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 1 Charakteristika projektu

Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA (měřicí a statistická aplikace). 

Datum zahájení projektu: leden 2012
Datum dokončení projektu: květen 2012

 1.1 Cíle projektu

Poskytnout  komplexní  pohled  na  fungování  a  využití  nízkotlakých  licích  strojů
instalovaných ve slévárně hliníku. Tím bude mít zadavatel přístup k analýzám využití časových
fondů lisů,  jejich  prostojů,  poruchovosti  a  k  informacím o  zmetkovitosti.  Dále  má  k  dispozici
hodnoty  kritických  parametrů  lisu  pro  každý  vyrobený  výrobek,  jako  je  například  teplota
taveniny,doby tlakování a tuhnutí, tlaky jednotlivých licích kroků a doby chlazení v jednotlivých
okruzích.

 1.2 Původní stav

Výroba na nízkotlakých lisech probíhala tak, že informace o nastavených parametrech lisu
se  ukládaly do  souborů,  které  byly uloženy v  operátorském panelu  lisu.  To  mělo  za  následek
zdlouhavé dohledávání a manipulaci s daty. Podobně se pracovalo i s informacemi o poruchách
stroje. Záznamy o výrobě se vedly na papírových průvodkách, které byly přiděleny operátorovi a
ten na ně ručně zapisoval dobré a vadné kusy.

 1.3 Přínos realizace

Realizací projektu se zadavateli umožní intuitivní formou www rozhraní přístupovat k těmto
i dalším informacím:

• využití časových fondů lisů
• analýza zmetkovitosti
• analýza poruchovosti a prostojů
• kontrola kvality
• automatický sběr dat z lisů
• diagnostika stroje a jeho nastavení
• archivace naměřených dat

Na  základě  těchto  dat  je  zadavatel  schopen  lépe  pochopit  vlastní  proces  výroby  a  ten
následně optimalizovat použitím nově získaných informací.

Elekt Labs s.r.o. Připojení nízkotlakého licího stroje k systému MASA 3/17



 2 Obecný popis problematiky

 2.1 Využití stroje

Informace o  využití  stroje  se  v  minulosti  zjišťovaly orientačně  podle  vyrobených  kusů.
Podrobný stav se neevidoval a jediná informace o vzniklých poruchách a nastavených parametrech
spočívala v uložených log souborech na operátorském panelu. O většině problémů se informovalo
ústně nebo písemně.

 2.1.1 Přínosy systému MASA

Po  připojení  do  systému  MASA   vznikly pro  obsluhu  lisu,  mistry  a  celý  management
možnosti sledovat nejen aktuální stav stroje, diagnostické signály stroje, produktivitu, zmetkovitost,
ale i informace o zakázce a výrobcích odkudkoli, kde je přístup na www rozhraní systému MASA.
Tyto informace jsou navíc k dispozici zpětně za celou dobu provozu systému.

Každý  stroj,  který  je  připojený  do  systému  MASA,  má  přidělené  tzv.  stavy stroje.  Ty
většinou charakterizují jeho pracovní módy a ve výkazu výroby je tedy vidět, jak daný stroj za
vybrané období pracoval. Ukázka některých stavů stroje je vypsána níže:

• Automat – výroba je řízena algoritmem řídicího systému stroje
• Manual – přerušení automatického řízení. Pokles aktuální produkce.
• Stop – stroj nevyrábí nebo produkce klesla pod stanovenou mez
• Porucha – na stroji vznikla porucha, která znemožňuje další výrobu
• Odstávka – plánovaná odstávka stroje
• Ztráta komunikace – systém MASA ztratil komunikaci s řídicím systémem stroje,

nebo s aplikací pro sběr dat

Obr. 1: Ukázka výkazu výroby
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Obr. 2: Statistické údaje pro výkaz výroby

Velmi účinným nástrojem pro sledování využití stroje je výkaz výroby (obrázek 1 a 2). Zde
si uživatel může vybrat časové období, které chce vyhodnotit a systém mu zobrazí základní výpis
aktivity sledovaného stroje. V jakých stavech se nacházel, jaká je produkce a zmetkovitost v dílčích
časech i za celkovou dobu a další. Pod tímto výkazem (obrázek 1) se vyskytuje přehled za celkové
vybrané období, kde jsou rozepsány statistické informace o využití stroje,  produktivitě, vzniklých
zmetcích nebo poruchách (obrázek 2). 

 2.2 Prokazatelnost výrobních parametrů

Pro zpětné dohledání průběhu výroby je klíčové mít k dispozici informace o parametrech
stroje.  Tyto  parametry je  možné použít  při  auditech a  jiných kontrolách  nebo pro optimalizaci
výrobního procesu. Mezi tyto parametry lze zařadit:

• nastavení stroje
• měřená data stroje
• měřená data výrobku
• poruchy
• stavy stroje
• prostoje

Před připojením lisů k systému MASA se některé z těchto údajů řídicím systémem lisu
ukládaly do souborů pojmenovaných podle data vyrobeného výrobku na pevný disk operátorského
panelu.  Přístup  k těmto  datům nebyl  nijak automatizovaný a zpracování  těchto dat  vyžadovalo
značné úsilí.
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 2.2.1 Výhody systému MASA

Nedostatky původního způsobu uchování, vyhodnocování a zobrazování dat o výrobě řeší
systém MASA, který přímo komunikuje s řídicím systémem lisu a ukládá do databáze všechna
potřebná data o průběhu výroby. Ty jsou poté pomocí www rozhraní k dispozici všem uživatelům.

Obr. 3: Výpis naměřených dat výrobků za zvolené období

Díky  velkému  množství  modulů  systému  MASA  je  možné  přehledně  zobrazit  výpis
vyrobených  výrobků  (obrázek  3),  kde  jsou  u  každého  vypsány hodnoty měřených  parametrů  i
informace o zakázce, průvodce či operátorovi, který odlitek vyrobil.

Snadným kliknutím na čas výroby se zobrazí seznam diagnostických signálù (obrázek 5) a
jejich hodnoty v době výroby. Tím jsou k dispozici kompletní podklady, které prokazují za jakých
podmínek byl výrobek vyroben.

Obr. 4: Grafické zobrazení diagnostického signálu
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Obr. 5: Seznam diagnostických signálů v době odlití výrobku
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 2.3 Sledování poruch

Většina strojů, které se v průmyslu vyskytují,  mají možnost do jisté míry diagnostikovat
situace  typu  anomálie  senzorů,  překročení  měřeného  parametru,  vstup  osoby  do  vyhrazeného
prostoru apod. Některé situace pouze upozorňují na možné nebezpečí, některé omezí běh stroje a
jiné stroj bezpečně zastaví. Těmto situací se říká alarmy, popřípadě poruchy.

V systému MASA je možné tyto situace zaznamenávat dvojím způsobem. Pokud se jedná o
nekritickou poruchu, tak v aktuálním stavu stroje vyznačí kód poruchy po dobu jejího trvání. Pokud
se jedná o kritickou poruchu, kde je potřeba stroj bezpečně odstavit nebo se jedná o poškození
stroje, definuje se stav stroje „Porucha“, který bude vyznačen ve výkazu výroby spolu s kódem
poruchy, která stav vyvolala.

Obr. 6: Výkaz výroby s vyznačenými poruchami stroje

Obr. 7: Pohled na hlavní rozvaděč staršího lisu před instalací
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 3 Technické řešení projektu

Po analýze požadavků zadavatele a skutečného stavu výrobního procesu jsme se rozhodli
instalovat na operátorské pracoviště industriální PC, které bude připojeno k řídicí jednotce lisu, ze
které si bude budoucí aplikace načítat data o výrobě. Tato aplikace bude také sloužit operátorům k
zadávání  informací  o  výrobě,  které  nelze  získat  z  řídicí  jednotky  lisu.  Tato data  bude  poté
zpracovávat a ukládat do databáze systému MASA.

 3.1 Aplikace pro spolupráci operátora se systémem MASA

Pro účely připojení nízkotlakého lisu do systému MASA byla vytvořena speciální aplikace,
která komunikuje přímo s řídicí jednotkou lisu, ze které si čte potřebné hodnoty parametrů stroje.
Tím má k dispozici aktuální data, která může zpracovávat a ukládat do databáze.

Aplikace  dále  slouží  jako  rozhraní  mezi  operátorem  a  systémem  MASA.  Úkolem  je
poskytovat  operátorovi  informace  o  vyrobeném výrobku,  na  základě  kterých  musí  klasifikovat
vyrobené odlitky jako dobré nebo vadné. K tomuto úkonu musí být operátor přihlášený a musí
definovat, o který výrobek se jedná (zakázka, forma, slitina, průvodka).

Z potřeby přímé interakce obsluhy lisu s aplikací plyne požadavek na robustní provedení
počítače, na kterém bude aplikace spuštěna. Pro tyto účely se vybralo zařízení Midam IPC 15 107T,
které potřebné požadavky splňuje. 

Důležité parametry IPC pro toto použití:
• kovový čelní rám, kovové šasi – odolné provedení do náročného prostředí
• dotykový display – snadná interakce s obsluhou
• Microsoft XP Embedded – bezproblémový náběh při ztrátě napájení
• 2x LAN – možnost připojení na technologickou síť spolu s odděleným připojením na řídicí

jednotku lisu

Funkcionality aplikace jsou následující:

• komunikace s PLC lisu
◦ načtení nastavených hodnot
◦ načtení aktuálních hodnot

• komunikace s databází MASA
• přihlašování/odhlašování operátorů
• zadávání průvodek do systému
• načítání forem z databáze
• vytváření nových forem a ukládání do databáze

◦ zadávání slitiny
• zobrazování stavu stroje + doplňující informace o lisu
• zadávání prostojů stroje
• detekce poruch lisu
• detekce konce cyklu – rozhodnutí o stavu odlitku

◦ určení typu vady zmetku
• zobrazování grafů (průběh tlaku, teploty taveniny a forem)

Elekt Labs s.r.o. Připojení nízkotlakého licího stroje k systému MASA 9/17



Grafické  rozhraní  aplikace  je  znázorněno  na  obrázku  8.  Obrazovka  je  rozdělena  do
jednotlivých sekcí, ve kterých se zobrazují příslušející informace. 

Obr. 8: Nevyplněná úvodní obrazovka aplikace

Stav stroje - informace o aktuálním stavu stroje a příslušných podstavů (prostoje)
Průvodka -  informace o čísle průvodky, dosavadní produkce, zadavateli průvodky do systému s

časem vložení
Forma - informace o vybrané formě (typ odlitku) a slitině, kterou se odlitek odlévá
Poslední výrobek – naměřené hodnoty výrobku, které se ukládají do databáze
Aktuální výrobek – aktuální hodnoty měřených veličin teploty taveniny a tlaku v peci

1. V prvním kroku se operátor musí přihlásit. Bez tohoto úkonu není možné ukládat data o
výrobcích do systému. 

2. Poté bude vyzván k zadání formy. Pokud forma existuje v databázi, nabídne tuto formu
operátorovi.  Podle  potřeby  se  mohou  vytvářet  nové  formy,  u  kterých  je  potřeba
definovat slitinu, kterou se bude odlitek vyrábět (obrázek 9).

3. Poté zadá do systému jedinečné číslo průvodky, ke které jsou nové odlitky vázány. Na
tuto průvodku může vyrábět pouze operátor, který jí zadal do systému.

4. Po  zadání  všech  informací  operátorem,  je  aplikace  schopna  ukládat  do  databáze
plnohodnotné informace o výrobě.
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Obr. 9: Formulář pro výběr formy a slitiny

Velikosti a rozložení jednotlivých tlačítek jsou zvoleny s ohledem na prostředí a obsluhu,
která bude aplikaci ovládat. Vyplňování formulářů je intuitivní a jednoduché.

Obr. 10: Formulář pro výběr slitiny
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 3.2 Instalace IPC

Výběr vhodného místa pro IPC je v tomto případě velmi důležitý, protože pro operátora
nesmí být časově náročné s aplikací pracovat. Ten musí při každém vyrobeném odlitku rozhodovat,
zda jde o dobrý kus nebo zmetek. 

Vzhledem  k  okolnostem,  které  u  zadavatele  vznikly, jsme  měli  možnost  jedno  IPC
instalovat přímo  do hlavního rozvaděče lisu vedle operátorského panelu dodavatele lisu (obrázek
11). 

Obr. 11: Instalace IPC (vlevo) do hlavního rozvaděče nového lisu

U  druhého  lisu  jsme  již  museli  řešit  problém,  kam  IPC  umístit,  jelikož  v  příslušném
rozvaděči  nebylo  možné  IPC  instalovat.  Řešení  spočívalo  ve  výrobě  vlastního  rozvaděče,  do
kterého se zabudovalo potřebné IPC spolu s potřebnou elektronikou (zdroj, switch, svorky). Tento
rozvaděč se poté mechanicky připevnil na boční stěnu hlavního rozvaděče lisu (obrázek 12).
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Obr. 12: Připevnění IPC na boční stěnu hlavního rozvaděče staršího lisu

Obr. 13:  Vnitřní část rozvaděče pro připojení starého nízkotlakého lisu
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 3.3 Připojení systému na řídicí jednotku lisu

Samotné připojení  IPC k řídicí  jednotce lisu mělo být  provedeno pomocí  ethernetového
rozhraní.  Toto  řešení  šlo  aplikovat  pouze  u  novějšího  lisu,  u  kterého  PLC  disponovalo
komunikačním procesorem. U staršího lisu tato možnost nebyla, a tak jsme s přihlédnutím k cenové
a časové náročnosti využili připojení přes MPI rozhraní PLC. Topologie připojení je znázorněna na
obrázku 14.

Obr. 14: Topologie sítě pro připojení dvou nízkotlakých lisů do systému MASA
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U staršího lisu jsme zvažovali možnost využití aplikace Datacross, u které by se využilo
providera NoDave ke spojení s lisem přes MPI rozhraní. Tato aplikace by byla nainstalována na
operátorském panelu dodavatele lisu, který již síťovým adaptérem disponoval. Tak bychom mohli
simulovat PLC řídicí jednotky a aplikace by si četla data z Datacrossu přes ethernetové rozhraní.

Výhodou  tohoto  řešení  je  cena,  která  byla  v  tomto  případě  dána  licencí  na  daný  SW.
Nevýhodou je instalace SW na operátorský panel, který naše firma nedodala a který není pod naší
kontrolou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro připojení pomocí Simatic S7 PC Adapteru, který je
přes USB rozhraní připojen k našemu IPC.

 3.4 Sledované parametry stroje

Aplikace zaznamenává a vyhodnocuje několik požadovaných parametrů stroje. Ty můžeme
pro přehlednost rozdělit do následujících kategorií:

• nastavení stroje
◦ teplota taveniny (nastavená)
◦ tlaky a doby jednotlivých tlakovacích fází
◦ časy tlakování a tuhnutí
◦ tlaková kompenzace, zpožděné otevření formy
◦ maximální počet cyklů na naplněnou pec

• měřená data stroje
◦ teplota taveniny (skutečná), teploty forem
◦ celkový čas cyklu (i s manipulací po odlití)
◦ chladicí systém forem

• měřená data výrobku
◦ skutečné tlaky licích kroků
◦ SN odlitku
◦ čas odlití výrobku

• poruchy stroje
◦ poruchy vedoucí k ukončení výrobního cyklu
◦ poruchy nedovolující další výrobní cyklus
◦ ostatní poruchy

Vybrané parametry jsou poskytnuty operátorovi s vyrobeným odlitkem (obrázek 15), nebo
ve  formě  grafů  (obrázek  16).  Všechny  tyto  informace  jsou  také  dostupné  v  systému  MASA
(obrázek 3 a 4). 
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Obr. 15: Dialog pro uložení dalšího výrobku do databáze

Obr. 16: Grafické zobrazení aktuálních hodnot tlaku nebo teploty
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Obr. 17: Systém MASA

Připojením nízkotlakých lisů jsme poskytli  zadavateli  snadný nástroj,  kterým je schopen
zpětně  vyhodnocovat  výrobu a dohledat  za  jakých podmínek byly odlitky vyrobeny,  popřípadě
upravit hodnocení operátorů podle jejich produktivity. Nástroj sleduje výrobní proces a slouží k
průběžné kontrole výroby. Díky němu lze na základě analýz najít slabá místa a tím zefektivnit další
výrobu.

Kontakty:

Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velký Týnec
Česká republika
Tel: +420 724 207 851
e-mail:sales@elektlabs.cz
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