Automatizace mezioperační kontroly kvality
Žádný výrobní proces není dokonalý a v jeho průběhu se mohou vyskytovat výrobky s
různými vadami. Pro jejich odhalení se v různých fázích výroby provádí mezioperační kontrola
kvality. Článek se bude zabývat automatizací mezioperační kontroly kvality, zejména se zaměřením
na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.

Naše firma Elekt Labs s.r.o. se specializuje na vývoj a nasazení systémů pro optimalizaci a
sběr dat z výroby v průmyslových podnicích. V roce 2007 jsme byli požádáni společností
Ball Aerocan CZ s.r.o. (dále jen Aerocan CZ) o automatizaci mezioperační kontroly kvality.
Společnost se zabývá výrobou hliníkových pouzder. Mezi hlavní požadavky zákazníka patřilo:
•

Automatický zápis naměřených hodnot do databáze informačního systému MASA (měřící a
statistická aplikace).

•

Možnost nastavení dovolených mezních hodnot měřených parametrů a informování
operátora v případě jejich překročení.

•

Plné nahrazení používaných papírových formulářů.

Mezioperační kontrola kvality v Aerocan CZ
Podle typu mezioperační kontroly kvality se používaly různé typy měřících přístrojů jako
jsou úchylkoměry, posuvky, váhy, porosimetry (měření kvality laku), apod. Každý operátor měl
předepsáno, za jakých podmínek musí odebrat vzorky a odměřit požadované rozměry např.: v
pravidelných intervalech, po odstávce, na začátku výroby zakázky... I když většina měřících
přístrojů měla digitální komunikační rozhraní (typicky Digimatic, RS-232), nebylo využíváno.
Operátoři museli ručně přepisovat změřené rozměry výrobku z displeje měřícího přístroje do
výkazu. Typické problémy spojené s manuálním odměřováním jsou shrnuty v následujících bodech:
•

Falšování dat na straně operátora a zaokrouhlování směrem k lepším hodnotám.

•

Neprovedení předepsaného počtu měření ve stanovený okamžik.

•

Malá efektivita a ergonomie.
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Realizace - Sběr dat z měřících přístrojů
Většina měřících přístrojů má k dispozici rozhraní Digimatic, které nelze napřímo připojit k
PLC nebo PC. Hlavní rozdíly mezi produkty jednotlivých firem jsou v počtu Digimatic portů
(typicky jeden až osm) a RS-232 rozhraní. Většinou jejich konstrukce neumožňuje použití v
průmyslovém prostředí.
Společnou vlastností většiny Digimatic multiplexerů je ovládání pomocí PC. Typický
průběh odměření několika rozměrů výrobku je znázorněn na obrázku 1: Operátor si vezme
příslušný měřící přístroj pro změření rozměru výrobku. Na počítači vybere měření rozměru 1 (1) a
změří jej (2). Totéž musí zopakovat pro měření rozměru 2 – (3), (4).
Při tomto provedení pracoviště jsme narazili na několik problémů. Operátor by musel složitě
manipulovat s PC, aby nastavil požadovaný měřený rozměr. Ovládací PC a měřící přístroj nejsou
umístěny v zorném poli operátora. V konečném důsledku to znamená vyšší časovou náročnost.

Obr. 1. Měření dvou rozměrů výrobků pomocí PC

Realizace - Sběr dat z měřících přístrojů pomocí 8xDigimatic
Na českém ani zahraničním trhu jsme nenašli model Digimatic multiplexeru, který by měl
dostatek Digimatic portů, průmyslové provedení, umožňoval signalizaci operátorovi (výzvy k
měření, překročení mezí, …). Z těchto důvodů jsme vyvinuli datový koncentrátor 8xDigimatic a
RGB ovládací panely. K datovému koncentrátoru lze připojit až osm měřících přístrojů s rozhraním
Digimatic. Na některých pracovištích se nachází 12 měřících přístrojů, a proto jsme umožnili
propojení až čtyř 8xDigimatic do série.
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Místo počítače pro výběr měřeného rozměru výrobku jsme zvolili ovládací panel. Ovládací
panel může mít maximálně osm tlačítek, umožňuje tedy změřit až osm rozměrů výrobku
příslušným měřícím přístrojem. Celkově lze připojit až osm ovládacích panelů k 8xDigimatic, jež
jsou přiřazeny k jednotlivým Digimatic portům. Vzhledem k rozměrům ovládacích panelů, je lze
umístit do zorného pole operátora provádějícího měření a tím urychlit celý proces měření.
Typický průběh odměření několika rozměrů výrobku je znázorněn na obrázku 2: Záblesky
oranžové barvy u tlačítek ovládacího panelu signalizují, že je třeba provést měření rozměrů 1 a 2.
Na ovládacím panelu operátor vybere měření rozměru 1 a tlačítko se rozsvítí bíle (1). Vezme si
příslušný měřící přístroj a odměří jej (2). Podsvětlení tlačítka zhasne. Tento postup se opakuje pro
měření rozměru 2 – (3), (4). Změřené hodnoty jsou automaticky odeslány na server. V případě, že
se naměřená hodnota nachází mimo nastavené technologické meze, bude tlačítko blikat červenou
barvou.

Obr. 2. Měření dvou rozměrů výrobků pomocí ovládacího panelu

Pracoviště Konifikace a mezioperační kontroly výroby
Na obrázku 3 je zachyceno současné provedení pracoviště mezioperační kontroly kvality Konifikace v Aerocan CZ. Po příchodu na pracoviště se nejdříve musí operátor přihlásit pomocí
osobní čipové karty. Na terminálu (průmyslový počítač) se zobrazují odměřené hodnoty s možností
editace a další podrobné informace z průběhu výroby na příslušné lince. Výzva k měření je
signalizovaná blikající žlutou barvou na semaforu. Po doměření požadovaných rozměrů výrobku se
tyto hodnoty okamžitě vypíší na obrazovku terminálu a odešlou do systému MASA. Naměřené
hodnoty tedy okamžitě nevidí jen operátor, ale i kdokoliv jiný, kdo má přístup do systému.
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Naměřené hodnoty si tak může přehledně zobrazit přes webové rozhraní v grafu, provést statistické
výpočty apod.

Obr. 3. Pracoviště mezioperační kontroly kvality v Aerocan CZ

Závěr
Automatizace mezioperační kontroly kvality umožňuje okamžitý přístup k naměřeným
datům s možností statistického vyhodnocení i dlouhodobé sledování výrobního procesu. Celý
proces měření se stal méně závislým na samotných operátorech a tím se omezilo falšování dat z
jejich strany. Dále jsou operátoři pomocí světelné signalizace upozorněni, kdy mají provést měření,
případně na překročení mezí. V konečném důsledku došlo ke zlepšení technologické kázně a
snížení počtu reklamací. Další informace můžete nalézt na webových stránkách firmy
www.elektlabs.cz.
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