Aktuálne témy z údržby strojov (5)
Súčasné trendy rozvoja a využívania IT, automatizácie a robotizácie vo výrobnej sfére výrazne prispievajú k rastu ich významu
tiež v činnostiach zabezpečujúcich intenzifikáciu výroby, teda pohotovosť strojov. Tie zvyšujú kvalitu a rýchlosť vykonávaných prác,
čím prispievajú k skracovaniu odstávok zariadení a zvýšeniu spoľahlivosti ich prevádzky.

Hlavnou výhodou takéhoto systému je jednoduchosť výmeny údajov
medzi jednotlivými oddeleniami podniku (napr. medzi údržbou
a učtárňou). Hlavnou nevýhodou je, že sú to veľmi veľké a rigidné
systémy s dlhou a náročnou implementáciou a že nie sú náchylné
na ďalší vývoj, dokonca aj keď je to potrebné.

Nástroje na podporu a optimalizáciu procesu údržby
Vzhľadom na to, že v posledných rokoch vo výstavbe výrobných
strojov enormne narástla technická zložitosť a dokonalosť, bude
ďalej čoraz ťažšie pochopiť stav jednotlivých častí stavby alebo
stavebných modulov. Na moderných zariadeniach sa nájde podstatne viac slabých miest, ako to bolo pri starších strojoch. K tomu
sa pridruží snaha konštruktérov po štíhlych (nepredimenzovaných),
úsporných a ľahko zhotoviteľných konštrukciách. To na druhej
strane vyvoláva prirodzenú reakciu, že jednotlivé časti strojového
systému sú citlivejšie na opotrebovanie a defekty, čo si vyžiada
zvýšené nároky na údržbu.

V oblasti riadenia údržby

Autoúdržba technických systémov
V tradičnom chápaní údržby, ak dôjde k poruche, celý systém musí
byť zastavený, kým nie je porucha úspešne odstránená. Ak by sme
mali stroj alebo subsystém, ktorý by sám oznámil svoj súčasný technický stav alebo stupeň opotrebenia, riešilo by to tieto problémy.
Jedným z takýchto riešení je balík algoritmov nazvaný Watchdog
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Súčasným trendom je začleňovanie CMMS do obsiahlych systémov ERP (Enterprise Resource Planning), ako je SAP alebo Oracle.
V prvom rade treba vytvoriť štruktúru, podľa ktorej sa bude údržba
riadiť. Ide v podstate o algoritmus krokov (vývojový diagram). Ďalšou
úlohou je získať čo najviac informácií o technických miestach v jednotlivých útvaroch (výroba, manipulácia, doprava a skladovanie),
tzn. tiež o vybavení týchto technických miest. Treba určiť (definovať),
ako možno zaobchádzať s technickými miestami a ich vybavením.
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História správania sa sledovaného procesu je využitá na predvídanie správania sa a tiež na
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jednoduchšie predpovedať možné zlyhania skôr, než k nim dôjde.
Okrem toho túto aktívnu údržbu infraštruktúry môžu podporiť informácie zistené pri WatchdogTM a princípy P2P paradigmy (rovného
s rovným) môžeme využiť na zlepšenie multifunkčného senzorického
hodnotenia, diagnostiky a prognózy funkčnosti. Predpokladom P2P
paradigmy je, aby boli Watchdog Agent namontované na rovnakých
strojoch pôsobiacich za podobných podmienok, pričom by si vymieňali informácie, a tak si navzájom pomáhali pri budovaní modelových situácií.

V oblasti výkonu údržby
Napriek veľkému pokroku v oblasti automatizácie riadenia údržby
zatiaľ nemožno úplne vylúčiť manuálnu prácu v procesoch údržby.
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Typickým príkladom takýchto činností je ošetrovanie, inšpekcia a opravy strojov vysoko automatizovanej výrobnej techniky
(NC a CNC stroje, obrábacie centrá, pracovné stanice). Vďaka
novým technológiám a ich širokým možnostiam uplatnenia sa čoraz
častejšie stretávame s inovatívnymi prístupmi adekvátnej náhrady
človeka v procese zabezpečenia údržby.

Rozšírená realita (AR) a možnosti jej využitia v údržbe

18 senzorov a každý senzor má vlastnú trajektóriu. Takto pripravené
trajektórie sú potom integrované s modelom pracoviska vytvorenom
v CATII (obr. 3).
Model z obr. 3 je vytvorený podľa rozmerov reálneho pracoviska. Tiež
rozmery a umiestnenie prípravkov, resp. zásobníkov zodpovedajú
skutočnosti. Do modelu pracoviska je umiestnená figurína človeka.
Model figuríny rozmerovo zodpovedá pracovníkovi, ktorý vykonáva
pracovnú činnosť. Pri integrácii trajektórií možno posúvať a otáčať
jednotlivými prvkami zostavy tak, aby sa dosiahol stav zodpovedajúci skutočnosti. Na takto pripravenom modeli potom možno
vykonávať ergonomické analýzy jednotlivých fáz pohybov pravej
ruky pracovníka, a to v Human Activity Analysis workbenchi [4].

Rozšírená realita (augmented reality, ďalej AR) je relatívne nová
technológia, ktorá preniká aj do odvetví a sfér, kde by sme ju
iba veľmi ťažko očakávali. Je to tak aj v prípade údržby, kde sa
dosť často pracovník stretáva s nezvyčajným prvkom, súčiastkou,
pracovným postupom alebo s novou úlohou. Aby sme predišli zdĺRoboty v údržbe
havému hľadaniu v manuáloch, nainštalujeme do údržby alebo
opravy Augmented Reality displej. Na tomto displeji sa časti, ktoré
V súčasnosti majú roboty (servisné) vo svete široké uplatnenie,
počas opravy treba odmontovať, zvýraznia. Po tom, čo ich pracovza posledné roky sa vyvinul nový trend, ktorým je integrácia serník odmontuje, zvýrazní sa napríklad časť zariadenia, ktorá potrebuvisných robotov do diagnostických a údržbárskych úloh. Jednou
je opravu alebo výmenu. AR displej upozorní na skryté časti,Model
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Obr. 3 Príklad modelu pracoviska so zaznamenávanými trajektóriami
pohybu
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Obr. 4 Rozšírenie základne servisného robota na údržbu

Obr. 4 Rozšírenie základne servisného robota pre údržbu

Chceli ste vedieť

Z hľadiska riadenia jeho pôvodný kybernetický systém rozšírime
o údržbársku výzbroj (obr. 4), ktorú predstavuje technologická
nadstavba a diagnostická základňa. Technologickú nadstavbu
tvoria technologické a manipulačné nástroje vrátane systému
automatickej výmeny. Diagnostickú základňu tvoria meracie prvky
a moduly na sledovanie koreňových príčin porúch strojov a zariadení (rotačných a posuvných častí).

Záver
Koncepcia automatizácie v údržbe spočíva v schopnosti integrovaných zariadení generovať a zabezpečovať aktivity na úpravu
prevádzky strojov a zariadení v závislosti od ich technického stavu.
Automatizácia údržby vyžaduje nielen funkčný informačný systém,
ale aj kompletný monitoring zariadení a súčasného stavu. Funkčný
informačný systém poskytuje informácie o súčasných podmienkach prevádzky do systému hodnotenia technického stavu zariadení. Funkcia týkajúca sa informácií o technickom stave hodnotí
súčasný technický stav, príp. stupeň poškodenia a predpovedá
pravdepodobnosť poruchy (kedy bude potrebná údržba). Získané
informácie môžu byť poslané do funkčného riadiaceho centra, kde
sa vygeneruje globálna optimálna kombinácia plánu pre prevádzku
a údržbu, pričom berie do úvahy všetky dostupné údaje. Tvorba
globálnych plánov a úprava prevádzkových parametrov stroja nie
je jediným spôsobom, ako možno chápať automatizáciu v údržbe.
Aktivácia automatického ladenia či automatické opravy (diaľková
a proaktívna diagnostická údržba) sú ďalšou možnosťou, ako realizovať určitý stupeň automatizácie údržby. Avšak vrchol (budúcnosť)
automatizácie údržby je jednak v optimalizácii procesu údržby s využitím prostriedkov rozšírenej reality, jednak v samotnom výkone
(zásahu) údržby v maximálnej miere zastúpenom vyspelou technikou. To nám pomáha znížiť vplyv subjektívnych faktorov, ktoré môže
do týchto činností vnášať obsluha.
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Potrebujete hardvér alebo softvér na zákazku?
ANDIS je vaše riešenie...
Spoločnosť ANDIS, spol. s r. o., pôsobí na trhu už od roku 1993
v oblasti vývoja hardvéru a softvéru na zákazku. Najväčšou
výhodou firmy je, že spája vývoj hardvéru aj softvéru pod jednou
strechou, a teda dokáže realizovať aj projekty, ktorých integrálnou súčasťou je hardvér a softvér súčasne.
V oblasti vývoja a malosériovej výroby hardvéru, resp. špeciálnych prístrojov a zariadení na objednávku, je firma schopná
zabezpečiť komplexné služby. Svoj duševný potenciál využíva aj
na poskytovanie konzultačných a expertných služieb v oblasti
elektrotechniky.
Príklady realizácií hardvéru na zákazku:
• testovacie zariadenie pre spoločnosť Siemens,
• elektronický teplomer/tlakomer na hĺbkové vrty pre spoločnosť Nafta Gbely,
• lokomotívny terminál pre firmu Schrack Technik.
Druhou základnou oblasťou pôsobenia firmy je vývoj softvéru
rôzneho druhu. Spadá sem napríklad vývoj databázových aplikácií, aplikácií typu klient – server a rôznych aplikácií pre internet a intranet typu človek – stroj a stroj – stroj. Sem často
spadajú aj úlohy z oblasti telemetrie, diaľkového zberu údajov
a povelovania.
Príklady realizácií softvéru na zákazku:
• M.E.D. – programový systém na diaľkový zber a spracovanie
energetických meraní,
• dispečerský softvér na sledovanie mestskej hromadnej
dopravy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava,
• E.ON Terminal – systém na vykonávanie odpočtov spotreby
elektrickej energie v teréne pre spoločnosť E.ON IT Slovakia.
Spomenuté projekty sú len zlomkom a ukážkou toho, čo dokážeme vytvoriť. Preto ak aj vás trápi nejaký problém alebo projekt
technického charakteru bez ohľadu na to, či zahŕňa len hardvér, len softvér alebo oboje súčasne, neváhajte nás kontaktovať
na adrese obchod@andis.sk. Pretože ANDIS je vaše riešenie...
www.andis.sk

Inteligentná prepäťová ochrana
od Phoenix Contact
Nový rad systému Plugtrav PT-IQ od spoločnosti Phoenix
Contact je prvou generáciou systémov prepäťových ochrán,
ktorá je vybavená proaktívnym monitorovaním funkcie prepäťových ochrán signálových rozhraní. Žltá farba stavovej kontrolky
indikuje, že v dôsledku častých prepätí sa dosiahla hraničná
odolnosť. Zariadenie má zároveň rezervu, ktorá zaručuje,
že ochrana bude naďalej fungovať. Používateľ môže na základe tejto informácie vymeniť ochrannú hlavicu skôr, ako dôjde
k výpadku ochrannej funkcie pre preťaženie. Funkcia vzdialenej
signalizácie umožňuje používateľom kedykoľvek a odkiaľkoľvek
kontrolovať stav elektrickej inštalácie.
Riadiaca jednotka riadi zbernicový pás osadený ochrannými
zariadeniami. Funguje ako zdroj napájania a vyhodnocuje všetky
stavové signály. Systém je voľne rozširovateľný. Jedinou požiadavkou je, aby sa kvôli zabezpečeniu napájania pridala na každých 28 prepäťových ochrán jedna riadiaca jednotka. Systém
tiež možno rozšíriť na ďalšiu montážnu lištu. Vyhotovenie
inštalácie zahŕňa integrovanú zbernicu montovanú na lištu, ktorá
zabezpečuje rýchle a bezchybné zapojenie systému. Napájanie
a stavová signalizácia sa zapoja hneď po zaklapnutí modulu,
čo minimalizuje čas strávený zapájaním vodičov.

www.phoenixcontact.sk
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