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Rotary indexing machines 

Rotary indexing machines and multi-
spindle machines are used as highly productive 
machines in the medium and large batch 
production. Their main advantage is that many 
machining steps can be performed on the 
workpiece in the clamp. Company Unior has 
developed modular rotary indexing table 
machine with Siemens Sinumerik/Simodrive 
CNC installations for automotive industry. 
Special machine cell for treatment of support 
of aggregate holder (climate, water pump and 
alternator) for the cars is composed of two NC 
rotating tables with NC planets on them. The 
planets enable the rapid exchange of clamping 
devices. The treatment stations are represented 
by 3-axes CNC treatment. System of 27 and 17 
axes with digital Simodrive drives and servo 
motors is controlled by two CNC Sinumerik 
840D with additional function for tool 
breaking. Before inserting of workpiece into 
the machine, using camera is being stated the 
the type of workpiece. The service of the 
machine is performed by 5-axes robot, which is 
additionally equipped with automatic 
exchangeable gripping devices for different 
workpieces. The device for impressing of 
bushings and transport are controlled by 
Simatic S7 Profibus-DP controller and 
decentral I/O periphery. 

 
Obdelovalni stroji z vrtljivo mizo, rezkalni stroji 
z več glavnimi vreteni in kompleksni NC-
obdelovalni centri so danes stalnica v vseh 
proizvodnjah, še posebej pa so prisotni v 
avtomobilski industriji. 

Stroji z vrtljivo mizo se uporabljajo za 
obdelavo velikoserijskih proizvodov. Spadajo v 
segment strojev, ki so praviloma ozko 
specializirani za določeno vrsto obdelovancev. 
Z vgradnjo izmenljivih vpenjalnih priprav se 
fleksibilnost strojev zelo poveča. Od sistema 
obdelovalnih postaj je odvisno, koliko različnih 
obdelovancev se lahko obdela na stroju. Če 
obdelovalne postaje razpolagajo z npr. 
revolverji, je možna obdelava široke palete 
obdelovancev. 

Takšni sistemi ponavadi vsebujejo:  

- enega do več  NCU (Numerical Control 
Unit-) zaradi velikega števila osi in kanalov,  

- veliki gabariti strojev zahtevajo več 
posluževalnih enot, strojnih panelov oziroma 
ročnih terminalov, 

- modularni koncept strojev  npr.  
decentralne elektro omare, digitalni krmilniki 
in pogoni, 

- komunikacija je podprta na vseh nivojih 
avtomatizacije (AS-i, NCU-link, Profibus 
(DP,BTSS,MPI), Ethernet). 

Podjetje Unior je razvilo konpcept  strojev z 
vrtljivo mizo, ki se lahko povezujejo med seboj 
v enotne proizvodne celice.  

Za krmiljenje osi se uporabljajo krmilniki 
Sinumerik 840D s specifičnimi tehnološkimi  
funkcijami, za posluževanje in prikaze pa 
industrijska računalnika PCU50/70.  

Za dodatne ročne ukaze služijo ročni pulti ali 
posluževalni tabloji (HT6). Za pogone se 
uporabljajo digitalni regulatorji Simodrive , 
servomotorji 1FT6 za podajanja in specialni 
motorji za glavna vretena 1PM6 z votlo gredjo.   
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Sistem omogoča maksimalno 31 osi in 10 
kanalov po NCU krmilniku. 

Krmiljenje PLC vhodov/izhodov (ET..), 
pomožnih dodatnih sistemov (transportni 
trakovi, identifikacijski sistem, lasersko 
označevanje, zatiskovanje puš itd.) je izvedeno s 
krmilniki Simatic, ki so povezani v celotni 
sistem preko Profibus-DP vodila.  

Uporabljene rešitve so del koncepta 
Powertrain Transline 2000, ki ga Siemens kot 
dobavitelj sistemov ponuja za krmilja in pogone 
za transferne ceste, fleksibilne linije, montažne 
linije, specialne stroje, obdelovalne centre, 
CNC-serijske stroje, brusilne stroje, 
nakladalnike in portale.  

Koncept Powertrain Transline 2000 je postal 
standard pri vseh večjih evropskih proizvajalcih 
avtomobilov. Tako v našem primeru kot drugje 
omogoča, da se z optimalno izbiro komponent  

zmanjšajo stroški za zaloge rezervnih delov, 
zagona in vzdrževanja. 

Koncept temelji na decentralnem, digitalnem 
konceptu krmilnikov in pogonov, 
standardiziranih programskih strukturah in 
komunikacijah preko Profibus-DP in 
industrijskega Etherneta ter optimalni 
prilagodljivosti strojne in programske opreme. 

Komunikacija kot element prenosa v 
avtomatizacijski tehniki je dosledno izvedena s 
preizkušenimi in standardiziranimi protokoli in 
komponentami. Za komunikacijo na nivoju 
krmilnikov skrbijo Profibus vmesniki, ki so 
integrirani v teh krmilnikih. Prav tako se 
Profibus uporablja za programirne naprave. 

Ethernet TCP/IP zagotavlja komunikacijo na 
računalniškem in poslovnem nivoju.  

Poleg standardnih prikazov je posluževanje 
in prikazovanje možno tudi s programom 
Transline HMI Pro, ki je v avtomobilski 

industriji standard  za prikaze in posluževanje 
velikoserijskih proizvodnih linij.  

Nadgradnja in razširitev prikazov sta možna 
z grafičnim programom ProTool/Pro.  

Pri prilagoditvi na standarde in zahteve 
posameznih avtomobilskih proizvajalcev tako 
niso potrebne velike spremembe pri 
projektiranju in programiranju. Za dodaten 
nadzor delovanja  in izkoriščenosti  strojev se 
uporablja program WinBDE za Sinumerik.  

Kontrola in nadzor orodij je izvedena s 
programom ARTIS in tehnološko funkcijo 
krmilja Sinumerik.  

Za diagnosticiranje in servisiranje strojev na 
daljavo je vgrajen program Ferndiagnose za 
Sinumerik. 

Sistem stroja z vrtljivo mizo je tako strojno 
kot programsko  modularen, decentralen,  
dostopen in po potrebi razširljiv za nove 
funkcije in tehnološke potrebe. 

Stroj je zgrajen tako, da je na srednjem 
podstavku pritrjena vrtljiva miza s planeti. 
Pogon mize je lahko izveden z NC motorjem 
preko kotnega gonila ali pa s pomočjo 
hidravličnega cilindra. Odvisno od zaporedja 
obdelav se določi potrebno število planetov. 
Planeti imajo lasten pogon ali pa so fiksno 
pritrjeni na mizo. Pogoni planetov so izvedeni z 
NC motorjem preko gonila, ki je povezan preko 
čelno ozobljene sklopke. 

Med vrtenjem mize se pogoni planetov pri 
končani obdelavi na trenutni postaji pripravijo 
na prihajajočo naslednjo postajo. Spajanje 
pogona in planeta se izvede s pomočjo 
hidravličnega cilindra. Obdelava se vrši na dveh 
strojih z vrtljivo mizo. Prvi stroj je namenjen 
obdelavi obdelovancev na površinah, ki so 
pravokotne med sabo. 
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Slika 1.  Konfiguracije strojev z vrtljivo mizo tipa Halter 

 

Primer: Stroj za obdelavo nosilcev  

Nalaganje in odlaganje obdelovancev se vrši 
s pomočjo robota. Robot ima na roki pritrjena 
prijemala, s katerima prime obdelovanca. Proti 
lomu prijemala je robot zavarovan s 
pnevmatskim  sistemom varovanja proti koliziji. 
Vpenjanje obdelovancev se vrši s hidravličnimi 
cilindri in prijemalnimi šapami. Vsaka šapa je 
varovana z zračno vpenjalno kontrolo.  

Po izpetju iz vpenjalne priprave robot 
prenese obdelovanec v posebno izpihovalno 
pripravo, kjer se ta s pomočjo zraka posuši. 
Očiščen obdelovanec robot prenese na paleto, ki 
potuje po transportnem traku. Palete so 
izvedene tako, da je z njimi možno transportirati 
različne tipe obdelovancev. Po obdelavi na 
prvem stroju potujejo obdelovanci na paletah k 
naslednjemu stroju. Na mestu nalaganja in 
odlaganja lokacijska priprava palete privzdigne 
v položaj za odlaganje oz. nalaganje. 

Obdelovanec na paleti potuje naprej do 
laserske postaje, kjer z laserjem zapišemo nanj 
določeno zaporedje znakov. Zapis znakov je 
poljuben in se ga lahko preko programa, ki je 
naložen na računalniku laserja, enostavno 
spreminja. Laser je zaščiten pred posegom in 
pogledom v lasersko postajo. Ker je možno na 
strojih obdelovati tudi različne tipe 
obdelovancev, je potrebno vedno znova 
postaviti laser v pravilno pozicijo za zapis. To 
se izvede z majhnim industrijskim robotom. 
Krmiljenje laserja se izvede preko PC-ja, ki se 
nahaja ob laserski postaji. PC je preko Profibus 
kartice povezan s krmilnim sistemom stroja. 

Potem, ko je laser zapisal določen zapis na 
obdelovanec, potuje paleta do naslednjega 
mesta na transportni liniji. To je postaja za 
vtiskovanje puš v obdelovanec. Ker je 
obdelovanec iz aluminija, je potrebno v 
določene izvrtine vtisniti posebne puše. Dovod 
puš je avtomatski z vibrirajočim podajalnikom. 
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Puše se na mesto podajalnika dovajajo iz 
bunkerja z elevatorjem. Na tem mestu je možno 
vgraditi sistem za merjenje sile vtiskovanja puš. 
Če je sila vtiskovanja prevelika, se sistem ustavi 
in preko obvestila na komandnem pultu obvesti 
posluževalca stroja. 
Obdelovanec na paleti se nato premakne do 
mesta ročnega nalaganja in odlaganja 
obdelovancev. Celotna trasa ročnega 
posluževanja obdelovancev je tako zasnovana, 
da se paleta, ki je prazna, ustavi na mestu foto 
celice. Če pa je paleta polna, se zapelje do 
naslednjega stoperja. Posluževalec s tipko 
sprosti prehod palet preko mesta foto celice. 
Orodja, ki so v stroju, so namenjena visokim 
hitrostim obdelav, zlasti se uporabljajo VHM 
orodja in PKD orodja. Cena teh orodij je zelo 
visoka in v primeru, da pride v stroj 
obdelovanec z že vstavljenimi pušami, lahko kaj 
hitro pride do loma orodja. Da bi to preprečili, 
je na vstopu v področje robota vgrajeno mesto, 
kjer se s  pomočjo kamer poslika obdelovanec. 
Posneta slika se primerja z referenčno sliko v 
programu kamere. Če se ugotovi, da je že 
vtisnjena puša ali da obdelovanec ne leži 
pravilno na paleti, se sproži opozorilna luč in 
obdelovanec ne more iti naprej. Posluževalec 
stroja mora preveriti, kaj se je zgodilo in 
ustrezno ukrepati. 
 
Stroj I 
 
Stroj z vrtljivo mizo premera 2300 mm in 6 
planeti. Pogon mize je preko NC-motorja in 
kotnega gonila. Vrtljiva miza se med vrtenjem 
ne dvigne, ampak je podprta z valjčki. Natančno 
pozicioniranje zagotavlja Hirth-ovo ozobje. Na 
vsaki postaji je pogon planetov z NC-motorjem 
in kotnim gonilom. Hidravlični vodi so speljani 
preko centralnega razvodnika na posamezne 
planete in preko razvodnikov v njih na 
vpenjalne priprave. Zasuk mize za 600 se izvede 
v 3 sekundah. Fleksibilnost strojev zagotavljajo 
izmenljive vpenjalne priprave, ki so izvedene 
podobno kot menjave palet pri obdelovalnih 
centrih. Hidravlika je speljana preko posebnih 
hidravličnih spojk. 

Obdelovalne postaje so t.i. troosne obdelovalne 
celice z NC-pogoni. Na vsaki osi so zaradi 
potrebne natančnosti prigrajene Heidenhain-ove 
merilne letve. Obdelava se vrši s šestkratnimi 
revolverji, v vsakem revolverju je torej lahko 
šest različnih orodij. Pogon revolverja je 
direkten, povezava pa preko sklopke z glavnim 
pogonom. Moč motorja je 14 kW in maksimalni 
vrtljaji 12.000 min-1. Zasuk revolverja se izvede 
v treh sekundah z vrtljaji na 9000 min-1. Ker so 
vse obdelave z notranjim hlajenjem skozi 
orodja, je tudi motor izveden tako, da ima votlo 
gred. Na koncu je privijačena vrtljiva glava 
Deublin, ki omogoča dovod hladilne tekočine 
skozi vreteno. Tlak hladilne tekočine je 40 bar, 
tekočina pa je filtrirana na 30µm. Hladilna 
tekočina se skupaj  z ostružki s pomočjo črpalk 
vrača v centralni sistem VW, kjer se ponovno 
prečisti. 
Ena postaja je zaradi natančnejše obdelave 
konstruirana kot dvovretenska glava, gnana 
preko jermenska pogona.  
Vsa orodja so vpeta z HSK-63 vpenjalnim 
konusom. Posamezne obdelave se lahko 
kontrolirajo s sistemom za kontrolo loma orodja 
Artis. Lom oz. obraba orodja se kontrolira z 
merjenjem moči. Prikaz posameznih kanalov oz. 
orodij je možen na glavnem komandnem pultu. 
Za posluževanje strojev so med postajami 
nameščeni pomožni pulti, ki omogočajo vožnjo 
postaj v ročnem načinu dela (nastavljanje stroja 
in menjava orodja). 
 
Stroj II 
 

Zaradi manjšega obsega dodatnih obdelav 
ima ta stroj štiri postaje. Prva je zopet 
nalagalna/odlagalna postaja z robotom v/iz 
stroja, ostale tri pa so troosne postaje z 
revolverji. Izvedba je podobna kot pri stroju I. 
Taktni čas za obdelavo enega obdelovanca je 25 
sekund.  
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Slika 2: Stroj za obdelavo nosilcev 
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Slika 3: Stroj z vrtljivo mizo v proizvodnji 

 


