Avtomatizirano spremljanje kakovosti proizvodnje skozi pretočno peč študija primera
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Case Study: Automatic Supervision of Quality on Continuous-Flow
Furnace Type Production Line
To be able guaranteeing for product quality it should be provided a regular and unbiased
recording of values of all directly or indirectly related process variables that have a significant
influence on that product quality. Additionally, in large series production it should be provided a
later quality proving and researching of possible causes in the case of emerging any anomaly after
the product has been exploited over some time, already.
Professional experiences implementing a supervision program in modern car industry are
presented in the paper. A case of production line with a continuous flow furnace and a roller
transporter is described. Metallic products are held in baskets that are filled by weight at line input,
they circulate continuously through the furnace. At line exit the actual temperature profile of every
basket is checked for conformance with specified one, based on max and min temperature
tolerances and max tolerable time outside the prescribed temperature envelope. Unconformity
basket is returned to the line input for repeated treatment while a conformant is emptied and empty
basket is returned to be used again.
In the second section a data acquisition is illustrated. A supervision program is implemented in
general purpose language and its use as a tool for production preparation as well as a tool for
various analyses is presented in the third section. We conclude the paper in the fourth section.
Kratek pregled prispevka
Eden od osnovnih pogojev za zagotavljanje kakovosti proizvodov je redno in nepristransko
zajemanje trenutnih vrednosti procesnih spremenljivk, od katerih je neposredno ali posredno
odvisna kakovost končnega proizvoda. Pri velikoserijskih proizvodnjah je pomembno tudi kasnejše
dokazovanje kakovosti, oziroma raziskovanje vzrokov morebitnih odstopanj po določenem času
uporabe izdelka.
V članku predstavljamo lastne izkušnje pri implementaciji avtomatiziranega spremljanja
parametrov kakovosti proizvodnje na primeru pretočne peči v avtomobilski industriji. Aplikacija je
napisana z nenamenskim programskim paketom.
Uvodoma je opisana infrastruktura in sam proces proizvodnje. V drugem poglavju je ilustrirano
zajemanje podatkov, v tretjem pa predstavimo nadzorni program kot orodje za pripravo proizvodnje
na liniji in kot orodje za različne analize. Zaključki so zbrani v četrtem poglavju.

preveliko, se polna košara vrne nazaj na vhod
linije, na ponovljeno obdelavo.

1 Uvod
Na sliki 1 je prikazan transportni sistem
skozi več segmentno pretočno peč, nameščen
pri
znanem
evropskem
proizvajalcu
avtomobilov.
Prvi
segment
je
visokotemperaturna plinska peč, kjer se hladen
vložek postopno segreje do 900C. Sledi
izotermalna komora, kjer se vložek hitro ohladi
na 600C, po nekaj minutnem držanju se
temperatura ponovno dvigne na 650C, za vstop
v segment nizkotemperaturne električne peči
(650C). Na izhodu je hladilna komora, kjer se
košara z vložkom ohladi na sobno temperaturo
(20C), ki je primerna za nadaljnjo manipulacijo
praznih košar in vložka.
Na začetku transportnega traku je
zalogovnik, ki s tehtanjem kontrolirano zalaga z
izdelki prazne košare pred vstopom v plinsko
peč. Košare potujejo po valjčni progi skozi več
segmentno peč. V vsakem segmentu peči so
izpostavljene drugačni temperaturi. Dovoljena
so minimalna temperaturna odstopanja, kar je
določeno z ovojnico najmanjše in največje
dovoljene temperature ter z največjim
dovoljenim časom odstopanja.
Po izstopu košare iz hladilne komore na
koncu se oceni opisani kriterij veljavnosti
termične obdelave za vsako košaro posebej. Če
so temperature znotraj predpisanih meja, se
material iz košare strese v izhodni zaboj, prazna
košara se vrne na vhod peči, kjer čaka novo
založitev. Če pa je temperaturno odstopanje

Značilni izdelki linije so zobniki različnih
premerov in debelin, ki se v končni fazi
vgrajujejo v avtomobilske menjalnike in
podobno.
V nadaljevanju je opisan lokalni računalniški
sistem, razvit za zajemanje podatkov in nadzor
linije, z možnostjo integracije v centralni ERP
sistem.
2 Zajemanje procesnih podatkov
PC računalnik z nadzornim programom je po
ethernet povezavi povezan z obema procesnima
krmilnikoma peči s transporterjem in
zalogovnika. Prav tako je z drugo ethernet
povezavo vključen v poslovno omrežje podjetja.
Vsakih 200 ms nadzorni program odtipa
okoli 100 procesnih veličin za prikaz. Vsako
minuto se te tipane vrednosti shranijo v datoteke
nadzornega sistema.
Hranijo se vse procesne veličine, predvsem
trenutne temperature po vseh segmentih peči
(glej sliko 2), v 24 urne sledi. Za vsako košaro
se dodatno shranjuje temperaturni profil, ki mu
je izpostavljena vzdolž celotne poti po liniji
(glej sliko 3).
Vsaka košara dobi na vhodu linije svoj
unikatni označevalec za temperaturno sled
obdelave te košare.

Slika 1: Pogled na več segmentno pretočno peč in na transportni trak s košarami.

Slika 2: Glavne procesne vrednosti vzdolž pretočne peči.

Slika 3: Temperaturni profil košare, ki mu je bila izpostavljena pri potovanju vzdolž peči.
3 Nadzor proizvodne linije
Nadzorni računalnik omogoča upravljanje
linije iz ene osrednje točke, kar je glavna
pridobitev v obratu, poleg samodejnega
arhiviranja sledi obdelav. Odgovornemu
tehnologu predstavlja učinkovito orodje za
enostavno specifikacijo zapletenih režimov
obdelav, med katerimi nato operaterji linije
samo izbirajo (slika 5). Vsa naknadna

prilagajanja parametrov potekajo prikrito v
smislu, da ostanejo osnovna tehnološka
navodila za delo z linijo kar se da preprosta in
enotna za čim širši nabor izdelkov.
Vodji proizvodnje predstavlja orodje za hitre
analize preteklih šarž, za realistično planiranje
zasedenosti linije, spremljanje proizvodnosti
linije in podobno. V nadaljevanju sta na zgledu
opisana oba omenjena vidika nadzornega
programa.

3.1

Orodje za pripravo proizvodnje

Tehnologi in drugi odgovorni za kakovost
proizvodov na osnovi tehnoloških znanj in
laboratorijskih
meritev
določijo
nabore
parametrov termičnih obdelav ter metodo in
količino zalaganja za posamezno vrsto
materiala. Tako se znani nabori parametrov
shranjujejo na nadzorni računalnik v obliki
receptur. V procesu proizvodnje operater
enostavno prenaša znane nabore parametrov na
krmilni računalnik, da se preprečijo napake
zaradi ročnega prepisovanja števil.
Pri pečeh je možno na vsako sekcijo
natančno nastaviti začetno temperaturo, strmino
in končno želeno temperaturo, ki jo potem
avtomatsko vzdržujejo regulatorji gretja in
hlajenja (slika 4).

tudi to parametri zalaganja, ki jih določimo
izkustveno.
Od mase in površine osnovnega izdelka je
odvisen tudi koeficient prestopa toplote pri
hlajenju, zato je razred izdelka parameter, ki
potuje s košaro in vklaplja začetno strmino
hlajenja v hladilnih komorah peči, s čemer
zagotavljamo
doseganje
želene
končne
temperature v približno enakem času (strojni
cikel) za različne mase založitve in različne
osnovne velikosti izdelkov v košari.
3.2

Orodje za analize

S pomočjo nadzornega programa lahko (tudi
oddaljeno)
spremljamo
trenutno
stanje
proizvodnje na liniji. Spremljajo se lahko dobro
narejene in izpadle kvote. S pomočjo urejenega
arhiva je možno enostavno, a učinkovito
preiskovati sledi preteklih sarž po dnevih
oziroma po posamezni košari. Po potrebi se
naključno izbranim izdelkom za testiranje v
laboratoriju doda poročilo o termični obdelavi.
Razni kumulativni in statistični podatki
omogočajo
prikazovanje
kazalnikov
ekonomičnosti
in
proizvodnosti
linije,
preračunani na delovno uro ali na kg izdelka.
Na primer poraba električne energije ali plina.

Slika 4: Vnosna maska za določitev parametrov
poteka referenčne temperature znotraj vsake
sekcije peči; začetna vrednost, strmina rasti,
končna vrednost temperature.
Zalogovnik materiala v prazne košare na
vhodu linije je kombiniran stroj. Najprej je to
dvigalo za dvig več košar materiala s
prekucnikom v večjo posodo, kjer z vibriranjem
fino zalagamo drugo dozirno posodo s tehtnico,
ki nazadnje točno zalaga prazne košare z želeno
maso materiala. Vsaka od dozirnih posod je
opremljena s tehtnico, na tej osnovi so določeni
parametri moči vibriranja (%) v odvisnosti od
mase dozirnega materiala (slika 5).
Določena je masa porcije s toleranco. Prazno
košaro polnimo s tremi hitrostmi, od največje na
začetku do počasnega zalaganja skoraj polne
košare. Mase za hitrostni preklop so odvisne od
mase in površine osnovnega izdelka, zato so

Z rednim pregledovanjem in analizo pogostih
vzrokov manjših izpadov lahko linijo
obvarujemo pred resnejšimi zastoji v
proizvodnji izdelkov. Linijo je potrebno
vzdrževati po različnih kriterijih, ne le enkrat
letno ali po sanaciji izpada. Zato so na voljo
statistike kot je na primer število obratovalnih
ur za posamezne elemente linije, število
preklopov ventilov na plinski magistrali in
podobno.
3.3

Vključitev v ERP

Opisan nadzorni sistem je možno vključiti v
višje plasti upravljanja s proizvodnjo s pomočjo
ločene ethernetne povezave v poslovno omrežje.
Softversko se povezovanje vrši čez klicane SQL
funkcije, kjer iz nadzornega programa v
predpisanih intervalih polnimo pripravljene
tabele v podatkovni bazi.

Slika 5: Vnosna maska za določitev parametrov zalaganja, odvisno od vrste materiala, kot so: masa
porcije s toleranco, intenzivnost vibracij, pragovne vrednosti za več hitrostno zalaganje.
4 3.

Zaključki in ugotovitve

V opisanem primeru je šlo za specifično
naročilo; želja naročnika je bila, da se postavi
nadzorni sistem, ki bo v pomoč številnim
specialistom v obratu pri odgovornem delu in ki
za svoje vzdrževanje ne bo potreboval preveč
specialno izobraženega kadra.
Različni zajeti podatki in programske
nastavitve se shranjujejo v lastne binarne
datoteke. Velikosti so primerno majhne (50 kB
na košaro, 50 kos dnevno, 1500 kos mesečno),
zato so podatkovne obdelave hitre, kar je velika
prednost, da se analitično orodje redno
uporablja čim pogosteje in s strani različnih
specialistov.
Z izbiro nenamenskega programskega
okolja, LabView, se doseže enostavno in hitro
varnostno arhiviranje podatkov (datoteke
majhne velikosti so pregledno shranjene po
dnevnih mapah) in enostavna vzpostavitev

delujočega stanja po resnejšem izpadu
računalniškega sistema; ena instalacijska
datoteka in ena datoteka z nastavitvami
programa.
Prav tako se doseže enostavno in učinkovito
prilagajanje aplikacije po začetnih izkušnjah
naročnika; tako oblikovno, dodajanje točk,
širitev strukture seznamov, kot kasnejše
oddaljeno osveževanje programja brez motenj
dela na liniji.
Tudi cenovno gre za ugodno rešitev v dveh
pogledih; (1) kot nakup programskih licenc,
uporabljenih je bilo reda 2000 podatkovnih
točk, kjer resnejše scade na trgu že močno
poskočijo v ceni, (2) kot investicija pretežno v
domače inženirsko znanje in delo in ne pretežno
v licence programja.
Po besedah naročnika gre za uspešno
vgraditev nadzora in obstaja velika verjetnost
novih naročil po tem vzoru.

