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Pro zajištìní kvality výroby cementotøískových desek
jsme vyvinuli ve spolupráci s technologem výroby
speciální mìøící soustavu pro mìøení rovinatosti
vyrábìných desek. Desky se v technologii pøipravují
násypem materiálu tzv. rouna na plech pomocí
sypacího stroje. Sypací stroj po správném seøízení
nanáší materiál na plech ve stejné tlouš�ce po celé
ploše.

Materiál svými fyzikálními vlastnostmi mìní kvalitu
sypání ze stroje. Tato zmìna se projeví v rovinatosti
sypaného materiálu na plech. Doposavaï se
provádìla kontrola rovinatosti visuálnì a na základì
výsledkù se stroj seøídil. Bohu�el vizuální kontrola
byla pro zvýšení jakosti vyrábených desek
nedostateèná.

Pro nahrazení vizuální kontroly digitálním snímáním
povrchu desky bylo nutno provést analýzu všech
pou�ívaných re�imù a podmínek provozu. Na
základì této analýzy vznikl výzkum nasazení
vhodných mìøících prvkù a vývoj zakázkového
software pro výpoèet rovinatosti.
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Závìr

Díky nasazení tohoto druhu mìøení si výrobní firma
j e d n o z n a è n ì z l e p š i l a k v a l i t u v ý r o b y
cementotøískových desek a ušetøila náklady za
výrobu neshodných desek (zmetkù). Další výhodou
je zpùsob nasazení systému, který neovlivòuje
výrobu pøímým zpùsobem, ale prostøednictvím
technologù výroby, kteøí zhodnotí nutnost zásahu do

øízení výrobní linky. Tudí� je nezávislý na øídící lince a
jeho aplikace nezdr�uje chod provozu. Systém lze
nasadit i do jiných provozù, u kterých je kladen dùraz
na rovinatost plochy. Napøíklad slkáøský prùmysl,
gumárenský, hutní prùmysl anebo pro výrobu
ostatních stavebních materiálù.
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Výsledky mìøení

Výstupem z tohoto mìøení je souhrnná tabulka dat,
která obsahuje výrobní èíslo desky spolu
s namìøenými hodnotami datumem a èasem
vyrobení. Tato tabulka je pravidelnì vyèítána
z øídícího systému a ukládána do PC prostøednictvím
vyèítacího software "DESKY". Zde se data archivují
a seøazují podle potøeby a po�adavkù obsluhy.
Software v PC je schopen výsledná data rozesílat na
PC prostøednictvím poèítaèové sí�ì k jednotlivým
øídícím pracovníkùm. S daty je mo�no dále pracovat
napøíklad v excelu a vytváøet si své vlastní grafy. Na
pøíkladu je mo�no vidìt zmìnu køivky pøi seøizování
stroje.

Výsledek seøízení stroje byl vidìt i vizuálnì. Desky
s rounem se skládají na sebe. V 9:15 byl systém
pøedán do provozu. Zjistilo se, �e násyp rona je
sešikmen o 5mm k jedné stranì plechu. Kdy� se
desky naskládaly na sebe, vznikla viditelná odchylka
násypu a desky se naklánìly na jednu stranu. Mìøící
systém upozornil na tuto závadu a pøíslušný
pracovník zaèal seøizovat stroj. V 9:41 byla ji�
odchylka mimo nepovolenou toleranci a desky se
viditelnì pøestaly naklánìt k jedné stranì. Byly ji�
vodorovnì.
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Popis systému

Mìøící systém se skládá z pìti snímacích prvkù pro
mìøení pøesné vzdálenosti, neutronového snímaèe
vlhkosti, snímaèù polohy plechù, øídícího systému,
zobrazovaèe, pøenosové cesty a software pro PC.
Viz. blokové schéma.

Snímaèe meøení vzdálenosti jsou umístìny tìsnì za
sypacím strojem nad rounem. Ty jsou pøipojeny
speciálním kabelem odolným proti rušení do
rozvadìèe s øídícím systémem. Takté� do øídícího

Úkolem snímaèù vzdálenosti je zmìøit vzdálenost
k rounu s pøesností na desetiny milimetru. Pro
dosa�ení této pøesnosti bylo nutno provést
opakované zkoušky mìøení s rùznými druhy
snímaèù. Podmínky aplikace ztì�oval vlastní
nerovný povrch rouna jak je vidìt na detailu, rychlost
posunu a rùzné vzdálenosti podle typu vyrábìné
desky. Na základì zkoušek byl vybrán vhodný typ
snímaèe a dlouhodobì nasazen pro ovìøení funkce
proti výpadku mìøení nebo chybì.

Po spuštìní linky se zaènou odeèítat data ze
snímaèù vzdálenosti. Vzniknou takzvané body
mìøení jejich� poèet je závislý na rychlosti vyèítání
dat øídícím systémem. Rychlost desky ovlivòuje šíøi
mezery bodù v øadách (zelené pruhy), které lze
nastavovat sof twarem øídícího systému.
Automatická regulace èasové mezery mezi vzorky
závislá na rychlosti posunu desky v tomto pøípadì
nebyla po�adována a na výsledku mìøìní nemá
�ádný zásadní vliv.

V øídícím systému se vytvoøí tabulka vzorkù. Vzorky
na jedné desce se v podélném smìru zprùmìrují
a vznikne v tomto pøípadì pìt hodnot. Ty se
navzájem porovnají a na základì odchylek od støední
hodnoty se vyhodnotí.

Zpùsob mìøení

systému je zaveden signál z vlhkomìru a ze snímaèù
polohy plechù. Z øídícího systému linky jsou
zapojeny povelové signály upozoròující na stav linky.
Z øídícího systému jsou data pøenášena na
zobrazovaè umístìný ve velínu a dále do PC.

Tyto hodnoty vèetnì vyhodnocení se ulo�í do
exportované databáze spolu s výrobním èíslem
desky udajem o vlhkosti materiálu vèetnì teploty
a poøadovým oznaèením namíchaného materiálu
z míchaèky. Aktuální údaj se zobrazí na displeji ve
velínu. V pøípadì pøekroèení nekterého parametru
z mìøených údajù rovinatosti desek se kromì
vysvícení na displeji rozsvítí také kontrolka a spustí
houkaèka.
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