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Povzetek: 

V diplomski nalogi je opisana avtomatizacija stiskalnice za hladno kalibracijo polizdelkov. 
Diplomsko nalogo smo izvedli in realizirali v podjetju UNIOR D.D. v Zrečah. Električni 
načrt smo narisali s programskim orodjem EPLAN, program za avtomatsko delovanje pa 
smo realizirali s programsko opremo TIA PORTAL V13. Vodenje stiskalnice je realizirano 
s krmilnikom SIEMENS CPU 1215C uporabniški vmesnik pa se izvaja na zaslonu na dotik 
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Abstract: 

In diploma is described the automation of press for cold callibration of semifinished pro-
ducts.. Diploma was performed and realized in company Unior d.d. in Zreče. Electrical 
plan was drawn with the software tool EPLAN, while a program for automatic operation, 
we realized with the software TIA Portal V13. Controlling of the press was done with con-
troller SIEMENS CPU 1215C, while user interface works on the touch screen TP-700 
COMFORT. 
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 UVOD 

V  diplomski nalogi bom predstavil modernizacijo že obstoječega stroja. Stroj je bil kupljen 

pri tujem podjetju, avtomatizirali pa so ga sami v podjetju Unior d.d.. Sedaj so se v obratu 

Vzdrževanj skupaj s proizvodnjo odkovkov odločili za modernizacijo krmilja stiskalnice za 

hladno kalibracijo polizdelkov ali odkovkov. V ta projekt so se podali predvsem iz stroškov-

nega razloga, saj je bilo vzdrževanje stiskalnice s prejšnjim krmiljem enostavno predrago. 

Druga  težava pa je bila, da se je na stiskalnicah proizvedlo preveč izmeta, kar je z vidika 

proizvodnje slabo. 

Najprej smo skupaj s proizvodnjo preučili samo problematiko na stroju, nato pa smo začeli 

s konstruiranjem novega krmilja. Najprej smo se morali odločiti, kakšne komponente bi bile 

najprimernejše ter seveda najbolj učinkovite za odpravo težav, ki se pojavljajo na stroju. Po 

ustrezno izbranih komponentah je sledila sestava elektro načrta, priprava PLK programa in 

sama izvedba elektro omare ter krmilja na stroju. 

V diplomski nalogi je opisan celoten proces pregledovanja in obdelovanja odkovka ter sama 

izvedba modernizacije krmilja stiskalnice za hladno kalibracijo polizdelkov. V nadaljevanju 

so opisane tudi komponente, ki smo jih uporabili za izvedbo posodobitve krmilja. Predstav-

ljena je tudi vsa programska oprema, ki smo jo uporabljali. 
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 PROIZVODNJA ODKOVKOV 

Unior d.d. je eno izmed največjih in izvozno najpomembnejših podjetij v Sloveniji. Tradicija 

podjetja sega v leto 1919, ko so se začeli prvi obrisi enega največjih izdelovalcev ročnega 

orodja ter odkovkov za avtomobilsko industrijo na svetu. V tem času so se v našem podjetju 

veliko naučili in pridobili veliko izkušenj ter znanja, kar je glavno, da lahko konkurirajo na 

svetovnem tržišču. 

S svojimi štirimi programi Odkovkov, Ročnega orodja, Strojne opreme in Turizma je družba 

zavezana visoki kakovosti, doseganju visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti, po-

večevanju produktivnosti in doseganju optimalne dobičkonosnosti. Kakovost izdelkov, ki 

zadostujejo standardom ISO, DIN, SI ter zahtevam kupcev, je ključna pri razvoju podjetja. 

Zaradi vse večjega pritiska držav z vzhoda ter njihovega vse hitrejšega prodiranja na sve-

tovni trg, konkurenca postaja vse večja. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da v podjetju 

sledijo najnovejši tehnologiji in modernizaciji proizvodnje. Z modernizacijo proizvodnje 

pripomorejo k povečanju zmogljivosti proizvodnje ter tudi k povečanju kakovosti in zanes-

ljivosti izdelkov, da ti ustrezajo predpisanim standardom in zahtevam kupcev. 

V vsakem podjetju mora biti zagotovljeno kakovostno vzdrževanje proizvodnje. V oddelku 

Vzdrževanje zagotavljajo, da proizvodnja poteka kar se da nemoteno ter da so stroji kako-

vostno  in ustrezno vzdrževani. V tem oddelku pa ne skrbijo samo za vzdrževanje strojev, 

temveč tudi za modernizacijo obstoječih (komercialno dobavljivih) strojev in strojev, ki so 

jih izdelali sami, pa tudi za gradnjo novih strojev. 

Program odkovki je največji program v podjetju Unior in je hkrati tudi najstarejši in največji 

»krivec«, da se je podjetje Unior razvilo v eno izmed največjih in izvozno najpomembnejših 

podjetij v Sloveniji. Najkakovostnejšim proizvajalcem s področja avtomobilske industrije 

dobavljajo različne odkovke ter sintrane dele, ki izpolnjujejo visoke varnostne zahteve. Več 

kot tri četrtine programa so namenjene za proizvodnjo delov za avtomobilsko industrijo, 

četrtina pa je namenjena proizvodu odkovkov in sintranih delov za lastno proizvodnjo. Sem 

štejemo potrebe drugih programov, predvsem pa za proizvodnjo lastnega ročnega orodja. 

Temeljna dejavnost Odkovkov je toplo utopno kovanje jekla, ki mu sledi še strojna obdelava 
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odkovkov ter sintranje. Unior za potrebe avtomobilske industrije izdeluje najrazličnejše vr-

ste proizvodov, in sicer: 

- ojnice za motorje osebnih vozil; 

- odkovke za ohišja in dele krmilnega mehanizma; 

- odkovke za lastno proizvodnjo ročnega orodja; 

- verižne zobnike, jermenice, ojnice, prirobnice; 

- rotorje in ohišja za oljne črpalke ter 

- mehko magnetne statorje in rotorje za elektro motorje. 

Na mesec proizvedejo okoli 2.500 ton odkovkov, kar njihovo kovačnico uvršča med največje 

v Evropi. Z letno proizvodnjo 16-ih milijonov ojnic in 30-ih milijonov ohišij so pomemben 

dobavitelj za svetovno avtomobilsko industrijo. [8] 
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 OPIS DELOVANJA CELOTNE PROIZVODNE LINIJE 

TER OPIS STISKALNICE 

Stiskalnice Weingarten ali stiskalnice za hladno kalibracijo polizdelkov (odkovkov) se na-

hajajo v kovačnici, in sicer v delu proizvodnje, ki se imenuje Kalibrirnica. Celotno kontrolno 

linijo sestavljata proces magnetenja ter robotska celica, kjer se nahajata robota, štanca in 

stiskalnica za hladno kalibracijo polizdelkov. Odkovek gre najprej na t. i. test razpok z mag-

netenjem, kjer se s pomočjo stroja za magnetenje odkovkov odkovek namagneti z vzdolžnim 

magnetenjem (zaradi vzdolžnih razpok) in s prečnim magnetenjem (zaradi prečnih razpok). 

Nato odkovek polijemo s fluorescentno barvo, da se razpoke vidno ločijo od materiala. Sledi 

ločitev dobrih in slabih odkovkov, in sicer pod UV lučjo, pri kateri gredo dobri na tekoči 

trak s paletami, slabe pa ločimo med izmet. Trak potisne dobre odkovke na paletah naprej 

čez razmagnetilno tuljavo, ki odkovek razmagneti zaradi nadaljnje obdelave. Po tem ko se 

odkovek razmagneti, potuje v robotsko celico, kjer prvi robot vzame odkovek s tekočega 

traku ter ga s pomočjo pnevmatskega prijemala odnese v stiskalnico na kalibracijo. Tam 

najprej vzame iz orodja že skalibriran odkovek. Potem robot prijemalo obrne ter vstavi kos 

s tekočega traku v orodje stiskalnice. Obdelan odkovek odloži na sredino celice, in sicer na 

steber, na katerem je pritrjen elektromagnet. Obdelan odkovek vzame še drugi robot, ki se 

pomakne do štance, kjer najprej z orodja vzame že obdelan odkovek ter v orodje štance 

vstavi odkovek, ki ga je vzel z magneta. Odkovek, ki ga vzame iz štance, robot odloži na 

trak, kjer kosi potujejo do magnetesta, ki preverja debelino samega odkovka ter odkrije ka-

kršne koli strukturne napake samega materiala odkovka. 
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SLIKA 1: PREGLEDOVALNA CELICA. 

 

 

SLIKA 2: NAMAGNETENI ODKOVKI. 

 

SLIKA 3: ROBOTSKA CELICA. 
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SLIKA 4: SORTIRNA DRČA.  

 

3.1  Opis stiskalnice za hladno kalibracijo polizdelkov 

Stiskalnica je namenjena za kalibracijo različnih vrst odkovkov.  

Mehanski del sestavljajo:  

 konstrukcija, ki je iz kompaktnega litega železa; 

 glava stiskalnice, na katero je pritrjeno orodje, ki ga menjujemo na podlagi različnih 

odkovkov; 

 orodna priprava, ki jo sestavljata dva dela, in sicer en del orodja je pritrjen na glavo 

stiskalnice, medtem ko je drug del orodja pritrjen fiksno na spodnji del stiskalnice; 

 vreteno, ki služi kot elektromehanski prenos energije, saj je nanj pritrjena sama glava 

stiskalnice, ki udarja ob spodnji del orodja; 

 mehanske zavore, ki služijo kot zaviralo glave. Pri delovanju starega krmilja so kot 

zaviralo glave služile le zavore, medtem ko sedaj služijo le kot nekakšno pomožno 

zaviralo oz. še kot neko mehansko varovanje. Pri novem krmilju namreč vso nalogo 

pospeševanja in zaviranja elektromotorja opravlja frekvenčni pretvornik; 

 vpenjalna priprava za vpenjanje orodne priprave. 
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3.2  Dimenzijski podatki obratovanja stroja 

Naprava obratuje po standardnem načinu, in sicer:  

 krmilna napetost: 24V DC; 

 obratovalna napetost 1: 380-400V AC ter 

 obratovalna napetost 2: 220V AC. 
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 POSODOBITEV KRMILJA STISKALNICE 

Pri podjetju Unior d.d. so se zaradi problemov, ki so jih imeli s prejšnjim krmiljem na sti-

skalnicah odločili, da na novo avtomatizirajo celotno krmilje ter ga integrirajo na vse sti-

skalnice v proizvodnji. 

4.1  Razlogi za posodobitev krmilja 

Razlogov za posodobitev krmilja stiskalnice in takšno investicijo je več. Kot glavna razloga 

za modernizacijo stiskalnice bom navedel dva problema, in sicer:  

 na tej stiskalnici kalibrirajo več vrst odkovkov, ki se med seboj razlikujejo po dimen-

ziji ter strukturi materiala. Ker je bilo staro krmilje narejeno na zelo enostaven način, 

ni bilo določeno kolikšen hod oz. sila velja za različne odkovke. Zaradi pozicionira-

nja glave na končna stikala le-to ni bilo natančno, zaviranje in pospeševanje pa je 

bilo slabo realizirano. Zaradi teh slabosti je začelo prihajati do velike težave, saj so 

stiskalnice začele pokati (pokati je začela sama kompaktna konstrukcija). Težava ni 

bila samo v pokanju konstrukcije, ampak tudi v naraščanju izmeta; 

 drug razlog za posodobitev pa je bil, da v večji meri odpravijo tolikšno obrabo me-

hanskih zavor oz. še povečajo varnost. Prejšnje krmiljenje je bilo narejeno s konč-

nimi stikali, ki so služila kot dajalnik položaja. Ker pa je pozicioniranje s končnimi 

stikali zelo nenatančno, so se ob hodu glave gor ter vklopu zavor le-te začele obrab-

ljati.  

 

4.2   Opis delovanja starega krmilja 

Staro krmilje je bilo izdelano na preprost način. Asinhronski elektromotor je bil krmiljen 

preko dveh močnostnih kontaktorjev, in sicer kontaktorja za pomik »gor« ter kontaktorja za 

pomik »dol«. Kot dajalniki položaja  so bila uporabljena končna stikala. Nameščenih smo 

imeli več končnih stikal za različne pogoje, in sicer:  
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 dve končni stikali za spodnji in zgornji položaj glave; 

 končna stikala za pogoj, da so zavore vklopljene in 

 varnostno končno stikalo. 

Ves  avtomatski cikel stiskalnice je potekal tako, da je robot najprej odložil odkovek v 

orodje. Ko je robot zapustil delovno območje, sta obe fotocelici, ki sta nameščeni ob orodni 

pripravi (ena je nameščena za prisotnost odkovka, medtem ko je druga nameščena za prisot-

nost robota v delovnem območju) dali signal na vhod, da je robot zunaj delovnega območja. 

Pogoj je bil izpolnjen in to je bil znak, da se zavore lahko odprejo ter se vklopi kontaktor za 

pomik »dol«. Ko je stiskalnica udarila »dol«, je glava sklenila spodnje končno stikalo, to pa 

je bil znak, da se lahko vklopi kontaktor za pomik »gor«. Ko je stiskalnica naredila hod gor 

ter sklenila zgornje končno stikalo, se je kontaktor za pomik »gor« izklopil, kar pa je bil 

znak, da so se zavore vklopile in zavrle glavo z vso silo. 

V primeru da zavore odpovedo, je zgoraj nameščeno še varnostno končno stikalo, ki izklopi 

celotno krmiljenje. 

Stiskalnico lahko prožimo tudi ročno, in sicer preko modula za dvoročni vklop. 
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SLIKA 5: POSLUŽEVALNI PULT STARE STISKALNICE. 

 

4.3   Delovanje posodobljenega krmilja 

Posodobljeno krmilje deluje po čisto drugačnem principu kot staro, in sicer glavni motor 

krmilimo s frekvenčnim pretvornikom (prej smo motor krmilili z dvema kontaktorjema ter 

s končnimi stikali, ki so služila kot dajalniki položaja). Frekvenčni pretvornik ima možnost 

SLIKA 6: VEZAVA STARE ELEKTRO OMARE. 



11 
 

 
 

krmiljenja motorja z zaprto zanko (closed loop), in sicer s pomočjo inkrementalnega dajal-

nika položaja. Lahko bi uporabili absolutni ali inkrementalni dajalnik. Odločili smo se za 

inkrementalni dajalnik, saj je cenejši in dovolj dober za našo vrsto krmilja. Motor bi lahko 

krmilil tudi brez dajalnika. Takšno vrsto krmiljenja imenujemo odprtozančna vektorska me-

toda. Vendar smo se na podlagi tega, da  potrebujemo hiter odziv frekvenčnega pretvornika 

in posledično motorja, odločili za krmiljenje z zaprto zanko. Prednost takšnega krmiljenja 

je, da frekvenčnemu pretvorniku ni potrebno samemu računati položaja motorja. Pošljemo 

mu signal preko dajalnika in mu tako povečamo odzivnost (zaviranje in pospeševanje). Za 

določanje točne pozicije glave smo uporabili merilno letev. 

Celoten hod stiskalnice deluje po naslednjem principu. 

- Ko krmilnik dobi signal na vhod, da je robot izven delovnega območja, pošljemo 

frekvenčnemu pretvorniku signal za pomik »dol«, zavore se odprejo in glava stiskal-

nice se začne pomikati navzdol. Tik pred utopom, ko dobimo točen položaj glave 

preko merilne letve, pošljemo frekvenčnemu pretvorniku signal za prosti tek motorja 

(free run). Stiskalnica udari ob odkovek, nakar frekvenčnemu pretvorniku pošljemo 

signal za pomik »gor«, prosti tek motorja se izklopi in motor glavo stiskalnice po-

tegne gor. Na določenem zgornjem položaju se motor izklopi, zavore se zaprejo in 

tako je cikel končan. 

 

4.4  Trifazni asinhronski elektromotor 

Asinhronski elektromotor nam služi skupaj z vretenom kot elektromehanski prenos energije 

in opravlja glavno vlogo pri kalibriranju odkovkov različnih vrst. Ima naslednje dimenzijske 

podatke: 

 moč: 30 kW; 

 obrati: 300 obr/min; 

 priključna napetost: 400 V; 

 priključna frekvenca: 50 Hz in 

 tok: 130 A. 
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SLIKA 7: NAPISNA TABLICA MOTORJA. 

Trifazni asinhronski elektromotor sestavljata dva glavna dela, in sicer stator ter rotor. Stator 

je sestavljen iz železnega ohišja, feromagnetnega jedra ter navitja, ki je vgrajeno v utore 

samega ohišja. Rotor pa je prav tako sestavljen iz navitja, ki pa ima lahko dve obliki, in sicer 

rotor s kratkostično kletko ter rotor z drsnimi obroči. 

Navitja statorja so med seboj zamaknjena za 120 električnih stopinj in so vezana v vezavo 

zvezda ali vezavo trikot. Na tri statorske faze priključimo trifazno izmenično napetost iz 

omrežja. Tri faze iz omrežja so med seboj zamaknjene za 120 stopinj. Ko skozi navitje steče 

trifazni magnetilni tok, se ustvari magnetno vrtilno polje, ki se vrti po obodu statorja in skozi 

rotor. Ko vrtilno polje prečka navitje rotorja, se v njem inducira napetost, ki posledično po-

žene skozi rotorsko navitje tok. Ta ob prisotnosti magnetnega vrtilnega polja ustvari Biot-

Savartovo silo in ta sila prisili rotor, da se zavrti v smeri vrtenja magnetnega vrtilnega polja. 

Če bi bila hitrost vrtenja rotorja enaka hitrosti vrtenja magnetnega polja, bi bila sprememba 

magnetnega pretoka v opazovani zanki enaka ter s tem tudi inducirana napetost in vrtilni 

moment. Zato je hitrost vrtenja magnetnega polja vedno večja od hitrosti vrtenja rotorja. 

Razliko imenujemo slip ali slipna vrtilna hitrost. 

 

4.5  Zagon trifaznega asinhronskega elektromotorja 

Ob priklopu motorja na omrežno napetost steče velik zagonski tok. Ta tok je bistveno višji 

od nazivnega, zato lahko direkten zagon motorja povzroči nezaželene padce napetosti v 

omrežju. Zaradi tega problema direktno zaganjamo samo motorje manjših moči (zagonski 
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tok je sorazmerno odvisen od moči motorja). Izjema direktnih zagonov pa so tudi tovarne, 

ki imajo svoje transformatorske postaje. 

Zaradi problema zagonskega toka  uporabljamo tri načine zagona motorjev. 

 Zagon zvezda-trikot 

Pri zagonu zvezda-trikot vežemo statorsko navitje v zvezdno vezavo, s katero mu zmanj-

šamo napetost za √3, ko pa motor doseže zadostno število vrtljajev,  preklopimo v vezavo 

trikot. Razmerje zagonskih tokov v vezavi zvezda-trikot je Izy:Iz∆=1:3. Hkrati se z zmanjše-

vanjem zagonskega toka zmanjša tudi zagonski navor, tako da nam vezava zvezda-trikot ne 

pride v poštev v primerih, kjer potrebujemo velik zagonski navor. 

 Zagon z znižano napetostjo 

Pri zagonu z znižano napetostjo se zagonski tok zmanjša zaradi manjše priključne napetosti. 

Znižanje napetosti lahko dosežemo s statorskimi predupori, s trifaznim avtotransformator-

jem in s krmiljenjem izvora napetosti npr. s frekvenčnim pretvornikom.  

 Zagon z rotorskimi upori 

Pri zagonu motorja z rotorskimi upori vključimo v rotorski krog še dodatne upore, s katerim 

dosežemo dodatno upornost, ki nam posledično zmanjšajo zagonski tok. Poleg zmanjšanja 

zagonskega toka pri tem načinu dosežemo povečanje zagonskega navora, zato ta zagon ime-

nujemo tudi »trdi zagon«. 

V našem primeru motor zaganjamo direktno v vezavi zvezda. Pri starem krmilju smo ga 

krmilili preko dveh kontaktorjev v eno ali drugo smer. Pri moderniziranem krmilju pa ga za 

razliko od starega krmilimo preko frekvenčnega pretvornika s pomočjo povratne informacije 

preko inkrementalnega dajalnika. [2] 

5 OPIS KRMILNEGA DELA SISTEMA TER UPORABLJE-

NIH KOMPONENT 

Izbira komponent je odvisna od podanih zahtev sistema. Osnovne uporabljene komponente 

so: 
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- centralno procesna enota (CPE); 

- vhodno/izhodne enote; 

- senzorji; 

- kontaktorji; 

- vklopni releji; 

- zaščitni moduli; 

- ventili in 

- modul hmi. 

Komponente po potrebi delovanja krmilja: 

- merilna letev; 

- inkrementalni dajalnik; 

- frekvenčni pretvornik in 

- vhodno/izhodni otok. 

 

  Priprava načrtov 

Za pravilno delovanje celotnega sistema ter da sploh lahko začnemo vezati elektro omarico 

moramo najprej skonstruirati ustrezne elektro načrte. Ko smo izbrali vse komponente, ki jih 

potrebujemo za delovanje stroja, smo se lotili risanja načrtov. Načrt sem izrisal v programski 

opremi EPLAN, ki je najbolj primerna ter tudi najbolj uporabna za risanje elektro načrtov. 

Kot vsi načrti tudi moj vsebuje najprej močnostni del ter nato krmilni del stroja.  

Močnostni del vsebuje večinoma elemente, ki potrebujejo izmenično napajanje. Se pravi v 

močnostni del vključimo glavno stikalo, vse varovalke, ki ščitijo komponente z izmeničnim 

napajanjem, zaščitna motorska stikala ter močnostne kontaktorje, ki vklapljajo ostale izme-

nične pogone.  

Krmilni del vsebuje večinoma komponente, ki so priključene na enosmerno napajanje. Med 

te štejemo: CPU s HMI modulom, vhodno/izhodni modul Balluff, napajanje vhodov, napa-

janje krmiljenja preko varnostnih modulov (varnostna vrata in  dvoročni vklop na stroju) ter 

napajanje za razsvetljavo na stroju. 
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Frekvenčni pretvornik lahko uvrstimo tako v krmilni kot tudi v močnostni del, saj z njim 

močnostno krmilimo motor kot tudi preko krmilnika.  

 

SLIKA 8: KRMILNI DEL VEZAVE V ELEKTRO OMARI. 

 

 

SLIKA 9: MOČNOSTNI DEL VEZAVE V ELEKTRO OMARI. 
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  Centralno procesna enota ali CPE 

Osrednji del krmilnika predstavlja centralno procesna enota. Sestavljajo jo: mikroprocesor, 

pomnilnik, ki jih imamo več vrst, ter sistemsko vodilo, ki ju povezuje. Uporabniški program 

je shranjen v trajnem in delovnem pomnilniku. Za programski pomnilnik lahko uporabljamo 

pomnilniško kartico, ki je fizično vstavljena v posebno režo v enoti ali pa je že sistemsko 

vgrajena pri izdelavi. V programskem pomnilniku se nahajajo: uporabniški program, strojna 

konfiguracija ter vsi parametri modulov. Delovni pomnilnik (RAM) vsebuje dele uporabni-

škega programa, ki se izvajajo in spreminjajo. Med dele uporabniškega programa lahko šte-

jemo programsko kodo ter programske podatke. Sistemski pomnilnik vsebuje vse spremen-

ljivke, ki se spreminjajo med izvajanja procesa. Te spremenljivke so nam bolj poznane kot:  

- vhodi ; 

- izhodi; 

- zastavice ali merkerji; 

- časovne funkcije; 

- števne funkcije in  

- začasni lokalni podatki, ki služijo za dinamično shranjevanje vmesnih podatkov. 

Vsaka centralno procesna enota ima poleg zunanjega napajanja, ki je lahko tako enosmerno 

ali izmenično, tudi baterijsko napajanje, saj moramo poskrbeti, da se ob izpadu električne 

energije ne izgubijo ključni podatki, ki so shranjeni v delovnem pomnilniku (RAM). 

Uporabili smo krmilnik CPU 1215C DC/DC/Rly, ki ima na voljo relejske izhode. Poznamo 

še druge vrste krmilnikov, in sicer s tranzistorskimi izhodi ter drugimi priključnimi nape-

tostmi. [1] 

 

  Vhodno/izhodne enote 

CPE imajo navadno vgrajenih nekaj digitalnih vhodov ter izhodov. Če je teh premalo, pa je 

potrebno uporabiti še zunanjo vhodno/izhodno enoto. Uporabili smo enoto SM 1223 

DI8/DQ8x24VDC. 
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SLIKA 10: CENTRALNO PROCESNA ENOTA IN VHODNO/IZHODNA ENOTA. 

 

 

  Senzorji in aktuatorji 

Za delovanje celotnega sistema, potrebujemo različne vhodne in izhodne elemente. Vhodni 

elementi služijo za pridobivanje informacij oz. dogodkov in so pogoj, da lahko stroj opravi 

določeno funkcijo v procesu.  

Aktuatorji ali izhodni elementi pa nam služijo kot komponente na stroju, ki opravijo neko 

delo oz. ki pretvorijo električno ali katero koli drugo energijo v mehansko. 

V projektu smo uporabili sledeče aktuatorje in senzorje. 

Aktuatorji: 

 asinhronski motor, ki je montiran na vrhu same stiskalnice, poganja glavo stiskalnice 

in nam služi za elektromehanski prenos, ki ga zgoraj tvorita elektromotor in vreteno; 

 elektropnevmatski ventili, ki služijo pri izpihu orodja in pa pri odpiranju in zapiranju 

mehanskih zavor ter 

 hidravlični ventili za vpenjanje orodne priprave. 
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Senzorji: 

 končna stikala, ki so na starem krmilju služila kot dajalnik položaja glave, sedaj pa 

jih imamo uporabljene le še pri mehanskih zavorah ter čisto na vrhu, kar služi kot 

varnostno stikalo, da sev primeru, če zavore ne zavrejo, krmilje izklopi. Torej ko 

glava opravi celoten ciklus in pride v zgornji položaj, sklene dve končni stikali in 

zavore se zaprejo; 

 induktivni senzorji; 

 foto celice, ki jih uporabljamo za prisotnost kosa v orodni pripravi; 

 kapacitivni senzorji, ki jih uporabljamo za uravnavanje nivoja olja, s katerim ma-

žemo vreteno; 

 merilna letev, ki nam služi kot točen elektromehanski dajalnik položaja glave stiskal-

nice; 

 inkrementalni dajalnik, ki smo ga uporabili za krmiljenje frekvenčnega pretvornika 

s povratno zanko. 

Vse krmilne komponente poganjajo električna energija, pnevmatika (zrak) ter hidravlika 

(olje). Vse aktuatorje krmilimo glede na stanja senzorjev, in sicer s krmilnikom Simatic Si-

emens S7-1200 CPU 1215C preko PLK programa. Program je napisan v programskem pa-

ketu Siemens TIA Portal.  
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SLIKA 11: ORODNA PRIPRAVA, VPENJALNA PRIPRAVA S FOTOCELICAMI. 

 

  Frekvenčni pretvornik LS IS7 

Frekvenčni pretvorniki se uporabljajo za krmiljenje motorjev s pomočjo spreminjanja fre-

kvence in napetosti. S frekvenčnim pretvornikom motorju spreminjamo frekvenco ter nape-

tost, in sicer po U/f funkciji. S to funkcijo  posledično lahko tako motorju reguliramo hitrost, 

pospešek ter pojemek. 

Pri odločanju, kakšen frekvenčni pretvornik bomo uporabili, smo morali zelo razmisliti, kajti 

potrebovali smo frekvenčni pretvornik, ki ima zelo veliko točnost pri pozicioniranju motorja. 

Frekvenčni pretvornik LS Mecapion IS7 ponuja možnost vektorskega odprtozančnega in 

zaprtozančnega vodenja. Ker ima pretvornik možnost zaprtozančnega vodenja, smo v krmi-

lje vključili tudi inkrementalni dajalnik, ki nam omogoča hitrejše pozicioniranje motorja. Za 

krmiljenje motorja smo morali uporabiti ustrezne signale, in sicer smo uporabili: 

- signala za spreminjanje smeri motorja, in sicer v našem primeru za hoda gor in dol; 

- signal za prosti tek motorja ali »free run«, ki mu ga pošljemo tik pred utopom in s 

tem izklopimo motor; 

- analogni izhod frekvenčnega pretvornika (na PLK-ju analogni vhod), s katerim mu 

spreminjamo hitrost vrtenja ter 
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- zavorno enoto skupaj z uporom za zaviranje motorja preko frekvenčnega pretvor-

nika. (Slika 12). 

 

SLIKA 12: ZAVORNA ENOTA. 

 

 

 

SLIKA 13: PRIKLOP MOČNOSTNEGA DELA FREKVENČNEGA PRETVORNIKA. 
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SLIKA 14: PRIKLOP KRMILNEGA DELA FREKVENČNEGA PRETVORNIKA. 

 

 

 

Poznamo več vrst vodenja asinhronskih motorjev preko frekvenčnega pretvornika. 

-  U/f kontrolo ali Constant volt per hertz control. Prednost tega vodenja je, da ga je 

možno izvesti brez merilnika hitrosti, medtem ko je slabost, da navor in rotorski fluks 

nista regulirana, temveč le določena z napetostjo ter frekvenco. Posledično se to po-

zna pri dinamiki navora (pospeševanju) in izkoristku. 

- Vektorsko odprtozančno vodenje ali Open loop vector control se uporablja za bolj 

kompleksne aplikacije, ki zahtevajo konstanten navor motorja. Preko meritev toka 

na fazah motorja se s pomočjo programa spremlja stanje na motorju in obenem skrbi 

za visok navor. Vse to omogoča matematični model, za katerega izračun skrbi pro-

cesor, ki je vgrajen v frekvenčnem pretvorniku. 

- Zaprtozančno vektorsko vodenje ali closed loop vector control, pri katerem za hitrejši 

izračun mikroprocesorja frekvenčnega pretvornika skrbi povratna zanka skupaj z da-

jalnikom položaja. 
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- Zaprtozančno vodenje velja za najhitrejše in najbolj učinkovito. [5] 

 

5.5.1 Zgradba frekvenčnega pretvornika 
 

EMC filter preprečuje motnje, ki jih frekvenčni pretvornik širi v sistem. Za popolno odpravo 

motenj pa samo EMC filter ni dovolj, ampak moramo paziti na več ukrepov, kot so: dobra 

ozemljitev, pravilna razporeditev vodnikov ter ustrezno zaščiteni kabli. Skoraj nujna pa je 

vgradnja EMC filtra, ko imamo opravka z regulacijsko zanko kot v našem primeru. (Slika 

15) [6] 

 

SLIKA 15: EMC FILTER. [6] 

 

Dušilko moramo vgraditi, če je odstotek razlike med napetostmi trifaznega sistema večji kot 

3 %. Dušilke ni nujno vgraditi. To je nujno le, če je kapaciteta napajalnega vira desetkrat 

večja kot nazivna moč frekvenčnega pretvornika. (Slika 16) [6] 
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SLIKA 16: DUŠILKA. [6] 

 

 

SLIKA 17: ZGRADBA FREKVENČNEGA PRETVORNIKA. [6] 
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SLIKA 18: VHODNO/IZHODNA KARTICA. [6] 

 

 

 

 

SLIKA 19: DEL KARTICE ZA MOŽNOST VODENJA Z ZAPRTOZANČNO VODENJE. [6] 
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  Inkrementalni dajalnik 

Zaradi možnosti vodenja motorja z zaprto zanko, ki jo ima uporabljeni frekvenčni pretvor-

nik, smo v zanko zaradi še bolj točnega pozicioniranja dodali inkrementalni dajalnik.  

Samo delovanje dajalnika kota zasuka poteka tako, da infrardeča dioda pošlje svetlobo na 

inkrementalno ploščo, optika te žarke poveže v vzporeden svetlobni žarek, ki prodre mrežast 

zaslon in črtasto mrežico impulzne plošče. Pod impulzno ploščo ležeča fotodioda tvori tok 

sinusne oblike. Na koncu pa še priključeno elektronsko vezje pretvori signale sinusne oblike 

v signale pravokotne oblike. (Slika 20) 

 

SLIKA 20: PRINCIP DELOVANJA INKREMENTALNEGA DAJALNIKA. [1] 

 

Kodirna plošča pri inkrementalnih dajalnikih ima dva signala oz. dve tipalni sledi, in sicer: 

- sled z enakomerno razporejenimi polji (črticami). večje kot je število črtic, večja je 

ločljivost dajalnika, posledično da več impulzov na obrat ter s tem tudi dosežemo 

vejo točnost; 

- indeksna sled (pri vsakem obratu zagotovi en sam impulz). 

S pomočjo teh sledi oz. teh impulzov lahko s številom pulzov na časovno enoto ugotovimo 

hitrost vrtenja, ne moremo pa ugotoviti smeri vrtenja, kar pa je nujen podatek za nas. 

Za prepoznavanje smeri vrtenja potrebuje inkrementalni dajalnik dva signala oz. dva sen-

zorja. Na podlagi teh dveh senzorjev dobimo dva signala, in sicer signal A in signal B. Smer 

vrtenja pa tako lahko ugotovimo s faznim zamikom obeh signalov.  
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Če signal A prehiteva B, se motor vrti v smeri urinega kazalca, v nasprotnem primeru  pa se 

motor vrti v obratni smeri urinega kazalca. (Slika 21) 

 

SLIKA 21: PREPOZNAVANJE SMERI VRTENJA MOTORJA. [1] 

 

Na spodnji sliki lahko vidimo še različne vrste ločljivosti dajalnikov, ki je lahko večja ali 

manjša. (Slika 22) 

 

SLIKA 22: LOČLJIVOST DAJALNIKA. [1] 

Ločljivosti ne smemo zamenjevati za točnost, kajti točnost dajalnika je odvisna od črtic ter  

točnosti razdalje med njimi. Običajna odstopanja so 10 %.  

Mejna frekvenca dajalnika je odvisna od števila impulzov na obrat, od pretvorniškega elek-

tronskega vezja z dajalnikom in od priključenega izhodnega elektronskega vezja. PLK redko 

obdeluje frekvence nad 300 kHz, zato je izhodna frekvenca prilagojena na ustrezen  seštevek. 
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Tako pri 5000 impulzih na obrat in dopustni izhodni frekvenci 300 kHz dobimo maksimalno 

dopustno hitrost vrtenja gredi 3600 obratov na minuto.  

Kot največjo pomanjkljivost inkrementalnih dajalnikov štejemo to, da ob izpadu električ-

nega toka izgubijo vrednost dejanske pozicije. Ob ponovnem zagonu po izpadu toka ga mo-

ramo peljati v njegovo referenčno točko, šele nato lahko ponovno začnemo s procesom. [1] 

  Merilna letev 

Merilno letev uvrščamo med linearne kazalnike položaja. Merilna letev je neke vrste senzor 

ali lahko tudi rečemo pretvornik, ki nam kodira položaj. Odvisno od pozicije nam senzor 

bere različne položaje. Odvisno od vrste merilnega sistema oz. od naše potrebe ali lahko ta 

položaj pridobimo kot digitalni ali pa analogni signal. Signal nato dekodiramo v dejanski 

položaj, in sicer je to mogoče izvesti s programirljivo logičnim krmilnikom ali PLK. 

Letev, ki smo jo uporabili, ima doseg merilnega območja do 600 mm. Je zelo točna, saj ima 

točnost pozicioniranja do 0,005 mm. Priključimo jo na enosmerno napetost (24 V). (Slika 

23 in Slika 23) 

 

SLIKA 23: MERILNA LETEV. 



28 
 

 
 

 

SLIKA 24: TEHNIČNI PODATKI MERILNE LETVE. [7] 

 

  Vhodno izhodni modul Balluf 

Vhodno/izhodni modul oz. otok smo izbrali zaradi poenostavljanja priključitve vhodnih in 

izhodnih komponent. Preden so v uporabo prišli vhodno/izhodni moduli, smo morali vsako 

žico oz. kabel potegniti do priključne omarice ter nato priklopiti direktno na vhodno ali iz-

hodno kartico pri krmilniku. Da smo si poenostavili delo, ker je priključna elektro omarica 

malce stran od stroja, smo uporabili modul znamke Balluff, na katerega so priključene vho-

dne in izhodne komponente, ki so neposredno na ali ob stroju. Modul s PLK komunicira 

preko Profinet protokola. 

Modul potrebuje 24 V enosmerno napajanje. Ker je modul dodatna komponenta in ni vezana 

direktno na PLK, z njim komunicira preko Profinet protokola. Pri sami konfiguraciji mo-

ramo biti pozorni tudi, da pravilno konfiguriramo: 
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- Pri Profinet protokolu moramo biti pozorni, da damo vsaki komponenti svoj IP, in 

sicer IP, ki še ni uporabljen. Nastaviti ga moramo fizično na komponenti in  seveda 

tudi v strojni konfiguraciji projekta. Če tega nimamo pravilno nastavljeno, PLK in 

vhodno/izhodni modul ne bosta komunicirali in posledično ne bomo dobili stanja na 

vhod ali izhod. 

- Odvisno je, ali je modul samo izhodni, vhodni ali pa je lahko opravlja funkcijo vho-

dnega in izhodnega modula. V konfiguraciji moramo pravilno izbrati tip modula. 

- Če imamo vhodno/izhodni modul ,moramo paziti, da v konfiguracijo dodamo obe 

možnosti, in sicer da imamo na osmih bitih vhode ter na osmih bitih izhode. 

- Ko izberemo pravilni tip modula, moramo biti pozorni tudi na območja naslovov 

vhodov ali izhodov. Nastavimo poljubne naslove, ki jih še nimamo v uporabi. Odvi-

sno je samo, kako veliko območje mu lahko nastavimo. Na voljo imamo lahko raz-

lično število bitov, ampak v našem primeru imamo 16 bitov. 

 

SLIKA 25: POENOSTAVITEV PRIKLOPA AKTUATORJEV IN SENZORJEV Z VHODNO/IZHODNIM MODULOM. [4] 
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SLIKA 26: PRINCIP OŽIČEVANJA VHODNO/IZHODNEGA MODULA S KOMPONENTAMI. [4] 

 

  HMI ali Vmesnik ČLOVEK–STROJ 

Za lažje upravljanje stroja ne samo upravljavci ampak tudi miprogramerji  uporabljamo v 

industrijah tako imenovan vmesnik ČLOVEK–STROJ ali HMI (Human Maschine Inter-

face). Preko vmesnika HMI lahko dejansko upravljamo s strojem. Vnašamo različne po-

datke, ki jih potrebujemo za delovanje. Lahko ročno vklapljamo aktuatorje ali druge funkcije 

in tudi nadzorujemo potek samega procesa, s sprotnim spremljanjem podatkov npr.: tempe-

ratura mazalnega olja, nivo olja in če se recimo stroj ustavi v samem procesu, lahko na HMI 

spremljamo tudi stanje alarmov, ter tako lažje odkrijemo sam vzrok, zakaj se je stroj dejan-

sko ustavil. 
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SLIKA 27: HMI MODUL Z UPRAVLJALNIM PULTOM. 
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6 STROJNA KONFIGURACIJA SISTEMA TER SESTAVA 

UPORABNIŠKEGA PROGRAMA 

Pri vsakem avtomatiziranem sistemu moramo imeti nek sistem oz. vrstni red, po katerem 

začnemo s konfiguriranjem PLK projekta. Najprej sem začel s celotno strojno konfiguracijo 

sistema. To pomeni, da moramo vse komponente, ki komunicirajo preko Profinet protokola, 

dodati v konfiguracijo v programu TIA Portal.  

  Osnove konfiguriranja strojne opreme 

Najprej ustvarimo nov projekt ter ga poimenujmo po lastni izbiri. (Slika 28) 

 

SLIKA 28: KREIRANJE PROJEKTA. 

- Da pridemo do kreiranje strojne konfiguracije, kliknemo »Configure adevice«. (Slika 

29) 
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SLIKA 29: POT DO KONFIGURACIJE. 

- Nato se nam odpre okno, kjer lahko začnemo s konfiguracijo projekta in dodamo 

želene komponente (HMI, PLC). (Slika 30) 

 

SLIKA 30: IZBIRA KOMPONENT V STROJNI OPREMI. 

- Pri strojni konfiguraciji moramo biti izredno pazljivi na več stvari hkrati. V konfigu-

racijo moramo dodati točno takšno komponento, kot jo bomo uporabili na stroju. 

Lahko nas zmede, ker je več komponent s podobnim imenom oz. s podobnimi funk-

cijami. Najboljše je, da kar pod iskanje vpišemo točno serijsko številko komponente. 
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Vsaki komponenti moramo nastaviti pravilen IP naslov, pri čemer moramo biti paz-

ljivi, da ima vsaka komponenta različen  IP naslov.  

  Dodajanje posameznih komponent v strojno konfiguracijo 

V konfiguracijo sem najprej dodal CPU ter vhodno/izhodno enoto. CPU vsebuje še prostora 

za 14 digitalnih vhodov, 10 digitalnih izhodov, 2 analogna vhoda in 2 analogna izhoda. Naj-

prej mu moramo pravilno nastaviti začetni naslov vhodov ter začetni naslov izhodov, ki jih 

najdemo pod zavihkoma »Digital inputs« za digitalne vhode ter »Digital outputs« za digi-

talne izhode. Nato mu še pod zavihkom »Profinet interface« nastavimo IP naslov. (Slika 31) 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 31: KONFIGURIRANJE CPU. 

 

- Potem sem v konfiguracijo dodal vhodno/izhodni modul Balluff. Podobno kot pri 

CPU in vhodno/izhodni enoti je potrebno tudi modulu Balluff nastaviti začeten na-

slov vhodov (slika) in izhodov ter IP naslov (slika). (Slika 32 in Slika 33) 
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SLIKA 32: KONFIGURIRANJE VHODNO/IZHODNEGA MODULA BALLUFF. 

 

 

SLIKA 33: KONFIGURIRANJE VHODNO/IZHODNE MODULA BALLUFF .2 

- Kot zadnji element smo dodal še merilno letev. Konfiguracijo naredimo po istem 

postopku kot pri ostalih komponentah. (Slika 34) 
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SLIKA 34: KONFIGURACIJA MERILNE LETVE. 

 

- Ko končamo s sestavo in konfiguriranjem strojne opreme, komponente samo še povežemo  

med seboj, in sicer s Profinet vodilom. (Slika 35) 

 

SLIKA 35: CELOTNA KONFIGURACIJA STROJNE OPREME. 

 

  Tabela simbolnih imen 

Tabelo simbolnih imen začnemo sestavljati, ko že imamo narisan elektro načrt. Sestavimo 

jo s pomočjo načrtov, in sicer zato, da konfiguriramo prave vhodne in izhodne naslove 
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(vhode in izhode, ki so dejansko fizično vezani na krmilniku ter na ostalih modulih). (Slika 

36) 

 

SLIKA 36: TABELA SIMBOLNIH IMEN. 

 

  Uporabniški program 

Ko sem uspešno ter ustrezno sestavil simbolno tabelo ter preučil elektro načrte, sem začel s 

sestavljanjem uporabniškega programa. 

 

6.4.1 Načini programiranja PLK 

Vrste programirljivih blokov 

- OB1 

Pravimo mu organizacijski blok (organisation block), saj je to glavni blok v programu in ga 

ne moremo izbrisati, kajti je nekakšna osnova za delovanje uporabniškega programa in je 

dodan avtomatsko. Brez njega ne moremo osnovati uporabniškega programa, saj ta blok 

kliče vse ostale bloke, ki se nahajajo v programu. 
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- Ostali OB bloki 

So sistemski bloki, ki jih lahko uporabljamo. Uporabljamo jih tudi za časovne zamike in 

prekinitve. OB bloke med seboj ne kličemo, saj se kličejo sami. 

- DB ali podatkovni blok (data block) 

Uporabljamo ga za shranjevanje različnih tipov podatkov, ki so nujno potrebni za delovanje 

celotnega uporabniškega programa. 

- FC ali funkcija (function) 

Je blok brez pomnilnika, saj so začasne spremenljivke shranjene v lokalnem pomnilniku in 

ko se funkcija zaključi, so ti podatki vsi izgubljeni. Za ohranitev teh vrednosti si pomagamo 

z data bloki. 

- FB ali funkcijski blok (function block) 

Je blok s pomnilnikom. Za razliko od FC bloka je k vsakemu FB bloku, ki ga na novo ustva-

rimo zraven avtomatsko ustvarjen tudi podatkovni blok (DB). Torej ker ima FB zraven DB, 

si ob koncu izvajanja funkcijskega bloka podatke zapomni (za razliko od FC bloka, ki mu 

moramo dodatno ustvariti DB). Ko se avtomatsko ustvari podatkovni blok, ima do podatkov 

v tem bloku dostop samo tisti FB, ki smo ga ustvarili, kar pomeni, da do teh podatkov ne 

more dostopati recimo FC blok. 

 

SLIKA 37: DOSTOP DO PODATKOVNIH BLOKOV. [3] 
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SLIKA 38: IZVAJANJE PROGRAMA V POSAMEZNEM BLOKU. [3] 

 

- SFC ali sistemski bloki (system blocks) 

So bloki s pomnilnikom, ki so že integrirani v sam CPU in so nujno potrebni za delovanje 

le-tega. Za razliko od standardnih blokov ti bloki niso naloženi kot del uporabniškega pro-

grama.  

 

SLIKA 39: KLICANJE POSAMEZNIH BLOKOV. [3] 

 

Vrste programirljivih struktur 

- Programiramo lahko na več načinov oz. ima vsak programer svoj način, kako pro-

gramira. Zame je najbolj enostavno ter najbolj uporabniško prijazno modularno pro-

gramiranje. Modularno programiranje pomeni, da se programira vsak sklop delova-

nja stroja posebej. To pomeni, da se aktuatorje (izhode) programira v enem bloku 

(FC ali FB), napake pa se programirajo v drugem bloku (FC ali FB). Bistvo tega  je, 
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da se razdeli sklope delovanja stroja in s tem tudi preglednost uporabniškega pro-

grama. 

- Programiramo lahko tudi z drugim načinom, in sicer z linearnim načinom programi-

ranja PLK. Pri linearnem programiranju gre zato, da vse programiramo v samo enem 

bloku, in sicer v bloku OB1. Ta vrsta mi je nekoliko manj blizu, saj se je sam ne 

poslužujem. Ta vrsta programiranja je dosti bolj nepregledna ter obenem ni primerna 

za bolj kompleksne programe, kot je moja tema diplomske naloge. Bolj je primerna 

za kakšen manjši projekt. [3] 

 

 

SLIKA 40: NAČINI PROGRAMIRANJA. [3] 

 

Vrste programirljivih jezikov v PLK 

- LAD ali lestvično programiranje 

Sam se ga najbolj pogosto poslužujem, saj je uporabniško prijazen ter uporaben za večinoma 

vse funkcije. Osnovna elementa sta mirovni in delovni kontakt. Z njima lahko tvorimo raz-

lične vrste funkcij, kot sta funkcija »ALI« in funkcija »IN«, hkrati pa si lahko pomagamo z 

različnimi logičnimi biti, kot so: »SET«, »RESET« ter »NOT«. (Slika 41) 
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SLIKA 41: LESTVIČNO PROGRAMIRANJE. 

- STL ali kodno programiranje 

STL je vrsta kodnega programiranja, ki ima na voljo podobno kot lestvično programiranje 

iste vrste bitov (mirovni kontakt, delovni kontakt, »SET«, »RESET«, »NOT«), le da jih mo-

ramo zapisati s kodo. (Slika 42) 

 

SLIKA 42: STL PROGRAMIRANJE. 

 

- SCL ali tekstovno programiranje 
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SCL je vrsta tekstovnega programiranja in je podobna programiranja v jeziku C. Uporab-

ljamo lahko programske strukture, kot so: »FOR«, »IF« ter »WHILE«. Program lahko napi-

šemo kar v tekstovnem urejevalniki, ki ga nato prekopiramo preko programske opreme na 

mikro krmilnik. (Slika 43) 

 

SLIKA 43: SCL PROGRAMIRANJE. 

- FBD ali blokovno programiranje 

FBD je vrsta blokovnega programiranja, kjer imamo na voljo, podobno kot pri lestvičnem 

programiranju, logične funkcije. Za razliko od lestvičnega programiranja nam ni treba teh 

funkcij tvoriti, ampak jih imamo že pripravljene (»in«, »ali« in »not«). (Slika 44) 

 

SLIKA 44: FBD PROGRAMIRANJE. 
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6.4.2 Diagram poteka 

Najprej s tipko »vklop krmilja« vklopimo krmilje. Potem vpišemo dejansko višino utopov, 

ki se med seboj razlikujejo po višini ter nato še po potrebi napišemo višino glave. Nato na 

zaslonu s tipko »Potrditev višine utopov« potrdimo višino utopov. Če celotna linija deluje v 

avtomatskem režimu, se po potrditvi višine utopov začne kalibracija, v nasprotnem primeru 

kalibracijo sprožimo z dvoročnim vklopom. Prvi korak je, da krmilnik na vhodu preveri, ali  

je glava v zgornjem položaju. Če ni v zgornjem položaju, se proces vrne nazaj na preverjanje, 

dokler na vhodu ni signala, da je glava zgoraj. Ko je glava v zgornjem položaju, stiskalnica 

udari ob kos. Ko stiskalnica udari ob kos, se vrne v zgornji položaj in potem preveri, ali je 

bila dosežena minimalna moč udarca in ali  je bila presežena maksimalna moč udarca. Če 

minimalna moč udarca ni dosežena, stiskalnica kos še enkrat skalibrira ter nato, ko je dose-

žena minimalna moč, preveri, ali  je bil kos že trikrat kalibriran. Če je bil, ga ločimo med 

izmet. Če ni bil, se proces vrne na začetek kalibracije. Če je bila presežena maksimalna moč, 

gre kos takoj med izmet, v nasprotnem primeru je stiskalnica pripravljena na kalibracijo 

novega kosa. 
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SLIKA 45: DIAGRAM POTEKA. 
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6.4.3 Sestava uporabniškega programa 

Uporabniški program je sestavljen iz več sklopov, in sicer sem ga sprogramiral po struktur-

nem načinu programiranja. To pomeni, da sem v bloku OB1 samo klical posamezne funk-

cije. Posamezne funkcije sem napisal v vsakem bloku posebej za vsak sklop posamezno. 

(Slika 46) 

 

SLIKA 46: SKLOPI PROGRAMIRANJA. 

 
Najprej sem ustvaril vse bloke po različnih sklopih. Nato sem iz frekvenčnega pretvornika 

pridobil vse signale, ki jih potrebujem za vodenje motorja. Pridobil sem jih tako, da sem 

pogledal navodila, v katerih je točno opisano, na katerem bajtu je kateri signal (ali je to vhod 

ali izhod). 
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SLIKA 47: PRETVORBA TER PRERAČUN VREDNOSTI.  

 

Naslednji korak je bil, da sem si začrtal osnovo za vodenje glavnega motorja preko frekvenč-

nega pretvornika. Najprej sem pridobil signal iz merilne letve, in sicer signal za položaj, kje 

se nahaja glava ter hitrost, s katero glava potuje proti utopu oz. orodni pripravi. Signala sem 

pretvoril ter ustrezno preračunal, da sem dobil vrednost pozicije glave v milimetrih ter hitrost 

glave v metrih na sekundo. Moč udarca stiskalnice sem izračunal iz hitrosti glave, in sicer z 

enačbo: A=F*v (A-opravljeno delo (moč)), F-sila s katero glava udari ob kos in v-hitrost 

glave, ki jo beremo z merilne letve). 

Nato sem pripravil izračun pozicij za spodnji položaj glave. Napravil sem dva izračuna za 

dve spodnji poziciji, in sicer eno za vklop bita »prosti tek motorja« in eno za spodnji položaj, 

ko bo glava naredila »hod gor«. Torej bo upravljavec stroja vpisal višino utopov (želena 

višina glave bo večinoma vse skozi ista).  

Za zgornji položaj glave sem uporabil  le en bit, in sicer ko se bo glava ustavila in zavore 

zaprle. Vse skupaj je varnostno sprogramirano, saj sem nastavil limito, in sicer vrednost za 

maksimalno višino glave. 
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Ko sem imel narejeno ogrodje delovanja procesa, sem se lotil postopoma še ostalih algorit-

mov, kot so napake, pogoji nemotenega delovanja procesa, komunikacije z robotom, funk-

cija za izpih orodja. 

 

6.4.4 Vizualizacija panela Siemens TP-700 Comfort 
 

Realizacija vmesnika človek–stroj ali HMI (Human machine interface) je zelo pomembna, 

saj olajša delo upravljavcu stroja. Prednost pa je tudi v tem, da olajša delo tudi nam progra-

merjem ali vzdrževalcem, saj imamo na njem možnost vizualizacije vseh alarmov ali opo-

zoril, do katerih lahko pride med obratovanjem stroja. 

Preden sem začel z vizualizacijo, sem moral iz PLK programa zopet pridobiti spremenljivke 

oz. simbolna imena, ki jih bom uporabil na panelu za prikaz. Princip je isti kot izdelovanje 

tabele simbolnih imen v PLK programu. (Slika 48) 

 

SLIKA 48: HMI SPREMENLJIVKE. 

Ko imamo začrtano tabelo simbolov ter vrednosti, ki jih bomo uporabili za izdelavo vme-

snika človek–stroj, lahko začnemo z vizualizacijo panela.  

V t. i. »Toolbox-u« imamo na voljo različne objekte, ki jih lahko uporabimo kot vhodne 

elemente (npr. stikalo) ali izhodne elemente. Slednji so namenjeni za prikazovalnike stanja 
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posamezne veličine. Imamo pa tudi na voljo že realizirane objekte (gumbi, preklopniki, dr-

sniki, vhodno/izhodna polja, …). (Slika 49) 

 

SLIKA 49: OBLIKE V TOOLBOX-U. 

Ko v panel dodamo npr. neko vrednost (tok motorja) ali nek indikator, ki pokaže, kakšno je 

stanje senzorja, ga moramo najprej ovrednotiti. Dodati moramo njegovo procesno vrednost 

(process value), ki jo bere iz PLK programa in nam kaže trenutno vrednost. (Slika 50) 

 

SLIKA 50: OVREDNOTENJE VREDNOSTI. 

Potem lahko še izbiramo, ali bomo to vrednost samo prikazovali ali pa jo bomo lahko tudi 

spreminjali. To lahko naredimo s postavitvijo parametra Mode na vrednost »Output« ali »In-

put/Output«. (Slika 51) 
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SLIKA 51: PRIKAZOVANJE VREDNOSTI. 

Ko pa v panel dodamo objekt, ki je v obliki stikala, se moramo pomakniti na zavihek 

»Events« in mu tam nastaviti akcijo, ki se bo zgodila ob pritisku in spustitvi gumba. V tem 

primeru se ob pritisku gumba postavi bit »Potrditev višine utopov« na logično »1«, ob spro-

stitvi pa ga postavi na logično »0«. (Slika 52) 

 

SLIKA 52: NASTAVITEV GUMBOV. 
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SLIKA 53: NASLOVNA STRAN PANELA. 

Na naslovni strani realiziranega uporabniškega vmesnika imamo možnost spremljanja na-

slednjih veličin: 

- aktualno višino glave v milimetrih; 

- maksimalno višino glave v milimetrih 

- aktualno hitrost glave v m/s 

- moč udarca v joulih 

- tok glavnega motorja v amperih 

- spremljanje stanja stroja (vključeno ali izključeno) 

- števec kosov ; 

- režim dela (nastavitev ali ročno) ter 

- spremljanje, če je moč udarca v redu  ali če ni v redu.  

Na desni strani panela imamo možnost nastavljanja nastavitev, in sicer: 
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- moč udarca v odstotkih; 

- maksimalno moč udarca v joulih; 

- minimalno moč udarca v joulih; 

- želeno višino glave ter 

- višino utopov. 

- Za potrditev višine utopov imamo še gumb, ki ga upravljavec mora stisniti za potr-

ditev višine ob spreminjanju vrednosti 

- S pritiskom na gumb »Izpih« se nam na panelu pokažejo možnosti za nastavitev časa 

za izpih orodne priprave. (Slika 54) 

 

SLIKA 54: NASTAVLJANJE IZPIHA. 
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7 ZAGON STROJA TER ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Ko smo pričeli z zagonom stroja, smo najprej preverili, ali so vse komponente v funkcional-

nem stanju. Preverili smo tudi, ali  senzorji delujejo pravilno. Na primer senzor za nivo ter 

temperaturo mazalnega olja sem odklopil in videl, ali  se pojavi alarm ali ne. Nato smo testi-

rali izklop v sili ter preverili, ali se motorja za mazanje ter ventilator na vrhu glavnega mo-

torja vrtita v pravilno smer. 

Kar zadeva nastavitev smo imeli največ težav z nastavitvijo pravilne pozicije merilne letve, 

kajti le-ta je ključna pri obnašanju samega stroja. Kljub nastalim težavam smo na koncu le 

našli prave pozicije ter uspešno spravili v pogon ves proces.  
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8 SKLEP 

V diplomski nalogi je predstavljen problem, ki je nastajal pri kalibriranju odkovkov na sti-

skalnicah. Problem je bil, da je zaradi nenadzorovane sile prišlo do pokanja stiskalnic ter 

povečevanja izmeta.  Gledano s  perspektive proizvodnje to vsekakor ni dobro, predvsem s  

finančnega vidika, saj je prihajalo do povečevanja reklamacij s strani kupcev. Ob spoznanju 

da se te napake morajo odpraviti, so se v vodstvu odločili, da se krmilje v celoti posodobi in 

modernizira. Projekt smo uspešno pripeljali do konca ter ga tudi vključili v proizvodnjo. 

Proces sedaj deluje nemoteno in v proizvodnji so ga integrirali še na druge proizvodne linije. 
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