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Výroba papiera v sýtych farbách
SHP Slavošovce, a.s.

Základné údaje

Zákazník: SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

Odvetvie: papierenský priemysel – výroba tissue

papiera

Termín: apríl 2011 - júl 2011

Produkty ABB:

· Color Senzor pre riadenie kvality výroby sýtych

farieb a jeho doplnenie do meracieho rámu Smart

Platform SP700

· Riadiaci systém AC450 s novými I/O kartami

S800

· NN rozvádzače ABB, vrátane NN výzbroje

· Inštrumentácia ABB pre papierenský priemysel:

elektromagnetické prietokomery ProcessMaster,

prietokomery farieb ProcessMaster, hydrostatické

snímače hladín, snímač konzistencie, regulačné

ventily s pneumatickými pohonmi a pozicionermi

Kontaktná osoba za projekt: Ján Bača

(jan.baca@sk.abb.com)

Požiadavky zákazníka

· Dodávka a inštalácia meracieho senzora

farieb do riadiaceho systému kvality QCS

vrátane montáže do meracej hlavy QCS.

· Prepojenie riadenia s riadiacim systémom

AC450 papierenského stroja PS8.

· Dodávka vstupných / výstupných modulov

S800 vrátane montáže

· Dodávka a montáž NN rozvádzačov pre

systém riadenia farieb a prípravne látky

vrátane kabeláže a káblových trás

· Dodávka projektovej dokumentácie NN časti

a systému riadenia

· Doplnenie vizualizácie a riadenia do

stávajúceho operátorského pracoviska

papierenského stroja PS 8

· Dodávka aplikačného SW riadenia výroby

sýtych farieb pre riadiaci systém kvality QCS,

automatické riadenie dávkovania farieb na

základe nameraných údajov color senzorom

· Montáž, zapojenie a riadenie dávkovacích

čerpadiel farieb

· Doplnenie HW a SW prípravne látky (mlecej

linky) o novú paralelnú vetvu

· Doplnenie riadenia pre nové čerpadlá a

miešadlá

· Dodávka a montáž poľnej inštrumentácie

(hladinomerov, prietokomerov, snímača

konzistencie, regulačných a ON/OFF

ventilov) pre novú vetvu  prípravne látky

· Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky

prietokomerov riadenia farieb
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· Odladenie a uvedenie systému riadenia do

prevádzky, zaškolenie obsluhy PS8

Podmienky záruky a garancií:

· Plne automatické riadenie farieb

· Plne automatické riadenie všetkých nosných

prvkov systému

· Plynulý prechod medzi výrobou jednotlivých

odtieňov farieb na základe stupňov zmien,

zmien odtieňov vyrábaného papiera

a cieľových farieb vyrábaného papiera

· Plne automatický chod paralelnej linky

prípravne látky

· Overenie a kontrola správne vyrábaného

odtieňa papiera dodávateľom farieb

a laboratóriom SHP Slavošovce

Požiadavky zákazníka na riadenie farieb:

· Riadenie farieb a zmien od cieľového odtieňa

budú pre tamboru kontrolované

a vykonávané  na základe hodnôt L *, a * a b

* v prípade 3 farbív, a * a  b * v prípade

dvoch farbív, pričom odchýlka bude menšia

ako 0,5 delta E

Prínosy pre zákazníka

· Kontinuálny proces výroby tissue papiera

v sýtych farbách

· Odbremenenie operátorov a obsluhy

papierenského stroja od manuálneho

dávkovania farieb

· Odstránenie zdĺhavých prechodov výroby

medzi jednotlivými odtieňmi farieb vo

výrobnom procese

· Zníženie času na prechod medzi jednotlivými

odtieňmi vyrábaného papiera a tým zníženie

strát vo výrobe

· Zníženie množstva výmetu / finančná úspora

· Zníženie spotreby množstva farieb / finančná

úspora

· Výmenou čerpadiel a miešadiel za nové typy

bola dosiahnutá úspora elektrickej energie /

finančná úspora

· Stabilita výrobného procesu počas výroby

papiera v sýtych farbách

Projekt „Výroba papiera v sýtych farbách na

papierenskom stroji PS8“ bol vykonaný a odovzdaný

v zmysle ZoD do riadnej prevádzky. Boli vykonané

všetky nastavenia riadiaceho systému pre výrobu

papiera v sýtych farbách a boli vykonané garančné

skúšky na vyrábaných odtieňoch farieb. Výsledkom

uvedených skúšok boli hodnoty vykonanej

medzioperačnej kontroly a hodnoty trendov

riadiaceho systému. Stanovené odchýlky L*, a*, b* od

cieľových hodnôt boli dodržané.

Realizácia

Príprava projektu, aplikačného SW a výroba nového

color senzora  bola vykonaná v čase od novembra

2010 do marca 2011. Následne počas plánovanej

CZO v mesiaci apríl 2011 bola vykonaná v zmysle

ZoD inštalácia nového color senzora do meracieho

rámu SP700, jeho zapojenie do systému riadenia

QCS a uvedenie do prevádzky.  Zároveň boli
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vykonané všetky základné nastavenia a kalibrácie

vyrábaných odtieňov farieb a rozsahov koordinátov

farieb z pohľadu rôznej gramáže a vlhkosti

vyrábaného papiera, ktoré boli postupne dopĺňané až

do júla 2011. Počas CZO boli dodané a

nainštalované NN rozvádzače, rozvádzač s riadiacim

systémom a poľná inštrumentácia. Všetky zariadenia,

vstupné a výstupné signály boli zapojené do

riadiaceho systému, skontrolované a otestované

z operátorskej stanice. Po nábehu papierenského

stroja PS8 bola uvedená do prevádzky a odskúšaná

časť dávkovania farieb novými čerpadlami. Následne

prebehlo komplexné otestovanie a odskúšanie

celého systému, vrátane paralelnej vetvy prípravne

látky a riadenia dávkovania farieb na základe

výsledkov merania color senzorom v automatickom

režime. Do systému bolo postupne zadaných cca 50

odtieňov farieb, pričom  ďalšie odtiene farieb sú do

systému pridávané postupne na základe zmien

vyrábaných odtieňov papiera zaškolenou obsluhou

papierenského stroja.


