Potravinárska spoločnosť využila
bezdrôtové technológie na kritické riadenie
Výrobca zmrzliny z Texasu nahradil päť zastaraných PLC jedným moderným na každom z troch automatizovaných zariadení
na uskladnenie a vyskladnenie tovarov, pričom všetky boli vybavené bezdrôtovým ethernetom na riadenie.
Bezdrôtové siete nie sú už v oblasti priemyselnej automatizácie
žiadnou novinkou, avšak mnohé výrobné podniky sa ešte stále bránia nasadiť bezdrôtové riešenia aj pre aplikácie riadenia.
„Hlavným zdrojom nedôvery pri zvažovaní využitia bezdrôtových
technológií pre aplikácie riadenia sú bezpečnosť, rušenie bezdrôtových signálov a prenos informácií,“ uviedol Rajesh Rajani, marketingový manažér pre ethernetové riešenia spoločnosti Siemens
v Atlante (USA). „Takže výrobné a spracovateľské spoločnosti majú
sklon využívať bezdrôtové technológie skôr na monitorovanie, ale
nie na riadenie.“ Bezdrôtové technológie však napriek týmto obavám spĺňajú predpoklady aj na nasadenie v takýchto úlohách a pokrokoví výrobcovia ich už aj začínajú využívať. Jedným z príkladov
je mliekarenská a potravinárska spoločnosť Blue Bell Creameries
z mesta Brenham v štáte Texas (USA), ktorá v lete roku 2009
modernizovala svoj poruchový 20-ročný automatizovaný systém
na zakladanie a vyskladňovanie tovaru, kde využila aj komponenty
s bezdrôtovým ethernetom od spoločnosti Siemens.
Jeden z najstarších výrobcov zmrzliny a mrazených výrobkov
v Amerike nahradil päť PLC na každej z troch jednotiek automatizovaného systému jedným PLC Simatic S7 a rozhraniami Siemens
HMI spolu s jednotkami pre bezdrôtovú sieť LAN Scalance W.
Automatizovaný uskladňovací systém v spoločnosti Blue Bell
sa skladá z troch veľkých riadených zakladačov pohybujúcich sa
na koľajniciach a prenášajúcich palety zmrzliny v rámci skladu.
Zakladače sa pohybujú na celkovej dĺžke približne 152 metrov,
pričom palety skladajú do výšky 7 poschodí a do hĺbky 4 pozícií
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– celkom teda okolo 7 000 pozícií v priestore skladu. Pôvodne každá dvojica PLC Prolog komunikovala s hlavným systémom riadenia
skladu, pričom databáza obsahovala informácie o tom, aký druh
zmrzliny je na danom mieste skladu uskladnený. Táto informácia sa
potom posielala do PLC zakladača. Ďalšie tri PLC riadili vertikálny
a horizontálny pohyb zakladačov, ako aj založenie a vybratie palety.
Tieto PLC boli tiež cca dvadsať rokov staré, pričom na niektorých sa ešte spúšťali programy pod operačným systémom DOS.
Infračervený komunikačný systém ako základný kameň na komunikáciu medzi zakladačmi a serverom s nainštalovaným systémom
riadenia skladu bol už tiež morálne zastaraný. „Ak nám zlyhalo viac
ako jedno zariadenie, nemohli sme niekoľko dní využívať jednu
z častí nášho automatizovaného zakladacieho systému, čím sme
prichádzali o jednu tretinu našej kapacity,“ uviedol Keith Jenkins,
hlavný návrhár systémov v Blue Bell.
Avšak pohár už pretiekol a Keith Jenkins sa rozhodol konať. V priemere sa automatizovaný zakladací systém v Blue Bell pokazil každé
3 – 4 mesiace. „Raz to boli poistky napájania, raz PLC alebo iné
zariadenie, ktoré zlyhalo,“ uviedol K. Jenkins. „Trvalo mi to 30 až 45
minút, niekedy hodinu, kým som zistil, čo bolo príčinou poruchy.“
Nakoniec bolo nové riešenie postavené na riadiacom systéme
Siemens SIMATIC S7-300, umiestnené na každom zakladači a nahradilo všetky existujúce PLC. Nové boli aj operátorské rozhrania
Siemens SCD 1297 HMI s 12“ farebnými dotykovými obrazovkami.
Navrhnutá konfigurácia zahŕňala aj priemyselnú bezdrôtovú LAN
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sieť v podobe produktov Siemens Scalance a vzdialené V/V typu
ET200M, ktoré nahradili existujúcu infračervenú komunikáciu.

môj názor

V integrácii, ktorá bola relatívne bezproblémová, sa prepojili PLC
spoločnosti Siemens s existujúcim systémom riadenia skladu spoločnosti Blue Bell. Vyžiadalo to množstvo znalostí najmä z hľadiska
optimalizácie dráh v rámci skladu a nájdenia optimálnej pozície pre
každú paletu. Systém riadenia skladu v súčasnosti beží na Windows
serveroch v priestoroch kancelárie nachádzajúcej sa priamo v sklade. Vďaka zariadeniam Siemens WLAN sa veľmi jednoducho podarilo vytvoriť sieťové prepojenie so serverom, nakoľko išlo o rovnakú
ethernetovú infraštruktúru.

Tesla
by sa potešil
Koncom minulého roka som mal niekoľkokrát možnosť pracovne navštíviť renomovaného výrobcu frekvenčných meničov
a motorov, ktorý už dlhšie používa aj indukčný prenos
elektrickej energie v priemyselných aplikáciách. Po našich
pozitívnych skúsenostiach z praxe (máme 230 použití)
som bol zvedavý, čo je v tejto oblasti nové.
A tak mi dovolili nahliadnuť do vývojového centra firmy,
kde sa posledné tri roky jedna pracovná skupina sústreďuje
na vývoj bezkontaktného prenosu energie a jeho širšieho
presadenia v civilnom živote.
Keďže princíp je známy už od čias Teslu, vývoj bol zameraný
hlavne na minimalizáciu výrobných nákladov, certifikácie
každého typu a dohodnutie noriem s výrobcami, ktorí používajú indukčné napájanie. Výsledkom hardvérového vývoja je
skutočne malý nenáročný frekvenčný menič zapojený do sieťovej zásuvky (nepotrebuje zložitú riadiacu časť) s konštantnou
výstupnou frekvenciou:
• plochá vysielacia cievka vyzerajúca ako známa bezpečnostná rohož 50 x 50 x 2 cm,
• prijímacia cievka s rovnakou veľkosťou.

Nové riešenie je z pohľadu K. Jenkinsa jednoduché na používanie aj
pre operátorov a viedlo k nárastu času využiteľnosti každého zakladača v priemere o 90 minút za deň. Okrem toho – a to je obzvlášť
dôležité – zariadenia Siemens potvrdili svoju spoľahlivosť aj v náročnom prostredí skladu spoločnosti Blue Bell, kde sa teplota udržuje
konštantne na úrovni –28 °C.
Jednoduchosť prevádzky nového systému, pri ktorom je napríklad
využívanie intuitívnejšieho rozhrania človek – stroj, umožňujúceho
zadávať príkazy za päť sekúnd v porovnaní s 15 sekundami pri starom systéme, jedným z dôvodov, prečo sa podarilo zvýšiť celkový
čas prevádzky zakladačov. Ďalšie prínosy sú takisto hmatateľné
– jednoduchšia údržba a servis zariadení a vyššia spoľahlivosť.
K. Jenkins potreboval po inštalácii vykonať nejaké zmeny v horizontálnych a vertikálnych súradniciach automatizovaného zakladacieho a vyskladňovacieho systému. „Zabralo mi to asi hodinu a pokračovali sme ďalej. Skutočne to bolo jednoduché,“ skonštatoval.
„Príbehy ako tieto sú pre mňa dôkazom, že bezdrôtové technológie
sú pripravené aj na zvládnutie náročnejších úloh riadenia,“ uviedol R. Rajani. „Vďaka bezdrôtovej technológii 802.11 v kombinácii
s bezpečnostnými protokolmi a bezpečnostnými PLC sa bezdrôtové
technológie stávajú už aj na úrovni výrobných prevádzok realitou.
Sú to spoľahlivé odolné systémy s krytím IP65 a funkciami garantujúcimi rýchlosť a reakčný čas podľa pravidiel determinizmu.
Pokročilé 128-bitové kódovanie spolu s inovatívnymi konfiguráciami im zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti proti neautorizovanému
prístupu.“
Zdroj: The Vault: Case Study: Dairy Food Company Proves
Wireless Networking is Ready for Mission-Critical Control, dostupné online 1. 2. 2012 na http://www.totallyintegratedautomation.
com/2011/06/case -study-dairy-food-company-proves-wireless-networking-is-ready-for-mission-critical-control/.

Zaujímavé bolo sledovať, že aj pri medzere medzi cievkami
25 cm sa mohol prenášať výkon 2,0 kW. Koncepciu chcú
poskytnúť rôznym výrobcom elektromobilov na ich bezobslužné nabíjanie.
Firma ma rôzne vízie, ako sa dá systém využívať. Jednou
je aj to, že na zamestnaneckom parkovisku nainštalujú pod
parkovacie miesta cievky s meničom a na jeho napájanie
použijú solárne panely umiestené na streche parkoviska.
Zamestnanci, ktorí budú mať elektromobily, ho budú môcť
využívať na pohodlné nabíjanie vozidla počas pracovného
času, samozrejme, „zeleno“ a zadarmo.
Už v súčasnosti bolo v areáli firmy možné vidieť elektrobicykle
a elektromopedy, ktoré zamestnanci využívajú na vnútropodnikovú prepravu, s nabíjaním využívajúcim indukčný prenos
energie. Systém má veľa výhod v porovnaní s klasickým káblovým dobíjaním. Najväčšou je jednoznačne jeho bezobslužnosť
a bezúdržbovosť, čo tak dáva šancu aj malým elektromobilom
s nižšou kapacitou akumulátorov na ich praktickejšie využitie
bez toho, aby majiteľa nútili stále myslieť na dobíjanie. Tiež
v spojitosti so solárnou technikou rieši problém prebytku
solárnej energie počas dňa.
Jedno malé nepriame prirovnanie. Pamätám si, aký bol
na začiatku koncept šírenia satelitného signálu do domácností. Štvormetrový priemer paraboly a jeden spoločný prijímač
pre celu obytnú zónu, ale v priebehu niekoľko málo rokov
dosiahli polovodiče používané v konvertoroch takú úroveň,
že v súčasnosti sa zdá samozrejmé používanie paraboly s priemerom 60 cm. Nejde o prelomovú vec, ale tu vidno, že niekedy zabudnuté riešenia, ktoré v minulosti nebolo možné pre ich
technickú náročnosť používať, dostávajú prudkým rozvojom
polovodičovej techniky zrazu zelenú.
A tak má niekedy význam vymýšľať už raz vymyslené.
Ivan Murárik
Specialist
Maintenance Assembly
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
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