
Zaawansowane 
narzędzia projektowe
Analiza i optymalizacja wannowego przygotowania powierzchni 
przy pomocy symulacji

1. System portali linii przygotowania powierzchni z kataforezą.

Przygotowanie powierzchni detali przed malowaniem prowadzone jest na 
wiele różnych sposobów wynikających ze specyfiki projektu malarni. Jest 
to, jak wiadomo, ciągły przejazd przez wanny natryskowe, przejazd taktowy 
przez komory natryskowe oddzielone drzwiami. Inną i jedną z ciekawszych, 
zarazem najtrudniejszych realizacji jest proces wannowy. Jest on 
połączeniem technologii, mechaniki urządzeń oraz systemu automatycznego 
sterowania. Spełnienie wymagań wydajności i zarazem niezawodności 
działania mechanicznego urządzeń zależy w tym przypadku od szerokiego 
zakresu wiedzy i doświadczenia z wielu realizacji.

Obróbka powierzchni jest procesem następu-
jących po sobie zabiegów chemicznych połączo-
nych z płukaniem, ociekiem, przejazdem między 
wannami. Budowa instalacji wynika z ustalonej 
technologii, uzgodnionej pomiędzy inwestorem, 
dostawcą chemii oraz wykonawcą i musi być 

dopasowana do określonych wymagań jakości 
końcowej produktu. Ilość zabiegów, tym samym 
wanien waha się od kilku do kilkunastu. Najczę-
ściej wanny ustawione są w jednym rzędzie. Do 
przemieszczania detali między wannami wyko-
rzystuje się automatycznie sterowane suwnice 

portalowe (1), które poruszają się wzdłuż rzędu 
wanien. Suwnice te nazywa się portalami, rzadziej 
spotyka się określenie automat wsadowy, chociaż 
takie pojęcie najbardziej oddaje przeznaczenie 
i realizowaną funkcję przez te maszyny. W no-
menklaturze branżowej obowiązują odpowiednio 
określenia Bechickungsautomat BSH (niem.) lub 
automatic hoist AHS (ang.)

W zależności od liczby wanien oraz ustalone-
go czasu taktu, szeregowo pracuje najczęściej od 
dwóch do pięciu portali. Aby zrealizować proces, 
portale poruszają się wg ustalonego cyklu (2), 
który powtarza się w każdym takcie. Pojedynczy 
portal ma z zasady zdefiniowany zakres ruchu 
(obsługuje stałą liczbę wanien). Na etapie pla-
nowania cyklogramu ruchu portali ustala się, 
które wanny będą wspólne dla sąsiadujących 
portali ( jeden portal załadowuje wsad do tej 
wanny, a drugi go odbiera i przeładowuje dalej).

Jak zaznaczyłem, portale mają za zadanie 
przemieszczać wsady z wanny do wanny w usta-
lonym cyklu z zachowaniem czasu procesu oraz 
utrzymaniem taktu. Kluczowe jest określenie 
minimalnej liczby portali, która zapewni realizację 
procesu, tzn. portale powinny pracować z mak-
symalną możliwą wydajnością, bez zbędnych 
przestojów między poszczególnymi operacjami. 
Każda dodatkowa sztuka maszyny podraża koszty 
instalacji i komplikuje sterowanie, niekoniecznie 
zwiększając efektywność procesu.

Ustalone na podstawie cyklogramu parame-
try ruchu oraz czasy procesów wprowadzamy do 
modelu symulacyjnego. Obserwujemy sposób 
przemieszczania się detali wzdłuż wanien (3, 4) 
oraz rejestrujemy rzeczywiste czasy procesów 
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4. Wizualizacja 3D symulacji ruchu portali.

w poszczególnych wannach (5). Mechanizm sy-
mulatora pozwala szybko zweryfikować wykonal-
ność zaplanowanego cyklu w ustalonym czasie. 
Wymuszanie awarii, np. przestoju wybranego 
portalu, pozwala przeanalizować wpływ tego 
zakłócenia na pracę linii, a co za tym idzie – 
uwidacznia potencjalne zagrożenia spowodowania 
strat produkcyjnych.

czasami mamy do czynienia z mieszaną 
obróbką powierzchni, tzn. do wanien jednocze-
śnie mogą być kierowane detale wymagające 
tylko samego mycia, albo mycia bez malowania 
Ktl, albo mycia bez fosforanowania lub jeszcze 
inna kombinacja. W tym przypadku przestaje 
obowiązywać prosty cyklogram pracy. ruch 
portali musi realizować sekwencję bez wybranych 

wanien, z pomijaniem określonych procesów. 
Analiza dynamicznego zachowania się zespołu 
portali pokazuje jak układ portali zachowuje się 
w różnych wariantach i stanach pracy realizując 
proces z „miksowaniem” wsadu. 

Wizualizacja poprzez symulację (4) pozwala 
lepiej zrozumieć zależności wynikające ze współ-
pracy zespołu portali oraz zauważyć możliwość 
modyfikacji czasów procesowych w wybranych 
wannach.

W konsekwencji staje się możliwe ustalenie 
zmodyfikowanej sekwencji – tworzymy cyklogram 
alternatywny.

Wymagający inwestor, szczególnie z grona 
dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego tzw. 
automotive, chce być pewny spełnienia założonych 
wymagań procesu na wczesnym etapie realizacji. 
Wspomaganie przez symulacje pozwala na bieżąco 
eksperymentować i modyfikować parametry pracy 
instalacji. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane 
do korekty funkcjonowania rzeczywistego obiektu. 
Ma to na celu osiągnięcie założonego celu, jakim 
jest stworzenie dobrego produktu.2. cyklogram pracy portali – fragment.

3. Obraz symulatora z zamodelowaną linią przygotowania powierzchni.
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Dane z procesu modelowania i symulacji są 
wykorzystywane jako częściowe wytyczne do 
opracowania programu sterującego urządzeń 
rzeczywistej malarni. Automatyk poprzez analizę 
działania systemu w różnych stanach (rozruchu, 
pracy ustalonej, pojawienia się awarii w wybranej 
strefie), we wczesnym etapie planowania stero-
wania może przygotować się do zadania, jakim 
jest przemyślenie i stworzenie odpowiednich 
algorytmów logiki pracy urządzeń.

Artykuł jest kolejnym opracowaniem, w któ-
rym zwracam uwagę na zaawansowane narzędzia 
projektowe, przeznaczone do analizy i symulacji 
pracy oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. 

Na świecie są one szeroko wykorzystywane od 
dawna. to nowy obszar w naszej branży – bu-
dowy instalacji procesowych i technologicznych 
– malarni. Moje dotychczasowe doświadcze-
nia potwierdzają dużą efektywność nakładów  
poświęconej na modelowanie procesu (już na 
etapie oferty) i wykorzystanie uzyskanej wiedzy 
w realizacji projektu, na różnych jego etapach.

zdajemy sobie wszyscy sprawę, że warunki 
wdrażania nowych, specjalnych narzędzi wspo-
magających pracę są trudne. Wykorzystanie 
symulacji ma sens przede wszystkim do wspo-
magania opracowania bardziej skomplikowanych 
instalacji, również wdrożenie oprogramowania 

5. Fragment tabeli rejestracji czasów procesu w ustalonych warunkach pracy portali.

jest kosztowne. Opanowanie narzędzia symulacji 
i optymalne jego wykorzystanie do prawidłowego 
odwzorowania obiektów wymaga wiele pracy 
własnej oraz znajomości często specyficznych 
zachowań poruszających się maszyn w rzeczy-
wistej instalacji – malarni.

Niemniej  poznanie i stosowanie technik 
wspomagających projektowanie procesów po-
przez symulację otwiera nowe horyzonty podej-
ścia do metodyki opracowywania wytycznych 
projektów oraz zwiększa szanse zdobywania 
i realizacji ciekawych inwestycji.

Jeżeli przekazana tematyka spotka się 
z zainteresowaniem czytelników jestem gotowy 
do kontynuowania jej na łamach czasopisma, 
starając się poruszać niektóre zagadnienia bar-
dziej szczegółowo, włącznie z pokazywaniem 
konkretnych przykładów. Proszę o ewentu-
alne komentarze, pytania i refleksje.        
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