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UPORABA PAMETNIH VIJAČNIKOV PRI SESTAVLJANJU ROBOTSKE
ROKE
Damjana VAVTAR, Klemen ZALAR, Klemen KASTELEC
Yaskawa Europe Robotics d.o.o.
POVZETEK

Koncept industrije 4.0 oziroma četrte industrijske revolucije predstavlja digitalizacijo proizvodnje. Nanaša se na
razvoj delovanja sodobnih inteligentnih tovarn, za doseganje boljše zmogljivosti, nižjih stroškov in višje kakovosti. Cilj je
doseči popolno digitalizacijo in avtomatizacijo z uporabo internet stvari IoT, umetne inteligence, analitike velikih podatkov
ali robotike. Med orodja, za doseganje industrije 4.0, lahko štejemo tudi uporabo pametnih vijačnikov, ki z ustvarjenimi
podatki dajejo vpogled v delovanje proizvodnih linij, hkrati pa zagotavljajo boljšo kakovost, kontrolo le te in zmanjšano
število napak.

1. UVOD
Koncept
industrije
4.0
predstavlja
digitalizacijo proizvodnje oziroma razvoj
pametnih tovarn za doseganje boljše zmogljivosti,
nižjih stroškov in višje kakovosti. Cilj je doseči
popolno digitalizacijo življenjskega cikla in
avtomatizacijo z željo po doseganju boljše
zmogljivosti, nižjih stroškov in kakovosti [1].
Korak k temu je zagotovo tudi uporaba
pametnih vijačnikov v procesih vijačenja. Ti
omogočajo zbiranje, prenos in interpretacijo
podatkov, pogosto tudi v realnem času, kar vodi
do visoke ravni sledljivosti in nadzora
montažnega procesa. Zagotavljajo potrebno
povezljivost z drugimi napravami in elektronsko
shranjevanje podatkov za opravila, ki so bila prej
opravljena z mehanskimi ključi, ki ne omogočajo
sledljivosti procesa vijačenja.
Uporaba pametnih vijačnikov tudi zmanjša
število azličnih orodij, ker pokriva širok razpon
navorov in se lahko uporablja za različne
postopke montaže. S pravilno implementacijo in
uporabo se znatno olajša proces montaže. S tem
razbremenimo delavce in skrajšamo čase
vijačenja.
2. TEHNIČNE ZAHTEVE IN
PRIČAKOVANJA
Cilj implementacije pametnih vijačnikov je v
prvi vrsti sledljivost montažnega procesa,
ASM '21/22

skrajšanje časov montaže, nabora potrebnega
orodja in najpomembnejše, zmanjšanje možnosti
in števila napak. Glavne zahtevane značilnosti
pametnih vijačnikov so opisane v Tabeli 1.
Tabela 1: glavne zahtevane značilnosti

Zahtevana
značilnost
Natančnost
sistema za
pozicioniranje
Izklopni
navor
vijačnika

Testna
značilnost
Merilne
točke v
delovnem
območju

Toleranca

Testirna
naprava
Pozicionirn
i sistem

Naprava za
Navor
± 5 % merjenje
navora
Naprava za
Izklopni kot
Kot vijačenja 250° merjenje
vijačnika
kota
Število
Štetje vijakov vijakov z
za definiran
doseženim 0 %
proces
ustreznim
momentom
Dosedanji postopek vijačenja v proizvodnji
Yaskawa Europe Robotics, ki se izvaja s
konvencialnimi orodji, se vedno izvede v dveh,
včasih celo treh korakih – z vidika doseganja
ustreznega momenta. Uporabljena konvencionalna orodja so prikazana na Sliki 1.
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Slika 1:: Trenutno orrodje, pametni vijačniki

Prvi
P korak ppredstavlja vijačenje vseh
v
vijakovv na
definiran
d
m
moment. Drugi
D
korak predstaavlja
kontrolo
k
moomenta. Kjeer je potrebno se izvedde še
dodatna
d
konntrola in siccer s strani druge osebbe. V
primeru
p
upoorabe pamettnih vijačnikov bi se laahko
znebili
z
dodaatnih kontrool, kar bi ob
bčutno skrajjšalo
čas
č procesa vijačenja inn s tem proccesa montažže.
Da bi lahko zagootovili ustrrezno kakoovost
vijačenja,
v
kljub izpušččenim kontrrolam mom
menta
vijakov,
v
jee potrebenn nadzor tudi drrugih
pomembnih
p
parametrov. Glavn
na zahtevaa je
predvsem
p
naatančnost saamega vijaččnika, ki ne sme
odstopati
o
za več kot ± 5 %. Poleg tega
t
je potreebno
ustrezno
u
om
mejiti in konttrolirati:
 mom
ment,
 kot vvijačenja - zagotavlja,
z
da je
uporrabljena ustrrezna dolžin
na vijaka in
 števiilo vijakov.

Slika 2: Deloovna miza z navadnimi
n
mo
omentnimi klljuči

2

Velika prednosst oziroma oopazna izbo
oljšava je tuddi
večjja delovna površina nna montažnii mizi (Slikka
2). Z enim pametnim vijačnikom
m, bi lahkko
nadomestili veeč momentn
tnih ključev
v – za vsaak
ment se ttrenutno up
porabi druug
defiiniran mom
mom
mentni ključč, s katerim
mi se izvaja vijačenje.
v
Želja in ko
orak proti ddoseganju učinkovitos
u
sti
indu
ustrije 4.0,, bi bila povezljivo
ost z ME
ES
sisteemom, shrranjevanje podatkov in izhodniih
info
ormacij o
dosegan
anju
ustreeznosti ali
a
neustreznosti vijačenja
v
(O
OK ali NO
OK) v okvirru
ovnega naloga.
n
S ttem bi biila doseženna
delo
popolna sledljiv
vost za vsakkega robotaa.
Standardni sistem paametnega vijačnika je
j
razd
deljen na 4 module (SSlika 3). V nadaljevanjju
bod
do
prikazzane
tehhnične
zahteve
z
za
najp
pomembnejša dva m
modula – krmilnik in
i
vijaačnik.

Sllika 3: Moduli standardneega pametneg
ga vijačnika

Glav
vne zahtev
ve za krm
milnik in programskko
opreemo:
 morra dovoljevvati do 60
6 različniih
prog
gramov vijaačenja,
 omo
ogočena m
mora biti nastavljivost
zapo
oredja proggramov,
 prog
gram
om
mogoča
približevanj
p
je
vijaakov
 začeetek prograama vijačen
nja se lahkko
izveede šele poo podajanju
u zagonskegga
sign
nala preko PPLC,
 posttopek vijaačenja see šteje za
z
zaklljučenega šele po izzdanem OK
K
sign
nalu,
 v prrimeru NOK
K signala, nadaljevanjje
posttopka ni moogoče izvessti – potrebnna
koreekcija predhhodnega korraka,
 povezljivost
z
E-manualom
E
m,
avto
omatski prrenos in shranjevanjje
pod
datkov podd pred-dolo
očen nalogg,
shraanjevanje reezultatov v sistem ME
ES
ASM '21/2
22

UPORABA P
PAMETNIH VIJAČNIKOV
V
PRI
P SESTAVL
LJANJU ROB
BOTSKE ROK
KE
Damjana
D
VAVT
TAR, Klemen KASTELEC, Klemen ZALA
AR
Yasskawa Europe Robotics d.o.o.



– zagotovljeena sledljiv
vost za vsakkega
rrobota,
zzagotavljati
moraa
možžnost
ooddaljenegaa dostopa prek omrrežja
(Ethernet).

Glavne zzahteve za vijačnike:
v
 ddoseganje momenta v toleranččnem
oobmočju ± 5 %,
 nnadzor in ustrezno doseganje
d
kota
vvijačenja,
 teeža manjša od 1,5 kg,
 pprilagodljiv navor, veelikost vijaakov,
ddolžina navvoja ipd. glede
g
na ssklop
m
montažnegaa procesa,
 vvijačenje v obe
o smeri,
 sspremljanje števila vijakov,
 v začetnem
m položaju zavzema čim
m
manj delovnne površine,,
 oomogoča vij
ijačenje na celotni dellovni
ppovršini mizze,
 m
mora se proosto in glad
dko premikaati z
rroko v seri X,
X Y in Z,
na
 ssmer vijaččenja je pravokotna
p
ddelovno mizzo,
 oomogoča uporabo
u
raazličnih b itov,
kkontroliranaa mora biti tudi upooraba
uustreznega bit-a.
b

obm
močja. Masaa orodja je 0,7 kg. Dosega prostto
hitro
ost do 950 vrt/min.
v
Oppremljen je z lučko, ki v
prim
meru ustrezzno izvedeenega vijaččenja zasveeti
zeleeno, v primeeru neustrezznega pa rdeeče (Slika 4).
4
Za doseganje različnih rangov momenta
m
s
se
uporabi druge vijačnike enakega tip
pa, vendar z
drug
gačnimi speecifikacijam
mi.

Slika
S
4: ERS112-M20 [2]

Zgoraj op
pisani tip vijačnika mora biiti
opreemljen tudii z ustreznno reakcijsk
ko roko. Na
N
voljo so različne linearrne reakcijjske roke z
zgorrnjo omejitvijo navoraa. Ta odvzaame navor in
i
težo
o orodja z zapestjaa operaterrja, izboljšša
kakovost dela in natančnnost dosežen
nega navora.
Pri uporabi reaakcijskih rook s senzorrji je možnno
p
vijaačenja (Slik
ka 5).
nadzorovanje položaja

3.
3 REZUL
LTATI TES
STIRANJA
A
Sliika 5: Reakcij
ijska roka [2]

Za boljššo predstavvo in vpogled v dejannsko
delovanje
d
paametnih vijaačnikov v proizvodnji
p
smo
se
s odločili za testiranj
nje le teh. S tem smoo se
seznanili
s
s potrebnnimi info
ormacijami in
morebitnimi
m
i izzivi, do katerih
k
bi laahko prišlo med
im
mplementaccijo v proizvodnjo. V nadaljevvanju
bodo
b
predsttavljene poomembnejšee ugotovitvve in
izzzivi. Tesstirali smoo električn
ne sisteme za
sestavljanje,
s
, ponudnikaa Desoutter.
Glavninaa testiranjaa in ugotovitev je bila
narejena
n
s kombinaccijo krmiln
nika CVIR
R II,
programom
p
CVIPC2000
in
n
električčnim
vijačnikom
v
E
ERS12-M20 z reakcijssko roko.
Električnni vijačnikk ERS12-M
M20 omoggoča
doseganje
d
m
momenta v rangu med 1,5 in 12 Nm,
kjer
k je zgorrnja meja kritična,
k
pod
d spodnjo ppa ni
zagotovljeno
z
o dosegaanje 5% tolerančnnega
ASM
A
'21/22

VIR II (Slikaa 6) omogočča
Testirani krrmilnik CVI
no povezavo
o orodja. Naanj je možn
no shraniti do
d
žičn
50 programov. Pisanje pprograma je možno na
n
milniku ali na
n računalniiku – preno
os programoov
krm
iz osebnega raččunalnika nna krmilnik je
j možen, ko
k
sta povezana s kablom. Natančnostt je mogočče
očiti za vsaak delovni ccikel poseb
bej: omogočča
dolo
zahttevano 5 %.
S program
mom CVIPPC2000 je omogočenno
pisaanje prograamov na rračunalniku
u. Možna je
j
analliza rezulttatov vijaačenj in optimizacijja
proccesa.
V delovn
nih ciklih definiram
mo končnni,
najm
manjši in naajvečji dovooljeni momeent, hitrost in
i
kot vijačenja, kjer
k predstavvlja en zasu
uk vijaka 3660
stop
pinj.
3
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Hitrost vijačenja lahko prrilagajamo. Za
doseganje
d
večje natanččnosti je prip
poročljiva nnižja
hitrost,
h
pri ppribliževanjuu pa je lahk
ko hitrost viššja –
to
o dosežem
mo z več fazami,
fa
kjerr so definiirane
različne hitrosti.

S
Slika 6: Krm
milnik CVIR II
I [2]

Razpon hitrosti je od
o 1 do 130
0 %, vendarr nad
90
9 % ni priiporočljivo.. Možnih jee več vrst ppodciklov,
c
kjerr vsak izppolnjuje razzlične zahtteve.
Krmilnik
K
naato zahtevaa izbiro praavega progrrama
za
z želeno vijjačenje (Slika 7).

Prvi prograam je napisaan za vijačeenje direktnno
na zahtevan
z
mo
oment in jee sestavljen iz dveh poddfaz. Na začetk
ku z velikoo hitrostjo vijačimo do
d
mom
menta 0,2 Nm in natto nadaljujeemo z nižjjo
hitro
ostjo do deffiniranega kkončnega momenta.
m
Drugi
D
progrram je enakk prejšnjem
mu, le da je v
začeetku vključena še fazaa približevaanja. Uporabbi
se ga
g kjer ni mogoče
m
direkktno vijačenje. Na Slikki
8 so
s prikazan
ni zaporedn
dni koraki vijačenja –
prib
bliževanje, vijačenje nna končni moment in
i
kon
ntrola momeenta.

a)

b)

c)

Slik
ka 8: Koraki vijačenja:
v
a) približevanje, b) vijačenje
na končn
ni moment, c)) kontrola mo
omenta

Tretji progrram se upoorablja za viijačenje, kjeer
n navoje nanese tesnililno maso. V začetku se
s
se na
izvaaja počasno
o vrtenje vvijaka, med
d katerim se
s
nanese tesnilno
o pasto. V nnadaljevanju
u je program
m
enak
k drugemu
u – približeevanje in nato končnni
mom
ment.
Da bi dolo
očili, kolikko časa bi prihranili z
uporabo pamettnih vijačnikkov, smo zv
vedli meritvve
časo
ov vijačen
nja z navvadnim in
n pametnim
m
vijaačnikom.
Pri vijačen
nju robota IIZDELEK2
2 smo meriili
čas vijačenja enega vvijaka pri posameznni
operraciji. Merittve so prikaazane v Tab
beli 2.
Tabela 2: Rezulta
ati meritev

Slika 7: Proogram CVIR
R II

Testiranjje smo izvajali na vijaččenju
IZDELEK1.. Najprej je
j bilo po
otrebno izppisati
korake
k
vijaččenja – mooment, dolžžino in veliikost
vijaka
v
(Slikaa 8). V naslednjem deelu smo nappisali
prvi
p
program
m, v katerem smo zaa začetek zzgolj
definirali
d
koončne momeente in hitro
osti vijačenj a.
Že na zaačetku testirranja smo ugotovili,
u
dda bo
potrebnih
p
vveč različniih program
mov. Na kooncu
smo
s
vsa viijačenja izvvajali z en
nim ali dvvema
izzmed 'osnovvnih' treh napisanih pro
ogramov.

4

Naamestitev vijaaka (brez tessnilne
maase)
Naamestitev vijjaka (s tessnilno
maaso)
Up
poraba momeentnega kljuuča in
privitje vijakov
v + označba vseh
vijaakov
Up
poraba momeentnega kljuuča in
privitje vijakov + oznnačba
eneega vijaka

Čaas

Enota

00:04,1

s/vijakk

00:07,7

s/vijakk

00:05,2

s/vijakk

00:01,8

s/vijakk

V Tabeli
T
3 je prikazan
p
čaas, potreben
n za vijačenjje
22 vijakov M3x10.
M
Oppazimo laahko, da je
j

ASM '21/2
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postopek
p
s pametnim vijačnikom
v
približno 33%
hitrejši.
h
Tabela
T
3: Rezzultati meriteev – čas vijačeenja

Ročno vvijačenje

S pametn
nim vijačnikoom

6 minn 11 s

4 min
m 8s

Analiziraali smo tudi
t
prihraanek časa za
vijačenje
v
vijjakov na ceelotnem izd
delku oz. roobotu
GP7.
G
Pred uvedbo pametmega vijačnika smo
porabili
p
za vvijačenje vijakov
v
na izdelku
i
GP77 1h
34
3 min. Po uporabi paametnih vijaačnikov se jje ta
čas
č skrajšal na le 1h 2m
min (Slika 9)).

Tabela 4: Rezulta
ati meritev – dodaten kot zasuka vijak
ka
pri kontroli
k
mom
menta
Meriteev Meritev Meeritev Meritev Meritev
M
Meriteev
2
3
4
5
1
6

Do
otaten
kot zasuka 8,9
11
555
44,3 16,8 26,99
vijaaka [°]
M
Meriteev
– ko
ontrola Meriteev Meritev Meeritev MeritevMeritev
8
9
10
11
7
12
momenta
32,8
8 14,6 277,3 47,3
35
41,11

Slik
ka 10: dodatn
ni zasuk vijakkov pri kontrroli momentaa
Slika
S
9: Prik
kaz predviden
nega novega skupnega čaasa v
primerjavi
p
s sstarim

Pri sesstavljanju izdelka
i
IZ
ZDELEK1 smo
vedno
v
opravvili drugi test
t
navoraa, ravno takko s
pametnimi
p
oorodji, in sppremljali sp
premembo kota
po
p prvem iin drugem privijanju istih vijakoov –
vrednosti
v
soo ostale ennake ali so
o se minim
malno
spremenile.
s
V Tabeeli 4 meritvve kota dodatnega zaasuka
vijak
v
po prrivitju vijaaka – konttrola momeenta.
Izvedenih jee bilo 12 meeritev.
Naredili smo tudi test navorra z navaddnim
momentnim
m
m ključem in vijak se ni doddatno
zavrtel,
z
kaar je biloo določeno
o na poddlagi
vizualnega
v
ppregleda inn je prikazaano na Slikki 10
(b
bele oznake na vijakih, so narejene pred dr
drugo
kontrolo).
k
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Na začetku
u vijačenja s pametnim
m orodjem je
j
bilo
o s strani delavca, kki je izvajaal vijačenje,
potrrebno nekajj časa za pprilagoditev
v. Orodje je
j
bilo
o ustrezno predstavljen
p
no in prikazana uporaba.
Tek
kom testiraanja so bbile s strani delavcca
ugotovljene sledeče
s
pre
rednosti prri testiranjju
pam
metnih vijačn
nikov:
 Ni potrrebna uporaaba baterijsskega orodjja
za priblliževanje,
 pri vijačenju priide do op
pazno mannj
obremenjevanja zaapestja, kerr je vijačniik
ustrezno
o stabiliziraan z reakcijssko roko,
 dvojno preverjanj
nje momen
nta ni veeč
potrebn
no.
Zaznanih
Z
je bilo nekaj iizzivov:
 Za nan
našanje tesnnilne mase na navoj je
j
potrebn
na uporaba T-ključa ali
a kakšnegga
drugegaa orodja – pposledično je
j vijačenje z

5

UPORABA
U
PA
AMETNIH VIJA
AČNIKOV PR
RI SESTAVLJA
ANJU ROBOTSKE ROKE
Damjana
D
VAVT
TAR, Klemen KASTELEC, Klemen
K
ZALA
AR
Yaskawa
Y
Europe Robotics d.o.o.
d

tesniilno maso precej poččasnejše koot z
navaadnim momentnim klju
učem. Težavvo bi
lahkoo rešili z maagnetnim naastavkom.
 Za ppreverjanje primernossti vijačenj a je
potreeben dvig glave
g
– lučka posveti prrecej
visokko na orodjuu.
 Pri vvečjih navoorih je oteeženo vijaččenje
zaraddi nestabiilne lege kosa - pri
orodij
v
seriijsko
implementaciji
proizzvodnjo bi bilo potreb
bno v nekatterih
korakkih razmislliti o dodatni fiksacij i, ki
bo zzagotovila stabilen
s
polložaj kosa med
vijaččenjem – JIG
Gi.

 sporočilo o ustreznnosti vijačen
nja je izdanno
tudi v obliki
o
lučke,, ki posveti na mizo – ni
n
potreben dvig glavve,
 brezžičn
na povezavaa orodja in računalnikaa.
Ter tudi izzive::
 pri vijaččenju pride do zasuka zapestja, keer
vijačnik
k ni vpet – nujna bi bila uporabba
reakcijsske roke, zaaradi stabilnosti in težže
orodja,
 fiksna glava
g
izvijačča.

Vzorčnoo smo testirali tud
di kombinaacijo
krmilnika
k
C
Connect W in
i vijačnikaa EABS8-1 5004S.
4 Krmilnikk Connect W ima vgraajeno brezžžično
dostopno
d
toččko na kateero je mogo
oče priključiiti in
preko
p
nje upporabljati do
d 10 brezžiičnih orodijj. Na
voljo
v
je z bbrezplačnim
m programo
om CVI coonfig
(Slika 11).

V procesu
u testiranjaa pametnih vijačnikovv,
smo
o ugotavljalli, ali bi z implemen
ntacijo le-teeh
izpo
olnili zah
hteve, željlje in pričakovanj
p
a.
Pom
membnejši opaženi izboljšavi sta dviig
kakovosti in zmanjšanjee možnostti za skritte
napake, kateree vodijo doo kasnejših zapletov in
i
rekllamacij. Po
omembnost kakovosti vijačenja se
s
pok
kaže pri preg
gledu celotnnega postopka montažee.
Tekom sesstavljanja iizdelka IZD
DELEK1, se
s
izveede 81 delovnih opeeracij, od tega je kaar
55,5
56% vijačeenja in sku
kupno 164 privijačeniih
vijaakov, zato jee absolutno smiseln dv
vig kakovossti
in ustrezen
u
nad
dzor. Opazilli smo tudi skupno 34%
%
krajši skupni čas montažžnega proccesa ozirom
ma
dvig
g efektivnossti.
Z uporabo
o reakcijskke roke raazbremenim
mo
zapeestje delav
vcev in tako izboljšamo tuddi
mesta ter zmanjšam
ergo
onomijo delovnega m
mo
možžnosti za poškodbe zapestja, kot
k
so nppr.
sind
drom karpallnega kanalaa. Z uporab
bo pametnegga
orod
dja Opazilii smo doloočene rešljive izzive in
i
mno
ogo prednossti ter izboljjšav.

Slika 11: Connect-W in primer izp
pisa rezultataa
onfig [2]
vijaačenja v programu CVI co

Vijačnik EABS8-11500-4S pokriva
p
razzpon
momentov
m
m
med 1,5 do 8 Nm.

4. ZAKLJUČ
ČEK
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Slikaa 12: vijačnik
k EABS8-150
00-4S [2]
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applications of
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[2] Desoutter too
ols, https://ww
ww.desoutterto
ools.si/orodja
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 višjaa kakovost računalniške
r
ega program
ma,

6

ASM '21/2
22

