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Brousící a leštící robotické buňky KeMotion
Robotická pracoviště jsou výkonným a inovativní řešením
tam, kde dříve bylo možné dosahovat stanovených cílů pouze
za užití ruční práce, často pak v prostředím nebezpečném
a zdraví ohrožujícím.
Zmiňované procesní úlohy lze nyní díky automatizovaným řešením
provádět opakovaně a současně účinně monitorovat a nepřetržitě
komparovat kvalitu reálného provedení s požadovaným zadáním,
zdraví ohrožující a škodlivé pracovní prostředí je zcela eliminováno.
Kvalita je prováděna kontinuelně i jako záznam hodnot. Protokoly lze
dlouhodobě uchovávat a není tedy nutná instalace dalšího systému
sledování kvality.
Leštící a brousící robotické buňky KESAT garantují zvýšenou kapacitu produkce, vysokou kvalitu opakovaných oprerací po 24 hodin
denně a sedm dní v týdnu.
Srdcem pracoviště je robot od firmy Stäubli s precizní kinematikou a aktivní kontaktní příruba ACF se sledováním a řízením přítlačné síly.
Řízení KEBA (HW i SW) realizuje pohyb robota, ovládání a monitoring
síly obrábění, řízení a integraci ostatních periferních prvků (grippery,
výměnné nástroje, materiálový tok, dveře, atd.). Řídící jednotka je natolik výkonná, že všechny tyto funkce zvládne s jedním procesorem,
což pro uživatele znamená výrazné zjednodušení struktury řídícího
systému a tím i nákladů na údržbu a pozáruční servis. V SW jsou integrovány mnohé technologické funkce pro komplexní opracovávání
povrchů, jako jsou např. broušení svarů, snímání a rozpoznávání obráběného povrchu, integrace senzorů a další.
Robot Stäubli je se svojí kinematikou ideálním nástrojem pro úlohy
typu broušení a leštění. Vysokou přesnost polohování umožňuje stabilní, torzně tuhá konstrukce. Dlouhou životnost robota pak zaručuje
plně uzavřená koncepce mechanické konstrukce. S řízením KEBA robot komunikuje prostřednictvím rozhraní uniVAL.
ACF příruba od FerRobotics umožňuje přesné dávkování síly na
nástroj (bruska, leštička, kruhový nůž) v rozmezí 0 až 800 N a činí tak
pohyb robota maximálně senzibilní. Nejvyšší kvalitu opracování povrchu realizuje exaktní a inteligentní řízení síly, nejkratší možná doba
výrobního cyklu je pak způsobena jedinečnou konstrukcí příruby.
Dalším vylepšením je velmi rychlý náběh provádění pracovní úlohy
od kontaktu nástroje s obráběnou plochou, a to bez nebezpečí poškození z důvodu nekorektní pozice obrobku nebo nástroje. V průběhu realizace zadaného pracovního úkolu je nepřetržitě prováděno
porovnávání zadaných a skutečných hodnot.
Velkou výhodou řídící jednotky příruby je, že i při výpadku komunikace si zachovává plnou funkčnost, tj. nemůže dojít k nekorektnímu
stavu, kde by došlo k poškození obráběného povrchu.
Typizované úlohy pro broušení jsou v oblasti plastů odjehlování
a povrchové úpravy výlisků, odstraňování otřepů u lehkých a křehkých
materiálů, jako je např. karbon. U kovových materiálů pak povrchové
úpravy oceli a nerezu, broušení svarů, povrchové úpravy hliníkových
profilů, broušení letovaných spojů. Na dřevěných materiálech je pak
uplatnění u zdrsňování malých i velkých ploch.
Pro leštící procesy jsou hlavním využitím finální povrchové úpravy
lakovaných povrchů, finalizace nástřiku tmelu pod poslední vrstvu
laku, leštění forem pro vstřikovací lisy a leštění plastových dílů.
Individuální zákaznické provedení. Každá realizace je vždy samostatným projektem, při jehož realizaci jsou používány shodné stavební
prvky robotických pracovišť, avšak kastomizované dle potřeb konkrét-
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ního uživatele. Již ve fázi nabídky je provedena studie proveditelnosti.
Na vlastním testovacím pracovišti se na zákazníkem dodaných komponentech provede poptávaný úkon v požadované kvalitě a výrobek
je předán zpět zákazníkovi k odsouhlasení provedení.
V dalším kroku obvykle následuje 3D simulace pracovního procesu.
Na základě této simulace a prvotního provedení úkonu následuje analýza reálných produkčních cyklů, kvalifikovaný odhad ceny dodávky
a výpočet rentability robotického pracoviště.
Pro zákazníky, kteří již „nějaké“ robotické pracoviště vlastní a provozují, nabízíme možnost rozšíření pracoviště o aktivní kontaktní
přírubu v režimu master–slave, kdy původní řídící systém robota
přebírá master funkci a příruba, resp. její řídící modul slave. Výsledek
brousícího nebo leštícího procesu má kvalitu shodnou s novou robotickou buňkou.
Sevis a podpora. Na našich projektovaných brousících a leštících
pracovištích přirozeně provádíme záruční a pozáruční servis, v případě potřeby i modifikace pracovišť pro různé pracovní úlohy, modernizaci zařízení.

Obr. 1: Základní stavební prvky robotické buňky

Obr. 2: Testovací pracoviště při opracování plastového spoileru
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Obr. 3: Simulace robotické buňky ve 3D

Obr. 4: Sada KePlast SpeedPump

Úspora provozních nákladů KePlast
SpeedPump a modernizace vstřikolisů
KePlast Retrofit

Mechanická a hydraulická část vstřikolisu vydrží obvykle ve stavu
schopném plného provozu po dobu delší, než bývá plánovaná životnost stroje. Nároky na elektrickou, resp. elektronickou, řídící část stroje,
se mění nejpozději po jedné dekádě a vstřikolisy starší deseti let, natož
pak dvaceti- a víceleté, již nesplňují nároky v současnosti na ně kladené.
Modernizovat lze provozní koncept stroje, aktualizovat řídící jednotku
lisu, snížit energetickou náročnost stroje. Za rozhodnutím pro modernizaci stroje stojí vždy více faktorů. Prvním bývá obvykle ztenčující se
zásoba náhradních dílů pro několik desítek let starý vstřikolis, se snižující se dostupností ND pak raketově stoupá jejich cena a přichází dilema, zda koupit stroj zcela nový, nebo retrofitovat ten původní. Velkou
rozhodovací váhu mají i požadavky na dodávky výlisků v opakované
kvalitě, monitoring kvality výroby a snižování spotřeby drahých energií.
Nedostatek náhradních dílů, rychlost výroby a rozšíření kapacity
programu, to vše lze řešit i rekonstrukcí. Lze „odstrojit“ kompletní elektrickou i hydraulickou výzbroj lisu a nahradit ji novými, moderními prvky. Zda se jedná o hydraulickou, elektrickou, nebo hybridní koncepci
stroje nehraje při rozhodování větší roli. Obvykle je využívána možnost
výměny řídícího systému a vizualizace KePlast Retrofit (dotykového
panelu zobrazujícího průběh výrobního cyklu spolu s hodnotami provozních veličin, řídícího systému a software pro IMM aplikace), spojených s modernizací elektrovýzbroje (čidla, odměřování, elektrorozvaděč). Spotřebu elektrické energie pak lze účinně redukovat záměnou
klasického hydraulického čerpadla za aktivně řízené čerpadlo KePlast
SpeedPump. Původní řešení hydraulického čerpadla je jeden asynchronní motor s více čerpadly, spínanými ventily dle potřeby průtoku
kapaliny (nejhorší energetická varianta, jelikož motor běží prakticky
po celou dobu výrobního cyklu na plný výkon), dále pak několik asynchronních motorů s několika čerpadly, opět spínanými ventily.
Koncept SpeedPump je založen na synchronním motoru s hydra
ulickým čerpadlem, řízeným moderním, stejnosměrným frekvenčním
měničem. Frekvenční měnič je vybaven SW speciálně vyvinutým právě
pro tuto aplikaci, měnič dokáže řídit motor čerpadla v proměnném
režimu, tzn. že průtok je regulován na základě požadavku stroje na
objem kapaliny v daném okamžiku. Tato koncepce je opět vhodná
na všechny druhy vstřikolisů a úspora vlastní spotřeby stroje (oproti
stavu před rekonstrukcí) dosahuje až 30 % !
KePlast EasyNET 2.0 je SW nástroj určený ke zvýšení produktivity
výroby a centrálního sledování výroby. Tato nádstavba řešení KePlast
umožní monitoring všech vstřikolisů ve výrobě s řízením KEBA. SW sleduje provozní stavy, servisní odstávky, pracovní cykly, teploty stroje

Obr. 5: Srovnání spotřeby el. energií klasických hydraulických čerpadel a KePlast
SpeedPump

Obr. 6: Obrazovka monitoringu EasyNet 2.0. v režimu zobrazení hala / stroje / stroj 1

a další veličiny. Významným prvkem je i kontrola a řízení uvádění
jednotlivých strojů do provozu, kde lze zajistit postupné spouštění
vstřikolisů (vyloučení skupinového zapnutí strojů) v jednom provozu a tímsnížit hodnotu ¼ hodinového maxima odběru el. energie.
Monitoring lze provádět v reálném čase, lze využít i archiv dat jako
zdroj informací pro plánování výroby a kontrolu využití jednotlivých
strojů. Kapacitní možnosti jsou natolik široké, že v případě potřeby
dokáže obsáhnout jakoukoli výrobu bez omezení. S novým SW modulem „KePlast EasyNet.Mobile“ je možné monitorovat hodnoty i přes
chytré „smart“ telefony.
Jak jinak, i u tohoto produktu nalezne uživatel uživatelsky příjemné
a intuitivní ovládání. Produkty, jako je KePlast EasyNet se stávají ne2/2014
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postradatelnými pro moderní a efektivní plánování výrob. Mimo
výše zmíněných výhod se může zmínit ještě monitoring kvality, či
možnost automatizovaného nastavení stroje pro první prototypový
výlisek. Na základě exaktních hodnot (druh materiálu, předpokládaná
hmotnost výlisku atd.) si řízení samo navrhne délky jednotlivých cyklů
a operátoři nemusí absolvovat zdlouhavé a drahé seřízení stroje pro
nový výlisek.
KESAT, a. s. nabízí rekonstrukce vstřikolisů v několika variantních
modulech :
»» Provedení na klíč, kdy provádíme projekt, dodávku, realizaci
a programovací práce.
»» Projektovou přípravu, dodávku a programovací práce. Klient si
na základě KESATem individuálně připravené projektové dokumentace provede práce na elektroinstalaci, případně hydraulickém okruhu stroje ve své vlastní režii a redukuje tak náklady
na inovaci stroje. Tento model se aplikuje zejména ve firmách,
které mají k dispozici vlastní údržbu.
»» Dodávka hardware a software. Systémovým integrátorům nebo
servisním firmám dodáváme také samostatně řešení KePlast
Retrofit, tyto firmy mohou provádět po zaškolení programátorů
rekonstrukce vstřikolisů samostatně.
Technologie KEBA nabízené pro modernizace a rekonstrukce lisů
vycházejí z mnohaleté praxe vývoje a dodávek špičkové automatizační techniky pro výrobce strojů v oboru zpracování plastů po celém
světě. KEBA KePlast systémy používají takové veličiny v oboru, jako
jsou např. ENGEL, nebo Haitian.

www.keba.cz
www.keba.com
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člen skupiny

KESAT, a. s., je od r. 1991 českou dceřinnou společností rakouského výrobce specializované automatizační techniky KEBA
AG. Realizuje dodávky automatizačních celků na klíč a dodávky
produktů KEBA systémovým integrátorům nebo koncovým
zákazníkům. V rámci skupiny KEBA se vzhledem ke kvalitní
technologicko-inženýrské základně v Jihlavě uplatňuje jako
středisko realizací projektů, a to v oblastech dodávky pracovišť pro broušení a leštění (v současnosti pouze pro Evropu)
a rekonstrukcí a modernizací vstřikolisů na systémy KEBA (působnost celosvětová).
KEBA AG byla založena roku 1968 v hornorakouském Linci
a od počátku své působnosti na světových trzích se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami špičkových automatizačních řešení. V současnosti působí intenzivně v plastikářském průmyslu,
je světovým technologický leaderem v oblasti řízení vstřikolisů
a rovněž je aktivní v oblasti řízení robotů a energetických zdrojů.

