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High production robotic solution for manipulation of catalysts 

This article describes robotic automation of high productivity catalyst production line. Sensitive 
parts are manipulated by eight YASKAWA robots. Regardless of challenging production cycle of 
less than 5 s/part precise gripping was paramount to avoid product damage. Over 300 part types 
have to be accommodated therefore a flexible gripping tool was designed. It enables fast tool 
adaptation and replacement to avoid production stalls. Between operation stages conveyor is used to 
transfer the parts and their position is loosely defined. A novel 3D vision approach was deployed 
for position detection. Challenging ambient conditions with high temperatures, dust, aggressive 
vapor and light interference required a thorough interdisciplinary approach to solution. YASKAWA 
Slovenia stood up to the challenge, and delivered high end robotic solution to the satisfied 
customer. 

 

Visoko produktivna fleksibilna robotska linija za manipulacijo s katalizatorji 

V prispevku predstavljamo robotizacijo visoko produktivne linije za proizvodnjo avtomobilskih 
katalizatorjev. Z občutljivimi izdelki rokuje osem YASKAWA robotov. Kljub kratkemu delovnemu 
ciklu 5 s/izdelek je potrebno natančno prijemanje, da se izdelki ne poškodujejo. V proizvodnem 
procesu nastopa prek 300 različnih tipov izdelkov zato smo zasnovali prilagodljivo prijemalo. To 
omogoča hitro nastavitev na različne tipe in popravilo v primeru obrabe oz. poškodbe. Transportni 
trak opravlja nalogo prenosa izdelkov med posameznimi koraki izdelave. Položaj izdelkov na njem 
je neznan. Uporabljen je inovativen pristop 3D poslikave izdelkov za določitev natančnega položaja 
na traku. Ambientalni pogoji v procesu: visoka temperatura, prah, agresivni hlapi in svetlobni vplivi 
so zahtevali interdisciplinaren pristop k rešitvi. YASKAWA Slovenija je edina uspela celostno 
zadostiti vsem zahtevam in izdelala napredno robotsko rešitev v veliko zadovoljstvo kupca. 



 

1 Izziv 

Naloga projekta je bila umestitev robotskega 
posluževanja v ključni del procesa izdelave 
katalizatorjev, kjer se nanaša katalit. 

Tehnologija zahteva tristopenjsko izdelavo. 
Med posameznimi koraki je zahtevana robotska 
manipulacija izdelkov kar narekuje štiri 
robotske celice. 

V prvem koraku se izdelek obrne, na 
substrat nanese katalit iz ene strani in se ga v 
prehodni komori posuši. V drugem koraku se 
izdelek obrne, katalit nanese iz druge strani in 
ga posuši v prehodni komori. V tretjem koraku 
se izdelek termično formira v prehodni peči. 

Transport izdelkov v 1. in 2. koraku 
opravljajo namenske palete. V 3. koraku izdelki 
potujejo na termično odpornem kovinskem 
traku širine 1600 mm ki potuje s hitrostjo 0,4-
1,2 m/min. 

Osnova izdelka je kovinski ali keramičen 
substrat s strukturo satovja. Izdelki so oblike 
okroglega oz. eliptičnega valja. Razpon 
premerov je 50-160 mm, razpon višin 60-220 
mm, max. teža je 3,5 kg, skupno nastopa prek 
300 tipov izdelkov. Prikazuje jih Slika 1. 

Poseben izziv so ambientalne razmere s 
temperaturami do 55°C, prisotnostjo kislinskih 
par in finega keramičnega prahu.  
Linija narekuje proizvodni cikel 5s na izdelek. 
Izdelki se pri manipulaciji ne smejo 
poškodovati. Prednost je potrebno dati uporabi 
standardnih komponent in zagotoviti hitro 
dobavljivost ključnih sestavnih delov. Prav tako 

je zahtevana hitra zamenljivost in izmenljivost 
obrabnih členov. 

 
 

Slika 1: Raznovrstni izdelki 

2 Rešitev 

Pri snovanju robotskega sistema smo 
upoštevali vse smernice, ki jih narekuje izziv. 
Komponente rešitve smo natančno modelirali v 
CATIA, CAD modele uvozili v napredno 
simulacijsko okolje MotoSIM za simulacijo 
robotskih aplikacij. Slednje orodje nam je 
izdatno pomagalo pri določitvi dosegov, 
prostorskih omejitev, dostopov, ciklov operacij 
in njih optimizaciji. V rešitvi nastopajo tri 
izvedbe prijemal. Konstrukcija vseh upošteva 
princip modularnosti, možnost hitre montaže, 
zamenljivost in izmenljivost sestavnih delov. 

 

 
Slika 2:Topologija linije z robotskimi celicami 1-4, ki vsebujejo MH50 roboti  z YASKAWA DX100 krmilniki, 

izsek iz simulacije MotoSIM 



 
Pravilnost montaže prijemalnih prstov tako 

npr. zagotavlja mehansko kodiranje montažnih 
površin, sklop je preprosto razstavljiv prek 
nekaj vojakov, električne povezave so izvedene 
s konektorji. Za zmanjšanje teže in istočasno 
zagotavljanje in ustrezne mehanske trdnosti smo 
uporabili posebno AL zlitino. Linearni 
mehanski aktuator prijemala je standardna 
komponenta, opremljen z YASKAWA servo 
motorjem, ki ga robotski krmilnik DX100 
upravlja kot zunanjo os. Silo prijemanja je 
možno nastaviti.  

Na osnovi analize dosega, potrebnega cikla, 
nosilnosti smo s pomočjo MotoSIM lahko iz 
širokega nabora YASKAWA robotov izbrali 
MH50 kot najustreznejšega. Poseben poudarek 
smo namenili analizi obnašanja in zaščiti 
poveznega paketa robota. Ta je predvsem pri 
robotih, ki izvajajo obračanje izdelkov 
izpostavljen izdatnim naprezanjem. 

Zaporedje robotskih operacij poteka tako, da 
v prvi in drugi celici sodelujeta dva robota. Prvi 
z dvojnim stranskim prijemalom par izdelkov 
odvzame iz vstopnega traku, jih obrne in 
prenese na vstopno postajo rotacijske mize. Ta  
izdelke pelje skozi proces nanosa katalita. Drugi 
robot na izstopni točki rotacijske mize odvzame 
par izdelkov z dvojnim vrhnjim prijemalom in 
jih prenese na naslednji korak izdelave. Podobo 
celic 1, 2 prikazuje Slika 3. 

 

Slika 3:Celici 1,2 

Par robotov v tretji celici odvzema posušene 
kose iz drugega koraka in jih z vrhnjim enojnim 
prijemalom zlaga na kovinski trak na vstopu v 
peč. Čim gostejše zlaganje izdelkov narekuje 

optimalen izkoristek peči v tej smeri smo 
prilagodili tako prijemalo kot odlagalni vzorec. 
Celico 3 prikazuje Slika 4. 

 
Slika 4: Celica 3 

Na izstopu iz peči dva robota tvorita četrto 
celico. Njuna naloga je odvzem izdelkov iz 
kovinskega traku in prenos na izstopni trak, ki 
se giblje z 10 m/min. Za določitev položaja 
izdelkov na traku uporabljamo slikovni sistem. 
Celico 4 prikazuje spodnja Slika 5. 

 

 
Slika 5: Celica 4 

V preostanku dokumenta se bomo pretežno 
zadržali ob celici 4, ki je s stališča izvedbe 
najzahtevnejša saj vključuje: določanje položaja 
izdelkov za odvzem s tekočega traku s 
slikovnim sistemom, namensko komunikacijo 
med robotskim krmilnikom in slikovnim 
sistemom, izvajanje vzporednih opravil na 



DX100 robotskem krmilniku (parallel job),  
izključevanje sočasnega dostopa dveh robotov 
na isto mesto, preverjanje dostopnosti prijemala 
pred odvzemom v izogib naletu (collision 
avoidance), odlaganje na izstopni trak bistveno 
drugačne hitrosti od vstopne. 

Kot ena ključnih dodanih vrednosti rešitve 
YASKAWA se je izkazal uspešen prikaz 
prednosti uporabe strukturirane osvetlitve pred 
"klasično" sivinsko poslikavo za določitev 
položaja izdelka pri odvzemu. 

Namreč pri "klasičnem" pristopu 
analiziramo sivinske slike, ki jih pri enakomerni 
osvetlitvi površine zajame sivinska kamera. 
Zaradi narave tehnološkega procesa je trak na 
tem mestu kovinski, barva/material izdelkov 
zelo podobna traku, s tem je kontrast izdelkov 
slab, posledično je potrebno algoritme detekcije 
nastaviti zelo neselektivno, prisotna je paralaksa 
kjer poleg zgornje ploskve za izdelke na robu 
traku kamera vidi tudi stene zaradi česar je 
določen položaj napačen in prihaja do naleta 
prijemala v izdelek, ustavitve linije in izpada 
produktivnosti. Tak sistem je tudi potrebno 
umeriti za vsako višino in barvo  izdelkov 
posebej, kar prinese zamudno nastavljanje, 
množico nastavitev in kompleksno nadzor ter 
vzdrževanje aplikacije. Prav tako je težavno 
zagotoviti povsem enakomerno osvetlitev na 
celotni odvzemni površini ter je za to potrebna 
ogromna kabina. 

Predlagani pristop s strukturirano 
osvetlitvijo elegantno presega vse naštete 
omejitve. Uporablja princip 2D triangulacije ter 
ob pomiku traku zajema prostorsko sliko 
prizora. Z izborom območja višine, preprosto 
izluščimo informacije, ki nas zanimajo, npr. 
vrhnjo ploskev izdelka, dobimo super 
kontrastno sliko za določitev x, y, z komponent 
položaja izdelka. Primerjavo slikovnih razmer 
obeh pristopov za različne izdelke prikazuje 
Slika 6. 

 
Na osnovi odprtosti YASKAWA robotske 

platforme smo lahko izvedli namensko 
komunikacijo med slikovnim sistemom in 
DX100 robotskim krmilnikom. V razvojnem 
okolju MotoPLUS IDE smo na robotski strani 
izdelali aplikacijo ki se izvaja na CPU robota ter 
skrbi za TCP komunikacijo s silkovnim 
sistemom. 

Branje položajev izdelkov se na robotu 
izvaja paketno v enem opravilu (t.i. job), 
razporejanje v čakalno vrsto za odvzem izvaja 
vzporedno opravilo, upravljanje s funkcijo za 
sinhronizacijo in odvzem s traku (t.i. conveyor) 
za odvzem konkretnega izdelka spet izvaja 
vzporedno robotsko opravilo. 

Nastavljanje detekcije kosov na 3D sliki 
poteka z opisom geometrije enega kosa na 
programskem vmesniku (PP) robota. Tako 
bistveno poenostavlja postopek potreben pri 
"klasičnem pristopu". 

Slika 6: Kontrastne razmere na navadni sivinski sliki in sivinsko kodirani prostorski sliki desno (sivina ustreza 
višini - desno) 



Delo robotov je pri odvzemu potrebno 
uskladiti tako da ne pride do poskusa sočasnega 
odvzema istega izdelka. Tak dogodek posebno 
pri 100% hitrosti gibanja ni najbolj zaželen. 
Posebno nadzorno opravilo na enem od 
krmilnikov usklajuje položaj robotov (t.i. cube) 
zahtevo po dostopu ter dodeljuje dovoljenje 
ustreznemu  manipulatorju. 

Zaradi neizprosnih ambientalnih pogojev 
smo kritične dele dodatno zaščitili. Slikovni 
sistem je tako npr. klimatiziran v posebni 
zaščitni komori, v DX100 krmilnike pa smo 
vgradili dodatne ventilatorje za povečanje 
hladilnega učinka. Za ključne komponente 
projekta YASKAWA zagotavlja zalogo in 
takojšnjo dobavljivost. Prav tako je kupcu na 
voljo 24/7 podpora in odzivnost. 

3 Zaključek 

Opisani projekt predstavlja velik izziv stanju 
tehnike na področju robotizacije oz. 
mehatronike. Od YASKAWA robotske 
platforme zahteva odprtost, od razvojne ekipe 
pa zmožnost hitre implementacije namenske 
funkcionalnosti tako pri sodelovanju več-ih 
robotov kot integracije 3D slikovnega sistema. 
Poudarek na produktivnosti linije zahteva 
skrbno načrtovanje vseh mehanskih gradnikov 
ob upoštevanju robnih pogojev. Ekipa 
YASKAWA Slovenije je s projektom dokazala, 
da suvereno obvladuje vse naštete izzive. V 
sklopu dobrega sodelovanja na opisanem 
projektu nam je kupec zaupal tudi izvedbo 
naslednjega podobnega projekta. 

 


