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Zoller w idei Przemysłu 4.0.
Sieć rozwiązań w gospodarce narzędziowej

Przemysł 4.0, sprytna fabryka czy Internet rzeczy – to terminy oznaczające jeden trend: przyszłość przemysłu, w tym
obróbki skrawaniem, leży w komunikacji i połączeniu w ramach sieci internetowej. Nie tylko w masowej, ale także
jednostkowej produkcji liczy się monitorowanie procesu wytwarzania, którego celem jest uzyskanie jak najlepszej
jakości. Z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa procesu gromadzi się coraz więcej informacji o narzędziach, komunikacji z maszyną, a także współpracy z zewnętrznymi bankami danych. Wszystko to odbywa się oczywiście pod
presją czasu, kosztów i jakości. Maszyny, narzędzia i procesy technologiczne muszą się charakteryzować dużą
elastycznością. W dążeniu do sukcesu i spełnienia postawionych wymagań pomocne są filozofia Przemysłu 4.0 oraz
połączenie sieciowe. Firma Zoller oferuje w tej dziedzinie ciekawe rozwiązania.
Rosnąca różnorodność produktów wymusza użycie wielu rodzajów narzędzi i częstą ich wymianę podczas obróbki. Zasadniczą zmienną pomiędzy maszyną
a obrabianym elementem jest narzędzie. Do kontrolowania tej zmiennej firma Zoller oferuje system zarządzania gospodarką narzędziową współpracujący z wieloma zewnętrznymi modułami na różnych poziomach.
Dane narzędzi są przechowywane w taki sposób, aby
były dostępne na każdym etapie procesu produkcyjnego. Planowanie i tworzenie programu CNC, pomiar
i kontrola narzędzia lub przesyłanie danych narzędzia do
maszyny – Zoller ma wieloletnie doświadczenie w każdym z tych obszarów. Obecnie możliwa jest wymiana
informacji pomiędzy nimi, a system jest otwarty także
na współpracę z zewnętrznymi systemami zarządzania
gospodarką narzędziową, wydawania narzędzi oraz systemami CAD/CAM.

udostępniania do dalszego wykorzystania, a brakujące
informacje pobiera się z chmury. Oprogramowanie TMS
łączy zewnętrzne systemy ERP i CAM z szafami wydawania narzędzi i systemem przesyłania danych o narzędziach maszyn.
Rozwiązania firmy Zoller są współzależne i zintegrowane ze sobą za pomocą centralnego banku danych »z.One«
(rys. 1). System można w każdej chwili rozbudować o kolejne moduły i dostosować do wymagań klienta. W procesie uwzględniono oczywiście zagadnienia związane z bezpieczeństwem, archiwizacją danych i identyfikacją.

Rozwiązania zapewniające rozwój
W zakresie efektywnego zarządzania gospodarką narzędziową firma Zoller proponuje profesjonalne rozwiązania dla przemysłu, które można rozwijać wraz z rosnącymi wymaganiami rynku. Cały system składa się przyrządu
ustawczo-pomiarowego oraz oprogramowania TMS (Tool
Management Solutions).
Przyrządy ustawczo-pomiarowe Zoller nie są odseparowanymi urządzeniami – można je dowolnie integrować
z procesem produkcyjnym. Struktura danych może być

Rys. 1. Sieć połączeń i wymiana danych pomiędzy poszczególnymi modułami systemu zarządzania gospodarką narzędziową
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Rys. 2. Transmisja danych między przyrządem ustawczo-pomiarowym a obrabiarką

Filozofia Przemysłu 4.0
w gospodarce narzędziowej

Zintegrowany interfejs użytkownika
w środowisku systemowym

Konsekwencją założeń Przemysłu 4.0 jest optymalizacja przepływu danych o narzędziach na każdym poziomie, zintegrowanie informacji ze wszystkimi systemami
procesu produkcyjnego, przejrzystość obiegu narzędzia
i wreszcie identyfikacja narzędzi oraz każdego elementu procesu produkcyjnego. To wszystko jest możliwe
w oprogramowaniu TMS. Narzędzia mogą być wirtualnie
przedstawiane i wraz ze szczegółowymi informacjami
udostępniane i wyświetlane na każdym etapie obróbki.
Jednoznaczna identyfikacja narzędzia pozwala na przejrzysty podgląd stanu magazynowego i stanowi podstawę
do zarządzania gospodarką narzędziową zgodnie z procesami w Przemyśle 4.0.

Istotnym aspektem korzystania z globalnej sieci, decydującym o przejrzystości dostępnych danych, jest łatwość
obsługi. Wiąże się ona z poziomem umiejętności, ale też
z wiekiem, narodowością i wykształceniem pracownika.
Oprogramowanie Zoller ma przejrzystą strukturę operacyjną i przemyślaną ergonomię, a nakład pracy potrzebny
na szkolenie jest ograniczony do minimum. System działa maksymalnie automatycznie, a łącza do zewnętrznych
systemów zapewniają odpowiednią przepustowość i ciągłość wymiany danych, eliminując błędy operatora.
Świetnym przykładem jest technologia »Elephant«, która
wyznacza trendy w projektowaniu oprogramowania. Struktura interfejsu »pilot 3.0« jest we wszystkich obszarach obsługi intuicyjna i nie sprawia problemów nie tylko doświadczonym, ale i nowym użytkownikom. W całym środowisku
systemowym pracuje się na tym samym interfejsie. Nawet
operator systemu CAM znajdzie w programie »pilot 3.0«
strukturę narzędzia, do której jest przyzwyczajony. Oprogramowanie Zoller Tool Management Solutions pozwala
na skrócenie czasu przygotowania produkcji, zmniejszenie
kosztów narzędzi i tym samym wytwarzania.

Nowe możliwości
Choć możliwość śledzenia całego cyklu życia narzędzia jest jeszcze na etapie testów, to przesyłanie danych
narzędzia na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego stało się rzeczywistością: przykładem jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy przyrządem ustawczo-pomiarowym a maszyną (rys. 2).
Jest wielu producentów maszyn i systemów sterowania. Rozwiązania firmy Zoller pozwalają przesyłać dane
niezależnie od rodzaju sterowania: za pomocą etykiety,
pastylki chip, postprocesora lub nadrzędnych systemów
zarządzania produkcją.
Prostym, lecz bardzo skutecznym wariantem transmisji danych jest zaszyfrowanie danych rzeczywistych narzędzia w kodzie Data-Matrix, który jest odczytywany na
maszynie za pomocą czytnika laserowego sprzężonego
ze sterowaniem. Bardzo efektywna jest też transmisja
danych przez pastylkę chip: pastylka RFID zawiera dane
rzeczywiste, które maszyna może automatycznie odczytać i uaktualnić w magazynie narzędzi. Poza tym od wielu
lat znana jest metoda przesyłu danych do maszyny przez
sieć za pośrednictwem postprocesora. Każdy sposób komunikacji z maszyną wiąże się z bezpieczeństwem procesu, ograniczeniem występowania kolizji na maszynie
i oszczędnością czasu.

Rozwiązania przyszłości
Wszystkie rozwiązania Zoller mogą być zaimplementowane zarówno w nowo tworzonym, jak i istniejącym procesie produkcyjnym. Taka inwestycja zwraca się bardzo
szybko, a służy przez lata. Otwartość na wszystkie biorące udział w procesie produkcyjnym systemy gwarantuje
połączenie różnych komórek i działów w zakładzie; możliwa jest praktycznie nieograniczona rozbudowa systemu,
a jego obsługa jest bardzo prosta. Z oprogramowaniem
Zoller TMS będą Państwo gotowi na wejście w erę Przemysłu 4.0.
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