čim bolj
fleksibilna, smo k prej opisanim komponentam
dodali še robot za manipulacijo. Le ta zajema:
- Robot-manipulator Almega AX-V16;
6 osni zglobni robot z delovnim področjem
4.15m2 x 340° in
nosilnosti 16 kg na šesti osi ter
ponovljivostjo +/-0.1 mm.
- Robotsko krmilje AX-C;
visoko zmogljiva CPU enota (osnova PC,
krmiljenje do 54 osi),
sistem deluje na snovi Windows NT,
spremljanje veliko funkcij (sprotno
spremljanje programov ki se izvajajo,
arhiviranje…) in
funkcionalna komandna enota (userfriendly operiranje).
- Pnevmatsko prijemalo MHZ2-25D;
pnevmatske klešče za prijem in
zaščita pred preobremenitvijo
robotske osi.

pete

Zaradi kompleksnosti varilne robotske celice
nismo smeli pozabiti na varovanje oz. varnostne
funkcije. Vse varnostne komponente so izdelane
po zadnjih veljavnih standardih, kakor tudi stopnja
zaščite v katero spadajo le te.
Za celico je integrirana glavna komandna
omara, v katero so se vgradile vse varnostne
komponente, kot je varnostni modul, krmilje za
komunikacijo med robotskim krmiljem in
varnostnimi komponentami ter močnostne
komponente za priklop celotnega sistema na
električno napetost. Vse ostale komponente, ki so
znotraj varilne robotske celice, se napajajo iz
glavne krmilne omare. Prav tako so na glavno
omaro nameščeni vsi najpomembnejši elementi, in

sicer glavno stikalo za vklop sistema, tipka za
vklop nadzornega krmilja, tipka za vklop
servo pogona, preklopno stikalo med ročnim
in avtomatskim delovanjem sistema ter
opozorilne lučke. Na sliki 2 so prikazane
zgoraj opisane komponente.
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Slika 2: Nadzoren in varnostne komponente
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Poleg glavne krmilne omare je na strani
posluževalca še startna omarica, na kateri sta
tipki za start varjenja (zagon posameznega
varilnega programa), stop varjenja in tipka za
nujni stop (goba).
Podajanje oz. nastavljanje vseh ostalih
funkcij, kot je učenje oz. programiranje
robota, pa se izvaja s pomočjo učnega pulta
(teach panel). Na tem pultu se nastavljajo vse
funkcije samega robota (gibi), kakor tudi
nastavljanje varilnih parametrov. Ker je že v
osnovi varilni izvor opremljen z robotskim
vmesnikom, nam prav to omogoča, da na
samem izvoru potrebno posebej nastavljati
varilnih parametrov.
Celotna varilna robotska celica je poleg
»software«-ske zaščite še dodatno fizično
zaščitena z varnostno ograjo in varnostnimi
vrati. Na strani posluževalca je postavljena še
varnostna optična zavesa. Na drugi strani pa
je postavljeno dvoje pomičnih varnostnih
vrat, ki nam hkrati služijo kot zaščita ter kot
servisna zaščitna vrata. Na sliki 3 lahko
vidimo tlorisno postavitev varilne robotske
celice ter komponente, ki so nameščene v sam
sistem varilne robotske celice.
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Slika 3: Tlorisna postavitev robotske celice
Opis pozicij na sliki 3:
1 – varilni robot,
2 – varilni izvor,
3 – pozicioner (pogon),
4 – manipulativni robot,
5 – zaščitna ograja,
6 – zaščitna drsna vrata,
7 – pozicioner (podpora),
8 – glavna krmilna omara in
9 – varnostna optična zavesa.
Sama varilna robotska celica je bila izdelana z
namenom, da je čim bolj fleksibilna. Da pa se ta
fleksibilnost lahko čim bolje izkoristi, je sistem
opremljen z Multi-Synchromotion funkcijo.
Funkcija omogoča sinhrono gibanje robota z
eksterno osjo pozicionerja. Ta funkcija nam zelo
pomaga že pri programiranju robota, še najbolj pa
se izkaže med varjenjem, saj lahko skoraj v
vsakem trenutku dobimo optimalno lego za
varjenje. Funkcija »multi« pa nam omogoča izbiro
posameznega mehanizma, tako da lahko posebej
uporabljamo varilnega robota s pozicionerjem,
varilnega robota samostojno (brez pozicionerja)
ter varilnega robota skupaj z robotom za
manipulacijo in pozicionerjem. Sta pa oba robota
komunikacijsko povezana in se med seboj

kontrolirata, tako da ne more priti do kolizije
med njima. S tem sistemom lahko npr. z
robotom za manipulacijo podajamo in držimo
posamezno pozicijo, medtem ko nam le to
pozicijo varilni robot zavari na predhodno
položen kos oz. varjenec, ki je vpet na varilni
pripravi.
Seveda pa morajo biti vsi varjenci
natančno izdelani in predvsem ponovljivi.
Sam manipulativni robot lahko varjence
jemlje iz avtomatske ali manualne podajalne
priprave. Odločili smo se za manualno
saržirno enoto, predvsem zaradi preprostosti
strege in posluževanja le tega. Omogočili smo
posluževanje saržirne enote brez poseganja v
delovno območje robota, kakor tudi brez
prekinjanja delovanja varnostnega sistema.
Na naslednjih slikah lahko vidimo nekaj
detajlov varilne robotske celice po zaključku
projektiranja ter inštalirane varilne robotske
celice pri kupcu.

Slika 5: Varilna robotska celica VRC-1GM (V4L
+ V16); zaključek montaže

Slika 4: Varilna robotska celica VRC-1GM
(V4L + V16); zaključek projektiranja

Slika 6: Dodajanje in pozicioniranje ušes na cev
(manipulativni robot) ter privarjanje ušes s
kratkimi zvari (varilni robot)

Slika 9: Zavarjeni ušesi na cev
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Slika 7: Varjenje ušesa na cev

Povzetek

By projecting the cell with as much flexibility
as possible, as seen by our example, it is necessary
to be cautious in start not to set scope to high or to
pretentious, as results may be ineffective and
completely unrewarding.
Predstavljena varilna robotska celica s
pomočjo robotske strege je inštalirana v Žalcu.
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Slika 8: Varjenje ušesa na cev
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