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Zabýváme se vývojem zaøízení pro automatickou mezioperaèní kontrolu pøímo na míru
daným potøebám zákazníkù a jejich technologickým systémùm.
Vdy se snaíme zvolit co nejefektivnìjší pøístup. Systém mùe být doplnìn
monitorováním stavu zaøízení za úèelem zjištìní jeho prostojovosti, nebo zajištìním informaci
o výrobì. Tyto systémy se stávají velmi dùleitými protoe je kladen stále vìtší dùraz na kvalitu,
efektivnost výroby a je tøeba zavádìt certifikaci výrobkù.

PØÍKLADY APLIKACÍ
MÌØENÍ KRUHOVITOSTI PLECHOVÉHO VÝSTØIKU
Zákazník poaduje automatickou mezioperaèní kontrolu kruhovitosti plechových
výstøikù s povolenou tolerancí chybìjícího materiálu v kterémkoliv bodu obvodu <2,5mm
pøi obvodové délce chyby min. 28mm. Mìøení musí být provede v èase t < 4s pøi posuvu
výlisku na dopravním pásu. V pøípadì nalezení chyby musí mìøící zaøízení poskytnout
povel k zastavení stroje a akusticky upozornit obsluhu.
Princip mìøení:
Vzhledem ke skuteènosti, e optické mìøení kamerou je díky prostøedí a velikosti
dílce nepouitelné, bylo rozhodnuto realizovat snímání okraje pomocí lineárního indukèního
snímaèe v pevném bodì obvodu, zatímco výlisek bude sevøen pomocí systému dvou pevných, hnaných kladek s rádlovaným støedem a dvou prunì uloených kladek s jedním
stupnìm volnosti. Pohyb, realizující upnutí dílce je odvozen od pohybu transporního pásu.

HLÍDÁNÍ KOMPLETNOSTIi
Zákazník poaduje automatickou mezioperaèní kontrolu pøítomnosti a orientace
dílcù v sestavì. Konkrétnì se jedná o pøítomnost dvou nýtù, pøítomnost destièky a pøítomnost
a orientaci køidélka. Operace testování musí probìhnout automaticky
po ukonèení lisovacího cyklu. Zaøízení bude pevnì spojeno s výstøedníkovým lisem a pøipojeno na jeho pneumatické a elektrické obvody. Zmetek bude akusticky a opticky signalizován.

ilustraèní obrázek sestavy

Princip mìøení:
Testování sestavy bude zapoèato pøi pohybu lisovacího nástroje vzùru po zalisování
nýtù a to pøisunutím mìøící hlavy k sestavì pomocí pneumatického válce s vodícími tyèemi.
Mìøící hlava s rozmístìnými mechanickými dorazy pøenese polohu všech dílcù na indukèní
snímaèe, od kterých pøevezme informaci v podobì elektrických signálù OPLC. Po vyhodnocení v pøípadì dobrého kusu se hlava vrátí do výchozí pozice a umoní výmìnu dílce
za další, v pøípadì špatného bude signalizovat chybu a zùstane do vyresetování ve vysunuté
pozici, èím omezí monost vyjmutí dílce z pøípravku.

KONTROLOVANÉ VELIÈINY A MONITOROVÁNÍ STAVÙ STROJÙ

Snímání pøítomnosti
- kovových i nekovových materiálù
- magnetických materiálù
- sypkých materiálù a kapalin
- s diskrétním i spojitým výstupem
- s pøesností a na 5um

Mìøení analogových velièin velièin
- tlaku, vakua
- teploty kontaktnì i bezkontaktnì
- váhy, délky, míry
- èasu, intervalu

OPLC - zpracování dat
- zprostøedkování obousmìrné komunikace
- HMI

Snímání polohy na dálku
- všech druhù materiálù
- ve viditelném a IR spektru
- reflexní metodou nebo závorou
- s diskrétním i spojitým výstupem
- monost mìøení vzdálenosti do 80m

Rozpoznávání objektù
- porovnání objektu se vzorem
- vèetnì tvarových / barevných diferencí
- monost nastavení tolerance
- monost rozpoznání rùzných výrobkù

Zadávání údajù obsluhou
- zahájení a ukonèení výroby
- pøíèina odstávky
- identifikace obsluhy

Komunikace
RS232 / 485
Profibus / CanBus
TCP/IP / UDP

Snímání rotaèních pohybù
- mìøení otáèek
- indikace smìru otáèení
- snímání úhlu natoèení
- snímání náklonu vùèi zemi
Snímání prùtoku
- plynù, kapalin rùzné viskozity
- stlaèeného vzduchu

SW rozhraní:
- MS Excel
- OCX prvky
- orig. SW výrobce

LAN

SMS

