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Kompletně uzavřené – IP65
Pro extrémní nároky
Jednoduchá dotyková obsluha

Referenční příběh
u Aluminium Rheinfelden GmbH (AR)



Průmyslové počítače noax dokumentují 
provozní procesy u výrobce odlévaných 
výlisků – polotovarů z hliníku.

Když Marcus Bauereiss provádí své 
návštěvníky areálem AR, vzpomene 
si člověk nechtě na průmyslové objek-
ty začátku dvacátého století: budovy 
jsou zvenčí zděné červeným slínkem a 

spíše připomínají Porúří než malé město 
v Bádensku. I vnitřek budovy budí do-
jem těžkého průmyslu. V hale stojí před 
návštěvníkem přes 4 m vysoké tavicí pece. 
Klapka jedné pece má na šířku asi 4 m a 
na výšku přes metr. Když se otevře, je vidět 
moře žlutooranžově žhoucího roztaveného 
hliníku o teplotě asi 750°C. 
Tavení hutního hliníku je prvním krokem 
při výrobě „koláčů“ – tak se říká hliníko-
vým kotoučům o průměru asi 10 – 200 
mm, které se zpracovávají na plechovky, 
tlakové nádobky, hliníkové lahve, tuby 
nebo podobné obaly. V této místnosti sto-
jí nejen tavné a odlévací pece, ale také 
počítač noax IPC typ Steel S15. Na něm 
pracovníci AR zadávají původ kovu, který 
se v pecích taví. Kompletní dokumentace 

všech zpracovatelských kroků a zpětná 
dohledatelnost slouží jako podstatná část 
zajištění jakosti, na kterou podnik AR klade 
nejvyšší důraz. Celkem 65 pracovníků má 
k dispozici 12 průmyslových počítačů noax 
na různých místech procesního řetězce.
„Koláče“ musí vykazovat čistotu hliníku 
99,5 – 99,7 %. To znamená, že z 1000 
dílů kovu je 995 nebo 997 dílů hliník a jen 
pět až tři díly mohou být cizí kov. Závod 
zaručuje svým zákazníkům stálou čistotu 
svých produktů. Výrobci hutního hliníku 
sice přikládají ke své surovině přesnou 
analýzu, zpracovatelé však odebírají i 
vlastní vzorky. Jen tak může podnik zajistit 
konstantní kvalitu svých produktů. A aby 
byl každý krok ve výrobě dohledatelný, 
používají Marcus Baureiss a jeho kolego-
vé nejmodernější počítačové vybavení. 
Počítače od noax Technologies AG tvoří 
páteř zpracování dat ve výrobních pros-
torách. 
Pracovníci, kteří k pecím přivážejí hutní 
hliník, zadávají do počítačů také potřebné 
informace. Pomocí čtečky čárového kódu 
na palubě vysokozdvižného vozíku re-
gistrují členové týmu výrobce hliníkových 
housek a jejich hmotnost. Housky – tak se 
v odborném žargonu nazývají speciální cih-
ly čekající na paletách ve skladu na zpra-
cování. Pomocí bezdrátové sítě LAN jdou 
informace ze skeneru přímo do počítače. 
V kanceláři daleko od výrobny nelze tyto 
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Požadavky na IPC:
-   použití počítačů při zpracování hliní-

ku na odlévané výlisky
-   snadná obsluhovatelnost přes doty-

kovou obrazovku
-   kompletně uzavřená konstrukce
-   ochrana proti prachu
-   odolnost vůči vnějším teplotám do 

60°C 
-   nízká konstrukční hloubka
-   ochrana proti horku, nárazům a 

vibracím
-   rozhraní na různé periferie jako ske-

nery nebo tiskárny čárového kódu
-   přípojka WLAN
-   kompatibilní s operačními systémy 

Windows 
-   světlý a dobře čitelný displej
-   snadné opravy
-   profesionální podpora a servis
-   dlouhá životnost
-   maximální provozní spolehlivost

Použitý produkt: Steel-S15
-   motherboard noax-N6B
-   Intel Pentium III 700 MHz
-   15“ displej TFT (1024 x 768)
-   krytí IP65
-   odolný Touchpanel
-   kompletně uzavřená skříňka

Využití iPC noax:
-  Automatische Betriebsdatenerfas-
-  automatický sběr výrobních dat
-  optimalizace procesů a postupů
-  automatický sběr dat ve skladu a v 

expedici

noax Průmyslové počítače noax v nasazení u AR

noax-IPC-Steel S15

Každý výrobní krok zpracování hliníku dokumentují pracovníci na IPC noax.



údaje registrovat, protože jen lidé na místě 
vědí přesně s jakou šarží právě vozíkem 
najeli k peci. Proto musí být počítače v blíz-
kosti tavných pecí, v praxi i jen 10 m od 
klapky pece. 

Chladná hlava při více než 60°

Je samozřejmé, že teploty, které zde panu-
jí, daleko přesahují teploty v kanceláři. Ve 
výrobní hale se vzduch dokáže během léta 
ohřát až na 60°C. Průmyslový počítač přes 
toto extrémní zatížení spolehlivě plní své 
úkoly při trvalém nasazení 24 hodin denně. 
Kromě toho vznikají při zpracování hliníku 
prach a saze, které se obvykle ukládají na 
stěnách a předmětech v hale. Počítačům 
nevadí, protože nemají ani větrací otvory, 
ani vnější ventilátory. Vnější ventilátory 
bývají u běžných průmyslových počítačů 
- tedy počítačů, které mají jen zesílenou 
skříň, ale ne komponenty vhodné pro na-
sazení v průmyslu – kritickým momentem, 
protože se zanesou prachem a dochází k 
výpadkům. Na rozdíl od takových přístrojů 
jsou průmyslové počítače od noax podle 
ochranné normy krytí IP65 kompletně 
uzavřené, takže se do nich nedostane ani 
zrnko prachu. Teplo, které vzniká v počítači 
díky procesoru, se odvádí na povrch přes 
kovovou masu skříňky. Kromě toho zkons-
truovali inženýři od noax své přístroje tak, 
že se vývoj tepla udržuje v mezích a teplo 
lze bez potíží odvést na povrch skříňky bez 
použití vnějšího ventilátoru. Procesor Intel 
Pentium III s 700 MHz a ostatní kompo-
nenty – pevný disk, motherboard, displej a 
jiné díly – jsou speciálně konstruované pro 
použití za extrémních podmínek.

Válcování, chlazení, navíjení

Z tavných pecí teče žhavý kov do tzv. od-
lévacích pecí a dále do odlévacího stroje, 
který tekutý hliník zpracuje na 20 cm široký 
pás. U tohoto procesu se kov zchladí 
zhruba na 500°C, a přejde tak zpět do 
pevného stavu. Stroj válcováním za tepla 
vylisuje hliníkový pás téměř na konečný 
rozměr, přičemž přilnutí k válcovacímu 
válci brání emulze vody a oleje. Poté pás 
projde chladicí trasou, kde se ve vodní láz-
ni chladí zhruba na 30°C. Optický snímač 
na začátku chladicí trasy kontroluje po-
mocí kamery, zda hliník nevykazuje vady. 
Zchlazený lehký kov je nyní rozválcován 

na konečný rozměr. Pomocí laserového 
měření se kontroluje tloušťka pásu po vál-
cování. 
Poté se pás navine na navijácích na asi 
dva metry vysoké role označované „svit-
ky“. Jeřábová váha změří hmotnost svitku 

a pošle tuto informaci do druhého počítače 
ve výrobním řetězci. Zde se ke každému 
svitku založí vlastní datový záznam, ze 
kterého lze mj. odečíst číslo zakázky, 
tloušťku, hmotnost a číslo šarže. Tyto infor-
mace převede počítač do čárového kódu a 
připojená tiskárna vytvoří nálepku, která se 
na svitek umístí. Tato data posílá počítač 
do systému materiálového hospodářství 
SAP/R3, kde s údaji dále pracuje. Aplikace 
běžící na počítačích noax vyvinuli informa-
tici v podniku sami ve vývojovém prostředí 
Delphi.

Automatizace chrání pracovní místa

Data se do průmyslového počítače dostá-
vají buď prostřednictvím rozhraní WLAN, 
nebo je pracovníci zadávají přes dotyko-
vou obrazovku sami. Všechny pracovní 
kroky – i ovládání počítačů – musí být co 
nejjednodušší, aby automatizace přinesla 
pracovníkům v závodě užitek a nezdržovala 
je zdlouhavým pořizováním dat. Jen tehdy 
novou techniku akceptují. V konečném 
důsledku pomáhá vysoký stupeň automa-
tizace udržet pracovní místa, protože bez 
nejmodernějšího technického vybavení 
by už kovozpracující podnik dávno nebyl 
konkurenceschopný a musel by své brány 
zavřít.

Rozhodujícím pracovním krokem celého 
výrobního cyklu je zpracování hliníkových 
„koláčů“. Podnik dodává koláče o průměru 
10-200 mm, a to čtyřhranné, oválné nebo 
čtvercové. Kulaté mohou být ploché, 
ale také vyduté nebo předlisované, se 
středovým otvorem či bez něj. Pro opra-
cování je zapotřebí asi 800 výsekových 
nástrojů. Obsluha výsekových lisů načte 
údaje o svitku z etiketu a porovná na počítači 
umístěného hned vedle lisu data svitku s 
daty na zakázkové kartě. Tento počítač je 
vystaven stálým otřesům způsobeným vý-
sekovým lisem, ale nevadí mu to. Veškeré 
komponenty jsou pevně připevněné a ani 

Svitky hliníkového pásu se váží. Váha je připojená na počítač.

Zhruba 500°C horký hliníkový pás se válcuje za 
tepla.



při silných vibracích se neuvolní ze svého 
ukotvení. Kromě toho jsou počítače noax 
zcela prosté zástrčkových spojů, které se 
mohou snadno uvolnit, což by způsobilo 
nejen výpadek počítače, ale i výpadek celé 
linky. 
Z výsekového lisu putují hliníkové kotouče 
přes dopravníkový pás do žíhacího koše. 
Zvláštní je na tom to, že koš vydrží teploty 
přes 500°C. Hliníkové kotouče musí totiž 
ještě jednou do pece, aby se vyžíhaly do 
měkka a zbavily oleje. Na koši se nachází 
žáruvzdorný čárový kód. Pomocí skene-
ru se data hliníkových koláčů spojují s 
odpovídajícím košem, takže se přesně ví, 
ve kterém koši je jaký materiál s jakými 
vlastnostmi. Přímo u pece je namontovaný 
15palcový panelový počítač noax. Zde se 
načítají údaje o koších odesílají do SAP/
R3. Cesta výrobků od opuštění žíhacích 
pecí až po finální expedici je již plně auto-
matizovaná. 

K dispozici 24 hodin denně

Za žíhacími pecemi se žíhací koše skladují 
ve vysokoregálovém skladu. Přístroj k obs-
luze regálů dopravující koše na jejich místa 
v regálovém systému je řízen počítačem 
noax. Skladuje koše „chaoticky“, tj. nezá-
visle na zakázkách. Pevně namontovaný 

počítač noax je doplněn panelem Sikativ 
Mobile Panel.
Jedním z posledních pracovních kroků 
je zdrsnění povrchu hliníkových koláčů. 
K tomu se žíhací koše opět podle zaká-
zek vyskladňují z meziskladu a plně auto-
maticky se vedou do zdrsňovacích linek. 
Podle přání zákazníka se povrch zdrsňuje 
různými metodami – buď vibracemi nebo 
otryskáním koláčů. Při vibracích se koláče 
zdrsní vzájemně, při otryskání se používá k 
zdrsnění proud hliníkových granulí.
Po povrchové úpravě se koláče z dalšího 
meziskladu podle zakázek automaticky 
vedou na balicí linky a tam se rovněž plně 
automaticky balí tak, aby byly hotové k ex-
pedici.
Permanentní disponibilita a stabilita stro-
jového parku je pro pana Marcuse Bau-
ereisse a jeho tým rozhodujícím kritériem, 
když jde o nasazení investičních celků. Pro 

vybavení počítačovou technikou neplatí 
žádné vyjímky. A prostředí, ve kterém se 
počítače využívají, klade maximální nároky 
na robustnost počítačů: bezprostřední blíz-
kost tavných pecí, teploty do 60°C, prach 
a vibrace výsekových lisů. Průmyslové 
počítače firmy noax všechna tato zatížení 
bez potíží zvládají. 
Pro nasazení počítačů noax však p. 
Baureiss nemá jen technické, nýbrž i 
hospodářské důvody: „Chceme jen, aby 
přístroje fungovaly, a to 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu! Disponibilita je pro nás 
prvořadným požadavkem. Když vypadne 
počítač, stojí to mnohonásobek toho, co za 
něj zaplatíme. Proto si můžeme dovolit jen 
přístroje, které běží prostě pořád, a to i za 
kritických podmínek prostředí. Počítače od 
noax nás dosud nikdy nezklamaly. Na noax 
sázíme i nadále.“

Hlavní sídlo v Evropě
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg
Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

Hlavní sídlo v Severní Americe
noax Technologies Corp. 
10115 Kincey Avenue, Suite 142 
Huntersville, NC 28078 (USA)
Tel. +1 704 992-1606 
Fax +1 704 992-1712

www.noax.com   

Pracovník ověřuje údaje šarží na IPC noax u žíhací pece.

Bez nich nic nefunguje: průmyslové počítače 
noax.
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