Decentralizovaná alternatíva
Pri výrobe potravín, nápojov, liekov a kozmetiky hrá kľúčovú úlohu hygiena. Krajiny na celom svete musia dodržiavať prísne predpisy
HACCP a GMP predpisy zamerané na ochranu spotrebiteľov. Spoločnosti pôsobiace na konkurenčnom globálnom trhu sú nútené
optimalizovať svoje výrobné procesy. Preto narástli požiadavky na riešenie automatizácie už na procesnej úrovni. Konvenčný prístup
centralizovanej automatizácie k výrobným ventilom nemôže plniť čoraz prísnejšie požiadavky priemyslu. Inteligentné procesné ventily
s integrovanou automatizáciou ponúkajú životaschopnú a efektívnu alternatívu.
Konvenčné automatizačné riešenia v oblasti procesných ventilov
(vrátane rozvádzačov, I/O systémov a procesných zberníc) vyžadujú nákladnú kabeláž. Tieto ventily sú potom v prevádzke pripojené
na centrálnu riadiacu jednotku prostredníctvom veľkého počtu liniek
a diskrétnej spätnej väzby. Okrem vysokých nákladov spojených
s časovo náročným plánovaním a inštaláciou majú tieto riešenia
problém aj s hygienou. Alternatívou je použitie inteligentných
ventilov, napríklad od špecialistov na prietokovú techniku – od spoločnosti Bürkert. Jedinou úlohou, ktorú na rozdiel od klasického
automatizačného konceptu rozvádzača a riadenia inteligentné ventily spracúvajú, je iba monitorovanie stavu a riadenia. V prevádzke
sa používajú pneumaticky ovládané procesné ventily, ktoré môžu
byť vybavené všetkými potrebnými automatizačnými komponentmi
(hlavnými – pilotnými ventilmi s ručným ovládaním, elektrickou
jednotkou spätnej väzby, optickými ukazovateľmi stavu, rozhraním procesných zberníc a dokonca aj polohovými a procesnými
regulátormi).

Ventilové systémy sú samy o sebe navrhnuté v súlade s EHEDG
pre hygienické konštrukcie a jednoduché čistenie. Okrem toho,
že majú vysokú IP ochranu vyžadovanú aktuálnymi aplikáciami,
sú vyrobené z výhradne ľahko umývateľných materiálov. IP krytie
teda neovplyvňuje dlhodobé používanie v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo časté umývanie agresívnymi chemikáliami.
Tieto charakteristiky možno v porovnaní s konvenčnými automatizačnými riešeniami označiť ako pokrokové. Okrem lepšej hygieny
a menšieho počtu vzduchových liniek a elektrických vedení ponúkajú aj rad ďalších výhod. Používatelia majú úžitok z decentralizovanej
automatizácie ešte pred uvedením do prevádzky – jednoduchšie
projektové plánovanie a ľahšia integrácia procesov a automatizácie
ponúka flexibilnejšie riešenia. Viditeľný indikátor stavu integrovaný
do systému riadenia ventilov umožňuje operátorom sledovať procesy a prevádzkový stav ventilov nielen na jednom centrálnom mieste,
ale aj priamo v prevádzke.

Jedna linka, 62 ventilov
Procesory môžu využiť všetky funkcie, ktoré ponúka decentralizovaná automatizácia a integrácia AS rozhrania ako procesnej zbernice. Na napájanie, spätnú väzbu a komunikáciu je potrebná iba
„dvojlinka“ prepájajúca PLC až so 62 ventilmi. Každý procesný
ventil je individuálne pripojený čo najkratším prepojením k hlavnému rozvádzaču stlačeného vzduchu v oblasti. Znížil sa tým počet
káblov, dĺžka hadíc a počet rozvádzačov.

Riešenia šité na mieru
Decentralizovaná automatizácia založená na inteligentnom systéme
ventilov sa skladá z procesného ventilu s integrovanou spätnou
väzbou a jednoduchou optickou spätnou väzbou a integrovaného
riadiaceho (pilotného) ventilu. Optická spätná väzba je tvorená
vysoko výkonnými farebnými LED diódami a zjednodušuje monitorovanie procesov v prevádzke. Voliteľnou súčasťou je priemyselná
zbernica s rozhraním AS. Medzné polohy ventilov sa nenastavajú
ručne, ale pomocou „učiacej sa funkcie“.

Hygienické, kompaktné a bezpečné
„Procesné ventily vyžadujú len minimálny inštalačný priestor,
a preto môžu byť ľahko implementované do potrebného systému
závodu. Keďže sú vyrobené z odolných, ľahko umývateľných materiálov, poskytujú maximálnu dostupnosť vďaka vynikajúcej funkčnej
bezpečnosti,“ vysvetľuje Sebastian Kundel, segmentový manažér
v spoločnosti Bürkert. Vynikajúca dostupnosť je dosiahnutá riadeným prísunom vzduchu do komôr pohonov, čiže pružina komory
je zásobovaná iba čistým vzduchom. Vlhkosť, prach a nečistoty z prostredia sa do pohonov nemôžu dostať. Účinné tesnenie
piestov bráni znečisteniu a vzniku korózie spôsobenej čistiacimi
látkami. Tento dizajn nielen výrazne predlžuje životnosť pohonu,
ale aj zvyšuje úroveň hygieny v procese. Výrobok sa nemôže dostať
do styku s pružinou v komore, a tak nedochádza k šíreniu baktérií
a znečisteniu vnútri pohonov.
Skriňa riadiacej jednotky je preplachovaná vzduchom každý spínací
proces, keďže určitý objem vzduchu je privádzaný prostredníctvom
hlavného (pilotného) ventilu. Pri prepínaní sa malá časť vzduchu
dostane aj do skrine. Tento proces trvá menej ako 10 milisekúnd.
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V dôsledku pretlaku v skrini sa zlepšuje IP krytie a zabraňuje
prenikaniu vlhkého vzduchu, napríklad pri zmenách teploty
alebo pri čistení studenou vodou. Integrovaný tlakový poistný
ventil automaticky kontroluje tlak. Ak je tlak cca 0,5 bar, ventil
ho automaticky zníži. Prostredníctvom tejto kombinácie riadenia
prísunu vzduchu je v skrini udržiavaný konštantný pretlak, zatiaľ
čo sa určitý objem vzduchu pravidelne vymieňa. Podobným
spôsobom sú modernizované digitálne elektropneumatické pozicionéry a procesné regulátory. Regulačné ventily preto spĺňajú rovnako
prísne hygienické normy ako procesné ventily a majú štandardne
nastavenú vzduchovú reguláciu.

Ekonomika a hygiena idú ruka v ruke
„S rozvojom praktických riešení, ktoré integrujú funkcie
automatizácie do pneumatických pohonov procesných ventilov, sa
decentralizované automatizačné systémy stali pre mnohých používateľov životaschopnou alternatívou centralizovaných systémov,“
zdôraznil Sebastian Kundel. Výrobcovia potravín a nápojov, ako aj
firmy vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle sa nachádzajú
v pozícii, keď treba zladiť požiadavky vysokej úrovne automatizácie
produkcie s požiadavkami na hygienu a bezpečnosť. Modulárna
štruktúra systémov založených na inteligentných procesných
ventiloch zabezpečuje, že môžu byť prispôsobené aktuálnym aplikáciám a situáciám. Pritom sú tieto optimalizované riešenia vždy
založené na vysoko kvalitných osvedčených komponentoch s dlhou
životnosťou.

-mk-

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
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Nový systém na meranie hladiny v nádržiach
od spoločnosti Emerson
Schválený orgánmi NMi a TÜV na zaručenie zhody s požiadavkami na výkon a bezpečnosť.
Holandský metrologický ústav NMi schválil systém na meranie
hladiny v nádržiach Raptor našej divízie Rosemount® z hľadiska
presnosti fakturačného merania a spolu s nemeckým inštitútom
pre stavebnú techniku DIBt/nemeckou certifikačnou spoločnosťou TÜV Nord odskúšali a schválili systém v súlade s predpismi
ako ochranu proti preplneniu. Tieto vnútroštátne normy s nadväznosťou na medzinárodné normy sú nevyhnutné z hľadiska
dôvery vo výkonnosť a bezpečnosť našich automatizačných
zariadení, ako sú systémy na meranie hladiny v nádržiach.
Raptor je kompletný systém na meranie hladiny v nádržiach,
ktorý zahŕňa vysoko presné radarové hladinomery a prístroje
na meranie teploty a tlaku. Certifikát NMI je napísaný v súlade s aktuálnymi požiadavkami Medzinárodnej organizácie pre
legálnu metrológiu (OIML), na základe ktorých sa vyžaduje minimálna presnosť merania hladiny na 1 mm. Toto schválenie
znamená, že náš radarový hladinomer Raptor 5900 s presnosťou
0,5 mm možno použiť na automatické fakturačné merania v EÚ.
Nemecký inštitút pre stavebnú techniku DIBt/nemecká certifikačná spoločnosť TÜV Nord odskúšali a schválili radarový hladinomer Raptor 5900 v súlade s predpismi ako ochranu proti
preplneniu. DIBt je inštitút zodpovedný za certifikáciu zariadení
na ochranu proti preplneniu podľa požiadaviek týkajúcich sa
ochrany vody, uvedených v nemeckom zákone o vodnom režime
(WHG). Náš hladinomer Raptor 5900 bol úspešne podrobený
komplexným testom spoľahlivosti, ktoré zahŕňali 5 000 stavov
preplnenia v rámci teplotného rozsahu -40 až + 70 °C.
Radarový hladinomer Raptor 5900 divízie Rosemount®
schválili aj metrologické orgány pre zákonné fakturačné merania v mnohých ďalších krajinách. Systém bol certifikovaný
ako ochrana proti preplneniu v súlade s medzinárodnou bezpečnostnou normou IEC 61508 podľa požiadaviek SIL 2 a SIL 3.
www.rosemount-tg.com

Laserový snímač vzdialenosti
pre lesklé a drsné povrchy
Drsnosť alebo lesklosť povrchu majú nepriaznivý vplyv
na meranie vzdialenosti laserovými triangulačnými snímačmi.
Nový rad výkonných laserových snímačov OptoNCDT 2300LL
(LaserLine) tieto negatívne vplyvy eliminuje. Vďaka špeciálnej šošovke je laserový bod roztiahnutý do tvaru krátkej čiarky. Špeciálny algoritmus potom vypočíta priemernú hodnotu
z celej dĺžky čiarky. Prístroj tak dokáže presne merať vzdialenosť k problematickým povrchom. Nová séria obsahuje štyri
modely s meracími rozsahmi
od 2 do 50 mm. Maximálna
rýchlosť merania je 49,02 kHz.
Senzory ILD2300LL ponúkajú
rozlíšenie od 30 nm a linearitu od 600 nm. V porovnaní
s predchádzajúcim modelom sa
meranie pomocou ILD2300LL
vyznačuje väčším dynamickým rozsahom a vyššou presnosťou kompenzácie povrchu
v reálnom čase. Svojimi rozmermi 80 x 75 mm so zabudovanou
riadiacou jednotkou je snímač mimoriadne kompaktný. Výstup
dát je cez RS422, ethernet a EtherCAT. Na konfiguráciu slúži
webové rozhranie.
www.micro-epsilon.sk
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