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Diagnostyka przekrawacza rotacyjnego
– wybrane zakłócenia
Rotary sheeter diagnostics – selected disturbances
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W artykule przedstawiono zakłócenia spotykane w pracy przekrawacza rotacyjnego. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych,
jak np. enkoder. Zaprezentowano również zagadnienia teoretyczne dotyczące
systemów diagnostycznych, opartych na systemach sztucznej inteligencji
– sieci neuronowe. Omówiono prostą metodę diagnostyczną, wykorzystującą
statystykę w aplikacji tekturnicy.
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The article presents the disturbances encountered in the operation of a rotary sheeter, and focuses on damage to electrical components, such as an
encoder. Theoretical issues of diagnostic systems based on artificial intelligence systems – neural networks are also presented. A simple diagnostic
method was presented, based on statistics in the corrugator application.
Keywords: corrugator, rotary sheeter, cutting accuracy, probability density
distribution, SPC diagnostics, artificial intelligence, data mining, nuclear
estimators

Wprowadzenie
Omawiana tematyka należy z pewnością do najważniejszych
zagadnień w zakładach tekturniczych, gdyż zakłócenia w pracy
maszyn mogą być przyczyną poważnych strat produkcyjnych,
szczególnie w obecnych warunkach, kiedy zlecenia są zsynchronizowane z odbiorcą. To niezwykle istotne, ponieważ sprawność
i dobry stan techniczny decydują o jakości i niezawodności całej
maszyny. Prawidłowa diagnostyka umożliwia ograniczenie strat
w produkcji, a także minimalizuje, lub prawie całkowicie redukuje,
powstawanie stanów stresogennych zarówno u kierownictwa zakładu, jak i pracowników obsługujących maszynę.
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Diagnostyka – jako dziedzina wiedzy – rozwijała się w Polsce
już od dawna. Takie osoby, jak: Czesław Cempel, Stefan Ziemba,
Wojciech Cholewa, należą do jej prekursorów.
Pojęcia podstawowe
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