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Energetika, vzdrževanje, lesna indurija, avtomatizacija na enem meu.

KOMPLEKSNA OBLIKA
Čista in enostavna tehnologija FDM
z dodajanjem modelnega in
podpornega materiala omogoča
izdelavo kompleksnih oblik z
vdolbinami, zarezami in luknjami.

NAMEN
Časovno in stroškovno
optimizirana izdelava
robotskega prijemala za
industrijsko uporabo.

PRIHRANEK
71% prihanek na času in
80 % prihranek na
stroških v prmerjavi s
klasičnimi postopki
izdelave.

MATERIAL
Standardna plastika ASA z
odličnimi lastnostmi in
možnostjo tiska v različnih
barvah.

NAČIN IZDELAVE
Notranjost v obliki satovja z nizko
gostoto za manjšo težo.

ROBOTSKO DRŽALO PIPETE
IZDELANO S TEHNOLOGIJO FDM
Spoznajte celotno zgodbo izdelka na www.3dtiskalniki.si

Audax d.o.o. - vaš partner za 3D tisk, svetovanje in opremo. T: 01/200 40 50, E: 3dtisk@audax.si, W: www.3dtiskalniki.si

VELIKOST
65 x 65 x 110 mm.
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Številke prodanih industrijskih robotov v letu 2016 kažejo 16% povečanje glede
na leto prej in 84% glede na leto 2008. Največje povečanje v instalacijah robotov
se še dogaja na Kitajskem, tudi v Južni Koreji in na Japonskem. Tako tudi ni
nenavadno opažanje izpred enega leta, da je Media Group, kitajski proizvajalec
električnih naprav z 100.000 zaposlenimi, z nakupom pridobil 74.55% volilnih
pravic znanega nemškega proizvajalca robotov Kuka.
Teradyne, eden od vodilnih ameriških dobaviteljev opreme za avtomatizirane meritve na področju testiranja polprevodnikov, brezžične tehnologije, shranjevanja
podatkov in zapletenih elektronskih sistemov, je že leta 2015 v celoti kupil proizvajalca sodelujočih robotov Universal Robots. Trg sodelujočih robotov je trenutno
ocenjen na vrednost 100 M$ znotraj industrijske robotike in raste 50% na leto.
V Kočevju se gradi nova tovarna Yaskawa robotov, kjer bodo sestavljali robote za
potrebe Evrope. Center za robotske raziskave in razvoj bo robote prilagajal glede
na zahteve kupcev in kasneje razvijal. Prve robote bodo izdelali že ob koncu 2018,
redna proizvodnja je planirana za leto 2019.
Roboti so ena od pomembnih razvojnih komponent znotraj Industrije 4.0. Ne
samo sodelujoči roboti, tudi klasični industrijski roboti se razvijajo naprej. Pričakujemo po velikosti manjše krmilnike robotov. Na področju razvoja grafičnih
vmesnikov za robote je še veliko priložnosti. Strojni vid je pri nekaterih proizvajalci že danes del krmilnika robota. Zaradi sodelujočih robotov pa je pričakovan
razmah tudi preprostih aplikacij, ki jih ne bodo pripravili robotski strokovnjaki.
Danes je le peščica robotov mobilnih, ti bodo postali številčnejši, z več senzorike
in priključki v IoT pa bolj uporabni.
Tudi Slovenija se je v fazi formiranja Pametne specializacije zavedla pomena robotike, ki je del aktivnosti znotraj Pametnih tovarn. S tem postajajo različna
področja robotike aktualna tudi v okviru razpisov S4. Tudi skozi te instrumente se
odraža povečan interes za sodelovanje industrije in raziskovalnih partnerjev. Kadrov na trgu primanjkuje. Odlične možnosti imajo tisti mladi, ki so se pravočasno
odločili za aktivnosti in so morda celo zaključili izobraževanje na teh področjih,
saj so danes iskani in z različnimi možnostmi v svoji bodočnosti.
Dnevi industrijske robotike, izdaja DIR 2018, v organizaciji študentov Fakultete
za Elektrotehniko, UL, so tukaj. Tradicionalno vsakoletno srečanje med robotskimi proizvajalci Yaskawa, ABB, Kuka, Stäubli (Domel), Universal Robots, Mitsubishi (Inea), Epson (Dax) in slovenskimi študenti. Ekipa je znova pripravila
atraktivne nove aplikacije. Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno prijavi na DIR, pride na FE, UL in se zabava z zanimivimi roboti od torka do četrtka
popoldne. V ponedeljek bodo štiri zanimiva predavanja, petek je rezerviran za
ekskurzijo v Domel in LTH. Nadaljuje se tekmovanje Robot Challenge. Že teden
pred DIR bodo ekipe dobile naloge, imele en teden za pripravo najboljše robotske
simulacije, zmagovalci bodo prejeli nagrade.
Vsem želim veliko zabave in novih spoznanj, vsem študentom organizatorjem in
industrijskim partnerjem pa gre priznanje za trud in vloženo delo.
prof. dr. Marko Munih

T sk
Ti
sk:: EVROGRAFIS D.O.O., Maribor

Ljubljana, 9.4.2018

Info: www.dnevirobotike.si
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PROGRAM DIR 2017
9.04.2018 PONEDELJEK
12:00 – 12:15
Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE
12:15 - 13:00
Analiza človeškega gibanja v laboratoriju za strojno inteligenco
Predavatelj: Doc. dr. Janez Perš
13:00 – 13:15
ODMOR
13:15 - 14:00
Tehnike 3d skanja
Predavatelj: Rok Plevnik, Audax
14:00 - 14:15
ODMOR
14:15 - 15:00
HUMANOIDNI ROBOT TALOS
Predavatelj: dr. Aleš Ude
15:00 15:15
ODMOR
15:15 – 16:00
Uporaba robo ke pri raziskovanju in pridobivanju mineralnih surovini
Predavatelj: dr. Gorazd Žibret
16:00 – 16:15
ODMOR
16:15
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za tekmovanje RobotChallenge
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10.43.2018 TOREK – 12.04.2018 ČETRTEK
13:15 - 14:00
Delo z realnimi robo - 1. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
14:15 - 15:00
Delo z realnimi robo - 2. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
15:15 - 16:45
Delo z realnimi robo - 3. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!
17:15 - 18:45
Delo z realnimi robo - 4. cikel
Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi preko prijavnega obrazca!

13.04.2018 PETEK
9:15 - 15:30
Ekskurzija v podjetji Domel, d.d. in LTH Cas ng, d.o.o.
Odhod iz Ljubljane bo ob 8:15 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo v Železnike v podjetje Domel d.d. Tam
nam bodo predstavili vključitev robotov v njihovo proizvodnjo. Sledil bo ogled podjetja LTH Cas ng, d.d., kjer nam bodo
razkazali njihov najnovejši tehnološki obrat. Povratek v pred fakulteto v Ljubljani je predviden okoli 14:00.
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Analiza človeškega gibanja v
Laboratoriju za strojno inteligenco
Janez Perš,
Laboratorij za strojno inteligenco,
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Leta 1998 je na Fakulteto za Elektrotehniko v takratni
Laboratorij za umetno zaznavanje prišla na sestanek
Marta Bon, nekdanja uspešna rokometašica in uspešna
rokometna trenerka. Računalniški vid v stem času ni
bil ravno novo raziskovalno področje, se je pa ravno
dovolj uveljavljal, da se je laboratorij ukvarjal z razvojem
tovrstne programske opreme za uporabo v industriji,
predvsem za kontrolo kvalitete izdelkov in kot metoda
brezkontaktnega merjenja. Marta Bon seveda ni vedela
dos o računalniškem vidu, po drugi strani pa tudi jaz, kot
eden od njenih sogovornikov, nisem vedel ni tega, točno
koliko igralcev je v rokometni ekipi. Zdelo se mi je, da jih
je manj kot pri nogometu, a nisem bil čisto prepričan.
Marta Bon je želela, da bi skupaj razvili sistem za analizo

gibanja igralcev med tekmo, jaz pa sem rabil temo za
magisterij. S tem sestankom se je začelo sodelovanje
med Fakulteto za šport in Fakulteto za elektrotehniko
na področju analize športnih ak vnos z metodami
računalniškega vida, ki traja že dvajset let.
Leta 1998 smo lahko na trdi disk disk, kupljen za razumno
ceno, spravili celih 10 minut digitalizirane tekme, za zajem
videa pa smo tudi pri nizki ločljivos rabili specialno in
ne prav poceni strojno opremo.
Do leta 2000 nam je po nekaj poskusih, po polaganju
kablov v dvorani na Kodeljevem, ter veliko porabljenega
selotejpa za pritrditev kamer uspelo vendarle zaje
modelno tekmo rokometa, v kateri so igrali tedaj najboljši
slovenski igralci.

Slika 1: Kamere smo postavili nad pravo mesto, torej
nad igrišče, čeprav je to pomenilo veliko več dela. To so
bili začetki uporabe strojnega vida v športu v sloveniji.
(Skica: M. Kristan)
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Pri celotnem razvoju sistema smo se držali metod strojnega
vida, ki je bil do takrat uporabljan v glavnem kot sinonim
za uporabo v industriji. S sodelavci iz Fakultete za šport
smo imeli dolge debate o tem, ali izbra enostavne rešitve
(kamera na stojalu ob igrišču recimo), ali pa pravilne
rešitve, ki bi pomenile kvaliteten vir podatkov. Prepričali
smo jih v slednje, in po snemaju se je izkazalo, da smo ena
redkih skupin z dostopom do tako kvalitetnega slikovnega

Movement Science, ki je še sedaj najbolj ci ran članek
tega dvajsetletnega sodelovanja.
Kmalu se je glas o sodelovanju razširil, in ekipi so se
pridružili novi člani. Gorana Vučkovića je zanimala najprej
analiza tekem squasha, potem pa še košarke. V času
sodelovanja smo tako analizirali poleg tekem rokometa,
squasha, košarke, tenisa, plesa, namiznega tenisa (!),

Slika 2: Analizirali smo vire napak v sistemu in zasnovali metodologijo tes ranja sistemov za sledenje igralcev.
gradiva. Kmalu je bilo narejena tudi prva verzija programske
opreme za sledenje igralcev. Ključno pri vsem pa je bilo
predvsem to, da je bilo moč naš sistem kalibrira za zajem
podatkov na celem igrišču, celoten čas tekme, in brez
motenj za igralce. Kljub temu smo bili deležni - povsem
upravičeno - kri ke, da naš sistem ni primerljiv s tedaj
standardnimi (marsikdaj kontaktnimi) metodami merjenja
pozicije, hitros in smeri gibanja igralcev.
Kot odziv na kri ke smo zasnovali metodologijo tes ranja
sistemov za sledenje igralcev in še mimogrede odkrili,
da imajo nominalno natančnejši sistemi sledenja veliko
pomanjkljivost - gibanje zajamejo tako podrobno, da rezulta
ne ustrezajo interpretacijam športnih strokovnjakov, ki
se ukvarjajo z analizo tekem. Le kdo hoče sliša , da je
igralec pretekel 45 metrov, po stem ko vidi da je pretekel
po dolžini le rokometno igrišče, ki meri 40 metrov? Ta
odkritja so postala jedro članka v znanstveni reviji Human

in tudi, vsaj za nas, inženirje, ekso čnih športov kot sta
padel in “real tennis”.
V le h 2004 in 2005 smo razvijali programsko opremo za
ameriško startup podjetje, ki se je želelo poda v vode
športne anali ke, predvsem z analizo tekem košarke.
Žal podjetje, kot večina startup podje j, ni preživelo, ob
našem delu pa je nastalo kar nekaj člankov v revijah s
faktorjem vpliva. Programska oprema, ki je bila dolga leta
edino tovrstno orodje za analizo najrazličnejših dvoranskih
športov, speciﬁčno razvito za uporabo v športni znanos
je v uporabi na Fakulte za šport še danes, in pomaga pri
znanstvenoraziskovalnem delu.
Razvoj tehnologije je s časom omogočil, da analiza gibanja
igralcev med tekmami s pomočjo računalniškega vida ni
bila več takšen izziv, kot v časih, ko smo začeli s tovrstnim
sodelovanjem. Zato smo se leta 2012 lo li novega podviga

ZBORNIK DIR 2018
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Slika 4: Kmalu smo snemali in analizirali najrazličnejše tekme. Od zgoraj desno ter navzdol: košarka, namizni tenis,
squash, ples.
- uporabo modernih tehnologij (vgradne, videonadzorne
kamere, 3D kamere) za veliko bolj podrobno analizo
gibanja igralcev: iz podatkov, pridobljenih na popolnoma
brezkontakten način, med tekmo, želimo določi porabo
energije, in to z visoko časovno ločljivostjo. Projekt je
dodaten zagon dobil v letu 2017, ko smo prišli tudi do
prvih zanimivih rezultatov. Sodelovanje se bo nadaljevalo
tudi v prihodnje.
Zahvala gre predvsem vsem sodelavcem na projektu:
Stanislav Kovačič, Marta Bon, Marko Šibila, Brane Dežman,
Goran Vučkovič, Aleš in Tjaša Filipčič, Matej Kristan, Matej
Perše, Rok Mandeljc, Vildana Sulič, Gregor Koporec, ter
vsem ostalim, ki morda tu niso navedeni.
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Slika 5: Brezkontaktno ocenjevanje energijske porabe
igralcev. Levo: tekma squasha, igralci nosijo maske
za merjenje energijske porabe z uveljavljeno metodo
indirektne kalorimetrije. Desno: naši rezulta (zeleno) v
primerjavi z indirektno kalorimetrijo (rdeče).

ZBORNIK DIR 2018

18

DIR

INDUSTRIJSKA PREDAVANJA

TALOS: visokozmogljiv
humanoidni robot
dr. Aleš Ude, IJS

TALOS je dvonožni in povsem električen humanoidni
robot, ki omogoča zaznavanje navora v vseh sklepih. S
svojimi dvaintridese mi stopnjami prostos je primeren za
reševanje zapletenih industrijskih nalog, pri čemer lahko
uporablja roki, ki mu vsaka omogoča nosilnost do 6 kg.
TALOS meri 1,75 m v višino in je težak 95 kg. S pomočjo
dvigala ga ga je mogoče enostavno prestavi na različne
lokacije in robota preizkusi v težkih nalogah, kot sta
vrtanje in hoja po grobem terenu. Povezljivost z robotskim
sistemom je mogoča preko Wi-Fi povezave in Ethernet
ali EtherCAT komunikacijskih vodil. Delovno avtonomijo
mu omogoča li j-ionska baterija s kapaciteto 1080 Wh,
ki mu zagotavlja uro in pol neprekinjene hoje ali tri ure
stanja v pripravljenos .

Na IJS bomo robota uporabljali predvsem za študij
mobilne manipulacije in za aplikacije v industrijskih in
tudi domačih okoljih, kot so na primer kuhinje. Pri mobilni
manipulaciji je velika prednost, da lahko zaradi svoje
mobilnos humanoidni robot izbere op malne položaje
in konﬁguracije za izvajanje manipulacijskih nalog in s
tem izboljša njihovo izvedbo. Seveda pa je pomembno,
da med izvajanjem manipulacijskih nalog robot ohranja
svojo stabilnost. Senzorji navora omogačajo zaznavanje
trkov robota z okolico, kar je pomembno pri varni izvedbi
nalog v sodelovanu s človekom. Zaradi številnih senzorjev
in prostostnih stopenj je TALOS tudi odlična pla orma za
študij robotskega učenja, vključno z modernimi metodami
globokega učenja.

Za komunikacijo in interakcijo s človekom lahko uporabimo
integrirane zvočnike ter niz LED diod za vizualno komunikacijo
in učinke. Poleg senzorjev navora v vseh sklepih, je TALOS
opremljen tudi z IMU enoto za aplikacije, kjer je potrebna
regulacija ravnotežja.
Krmiljenje in regulacija se izvaja na vgrajenem računalniku
z Intel Core i7 procesorjem, ki ima nameščen Linux
operacijski sistem Ubuntu, podpira pa tudi programski
paket ROS in delovanje kontrolne zanke v realnem času
s frekvencami osveževanja 1 kHz ali več.
Dodatna prednost TALOS pla orme je odprtost krmilnega
sistema, saj je mogoč prost in neomejen dostop do
senzorjev in aktuatorjev, ki so sestavni del robotskega
sistema. Zraven omenjenega je prosto dostopen tudi
simulacijski model mehanizma.
Humanoidni robot TALOS je produkt dela podjetja PAL
Robo cs s sedežem v Barceloni, ki je med vodilnimi podjetji
na svetu pri razvoju in izdelavi dvonožnih humanoidnih
robotov. Razvoj robota je potekal v sodelovanju z
raziskovalci s CNRS v Touleousu. Poleg TALOS-a ima PAL
v ponudbi tudi druge zanimive robotske pla orme, kot
so REEM, StockBot in Tiago.
ZBORNIK DIR 2018
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UPORABA ROBOTIKE IN
AVTOMATIZACIJE V RUDARSTVU
Gorazd Žibret
Geološki zavod Slovenije, gorazd.zibret@geo-zs.si

Rudarjenje igra pomembno vlogo v modernem svetu. Brez njega ne bi mogli zgradi družbe, kot jo poznamo danes,
kakor tudi družba ne bi mogla delova tako, kot trenutno deluje. Dandanes človeštvo uporablja številne prvine in
substance, ki jih izkopljemo iz zemljine skorje: energente, kovine, industrijske minerale, surovine za gradbeništvo ipd.,
saj recikliranje odpadkov še zdaleč ne more zagotovi in tudi ne bo moglo zagotovi nenehno naraščajočih potreb
po mineralnih surovinah. Prak čno vsak izdelek, ki ga uporabljamo, vsebuje določen delež mineralnih surovin, ki jih
izkopljemo, bodisi je to žlica, krožniki, stol, obleka, kozme ka, avtomobil, hiša, cesta, telefon ali pa računalnik. Zato
bo rudarstvo tudi v prihodnos sestavni del sodobnega sveta.
Kljub vsemu pa se rudarstvo danes sooča z dejstvom, da
je večina lahko dostopnih in visoko kvalitetnih nahajališč
že izčrpana. Kar je bil včasih rudarski odpadek, je danes
lahko kvalitetna mineralna surovina. Vzemimo primer
bakra. Povprečna vsebnost bakra v rudah, ki so jih kopali
ob koncu 19. stoletja, je znašala med 15 in 20%. Danes
se pridobiva in predeluje bakrova ruda, ki vsebuje pod
1% bakra. Podobno je tudi z ostalimi kovinami. Po drugi
strani pa se proizvodnja mineralnih surovin nenehno
povečuje. Z namenom zagotovi nenehno dobavo
surovin, s hkratnim upadanjem kvalitete odkopane rude,
je rudarska industrija postavljena pred izziv. Danes se ga
loteva reševa s povečevanjem velikos rudnikov in letne
proizvodnje. Največji odpr kopi danes zavzemajo površine
že preko 10 km2 in so globoki preko 1 km. Podobno so
»zrasli« tudi stroji, s katerimi rudarimo, od nakladalcev,
tovornjakov, drobilcev, separacij ipd.
Vendar pa to ni edina pot. Druga pot, kako zagotovi
dovolj surovin tudi v prihodnos , pa je rudarjenje v okoljih,
kjer človek ne more delova , saj tam lahko pričakujemo,
da se še nahajajo visokokvalitetna nahajališča surovin.
Primer takšnih okolij je morsko dno, podzemno rudarjenje
v globinah preko 1500 m, rudarjenje in raziskovanje v
ekstremno hladnih področjih ali pa pod ledom (npr. na
Antark ki), v nevarnih okoljih (npr. strupeni plini, možnost
eksplozij, korozivna okolja), pri visokih temperaturah ipd.
Druga možnost pa je precizno visoko-selek vno rudarjenje
manjših nahajališč surovin, ki sicer skupno vsebujejo velike
zaloge surovin, vendar vsakega posameznega z današnjo
tehnologijo ne moremo ekonomično izkoris . Visoko-

selek vno rudarjenje pomeni, da lahko odkopavamo
majhna rudna telesa v majhnih prostorih brez, da bi morali
odkopa tudi večje količine jalove prikamnine. Za oba
načina rudarjenja pa potrebujemo razvi pol-avtonomne
ali pa celo povsem avtonomne stroje - robote.
Žal pa ta naloga zaradi speciﬁk podzemnega sveta
sploh ni enostavna. Na nek način jo lahko primerjamo z
raziskovanjem vesolja s sondami, čeprav je avtonomno
robotsko rudarjenje bistveno težja naloga, kot polavtomatsko raziskovanje Lune, Marsa, kometov ali
asteroidov. Razlog či v speciﬁčnih okoljih, ki se nahajajo
pod zemljo. Največje težave so zagotavljanje energije, ki
je potrebna za drobljenje in transport kamnine, okoljsko
zaznavanje v okoljih s slabo ali ničelno vidnostjo, sprotna
mineraloško-kemijska analiza kamnin, premikanje (v 3
dimenzijah), avtonomnost, odkopavanje trdnih kamnin
in transport materiala, magnetne in električne motnje
ter celo radioak vnost, prisotnost različnih ﬂuidov (plini,
voda, vodna para ipd.), ter visoka količina podatkov, na
podlagi katerih robot lahko izvaja odločitve. Ob vsem tem
pa je zelo moteno ali celo nemogoče komuniciranje med
človekom in stroji ali pa med stroji samimi, zato stroji / robo
potrebujejo precej visoko stopnjo avtonomije in zmožnost
sprejemanja odločitev na mestu samem. Razvoj in izdelava
takšnih strojev zato zahteva visoko interdisciplinarnost
razvojne ekipe, ki mora vsebova tako geologe in rudarje,
kot tudi strojnike in strokovnjake s področja robo ke,
elektronike in elektrotehnike, programerje, strokovnjake
za umetno inteligenco in številne druge strokovnjake.

ZBORNIK DIR 2018
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Uspešen rudarski robot bo moral ime zmožnos premikanja
v vseh smereh in zelo različnih razmerah (npr. noge), moral
bo ime orodja za prostorsko pozicioniranje, za hitro
določanje kemijske in mineraloške sestave kamnin, za
odvzem vzorcev, za drobljenje in odkopavanje in transport
kamnin, različne avtonomne načine delovanje, zadostno
kapaciteto v smislu količine pridobljenega materiala v
eno časa in zadostno robustnost delovanja (možnost
vrnitve na izhodišče ob morebitni okvari enega ali več
sistemov). Po drugi strani pa bo z uporabo teh strojev
zmanjšana potreba po človeški delovni sili. Lahko se
bo rudarilo v okoljih, kjer človek zaradi (ne)varnos ali
zaradi neustreznega okolja ne more delova . Lahko se bo
odkopavalo rudo tudi z bistveno nižjimi vplivi na okolico, v
primerjavi z današnjimi načini odkopavanja surovin. Kar pa
je najbolj pomembno, zaradi bolj preciznega odkopavanja
in miniaturizacije bo nekoč v prihodnos moč ekonomsko
izkoris tudi manjša nahajališča surovin, ki danes niso
ekonomično pomembna.
V Evropski uniji že potekajo raziskovalni projek na temo
uporabe robo ke in avtoma zacije pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin, v katerih sodeluje tudi

Geološki zavod Slovenije. Eden od njih je projekt iVAMOS!
(h p://vamos-project.eu/). V tem projektu, vrednem 9,2
milijona €, skupina razvija stroje za rudarjenje v zali h
odpr h kopih. Kljub temu, da je tehnologija prevzeta
od tehnik odkopavanja na morskem dnu, je v projektu
oprema pomanjšana in adap rana na delo v okoljih pod
vodo pri izjemno nizkih vidljivos h. Stroj v velikost bagra
(Slika 1) je daljinsko voden. Ima 2 hidravlični roki. Na eni
je drobilec, na drugi pa names tvena glava za različna
orodja, kot pri bagru. Drobilec zdrobi rudo in jo preko
dozirne naprave v suspenziji s pomočjo močnih črpalk
spravlja na površje. Moč stroja bo približno 50 kW. Stroj
se dostavi na mesto odkopavanja iz splava, na katerega
je pritrjena tudi cev za odvajanje suspenzije z odkopano
rudo. Za prostorsko zaznavanje skrbi podmornica s
pritrjenimi laserskimi in t.i. »mul beam« sonarji. Prednost
takšnega načina odkopavanja je v tem, da ni potrebe po
dragem odvodnjavanju kopa, ni prašenja in zmanjšane
so emisije hrupa. Ker ni potrebe po miniranju se izboljša
tudi stabilnos brežin, zato se razmerje med odkopano
koristno surovino in jalovino tudi izboljša. Koordinator
projekta je BMT Group iz Velike Britanije. Geološki zavod
Slovenije pri tem projektu sodeluje pri nalogah iz sklopa

Slika 1: Fotograﬁja stroja za odkopavanje pri izvajanju tes ranj v kraju Lee Moor v Veliki Britaniji
(Vir: iVAMOS! projekt).
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Slika 2: Shema avtonomne podmornice UX-1 za geološko raziskovanje opuščenih in potopljenih rudnikov
(vir: UNEXMIN spletna stran).
določanja vplivov na okolje, tes ranje, ekonomsko oceno
uporabe nove tehnologije in t.i. eksploatacijo oz. uporabo
rezultatov v praksi.
Drug projekt je projekt UNEXMIN (h p://www.unexmin.
eu/) s projektnim proračunom 4,9 milijona €. Vodilni
partner je Univerza v Miškolcu na Madžarskem. V njem
člani konzorcija razvijajo povsem avtonomno podmornico,
poimenovano UX-1 (slika 2), s katero bo moč raziskova
zalite podzemne rudnike. Ker so številni takšni rudniki po
Evropi bili opuščeni že pred mnogo le , je dokumentacija
o njih izgubljena, ali pa sploh ni bila izdelana. Tako
zbrani podatki bodo omogočali bistveno boljšo oceno
ekonomičnos morebitnega ponovnega odpiranja že
opuščenih rudnikov. V bistvu bo šlo za izdelavo treh
krogelnih podmornic premera60 cm, ki bodo lahko med
seboj komunicirale.

za shranjevanje podatkov. Podmornico se bo spus lo v
zalite podzemne rudnike, nato pa bo podmornica sama
raziskovala rove, zbrala podatke in se samostojno tudi
vrnila nazaj na izvorno mesto. Prvo predvideno tes ranje
bo letos junija na Finskem, avgusta pa pri nas, v Idriji.
Geološki zavod Slovenije v projektu UNEXMIN sodeluje
pri oblikovanju koncepta robota in naboru geoloških
inštrumentov. Je vodja delovnega paketa tes ranja robotske
tehnologije v pravih rudnikih in je zadolžen za končno oceno
uporabnos nove tehnologije za raziskovanje mineralnih
surovin. Center za upravljanje z dediščino živega srebra
Idrija pa skrbi za izvajanje tes ranj v rudniku Idrija, in
pomaga pri izdelavi končne ocene uporabnos robota.

Vsaka podmornica bo imela pogonske sisteme, baterije, ki
bodo omogočale 5-urno delovanje, senzorje za zaznavanje
okolice (večkanalni sonar, laserski skener, kamere za vidno
svetlobo), orodja za zbiranje geoloških podatkov (pH in
Eh meter, merilec magnetnega polja, detektor gama
sevanja, mul spektralno kamero, napravo za zaznavanje
ﬂuorescence in vzorčevalnik vode), računalnik in trdi disk
ZBORNIK DIR 2018
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ROBOTCHALLENGE
Urban Jeraj in Simon Kajsner

KAJ JE ROBOTCHALLENGE?
To je tekmovanje v načrtovanju robotske simulacije v programskem orodju RobotStudio in je del Dni Industrijske
Robo ke 2018, ki potekajo že sedmo leto zapored na Fakulte za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del sta dve
dvourni uvodni delavnici, kjer se udeleženci seznanijo s
programom ter se naučijo postavitve in manipulacije robota,
načrtovanja orodja in simulacije robotske celice. Ta znanja

potem samostojno uporabijo v tekmovalnem delu, ki traja
sedem dni in je sestavljen iz treh po težavnos različnih nalog.
Naloge so zasnovane tako, da morajo tekmovalci čim bolje
izkoris funkcije programskega paketa. Končni izdelek se
oceni glede na podane speciﬁkacije in učinkovitost izvedbe,
tri najboljše ekipe pa so nagrajene z uporabnimi nagradami.

14
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Udeležba na tekmovanju je brezplačna za vse študente
katerekoli fakultete. Tekmuje se v dvojicah, med seboj pa se
pomeri deset ekip. Zainteresirani tekmovalci se lahko prijavijo
preko spletnega obrazca na naslovu www.dnevirobo ke.si.

RobotStudio

RobotStudio je programski paket namenjen modeliranju,
simulaciji in programiranju robotskih celic na osebnem
računalniku. Spada pod okrilje podjetja ABB. Paket vsebuje
knjižnico vseh robotskih manipulatorjev ABB, nekatere
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druge sestavne dele robotskih celic (različna orodja, tekoče
trakove itd.), poleg tega pa lahko uporabnik uvozi ali sestavi
komponente po lastnih željah. Možno je programiranje
v dveh načinih: “oﬄine” ali “online”. Pri “oﬄine” načinu
programiramo robotski manipulator s pomočjo virtualnega
krmilnika, ki teče na osebnem računalniku, pri “online”
načinu pa robota preizkušamo kar na realnem krmilniku.

marsikaj novega, si razširijo obzorje in pridobijo izkušnje
ter reference, ki jim bodo lahko pripomogle pri iskanju
kasnejše zaposlitve. Za najboljše pa so tu seveda nagrade,
ki so jih med drugim prispevali tudi KD Skladi.

RobotStudio je programski paket, ki je namenjen modeliranju,
simulaciji in programiranju robotskih celic na osebnem
računalniku. Je produkt mednarodnega podjetja ABB in vsebuje
knjižnico vseh robotskih sistemov ABB ter nekatere druge
sestavne dele robotskih celic. Vse manjkajoče komponente
lahko uporabnik sam uvozi ali zmodelira. Posebnost
programskega paketa je v »oﬄine« načinu programiranja.
Ta uporabniku omogoča, da v razvojni fazi napiše in tes ra
program še preden se odloči za nakup robota. Tako lahko
preveri ustreznost izbranega robotskega manipulatorja.
Hkra lahko uporabnik takoj začne z razvojem programa
namesto čakanja na strojno opremo. Podjetja, ki uporabljajo
RobotStudio in druge podobne simulacijske programe, so
ocenila, da prihranijo 30% stroškov pri realizaciji in do 50%
časa za razvoj in implementacijo robotske celice.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA UDELEŽBO?
Z organizacijo tekmovanja želimo udeležencem predstavi
delo na področju robo ke in jih spodbudi k ustvarjalnemu
iskanju rešitev in mskemu delu. Tekmovalci se naučijo
ZBORNIK DIR 2018
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TELEKINETIČNO VODENJE ROBOTA
Aplikatorja: Gaja Žumer in Jernej Puc

V industrijski robo ki ni ravno pogosto, da bi robota upravljali z gibanjem rok. Namen aplikacije je prikaza uporabo
tovrstnega sistema kot enostavnejši in hitrejši način učenja trajektorij. Sledi opis njegovega delovanja in demonstracija
na prak čnem primeru.

OPREMA

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE

Yaskawa Motoman HC10:

Telekine čno (TK) vodenje povezuje lego vrha robota v
lastnem koordinatnem sistemu z lego dlani v prostoru, ki
ga deﬁnira negibna izhodiščna točka v rami. Pozicija dlani
je odvisna od orientacije dveh IMU naprav; ena se nahaja
na nadlak , druga na podlak , medtem ko je orientacija
dlani določena z orientacijo tretje IMU naprave, ki se
nahaja na sami dlani.

Aplikacija zahteva precej manevrskega prostora, zato je
bila uporaba sodelujočega robota HC10 očitna rešitev. Tako
robot kot krmilnik sta namreč majhna, za varno umes tev
v okolje pa ni potrebna dodatna varnostna kletka.

Program na računalniku, napisan v programskem jeziku
Python, po serijskem vmesniku s sprejemnika bere podatke,
ki jih brezžično posredujejo IMU naprave. Na podlagi teh
računa orientacije naprav in posredno njihove pozicije
ter jih prikazuje na grafu v treh dimenzijah. Spremembo
pozicije in orientacije dlani nato posreduje krmilniku robota
preko LAN povezave (Fast Ethernet). Premiki vrha robota
tako ustrezajo premikom dlani uporabnika.

Da je bila absolutna varnost glavno vodilo pri načrtovanju
robota HC10, je vidno že po njegovem dizajnu, saj nima
ostrih robov, je izredno lahek in preprost za uporabo.
Njegovo delovanje ni varno le zaradi običajnega ustavljanja
v primeru trka, temveč vključuje večji nabor raznih
kompleksnih varnostnih funkcij.

IMU (Iner al Measurement Unit):
IMU je naprava, ki jo običajno sestavljajo žiroskop,
pospeškometer in magnetometer. Po navadi so namenjene
za navigacijo letal, satelitov, pristajalnih naprav in kot
pomožna enote pri GPS navigaciji, ko GPS signal ni na voljo.
V opisanem primeru pridejo v poštev zaradi zmožnos
določanja orientacije na podlagi meritev kotne hitros ,
pospeška in gostote magnetnega polja.

16

AVTOMATIKA+E 161/2018

IMU (Iner al Measurement Unit)
Spremembo orientacije določa integracija kotne hitros
po času, kar za sabo prinese čedalje večje napake
zaradi nenatančnos meritev, nestabilnos žiroskopa in
zaokroževanja pri numeričnem računanju. Pri izračunu se
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zato uporablja Kalmanov ﬁlter, ki ga dopolnjuje z meritvami
pospeškometra in magnetometra. Najprej po anali čni
enačbi predpostavi, kakšno bo stanje v naslednjem trenutku
z neko verjetnostjo. Nato na podlagi meritev preverja
ujemanje s predvidenim stanjem.
Bolj nazorno: določeni orientaciji v prostoru pripadata
določeni smeri težnos in magnetnega polja - domnevna
orientacija se bo popravljala, dokler se pripadajoči smeri
ne ujemata s smerema na podlagi meritev.

UPORABA TK VODENJA
Učenje robota večinoma še vedno poteka z uporabo učne
naprave (”teach pendant”). Takšen način je zamuden,
zato so se v industriji pojavili primeri kineste čnega
učenja (npr. funkcija EasyTeach, ki jo omogoča krmilnik
Yaskawa YRC1000). Pri slednjem uporabnik robota ﬁzično
premakne v želeno točko in to shrani na učni napravi, kar
je sicer bolj intui vno, a je potrebno robota - ki je lahko
precej tog in težek - premika z lastno močjo.
TK učenje je v primerjavi nadvse intui vno, saj gre v resnici
za premikanje lastne roke. Poleg tega deluje robot na lastni
moči in ne na moči uporabnika. TK način je zato hitrejši

od ostalih, njegova slabost pa se kaže v nenatančnos
zaradi tresočih rok in šuma v meritvah.

Demonstracija TK učenja
Na Dnevih industrijske robo ke bo TK učenje postavljeno
na preizkus na prak čnem primeru varjenja, pri čemer bo
varilno orodje nadomes la LED sve lka. Udeleženec si
bo na roko nadel IMU naprave in poskušal robota vodi
po vnaprej začrtani trajektoriji (varu). Med vodenjem
robota se točke samodejno shranjujejo v računalnik. Ukazi
za premike po shranjenih točkah se lahko nato pošiljajo
nazaj na krmilnik, s čimer se doseže, da robot deluje v
določenem, želenem, zaporedju.

ZAHVALA
Rada bi se zahvalila zaposlenim v Laboratoriju za robo ko,
predvsem Marku Munihu, Zoranu Ivaniću in Gregi Logarju,
ki so nama pomagali z nasve in omogočili uporabo IMU
naprav.
Zahvaljujeva se Erihu Arku in Urošu Kromarju iz podjetja
Yaskawa Ristro d.o.o., da nama je bila omogočena posoja
robota in opreme za aplikacijo ter posebej za pomoč pri
delu z robotom.

ZBORNIK DIR 2018
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SESTAVLJANJE SESTAVLJANKE Z
ROBOTOM
Aplikatorja: Jure Štojs, Gregor Levak

Aplikacija prikazuje uporabo robota v povezavi z računalniškim vidom, za namen prepoznavanja in pravilnega
pozicioniranja raztresenih kosov. Robot deluje kot manipulator za pobiranje in odlaganje kosov.

OPIS OPREME

Vakuumsko prijemalo

Pri aplikaciji je uporabljen robot IRB 1200 proizvajalca
ABB, ki ima nameščeno posebej izdelano vakuumsko
prijemalo. Poleg robota je uporabljena še kamera za
zajem slike in računalnik s programsko opremo Matlab,
ki skrbi za prepoznavanje.

Vakuumsko prijemalo je narejeno posebej za to aplikacijo.
Vsebuje vakuumski prisesek, s katerim robot prime
kos, s pomočjo vakuumskega generatorja pa se ustvari
zadosten podtlak. Poleg tega je dodan še ven l, da lahko
kos primemo oziroma spus mo, kadar je to potrebno.

Robot IRB 1200

Ker se kos sestavljanke pobira z vakuumskim priseskom,
to pomeni, da obstaja majhna gibljivost v X in Y smeri.
To pripomore k temu, da se lahko kos vstavi tudi, če
prepoznana lega ni čisto pravilno določena.

Gre za 6 osnega industrijskega robota proizvajalca ABB,
ki je namenjen za manipulacijo različnih kosov.
Je izredno hiter robot, ki je sposoben hitros vrha 8,9
m/s in, ker ima ponovljivost pozicioniranja 0,025 mm, je
primeren za to aplikacijo.
V tej aplikaciji je uporabljena večja verzija, ki ima doseg
900 mm in lahko nosi 5 kg.

Dodatno pa je prijemalo gibljivo tudi po Z osi, saj je
sestavljeno iz dveh delov. Oba dela sta povezana z vodili
in kombinacijo vzme . Tak princip omogoča, da lahko
preprosto reguliramo silo pri ska brez senzorja sile, poleg
tega, pa občutno zmanjša možnost poškodbe kosa, če
prepoznana lega ne bi bila pravilna.

Robot IRB 1200

Vakuumsko prijemalo
ZBORNIK DIR 2018
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Ker gre za proto p, so potrebni kosi na snjeni na 3D
skalniku, ki je hitrejša možnost kot rezkanje iz aluminija
ali plas ke.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Glavni del aplikacije se izvaja na računalniku v Matlab
programskem okolju. Robot pa prek ethernet povezave
dobi koordinate, kje naj kos pobere in kje ga mora odloži .

Prepoznavanje kosov

Referenčna slika

S kamero zajamemo sliko in najprej izločimo posamezne
kose, ki so na sliki. Ko so kosi izločeni, se popravi še
orientacija, da je nadaljnje prepoznavanje hitrejše.
Posamezen kos se primerja s sliko celotne sestavljanke, ki
služi za referenco. Da se prepoznavanje pohitri, pa lahko
upoštevamo nekaj pravil. Vsak kos ima lahko največ 4
različne orientacije, robni oziroma kotni kosi pa samo
po eno. Vsi kosi tudi ne morajo bi kjerkoli, torej, če
preverimo najprej kose, ki se nahajajo v ko h, ima vsak
izmed njih največ 4 različne možne pozicije. Enako velja
tudi za robne kose, ki se lahko nahajajo samo na robovih.
Ker poznamo tudi število kosov sestavljanke, si lahko
spro zapomnimo, katera lokacija je že zasedena in te
ne preverjamo več.
Ob upoštevanju teh pravil se celotno prepoznavanje zelo
pohitri, saj ne preverjamo lokacij, ki so že zasedene in
lokacij, na katerih se kos sploh ne more nahaja .

Končni rezultat prepoznavanja

Delovanje robota
Programiranje robota poteka v ABB RobotStudio, ki
omogoča simulacijo celotnega poteka programa. Gre za
»oﬄine« programiranje, ki je izredno uporabno, saj ne
potrebujemo dejanskega robota za delo. Poleg tega, pa
omogoča simulacijo programa, kar zagotavlja tudi večjo
varnost in hitrejši razvoj.
Krmilnik robota omogoča ethernet komunikacijo, ki je tudi
uporabljena za komunikacijo med robotom in Matlabom.
Ko se prepoznavanje izvede, program v Matlabu robotu
sporoči koordinate, kje naj prime kos in končno lego kosa.
Robot je v tem primeru uporabljen za manipulacijo kosov
sestavljanke, torej izvaja eno izmed najbolj pogos h nalog,
za katere so uporabljeni robo .

ZAHVALA
Za pomoč se zahvaljujeva podjetju ABB, ki nam je posodilo
robota ter Robolabu, kjer so nama na 3D skalniku na snili
potrebne kose za prijemalo.

Zajeta slika kosov s kamero
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Let’s write the future
with robots that have what
it takes to collaborate.
ŽƜ˥ƢƏƚƗƠƏƜƗƖƘƓ˧ƓƤƓ˟ƙƝƢŵŶŶƠƝƐƝƢƝƤƙƗƞƝƤƓ˟ƣƘƓƘƝƞƠƝƒƣƙƢƗƤƜƝơƢ
ƤƢƝƤƏƠƜƏƖƞƝƤơƓƛơƤƓƢƣƇƝƒƓƚƗƜƢƓƕƠƗƠƏƜƓƕƏƓƙƝơƗơƢƓƛƏƗƜƢƓƠƜƓƢơƢƤƏƠƗ
ơƢƝƠƗƢƓƤƗƜƚƘƣƒƗƇƝƒƓƚƣƘƝ˟ƠƝƐƝƢƍƣƁƗƝƛƝƕƝ˟ƏơƝƒƓƚƝƤƏƜƘƓƚƘƣƒƗƗƜƠƝƐƝƢƝƤ
ƗƜơƢƓƛƝƒƞƗƠƏƞƝƤơƓƛƜƝƤƓƞƠƗƚƝ˧ƜƝơƢƗ
ƊƓ˟ƜƏƏƐƐơƗŨƔƣƢƣƠƓ
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T.O.A.S.T.
Aplikatorji: Miha Ožbot, Aljaž Blažič, Urban Bobek

V aprilu prihaja v avlo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prvič doslej, avtoma ziran proces peke okusnega
toast sendviča s pomočjo vrhunske tehnologije s področja industrijske robo ke. Očarali vas bodo elegantni usklajeni
premiki YUMI sodelujočega robota, ki bodo pred vašimi očmi pripravili okusen prigrizek. Naj vas ime kolabora vni
robot ne zavede, saj zmore vse naredi sam. Vljudno vabljeni na Dneve industrijske robo ke in pridite DIR-ektno na
pokušino.

OPIS OPREME
Osrednji lik predstavitve je dvoročni sodelujoči robot YUMI
14000 proizvajalca ABB. Tako imenovani sodelujoči robo
omogočajo prisotnost človeka v delovnem območju stroja
brez zaščitne kletke, vendar na račun nosilnos . Človeku
ne morejo povzroči večje škode, saj imajo prilagojeno
obliko, zmanjšano maso ter so oblazinjeni na izpostavljenih
predelih. Kljub človeku prijaznim lastnos m robot še
vedno nudi visoko natančnost in hitrost s ponovljivostjo
do 0.02mm in maksimalno hitrostjo 1.5m/s.

DELOVANJE APLIKACIJE
Robotska aplikacija T.O.A.S.T je predstavitev zmožnos
industrijskega robota na primeru. Ta vključuje širok
spekter sposobnos potrebnih za izpeljavo naloge, kot so
prepoznava oblik, pobiranje različnih elementov, kot so sir,
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salama ter toast kruh, precizno sestavljanje in nazadnje še
odlaganje strukture v pekač. Rezultat postopka je toast
sendvič, pečen po željah obiskovalcev, ki si ga lahko nato
tudi privoščijo. Namen je seveda na inova ven in zanimiv
način predstavi industrijsko robo ko in njeno uporabnost
ter pri tem obiskovalce razveseli s prigrizkom.
Potek predstavitve je sledeč. Prvi korak je prepoznava
sestavin na pladnju preko vgrajene kamere na levi
robotski roki in primernega programa, ki razpozna
posamezne oblike. Sposoben je pravilno razpozna in

loči sestavine, ki jih potrebuje za sestavo sendviča.
Nato s sinhroniziranimi premiki obeh rok, na katerih
sta pritrjeni kuhinjski lopatki, pobere, odnese ter odloži
na sestavljalno mesto. Tu v ustreznem zaporedju zloži
sestavine, kjer z nastavkom poskrbimo za konsistenco
oblike. V celo sestavljene sendviče odnese v pekač ter

ZBORNIK DIR 2018
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ZAHVALA
Zahvalili bi se radi laboratoriju Robolab na Fakulte za
elektrotehniko, ki nam je omogočil prostor in orodje za
nemoteno rabo robota Yumi 14000. Posebne zahvale
gredo tudi as. dr. Sebastjanu Šlajpahu, ki nam je nudil
svoje znanje in nas vodil ter pomagal pri izvedbi aplikacije.

nadaljuje s pripravo novih. Po ustreznem času pečen
toast postreže obiskovalcem.

IZVEDBA APLIKACIJE
Za pobiranje in odlaganje toasta ter odpiranje pekača je
bilo potrebno razvi posebne nastavke, ki lahko držijo
lopatki ter se pritrdijo na robotski roki. Ti sta bili narisani
v programu za 3D modeliranje in nato na skani na 3D
skalniku. Program, ki vodi obe robotski roki, je bil napisan
v programskem jeziku RAPID, ki je standardni jezik za vse
robotske roke proizvajalca ABB. Koda je bila ustvarjena s
kombinacijo klasičnega pisanja kode in vnašanja ukazov
skozi ročno učno napravo.
ZBORNIK DIR 2018
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SESTAVLJANJE IN TESTIRANJE
IZDELKA
Aplikatorji: Jakob Bračun, Primož Čuvan, Jaka Kovše

Aplikacija prikazuje simulacijo lepljenja, sestavljanja in tes ranja izdelka v industriji. Vse operacije bomo izvajali na
izdelku Startup-a Coney. Produkt, pametni stožec, je namenjen športnikom in izboljšavi ter popestritvi njihovega
treninga.

NEKAJ O IZDLEKU
Sestavljen je iz treh plas čnih delov, elektronike, ki
omogoča povezavo s telefonom, led lučkami in senzorjem
za zaznavanje prisotnos roke. Stožce je potrebno najprej
prižga n . Potem se preko WiFi-ja povežejo na aplikacijo na
telefonu, kjer športnik izbere način treninga (veliko možnost
). Ko izberemo način treninga pri sne na pko start. Eden
izmed stožcev zasve , kar signalizira športniku, da mora
priteči do njega in pomaha nad njim, da ugasne luči. Ko
se je prvi stožec ugasnil, se naključno prižge naslednji in
tako športnik pozna svojo pot gibanja. Na koncu treninga
pa športnik na aplikaciji vidi svoj napredek.

še tukaj prihranimo pri
prostoru. Vključuje tudi
EtherCAT/EtherNet (bus
vodilo), tri 5/2-potne
ven le (zrak), direktno
zračno linijo in vhode/
izhode.

OPIS DELOVANJA
APLIKACIJE
Deli izdelka so postavljeni na delovni mizi na točno
določenem mestu. Robot s simulacijo nanašanja lepila
sledi robu prvega dela, nato pa s posebnim prijemalom
prime drug del in ga postavi na prvi del. Enako nalogo še
enkrat ponovi, a tokrat na drugem delu. Potem prime še
zadnji del in ga postavi na drugi del. Stožec je sestavljen.
Tes ranje izdelka je druga faza naše aplikacije. V tej fazi
bomo postavili š ri stožce na delovno mizo robota in jih
prižgali. Z aplikacijo na telefonu bomo začeli trening.
Robot bo zaznal, kateri stožec je prižgan in se ustrezno
premaknil nad njega in tako ugasnil lučke. Postopek bo
ponavljal, dokler noben stožec ne bo več prižgan. Mislite,
da ste lahko hitrejši od robota?

OPIS OPREME
Pet osni robot KUKA KR 6 R700 je namenjen predvsem
operacijam, kjer je poleg visoke hitros izvajanja potrebna
tudi velika preciznost. S svojo majhnostjo (dimenzije
1,117x706.7mm), majhne teže (48kg) in možnostjo
names tve na tla ali strop se bo še v vsaki proizvodnji našel
prostorj zanj. Robotov doseg je 706.7mm, njegova nosilnost
pa je 6kg. Zelo primeren je za ponovljive operacije, saj je
natančnost ponovljivos do 0.03mm.Delovna temparatura
robota je 5°C - 45°C. Napajanje je integrirano v robotu, zato
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ROBOTEH d.o.o. - strateški partner
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izdelava robotskih celic s KUKA roboti
prePiXP roboti KUKA z odliþno nabavno ceno
KUKA roboti novih JeneraciM A*,/U6 in QUANTEC
,,:A roboti - sensitive toXch
KUKA krPilMa nove JeneraciMe KRC in KRCcoPp
programiranje in servisiranje robotizacije KUKA
tehniþna dovršenost in Xgodna cena
stalna podpora  hotline      
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KEKSI DIR18
Aplikatorji: Tanja Buh, Ema Bošnjaković, Angela Divanisova

Aplikacija želi prikaza š ri pomembne uporabe industrijskih robotov, oz. učenje robota več različnih nalog, kot so:
doziranje kreme, pobiranje, sestavljanje in pakiranje piškotov. V našem primeru je končni izdelek okusna sladica,
keks! Udeleženci si bodo lahko pripravili svoje piškote s pomočjo robota, brez mazanja rok in se z njimi posladkali ali
pa jih odnesli s sabo.

Robot ima 15 naprednih nastavljivih varnostnih funkcij. Za
programiranje se uporablja ročna učna naprava - graﬁčni
uporabniški vmesnik PolyScope.

OPIS OPREME
Robot Epson PS3-AS00

Robotsko prijemalo

Robot Epson PS3AS00 je 6-osni robot
antropomorfne konﬁguracije. Maksimalna
obremenitev robota
je 2 kg/5 kg (z znižano
dinamiko), masa samega robota pa 45
kg. Horizontalni doseg
robota je 791 mm,
največja hitrost za xyz
gibanje pa 2000 mm/s.
Ponovljivost doseganja točke je 0,03mm.
Robot ima vgrajenih 16
električnih I/O linij in
2 pnevmatski. Sistem
nadzoruje krmilnik
RC170, komunikacija pa poteka preko Etherneta.

Za piškote speciﬁčnih dimenzij smo potrebovali prijemalo,
ki nam bo omogočalo nošenje, odlaganje in držanje piškota.
V ta namen smo izrisali in 3D na snili prijemalo. Ročico
za zadržanje piškota
s snemo s pomočjo
servo motorja, ki ga
krmili mikrokrmilnik
s PWM-jem.
3D izrisano
prijemalo
Mikrokrmilnik je nato z digitalnim pinom povezan na
izhodno električno linijo robota.

Robot UR5
Kolabora vni robot UR5 je
6 osna robotska roka - ima
6 vrtljivih sklepov (+/- 360°).
Maksimalna obremenitev
robota je 5 kg, masa samega
robota pa 18,4 kg. Delovni
radij robota je 850 mm,
maksimalna hitrost vseh
sklepov je 180°/s, pična
hitrost za xyz gibanje pa
1000 mm/s. Ponovljivost doseganja točke je 0,1 mm.
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3D skano prijemalo

Programsko okolje Epson RC+ 5.2.0
Pisanje robotskih aplikacij poteka v programskem jeziku SPEL
(izpeljanka BASICa), ki nudi široke možnos komunikacije

ZBORNIK DIR 2018

18

DIR

APLIKACIJE

in vpenjanja v aplikacije, razvite s splošno namenskimi
programskimi jeziki (vmesnik Ac veX, TCP/IP itd.).

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Aplikacija želi predstavi sestavljaje in mazanje piškotov z
okusno kremo ter končni izdelek zapakira . Sam postopek
smo razdelili na tri postaje.
Prva postaja je odvzemno
mesto za piškote. Robot Epson
nato piškot odnese na drugo
postajo, ki ima odlagališče
za piškot, nad njim pa je
nameščen dozirnik kreme.

»piškotnega sendviča« potrebujemo še drugi piškot.
Robot ga pobere s prve postaje, ga odnese do tretje oz.
končne postaje. Nad to postajo prijemalo pravilno obrne
piškot, ga odloži na že namazan piškot ter s po skom nanj
primerno razporedi kremo po celotno vmesni površini.
Sestavljen piškot robot nato po sne po vilicah stojala do
klančine, kjer piškot pade v vrečko.
Robot UR5 prevzame vlogo pakirnja našega izdelka ter
ga poda v roki obiskovalca.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se Laboratoriju za Robo koin podjetju
Universal Robots za izposojo robota in vso pomoč.
Zahvala gre tudi podjetju Vincinni
za podarjene proizvode.

Stojalo za piškote
Robot sedaj s praznim prijemalom z ver kalnim po skom
na ročico dozirnika odmeri primerno količino kreme. Z
robotskim prijemalom zatem poberemo namazan piškot
in ga previdno odnesemo na tretjo postajo, kjer ga nato
odložimo na viličasto prijemalo. Za dokončanje našega
ZBORNIK DIR 2018
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BRUŠENJE
Aplikatorja: Luka Kresnik, Robi Ravnikar

PV sistemih pod tlakom so prisotni varnostni ven li, ki jih je potrebno periodično pregledova in preizkuša . Morebitne
netesnos (neželena puščanja) na varnostnih ven lih odpravimo z brušenjem in poliranjem tesnilnih površin ven lov.
Pri tej aplikaciji bomo s pomočjo strojnega vida in robota avtomatsko odpravili nepravilnos na tesnilni površini do
faze, da bo ven l ponovno izpraven za nadaljnjo uporabo.

OPIS OPREME
Pri aplikaciji bova kot glavnega akterja uporabila
kolabora vnega robota KUKA iiwa 14 R820. Pogled na
obdelovanec mu bo zagotavljal Omron strojni vid s 4MP
kamero. Tesnilno površino bomo brusili z navadnim
električnim vrtalnikom, v katerega bo vpeto posebno
orodje za brušenje.

Robot KUKA
Kuka iiwa je prvi kolabora vni robot podjetja KUKA.
Težak je 29.9 kg, operira pa lahko z maso do 14 kg. Ima
7 osi, s katerimi lahko doseže skoraj vse elemente do
oddaljenos 820 mm. Ker je robot kolabora vni, ima v
vsakem sklepu senzorje, ki merijo navor. Robotski krmilnik

»Sunrise Cabinet« poganja 4 jedrni procesor, v kombinaciji
s 4Gb pomnilnika in diskom SSD. Na njem je nameščen
Windows Embedded 7. KUKA iiwa je med njihove robote
prinesel novost, saj se ga programira v Javi in ne z uporabo
njihovega standardnega jezika KRC.

Strojni vid Omron
Sistem strojnega vida sestoji iz glavnega krmilnika FH550, ki
ga poganja 2-jedrni procesor Atom in ima 4 Gb pomnilnika.
Prav tako ga poganja Windows Embedded 7. Ima tudi 10
digitalni vhodov in 27 digitalnih izhodov. Za povezovanje
sta na voljo 2 protokola: Ethernet/IP in RS232. Nanj lahko
priklopimo do 2 kameri. Sistem omogoča zaznavanje
izdelkov in iden ﬁkacijo le-teh, prepoznavanje napak itd. Z
njim lahko znatno pospešimo kontrolo izdelkov, kakor tudi
zvišanje kvalitete izdelkov. Na naš sistem smo priklopili
kamero z ločljivostjo 4 MP. Sistem se programira preko
uporabniku prijaznega graﬁčnega vmesnika.

OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Program za robota je spisan v programskem paketu »Sunrise
Workbench«, kjer se z uporabo knjižnic razvije programska
ZBORNIK DIR 2018
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koda v Javi, nastavijo se tudi dodatne konﬁguracijske
datoteke (IP-ji, varnostne nastavitve …). Za digitalne
izhode pa se uporabila program »WorkVisual«.

površino. Po določenem časovnem intervalu zaključi z
brušenjem in s pomočjo komprimiranega zraka izpiha
ostanek brušenja (prah) iz tesnilne površine.

Program za strojni vid se razvije kar na Omronovem FH
krmilniku z uporabo že nameščenega programa »FZ-pan
DA«, kjer se uporabljajo razni ﬁltri in njim pripadajoči
parametri.

To površino nato ponovno preverimo s kamero. Kamera
zazna še neodpravljene nepravilnos , katere ponovno
brusi. Ta postopek se ponavlja dokler ni ven l izpraven
za nadaljnjo uporabo.

Sistem ima na vrhu robota namensko dizajnirano prijemalo,
ki združuje 3 stvari: vrtalnik, kamero in pnevma čno cev
za izpihovanje.

ZAHVALA

Težave so se pojavile ob pripenjanju kablov ob robotsko
roko, saj so tvorili nepotrebno silo na sklepe, ki so robota
zmedle. Hkra sva se oba prvič soočila z Javo.

IZVEDBA APLIKACIJE
Robot najprej s pomočjo kamere preveri nepravilnos
na tesnilni površini, nato začne z brusilnikom brusi to
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Zahvalila bi se podjetju Miel, še posebej g. Andreju Rotovniku,
saj nama je zelo pomagal pri
izbiri in dodelovanju strojnega
vida. Zahvala pa gre tudi podjetju
Etra in g. Matjažu Preložniku za
pomoč pri programiranju robota.
Zahvalila bi se tudi podjetju Simes,
ki nama je posodilo varnostni
ven l, na katerem je kreirana
ta aplikacija.

ZBORNIK DIR 2018
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POŠTA 101
Aplikatorji: Peter Kmecl, Vid Mlačnik, Nina Seifert

Namen aplikacije je pokaza vsestranskost robotov. Industrijski robot, ki je lahko do včeraj sestavljal čipe, lahko danes
sor ra pošto. In ne samo, da lahko v svojem življenjskem ciklu opravlja več različnih nalog, ampak komunicira z več
različnimi sistemi.

OPIS OPREME

OMRON Xpec a FH

Glavni sestavini aplikacije sta SCARA robot Mitsubishi
Electric in OMRON Xpec a FH sistem za prepoznavo slike.
Aplikacijo dopolnjuje tudi Arduino sistem za vakuum in
škatle kamor robot odlaga pisma.

Scara robotu bo pri izvedbi aplikacije pomagal sistem za
prepoznavo slike. Sestavljen je iz 2-jedrnega krmilnika na
katerega sta priklopljena kamera in ekran, kar omogoča
lahko names tev in takojšno uporabo. Sistem je namenjen
pregledovanju objektov, odčitavanju pozicije in orientacije
le-teh, ter merjenju raznih parametrov v proizvodnji.
Najbolj pomembna lastnost tega sistema je nov napredni
algoritem strojnega vida, Shape Search III, ki omogoča
hitrejše in natančnejše meritve, tudi pri slabih razmerah
kot so slaba osvetlitev, slab fokus, prekrivanje objektov
merjenja, …

SCARA ROBOT
Kompaktni 4-osni robot serije RH-CH je trenutno najnovejši
industrijski scara robot na Evropskem trgu. Njegova teža
je komaj 17kg, prenaša pa lahko bremena do kar 6kg.
Maksimalni horizontalni doseg je 600mm, ver kalni
slabih 200mm, ponovljivost pa je 0.02mm. Omogoča hitro
pozicioniranje in premikanje (0.43s/cikel), kar pomaga pri
kompleksnih aplikacijah, kot so pakiranje, sestavljanje,
prestavljanje in previdno ravnanje z materialom.

Za krmiljenje robota skrbi visoko zmogljiv krmilnik CR751-D,
lahko pa si pri krmiljenju pomagamo s simulatorjem RT
ToolBox, ki omogoča oﬄine programiranje in simulacijo
programa, brez uporabe robota.

Pri tej aplikaciji je najbolj v ospredju OCR (op čna znakovna
prepoznava), ki je vgrajena v sistem in prepoznava
skane črke in številke. Komunikacija OMRON – ROBOT
je vzpostavljena preko EtherNet protokola, možno pa je
s sistemom za prepoznavo slik komunicira tudi preko
EtherCAT ali RS232.

ZBORNIK DIR 2018
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in sporoči nazaj robotu informacijo
v obliki string-a. Robot nato obdela
številko, pobere pismo s pomočjo
vakuumskega prijemala in ga odnese
v določeno škatlo. Takšno zaporedje
dogodkov se potem ponavlja, dokler
OMRON ne zazna več svetle barve,
kar pomeni da je pisem zmanjkalo in
da smo sor ranje opravili.
Programiranje smo najprej opravili
v simulacijskem okolju RT ToolBox
2, nato pa smo prenesli program na
robota in odpravili morebitne napake.

ZAHVALA
OPIS DELOVANJA APLIKACIJE
Cilj aplikacije je razvrs pisma po
poštnih številkah. Osredotočili se
bomo predvsem na prvo številko niza,
saj nam ta pove v katero okrožje v
Sloveniji mora pismo pri .

Pisma so zložena pod kamero, katero
ima pod kontrolo OMRON sistem. Robot
nato sproži meritev z ukazom, ki se
prenese preko EtherNet-a do OMRON-a,
ki najprej preveri barvno ustreznost
meritve. Če je pismo prisotno kamera
zazna svetlo barvo, sproži prepoznavo
OCR, ki prepozna niz š rih številk,

Zahvaljujemo se podjetjema Inea
RBT, d.o.o za izposojo robota ter Miel,
d.o.o za izposojo sistema OMRON.
Posebna zahvala gre g. Janu Kramžarju
iz podjetja Inea RBT, d.o.o, za pomoč
pri nastajanju aplikacije in izčrpne
informacije o vodenju robota.

Mitsubishi Electric roboti. Hitri, precizni, zmogljivi in
zmožni sodelovanja z ljudmi.

Roboti namenjeni aplikacijam manipulacije in sestavljanja. Roboti MELFA omogočajo
usklajenost in sodelovanje z drugimi roboti, servo pogoni, ostalimi stroji in človekom.
Podjetje INEA RBT je zastopnik opreme za avtomatizacijo proizvajalca Mitsubishi Electric. INEA RBT – oprema za
avtomatizacijo d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana. Tel: 01 5138 100, e-mail: info@inea-rbt.si in web: www.inea-rbt.si.
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STOJNICA Z LIMONADO
Aplikatorji: Luka Pogačnik, Marko Tičar, Matej Tomc, Mar n Urigelj

Na stojnici z limonado se bodo obiskovalci DIR lahko malce odžejali. Preko uporabniškega vmesnika na tabličnem
računalniku jim bodo ponujene različne pijače. Izbrano pijačo bo robot natočil v kozarec, ki ga bo še okrasil z rezino
limone.

OPIS STROJNE OPREME
Glavni sestavini aplikacije sta SCARA robot Mitsubishi
Electric in OMRON Xpec a FH sistem za prepoznavo slike.
Aplikacijo dopolnjuje tudi Arduino sistem za vakuum in
škatle kamor robot odlaga pisma.

robota ločujejo stene iz pleksi stekla. To je velika varnostna
prednost, saj obiskovalci ne morejo sega v delovni prostor
robota, nam pa konstrukcija robotske celice precej omejuje
manevriranje z robotom.

STÄUBLI TX60
Pri aplikaciji bo uporabljen robot Stäubli TX60. Gre za
šest-osni industrijski robotski manipulator, namenjen za
nizke nosilnos . Njegova nosilnost je 3,5 kg, doseg 670
mm, ponovljivost pa ±0,02 mm. Za našo aplikacijo bistven
podatek je, da robot dosega stopnjo zaščite IP 65, kar
pomeni da je varen pred curki vode.
Robot je krmiljen s krmilnikom CS8S.

PRIJEMALO
Prijemalo smo izdelali posebej za to aplikacijo. Izdelali
smo ga na 3D- skalniku. Združuje funkcijo za kanja
vrča, vakuumskega prijemanja kozarcev in prijemanja
rezin limone.

Robotska celica

OPIS PROGRAMSKE OPREME

Proto p periferije

ROBOTSKA CELICA
Robotska celica je dimenzij 1000 mm x 1000 mm x 2000
mm. Robot je postavljen v kotu celice. Od zunanjos

Aplikacija deluje na programskih jezikih VAL3 in Python.
Za programiranje v VAL 3 nam je v pomoč tudi Stäubli
Robo cs Suite, ki je programsko in simulacijsko okolje,
ki ga podjetje Stäubli ponuja za svoje robote. Vanj smo
vnesli tudi 3D model celotne robotske celice in tako
del programiranja opravili že v simulacijskem okolju. Za
povezavo z okolico smo v jeziku Python postavili strežnik
in preko socket komunikacije komunicirali z robotom, prav
tako pa smo s pomočjo Pythona sestavili tudi graﬁčni
uporabniški vmesnik za obiskovalce.
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DELOVANJE APLIKACIJE

ZAHVALA

Ko robot od strežnika prejme podatek o izbrani pijači,
začne z delom. S kupa kozarcev vzame vrhnjega in ga s
pomočjo vakuumskega prijemala postavi na dodeljeno
mesto. Nato se približa vrču z izbrano vrsto pijače in ga s
spodnje strani zatakne in dvigne nad kozarec. Glede na
polnost vrča ga primerno nagne in pijačo natoči v kozarec.
Nazadnje za rob kozarca zatakne še rezino limone.

Zahvaljujemo se podjetju Domel d.o.o., ki je posodilo
robota in robotsko celico, vključno s programskim okoljem
in 3D modelom celice ter podjetju Skaza, ki je doniralo
vrče, uporabljene v aplikaciji...

ROBOTIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV
V PODJETJU DOMEL d.o.o.
Poslovna enota PC OZI se v okviru podjetja DOMEL d.o.o. ukvarja z avtoma zacijo proizvodnih procesov.
Tradicija izdelave te opreme je daljša od 30 let. Gre predvsem za montažne linije ali posamezne naprave,
ki se uporabljajo v procesu sestave različnih vrst elektromotorjev. Pri tem se v vedno večji meri uporabljajo
robo Stäubli, v nekaj le h smo jih na različnih delovnih področjih vgradili preko 30:
•
•
•
•

manipulacija pri sestavi različnih elektromotorjev
montaža
pale zacija
posluževanje strojev za brizganje plastike:
vstavljanje delov na zalivanje, odvzem izdelkov

iz stroja, dodatna obdelava in nadzor kvalitete
preko strojnega vida
• posluževanje hitrotekočih excentričnih s skalnic
• nanosi lepila, epoksi mase, tesnilnih mas

Seveda so Stäubli robo primerni za uporabo tudi v številnih drugih proizvodnih procesih: lakiranje, živilska
industrija, pakiranje, razreza z laserjem ali vodnim curkom, obdelava z robotom. Prednos STÄUBLI robotov
so predvsem v tem, da dosegajo velike hitros v povezavi z natančnostjo, dolga življenjska doba, minimalni
stroški servisa, sprejemljiva cena, zaradi vitke oblike potrebuje malo prostora za vgradnjo.
Programska oprema STÄUBLI temelji na Windows pla ormi. Stäubli SIUTE 2013, kot osnovno programsko
orodje, je namenjeno za programiranje različnih robotskih aplikacij z možnostjo izdelava 3D simulacije delovanja
robota v okviru proizvodne celice. Veliko podporo uporabnikom nudijo VAL produk , namenjeni za posamezne
proizvodne procese, ki so zelo enostavni za uporabo.
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Nadzorna programska oprema SOVA je bila razvita za potrebe mejne policije in obalne straže/reševalcev.
Več kot 1500 km shengenske meje je opremljeno z našimi opazovalnimi sistemi.

opremo, radarskim sistemom ...
Pred nekaj leti smo začeli tudi z
razvojem, proizvodnjo in prodajo
ključnih kompoment za ostale
sistemske integratorje. Za ta
namen razvijamo in proizvajamo
posebne vrtljive stabilizirane
ploščadi (Pan-Tilte), termične in
dnevne kamere, multisenzorje in
Ponujamo učinkovite sisteme in programsko opremo.
rešitve za nadzor in zaščito
državnih mej ter kritičnih Podjetje je razvojno in tehnološko
infrastruktur. Celotno pokritost orientirano.
Zaposlujemo
nekega področja zagotavljamo z elektroinženirje, programerje in
mobilnimi opazovalnimi sistemi, strojnike. Več kot 30 % zaposlenih
stacionarnimi
opazovalnimi predstavlja razvoj podjetja. Naše
je
poznano
in
sistemi, prenosnimi sistemi in podjetje
sistemi za nadzor iz zraka (UAV). uveljavljeno v tujini, izvoz pa
Sistemi delujejo v kombinaciji s predstavlja kar 93 % celotne
termičnimi kamerami, dnevnimi prodaje.
kamerami, posebno programsko
Podjetje DAT - CON d.o.o. ima že
več kot 20 let izkušenj kot
sistemski integrator. Naše znanje
in izkušnje nam omogočajo hiter
vpogled v kritične situacije ter
zagotavljanje ustreznih rešitev,
prilagojenih potrebam končnih
kupcev.

DAT - CON d.o.o.
Cvetlična ulica 52
SI-3313 Polzela
Slovenija
www.dat-con.com
www.dat-con-defence.com

POSTANI
DEL
Skupine
Gorenje.
Te zanimajo tehnologije, s katerimi se že aktivno ukvarjamo, kot so:
NAVIDEZNA IN OBOGATENA RESNIČNOST, INTERAKCIJA Z
NAPRAVAMI V NARAVNEM JEZIKU, UPORABNIKU PRIJAZNI
UPRAVLJALNI VMESNIKI, PAMETNI ALGORITMI, PAMETNA
SENZORSKA TEHNOLOGIJA?
Bi rad delal z mednarodno priznanimi Gorenjevimi inovatorji, ki se
ponašajo s številnimi priznanji in prestižnimi nagradami za najboljše
inovacije v Sloveniji in v panogi aparatov za dom?

VABLJENI AMBICIOZNI,
DRZNO IN INOVATIVNO
RAZMIŠLJUJOČI ŠTUDENTI
ELEKTROTEHNIKE,
RAČUNALNIŠTVA IN
INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJ.
Ustvarite si svoj poklicni
proﬁl na Karierni točki
Skupine Gorenje:
http://jobs.gorenje.com.

Inovativni izzivalci,
mojstri oblikovanja.
Skupina Gorenje.
Skupina Gorenje je eden izmed vodilnih evropskih
proizvajalcev izdelkov za dom. S tehnološko
dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko
učinkovitimi aparati za dom smo prisotni skorajda
povsod po svetu: aparate globalnih blagovnih
znamk Gorenje in Asko ter šestih lokalnih blagovnih
znamk uporablja več milijonov zadovoljnih
uporabnikov v 90 državah sveta, večinoma v Evropi
in tudi v ZDA, Avstraliji, na Bližnjem in Daljnem
vzhodu.

www.gorenje.com

Zaposlujemo 11 tisoč sodelavcev različnih proﬁlov,
ki jih družijo in motivirajo temeljna vodila Skupine
Gorenje: prepoznavanje poslovnih priložnosti, inovativno
razmišljanje ter odgovornost do dela, družbe in okolja.
Naša vizija je postati najboljši v panogi in v inovacijah,
ki temeljijo na dizajnu.
Lokacija dela v Velenju in že spomladi tudi v
Tehnološkem parku Ljubljana!

Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 568 01 25
E-mail: info@ic-elect.si
Spletna stran: www.ic-elect.si

Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer elektronskih komponent v Sloveniji. Ustanovljeno
je bilo leta 1989. Sedež podjetja je v Ljubljani. Družba ima svojo hčerinsko podjetje v Zagrebu. Skozi leta smo
s trudom postali spoštovani in cenjeni na tržišču. Odlikujejo nas dobri odnosi s partnerji in dobro poznavanje
kupcev ter njihovih želja.
V podjetju smo na vseh področjih ustvarili kakovostno delovno okolje, ki ga nenehno izboljšujemo. Naša prva skrb
so kupci. Nenehno si prizadevamo poveča njihovo zadovoljstvo in predanost. Nudimo jim tehnično svetovanje
in se prilagajamo njihovim potrebam. Pomagamo jim op mizira nabavne stroške, ter skupaj z njimi iščemo
rešitve po meri.
Če iščete dobavitelja elektronskih komponent, je IC elektronika d.o.o. najboljša rešitev za vas.

APLIKACIJE

No.1
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Metering is our Business
Iskraemeco, d.d. je eden izmed vodilnih ponudnikov celostnih rešitev
pametnega merjenja. Podjetje že sedem desetletij ponuja kakovostne
izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem po celem svetu omogočajo
učinkovito rabo energije
V Iskraemecu se zavedamo, da so trajnostni razvoj, zadovoljstvo kupcev in
učinkovitost poslovanja ključni elementi za izgradnjo pametnega omrežja.
Eden največjih oddelkov za Razvoj in raziskave v panogi (v Evropi) napredne
ideje pretvarja v kakovostne in trajnostne energetske rešitve.

Osredotočenost na prihodnost
Iskraemecov portfelj vključuje pametne števce električne energije za različne aplikacije,
izdelke za komunikacijo, programsko opremo za upravljanje merilnih podatkov in
podporne storitve
Pametno merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne podatke za učinkovito upravljanje z energijo, načrtovanje porabe in doseganje stroškovno učinkovitega delovanja.
Uporabnikom omogoča delovanje v skladu s trajnostnim razvojem in znižuje njihove
stroške električne energije.

ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 Kranj
Telefon: 04 206 40 00, Spletna stran: www.iskraemeco.com, E-pošta: info@iskraemeco.com
Najdete nas tudi na družabnih omrežjih Facebook in LinkedIn.
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ISO 14001

ISO 9001

TS 16949

Naša konkurenčna prednost: 5 tehnologij na enem mestu.
Iskra ISD je skupina podjetij, katerih obdelava kovin in proizvodnja plastike ima več
kot 70 letno tradicijo. Na eni lokaciji z našimi znanji, izkušnjami in tehnologijami
ponujamo našim kupcem celotne inženirske in proizvodnje rešitve.

TLAČNO LITJE

BRIZGANJE PLASTIKE

STRUŽENJE

GALVANIZACIJA

Iskra ISD d.o.o.
Savska loka 4
4000 Kranj- Slovenia
Tel.: +386 4 20 76 701
E-mail: info@iskra-isd.si

MONTAŽA

LABORATORIJ

www.iskra-isd.si
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Prilagodljiva izvedba
9UVWDUD]OLþQLKL]KRGQLKVLJQDORYQDYROMRYL]YHGEDKRGVHQ]RUVNHJD
vezja do kompaktnega dajalnika
Enostavna vgradnja in zanesljivo delovanje
Brezkontaktno zaznavanje zagotavlja dolgotrajno in brezskrbno
delovanje
2GOLþQD]DãþLWDSUHGYSOLYLRNROMD
0DJQHWQLSULQFLSGHORYDQMDRPRJRþDQHREþXWOMLYRVWQDãHWDNR
zahtevne okoljske pogoje

RLS Merilna tehnika d. o. o. | 1218 Komenda | Slovenija
T +386 1 5272 100 | F +386 1 5272 129 | E sales@rls.si
8UDGQLGLVWULEXWHU]DL]GHONH5HQLVKDZY6ORYHQLMLQD+UYDãNHP
Y%RVQLLQ+HUFHJRYLQL6UELMLýUQL*RULLQ0DNHGRQLML

A

associate company

1DYROMRYQDãLVSOHWQL
trgovini:

www.rls.si

Kakovostna jeklena pločevina
Vozički, zaboji, raznovrstne kasete za shranjevanje orodja,
delovni pulti, stojala, obešala, omare, predalniki in druga
oprema je izdelana iz kakovostne jeklene pločevine.
Zaščitena z lakom proti mehanskim poškodbam je
oprema ob primerni uporabi praktično neuničljiva.

Inovativna oblika
Poleg kakovosti in vzdržljivosti opremo iz
Uniorja v sam vrh svetovne ponudbe tovrstnih
izdelkov uvršča inovativna zasnova. Popolno
poznavanje potreb domačih in profesionalnih
mojstrov je botrovalo izvedbam, ki v vsakem
trenutku zagotavljajo priročno dostopnost in
odlaganje orodja ter v vsakem trenutku
resnično preglednost.

Preglednost
Oprema za delavnico Unior z odlično
preglednostjo in enostavno dosegljivostjo orodja
omogoča enostavno vzdrževanje reda in s tem
povečuje produktivnost dela vsakega mojstra.

Znamka za mojstre
Razvoj ročnega orodja Unior nenehno sledi potrebam profesionalnih in ljubiteljskih mojstrov po vsem svetu.
Vrhunski materiali in izvirne izvedbene rešitve so temelj za izjemno uporabnost, učinkovitost in dolgo
življenjsko dobo zdaj že več kot 5500 ročnih orodij. Dostopnost orodja zagotavlja razvejana distribucijska
mreža. S hladno kovanimi izdelki je Unior pomemben dobavitelj orodja za evropsko industrijo.

5RþQRRURGMH
Unior d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, Slovenia | www.uniortools.com | E-mail: sales@unior.si























͊

18

DIR

POKROVITELJI DIR 2018

18

DIR

GENERALNI POKROVITELJ

ZLATI POKROVITELJI
®

SREBRNI POKROVITELJI
BRONASTI pokrovitelji

MEDIJSKI PARTNERJI

edina prava revija za mlade www.student.si
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Dnevi industrijske robo ke so eden izmed večjih dogodkov na Fakulte za elektrotehniko v Ljubljani.
Na začetku vsakega študijskega leta se oblikuje nova ekipa študentov, ki se zavzame za organizacijo tega
projekta. Letos je bila to »moja« ekipa.
Rad bi se zahvalil vsem aplikatorjem (Jaka Kovše, Jure Štojs, Angela Divanisova, Tanja Buh, Ema Bošnjakovič,
Nina Seifert, Vid Mlačnik, Miha Ožbot, Aljaž Blažič, Jakob Bračun, Primož Čuvan, Luka Kresnik, Urban
Bobek, Martn Urigelj, Luka Pogačnik, Marko Tičar, Matej Tomc, Gregor Levak, Gaja Žumer, Jernej,Puc,
Robi Ravnikar), ki ste s svojim trudom uspeli naredi začrtane aplikacije, Carolini Petrič,ki je vestno skrbela
za promocijo dogodka na socialnih omrežjih, Peteru Kmeclu za oblikovanje spletne strani ter Urbanu
Jeraju in Simonu Kajsneru, ki sta poskrbela za še eno uspešno tekmovanje RobotChallenge. Hvala tudi
sponzorjem, ki ste nas ﬁnančno in materialno podprli in nam tako omogočili ponovno izvedbo Dnevov
industrijske robo ke.
Velika hvala fakultetnemu osebju za materialno podporo, nasvete, vsestransko pomoč in hvala profesorju
Marku Munihu, brez katerega Dnevi industrijske robo ke ne bi obstajali.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način doprinesli k dogodku DIR 2018!
Vodja projekta
Krištof Alič
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ARTIK ARM
Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

Samsungova Ar k serija, katere višjeležeči
modeli daleč prekašajo vse ostalo na
sadjastem trgu, cenejši modeli gredo pa
resno v meje miniaturizacije, ki jo danes
narekuje IoT.
Ar k sestavljajo tri glavne linije:
 Ar k 020/030/05x
 Ar k 520/530s
 Ar k 710/710s

Serija 0xx povdarja predvsem komunikacijski
del. Vsi modeli vsebujejo sicer M4 ARM,a ta
je predvsem za obdelavo podatkov za po rebe
samega BlueTooth/Zigbee etc vmesnika, preden
gredo po serijski liniji do hosta in nazaj. Tako je
model 020 namenjen Bluetooth Low Energy
(BLE), model 030 je namenjen ZigBee/Thread,
modeli 05x pa Wiﬁju.

Serija 5 ima dva modela, dvojedrni 520 in
š rijedrni 530/530s. Tu so procesorska jedra
ARM A7 na 1GHz, RAM-a je zados za spodoben

46

www.amiteh.si
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OS (512MB), FLASH-a je 4GB (eMMC) ali več, vdelan je
HW za WLAN, BlueTooth, Zigbee, Thread itd.

2'/,ʎ1(
rešitve
Kar se vmesnikov če, je na voljo MIPI ( vhod 3MP@30fps,
izhod 960x540x24bpp), 2XSPI, 12-bit ADCm 2x UART(
samo RX/TX),I2S, PCM, do 100 GPIO, I2C, USB, SDIO/
MMC ipd. Vdelani GPU je iz MALI 400 serije.
Med modeli 520 in 530 so mogoče majhne variacije, a
bistvena razlika je ta, da je 520 dvojedrni, 530 š rijedrni,
530s pa je 530-tka z dodanim kriptomodulom za varno
komunikacijo.
Serija 7xx je podobna seriji 5xx, le da imamo na razpolago
osem jeder in da so ta jedra A53 in ne A7.
Trenutno je Ar k v vrhu svojih kategorij in glede na
to, da za njim stoji Samsung, ni vide , da se bo kaj
radikalnega tozadevno spremenilo. Serija 0xx je bolj
v mikrokrmilniških vodah in ponuja zelo veliko za zelo
malo denarja in v zelo majhnem volumnu. Nimi jasno,
kje drugje lahko dobite M4 ali R4, skupaj s celotnim
radiem (doda samo anteno ali pa še to ne) za €5/kos
v tako majhnem volumnu.
Kot že prej rečeno, OrangePi Zero je dražji, poleg tega
pa ni približno ni tako kakovostno narejen in v tako
majhnem volumnu. Ja, vdelani M4 je v povsem drugem
hitrostnem razredu, ampak v teh mikrokrmilniških
aplikacijah več ni ni potrebno. Linux je tu ovira in ne
prednost.
Ravno tako ostale serije bles jo v svojih razredih. Vse
ponujajo končno neko solidno število GPIO in to v zelo
majhnem form-faktorju, kjub temu, da imajo hitro
periferijo za kamero in zaslon, mrežno povezavo ipd.
Poleg vsega so cene zelo razumne, celo za modele
najvišjega ranga.
Kje drugje lahko dobite soliden dual, quad ali octacore
v tako kompaktni obliki ?

Izdelava 3D kovinskih delov
z lasersko DMLS tehnologijo
MARSi obvlada lasersko sintranje kovinskih
FGNQX &/.5 2TGRTKêCLVGUGXPCRTGFPQ
izdelavo in obdelavo kovinskih delov z
najnovejšo tehnologijo 3D-tiska kovin in zlitin.

www.marsi.at
MARSI, Mario Šinko s.p.
2TGwGTPQXCEGUVC$TGzKEG5NQXGPKLC
08 205 86 92 • 041 722 919 • info@marsi.at

Več informacij na www.ar k.io
AVTOMATIKA 161/2018
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XILINX – projekt EVEREST
Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

Xilinx in Altera sta največja igralca v svetu FPGA-jev, kar narekuje
določeno agresivnost v razvoju. Tako smo pri vsakem novem
tehnološkem procesu tehnologije utragos h polprevodnikov njuno
ime zagledali real vno zgodaj na seznamu »early adopterjev«. Tako
smo bili lahko priča Virtexom raznih generacij na čelu naprednih
tehničnih nodeov, od Virtexa-4 naprej.
In prak čno vedno je vsaka generacija prinesla nekaj več kot zgolj golo
povečanje gostote. Pri Virtex-4 je bila krila ca parcialna rekonﬁguracija, pri
vsak naslednji je bilo kaj drugega, vse do celotnega ARM corea pri Zynq in 3D
mul die izvedbi FPGA-ja pri zadnjih generacijah »VIRTEX Ultrascale«.
Tako je tudi sedaj. 7 nm node prihaja, naslednje leto bodo že imeli glavni
igralci prve produkte na tem procesu. Intel, AMD, IBM govorijo o naslednjih
generacijah računalniških/strežniških procesorjev, Qualcom, Samsung ipd
pripravljajo nove ARM SoC in seveda mora Xilinx pripravi ustrezno zasnovo
za novi proces, če želi osta številka ena.

Tokrat gre za pla ormo, ki jo je Xilinx poimenoval ACAP (»Adap ve Compute
Accelera on Pla orm«), njena prva družina pa je »Everest«. Xilinx že dolgo ima
in ponuja compute node na HT mreži za različne potrebe, sedaj se je odločil
naredi korak naprej in približa tako konﬁgurabilno logiko manj premožnim
a bolj množičnim uporabnikom.
Kot že mnogi vedo, FPGA ni magičen odgovor za vsk problem. Je konﬁgurabilen
v širokih mejah, a ta konﬁgurabilnost stane. Nekako tako, kot če bi imeli
avtomobil iz jeklenih LEGO kock. Tako vozilo bi bilo prak čno neomejeno v
primerjavi s klasično izvedbo, a v večini aplikacij, ki jih dobro pokriva navadni
avtomobil bi bil krepko v zaostanku.
Tako je tudi tu. FPGAji so si ( sploh v specializiranih oblikah) izborili mesto v
posebnih aplikacijah, ki zahtevajo ali pa vsaj cenijo možnost hitre rekonﬁguracije,
torej različnih nevronskih mrežah in druge vrste adap vnih vezij. Sploh takih,
ki lako uporabijo klasično compute-infrastrukturo (v glavnem množilniki in
MAC vezja) znotraj čipa.
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VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

Everest prinaša, površinsko gledano, več vsega, kar smo
lahko videli pri Ultrascaleu in vse to je praviloma tudi
bolje. Več hitros , večja gostota, 3D, integracija z drugimi
sistemi, več procesorskih jeder, več vrst jeder, več ADC/DAC
vmesnikov, RF ipd ipd. Gledano v nekem kontekstu stvar
lahko pomeni več. Če so noovos spremili z ustrezno poli ko,
prodajnimi segmen in kar je verjetno najpomembneje,
ustrezno podporo v razvojnem porgramju, potem mogoče
lahko pričakujemo, da bomo njihove high-end izdelke lahko

videli v širših obsegih od posebnih vojaških programov, AI
oddelkov velikih igralcev, specializiranih laboratorijev ipd.
Xilinx pravi, da je v razvoj vložil 5 let dela in več kot
milijardo dolarjev doslej, na njem pa trenutno dela več
kot 1.500 ljudi.
Everest naj bi doživel tape-out tekom tega leta, prvi primerki
pa naj bi postali dobavljivi leta 2019.

VEČ KOT 1000
RAZLIČNIH IZDELKOV

V O D I L N I S L O V E N S K I P R O I Z VA J A L E C
INDUSTRIJSKE SENZORIKE

Proizvodnji program:
- induktivni senzorji
- kapacitivni senzorji

- REED senzorji

- temperaturna tipala

- elektronski sklopi in krmilniki

Distribucijski program:
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂĚǀŝŐĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂ
avtomatska vrata
in prehode

Storitve :
FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

- ǀĂƌŶŽƐƚŶŝŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝ
SIL1, SIL2, SIL3
-varnostni pohodni tepihi
- ŵƵƚŝŶŐ sistemi …

- industrijski
konektorji

- ŬŽŶēŶĂƐƚŝŬĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐĞŶǌŽƌũŝ - industrijski
- ďƌĞǌǎŝēŶĂƐƚŝŬĂůĂ - ŽƉƚŝēŶŝƐŬĞŶĞƌũŝ GSM vmesniki
- varnostna stikala
- komunikacijske
ŶĂƉƌĂǀĞǌĂĚǀŝŐĂůĂ

- razvoj ƐĞŶǌŽƌũĞǀƉŽǎĞůũĂŚŬƵƉĐĞǀ
- ƌĂǌǀŽũĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚƐŬůŽƉŽǀ;ŬƌŵŝůŶŝŬŽǀ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌũĞǀŝƉĚͿ
- ŵĞƌũĞŶũĞǌĂƵƐƚĂǀŝƚǀĞŶŝŚēĂƐŽǀƐƚƌŽũĞǀ

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Izjemno natančna analiza električnega
omrežja z EtherCAT moduli
Informacije: Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.

Klasična avtoma zacija in merjenje porabe električne energije se vedno bolj prepletata. Integracija
modula EL3783 v standardne krmilne sisteme omogoča natančno analizo električnega omrežja za
sisteme, ki proizvajajo električno energijo. Modul omogoča analizo 3-faznih napetostnih sistemov do
690 V na 6 kanalih hkra s frekvenco vzorčenja do 20 soč vzorcev na sekundo neposredno v krmilniku.

'Oversampling' modul Beckhoﬀ EL3783 za spremljanje porabe električne energije zagotavlja podrobne informacije o tokovih in
napetos h za 3-fazna električna omrežja do 690 V AC, hkra pa izpolnjuje zahteve industrije vetrnih elektrarn.
Za vsako od treh faz modul EL3783 vzorči napetos do 400/690 Vrms in tokove do 1 ali 5 Arms, ki so predstavljeni kot
trenutne 16-bitne vrednos . Meritve na 6 kanalih se izvajajo istočasno po EtherCAT oversampling principu z ločljivostjo
50 μs, torej bistveno hitreje od cikla krmilnega programa. Z uporabo funkcionalnos EtherCAT Distributed clocks je
možno izvaja meritve sinhrono (< 1 μs) z ostalimi EtherCAT napravami tako v manjših kot tudi večjih sistemih. To
omogoča npr. zaznavanje napak, ki se širijo po električnem omrežju.
Za namene izračuna »true RMS« vrednos in izkoristka sistema ali zahtevnejših algoritmov so krmilniku na voljo
podrobni podatki, ki npr. omogočajo analizo napetostnih in tokovnih krivulj. Poleg tega lahko EtherCAT modul EL3783
doseže 650 % nominalnega merilnega območja (1 A) s samodejnim preklapljanjem merilnega območja, kar ponuja
visoko točnost z največjo napako merjenja samo 0,2 % celotnega merilnega območja.
V kombinaciji s knjižnico TF3650 – TwinCAT 3 Power Monitoring – predstavlja modul EL3783 visoko dinamični merilni
sistem za detajlno analizo električnega omrežja, ki je integriran v standardno PC krmilno tehnologijo. Tako se lahko na
primer določi potrebne ukrepe na omrežju v primeru padcev napetos (LVRT – Low Voltage Ride Through) ali pa se
uporabi analizo harmonikov za spremljanje stanja (condi on monitoring) brez dodatnih stroškov, ki jih predstavljajo
senzorji pospeška.
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| TC11-02SI |

Krmilje strojev za Industrijo 4.0
s programsko opremo TwinCAT

www.beckhoff.si/Industrie40
Beckhoff ponuja idealne temeljne tehnologije na osnovi standardnih PC krmilnikov za
aplikacije s konceptoma Industrija 4.0 in Internet stvari (Internet of things oz. IoT).
S programsko opremo TwinCAT se lahko krmilje strojev razširi tako, da podpira ‘big data’
aplikacije, komunikacijo v oblaku, prediktivno vzdrževanje ter celostno analitiko za večjo
proizvodno učinkovitost. Kot sistemsko integrirana rešitev TwinCAT IoT podpira enotne
protokole za komunikacijo v oblaku in omogoča enostavno integracijo storitev v oblaku že
od načrtovanja strojev naprej. Poleg analize napak in prediktivnega vzdrževanja omogoča
programsko orodje TwinCAT Analytics številne možnosti za optimizacijo strojev in sistemov
z vidika porabe energije in sekvenc izvajanja procesov.

EXPRESS NOVICE

Meltdown, Spectre
Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika

Računalniški svet je relativno nedavno dodobra pretreslo razkritje, katerega že dolgo ne pomnimo. Res je, da
se po računalniških revijah vsakodnevno pojavljajo novice o takih in drugačnih vdorih in pomanjkljivostih
opreme ali programja, a tu gre za nekaj bistveno večjega.
Gre za logično napako v principih, ne v sami implementaciji.
Računalniški svet se izredno hitro spreminja v določenih
pogledih, v drugih je presenetljivo počasen. Tako je denimo
varnostni mehanizmi,
ki naj bi zagotavljali
neprebojne stene med
aplikacijami in med
jedrom OS-a in praktično
vsem ostalim v osnovi
z nami že več kot nekaj
desetletij že samo v PCjih, v večjih računalnikih
pa še mnogo pred tem.
Ves ta čas je veljalo, da
je varnost takega sistema
odvisna praktično
samo od korektnosti
implementacije.
Meltdown in Spectre
kažeta na to, da enačba ni več tako enostavna in da bo
preteklo še nekaj časa, preden bodo snovalci procesorskih
rešitev dali ustrezen odgovor, skeptiki pa pravijo, da ta, tudi
ko pride, za večino navadnih uporabnikov ne bo sprejemljiv.
Ranljivi so v neki meri praktično vsi sistemi, s tem da so
mnogi bolj izpostavljeni. Tako je AMD podal informacijo,
da so njegovi stroji imuni na Meltdown, pri Spectre je pa
večina vektorjev napada nepraktična, pri Intlu je očitno
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zavladala nekoliko večja panika, saj je ranljiv tudi na
Meltdown, tako kot baje nekatere verzije ARM-a ipd.
V kratkem planiramo
članek na to temo,
sedaj le kratka novička
s povzetkom. Pri obeh gre
za hecanje procesorja v
špekulativno izvajanje
ukazov, ki bi bili sicer
uporabniku nedostopni
in pa poznejšo zaznavo
skritih rezultatov, ki jih
take opreacije pustijo
v strukturi procesorja.
Moderni procesorji so
skrajno prepleteni in pri
frekvencah od nekaj GHz
in današnjih tranzistorjih
ni vedno časa za čakanje na pogojne rezultate prejšnjih
operacij, ki so potrebni za tekočo. V vsakem trenutku se
praviloma kar nekaj zaporednih ukazov nahaja v različnih
fazah svoje poti skozi procesor in mnogokrat se marsikaj
izvede spekulativno – v pričakovanju, da bo potrebno v
poznejši fazi. Če se pozneje izkaže, da je bila operacija
nepotrebna, se rezultati zavržejo. Če je bila ob tem še
nelegalna, se naj teoretično ne bi zgodilo nič kritičnega.
V praksi pa je težko v takem primeru počistiti ravno vse

ELEKTRONIKA
strukture iz mnogih, predvsem performančnih razlogov.
Pri Spectre gre za izvedenko tega napada, pri kateri lahko
en uporabniški proces izve podatke o pomnilniku drugega.
Meltdown je še veliko bolj kritičen, saj omogoča ob tem še
prehod zaščitne bariere med OS jedrom in uporabniškimi
programi – prioritetni nivo.
V bistvu sta obe ranljivosti samo manjši, čeprav bolj
izpostavljeni del velikega rešeta lukenj. Marketinški oddelki
se bodo še dolgo hvalili nad vsako zakrpano luknjo nove
serije in se delali nevedne ob 500 preostalih, ki bodo
seveda priložnost za nove »izboljšave«.
Zaenkrat je odziv videti predvsem v svetu programja, ker
elektronika zahteva svoj razvojni ciklus za spremembo
in popravek.

Nove izdaje prevajalnikov, OS jeder in uporabniških
programov imajo, vsaj v odprtokodnem svetu, že svoje
utrjene različice. A s tem zgodbe še zdaleč ni konec.
Vsaj neka dobra novica pa je, da bo to povišalo zavest o
vrednosti varnosti strojev, ki jih uporabljamo in postavilo
neke varnostne standarde za del programske opreme, ki je
skrit za barvitim uporabniškim vmesnikom, za operacijski
sistem in za elektroniko, na kateri vse skupaj teče. Poleg
tega, da je vsaj za sedaj AMD videti daleč manj izpostavljen
kot Intel. Lepo je videti tržno tekmo, v kateri so nagrajeni
za to, da dajejo varnosti ustrezno težo in da ta ni vedno
žrtvovana v imenu hitrosti in marketinških testov.
Glede na to, da so v x86 svetu šele zadnje čase zagrizena
konkurenca, bo to prineslo razvoj, boljše izdelke in nižje
cene.
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ORODJA ZA INDUSTRIJO

Prvi Wiha izolirani električni izvijač SpeedE®
Delajte hitro, pritrdite z občutkom
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Novi električni izvijač SpeedE® proizvajalca Wiha omogoča dvakrat hitrejše delo. Olajšuje težavno vijačenje
in hkrati dopušča, da zategovanje zaključite previdno z roko. Idealen je za vijake z navoji in občutljive
naloge pritrjevanja vijakov. Novi električni izvijač SpeedE® proizvajalca Wiha omogoča dvakrat hitrejše
delo. Olajšuje težavno vijačenje in hkrati dopušča, da zategovanje zaključite previdno z roko. Idealen je za
vijake z navoji in občutljive naloge pritrjevanja vijakov.

Novi električni izvijač SpeedE® proizvajalca Wiha omogoča dvakrat hitrejše delo. Olajšuje težavno vijačenje in hkrati
dopušča, da zategovanje zaključite previdno z roko. Idealen je za vijake z navoji in občutljive naloge pritrjevanja vijakov.
SpeedE® je resnično revolucionaren za vsakega, ki opravlja delo z izvijači. Z izvijačem SpeedE® delate hitreje, bolj varno
in bolj učinkovito. Orodje je primerno za praktično vsakršno nalogo, ne glede na to ali gre za občutljivo zategovanje
enega ali več vijakov na enkrat.
Povečuje hitrost dela
Zahvaljujoč 3-stopenjskemu procesu delo zaključite
2-krat hitreje.
Ščiti opremo in material
Izvijač ima vgrajeno zaščitno funkcijo, da prepreči
poškodbe na materialu (max. 0,4 Nm).
Povečuje nadzor
Omogoča previdno zategovanje z roko.
Zagotavlja popolno zaščito
SlimBit vstavki so testirani pri 10.000 V AC in so odobreni
za delo pod napetostjo do 1.000 V AC.
Kompatibilnost
SpeedE® izvijač je kompatibilen z vsemi slimBit vložki, ki jih uporabljajo tudi drugi izvijači Wiha.
Na voljo so trije različni SpeedE® seti, odvisno od tega, kaj potrebujete. Vsi seti vsebujejo SpeedE® izvijač, L-Boxx®
škatlo, polnilec za baterije in 2x polnilni bateriji. Poleg pa lahko izbirate med različnim naborom slimBit-ov in easyTorque
nastavkov za nastavljanje momenta.
Slovenski zastopnik za Wiha izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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OGLASNA SPOROČILA

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme.
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja
Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in preizkusijo
njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte
info@beckhoﬀ.si.

DVe desetletji izkušenj
z laserskim razrezom IN
upogibanjem pločevine.
• Laserski razrez pločevine do 8000 x 2500 x 25 mm.
• Upogibanje tehnološko zahtevnih pozicij do 6000 mm.
• Serijsko varjenje z vrhunskim varilnim robotom.

Lasertehnik Marﬁn, d.o.o., Cesta k Tamu 63, 2000 Maribor
+386 2 4260125 • info@lasertehnik.si • www.lasertehnik.si

AVTOMATIKA 161/2018

55

Advanced Power Supply System
High performance meets high efficiency

EPSITRON®
COMPACT Power

EPSITRON®
ECO Power

EPSITRON®
CLASSIC Power

EPSITRON®
PRO Power

Low-profile, singlephase power
supplies with
a wide input
voltage range
and a 15 V, 12 V,
18 V and 24 V
output voltage.

Single-phase and
three-phase power
supplies with a
wide input
voltage range
and a 24 V
output voltage.

Single-phase
power supplies
with a wide
input voltage
range and a
12 V, 24 V or
48 V output
voltage.

Single- and three-phase
power supplies with a
wide input voltage
range and a 12 V,
24 V or 48 V output
voltage. Features
include PowerBoost,
TopBoost and
optional
LineMonitor.

www.wago.com

SPOROČILA POSLOVNIH PARTNERJEV
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SISTEMI ZA FOTOVOLTAIKO

Mini DC odklopna s kala za
fotovoltaiko Benedict LSM
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Benedict je v svojo ponudbo dodal mini DC preklopna in odklopna
stikala za fotovoltaiko serije LSM, s katerimi boste odklopili DC/AC
pretvornike od solarnih panelov. Njihova stikala za fotovoltaiko so
opremljena z DC izolacijo, ki ustreza zahtevam predpisanega standarda
za fotovoltaiko IEC 60364-7-712.

Zanesljivo upravljajte fotovoltaične
sisteme

Lastnosti stikal za fotovoltaiko
Zanesljivo preklapljanje do 25A pri

Mini DC odklopna stikala za fotovoltaiko

1500V v kategoriji DC21B (DC-PV1),

Benedict serije LSM zagotavljajo

• vzmet v stikalu zagotovi hitro

zanesljivo preklapljanje do 25A pri

preklapljanje in skrajša prehodni

1500V v kategoriji DC21B (DC-PV1).

pojav,

Konstrukcija stikala in izbira materiala
zagotavlja zanesljivo delovanje brez
oksidacije in segrevanja kontaktov.

• majhne dimenzije stikal za aplikacije
z omejenim prostorom,
• kontakti stikal dodatno zaščiteni
pred oksidacijo,

Stikala LSM so opremljena z 2 ali

• različni modeli za vsako aplikacijo.

4 zamenljivimi enojnimi kontakti.
S paralelno ali serijsko vezavo

Skenirajte QR kodo pod sliko ali

kontaktov lahko njihovo sposobnost

obiščite www.tipteh.si ter si preberite

obremenitve še dodatno povečamo.

več informacij.

Hitrost ročnega preklapljanja stikala
ne vpliva na preklopno obnašanje
kontaktov.
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Turck LED Pick to Light pke
za nadzor ročnih montažnih
sistemov
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Tudi za zahtevne aplikacije z
malo prostora
Turck je svoj širok nabor senzorjev
in zaves za sisteme nadzora ročne
montaže še dodatno razširil s
Pick To Light osvetljenimi tipkami
na dotik. Slednje se nahajajo

Tehnologija Pick to Light
Turck-ove Pick To Light rešitve
vam bodo omogočile, da boste
lahko optimizirali montažne in
konfiguracijske procese ter proces
komisioniranja. S pomočjo Pick To
Light tehnologije boste z vizualnimi
(opcijsko zvočnimi) signali označili
ustrezen zaporedni kos v montažnem
zaporedju. Označili boste lahko
tudi neprimerne kose ter preprečili
morebitne napake pri montaži, hkrati
pa odpravili potrebo po dodatnih
nadzornih elektro omarah.

Vizija

avtomatizacije

GA700
Frekvenčni
pretvornik
r Identifikacija pretvornika
s QR kodo
r Online dokumentacija
r Bluetooth in USB povezava
r Android aplikacija za nastavitev
parametrov, spremljanje
delovanja, povezava v oblačne
storitve
r Registracija DWEZ za PLC
programiranje

»IMATE PROBLEM –
IMAMO REŠITEV«
Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 200 51 50
fax: +386 1 200 51 51
www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si
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v ploščatem ohišju z nizko
višino, zaradi katere jih boste
enostavno pritrdili v aplikacijah
z omejenim prostorom. Tipke
boste lahko uporabili tudi v
najtežjih aplikacijah, saj se
nahajajo v robustnem ohišju, s
stopnjo zaščite IP67. “Plug-andplay” način priključitve tipk vam
omogoča, da jih boste inštalirali
enostavno in hitro. V kombinaciji
z modularno zasnovano strojno
in programsko opremo boste tako
lahko razvili cenovno učinkovite
rešitve po meri.
Prednosti Pick to Light sistemov:
• Odpravite napake pri ročni
proizvodnji,
• povišajte zanesljivost proizvodnje,
• optimizacija montažnega procesa
v proizvodnji,
• enostavno priučite proizvodne
delavce o ustreznem zaporedju
procesa montaže,
• izločite nepotrebne človeške
napake pri montažnih opravilih,
• zmanjšajte stroške delovne sile,
• hitra montaža Pick to Light
sistemov, …
LED Pick to Light tipke na dotik
Funkcija K50 ploščate tipke
je podobna kot običajne K50
kupolaste oblike . Uporablja se
lahko kot gumb na dotik, gumb
za zahtevo ali v pick-to-light
sistemih. Tipke so opremljene s
kvalitetnim sistemom zaznavanja
dotika, ki ga boste lahko sprožili
že z nežnim dotikom s prstom ali
dlanjo. Tipka bo zaznala dotik
tudi če je potrebno med delom
uporabljati rokavice. LED žarnice
v tipkah vam zagotavljajo dolgo
življenjsko dobo, visoko jakost
svetlobe in nizko porabo energije.
Skenirajte QR kodo pod sliko
ali obiščite www.tipteh.si ter si
preberite več informacij.
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Avtoma zacija in
op mizacija gravitacijskega
litja aluminijas h ulitkov
Anton Verdenik, Tomi Lendero, Tadej Dobrun, Marko Planinšek
TALUM Servis in inženiring d.o.o.
Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo, Slovenija
anton.verdenik@talum.si

Automation and optimization of the aluminum gravity die
casting process
Casting is important part of slovenian economy and base of growth Talum company.
Talum is producing diﬀerent casting products using gravity die casting technology.
In the paper is presented development of Talum die gravity casting technology.
Tilting gravity casting machine, wich is key part of the technology was completly
developed and produced in Talum service and engineering. According to latest
foundry standards, is casting machine controlled with modern process control
system and therefore flexible for using in diﬀerent configurations.
In order to increase productivity the concept of the casting cell with two casting
machines and one industrial robot has been introduced. Industrial robot transfer
the liquid metal from maintenance furnace on casting machines and later remove
the product after solidification.
The latest stage of development was optimization of transfer the liquid aluminum
from the furnace to the casting machine. Open ceramic ladle in which the liquid
aluminium rapidly oxidized and cooled due to exposure to atmosfere and at the
same time is security risk to the operator, has been replaced by a closed vacuum
system. After implementation of this solutions was achieved higher production
and quality of the casting products and improved energy eﬃciency of the process.

Kratek pregled prispevka
Livarstvo je eden od stebrov slovenskega gospodarstva in pomemben temelj
rasti družbe Talum, kjer tudi proizvajamo aluminijaste ulitke po tehnologiji
gravitacijskega kokilnega litja.
V prispevku je predstavljen razvoj Talumove tehnologije gravitacijskega litja.
Livni stroj, ki je ključna naprava v proizvodnem procesu smo razvili in izdelali v
podjetju Talum Servis in inženiring ter ga v skladu s sodobnimi trendi v livarstvu
tudi popolnoma avtomatizirali in vključili v nadzorni sistem za spremljanje
proizvodnje.
Za povečanje produktivnosti in boljšo ergonomijo smo v livno celico postavili
dva livna stroja in industrijskega robota, ki s pomočjo zajemalke v stroje naliva
tekoči aluminij in s prijemalom iz njih izvzema vroče ulitke.
Zadnji razvojni korak je bila optimizacija prenosa tekočega aluminija iz peči
na livni stroj. Odprto zajemalko v kateri tekoči aluminij zaradi izpostavljenosti
oksidira in se hitro ohlaja ter hkrati predstavlja varnostno tveganje za operaterja,
smo nadomestili z zaprtim vakuumskim sistemom. S to rešitvijo smo dosegli višjo
kakovost ulitkov in boljšo energetsko učinkovitost procesa.

AVTOMATIZACIJA LITJA
1 Uvod
Aluminij je v svetu zaradi izjemnih mehanskih, fizikalnih, kemičnih in tehnoloških
lastnosti takoj za železom najbolj uporabljena kovina. Številni izdelki uliti iz aluminijevih
zlitin so uporabljeni na vseh tehničnih področjih, kot so transport, elektrotehnika,
strojegradnja, gradbeništvo in embalaža.
Ulitki se proizvajajo z ulivanjem tekoče kovine v livno formo ali kokilo, kar je eden
najstarejših in zelo pogosto uporabljenih načinov oblikovanja kovinskih materialov. V
proizvodnji ulitkov so uveljavljene tri tehnologije litja in sicer gravitacijsko, nizkotlačno
in visokotlačno. Vsaka od naštetih tehnologij zahteva specifične proizvodne naprave
ter omogoča izdelavo zanjo značilnih tipov ulitkov.
V članku se bomo omejili na obravnavo gravitacijskega litja, ki se izvaja z nagibnim
livnim strojem. Nagibno gravitacijsko litje je postopek, kjer talina sledi nagibu livnega
stroja in se zaradi vpliva težnosti prelije v kokilo. Kokila je ključna komponenta livnega
procesa. Izdelana je iz orodnega jekla. Ima obliko in gravuro ulitka z livnim kanalom za
dovod taline ter oddušnikom za odvod zraka iz kokile. V kokili poteka proces strjevanja
kovine, ki odločilno vpliva na produktivnost in kvaliteto izdelkov.
Avtomatizacija procesa gravitacijskega litja je nujni razvojni korak za doseganje
standardov najzahtevnejših kupcev. Sistem za procesno vodenje ima vgrajene funkcije
za upravljanje livnega procesa, sinhronizacijo robotske strege, interakcijo z operaterjem
in prenosom procesnih podatkov v realnem času na nadzorni sistem.
2 Nagibni livni stroj
2.1 Koncept livnega stroja
Nagibni livni stroj, ki je namenjen gravitacijskemu litju je prikazan na sliki 1. Načrtovan
in izdelan je bil v podjetju Talum servis in
inženiring. Stroj je sestavljen iz dveh paralelnih
konzol, ki sta pritrjeni na nosilno mizo. Miza
je vrtljivo vpeta na podnožje, ki je pritrjeno v
podlago z možnostjo spreminjanja nagiba med
-10º do 90º. Dvodelna kokila je nameščena
med vpenjalni plošči dimenzije 1200x800
mm od katerih je zgornja premična, spodnja
pa fiksna. Za kinematiko stroja so uporabljeni
hidravlični cilindri. Nalivanje taline v livno
čašo je možno izvajati ročno ali avtomatsko
z robotom. Iz tega razloga je višina livne čaše
v vertikalnem položaju stroja na višini, ki je
primerna za ročno nalivanje taline z zajemalko.
Slika 1: Gravitacijski livni stroj.
Kljub temu, da so v nekaterih livarnah še vedno v uporabi popolnoma ročno posluževani
livni stroji je avtomatizacija nujen ukrep, ki v razvitem svetu omogoča konkurenčnost
tehnologije gravitacijskega litja. Pri načrtovanju avtomatizacije smo najprej določili
procesne spremenljivke, ki vplivajo na produktivnost in kakovost. To sta:
i. krivulja nagibanja (padanje) stroja in
ii. temperaturni profil kokile.
Krivulja po kateri se stroj nagne da prelije talino
iz livne čaše v kokilo mora biti takšna, da pride do
enakomernega zalivanja in odzračevanja kokile
brez vrtinčenja taline. Za vodenje kinematike stroja
je uporabljen proporcionalni hidravlični sistem.
Hidravlične cilindre krmili agregat z delovnim tlakom
140 barov, prikazan na sliki 2, ki je bil projektiran
za specifične potrebe nagibnega livnega stroja.
Slika 2: Hidravlični agregat.
Naslednja tehnološka zahteva je regulacija temperaturnega profila kokile. Na livnem
AVTOMATIKA 161/2018
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stroju je plinska instalacija,
za predgrevanje in razvod
komprimiranega zraka za
hlajenje različnih con kokile
(slika 3). Z regulacijo pretoka
zraka skozi posamezne
cone hladimo kokilo in
tako vplivamo na proces
strjevanja taline.

Arhitektura procesnega vodenja, prikazana na sliki 4 je zasnovana
na platformi Siemens S7-1500F. Krmilnik procesira digitalne
signale (senzorji končnih položajev, tipke, lučke, ventili, vklop
motorjev...), analogne signale (temperature, regulacija pretoka
in tlaka olja, merilne letve pozicije, dajalnik impulzov nagiba
stroja..) in funkcije varnostnih vhodov ter izhodov krmilnika (zasilni
izklop, varnostne ključavnice, svetlobne zavese, varnostni izhodi
za proženje gibanja stroja).

Slika 3: Plinska rampa in
hladilna omara.
2.2 Avtomatizacija livnega stroja
Na osnovi zakonitosti procesa, potreb livarjev in funkcionalnosti
naprav je bil razvit aplikativni programski paket za avtomatizacijo
livnega stroja, ki omogoča:
• varno delo po direktivami o graditvi strojev
• vodenje hidravličnega agregata in regulacija
• moči ter hitrosti hidravličnih cilindrov
• vodenje kinematike stroja (odpiranje kokile
• in krivulja padanje stroja)
• regulacija temperature kokile (krmiliti zračne hladilne
tokokroge za hlajenje kokile in plinske tokokroge za
predgretje kokile)
• parametriranje stroja in kreiranje receptur za različne tipe
ulitkov
• diagnostiko delovanja stroja, arhiv podatkov in oddaljen
dostop
• integracijo ostalih proizvodnih naprav (robot, vzdrževalna peč)
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Slika 4: Sistem za avtomatizacijo.
Elektro inštalacje potekajo iz glavnega razdelilca v elektro
prostou, kjer je razvod moči in krmilnik s centralno periferijo ter
varnostnimi komponentami. Ob in na stroju pa sta še dva elektro
razdelilca, eden služi kot HMI vmesnik, drugi pa je koncentrator
signalov potrebih za vodenje stroja. V obeh razdelilcih je
dislocirana krmilniška periferija z vhodno izhodnimi moduli,
ki je preko profinet komunikacije povezana z glavnim krmilnikom.
Prednost tako zasnovanega distribuiranega sistema je bistveno
manj opreme in kablov, ter krajši čas montaže in zagona.

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
Signali iz varnostnih vej so v krmilnik in
periferijo vključeni na varnostne vhodno
izhodne module, kar še dodatno poenostavi
električne povezave, hkrati pa omogoča
enostavno povezavo z varnostnimi vejami
ostalih naprav (roboti, manipulatorji...).
Operaterska konzola z HMI vmesnikom
prikazana na sliki 5, je neposredno pri stroju.
Na njej so tipke, stikala in signalizacija za
manipulacijo funkcij stroja, ter procesni
panel Siemens TP1200 za vizualizacijo in
parametriranje procesa.
Slika 7: Vgradnja SCADA strežnika.

Slika 8: Vizualizacija procesa – my Scada.
Slika 5: HMI ob livnem stroju.
2.3 SCADA sistem
Za nadzor procesa smo izbrali izdelek
češkega proizvajalca mySCADA [2]. To je
produkt najnovejše generacije primeren
za manj obsežne aplikacije. Koncept je
prikazan na sliki 6. Deluje na strojni opremi
imenovani myBox z operacijskim sistemom
Linux. Kompaktna naprava je večnamenska.
Ima vgrajen SCADA strežnik, hkrati pa je
tudi univerzalni komunikacijski vmesnik.
MyBox preko tehnološkega ethernet
omrežja komunicira z krmilniki. Omogoča
povezavo stroja z internetom preko VPN
ali LTE/4G GSM omrežja. Dostop in prikaz
podatkov je možen na vseh platformah
od PC računalnika do mobilnih naprav.

3 Livna celica
3.1 Zasnova livne celice
Naslednji razvojni korak je bila robotizacija
livnega procesa, saj ročno nalivanje taline in
izvzemanje ulitkov, prikazano na sliki 9, ne
daje vedno zadovoljivih rezultatov. Kriteriji
za konfiguracijo naprav so bili produktivnost,
ekonomičnost, funkcionalnost in varnost.
Odločili smo se za koncept, kjer sta dva
nagibna livna stroja, dve vzdrževalni peči za
talino in industrijski robot postavljeni v
livno celica, prikazano na sliki 10.

MyBox-a je vgrajen v elektro omaro, kar je
prikazano za na sliki 7. Aplikacija za nadzor
procesa, prikazana na sliki 8, je dostopna na
katerikoli platformi s pomočjo internetnega
brskalnika.

Slika 9: Ročno nalivanje taline.

Slika 6: Arhitektura mySCADA.
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Livna stroja ter peči so postavljeni
zrcalno na ravnino robota. Naloga
robota je doziranje taline in izvzemanje
ulitkov iz livnega stroja. Operater
še vedno ročno pripravlja kokilo in
vstavlja peščena jedra. V primeru izpada

AVTOMATIZACIJA LITJA
robota, je zaradi postavitve stroja in peči možno celotni proces
izvajati tudi ročno. Projektiranje je bilo razdeljeno na več
faz. Najprej je bil izdelan 3D model celice z vso pripadajočo
opremo. Sledila je simulacije gibanja robota v prostoru, ki je
izločila potencialne kolizije ter singularne točke v krivuljah
gibanja robota.

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

Slika 10: Koncept robotske livne celice.
Za izvedbo usteznih varnostnih ukrepov je bila izdelana ocena
tveganja po direktivi za gradnjo strojev 2006/42/ES. Varnost
operaterja je zagotovjena z razdelitvijo livne celice na tri
sektorje, ki so varovani z foto zavesami.
Varnostni elementi so povezani v krmilniški sistem, ki z
varnostnimi funkcijami in logiko upravljanja zagotavljaja, da
se operater vedno nahaja v varni coni stroja.
3.2 Vključitev robota v livno celico
Zadovoljiva stopnja avtomatizacije livnega procesa je bila
dosežena šele z uvedbo robota, ki je razbremenil operaterja

ELBACOMP D.O.O., STEGNE 35,
1000 LJUBLJANA, WWW.ELBACOMP.SI
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.
Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in
MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.
Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP
sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala
učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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težkega in nevarnega dela nalivanja taline
v kokilo in izvzemanja ulitkov. Hkrati se je
povečala produktivnost in kakovost ulitkov
zaradi konstantnega proizvodnega takta.
Najbolj zahtevna delovna operacija je
nalivanje taline z odprto zajemalko, saj je
potrebno zajeti zadostno količino taline in
jo varno brez polivanja čim hitreje preliti v
kokilo livnega stroja. To smo rešili z izdelavo
univerzalnega prijemala za robotsko
roko. Na eni strani ima zajemalko s servo
motorjem ki je hkrati sedma robotska os
za nagib, na drugi strani pa je mehanizem
za izvzemanje ulitka iz kokile. Na sliki 11
je prikazano robotsko nalivanje taline v
kokilo, na sliki 12 pa izvzemanje ulitka
iz kokile.

Slika 11: Nalivanje taline v kokilo.

Slika 12: Izvzem ulitka iz kokile.
Integracija robota v krmilni sistem livnega
stroja je izvedena s profinet komunikacijskim
vodilom.

4 Prenos tekočega aluminija
na livni stroj
4.1 Koncept prenosa taline z vakuumom
Prenos taline na livni stroj je zelo občutljiva
tehnološka operacija, ki se pri gravitacijskem
litju izvaja tako da bodisi livar ali robot z
zajemalko prelije določeno količino taline iz
vzdrževalne peči v kokilo. Zelo enostaven
princip ima zaradi odprte zajemalke številne
pomanjkljivosti kot so toplotne izgube,
daljši cikli zaradi počasnega prenosa,
oksidacija zaradi stika tekočega metala z
atmosfero, nenatančno doziranje količine
metala in nevarnost poškodb delavcev.
Ugotovljene pomanjkljivosti so bile
odpravljene s spremembo načina zajemanja
in nalivanja metala. Odprto zajemalko smo
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zamenjali z vakumskim dozirnim sistemom,
prikazanim na sliki 13, ki ga je za doziranje
taline v visokotlačne livne stroje razvilo
avstrijsko podjetje Meltec [3]. Skupaj z
njimi smo vakuumski
dozirni sistem prilagodili
potrebam gravitacijskega
litja in ga uspešno uporabili za doziranje taline
v nagibni livni stroj.

robota. Naloga robota je transfer dozirnega
sistema iz mesta črpanja taline do kokile
in nazaj.
Avtomatizacija procesa obsega povezavo
sistemov livnega stroja, dozirnega sistema
in robota na profinet vodilu ter prilagoditev
aplikacije livnega stroja specifičnim zahtevam vakuumskega dozirnega sistema.

Slika 13: Vakuumski
sistem za doziranje
taline.
Dozirni sistem je sestavljen iz keramičnega
valja, ki mora biti pred prvim zajemom
taline, ogret na delovno temperaturo.
To dosežemo tako, da ga držimo dovolj
časa nad talino v peči. Valj ima na spodnji
strani odprtino, ki se zatesni z zatičem.
Med zajemom taline se valj delno potopi
in prebije oksidno plast na vrhu taline. V
komori valja se preko injektorja ustvari
odtlak, ki črpa talino. Sestavni del sistema
je tudi tehtnica, ki na 10 gramov natančno
tehta količino zajete taline. Ko je v valju
želena količina taline, zatič preko cilindra
zapre komoro. Prenos taline od stroja
do kokile je lahko hitrejši kot pri odprti
zajemalki, saj je komora zaprta in ni
nevarnosti izliva tekočega metala. Izpust
taline je lahko delni ali popolni, tako
da je z enim zajemom možno dozirati
v več kokil hkrati. Vakuumski sistem je
voden z lokalnim PLC s širokim naborom
parametrov za optimizacijo črpanja in
doziranja tekočega metala.
Koncept robotske celice za nalivanje taline
z vakuumskim sistemom je prikazan na
sliki 14. V razvojni fazi je robotizirano samo
nalivanje taline, kasneje pa je predvideno
tudi avtomatsko izvzemanje ulitkov.

Slika 14: Koncept robotske celice za
nalivanje taline z vakuumskim sistemom.
4.2 Integracija vakumskega sistema za
prenos taline in robota
Zadnji razvojni dosežek na tehnologiji
gravitacijskega litja, prikazan na sliki 15,
je bila instalacija vakumskega dozirnega
sistema za nalivanje taline na industrijskega

Slika 15: Prenos in nalivanje taline z
vakuumskim sistemom in robotom.
4.3 Rezultati vakuumskega nalivanja taline
Po dvo mesečnem testiranju vakuumskega
dozirnega sistema smo ugotovili številne
koristi. Nižja poraba energije zaradi 10°C
nižje temperature v vzdrževalni peči.
Produktivnost se je povečala za najmanj
10%, zaradi hitrejšega transporta taline.
Ugotovljena je bila boljša kakovost ulitkov.
Vsi ulitki so enaki zaradi natančnega
oziranja taline. Zaradi manjše poroznosti
se je tehnološki izmet zmanjšal za več
kot 30%, kot posledica izolacije tekočega
metala od atmosfere.

5 Zaključek
Predstavljen je bil zelo uspešen pet letni
razvojni cikel tehnologije gravitacijskega litja,
katerega rezultat je paket celovitih rešitev
za gravitacijsko litje, ki vsebuje livni stroj,
robotsko celico, različne sistemi za doziranje
taline in univerzalni sistem za avtomatsko
vodenje in nadzor procesa. V tem času smo
izdelali osem nagibnih livnih strojev od
katerih delujeta dva kot samostojni enoti,
šest pa v robotskih livnih celicah. V letu
2016 je bilo na teh napravah proizvedeno
več kot 2000 ton različnih ulitkov.
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