Delavnica

ROBOTIZACIJA v proizvodnji - zakaj in kako?
Termin je objavljen na spletni strani

Za naročnike Elektrotehniške revije ER > 20 % popust!
• Racionalizacija proizvodnje in povečanje kakovosti z uvedbo robotizacije
• Ekonomski vidiki robotizacije
• Koraki od ideje do realizacije robotizacije
• Na kaj vse vpliva robotizacija

www.agencija-poti.si

Naraščajoča konkurenca, visoke zahteve glede kakovosti ter istočasna racionalizacija in povečanje
ﬂeksibilnosti proizvodnje narekujejo potrebo po smiselni in učinkoviti uvedbi robotizacije. V okviru
te praktične delavnice se boste seznanili z vidiki gospodarne in učinkovite vpeljave robotizacije
v proizvodne procese. Obravnavali bomo tehnološko tehnične predpostavke vpeljave in ocenili
ekonomski potencial robotizacije.

 Ekonomski potencial
 Racionalizacija
proizvodnje

 Izboljšanje kakovosti

 Prilagodljivost robotov

Primarni cilj uvedbe robotizacije je najpogosteje racionalizacija proizvodnje, temu pa takoj sledi
izboljšanje kakovosti izdelkov. So pa tu še drugi pozitivni učinki. V zadnjem času je vse bolj
pomembno zagotavljanje proizvodnje na domači lokaciji z uvedbo učinkovitih proizvodnih
sistemov z visoko stopnjo hitre prilagodljivosti. Prilagodljivost je ena od glavnih karakteristik
robotov. Pri tem sam robot ne predstavlja večjega problema pri vpeljavi in nadaljnji prilagoditvi.
V kolikor gre za rutinsko robotsko aplikacijo se uporabniki največkrat obrnejo na specializirana
podjetja, ki s pridobljenimi izkušnjami in rutino zagotavljajo uspešno vpeljavo robotizacije.
Na osnovi poročil iz prakse je jasno razvidno, da se robotizacija vse bolj širi na nova področja, glavni
nosilci rasti pa so izkušeni uporabniki robotov. Na splošno velja, da ključ uspešne racionalizacije s
pomočjo robotizacije leži v periferiji (prijemala, orodja, vpenjalne naprave, razne tehnološke
naprave in priprave, senzorika, varnostni elementi, itd), v oblikovanju izdelka (robotizaciji
prilagojena konstrukcija) in v samem procesu (tehnologija, kakovost in logistika). Zato se inženiring
in vpeljava robotskih aplikacij že v 2/3 primerov izvajata samostojno v lastnem podjetju, kjer je vse
navedene ključne postavke možno najbolj podrobno zajeti in ustrezno ciljno upoštevati. V takem
primeru je odločilnega pomena obvladovanje vrhunskega interdisciplinarnega znanja, inovativnost
in izkušnje vseh sodelujočih v projektu robotizacije. Za dosego odločilne dodane vrednosti in
odličnosti pa so potrebna dodatna znanja, ki jih lahko pridobimo v ustreznih domačih ali tujih
raziskovalno razvojnih institucijah.
Pozitivna praksa kaže, da so pogosto prav roboti tisti elementi nekega procesa, ki omogočajo
zahtevano konstantno preciznost izvajanja zahtevane naloge skladno s standardi po
sprejemljivi ceni v okviru globalne ekonomije. Tako lahko ugotovimo, da industrijski roboti
postajajo ključne komponente avtomatizirane proizvodnje ne samo v avtomobilski industriji in
pri njenih dobaviteljih temveč tudi na ostalih področjih vseh vrst in velikosti podjetij. Da bo
delavnica pridobila na atraktivnosti in koristnosti, vabimo vse udeležence, da pripravijo svoje
lastne primere. Tako bodo udeleženci na delavnici skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne
rešitve problemov robotizacije, ki jih imajo v konkretni praksi.
Vabljeni
• Vodje proizvodnje, konstrukterji izdelkov in proizvodnih sistemov;
• Odgovorni za proizvodni proces, avtomatizacijo in robotizacijo v podjetju;
• Vsi, ki želijo ekonomsko in tehnično preveriti vpeljavo robotizacije in s tem izboljšati učinkovitost
(produktivnost, stroški, trajnost, konkurenčnost, racionalizacija) in kakovost procesa v proizvodnem
podjetju, ter
• vsi, ki jih to področje zanima.

Strokovna revija

Strokovni prispevki iz
tega področja so redno
objavljeni v reviji, zato
vabljeni k naročilu.
Letna naročnina
LE 29,70 EUR
Naročila: v prijavnici in
www.agencija-poti.si

Predavatelj
Doc. dr. Igor Kovač
se že več kot 20 let ukvarja s področji razvoja robotov, koordinatnih merilnih rok, robotsko podprte
rekonﬁguracije, konkurenčne trajnostne proizvodnje, integracije strojev in opreme v proizvodnjo ter
robotizacije v gradbeništvu. Svojo kariero je začel na Institutu Jožef Stefan in na Univerzi v Mariboru v
Sloveniji, nadaljeval pa v Avstriji na graški Tehnični Univerzi in na dunajski Tehnični Univerzi. Bil je
nosilec predmetov industrijska robotika, proizvodna merilna tehnika, ﬂeksibilna avtomatizacija in
industrijska ter precizna proizvodnja. Je aktivni predavatelj na FH Joanneum v Gradcu in v
Kapfenbergu, poučeval pa je tudi odrasle iz industrije na šolah Campus02 in WiFi v Gradcu v Avstriji
ter na šoli Vites v Novem mestu. Praktične izkušnje je nabiral na evropskih raziskovalnih in
mednarodnih industrijskih projektih strojne, avtomobilske, železniške in gradbene stroke.
Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje,
reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in
napitke med odmori. Fizičnim osebam nudimo stalni 30% popust na kotizacijo. Naročnikom na Elektrotehniško
revijo ER priznamo 20 % popust!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana. ( 01/511-39-20,  01/511-39-25,  info@agencija-poti.si,  www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Teoretični del:
• Kako pristopiti k projektu robotizacije
• Komponente in izgradnja robotske celice
• Tehnični okvirji za vpeljavo robotov z ozirom na delovne in varnostne predpise
• Pregled načinov in možnosti programiranja (on-line, off-line)
• Različni tipi robotov in njihova uporaba (samostojni, kooperativni)
• Neodvisna in nevtralna obravnava vpeljave robotov na različna aplikativna področja
(področja prilagojena potrebam udeležencev delavnice)
• Stopnja ﬂeksibilnosti celice (ﬁksna, jigless, rekonﬁgurabilna, samo-prilagodljiva)
• Ocena ekonomske učinkovitosti na osnovi primerov iz prakse
Praktični del (delo na konkretnih aplikacijah):
• Formuliranje spiska zahtev za uvedbo robotizacije
• Izbira in preučitev preliminarnega koncepta robotizacije z izbiro komponent
• Oblikovanje okvirnega koncepta za speciﬁčni proizvodni primer (Layout)
• Priprava grobe ocene ekonomske učinkovitosti koncepta
• Denarne kazni v primeru kršitev

 Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica namenjena
zaključenim skupinam do največ 15
udeležencev. Možen je tudi dogovor z
organizatorjem za izvedbo izobraževanja
za zaključene skupine po meri
posameznega podjetja ali organizacije.

Prijavnica
ROBOTIZACIJA v proizvodnji - zakaj in kako?

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite po faksu št.: 01/511-39-25, preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta
Želim naročiti tudi Elektrotehniško revijo ER
Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 33000-0001159917
pri Hypo Alpe-Adria-bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo
delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20% kotizacije. Fizičnim osebam nudimo stalni 30% popust na kotizacijo. Naročnikom na
Elektrotehniško revijo ER priznamo 20 % popust!

