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Manufacturing Execution System (MES) in
Heavy Plate Production

izmenjavo
podatkov
informacijskim sistemom.

Stainless steel heavy plates have become a
key product for the Acroni steel plant. To
increase the production, multiple production
lines are being modernised. Due to faster
production and higher throughput a new
system for material tracking, resource
management, production scheduling, quality
control, production reporting… is necessary.
In this paper an example of one line
modernisation and design of new MES is
presented.

Končni cilj je zgraditi tak sistem, ki bo
zagotavljal sledenje vsake plošče in določitev
njene lokacije v vsakem trenutku, kot tudi
informacije o delu oziroma aktivnostih na
posameznih agregatih ter porabe energentov in
ostalih medijev v proizvodnem procesu.
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Uvod

2

s

poslovnim

Predstavitev obrata Predelava debele
pločevine (PDP)

Obrat PDP predstavlja enega izmed štirih
glavnih obratov v Acroniju. Tehnološko pot
izdelkov prikazuje Slika 1.

Kot posledica hitrega razvoja informacijskih
in omrežnih tehnologij prihaja do velikih
sprememb pri sistemih za vodenje in
spremljanje industrijskih procesov. Zaradi vse
večjih zahtev kupcev in močnejše konkurence je
potrebno konstantno izboljševanje kakovosti
proizvodov in zmanjševanje stroškov v vseh
fazah proizvodnje. Pri doseganju teh ciljev nam
pogosto starejši sistemi procesnega vodenja ne
zadoščajo več, zato je v večini primerov
potrebna modernizacija in nadgradnja z višjimi
nivoji vodenja.
Obrat PDP se nahaja sredi večjega
investicijskega
ciklusa.
Vzporedno
z
modernizacijo posameznih naprav, peči in
proizvodnih linij se je pokazala potreba po
povečanem spremljanju proizvodnje v obratu
kot celota. S tem namenom bo zgrajen
proizvodnji informacijski sistem MES, ki bo
omogočal ažurno sledenje toka materiala,
avtomatski zajem tehnoloških parametrov,
porabe medijev, uporabo receptov, spremljanje
zastojev, izdelavo poročil na več nivojih in

Slika 1: Tehnološka pot
Vložek za predelavo v obratu Predelava
debele pločevine so toplo valjanje plošče
različnih formatov, ki se prepeljejo iz obrata
vroča valjarna. Plošče se zaradi zahtevanih
končnih mehanskih lastnosti toplotno obdelajo.
Glede na zahtevane končne dimenzije se plošče
mehansko ali avtogeno razrezujejo in glede na
zahtevano stanje površine peskajo, lakirajo ali

lužijo. Tehnološka pot po posameznih agregatih
ni fiksno določena in je odvisna tudi od
razpoložljivosti posameznih naprav. Celoten
proizvodni proces lahko razdelimo na štiri
sklope:

V nadaljevanju bo kot primer opisana nova
linija za toplotno obdelavo.

•

Toplotna obdelava, ki zajema procese
kaljenja,
žarjenja,
poboljšanja
in
normalizacije. Za toplotno obdelavo so na
voljo tri linije in dve žarilni peči.

Linija je sestavljena iz transportnega sistema,
dveh plinskih žarilnih peči in hladilnega dela
(Slika 2).

•

Obdelava površine z lužilno linijo in
peskarsko lakirno linijo.

•

Ravnanje plošč s štirimi ravnalnimi stroji in
dvema stiskalnicama.

•

Razrez plošč poteka na rezalni liniji,
plamenskih in plazma sekatorjih. V okviru
tega sklopa poteka tudi končna kontrola
plošče, tehtanje in adjustaža.

3.1

Ker PDP predstavlja končni obrat v
Acroni-ju je velik poudarek na prilagajanju
specifičnim zahtevam kupcev in pravočasnosti
odpreme plošč.
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Potek modernizacije PDP

PDP je najstarejši obrat v Acroniju, ki je s
spremembo proizvodnje na nerjavno debelo
pločevino dobil nov zagon. Večina naprav je
bila že precej dotrajana. Modernizacija poteka
postopoma po posameznih agregatih v smeri
večanja količine jekel z višjo dodano
vrednostjo. Časovni potek večjih investicij:
•

peskarsko lakirna linija (2002),

•

plazemski rezalniki (2004-2006),

•

linija za toplotno
pločevine (2006),

•

žarilna in kalilna linija (2006),

•

linija za poboljšanje in raztopno žarjenje
(2007),

•

avtomatsko odpremno skladišče (2008),

•

kontinuirna lužilna linija (do 2009),

•

linija za obrez (do 2012).

obdelavo

nerjavne

Linija za toplotno obdelavo nerjavne
debele pločevine

Slika 2: Linija za toplotno obdelavo nerjavne
debele pločevine
Transportni sistem je sestavljen iz voza, ki se
po tračnicah premika med obema pečema in
hladilnim delom. Omogoča premikanje plošč
v/iz peči in s pomočjo gnanih valjčnic v hladilni
del. Pogoni valjčnic na vozu in v hladilnem delu
so krmiljeni preko frekvenčnih pretvornikov.
Plošče se s transportnim vozom založijo v
eno od dveh peči, kjer se ogrevajo po točno
določenem
temperaturnem
profilu.
Po
končanem žarjenju se transportirajo v hladilni
del. Hlajenje poteka na tri načine odvisno od
kvalitete jekla:
•

hlajenje z zrakom,

•

hlajenje s prhami,

•

hlajenje z vodo.

Celoten
proces
poteka
popolnoma
avtomatsko. Osnovo sistema za vodenje
predstavljata Siemensov-a krmilnika in sicer
zmogljivejši S7 414 in manjši S7 314, ki sta
preko industrijskega etherneta povezana med
seboj (Slika 3).

alarmiranja, trendov,… še povezavo s
poslovnim informacijskim sistemom, ki
omogoča avtomatsko uporabo receptov na
podlagi številke plošče.

Slika 3: Shema sistema za vodenje
Manjši krmilnik se nahaja na transportnem
vozu in je namenjen manipulaciji plošč. Na
krmilnik so preko Profibus DP mreže
priključeni frekvenčni pretvorniki Siemens
Micromaster in Simovert za vrtenje valjčnic.
Krmilnik S7 414 pokriva funkcije
namenjene ogrevanju in ohlajanju. Regulacija
ogrevanja poteka s plinskimi gorilci, ki so preko
Profibus DP mreže povezani s krmilnikom.
Večina analognih in digitalnih vhodov/izhodov
je na krmilnik povezana preko »Remote I/O«.
Za hladilni del in pripravo vode je uporabljena
dodatna Profibus DP mreža na katero so
priključeni
tudi
frekvenčni
pretvorniki
hladilnega dela.
Nadzor procesa poteka v dveh nivojih.
Osnovne funkcije lokalnega in ročnega
posluževanja se nahajajo na treh operaterskih
panelih MP370, ki se nahajajo na začetku linije,
v glavni kabini in v hladilnem delu. Povezani so
s krmilnikom preko MPI mreže. Za
programiranje panelov se uporablja orodje
WinCC flexible. Spremljanje in upravljanje
linije v avtomatskem režimu poteka z
računalnikom v glavni operaterski kabini, ki je
preko industrijskega etherneta povezan s
krmilnikoma. Za nadzorni sistem je uporabljen
WinCC (Slika 4), ki ima poleg osnovnih funkcij
prikaza linije, spremljanja in vodenja procesa,

Slika 4: Nadzorni sistem linije
Celotna linija je opremljena s štirimi
digitalnimi kamerami, ki olajšajo operaterju
nadzor iz glavne kabine. Prenos slike poteka
preko obstoječega ethernet omrežja.
Povezava ethernet omrežja linije z
Acronijevim omrežjem nam omogoča dostop do
nadzornega sistema in krmilnikov iz drugih
lokacij v podjetju in z VPN tudi preko spleta,
kar olajša diagnostiko in odpravljanje težav.
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Sistem MES za vodenje in spremljanje
procesa v PDP

4.1

Razlogi za uvedbo sistema MES in cilji
projekta

Zaradi spremenjenih tehnoloških poti in
novih investicij se je proizvodna v PDP v nekaj
letih skoraj potrojila. Obstoječi sistem
spremljanja proizvodnje temelji na ročnem
potrjevanju plošč v poslovni sistem na nekaterih
agregatih in je v večji meri namenjen
spremljanju naročil in logistiki proizvodnje. Tak
sistem ima veliko slabosti npr.:
•

Premalo natančno določanje lokacij
posameznih plošč. Cilj je spremljanje vsake

plošče na vseh odlagalnih mestih, njene
pozicija v kupu in statusa.
•

Ročni vnos podatkov. Cilj je čim večji
avtomatski zajem podatkov in uvedba
kontrolnih točk.

Poleg izboljšanja funkcij obstoječega sistema
je bil cilj nadgraditi sistem še z naslednjimi
funkcijami:
•

Spremljanje časov obratovanja naprav in
uvedba spremljanja zastojev ključnih linij.

•

Spremljanje porabe energentov po lokacijah.

•

Avtomatski zajem glavnih tehnoloških
parametrov procesov in avtomatska kontrola
kvalitete.

•

Podpora
za
uporabo
matematičnih modelov.

•

Avtomatska izdelava dnevnih in mesečnih
poročil o proizvodnji.

•

Večja integracija s poslovnim sistemom.

4.2

receptov

in

Arhitektura sistema

Celotna arhitektura sistem naj bi, zaradi
planiranih večjih investicij, omogočala veliko
prilagodljivost in razširljivost sistema na
dodatne naprave, opremo, postopke in izdelke.
Za doseganje zastavljenih ciljev je bil dan
velik poudarek na povezljivosti sistema in
pretoku informacij med posameznimi nivoji
vodenja. Osnovo sistema bo predstavljal
podatkovni strežnik z Oraclovo podatkovno
bazo, v kateri se bodo nahajali vsi podatki o
izdelkih, lokacijah, privilegijih, arhiv,...

Po posameznih linijah in agregatih se
nahajajo različni krmilniki in nadzorni sistemi.
Pri novejših investicijah prevladuje Siemenova
krmilna oprema. Za povezavo s krmilniki in
podatkovno bazo bomo uporabili programski
paket RSSql (Slika 5) .

Slika 5: Prenos podatkov med krmilniki in bazo
RSSql podpira OPC standard in DDE
serverje na strani krmilnikov in vse klasične
podatkovne baze ter ODBC standard. Izmenjava
podatkov se definira s pomočjo orodja
»Transaction Manager«. Prenos podatkov je
lahko:
•

enosmeren ali dvosmeren,

•

periodičen ali na zahtevo.

Programski paket se lahko z večanjem števila
prenosov in količine podatkov po potrebi razdeli
na več računalnikov.
4.3

Uporabniški vmesnik

Izdelan bo uporabniški vmesnik, ki bo enoten
za vse lokacije in izdelan v Visual Basic-u.
Primer prikazuje Slika 6.

Ker so v ostalih obratih in na poslovnem
informacijskem sistemu uporabljene Oraclove
podatkovne baze je izmenjava podatkov preko
etherneta lahko izvedena neposredno preko
povezanih tabel z »Database links«. S
povezavami
se
izognemo
večkratnemu
hranjenju, arhiviranju in ažuriranju skupnih
podatkov in šifrantov npr. šifrant kvalitet jekel,
šifrant grup jekel, šifrant stroškovnih mest,
podatki o kemijski analizi, ...
Slika 6: Uporabniški vmesnik

Prikaz podatkov in funkcije sistema bodo
vezane na posamezne lokacije in določene z
uporabniškimi privilegiji. Dostop bo razdeljen
na več nivojev (skrito, pregled, izvajanje,
urejanje receptov in administracija).
Velik del aktivnosti v obratu zavzema sama
manipulacija plošč. Sprotno ažuriranje plošč v
sistemu bo zagotovljeno z vnosom operaterjev
preko dlančnikov. Celoten sistem prikazuje
slika 7.
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PDP

Procesna VPN
Avtomatika dostop

Logistika
PDP

Poslovni informacijski sistem
RSSQL

zastoja. Vsi zastoji bodo beleženi avtomatsko.
Za daljše zastoje bo obvezno evidentirati vzrok,
vrsto in skupino zastoja preko šifranta. Šifrant
zastojev bodo ažurirali tehnologi PDP.
Uporaba receptov
parametrov

in

zajem

tehnoloških

Predvsem proces toplotne obdelave bistveno
vpliva na končno kvaliteto izdelka. S sledenjem
plošč po linijah se bodo recepti avtomatsko
prenašali na modernizirane linije za toplotno
obdelavo. Recepte bodo urejali tehnologi PDP.
Med obdelavo se bodo v sistem prenesli
dejanski parametri: čas obdelave, temperature,
recept,... Možen bo pregled in izpis poročila.

DB Server

Spremljanje porabe energentov
Proizvodni informacijski sistem
Zarilna linija

Luzilna linija

Linija za poboljšanje

Peskarsko
lakirna linija

Zarilna pec

Razrezna linija

Kalilna pec

Sekatorji

Ravnalni stroji
in prese

Tehtanje,
Adjustaza

Slika 7: Shema sistema za vodenje in
spremljanje
4.4

Opis funkcij sistema

Spremljanje toka materiala
Pri odpremi plošč v vroči valjarni se bo
avtomatsko določila tehnološka pot glede na
vrsto jekla. V PDP se plošče razložijo, točno
pozicijo plošče bo vnesel prevzemnik preko
dlančnika. Glede na plan plošče vstopajo na
posamezne linije. Povsod, kjer poteka prenos
plošč preko vozov ali valjčnic se bo njihova
lokacija ažurirala avtomatsko. Prenosi z
dvigalom se bodo vnašali preko dlančnikov ali
računalnika. Omogočena bo izbira alternativnih
tehnoloških poti v primeru okvar. Sistem bo
omogočal sprotno spremljanje vsake plošče
skozi proizvodni proces, pregled in izpis stanja
plošč pred agregati in izpolnjenosti naročil.
Spremljanje zasedenosti naprav in zastojev
Za vse pomembnejše naprave bo definirano,
kdaj obratujejo in po kolikšnem času pride do

Sistem bo ob določenih urah zajemal podatke
o porabi električne energije, zemeljskega plina,
komprimiranega zraka, hladilne vode,...
Nekatere veličine se bodo zajemale na nivoju
naprav, druge pa na nivoju obrata. Podatki o
porabah se bodo prenašali v obstoječi sistem
CSRE (Ciljnega Spremljanja Rabe Energije).
Povezava s poslovnim nivojem
Sistem vodenja in spremljanja bo spreminjal
lokacije plošč tudi na poslovnem nivoju.
Logistika in prodaja bosta imeli vpogled v
izvajanje naročil in podatke o morebitnih
izmetih. Iz poslovnega sistema se bodo
prenašale morebitne posebne zahteve kupcev in
preko njega bo omogočen vpogled v podatke iz
prejšnjih faz proizvodnje: kemična analiza
plošče, dejanske dimenzije plošče, čas
valjanja,...
Poleg osnovnih funkcij bodo v sistemu zajete
funkcije
arhiviranja,
kreiranja
dnevnih,
mesečnih poročil in izvoza podatkov.
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Zaključek

Celovito obvladovanje proizvodnih procesov
je možno le z dobro povezavo med poslovnimi
in proizvodnimi funkcijami v podjetju.
Neposreden dostop do ažurni podatkov
predstavlja osnovo za pravilen potek planiranja,

spremljanja,
proizvodnje.

vrednotenja

in

vodenja

Osnova za načrtovanje sistema MES je bila
podrobna funkcijska specifikacija, ki je bila
izdelana na podlagi potreb, zahtev in želja
obrata na različnih nivojih. Glavno vodilo pri
načrtovanju je bilo, zaradi velikih sprememb v
obratu,
odprtost
sistema
v
smislu
prilagodljivosti in razširljivosti. Na načrtovanje
so pomembno vplivali tudi interni standardi v
podjetju ter rešitve v ostalih obratih.
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