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Robots for paletization
The article presents applicative solutions for
production
increase
with
companies'
commitment to quality products and
production space limitation. Technology
research turnkey project is described from
outline scheme to the production takeover. The
presented solution can be used in various
production industries e.g. food, automobile,
chemistry to the electronic industry.
Pivovarna Union v Ljubljani, ustanovljena
1864, je ena največjih delniških družb v
Sloveniji, ki s prvovrstnimi surovinami ter z
visokim
strokovnim
znanjem
dosega
produktivnost in kvaliteto na nivoju držav članic
Evropske unije. Pivovarna Union z vrhunsko in
robustno tehnološko opremo proizvaja pivo in
brezalkoholne pijače.

ovijalcem in etiketirko tako, da vsa
manipulacija palet s sodi poteka avtomatsko
preko horizontalnih transporterjev, poravnalnika
sodov, skladišča praznih palet, ovijalca
naloženih palet, vozička ter etiketirke do
regalnega skladišča. Posodobil se je obstoječ
vertikalni transporter, ki skrbi za dostavo palet s
praznimi sodi iz pritličja v klet, ter odvoz palet s
polnimi sodi iz kleti v regalno skladišče.
Predelati in dopolniti je bilo potrebno tudi
čistilno in polnilno linijo za sode z
obračalnikom sodov in štirimi transporterji.

V želji večje proizvodnje, produktivnosti in
zmanjšanju stroškov so se odločili dodelati
linijo za polnjenje balonov vode Zala (glej sliko
1) in zamenjati linijo za polnjenje sodov (glej
sliko 2), ki je brez problemov delovala
desetletja, zgradili smo jo leta 1991 prav
sodelavci INEE. Tudi zaradi robustnosti stare
linije je vodstvo pivovarne ponovno zaupalo
nalogo našemu podjetju.
Pri prvem projektu - liniji za razlaganje
praznih in nalaganje polnih sodov vključno z
vertikalnim transporterjem, je bilo potrebno
zamenjati obstoječa robota (samo-gradnje) z
robotoma vodilnega evropskega proizvajalca
robotov ABB (Asea Brown Boveri). Prvi robot
serije IRB660 je namenjen razlaganju praznih
sodov, drugi pa nalaganju polnih sodov.
Obstoječo transportno linijo za razkladanje in
nakladanje v kleti smo zamenjali z novo (23
transporterjev), ter jo dopolnili z obstoječim

Slika 1: Linija za polnjenje balonov

valjčnih transporterjev, avtomatskega vozička,
ovijalca in etiketirke. Glede na izbran program
robot naloži sode na prazne palete, in le te se
nato ovijejo, označijo in transportirajo v visoko
regalno skladišče.

Slika 2: Linija za polnjenje sodov
Linija je namenjena manipulaciji palet s sodi
in sicer s:
•

paletami UNION (1000 * 1200 mm) na
katerih je lahko 6 velikih sodov (50 l)
vedno v enem nivoju,

•

paletami UNION na katerih je 12 malih
sodov (25 l) v dveh slojih (2x6) brez
vmesnega kartona,

•

paletami UNION na katerih je 12 malih
sodov (25 l) v dveh slojih (2x6) z
vmesnim kartonom in

•

paletami ITALIJA (1080 * 1200 mm) na
kateri je 16 sodov (30 l) v dveh slojih
(2x8) ali 24 sodov v treh slojih (3x8).
Sodi se vedno nalagajo v dveh nivojih z
vmesnim kartonom.

Na transporter v pritličju viličar naloži dve
paleti z zahtevanimi sodi, ki jih vertikalni
transporter spusti v klet na linijo za razkladanje
praznih sodov. Ta je sestavljena iz valjčnih
transporterjev, verižnih transporterjev, skladišča
palet in poravnalnika sodov. Delavec paleti
pripravi na razkladanje tako, da odstrani
samolepilne trakove, folije, po potrebi odstrani
sod ali paleto oziroma preloži sod ali paleto ipd.
V nadaljevanju se sodi na paleti avtomatsko
poravnajo v pravilne položaje za razkladanje.
Robot razloži celo paleto, sod za sodom, na
linijo za čiščenje in polnjenje sodov. Prazna
paleta se avtomatsko uskladišči, kjer čaka na
ukaz drugega robota za izkladiščenje.
Polni sodi se pripeljejo do linije za
nakladanje polnih sodov, ki je sestavljena iz

Krmilje transporterjev in vertikalnega
transporterja je izvedeno s krmilnikom
SIEMENS S7-300 z ustreznim številom
digitalnih vhodov in izhodov. Motorje
transporterjev poganjajo frekvenčni regulatorji
Danfoss. V ta namen je bila izdelana tudi nova
krmilna omara (glej sliko 3). Na krmilnik sta
priključena dva operaterska pulta in sicer:
•

SIEMENS MP177, prenosni pult z
možnostjo priključitve na treh različnih
lokacijah, namenjen je diagnosticiranju
in ročnemu upravljanju naprav v kleti,

•

in SIEMENS OP7, ki je namenjen
ročnemu upravljanju naprav v pritličju.

Slika 3: Glavna krmilna omara z prenosnim
operaterskim pultom
Drugi projekt v Pivovarni Union je bil
dodelava linije za polnjenje vode Zala. V ta
namen smo liniji dodali dva transporterja, zasun
in šest-osnega robota ABB IRB4400, z
nosilnostjo 60 kg in dosegom 1.95 m. Robotska
celica je namenjena zlaganju 18,9 l balonov v
posebne plastične palete (BIPP BottleGuard
dimenzij 1200x1000 mm). Kapaciteta palete je
2 krat po 4x5 balonov. Kapaciteta robotske
celice je 300 balonov/uro.

Delavec najprej odloži prazno paleto v prvo
kletko K1 ali drugo kletko K2. Ko se pripeljeta
polna balona iz polnilnega stroja, se prvi balon
ustavi pod prijemalom robota, drugega pa zadrži
zasun. Robot prime balon (glej sliko 4) in ga
vloži v skrajno točko najnižjega utora plastične
palete (1.sloj – 1.balon). Drugi balon se na
mesto prijema pripelje, ko robot odstrani
prvega. Robot zlaga balone v plastično paleto
dokler ni ta polna, ko se to zgodi se vrata kletk
zaprejo tako, da delavec lahko zamenja polno
paleto s prazno, medtem pa robot zlaga balone v
drugo kletko s prazno paleto.

krmiljenje transporterjev in zasuna je uporabljen
krmilnik ABB z 16 vhodi in 16 izhodi, ki
upravlja tudi robota.
Projekta sta zajemala vse faze tehnološkega
razvojnega projekta na ključ, od idejno zasnove
do predaje v obratovanje. Tehnološka izvedba je
primerna za rešitve v različnih proizvodnih
okoljih, poleg prehrambne industrije tudi v
avtomobilski, kemijski in elektronski industriji.
Podjetje INEA sodeluje z naročnikom, tako v
začetni fazi, pri zasnovi, oziroma predelavi
stroja ali linije s svetovanjem na osnovi
številnih izkušenj, kot skozi celotni življenjski
cikel projekta. INEA d.o.o. (www.inea.si) pri
tem skupaj z podjetji ABB d.o.o. (www.abb.si)
in INOPROJEKT d.o.o. (www.inoprojekt.si)
nudi naročniku celoten nabor del iz
strojegradnje, kar omogoča dobavo celotnega
stroja/ naprave/ linije in vključuje:
•

strojno opremo vključno z mehanskimi
deli, hidravliko, pnevmatiko,

•

elektro opremo vključno s senzorji in
pogoni,

Slika 4: Prijemno mesto balona

•

računalniško krmilno opremo in

V krmilni omari transporta so nameščeni vsi
potrebni elementi: krmilje vključno s
frekvenčnim regulatorjem DANFOSS za
krmiljenje dvojih vrat kletke K1 in K2. Na
zunanji strani omare pa se nahajajo tipke in
lučke za upravljanje transporta in vrat. Za

•

robote.

