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I Tehnologie
Pozi¡ia este controlatå de software, ceea ce înseamnå cå poate fi
diferitå de la un produs la altul. Aceste tipuri de ma¿ini pot
asigura o încårcare de 32.000 batoane pe schimb cu un ciclu de
introducere pe bå¡ mai mic de 0,8 secunde. Un astfel de ritm de
încårcare a be¡elor fårå robot nu se poate asigura decât cu personal suplimentar.
Pentru a împiedica orice alunecare sau lovirea de be¡e în cåruciorul de fierbere ¿i afumare, un robot asigurå încårcarea be¡elor.
Robotul poate manipula cu u¿urin¡å be¡e cu o greutate de 30 kg
sau chiar mai mult. A¿ezarea batoanelor sau a cârna¡ilor pe be¡e
se poate face la o distan¡å mai micå de 5 mm.
Preluarea ¿i a¿ezarea be¡elor se poate desfå¿ura la precizie de
milimetru. ¥n aceste condi¡ii, se asigurå o constan¡å în activitate,
niciun baton nu va fi rebutat nici la începutul, nici la sfâr¿itul
timpului de muncå.
Calitatea este constantå ¿i asigurå o încårcare optimå a be¡elor
pentru folosirea în cele mai bune condi¡ii a spa¡iului existent în
cåruciorul de fierbere ¿i afumare.
Robo¡ii nu se vor plânge niciodatå de condi¡iile dificile de muncå
¿i de muncå monotonå.

Tehnologia modernå simplificå manipularea
¥ncårcarea automatå a cårucioarelor de afumare îmbunåtå¡e¿te
siguran¡a muncii ¿i cre¿te cantitatea de marfå manipulatå.
 Produc¡ia continuå de salamuri cere un numår mare de personal solicitat pentru o muncå monotonå ¿i epuizantå fizic.
 Rata ridicatå de îmbolnåvire, preocuparea pentru a gåsi personal potrivit în mod continuu este o încercare dificilå, prin
urmare, pentru fiecare companie.
 Sistemele automate de încårcare a cårucioarelor pentru afumare pot în mod semnificativ ajuta la scåparea de aceastå povarå
¿i cre¿terea cantitå¡ii de marfå manipulatå în aceastå industrie.


Sistemele automatizate de agå¡are a salamurilor
pe be¡e asigurå o precizie deosebitå
Ca alternativå la încårcarea cu mâna a be¡elor este linia automatå de încårcare a cårucioarelor de fierbere ¿i afumare. Cu o
linie automatå de agå¡are salamurile pot fi puse pe be¡ele de
afumare foarte precis la o distan¡å mai micå de 25 mm. Prin
aceastå construc¡ie specialå se pot prelua ¿i de pe instala¡iile
care au linie de agå¡are cârna¡ii sau salamurile cu o precizie
deosebitå pe bå¡ul de afumare.

Linia automatå de agå¡are AHL permite pozi¡ionarea foarte preciså
a inelelor de prindere ale salamurilor pe be¡ele de afumare
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Acest tip de robot a fost folosit în industria automobilelor pentru
diverse activitå¡i cum ar fi cele de låcuire, de decenii, în fabrici
de pe tot mapamondul. Acest lucru asigurå buna func¡ionare
fiind vorba de robo¡i verifica¡i în activitatea de produc¡ie ¿i care
au garantat avantajul înlocuirii muncii manuale. Pentru apårarea
igienei, robotul este echipat cu o manta de aer care împiedicå
contactul robotului cu produsele alimentare.
Se asigurå func¡ionarea perfectå a complexului ma¿ina de
umplut-ma¿ina de clipsat-linie de agå¡are ¿i robo¡i.
Siguran¡a muncii este asiguratå de o împrejmuire a robotului pentru a împiedica oamenii så intre în sfera de mi¿care a robotului.
Operatorul observå când cåruciorul de fierbere ¿i afumare este
plin ¿i poate så asigure începerea încårcårii la al 2-lea cårucior
¿i de¡ine timp destul pentru introducerea cåruciorului umplut în
celula de fierbere ¿i afumare.
Introducerea acestui robot asigurå cå activitatea se poate
desfå¿ura cu o singurå persoanå. Personalul astfel disponibilizat
poate så fie folosit la aprovizionarea ma¿inilor de umplut cu
membrane pentru a cre¿te ritmul de folosin¡å a utilajelor.

Din studiile ¿i cercetårile efectuate de furnizor rezultå o cre¿tere
a productivitå¡ii de circa 3 ori fa¡å de realizårile cu încårcare
manualå.
ºinând cont de faptul cå legisla¡ia muncii în CEE prevede limitåri
în folosirea mâinii de lucru (cantitå¡i limitå a kilogramelor /unitate de produc¡ie, be¡e, cutii etc., precum ¿i stabilirea unui numår
maxim de ore de lucru în activitatea cu efort fizic) în mod cert då
de gândit întreprinzåtorilor români så participe la modernizarea
proceselor de produc¡ie prin introducerea robo¡ilor nu numai din
motive de productivitate.
De altfel, în prezent, în industria alimentarå în general ¿i în
industria cårnii în special, existå aceastå provocare de automatizare prin introducerea de robo¡i în fazele de produc¡ie, din foarte
multe motive:
 reducerea efortului fizic;
 îmbunåtå¡irea situa¡iei de igienå (cât mai pu¡ine atingeri ale
mårfurilor cu mâna);
 adaptarea ma¿inilor la posibilitå¡i moderne de spålare ¿i
dezinfectare;
 concuren¡a dintre ramuri ¿i în cadrul ramurilor;
 cre¿terea continuå a eficien¡ei activitå¡ii de produc¡ie ¿i asigurarea unei calitå¡i constante fårå deficien¡e de produc¡ie.
Fårå o robotizare efectivå acest lucru nu este posibil, constatându-se în prezent o råmânere în urmå a industriei alimentare fa¡å
de alte sectoare industriale cum ar fi produc¡ia de automobile,
produc¡ia de aparatura electronicå etc.

Robot

AHL

SC DARIMEX TECHNO SRL
Str. Ion I.C. Bråtianu nr.17,
Otopeni – România
Tel.: 021-352 07 54 / 55 / 56
Fax: 021-352 07 59
E-mail:
marketing@darimex-techno.ro;
info@darimex-techno.ro;
office@darimex-techno.ro
Website: www.darimex-techno.ro

44

Cårucior de afumare 1
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Robotul ¿i linia de agå¡are sunt asigurate
cu un gard de protec¡ie
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