Recognoil®
Příklady úspory nákladů díky
objektivnímu hodnocení stavu povrchu

Proč právě Recognoil®?
Produkty Recognoil® jsou moderní přístroje pro kontrolu stavu povrchu, které přináší našim klientům celou
řadu benefitů. Tím, že umožňují skutečně objektivně hodnotit stav povrchu v procesech čištění povrchů
či nanášení tenkých filmů, se stávají prostředkem k dosažení a udržení vysoké kvality výroby.
Mnohdy se stávají klíčovým nástrojem pro zásadní manažerská rozhodnutí umožňující výrazné zefektivnění
výroby.
Na několika příkladech níže se Vám pokusíme přiblížit reálný přínos produktů Recognoil® u našich klientů,
pro které jsou stejně jako pro nás zákazníci a kvalita na prvním místě.
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Přínos produktů Recognoil®
v povrchových úpravách
• zabraňují tvorbě zmetků a ztrátě důvěry zákazníků
zbytkové nečistoty brání vytvoření kvalitního povlaku s požadovanou životností

• umožňují optimalizovat procesy čištění
změnu parametrů či metody čištění lze objektivně posoudit a zhodnotit

• usnadňují volbu prostředků a technologií
odmašťovací a pasivační prostředky lze porovnávat z hlediska jejich účinnosti

• pomáhají zajistit stabilní kvalitu a snížit ekologickou zátěž provozu
Recognoil® přináší možnost kontinuálního sběru dat a usnadňuje důležitá rozhodnutí spojená s výrobními procesy

Přínos produktů Recognoil®
při nanášení olejových filmů
• snižují spotřebu olejů a maziv
díky měření tloušťky, plošné koncentrace a hodnocení homogenity lze správně zvolit a optimalizovat proces aplikace oleje

• předchází tvorbě zmetků a opotřebení nástrojů
kontrolou správnosti aplikace olejového filmu při tváření se předchází tvorbě zmetků a snižuje se opotřebení nástroje

• zabezpečují stabilní kvalitu procesů a brání ztrátě důvěry zákazníků
u konzervace dílů zhodnotí správnost provedení a tím zajistí, že díly dorazí k zákazníkovi v požadované kvalitě

• pomáhají snížit ekologickou zátěž a zlepšují hygienické podmínky na pracovišti
díky možnosti optimalizovat parametry procesu aplikace lze dosáhnout výrazného snížení ekologické zátěže procesu

Snížení zmetkovitosti
povlakovaných součástek
pro automobilový průmysl
Automobilový průmysl obecně vyžaduje vysoké standardy na kvalitu dodávek
od subdodavatelů. Z tohoto důvodu dodavatel pro zajištění konkurenceschopnosti
investuje do kontroly kvality obráběných dílů a snaží se minimalizovat vliv lidského
faktoru v průběhu výrobního cyklu.
Je však zarážející, že pro kontrolu kvality vlastních galvanických povlaků ještě
do nedávna používal pouze vizuální hodnocení hotových dílů a stanovení tloušťky
povlaků. V samotném procesu tvorby povlaků pak klient pouze kontroloval stav
jednotlivých lázní (a to navíc ne všemi běžně dostupnými prostředky), nikoliv však
skutečný stav povrchu před a po odmaštění či po oplachu.

Na základě několika reklamací ze strany odběratele jsme byli klientem kontaktováni,
zda vzniklé vady nemohou být spojeny s výskytem mastného znečištění. Testy bylo
zjištěno lokální znečištění dílů, které přesně korespondovalo s tvarem a polohou vad
v povlaku. Společnost tedy pořídila ruční přístroj Recognoil® 2W a zavedla systém
kontroly kvality povrchu dílů a etalonů čistoty v periodických intervalech.
Klient díky přístroji Recognoil® 2W odstranil nežádoucí vady způsobené mastnotou:

•

úpravou procesu odmaštění díky porovnání výsledků jednotlivých testovaných úprav
odmašťovacího cyklu (teploty a časy),

•

zjištěním, že jeden typ chladícího média používaného v procesu obrábění je obtížně
odstranitelný při původním nastavení odmašťovacího zařízení,

•

důslednou kontrolou stavu dílů a etalonů čistoty v periodických intervalech
pro zabezpečení stabilní produkce.

Vyjádřeno v číslech:
•

Zmetkovitost pokovovaných dílů se před zakoupením Recognoil® 2W pohybovala
okolo 3,5 %.

•

Měsíčně se u tohoto konkrétního dílu jednalo o náklady ve výši 135 650 Kč.

•

Díky zavedení systému kontroly stavu povrchu byla zmetkovitost snížena o 60 %.

•

Tím bylo docíleno snížení nákladů u tohoto dílu na 54 261 Kč.

•

Zavedením kontrolních mechanizmů a nastavení procesů za pomoci Recognoil® 2W
došlo k úspoře ve zmetkovitosti dílu o 81 389 Kč měsíčně.

Zmetkovitost

- 60%

Úspora

81 000 Kč
měsíčně

Snížení spotřeby
tvářecího oleje
při lisování
Další z našich zákazníků se rozhodl investovat do systému řízeného mazání kovového
svitku při lisování.
Ruční přístroj Recognoil® 2W si nejprve zakoupil pro potřeby optimalizace stávající
technologie nanášení oleje pomocí válečků. Díky matematické kalibraci používaného
tvářecího oleje měřil plošnou koncentraci a tloušťky filmů. Následně začal řešil investici
do nového lisovacího zařízení a rozhodl se pro zakoupení mazacího systému založeného
na nástřiku olejového filmu. Klient využil schopnosti zařízení Recognoil® 2W při výběru
vhodného zařízení od různých dodavatelů při ověřovacích testech jejich technologie.

Díky přístroji Recognoil® 2W měl možnost vybrat si takovou technologii, která z jeho
pohledu dosáhne nejlepších výsledků z hlediska úrovně homogenity nanášených filmů
a jejich dosažitelných minimálních a maximálních tlouštěk. Takto objektivní posouzení
mu nebyli dodavatelé systémů nanášení schopni nabídnout.
S klientem v současné době řešíme možnost instalace zařízení sestaveného na míru
pro účely kontinuální kontroly nanášení včetně zpětné vazby pro řízené dávkování oleje.
Shrnuto:

•

klient pořízením přístroje Recognoil® 2W získal nástroj pro kontrolu homogenity
a tloušťky oleje,

•

získal nástroj pro volbu nejvhodnějšího zařízení pro lubrikaci,

•

má možnost kontrolovat, zda instalované zařízení pro lubrikaci funguje tak,
jak očekával.

Vyjádřeno v číslech:
•

Klient v díky porovnání jednotlivých zařízení pro aplikaci oleje vybral takové,
které bylo o 15 % levnější než konkurenční a dosahovalo navíc lepších výsledků.

•

Novým způsobem nanášení a správným nastavení parametrů lubrikace díky zařízení
Recognoil® 2W klesla spotřeba olejů na daném lisovacím zařízení o 70 %.

•

Snížením spotřeby oleje při dvousměnném provozu stroje ušetří klient více jak
600 000 Kč ročně.

Nákup zařízení

Spotřeba olejů

- 15%

- 70%

Úspora

600 000 Kč
ročně

Nákup nového mycího stroje
nebo zkrácení času čistícího cyklu?
Jiný z našich klientů pořídil zařízení Recognoil® 2W z toho důvodu, že po zvýšení
produkčních kapacit stál před rozhodnutím, zda investovat do nákupu dalšího
odmašťovacího zařízení, nebo se pokusit optimalizovat stávající technologii.
Konkrétně se jednalo o situaci, kdy zvýšením množství produkce dílů úpravou lisovacích
nástrojů došlo k tomu, že před procesem zalévání komponenty do plastu již kapacitně
nestíhalo mycí zařízení pojmout celý objem výroby tak, aby potřebné množství hotových
produktů bylo dokončeno do konce pracovní směny.

Klient v tomto případě rozhodoval mezi:
A) nákupem a instalací nové poloautomatické/automatické linky,
B) optimalizací stávajícího procesu – zkrácení celkového času čištění dílů.
Obě varianty podrobil kriteriálnímu hodnocení s tím, že klíčová pro volbu varianty B
byla podmínka dokumentace stavu povrchu dílů tak, aby změnou parametrů čištění
nebyla ovlivněna výsledná kvalita lepených dílů.
Pro druhou variantu se klient nakonec rozhodl z těchto důvodů:

•

šlo o rychlejší a méně nákladné řešení,

•

nebylo 100% jisté, že objem produkce bude stejně vysoký i v dalších měsících,

•

tušil, že jeho proces odmaštění je nastaven spíše konzervativně a měl by zvládnout
úpravy technologických parametrů.

Vyjádřeno v číslech:
•

Varianta A měla předpokládanou návratnost investice po 18 měsících, s tím, že nebylo
zaručeno, že bude nová technologie plně využívána v druhé polovině

•

Varianta B měla skutečnou návratnost po 3 měsících a spočívala v nákupu přístroje
Recognoil® 2W, optimalizaci procesu spočívajícím ve zvýšení teploty lázně o 5°C
a snížení času odmaštění o 40 %. Zvýšením množství odmašťovaných dílů se zkrátila
životnost lázní o cca 20 %.

Doba odmaštění

Návratnost

- 40%
3 měsíce

Snížení nákladovosti
odmašťovacího procesu
Odmaštění výrobků před zhotovením povrchové úpravy je náročný a nákladný proces.
Výběr samotného odmašťovacího prostředku se odvíjí od základního materiálu výrobku,
povaze jeho znečištění a typu technologie odmaštění.
Základní parametry, které mají vliv na kvalitu procesu odmaštění ovlivňují jsou:

•

doba trvání procesu,

•

teplota lázně,

•

prostředek (pH, koncentrace),

•

mechanická energie.

Zkrácení doby odmaštění bylo popsáno na předchozím příkladu. Nyní se zaměříme na
teplotu lázně. Například při alkalickém odmaštění se teplota lázně pohybuje běžně
mezi 40 – 80°C. Náklady na ohřev a udržování provozní teploty lázně rostou nelineárně.
Náklady na ohřev a udržování pracovní teploty 60°C lázně o objemu 2 000 litrů
ve třísměnném provozu činí cca 135 000 Kč ročně. Náklady na ohřev té samé lázně
na teplotu 80°C pak činí dokonce 450 000 Kč při ceně elektrické energie 4 Kč/kWh.
Ze srovnání je patrné, že pokud společnost disponuje zařízením, které jí umožňuje
objektivní porovnání stavu povrchu před a po odmaštění za různých podmínek, může
výrazným způsobem snížit své náklady úpravou parametrů odmašťovacího procesu.
V tomto případě snížením teploty ohřevu může ušetřit cca 315 000 Kč ročně.
Uvědomujeme si, že nastavení provozních parametrů odmašťovací lázně je složitý
proces, navíc pokud nemáte k dispozici potřebné nástroje pro jeho kontrolu.
Je však nutné vždy odmašťovat vaše výrobky na předepsanou teplotu lázně
a koncentraci chemického prostředku v lázni? Jsou vždy vaše výrobky znečištěny stejně?

Jak bylo vyjmenováno v úvodu, také koncentrací chemického prostředku v odmašťovací
lázni lze výrazně snížit provozní náklady na vytvoření samotné odmašťovací lázně.
Zákazník společnosti TechTest, s.r.o. snížil díky detektorům čistoty povrchu koncentraci
chemického odmašťovacího prostředku z 10 % na 5 % koncentraci alkalického roztoku
v lázni.
Jeho provozní náklady na vytvoření jedné odmašťovací lázně se tím snížily o cca 26 500
Kč.
Při frekvenci a časté výměně lázně, čili ztrátě životnosti a účinnosti odmašťovací lázně,
se rozhodně jedná o významnou úsporu. Avšak pro učinění takovéhoto rozhodnutí je
zapotřebí mít možnost objektivního ověření skutečného chování lázně resp. její účinnosti.

Vyjádřeno v číslech:
•

V uvedeném příkladu znamenalo snížení teploty lázně o 20°C snížení nákladů o 70 %.

•

Snížením koncentrace odmašťovacího prostředku o 5 % bylo dosaženo snížení
nákladů na založení lázně o 26 %.

Úspora snížením
teploty

Úspora snížením
koncentrace

- 70%

- 26%

Vyřazení technologie z výrobního
procesu díky objektivní a plně
automatizované kontrole čistoty
Tento příklad má představit možnosti automatizace systému kontroly stavu povrchu
pomocí produktů Recognoil® u klienta, který kontaktoval naši společnost
s požadavkem na kontinuální kontrolu výrobků vstupujících a vystupujících z procesu
předúpravy dílů před aplikací lepidla.
Celkový layout linky se skládá z těchto klíčových pracovišť:
1. vstupní kontrola pomocí zařízení Recognoil Individual
2. vysokotlaké odmaštění,
3. tryskání kovovým abrazivem,
4. ofuk,
5. výstupní kontrola pomocí zařízení Recognoil Individual

Zařízení Recognoil Individual kontroluje mastné znečištění výrobků pomocí několika
senzorů po celé šířce pásu. Cílem je zabránit vstupu nadměrně kontaminovaných kusů
do výrobní linky. Zamezí se tak nadměrné kontaminaci tryskacího abraziva a jeho časté
výměně.
Zároveň je systém nastavený tak, že pokud jsou kusy na začátku výrobního procesu
výrazně znečištěné, zapne se cyklus průmyslového praní (vysokotlaké odmaštění),
které tento problém odstraní.
Celý systém je řízení PLC kontrolérem. Klient má neustálý přehled o kvalitě svých procesů
a navíc dosáhl důležité úspory tím, že průmyslové odmašťovací zařízení není v provozu
celý pracovní den třísměnného provozu, ale pracuje pouze tehdy, je-li to nutné.
Tato zásadní změna technologického výrobního procesu se dala vytvořit díky zařízení
Recognoil Individual, které spolehlivě kontroluje čistotu povrchu na vstupu i výstupu
z linky předúpravy povrchu.
.

Vyjádřeno v číslech:
•

Zákazník instalací zařízení společnosti TechTest, s.r.o. ušetřil díky řízení mycího cyklu
na základě dat ze senzorů detekujících mastné znečištění cca 600 000 Kč na jedné
výrobní lince za jeden rok provozu. V současné době je tento systém kontroly využívaný
již na třech výrobních linkách tohoto zákazníka.

•

Celková úspora nákladů zákazníka na jeho čisticích procesech je tedy 1 800 000 Kč/rok.

Úspora na 1 lince

Úspora celkem

600 000 Kč

1 800 000 Kč

