
Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αφορά:

➢ Την μελέτη, ανάπτυξη και σχεδιασμό αναλυτικής

διαδικασίας για την αποσυναρμολόγηση ενός

σκληρού δίσκου με χρήση ρομποτικών μεθόδων

Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί

τάσσονται υπέρ μιας συμφωνίας για τη σωστή

διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και

απορριμμάτων η οποία θα εχει άμεσα οφέλη για το

περιβάλλον, την παγκόσμια οικονομία καθώς και την

κοινωνία.Tα ηλεκτρονικά απόβλητα και απορρίμματα

αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων με έναν

από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ανά έτος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγονται περίπου 30-50

εκατομμύρια τόνοι από ηλεκτρονικά απόβλητα, με

εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3–5%.H

ανακύκλωση θεωρείται μία από τις βασικές και πιο

ελπιδοφόρες μεθόδους, η οποία δύναται να σταματήσει

την κατασπατάληση πρώτων υλών και να συμμετάσχει

στο κλείσιμο του βρόχου της κυκλικής οικονομίας. Η

παραγωγή των σύγχρονων ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών συστημάτων απαιτεί συχνά τη χρήση

αρκετά πολύτιμων υλικών τόσο ως προς την χρηματική

αξία όσο και ως προς την σπανιότητα τους. Σε αυτόν

τον τομέα, η ανακύκλωση διαδραματίζει καθοριστικό

ρολό οσο αφορά την ανάκτηση των υλικών και

αναπτύσσει μια σημαντική οικονομική και

περιβαλλοντική ευκαιρία .

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και η

προσομοίωση μιας πρότυπής διεργασίας για την

αποσυναρμολόγηση σκληρών δίσκων με στόχο την

ανακύκλωση των εξαρτημάτων τους όπως των

μαγνητών, της πλακέτας και άλλων.

Στα πλαίσια της εργασίας:

1. Μελετήθηκε η δομή ενός σκληρού δίσκου.

2. Σχεδιάστηκαν σε προγραμμα σχεδιασμού όλα τα

απαιτητά εργαλεία.

3. Αναπτύχθηκε σε κατάλληλο προγραμμα η

αναλυτική προσομοίωση της διεργασίας.

4. Πειραματική διάταξη και διεξαγωγή πειραμάτων για

την αξιολόγηση των βημάτων της διεργασίας.

5. Εξαγωγή συμπερασμάτων και σύγκριση

ρομποτικής με χειροκίνητη μέθοδο.

Λέξεις κλειδιά: αποσυναρμολόγηση, ρομποτικό 

κελί, σκληρός δίσκος, αυτοματοποίηση, 

ανακύκλωση

«Μελέτη αποσυναρμολόγησης σκληρού δίσκου με χρήση αυτονόμου ρομποτικού κελιού με σκοπό την ανακύκλωση του»
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Περίληψη: Δήλωση προβλήματος:

Οι απαιτήσεις τις σύγχρονης βιομηχανίας για ολο και περισσότερες πολύτιμες πρώτες ύλες οδηγεί

στην ανάγκη ανάπτυξης νέων λύσεων και διαδικασιών ανακύκλωσής με στόχο την ανάκτηση

πολυτίμων εξαρτημάτων από προϊόντα τα οποία έφτασαν στο τέλος της ζωής τους. Οι σκληροί

δίσκοι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα τεχνολογίας, με αρκετά πολύπλοκη δομή και

μεγαλο πλήθος μοντέλων. Όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν στην ανάγκη ανάπτυξης νέων μεθόδων για

την ανακύκλωση τους.

Προκλήσεις:

Πειραματική Διαδικασία:

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα:

Αφαίρεση κοχλιών

Το NJ-370 σπάει τον πρώτο 

κοχλία του μαγνήτη

Κατασκευαστικά Σχέδια:

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

1 Διαφορετικά μεγέθη δίσκων εγγραφής – δυσκολία στην

απομάκρυνση τους

2 Διαφορετική γεωμετρία της ακίδα εγγραφής – δυσκολία στην

απομάκρυνση της

3 Διαφορετικές θέσεις των εσωτερικών εξαρτημάτων – απαιτεί

σύστημα αναγνώρισης θέσης (vision system)

4 Διαφορετικές θέσεις των κοχλιών – απαιτεί σύστημα αναγνώρισης

θέσης (vision system)

5 Πολύ ισχυροί μαγνήτες – δυσκολία στην απομάκρυνση τους

6 Ύπαρξη σιλικόνης ανάμεσα στο καπάκι και στο κύριο σώμα –

δυσκολία στην αποκόλληση

7 Ύπαρξη αυτοκόλλητου στο καπάκι – μη ορατοί κοχλίες

Ρομπότ:

Προσομοίωση διεργασίας:

Συμπεράσματα:

➢ Μείωση του χρόνου αποσυναρμολόγησης των σκληρών δίσκων.

➢ Μείωση των μη εργονομικών διεργασιών όπως η αφαίρεση των κοχλιών

➢ Μείωση του κίνδυνου ατυχήματος του ανθρώπου λόγω διεργασιών και

εργαλείων

➢ Μείωση της έκθεσης του ανθρώπου σε επικίνδυνα υλικά και εργαλεία

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

➢ Βελτιστοποίηση της υφιστάμενης μελέτης

➢ Υλοποίηση του κελίου σε πραγματικό περιβάλλον

➢ Διεξαγωγή πειραμάτων με την χρήση ηλεκτρομαγνήτη

➢ Ανάπτυξη οπτικού συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων

➢ Διεξαγωγή πειραμάτων με χρήσης ηλεκτρονικού κατσαβιδιού

Το Racer 7 τοποθετεί τον 

σκληρό δίσκο στην βάση 

αποσυναρμολόγησης

Το NJ-370 με την χρήση του 

ηλεκτρικού εργαλείο 

διάτρησης σπάει τους 

κοχλίες της πλακέτας
• Comau NJ370

• 6 αξόνων

• Μέγιστο βάρος 

ανύψωσης 370 κιλά

• Μεγάλη στιβαρότητα

• Εξοπλισμένο με 

εργαλείο διάτρησης 

και ηλεκτρομαγνήτη

• Comau Racer 7

• 6 αξόνων

• Μέγιστο βάρος 

ανύψωσης 7 κιλά

• Μεγάλη ακρίβεια και 

ταχύτητα

• Εξοπλισμένο με 

μηχανισμό αρπάγης

Κώδικας του ρομπότ NJ370

• Μηχανισμός της εταιρίας 

SMC - MHS2-63D

• Δάχτυλα σχεδιασμένα ώστε 

να συγκρατούν όλα τα 

μοντέλα σκληρών δίσκων

• Στόχος η διαχείριση όλων 

των τύπων σκληρών δίσκων

• Τελικό σχέδιο αρπάγης

• Πνευματικός μηχανισμός

• Μέγιστο άνοιγμα 40 χιλιοστά

• Βάση για την συγκράτηση 

των σκληρών δίσκων

• Προφίλ αλουμινίου

• Γωνιες σύνδεσης 

αλουμινίου

• Πνευματικός actuator 

SMC - JMGPM16_50

• Μέγιστο άνοιγμα 50 

χιλιοστά

Ανάγνωση 

σεναρίου

Διαχωρισμός της διεργασίας σε 

απλουστέρα βήματα

• Επιλογή ρομπότ

• Σχεδιασμός απαραίτητων 

κατασκευών

Δημιουργία Σεναρίου 

Προσομοίωσης

Σύγκριση 

χρόνων

Επίτευξη στόχων σε 

χρόνο

Πειραματική Διάταξη

Όχι

Ναι

Μεθοδολογία:

• Ρομπότ Comau NJ-370

• Ρομπότ Comau Racer 7

• Ταινιόδρομος μεταφοράς

• Σταθμός αποσυναρμολόγησης

• Βάση αποσυναρμολόγησής

• Μηχανισμός αρπάγης

• Ηλεκτρικό εργαλείο διάτρησης

• Ηλεκτρομαγνήτης - BDE-4032-12

• Περίφραξη  ασφάλειας

• Ελεγκτές των ρομπότ

• Μια κάμερα αναγνώρισης των μοντέλων


