
5.1
Specyfika procesu
rozruchu urządzeń. ,
I systemow
mechatron icznych

ZAGADNIENIA
• Charakterystyka procesu rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

• Planowanie procesu rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

• Warunki powodzenia procesu rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych to zespół często bardzo złożonych
czynności mających przystosować dane urządzenie lub system do eksploatacji. Etapem
poprzedzającym proces rozruchu jest montaż urządzenia lub systemu mechatroniczne-
go, a wcześniej produkcja jego poszczególnych elementów składowych. Cechą wyróżnia-
jącą urządzenia i systemy mechatroniczne spośród innych urządzeń technicznych jest
synergia, czyli współdziałanie takich czynników, jak mechanika, elektroniczne sterowa-
nie oraz myślenie systemowe podczas projektowania produktów oraz procesów produk-
cyjnych. Urządzenie mechatroniczne różni się od urządzenia konwencjonalnego o takim
samym przeznaczeniu lub zasadzie działania tym, że jest wyposażone w zintegrowa-
ny, programowany sterownik mikroprocesorowy. Złożoność urządzeń i systemów me-
chatronicznych, wynikająca ze współistnienia w ramach jednego produktu podsystemu
mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego, hydraulicznego, in-
formatycznego oraz telekomunikacyjnego, wpływa na złożoność procesów związanych
z projektowaniem, montażem, uruchamianiem oraz eksploatacją produktów o charakte-
rze mechatronicznym. Jednym z warunków powodzenia procesu rozruchu urządzenia lub
systemu mechatronicznego jest dobra znajomość budowy i zasady działania jego wszyst-
kich elementów składowych. Z tego względu znaczna część niniejszego podręcznika zo-
stała poświęcona tym właśnie zagadnieniom. W niniejszym rozdziale zostaną omówione
zaś zasady, których powinien bezwzględnie przestrzegać technik mechatronik podczas
wykonywania prac związanych z uruchamianiem różnego rodzaju urządzeń i systemów
mechatronicznych.

Najistotniejsze cechy procesu rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych to:
• Produkt mechatroniczny w trakcie jego uruchamiania jest całkowicie zmontowany.
• Przebieg i zakres czynności składających się na proces uruchamiania produktu zależą

od wymagań zleceniodawcy oraz możliwości i sposobu wykonania produktu przez zle-
ceniobiorcę.

• Proces uruchamiania produktu mechatronicznego bardzo często jest działaniem zu-
pełnie nowym dla technika mechatronika; istnieje bowiem wiele możliwych rozwiązań
technicznych wykonania danego urządzenia lub systemu.

• W trakcie procesu uruchamiania systemu mechatronicznego sprawdza się współdziała-
nie wszystkich podsystemów składających się na dany produkt.



• W trakcie uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych mogą zaistnieć nie-
przewidziane, nieoczekiwane i niepożądane zjawiska, takie jak chwilowy brak mediów
roboczych, nieprawidłowe działanie urządzenia wynikające z nieodpowiednich nastaw
poszczególnych parametrów w systemie, a także nieodpowiednie przygotowanie perso-
nelu obsługującego i nadzorującego proces rozruchu.

Odpowiednie zaplanowanie oraz rzetelne przeprowadzenie wszystkich czynnoser
związanych z rozruchem zmontowanego wcześniej urządzenia bądź systemu mechatro-
nicznego ma istotny wpływ na jego poprawną oraz bezawaryjną eksploatację. Na prawi-
dłowy przebieg procesu uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych szczegól-
ny wpływ mają takie czynniki, jak:
• jakość projektu uruchamianego produktu;
• jakość elementów, zespołów oraz podsystemów wybranych do realizacji uruchamiane-

go produktu;
• jakość montażu uruchamianego produktu;
• specyfika miejsca, w którym zainstalowano dany produkt, oraz miejsca, w którym bę-

dzie on użytkowany;
• warunki, w których są przeprowadzane czynności związane z rozruchem urządzenia

lub systemu;
• kompetencje i przygotowanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie prac związa-

nych z rozruchem urządzenia lub systemu;
• współpraca między zespołami odpowiedzialnymi za wykonanie projektu, przeprowa-

dzenie montażu, instalacji, uruchomienia oraz eksploatację danego pro.duktu;
• współdziałanie uruchamianego produktu z innymi systemami funkcjonującymi w miej-

scu przeprowadzania rozruchu.

D SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Wymień cechy charakteryzujące proces rozruchu urządzeń i systemów mechatronicz-

nych.
2. Wymień czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg procesu rozruchu urządzeń

i systemów mechatronicznych.

~ SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
l. Zaplanuj proces rozruchu wybranego urządzenia mechatronicznego dostępnego w szkol-

nej pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych.



5.2
Dokumentacja
związana z rozruchem
urządzeń i systemów
mechatron icznych

ZAGADNIENIA
• Procedury rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

• Listy kontrolne

• Listy nastaw

Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych powinno przebiegać według za-
planowanego wcześniej schematu postępowania z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów w zakresie warunków bezpieczeństwa. W zależności od typu uruchamianego
urządzenia lub systemu, a także jego producenta technik mechatronik może spotkać się
z różnymi procedurami oraz dokumentacją na temat procesu rozruchu. W praktyce stosu-
je się różnego rodzaju diagramy obrazujące czynności składające się na proces rozruchu
oraz dostarczające informacji o kolejności przeprowadzania tych czynności, procedury po-
stępowania oraz listy kontrolne. Wszystkie te dokumenty pozwalają uniknąć pomyłek pod-
czas uruchamiania urządzenia lub systemu oraz zapobiegają pominięciu jakiejkolwiek
z czynności przeprowadzanych w ramach rozruchu danego produktu.

Na rys. 5.2.1 przedstawiono typową procedurę uruchamiania sprzętu mechatroniczne-
go, z którą technik mechatronik może się spotkać podczas pracy w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym.

PROCEDURA ROZRUCHU URZĄOZEŃ WYPRODUKOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Cel
Uruchomienie urządzenia po zakończonym montażu.

Miejsce obowiązywania
Wszystkie wydziały produkcyjne montujące oraz uruchamiające urządzenia.

Kwalifikacje osobowe
Czynności związane z rozruchem urządzeń mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby, które:
- są pracownikami przedsiębiorstwa zatrudnionymi w dziale montażowym,
- posiadają świadectwo kwalifikacyjne typu E z wpisanymi uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
- zapoznały się z dokumentacją projektową i konstrukcyjną uruchamianego urządzenia.

Kolejność postępowania
- zapewnienie warunków bezpiecznej pracy;
- rozruch "zimny" - badanie poprawności montażu;
- rozruch "gorący" - przeprowadzonywwarunkach odpowiadających eksploatacji urządzenia, w obecności zamawiającego, zgodnie z listą kontrolną;
- udokumentowanie przebiegu procesu rozruchu poprzez wypełnienie listy kontrolnej;
- sporządzenie raportu z przebiegu rozruchu zawierającego listę ewentualnych zmian i uzupełnień;
- naniesienie dokonanych zmian i uzupełnień w dokumentacji konstrukcyjnej;
- pozostawienie dokumentacji konstrukcyjnej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w szafle sterowniczej urządzenia;
- przekazanie kopii dokumentacji konstrukcyjnej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami osobie odpowiedzialnej za projekt uruchamianego

urządzenia;
- usunięcie wad i usterek dostrzeżonych w trakcie rozruchu;
- sporządzenie listy wad i usterek dostrzeżonych w trakcie rozruchu z podaniem ich przyczyn, źródeł oraz sposobu usunięcia;
- uporządkowanie miejsca przeprowadzania rozruchu:
- kontrola stanu narzędzi, przyrządów i_materiałów Wykorzystywanych podczas rozruchu.

Rys. 5.2.1. Przykładowa procedura rozruchu urządzenia mechatronicznego



Podpis osoby przeprowadzającej rozruch

Zakres czynności przeprowadzanych podczas rozruchu urządzenia lub systemu me-
chatronicznego, ujętych w liście kontrolnej wypełnianej przez osobę odpowiedzialną za
uruchomienie danego produktu, zależy od rodzaju tego produktu oraz wchodzących
w jego skład podsystemów. Przykładowa lista kontrolna związana z procedurą rozruchu
urządzenia mechatronicznego została przedstawiona na rys. 5.2.2.

LISTA KONTROLNA PROCEDURY ROZRUCHU URZĄDZEŃ
WYPRODUKOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Miejsce

Data

Zleceniodawca

Typ, model, nr fabryczny

Czynności wstępne:
- wyłączyć napięcie zasilania,
- sprawdzić doprowadzenie przewodów zasilających,
- zmierzyć wartość napięcia zasilania.

Poprawna polaryzacja przewodów zasilających? D TAK D NIE

Prawidłowo połączone przewody zasilające? D TAK D NIE

Prawidłowo połączone przewody sygnałowe? D TAK D NIE

Prawidłowo zainstalowane przewody ochronne? D TAK D NIE

Urządzenia i przyrządy rozmieszczone w szafie sterowniczej zgodnie z dokumentacją? D TAK D NIE

Przewody prawidłowo ułożone? D TAK D NIE

Przewody prawidłowo opisane? D TAK D NIE

Wykonane uszczelnienie przepustów dla przewodów? D TAK D NIE

Wykonane próby bezpieczeństwa? D TAK! D NIE

Zainstalowane zabezpieczenia łącz? D TAK D NIE

Zapewniona ochrona przed dotykiem? D TAK D NIE

Sprawdzone uziemienie ochronne? D TAK D NIE

Sporządzona lista zmian i uzupełnień? D TAK D NIE

Lista zmian i uzupełnień umieszczona w szafie sterowniczej? D TAK D NIE

Wykonana kopia listy zmian i uzupełnień? D TAK D NIE

Oczyszczona szafa sterownicza po zakończeniu rozruchu? D TAK D NIE

Wykonana dokumentacja fotograficzna? D TAK D NIE

Przekazanie klientowi? D TAK D NIE

Przeprowadzony pomyślnie test urządzenia w warunkach roboczych? D TAK D NIE

Sporządzony protokół odbioru? \ D TAK D NIE,

Rys. 5.2.2. Lista kontrolna procedury rozruchu urządzenia mechatronicznego



W przypadku większości produktów mechatronicznych nieodzownym elementem listy
kontrolnej może być lista nastaw, zawierająca wartości nominalne oraz dopuszczalne to-
lerancje wszelkiego rodzaju parametrów i czynników, które gwarantują poprawną pracę
urządzenia lub systemu. W szczególności lista nastaw może zawierać wymagane wartości
takich parametrów, jak:
• napięcie zasilania;
• ciśnienie powietrza;
• natężenie przepływu czynnika roboczego w różnych punktach układu pneumatycznego

lub hydraulicznego;
• nastawy zaworów sterujących natężeniem przepływu czynnika roboczego w układach

sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
• tłumienie lub wzmocnienie sygnału elektrycznego;
• nastawy przekaźników i zaworów czasowych;
• prędkości i kierunki ruchu elementów wykonawczych (silników i siłowników);
• położenie wszelkiego rodzaju sensorów wchodzących w skład systemu mechatronicz-

nego.
Jednym z obowiązków osoby przeprowadzającej rozruch urządzenia lub systemu me-

chatronicznego jest ustawienie wartości wszystkich wymaganych parametrów zgodnie
z listą nastaw dołączoną do listy kontrolnej.

Oprócz wymienionych dokumentów technik mechatronik mający za zadanie urucho-
mienie danego urządzenia lub systemu powinien zapoznać się z dokumentacją projekto-
wą uruchamianego produktu, jego dokumentacją techniczną oraz dokumentacją technicz-
no-ruchową poszczególnych elementów, z których zbudowano uruchamiane urządzenie
lub system.

~ SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Wymień dokumenty związane z procesem rozruchu urządzeń i systemów mechatro-

nicznych.
2. Jakie informacje zawiera typowa procedura rozruchu urządzenia lub systemu mecha-

tronicznego?

l. Opracuj procedurę rozruchu wybranego urządzenia mechatronicznego dostępnego
w szkolnej pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Opracuj listę kontrolną wypełnianą podczas rozruchu wybranego urządzenia mecha-
tronicznego dostępnego w szkolnej pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Opracuj listę nastaw wypełnianą podczas rozruchu wybranego urządzenia mechatro-
nicznego dostępnego w szkolnej pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych.

. ~ SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI



I

u rządzeń i systemów
• --L-m_e_c_h_3t_r_o_n_ic_z_ny_c_h_,_

ZAGADNIENIA
• Zagrożenia związane z uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych

• Czynności kontrolne wykonywane podczas uruchamiania urządzeń i systemów

mechatronicznych

Uruchamianie urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych
" Sprzęt elektryczny i elektroniczny montowany w urządzeniach i systemach mechatronicz-

nych z reguły podlega oddzielnemu uruchomieniu i sprawdzeniu przez wyspecjalizowaną
firmę będącą dostawcą poszczególnych podzespołów, W związku z tym technik mechatro-
nik powinien wykonać jedynie następujące czynności kontrolne, poprzedzające urucho-
mienie produktu wyposażonego w podsystem elektryczny bądź elektroniczny:
• sprawdzenie stanu okablowania,
• sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,
• kontrola wartości napięcia zasilania,
• sprawdzenie polaryzacji napięcia zasilania,
• wzrokowa ocena stanu elementów stykowych,
• sprawdzenie stanu elementów chłodzących,

Sprawdzenie stanu okablowania sprowadza się z reguły do kontroli poprawności wy-
konania poszczególnych połączeń elektrycznych, a więc upewnienia się, czy poszczegól-
ne połączenia zostały wykonane przez monterów zgodnie ze schematem elektrycznym
będącym częścią dokumentacji projektowej urządzenia. Kontrola okablowania obejmuje
też sprawdzenie, czy poszczególne przewody ułożono zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami, wizualną ocenę stanu izolacji oraz kontrolę pewności wykonania poszczególnych
połączeń.

Elementy zabezpieczające urządzeń elektrycznych i elektronicznych to m.in. wyłączni-
ki nadprądowe. wyłączniki podnapięciowe. wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki
termiczne. Podczas rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych technik rnechatro-
nik powinien sprawdzić prawidłowość podłączenia tych elementów oraz w miarę moż-
liwości przetestować ich działanie. Nie chodzi tutaj o celowe doprowadzenie do zwarcia
w instalacji elektrycznej w celu sprawdzenia działania wyłącznika nadprądowego lub do
przegrzania urządzenia, aby przetestować wyłącznik termiczny. Elementy te zostały bo-
wiem sprawdzone przez producenta i opatrzone odpowiednim certyfikatem gwarantują-
cym ich niezawodność. Czynnością, którą może wykonać osoba przeprowadzająca rozruch
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, jest doprowadzenie do testowego zadziałania
wyłącznika różnicowoprądowego. Wykonuje się to przez wciśnięcie przeznaczonego do
tego przycisku, umieszczonego na obudowie wyłącznika (rys. 5.3.1).



Rys. 5.3.1. Wyłącznik różnicowoprądowy z przyciskiem TEST do kontroli zadziałania

Kontrolę wartości oraz polaryzacji napięcia zasilania przeprowadza się za pomocą wol-
tomierza napięcia stałego lub przemiennego (w zależności od rodzaju napięcia zasilające-
go dane urządzenie), pracującego na odpowiednim zakresie pomiarowym. Urządzeniem
kontrolno-pomiarowym najczęściej stosowanym w celu przeprowadzenia tych czynności
jest multimetr cyfrowy,umożliwiający pomiar wartości napięć stałych oraz wartości sku-
tecznej napięć przemiennych (rys. 5.3.2). Przyrząd ten zawiera również tester ciągłości
połączeń elektrycznych, który może być przydatny podczas kontroli stanu okablowania.

Podczas wzrokowej oceny stanu elementów stykowych osoba przeprowadzająca roz-
ruch urządzenia powinna zwrócić szczególną uwagę na czystość poszczególnych styków
elektrycznych. Styki zabrudzone lub zaśniedziałe stanowią bowiem opór dla prądu elek-
trycznego i mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia bezpośrednio po
jego uruchomieniu lub podczas późniejszej eksploatacji.

Rys. 5.3.2. Multimetr cyfrowy
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Rys. 5.3.3. Radiator zamontowany w zasilaczu impulsowym

Również ocena elementów chłodzących (otworów wentylacyjnych, radiatorów, wen-
tylatorów) obejmuje kontrolę ich czystości. W przypadku radiatorów (rys. 5.3.3) należy
upewnić się, że są one zamontowane na chłodzonych elementach w sposób umożliwiający
prawidłowy kontakt, a tym samym efektywne odprowadzanie ciepła. Odpowiedni kontakt
chłod:zonych elementów elektronicz.nych z radiatorami uzyskuje się dzięki zastosowaniu
specjalnej pasty termoprzewodzącej. Po włączeniu zasilania należy sprawdzić, czy wszyst-
kie zamontowane w urządzeniu wentylatory pracują bez zakłóceń.

Kontrola elementów stykowych oraz chłodzących jest szczególnie istotna podczas prze-
prowadzania ponownego rozruchu - po wykonaniu czynności naprawczych lub konser-
wacyjnych. W przypadku uruchamiania pierwotnego danego urządzenia lub systemu
czynności te mają mniejsze znaczenie ze względu na użycie podczas montażu elementów
fabrycznie nowych.

Głównym niebezpieczeństwem, na które jest narażona osoba uruchamiająca urządze-
nia elektryczne i elektroniczne, jest niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych związanych
z uruchamianiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy wyłączyć zasilanie
elektryczne, zabezpieczyć obwody elektryczne przed włączeniem zasilania oraz sprawdzić
brak napięcia. Przy włączonym zasilaniu elektrycznym powinny być wykonywane tylko te
czynności, których nie można wykonać przy braku napięcia zasilającego.

Innym niebezpieczeństwem towarzyszącym uruchamianiu urządzeń elektrycznych
i elektronicznych jest możliwość wypadku spowodowanego przez pracujące napędy elek-
tryczne. Osoba znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie silników elektrycznych lub
urządzeń napędzanych za pomocą tych silników jest narażona na bardzo poważne uszko-
dzenie ciała lub utratę życia. W związku z tym należy pamiętać, aby nie umieszczać rąk
w bezpośrednim sąsiedztwie elementów ruchomych, a szczególną uwagę należy zwrócić
na elementy odzieży, które mogłyby zostać wciągnięte lub rozerwane przez elementy wi-
rujące, takie jak wały napędowe, przekładnie pasowe, przekładnie zębate.



1---------
Uruchamianie urządzeń i systemów pneumatycznych
i elektropneumatycznych

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicz-
nych, w skład których wchodzi podsystem pneumatyczny lub elektropneumatyczny, jest
narażona na wiele niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwa te w przypadku nieprzestrzegania
przez technika mechatronika podstawowych zasad bhp związanych z eksploatacją urządzeń
pneumatycznych bądź elektropneumatycznych mogą być przyczyną wypadków. Głównym
niebezpieczeństwem towarzyszącym uruchamianiu urządzeń pneumatycznych i elektro-
pneumatycznych są przypadkowe i niekontrolowane ruchy tłoczysk siłowników oraz wałów
silników. Grozi to nie tylko wypadkiem, lecz także uszkodzeniem uruchamianego sprzę-
tu. Aby temu zapobiec, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Przede wszystkim nie wolno umieszczać rąk ani dłoni w obszarze ruchu tłoczysk siłowni-
ków i wałów silników. Jeżeli zaś zachodzi konieczność modyfikacji uruchamianego układu,
np. zmiany położenia zaworów lub sensorów, należy korzystać z odpowiednich narzędzi.
Czynności te powinno się wykonywać również przy odłączonym źródle zasilania elektrycz-
nego oraz odłączonym źródle sprężonego powietrza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem
do prac związanych z rozruchem urządzeń pneumatycznych lub elektropneumatycznych
wykonać następujące czynności kontrolne:
• sprawdzenie polaryzacji i wartości napięć zasilania elektrycznego;
• sprawdzenie wartości ciśnienia powietrza;
• zapoznanie się z zabudową poszczególnych siłowników i silników, ze zwróceniem

szczególnej uwagi na kierunki ruchu tłoczysk siłowników oraz kierunki wirowania wa-
łów silników;

• skontrolowanie stanu złączy (zarówno elektrycznych, jak i pneumatycznych) w urucha-
mianej instalacji.

Kontrolę wartości oraz polaryzacji napięcia elektrycznego przeprowadza się za pomocą
multimetru lub innego przyrządu pomiarowego umożliwiającego pomiar napięcia (stałe-
go lub przemiennego, w zależności od specyfiki uruchamianego urządzenia lub systemu).
Zmierzone wartości powinny być zgodne z wartościami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej uruchamianego produktu.

Do kontroli ciśnienia powietrza służy manometr. Jeżeli wartość ciśnienia powietrza
użytego do zasilania uruchamianego układu jest niezgodna z wartością wynikającą z do-
kumentacji projektowej, należy wyregulować wartość ciśnienia przez zmianę nastawy za-
woru redukcyjnego. Zawór ten stanowi integralną część układu zasilania pneumatyczne-
go (jest jednym z elementów zespołu przygotowania sprężonego powietrza lub występuje
jako odrębny element). Szczegółowa budowa oraz zasada działania zaworu redukcyjnego
oraz zespołu przygotowania sprężonego powietrza została omówiona we wcześniejszych
rozdziałach podręcznika.

Kontrola stanu złączy w instalacji elektrycznej oraz pneumatycznej polega na wizual-
nej ocenie jakości wykonanych połączeń. Osoba uruchamiająca dane urządzenie powinna
zwrócić szczególną uwagę na pewność wykonania poszczególnych połączeń, na jakość izo-
lacji przewodów elektrycznych (kontrola pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń)
oraz na sposób prowadzenia przewodów elektrycznych i pneumatycznych. Żaden z prze-
wodów nie powinien być nadmiernie naciągnięty, zbyt luźny ani zagięty. Poszczególne
przewody powinny być prowadzone w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej
uruchamianego urządzenia. '



Ogólna kontrola uruchamianego sprzętu powinna przebiegać przy wyłączonym zasila-
niu elektrycznym oraz odłączonym źródle sprężonego powietrza. Ogólną kontrolę prze-
prowadza się w celu sprawdzenia prawidłowości montażu uruchamianego urządzenia lub
systemu. Należy też upewnić się, że żaden element układu sterowania nie wykazuje wizu-
alnych oznak uszkodzenia.

W momencie włączenia zasilania elektrycznego i pneumatycznego wszystkie aktuatory
powinny znajdować się w położeniach startowych, zgodnych z dokumentacją techniczną.
Z tego też względu przeprowadza się kontrolę początkowego położenia tłoczysk siłowni-
ków i wałów silników. Jeżeli położenie startowe któregoś z urządzeń wykonawczych jest
inne niż położenie wynikające z dokumentacji technicznej, należy ręcznie doprowadzić
dane tłoczysko lub wał do położenia właściwego. Dzięki tej kontroli osoba przeprowadza-
jąca rozruch może też zorientować się, jakie będzie zachowanie poszczególnych aktuato-
rów po włączeniu zasilania elektrycznego i pneumatycznego.

Podczas wykonywania czynności związanych z rozruchem urządzeń i systemów me-
chatronicznych, w których występuje podsystem pneumatyczny lub elektropneumatyczny,
zaleca się następującą kolejność postępowania:
• przeprowadzenie ogólnej kontroli uruchamianego sprzętu;
• skontrolowanie położenia startowego tłoczysk siłowników i wałów silników;
• skontrolowanie położenia zaworów i sensorów sygnalizujących położenia robocze tło-

czysk i wałów;
• ograniczenie prędkości ruchu tłoczysk i wałów przez silne zdławienie przepływu po-

wietrza za pomocą zaworów dławiąco-zwrotnych;
• włączenie i powolne zwiększanie za pomocą zaworu redukcyjnego wartości ciśnienia

zasilania pneumatycznego;
• skontrolowanie działania sprzętu w pojedynczych cyklach roboczych bez udziału narzę-

dzi i przemieszczanych przedmiotów;
• w przypadku sterowania elektropneumatycznego wykonanie pojedynczych cykli robo-

czych bez zasilania elektrycznego przez sterowanie zaworami rozdzielającymi za po-
średnictwem pomocniczych przycisków ręcznych;

• załączenie napięcia zasilania elektrycznego uruchamianego sprzętu;
• sprawdzenie działania uruchamianego sprzętu we wszystkich przewidzianych cyklach

i trybach pracy;
• nastawienie roboczych prędkości ruchu tłoczysk i wałów za pomocą zaworów dławiąco-

-zwrotnych;
• sprawdzenie działania uruchamianego sprzętu z prędkościami roboczymi siłowników

i silników pneumatycznych.

Kontrola początkowego położenia zaworów i sensorów polega na porównaniu rzeczywi-
stych położeń poszczególnych elementów sterujących z położeniami wynikającymi z do-
kumentacji technicznej. W przypadku nieprawidłowego położenia któregoś z elementów
należy ręcznie zmienić jego położenie.

Rzetelnie przeprowadzone kontrole uruchamianego układu powinny zapobiec sytuacji,
w której jego działanie jest nieprawidłowe. a w dodatku nieprzewidywalne po włączeniu
zasilania. Mimo to zaleca się, aby uruchamianie układu odbywało się przy możliwie naj-
mniejszych prędkościach ruchu poszczególnych aktuatorów. Ma to na celu zwiększenie
bezpieczeństwa osób przeprowadzających rozruch układów sterowania pneumatycznego
lub elektropneumatycznego. W przypadku nieprawidłowego zachowania się układu, wy-



nikającego chociażby z niezauważonego podczas wcześniejszych kontroli błędu montażu
lub awarii któregoś z elementów instalacji, niewielkie prędkości ruchu tłoczysk i wałów
zmniejszają prawdopodobieństwo wypadku lub uszkodzenia sprzętu.

Również ze względu na bezpieczeństwo załączenie źródła sprężonego powietrza odbywa
się przy silnie ograniczonej wartości ciśnienia za pomocą zaworu redukcyjnego. W przypad-
ku braku prawidłowej reakcji układu na pojawienie się medium roboczego w instalacji pneu-
matycznej zwiększa się stopniowo wartość ciśnienia aż do osiągnięcia wartości nominalnej
wynikającej z dokumentacji technicznej. Na tym etapie uruchamiania układu sterowania
pneumatycznego lub elektropneumatycznego mogą ujawnić się wszelkie nieszczelności in-
stalacji pneumatycznej wynikające z niedokładnego montażu. Należyje wyeliminować przez
dociśnięcie przewodów pneumatycznych w złączach lub w razie konieczności wymienić nie-
szczelne elementy, przewody pneumatyczne lub złącza. Wszelkich modyfikacji w urucha-
mianej instalacji pneumatycznej można dokonywać po wcześniejszym odłączeniu źródła
sprężonego powietrza oraz po odpowietrzeniu instalacji. Rozłączenie instalacji pneumatycz-
nej przy włączonym zasilaniu sprężonym powietrzem może skutkować niekontrolowanymi
ruchami odłączonego przewodu pneumatycznego, miotanego w różnych kierunkach przez
strumień wypływającegopowietrza, a tym samym spowodować wypadek.
. Kolejnym etapem prac rozruchowych jest sprawdzenie działania układu, a w szczegól-
ności reakcji poszczególnych elementów wykonawczych na sygnały sterujące. Kontrolę
działania układu powinno się przeprowadzać bez narzędzi i przedmiotów podlegających
przemieszczaniu lub innej obróbce technologicznej. W przypadku układów sterowania elek-
tropneumatycznego wstępne sprawdzenie ich działania odbywa się bez włączonego zasila-
nia elektrycznego. Sterowanie poszczególnymi zaworami rozdzielającymi odbywa się wów-
czas ręcznie, z wykorzystaniem przycisków lub przełączników pomocniczych (rys. 5.3.4).
Załączenie zasilania elektrycznego następuje w przypadku prawidłowego działania układu
sterowanego ręcznie. Po załączeniu zasilania elektrycznego należy oczywiście jeszcze raz
sprawdzić działanie układu we wszystkich przewidzianych cyklach i trybach pracy.

Jeżeli testy działania uruchamianego urządzenia lub systemu elektropneumatycznego
wykonywane przy włączonym źródle zasilania elektrycznego przebiegły pomyślnie, to po-
zostaje jeszcze nastawić robocze wartości prędkości ruchu tłoczysk siłowników oraz wa-
łów silników za pomocą zamontowanych w układzie zaworów dławiąco-zwrotnych. W tym
celu należy posłużyć się dokumentacją techniczną uruchamianego układu, która określa
optymalne wartości tłumienia poszczególnych zaworów.

Ostatnim etapem prac związanych z rozruchem układów pneumatycznych lub elektro-
pneumatycznych jest przetestowanie jego pracy przy nominalnych prędkościach ruchu
poszczególnych elementów wykonawczych. Wskazane jest, aby test końcowy był przepro-
wadzany w warunkach odpowiadających rzeczywistym warunkom pracy uruchamianego
produktu mechatronicznego.

sterowanie ręczne

Rys. 5.3.4. Przełącznik do ręcznego sterowania elektrozaworem rozdzielającym



Uruchamianie urządzeń i systemów hydraulicznych
i elektrohydraulicznych
Charakter niebezpieczeństw, na które jest narażona osoba uruchamiająca urządzenia
i systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, jest podobny do zagrożeń związanych z uru-

. chamianiem urządzeń i systemów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Zagroże-
nie dla zdrowia i życia podczas uruchamiania urządzeń i systemów hydraulicznych oraz
elektrohydraulicznych jest jednak znacznie większe niż w przypadku urządzeń, w których
funkcję medium roboczego pełni sprężone powietrze. Wynika to z wielokrotnie wyższych
wartości ciśnień roboczych, a tym samym dużych wartości sił i momentów obrotowych.
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych, w których jednym z elementów składo-
wych jest podsystem hydrauliczny lub elektrohydrauliczny, składa się z wielu wstępnych
czynności kontrolnych. Po ich wykonaniu napełnia się instalację hydrauliczną cieczą ro-
boczą, a dopiero na koniec realizuje się właściwe czynności rozruchowe. Przed napełnie-
niem instalacji olejem hydraulicznym lub inną podaną w dokumentacji technicznej cieczą
roboczą powinno się przeprowadzić następujące czynności o charakterze kontrolnym:
• zapoznanie się i danymi technicznymi oraz budową uruchamianego sprzętu;
• skontrolowanie prowadzenia i oznaczenia przewodów elektrycznych oraz ułożenia prze-

wodów hydraulicznych;
• sprawdzenie możliwości wystąpienia przecieków cieczy hydraulicznej;
• sprawdzenie stanu czystości zbiornika cieczy, filtrów i króćców ssawnych oraz usunię-

cie ewentualnych zanieczyszczeń;
• sprawdzenie wydajności pompy stacji zasilającej instalację hydrauliczną.

Zapoznanie się z danymi technicznymi oraz budową uruchamianego sprzętu polega
na dokładnym przestudiowaniu dokumentacji technicznej całego urządzenia lub systemu
o~az poszczególnych elementów, z których jest on zbudowany. Szczególną uwagę należy
zwrócić na wartości napięć zasilania elektrycznego oraz wartości ciśnień w poszczegól-
nych punktach instalacji hydraulicznej.

W ramach kontroli przewodów elektrycznych trzeba sprawdzić, czy ich izolacja nie jest
uszkodzona, a także czy poszczególne przewody zostały ułożone we właściwy sposób, tzn.
czy nie są nadmiernie naciągnięte, nadmiernie luźne ani narażone na kontakt z ruchomy-
mi elementami uruchamianego układu. Kontakt przewodów elektrycznych z elementami
ruchomymi może bowiem skutkować szybkim uszkodzeniem izolacji tych przewodów
podczas eksploatacji uruchamianego układu w wyniku przetarcia izolacji. Wskazane jest
również, aby przewody elektryczne nie były narażone na bezpośredni kontakt z cieczą
hydrauliczną. .

Kontrola przewodów hydraulicznych polega również na sprawdzeniu, czy zostały one
ułożone w prawidłowy sposób. Zasady, których należy przestrzegać podczas układania prze-
wodów hydraulicznych, omówiono w rozdziale 2.4. Należy również sprawdzić poszczególne
złącza występujące w instalacji hydraulicznej pod kątem możliwości wystąpienia ewentu-
alnych przecieków. Aby ocenić szczelność wykonanej instalacji hydraulicznej, przed napeł-
nieniem jej cieczą roboczą trzeba manualnie i wzrokowo sprawdzić pewność wykonania
poszczególnych połączeń. Przyłącza występujące w instalacjach hydraulicznych są z reguły
połączeniami gwintowymi, w związku z czym kontrola jakości wykonania tych połączeń
polega na sprawdzeniu dokręcania poszczególnych złączy za pomocą klucza płaskiego.

Pozostałe czynności kontrolne, wykonywane przed napełnieniem instalacji hydrau-
licznej cieczą roboczą, to sprawdzenie zamontowanej w układzie pompy hydraulicznej
pod kątem wymaganej wydajności wynikającej z dokumentacji technicznej oraz kontro-
la czystości takich elementów uruchamianego układu, jak zbiornik cieczy hydraulicznej,
filtry oraz króćce ssawne. W razie stwierdzenia nieczystości należy je usunąć - wytrzeć



zanieczyszczone elementy tkaniną bawełnianą lub umyć je przeznaczonymi do tego celu
środkami, np. benzyną ekstrakcyjną. Zanieczyszczone filtry cieczy hychaulicznej powinno
się wymienić na nowe. Zwrócenie uwagi na czystość poszczególnych elementów instalacji
hydraulicznej jest szczególnie ważne w przypadku przeprowadzania ponownego rozruchu
po wykonaniu czynności naprawczych, konserwacyjnych lub regeneracyjnych poszczegól-
nych elementów układu hydraulicznego lub elektrohydraulicznego.

Rzetelne wykonanie opisanych czynności kontrolnych pozwala na rozpoczęcie proce-
dury napełniania instalacji hydraulicznej cieczą roboczą. W ramach tej operacji wykonuje
się następujące czynności:
• otwarcie lub zamknięcie zaworów instalacyjnych (w zależności od ich funkcji);
• sprawdzenie czystości używanych naczyń i zbiorników cieczy;
• pełne otwarcie zaworów przepływowych i zaworów dławiących w celu łatwiejszego na-

pełniania instalacji;
• napełnienie instalacji cieczą hydrauliczną.

Napełnienie instalacji cieczą hydrauliczną jest możliwe wtedy, gdy wszystkie występu-
jące w układzie zawory znajdują się we właściwych położeniach, zgodnych z ich przezna-
czeniem. Chodzi tutaj przede wszystkim o zamknięcie zaworów służących do spuszczania
cieczy hydraulicznej ze zbiornika oraz otwarcie zaworów odpowietrzających, jeśli. takie
występują w uruchamianej instalacji. W celu prawidłowego napełnienia instalacji zaleca
się także, aby w pełni otworzyć wszystkie zawory przepływowe i dławiące. Ułatwi to na-
pełnienie instalacji i zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. poduszek powietrz-
nych w różnych jej punktach.

Podczas napełniania instalacji hydraulicznej cieczą roboczą przydatne mogą być takie na-
czynia, jak lejki, dodatkowe zbiorniki, menzurki, dzbanki i kuwety. Wszystkie one powinny
być czyste. Szczególną uwagę należy poświęcić wyeliminowaniu możliwości dostania się do
napełnianej instalacji wody oraz zanieczyszczeń stałych w postaci ziarenek piasku. Zaleca
się, aby przed przystąpieniem do napełniania instalacji cieczą hydrauliczną oraz po zakoń-
czeniu tej czynności dokładnie wytrzeć używane naczynia tkaniną bawełnianą.

Instalacja hydrauliczna powinna być napełniana cieczą hydrauliczną o parametrach wy-
nikających z dokumentacji technicznej uruchamianego urządzenia lub systemu. Szcze-
gólnie ważne jest zastosowanie cieczy o wymaganej lepkości. Z dokumentacji technicznej
należy poza tym odczytać informację o ilości cieczy wymaganej do napełnienia danej in-
stalacji. Instalację hydrauliczną napełnia się powoli, kontrolując na bieżąco poziom cieczy.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby nie doszło do rozlania cieczy. Rozlaną ciecz
należy wytrzeć lub - w razie dużego wycieku - zneutralizować za pomocą przeznaczonego
do tego celu sorbentu (rys. 5.3.5).

Rys. 5.3.5. Neutralizacja rozlanego oleju za pomocą sorbentu



Dopiero po wykonaniu tych czynności oraz po pomyślnym przebiegu testów urucha-
mianego układu w warunkach biegu jałowego można przystąpić do sprawdzenia działa-
nia elementów elektrohydraulicznych zamontowanych w uruchamianym urządzeniu lub
systemie. Czynności te wykonuje się w takiej samej kolejności jak w przypadku urucha-
miania sprzętu napędzanego elektropneumatycznie. Oznacza to, że wstępne sprawdzenie
działania poszczególnych elementów elektrohydraulicznych odbywa się bez włączonego
zasilania elektrycznego, a poszczególnymi zaworami steruje się ręcznie. Następnie do-
chodzi do załączenia zasilania elektrycznego i testowania pracy układu we wszystkich
przewidzianych cyklach i trybach pracy. Podczas wykonywania tych czynności należy stale
kontrolować, czy nie następują wycieki cieczy hydraulicznej. Miejsca wystąpienia ewen-
tualnych wycieków należy zakwalifikować jako wymagające natychmiastowego usunięcia
usterki wykryte podczas procesu rozruchu.

Po wykonaniu tych czynności można załączyć zasilanie hydrauliczne w układzie podle-
gającym rozruchowi, przy czym zaleca się, aby przez pierwsze kilka godzin (od 1do 4)układ
pracował bez obciążenia. W tym czasie należy obserwować instalację w celu lokalizacji
miejsc ewentualnych przecieków oraz kontrolować takie parametry, jak:
• wartości ciśnień wskazywanych przez zamontowane w układzie przyrządy pomiarowe;
• poziom cieczy w zbiorniku;
• temperatura pompy hydraulicznej oraz temperatura silnika elektrycznego napędzają-

cego tę pompę;
• temperatura cieczy roboczej.

Po zakończeniu fazy biegu jałowego lub po uruchomieniu stacji zasilającej, gdy tempe-
ratura cieczy hydraulicznej osiągnie wartość roboczą, powinno się przeprowadzić operację
odpowietrzenia instalacji hydraulicznej. Służą do tego zamontowane w układzie zawory
odpowietrzające.

Zanim nastąpi testowanie układu sterowania hydraulicznego lub elektrohydrauliczne-
go w warunkach pełnego obciążenia, konieczne jest nastawienie wartości ciśnienia cieczy
hydraulicznej, przy której zadziała zawór bezpieczeństwa (wymaganą wartość nastawy
znajdziemy w dokumentacji technicznej uruchamianego urządzenia lub systemu). Po
jego wykonaniu zawór bezpieczeństwa powinien zostać zabezpieczony przed możliwością
regulacji przez osoby nieuprawnione. Dokonuje się tego przez oplombowanie zaworu.
Plomba zamontowana na zaworze bezpieczeństwa powinna mieć numer, który należy
wpisać do dokumentacji rozruchowej instalacji hydraulicznej.

Uruchamianie urządzeń i systemów programowalnych
Jedną z cech wyróżniających urządzenia i systemy mechatroniczne spośród innych urzą-
dzeń i systemów technicznych jest obecność programowalnego sterownika mikropro-
cesorowego. Wszelkie systemy programowalne są ponadto zbudowane z podsystemu
elektrycznego, pneumatycznego, elektropneumatycznego, hydraulicznego lub elektrohy-
draulicznego. Uruchamianie tych systemów przebiega zgodnie z zasadami sformułowa-
nymi we wcześniejszych częściach rozdziału.

Specyfiką rozruchu urządzeń i systemów programowalnych jest konieczność dokład-
nego sprawdzenia i przetestowania stworzonego oprogramowania. Czynności te powin-
ny być wykonane przez programistę przed wgraniem programu do pamięci sterownika
mikroprocesorowego. Do testowania programów sterujących pracą urządzeń i systemów
mechatronicznych służą specjalne symulatory - z reguły przeznaczone do tego kompute-



l. Dokonaj uruchomienia wybranych urządzeń lub systemów mechatronicznych dostęp-
nych w szkolnej pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych.

rowe programy symulacyjne. Są one dostarczane przezproducenta urządzeń i elementów
programowalnych, takich jak sterowniki PLC i mikrokontrolery wraz z oprogramowaniem
umożliwiającym programowanie tych urządzeń i elementów.

Przykładowe oprogramowanie LOGO!Soft Comfort, umożliwiające tworzenie oraz te-
stowanie programów sterowniczych dla sterowników PLC firmy Siemens, opisano w roz-
dziale 3.1.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń programowalnych za pomocą programu symu-
lacyjnego jest bardzo przydatne, pozwala bowiem uniknąć wielu błędów oraz skraca czas
uruchamiania tych urządzeń. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowań prze-
mysłowych skuteczność metod symulacyjnych jest ograniczona ze względu na złożone
warunki robocze uruchamianego sprzętu mechatronicznego. Prawdziwy test oprogramo-
wania sterującego pracą urządzeń i systemów mechatronicznych następuje w związku
z tym dopiero podczas rzeczywistego uruchamiania danego sprzętu.

W czasie wykonywania czynności związanych z rozruchem urządzeń i systemów pro-
gramowalnych należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
• wartość napięcia zasilającego sterownik programowalny;
• prawidłowość podłączenia do sterownika przewodów zasilających:
• prawidłowość podłączenia wyłącznika różnicowoprądowego w obwodzie zasilania ste-

rownika programowalnego;
• prawidłowość podłączenia do sterownika obwodów wejściowych i wyjściowych;
• odpowiednie ułożenie przewodów zasilających i sygnałowych;
• zapewnienie odpowiedniej izolacji między poszczególnymi przewodami.

o SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Wymień czynności kontrolne wykonywane podczas uruchamiania różnego rodzaju

urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Na jakie niebezpieczeństwa jest narażona osoba uruchamiająca różnego rodzaju urzą-

dzenia i systemy mechatroniczne?
3. W jaki sposób sprawdza się działanie układów elektropneumatycznych przed włącze-

niem zasilania elektrycznego?
4. Jakie czynności obejmuje procedura napełniania instalacji hydraulicznej cieczą roboczą?
5. Jakie środki ochrony indywidualnej stosuje się podczas napełniania instalacji hydrau-

licznej cieczą roboczą?
6. W jaki sposób neutralizuje się rozlaną ciecz hydrauliczną?

~ SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI


