
Roboty STÄUBLI 
w zakładach mleczarskich



Proces ciecia 
skrzepów 
serowarskich

Obróbka bloków sera. 
Porcjowanie rozkładanie 
na tackach.

Układanie tacek w 
stosy. Obracanie.

Ciecie.
Porcjowanie.

Pakowanie 
wstępne.

Pakowanie. 
Paletyzacja.



HE Robots (Humid Environment)



• Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004,  2006
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

• Wymagania dotyczące konstrukcji maszyn dla 
przemysłu spożywczego EN 1672-2

• Zgodny z zaleceniami EHEDG (Europejskie 
Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i 
Konstruktorów)
(STÄUBLI światowa referencja )



Norma obejmuje 12 punktów:

� Wymienność elementów

� Łatwy dostęp do wszystkich komponenetów

� Pełne bezpieczeństwo i ochrona obsługi czyszczącej

� Higieniczne obszary

� Możliwość wykonania wielokrotnego czyszczenia, wstępnego mycia, spryskania 

detergentem, mycia pod niskim ciśnieniem, dezynfekcji, płukania i suszenia 

� Skomplikowane elementy wyposażenie określane jako trudne do czyszczenia 

zlokalizowane poza obszarem pracy

� Zapewnić zgodność chemiczną i fizyczną

� Minimalna ilość powierzchni retencyjnych

� Jednorodność materiałów

� Brak przejścia pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi elementami

� Minimalna chropowatość

� Pełna przejrzystość i możliwość śledzenia komponentów
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« Możliwość zapewnienie czystości urządzenia musi być uwzględnione już na 
etapie projektowania i konstrukcji ».



Od  2007, STÄUBLI spełnia 12 punktów



4 śruby lub 

automatyczna 

wymiana

Wszystkie 

komponenty mogą 

zostać łatwo 

zdemontowane

� Wymienność1



Dostęp do wszystkich

powierzchni

� Łatwy dostęp do wszystkich komponentów2



Ponad 250 

zatwierdzonych 

sposobów 

czyszczenia

Zwiększona 

ochrona ramienia i 

nadgarstka

� Możliwość wielokrotnego czyszczenia, mycia wstępnego, naniesienia detergentu, 

mycia pod niskim ciśnieniem, dezynfekcji i ostatecznego płukania oraz suszenia
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� Zapewnić zgodność chemiczną i fizyczną4

Kompatybilny 

chemicznie z 

środkami o pH od 

4.5 do 8.5



� Minimalna ilość powierzchni retencyjnych5

Praktycznie nie ma 

powierzchni 

retencyjnych

Profile otwarte



� Minimalna chropowatość6

Chropowatość 

< 3,2 µm dla ramienia

Chropowatość 

< 0,8 µm dla 

istotnych 

elementów



Tylko 3 materiały 

w kontakcie: 

Stal nierdzewna

Viton

Specyficzna 

powłoka 

malarska

� Jednorodność materiałów7



Złącza poza strefa

roboczą

� Skomplikowane elementy wyposażenie, określane jako trudne do mycia zlokalizowane 

poza obszarem pracy
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Wszystkie

osie obrotu

osłonięte

Przyłącza 

narzędzia 

zlokalizowane 

blisko narzędzia

Wszystkie przewody, 

kable umieszczone 

wewnątrz  ramienia



Specjalnie 

zaprojektowane 

łączenia odporne na 

mycie ciśnieniowe

Ciśnienie wewnątrz 

ramienia robota 

zabezpieczające 

przed 

zanieczyszczeniem 

� Brak przejścia pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi elementami9



Historia wewnętrznych i 

zewnętrzne komponentów 

łatwa  do prześledzenia 

(włącznie z historią 

dokonanych przeglądów)

� Kompletna dokumentacja i łatwość śledzenia historii urządzenia10



� Pełne bezpieczeństwo i higiena obsługi11

Możliwość 

zaprogramowania 

położenia do 

czyszczenia i 

suszenia



Olej H1 

przeznaczony dla 

przemysłu 

spożywczego 

opracowany  przez 

Stäubli

� Strefy higieniczne12

Specjalne

wykończenie

powierzchni flanszy



Przykładowa aplikacja



Czy robot może umyć się sam ?



Zastosowanie fartucha ochronnego…

� Warunki do rozwoju bakterii

� Temperatura wewnątrz 40C

� Wysoka wilgotność (kondensacja)

� Nie ma możliwości kontrolowania czynników 
chorobotwórczych

� Niemożliwe czyszczenie czy dezynfekcja
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� Brak możliwości wykrycia wycieku, który spowoduje 

zanieczyszczenie. 

� Konieczność zatrzymania produkcji w celu wymiany 

uszkodzonego fartucha

� Skomplikowany proces czyszczenia

� Czasochłonna konserwacja i czyszczenie

� Ogranicza zakres ruchów ramienia robota
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Dziękuję za uwagę
www.staubli.com


