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CYKL-automatyzacja produkcji (część 2)

Automatyzacja

cięcia profili PVC (część II)
W wydaniu tym kontynuujemy temat automatyzacji procesu cięcia profili
PVC. Zagadnienie okazało się na tyle rozległe, a wypowiedzi naszych
ekspertów na tyle rozbudowane i wyczerpujące, że konieczne było
podzielenie artykułu na dwie części. Od następnego numeru zaś poddamy
dyskusji kolejny etap produkcyjny, który warto byłoby zautomatyzować.
Zapraszamy do zapoznania się z radami naszych ekspertów.
TEKST: Tomasz Pępek
ZDJĘCIA: Murat Poland,
DKV - Service Sp. z o.o.

Marcin Jodkowski
Dyrektor Murat Poland

Myśląc w ogóle o automatyzacji
produkcji, na początku należałoby
zadać sobie pytanie: jaki efekt w wyniku zastosowania automatyzacji procesu chcielibyśmy osiągnąć? Minimalizację kosztów?
Jeśli tak, to wtedy należy dokonać dogłębnej analizy systemu istniejącego, kondycję
finansową firmy oraz stopę zwrotu zakładanej inwestycji. Redukcję personelu? Jak
najbardziej, choć podkreślę tylko, że nie
wszystkie procesy da się zautomatyzować

i personel będzie niezbędny – również do
obsługi i nadzoru zautomatyzowanych etapów procesu. Przy uwzględnieniu realiów
rynkowych (cena, sezonowość, konkurencja) należy pamiętać, że automatyzacja
to pewne nakłady finansowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu. Redukcja personelu nigdy nie będzie wpływała znacząco
na ograniczenie kosztów, chyba że założymy idealne warunki rynkowe (wysoka marża i utrzymująca się sprzedaż) w długim
czasie. Powtarzalność jakości i wydajności
serii produkcyjnych? Oczywiście, że tak. Są
to dwa czynniki, które niezaprzeczalnie,
dzięki automatyzacji procesu, można osiągnąć. Należy jednak pamiętać, że na ich
uzyskanie duży wpływ ma jakość stosowanych materiałów.
Tak więc, podejmując się automatyzacji któregokolwiek etapu produkcji, należy
poważnie przeanalizować zamierzenia i
cele pod kątem analizy techniczno-ekonomicznej, bo przecież nakłady finansowe, które poniesiemy, mają służyć bardziej

pozytywnym wynikom ekonomicznym.
Zwracam uwagę, że proces automatyzacji
cięcia to nie tylko wstawienie automatów,
lecz umiejętne połączenie w jedną całość
wszystkich procesów z tym związanych.
Nieumiejętna konfiguracja etykiety, założeń
optymalizacyjnych czy konstrukcja wózków
optymalizacyjnych zamiast pomóc, może
bardzo zaszkodzić w osiągnięciu celu.
W naszych codziennych zmaganiach
mieliśmy różne doświadczenia automatyzując różne etapy procesu produkcyjnego.
Przedstawię więc te, które – naszym zdaniem – są najbardziej efektywne z punku
widzenia ekonomicznego. Skupmy się na
automatyzacji procesu cięcia, który można
rozwiązać na kilka sposobów, biorąc pod
uwagę założenia produkcyjne i zasobność
portfela inwestora.
U mniejszych producentów automatyzacja procesu może polegać na doposażeniu dotychczas używanych przecinarek
dwugłowicowych w elementy automatyki.
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Elektroniczny transfer listy cięć powoduje
automatyczną pracę przecinarki, generując
automatycznie etykietę optymalizacyjną,
która ułatwia pracę na dalszych etapach
produkcji. Takie rozwiązanie daje możliwość
zoptymalizowania procesu cięcia (w połączeniu z oprogramowaniem optymalizacyjnym) i prowadzi do wzrostu wydajności
urządzenia, ograniczając tym samym pomyłki personelu podczas wprowadzania
wartości długości ciętych elementów. Rozwiązanie to przynosi wymierne korzyści
ekonomiczne wynikające z optymalizacji
ciętego materiału i minimalizacji pomyłek.
Nie powoduje jednak redukcji zatrudnienia
i oszczędności z tym związanych.
Niektórzy jednak decydują się na zakup
nowych automatycznych przecinarek dwugłowicowych. Dokonując wyboru takiej
przecinarki, należy wziąć pod uwagę m.in.:

• minimalną i maksymalną długość cięcia profili,
co daje większe możliwości produkcyjne;
• sposób ułożenia materiału w procesie cięcia oraz
kierunki pochylania głowic tnących – unika się
wszelkich korekt i naddatków. W związku
z tym należy brać pod uwagę te przecinarki, w których głowice pochylają się
do wnętrza. Przy takim rozwiązaniu odpowiednio ułożony profil nie wymaga jakichkolwiek korekt rzeczywistego wymiaru cięcia. Wprowadzony wymiar cięcia do
przecinarki jest rzeczywistym wymiarem
ciętego profila,
• system docisku materiału w procesie cięcia – wiele przecinarek posiada jednopunktowy
(pionowy lub poziomy) system docisku
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profili w każdej głowicy. Aby uzyskać
większą dokładność cięcia profili (szczególnie podczas podwójnego cięcia), dobrze jest, gdy w każdej głowicy mamy po
dwa punkty docisku (pionowy i poziomy). Tego rodzaju docisk powoduje skorygowanie ułożonych profili do kąta 90o
pomiędzy blatem a korpusem głowicy.
• interfejs pulpitu operatora – czyli ekran operatora obsługującego przecinarkę. Powinien być przejrzysty i intuicyjny. Oczywiście powinien być w języku polskim i nie
powinien zajmować dużo czasu na jego
obsługę. Komunikacja powinna być prosta i przyjemna.

› Aby uzyskać większą dokładność cięcia profili (szczególnie podczas podwójnego cięcia)
dobrze jest, gdy w każdej głowicy mamy po dwa punkty docisku (pionowy + poziomy).
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• funkcje programowe – w przecinarkach przez
nas proponowanych znajdują się funkcje
ręcznego tryby pracy, automatycznego
trybu pracy (w tym z komputerem), współpracy z drukarką etykiet optymalizacyjnych, połączenia z programami optymalizacyjnymi do pracy w automacie, cięcia
profili z naddatkiem na zgrzewanie lub
bez (naddatek programowalny), swobodnego ustawiania kątów cięcia obu
głowic. Przykładem może być automatyczna przecinarka dwugłowicowa do
cięcia profili z PCV MURAT, T T-405/10.
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Jak widać, jest kilka istotnych aspektów
technicznych, na które należy zwrócić uwagę dokonując wyboru urządzeń do tego
etapu produkcji.
Zasobniejsze
portfele
inwestorów
z większym poziomem produkcji mogą
pokusić się o bardziej kosztowne rozwiązaniami automatyzacji procesu, inwestując w
centra tnące lub – idąc dalej – centra tnąco-obróbcze. Oba rozwiązania znacznie
podnoszą wydajność procesu a centra tnąco-obróbcze dodatkowo podnoszą jakość,
powtarzalność i niosą za sobą oszczędno-

wyboru. Każde centrum powinno być wyposażone w kilka istotnych elementów:
• oprogramowanie i interfejs pulpitu operatora
powinny być w języku polskim, zrozumiałe
i przejrzyste. Komunikacja człowiek –
maszyna powinna być intuicyjna. Oprogramowanie powinno przyjmować pliki
optymalizacyjne z programów do konstrukcji okien ogólnie dostępnych na naszym rynku. Informacje optymalizacyjne
powinny być przenoszone bezpośrednio
z komputera technologa (online) lub kością pamięci.

› Przecinarka dwugłowicowa do cięcia
profili z PCV MURAT, TT-405/10.

• zastosowane podzespoły układu elektrycznego
i pneumatyki – wielu producentów maszyn
elementy tych układów cechuje własną
nazwą (numerem). Należy na to zwrócić
szczególną uwagę, ponieważ po upływie
okresu gwarancji nie znajdą Państwo
właściwych elementów lub jego zamienników w polskich hurtowniach elektrycznych. Niestety, trzeba będzie wezwać
serwis techniczny, a to może słono kosztować i czasami trwać kilka tygodni.
• automatyka i system pomiarowy – zautomatyzowane przecinarki powinny posiadać
układy sterowania oparte na profesjonalnych, przemysłowych sterownikach
lub komputerach przemysłowych. Tylko
takie rozwiązania dadzą pewność i stabilność funkcjonowania w zapylonym
środowisku. System pomiarowy powinien
być oparty na enkoderach wysokiej rozdzielczości lub listwach magnetycznych
(liniałach). Oba rozwiązania są bardzo
dokładne.

ści związane z redukcją personelu. Dotychczasowe czynności manualne związane
z wierceniem czy frezowaniem otworów
wynikających z technologii wykonane zostaną automatycznie w komorze obróbczej
centrum.
W zależności od potrzeb, zautomatyzować można wiele etapów, ale skupmy się
na automatyzacji procesu cięcia, opierając
się na centrach tnących. Różny charakter
produkcji, potrzeba wydajności, wielkości
obiektów oraz inne potrzeby inwestorów
spowodowały, że w ofercie posiadamy kilka
rozwiązań centrów do cięcia profili z PVC
o różnych parametrach i wyposażeniu. Ze
względu na charakter artykułu nie będę
się rozpisywał o każdym z nich, lecz skupię
na ich najistotniejszych elementach, które pomogą Państwu dokonać właściwego

• stację załadunkową, umożliwiającą ułożenie co najmniej 10 sztang profili z PVC
o długości ok. 6,5 metra. Mniejsza ilość
profili spowoduje spadek efektywności
operatora, który zajęty będzie ciągłym
nanoszeniem profili zamiast wykonywaniem innych czynności procesu, jak np.
wkładanie kształtowników stalowych do
wnętrza profili.
• podajnik automatyczny z chwytakiem profili
(griper), dzięki któremu każda sztanga
profila podawana jest automatycznie do
komory cięcia. Ramię chwytaka trzyma
profil i z dużą dokładnością (0,1 – 0,2 mm)
przesuwa go w kierunku komory cięcia.
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• moduł tnący w komorze cięcia. Warto zwrócić
uwagę na to, aby pozycjonowanie tarczy
tnącej oparte było na szybkiej i precyzyjnej jednostce wykonującej ruch obrotowy. Na dzień dzisiejszy najszybsze są
serwonapędy, które nie tylko mają dużą
prędkość, ale też bardzo dużą dokładność. Dzięki ich zastosowaniu zyskujemy
możliwość cięcia różnych kątów w automacie, z zachowaniem bardzo dużej
dokładności (nawet 0,1o). Centra MURAT
posiadają jednotarczowe moduły tnące
wyposażone w tarcze 500 mm, sterowane serwonapędami w połączeniu z enkoderami wysokiej rozdzielczości.

• stację odbiorczą, na której gromadzone są
wszystkie ucięte elementy.
• drukarkę etykiet optymalizacyjnych pracującą w trybie ręcznego lub automatycznego ich naklejania.
Powyższe elementy (z mojego punktu
widzenia) to elementarne ABC, na które
należy zwracać uwagę przy wyborze centrum tnącego. Szczegółów, które powinien
ustalić technik podczas audytu w Państwa
firmach, jest jednak znacznie więcej.
Ostatnim z procesów cięcia, który można zautomatyzować, jest cięcie listew
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przyszybowych na popularnych „listwiarkach” (przecinarkach tarczowych do cięcia listew przyszybowych). Procesu tego
nie da się „zrewolucjonizować”, ale można
go znacznie ulepszyć i przyśpieszyć. Automatyzacja procesu polega zazwyczaj na
wstawieniu w miejsce tradycyjnej listwiarki
urządzenia z automatycznym rozjazdem,
elektronicznym pomiarem i bezpośrednim
lub pośrednim transferze informacji.
Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę, że poruszone aspekty są tylko niektórymi z elementów, o których należy pamiętać,
dokonując wyboru rozwiązań automatyzacji procesu cięcia. Bardzo często są to
rozwiązania indywidualne, które należy
szczegółowo omówić, poznając oczekiwania. Mimo to, mam nadzieję, że te kilka porad przyda się przy podejmowaniu trafnych
decyzji – czego Państwu życzę.
Napisz do eksperta: mjodkowski@murat.com.pl

› Centrum cięcia profili SC-110
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Dorota Zachodny
Prezes DKV - Service Sp. z o.o.
O rodzajach pił dwugłowicowych
i centrów tnących spotykanych na
rynku powiedziane zostało w marcowym
numerze Windoor Experta praktycznie
wszystko. Moi koledzy z branży bardzo
szczegółowo opisali stosowane rozwiązania techniczne.
Jeśli tematem naszych rozważań ma
być automatyzacja, to szczególnie w przypadku tego etapu produkcji należy jeszcze
raz spojrzeć na jej cele: jakość, wydajność,
ograniczenie zatrudnienia. W zakładach
produkujących do 120 jednostek okiennych
w ciągu 8 godzin cele te zaspokoi wyposażona w elektroniczne pozycjonowanie piła
dwugłowicowa. Nawet w mniejszych zakładach warto zainwestować w tego typu maszynę. Zapewnia ona dużo większą dokładność niż ta pozycjonowana manualnie.
Warto tu wspomnieć, że ten etap automatyzacji nie musi wiązać się z wysokimi
kosztami. Sterowanie pozycyjne można zainstalować praktycznie w każdej pile dwugłowicowej. Firma DKV Service przeprowadziła wiele tego typu modernizacji. Montaż
sterowania elektronicznego zajmuje jeden
dzień. Maszyna po przebudowie wyposażona jest w drukarkę etykiet oraz ma możliwość transferu danych online.
W 100% zgadzam się z opinią Pana Marka Hryniewicza, że jeden dobry pilarz, dysponujący odpowiednią piłą, jest w stanie
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razem z pomocnikiem wykonać cięcie 1920
elementów w ciągu 8 godzin, co daje 240
jednostek okiennych. Możemy więc zadać
sobie pytanie o celowość zakupu centrum
tnącego, które będzie miało podobną wydajność? Poza zainwestowaniem sporej
sumy, nie osiągniemy absolutnie niczego.
Nie poprawimy jakości cięcia, nie uda nam
się zmniejszyć zatrudnienia. Z mojego doświadczenia i poczynionych obserwacji
wynika, że przy pełnym wykorzystaniu
zdolności produkcyjnej centrum i dużych
optymalizacjach do obsługi centrum potrzebne są dwie osoby. Jeden operator nie
jest w stanie ładować sztang, naklejać etykiet i rozkładać pocięte elementy na stojakach. Centra tnące o wydajności większej
niż 240 jednostek/8 godzin, czyli te wyposażone w 3 agregaty tnące, mogą znaleźć zastosowanie w zakładach, w których moim
zdaniem popełniono błąd w procesie automatyzacji i wcześniej zakupiono centra
obróbcze. W takiej sytuacji jedno centrum
tnące może zaspokoić potrzeby dwóch
centrów obróbczych. Zapytają Państwo,
dlaczego uważam, że popełniono błąd?
Według mnie modelowym rozwiązaniem
jest połączenie procesu cięcia i obróbki
w jednym centrum obróbczo-tnącym. Koszt
takiej inwestycji będzie podobny lub niższy
niż w przypadku jednego centrum tnącego
i dwóch obróbczych, a korzyści znacznie
większe. Przede wszystkim wyeliminowane
zostaną pośrednie strefy magazynowania
i transportu elementów oraz zmniejszeniu
ulegnie zatrudnienie. Osiągamy wszystkie
cele automatyzacji. Jeśli ograniczeniem
są środki finansowe, to warto pomyśleć
o zakupie urządzenia, które posiada opcję
rozbudowy, i tym samym rozłożyć inwestycję w czasie. Końcowy rezultat z pewnością
będzie lepszy.
Wracając do aspektów, jakimi powinni
kierować się producenci okien przy zakupie
centrum tnącego lub piły dwugłowicowej,
to warto zwrócić uwagę na jeden element,
który nie pojawił się w dotychczasowych
rozważaniach. Chodzi tu o optymalizację
procesu cięcia i możliwość zagospodarowania resztek produkcyjnych. Mamy
produkować szybko, dobrze jakościowo

i oszczędnie. Ważne jest więc, aby maszyna
dawała możliwość wykorzystania resztek
produkcyjnych. Niestety dość powszechny
jest widok całych hałd profili zgromadzonych wokół piły. Większość maszyn może
pracować wykorzystując optymalizację
zewnętrzną przesłaną z programu przygotowania produkcji lub własną. Często optymalizacja jest opcją dodatkową, w którą
warto zainwestować. Resztki produkcyjne
można wykorzystywać na dwa sposoby.
Pierwszy z nich opiera się o istniejącą w maszynie lub programie przygotowania produkcji bazę danych o resztkach. W momencie optymalizacji, zazwyczaj na początku
listy cięcia program wskazuje operatorowi
maszyny, które resztki o ściśle ustalonym
wymiarze powinien pobrać z magazynu.
Wielu właścicieli firm uważa, ze taki system
daje im pełną kontrolę nad stanami magazynowymi. Rzeczywistość jest niestety
zupełnie inna. Operator maszyny rozliczany ze swojej wydajności, nie ma czasu na
znalezienie konkretnego kawałka. Bierze
podobny lub cała sztangę. Po stosunkowo
krótkim czasie stan resztek w magazynie
przestaje zgadzać się z rzeczywistym. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest tzw.
permanentna optymalizacja. Listy cięcia
przesyłane są z programu przygotowania
produkcji do oprogramowania maszyny.
Tam następuje ich optymalizacja. W jej
wyniku operator dostaje listę i informację,
jaki najkrótszy kawałek może wykorzystać
w tym zleceniu. Każdy załadowany element
jest automatycznie mierzony i maszyna
wycina z niego element najlepiej pasujący
wymiarowo. Jednocześnie na nowo przeprowadza optymalizację. W każdym momencie, trwający ułamki sekund, proces
można powtarzać.
Ostatnio w rozmowie z producentem
maszyn usłyszałam, że w przypadku automatyzacji chodzi głównie o szybkość, a nie
o oszczędność, i resztki można wykorzystać
w produkcji elementów nietypowych. Ten
sposób myślenia chyba nie spotka się z akceptacją naszych producentów.
Napisz do eksperta: dkv@dkv.com.pl
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