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Energia elektryczna oraz inne media energetyczne to jedne z kluczowych elementów funkcjonowania praktycznie każdego zakładu przemysłowego. Ponieważ energia to temat, który dotyczy wszystkich właścicieli fabryk (wszak bez energii nie ma
mowy o produkcji), stałe podwyżki jej cen oraz brak perspektyw na zmianę tej sytuacji (chyba że na gorsze, jak przewidują eksperci) spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza tym działającym w najbardziej energochłonnych gałęziach
przemysłu.
Jak odnaleźć się w tej trudnej sytuacji? Czy w obliczu nadchodzących zmian jest
możliwe, mimo wszystko, sukcesywne zwiększanie konkurencyjności firmy bądź –
w najgorszym wypadku – zachowanie jej status quo? W opinii wielu ekspertów jest
to jak najbardziej osiągalne – wystarczy wcielić w życie pewne rozwiązania racjonalizujące zużycie energii, o których piszemy w najnowszym raporcie dotyczącym
zarządzania energią w zakładach przemysłowych. Podjęcie działań optymalizujących
zużycie energii to obecnie nie wybór, lecz konieczność – od tego zależy „być albo nie
być” wielu przedsiębiorstw.
Jak to zwykle bywa, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok... Od czego zacząć
swoją „podróż”, której celem jest poprawa efektywności energetycznej? Najlepiej od
przeprowadzenia audytu energetycznego, który pozwoli uzyskać informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w zakładzie. Wiedza ta stanowi dla przedsiębiorców swego rodzaju „mapę”, informującą o tym, po jakich drogach muszą się
poruszać, żeby nie zbłądzić w swojej „wędrówce” i osiągnąć cel w możliwie najkrótszym czasie, nie tracąc przy tym cennego „paliwa”.
Chcąc uzyskać długofalowe, stabilne w czasie oszczędności energii, konieczne
jest przygotowanie strategicznego planu działania obejmującego: pomiar zużycia energii, określenie podstawowych miejsc wymagających interwencji, wprowadzenie rozwiązań z obszaru automatyki tam, gdzie jest to zasadne, a także monitorowanie i kontrolę. Szerzej na temat zarządzania energią w przemyśle piszemy na
łamach magazynu, przytaczając wypowiedzi ekspertów zajmujących się na co dzień
tym zagadnieniem. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym materiałem, jak również z innymi artykułami, które publikujemy w najnowszym wydaniu
naszego magazynu.
Zapraszamy do lektury.

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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Dobór właściwego sterownika przemysłowego i dostarczanego z nim oprogramowania użytkowego zwiększa efektywność
procesu programowania tego urządzenia.
40 Programowanie sterowników PLC

– porady dla inżynierów
W artykule przedstawiono informacje,
które mogą okazać się pomocne przy programowaniu sterowników logicznych
(PLC), w szczególności obejmujące zagadnienia z popularnie stosowanej logiki drabinkowej.
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ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
Efektywne zarządzanie energią w zakładach przemysłowych jest bardzo istotnym
czynnikiem wpływającym na wysokość
kosztów produkcji, zyski przedsiębiorców
i konkurencyjność wyrobów czy usług. Zanim jednak zostanie wprowadzony system zarządzania energią, niezbędne jest
przeprowadzenie kompleksowego audytu
energetycznego.
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JAK POPRAWNIE CZYTAĆ RAPORTY?
Raport, czyli zestaw informacji i danych
związanych z wybranym zagadnieniem, to
element codzienności pracowników wielu
firm i instytucji, bez względu na stanowisko czy branżę. W raportach umieszcza się
wyniki przeprowadzonych badań i analiz
z najróżniejszych dziedzin. Pomagają nam
one w formułowaniu opinii na dany temat
oraz dokonywaniu wyborów.
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kontrola procesu

60 Prędkość regulacji PID

Teorię regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego najlepiej przedstawić
w postaci dobrze znanego równania różniczkowego drugiego rzędu, odnoszącego
się do prędkości, zamiast tradycyjnej formy bazującej na położeniu.
64 5 najlepszych praktyk projektowania

interfejsów HMI do urządzeń mobilnych
Projektując interfejsy człowiek-maszyna
(HMI) do urządzeń mobilnych, należy
wziąć pod uwagę szereg krytycznych czynników: sposób nawigowania po interfejsie, jego układ oraz elementy sterujące
systemem.
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Czujniki bezprzewodowe są obecnie powszechnie wykorzystywane w przemyśle przede wszystkim w aplikacjach monitoringu, jednak niedawno opracowane rozwiązania – takie jak odzyskiwanie
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„Biznes to relacje między ludźmi, a nie
liczby, gdyby było inaczej, najbogatsi byliby
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e-wydanie

ELASTYCZNA AUTOMATYKA
W TWOJEJ FABRYCE

e1 Czy roboty odbiorą nam pracę?
e3 Poszukiwanie prawdy w raportowaniu

Technologie opracowane specjalnie dla
potrzeb przemysłu sprawiają, że coraz łatwiej jest konstruować i implementować
automatykę tzw. elastyczną.

pomaga w ulepszaniu funkcjonowania
zakładów produkcyjnych
e5 Minimalizowanie zagrożeń w szafach
rozdzielczych
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Aktualności
Na naszym portalu informujemy na bieżąco
o najważniejszych wydarzeniach związanych
z automatyką przemysłową.

Źródło: Fotolia

Przemysłowe systemy
kontroli a cyberbezpieczeństwo.

Więcej artykułów
na temat sterowników przemysłowych
znajdą Państwo na
stronie: www.controlengineering.pl

Pięć skutecznych strategii zbierania danych
w przemyśle
Akwizycja i zbieranie danych powinny pomagać nam w uzyskiwaniu użytecznych
informacji, a nie nas dezorientować. Aby otrzymywać ważne informacje z danych przemysłowych, należy wziąć pod uwagę pięć efektywnych strategii, które
zostały opisane w artykule.

e-wydanie
Najnowsze wydanie magazynu publikujemy
w wersji rozszerzonej, w formacie cyfrowym,
na stronie www.controlengineering.pl.

Numery specjalne
Dodatki tematyczne
Bezpieczeństwo
przygotowywane
2019
przez redakcję „Control Engineering PolBezpieczeństwo
jako narzędzie
podstawowe
ska” – samodzielnie
lub we współpracy
z magazynem „InżyC
nieria & Utrzymanie Ruchu” – dotyczą najważniejszych
zagadnień związanych z automatyką
Produkcja wirtualna
i przemysłem. Zawierają niepublikowane
wcześniej materiały rodzimych autorów, a także tłumaczenia artykułów
z amerykańskich edycji m.in. „Control Engineering” oraz „Plant Engineering”. Dostępne
są w wersji drukowanej i cyfrowej, pod adresem: www.controlengineering.pl. Najnowsze
dodatki to „Bezpieczeństwo” i „Fabryka 4.0”.
Wydanie IX

ludzi • maszyn • procesów • danych

Pomiary elektryczne:

Prace zwiâzane z pomiarami elektrycznymi
muszâ byä wykonywane ze ıwiadomoıciâ
zagroŏeĞ, jakie im towarzyszâ.

Rozległa wiedza, doświadczenie, dyspozycyjność do podróży,
umiejętności komunikacyjne, entuzjazm oraz optymizm to
cechy, które powinien posiadać idealny kandydat chcący pracować jako Industry 4.0 Inżynier. Czy jesteś gotowy podjąć
to wyzwanie?

Autonomiczne mobilne roboty w transporcie
wewnętrznym to technologia na miarę
Przemysłu 4.0
Jak zwiększyć wydajność produkcji i zredukować koszty? To pytanie towarzyszy przedsiębiorcom, którzy nieustannie poszukują „złotego środka” w drodze do osiągnięcia sukcesu na rynku i ugruntowania swojej pozycji na nim. Coraz chętniej sięgają oni po innowacyjne rozwiązania, takie jak np. automatyzacja logistyki wewnątrzzakładowej.

Sztuczna inteligencja non-fiction
Według szacunków analityków z Deloitte rynek sztucznej inteligencji rośnie w tempie 55,1% rok do roku. Nie ma dnia, by
w mediach nie pojawiła się informacja o jej wszechstronnych
możliwościach. A jak wygląda rzeczywistość? Czy sztuczna inteligencja zadomowiła się już we współczesnych fabrykach?
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systemów sterowania



Audyt BHP w dziale utrzymania ruchu
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Industry 4.0 – praca nowych możliwości




Raport specjalny do:

Symulator wirtualnej hali produkcyjnej umoŏliwia
monitorowanie róŏnych parametrów procesowych
oraz daje wglâd w luki produkcyjne



WpĜyw sztucznej inteligencji na branŏö robotyki



PrzemysĜ nowoczesnych obrabiarek
– korzyıci z cyfryzacji



Znaczenie i wartoıä technologii
przetwarzania danych na krawödzi sieci

Firmy wspóápracujące:

Raporty
Wszystkie raporty drukowane w „Control
Engineering Polska” dostępne są pod adresem: www.controlengineering.pl.
Trzy najnowsze to:
• Zarządzanie energią w przemyśle
• Systemy wizyjne
• Automatyzacja procesów spawania
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Register Today at

http://iotsummit.advantech.com/

Liczba projektów integracyjnych
systemów automatyki
w ciągu roku
ponad 40
31 do 40
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Cyberbezpieczeństwo
Wysoki poziom zagrożenia przemysłowych systemów sterowania
coraz bardziej poważnymi cyberatakami

J

edna czwarta respondentów, którzy
wzięli udział w badaniu dotyczącym
cyberbezpieczeństwa przeprowadzonym przez „Control Engineering”,
zidentyfikowała wysoki poziom cyberzagrożeń dla systemów sterowania w swoich
zakładach przemysłowych, zaś inna 9-procentowa grupa respondentów podała, że
ich systemy są zagrożone bardzo poważnie. Największymi zagrożeniami dla systemów wysokiego ryzyka są: złośliwe oprogramowanie (malware) pochodzące z przypadkowych źródeł (28%) oraz ataki przy
wykorzystaniu wrażliwych urządzeń sieciowych (26%). Poniżej podano cztery
inne, dodatkowe wyniki badań, odnoszące się do wysoce albo bardzo poważnie
zagrożonych systemów sterowania.

1

Analiza podatności na cyberzagrożenia. 39% respondentów podało, że
w ciągu ostatnich 3–6 miesięcy w ich fir-
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 Integrator systemów pracuje przeciętnie nad
14 projektami rocznie, a 14% z integratorów
w tym okresie zajmuje się ponad 30 projektami. Źródło: Badania Control Engineering
nad integracją systemów

2

Incydenty związane z cyberatakami.
Ponad połowa respondentów w ciągu
ubiegłych 24 miesięcy doświadczyła co
najmniej jednego złośliwego cyberataku
na sieci systemów sterowania i/lub sprzęt
informatyczny w ich zakładach, którego
byli świadomi. 13% respondentów miało
świadomość 5 lub więcej ataków, 43%
z tych incydentów było przypadkowymi
infekcjami, 21% było celowymi atakami,
zaś 36% było wskazane zarówno jako
przypadkowe, jak i celowe.

3

Identyfikowanie cyberincydentów.
72% respondentów podało, że byli
alarmowani przez swoje organizacje wewnętrzne o niedawnych cyberincydentach.

50%
43%
42%
39%
38%
34%
33%

aplikacje systemów sterowania

21%
20%

↗ Najbardziej wrażliwe na cyberzagrożenia komponenty w firmach respondentów to urządzenia
i protokoły komunikacji bezprzewodowej (50%), pliki związane z projektami i procedury operacyjne systemów sterowania (43%) oraz połączenia z systemami wewnętrznymi (42%).
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Źródło: CFE Media LLC.

32%
25%

użytkowników końcowych
jest zaznajomionych z platformą Przemysłowego Internetu Rzeczy
(IIoT); udział ten wzrósł od wartości 60%
w 2015 r. Źródło: Badania Control Engineering nad Przemysłowym Internetem Rzeczy
i Przemysłem 4.0



26%

zakładów zleca firmom
zewnętrznym prace związane
z konserwacją zasobów oraz integracją systemów. Źródło: Badania Control Engineering
nad płacami i karierą

4

Czynniki ryzyka. Brak odpowiednich
technologii oraz szkoleń lub wdrożeń związanych z technologiami to największe czynniki ryzyka zidentyfikowane
przez respondentów, których systemy sterowania są zagrożone poważnie lub bardzo poważnie. Inne czynniki ryzyka to:
przestarzałe zasoby zakładów (46%),
brak polityk cyberbezpieczeństwa (46%),
a także brak szkoleń i wdrożeń związanych z tymi politykami (41%).

Amanda Pelliccione jest dyrektorem
ds. badań w CFE Media.

32%

serwery i połączenia OPC

79%



19% incydentów zostało zidentyfikowanych dzięki analizom wykonanym przez
firmy zewnętrzne, a 9% zostało zgłoszonych przez rząd lub inne strony trzecie.

Wrażliwe na cyberataki komponenty przemysłowych systemów
sterowania, których poziom zagrożenia jest wysoki
lub bardzo poważny

programy do archiwizacji danych
i ich połączenia

58%

21 do 30

mach została wykonana analiza podatności na cyberzagrożenia. W zakładach
podatność ta była kontrolowana średnio
w ciągu ubiegłych 8 miesięcy.

urządzenia i protokoły komunikacji
bezprzewodowej
pliki związane z projektami, procedury
operacyjne systemów sterowania
połączenia z innymi systemami
wewnętrznymi
urządzenia sieciowe (firewalle, switche,
routery, bramy sieciowe)
zasoby komputerowe pracujące pod
komercyjnymi systemami operacyjnymi
połączenia z obiektowymi
sieciami SCADA
cyberzasoby systemów sterowania oraz
kopie zapasowe systemów aplikacji
protokoły komunikacyjne używane
przez systemy sterowania
wbudowane sterowniki/kontrolery
oraz inne komponenty

1 do 10

11%

CE

Online
Badania rynku publikowane przez
nas w poprzednich numerach znajdą
Państwo pod adresem:
www.controlengineering.pl/category/
badanie-rynku/

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Źródło: Energetab

AKTUALNOŚCI

Energetab 2018

Ciekawostki z targów energetycznych
W dniach 11–13 września 2018 roku
w Bielsku-Białej odbyła się 31. edycja
ENERGETABU – targów nowoczesnych
urządzeń, aplikacji i technologii dla
przemysłu energetycznego. To jedno
z najistotniejszych wydarzeń dla branży,
dlatego nie zabrakło na nim zarówno
międzynarodowych, jak i rodzimych
wystawców.
Targi ENERGETAB, organizowane od
ponad 30 lat przez ZIAD Bielsko-Biała,
to największe w Polsce międzynarodowe
targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki. Zakres prezentowanych wyrobów i technologii jest bardzo

8

obszerny. Jak co roku, również tym razem
przeważały urządzenia i aparatura związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego
po najwyższe napięcia. Poza tym na tzw.
stoiskach plenerowych można było zobaczyć maszyny, urządzenia czy pojazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji
linii napowietrznych czy kablowych. Silnie prezentowaną branżą była też automatyka i elektronika przemysłowa –
dostawcy aparatury pomiarowej, elementów elektromechanicznych (np. przekaźników, złączy, obudów), elementów indukcyjnych, transformatorków, zasilaczy itp.
Od lat na bielskich targach pojawia się też
wielu producentów i dostawców z branży
oświetleniowej, zarówno jeśli chodzi
o źródła światła (tutaj zdecydowanie prze-

ważają LED-y), jak i oprawy czy słupy.
Wśród wystawców tej branży okazałe stoisko miał Philips Lighting, który od paru
miesięcy „świeci” nową nazwą Signify.
Nie brakowało też przedstawicieli branży
odnawialnych źródeł energii (OZE), w któ-
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rej przeważali dostawcy paneli fotowoltaicznych oraz niezbędnych układów sterowania czy zabezpieczeń. Pojawiły się też
firmy oferujące systemy magazynujące energię, jak wyróżniona w konkursie targowym Brązowym Medalem PGE Energii Odnawialnej TRAKCJA PRKiI. Chociaż na polskich drogach rzadko można spotkać samochody elektryczne, na targach pojawiło się kilku dostawców całkiem pomysłowych kiosków czy słupków do zasilania tych pojazdów (np. PRE Biel
czy Energopomiar-Elektryka), a także kilka modeli samochodów elektrycznych.
Bielskie targi ENERGETAB to impreza targowa mająca
liczne grono stałych sympatyków i odwiedzających gości,
zatem jest to też doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Kilkanaście firm zaznaczyło na targach obchodzone w 2018 roku swoje jubileusze, jak np. RELPOL, któremu stuknęła sześćdziesiątka. 50-lecie działalności obchodził Elektromontaż Rzeszów, a z młodszych firm należy wspomnieć długoletnich wystawców, jak MIKRONIKA (35-lecie)
czy ZPUE (30-lecie). Firmy te otrzymały okolicznościowe gratulacje od organizatora targów.
Większość wystawców dokłada starań, aby właśnie na
ENERGETABIE pokazać swoje najnowsze produkty, a nawet
rozwiązania prototypowe, by rozeznać, czy spotkają się one
z zainteresowaniem rynku. Sprzyja temu uznanie przez Prezesa Urzędu Patentowego RP targów ENERGETAB 2018 jako
wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na
niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
Ponad 50 firm zgłosiło swoje produkty do konkursu na
szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na targach. Jury konkursu, któremu przewodził dyrektor Instytutu
Energetyki w Warszawie, dr hab. inż. Tomasz Gałka, postanowiło nagrodzić Pucharem Ministra Energii „Zintegrowany system zasilania w oparciu o rozdzielnicę górniczą e2ALPHA-G
i sterownik e2TANGO” zgłoszony przez spółkę ELEKTROMETAL ENERGETYKA. Puchar Prezesa PTPiREE zdobył „Sterownik polowy nowej generacji CZIP®-PRO” produkcji RELPOL, a Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych
wyróżniono „Kompleksowe rozwiązanie rozdzielnic WN w izolacji gazowej” ELEKTROBUDOWY. „Złoty Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego przypadł poznańskiej MIKRONICE za „elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn DALI-box”, w których szczególną uwagę konstruktorzy zwrócili na odporność
na coraz groźniejsze, także w Polsce, cyberataki.
www.energetab.pl
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Konferencja redakcji Control Engineering Polska

III edycja konferencji ROBOTECH już za nami
Ponad 160 uczestników zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami
w dziedzinie robotyki spotkało się 18 września br. na ROBOTECHU – jednej
z najważniejszych konferencji dotyczących tej tematyki w Polsce. W tym
roku, tak jak i w poprzednim, czasopismo „Control Engineering Polska”
i Wydawnictwo Trade Media International zorganizowało ją we Wrocławiu
– mieście, w którym działają zrobotyzowane centra produkcyjne, choćby takie
jak Centrum Innowacji 3M, które uczestnicy konferencji mogli zwiedzić.
Tak jak rok temu, nowoczesne centrum
biznesowe Ibis Styles Wrocław Centrum gościło profesjonalistów: dyrektorów zakładów produkcyjnych, inżynierów robotyków i automatyków, przedstawicieli środowiska akademickiego i sektora państwowego. Jednym słowem, spotkali się wszyscy zainteresowani robotyzacją, a w kuluarach można było obejrzeć
interesujące prezentacje wystawców i bez-

pośrednio wymienić się poglądami ze specjalistami. Wśród poruszanych w trakcie prelekcji zagadnień znalazły się między innymi takie jak: robotyka w koncepcji Przemysłu 4.0, właściwy wybór robota
do konkretnej aplikacji, komputerowe
systemy wspomagające w robotyce, optymalizacja systemów połączeń na stanowiskach zrobotyzowanych, symulacja zrobotyzowanych procesów produkcyjnych czy

też dotyczące zagadnień związanych ze
współpracą człowieka z robotem (tzw. collaborative robotics).
W tematykę konferencji wprowadził
uczestników Krzysztof Sas, ekspert ds.
systemów automatyki w firmie Robotize,
który robotyką przemysłową zajmuje się
od 7 lat, skutecznie wdrażając systemy
zrobotyzowane głównie w przemyśle automotive i FMCG.
W tym roku wraz z Dawidem Cekusem, profesorem Politechniki Częstochowskiej i kierownikiem Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania,
uczestnicy pierwszej prezentacji od razu
udali się w „daleką podróż”, gdyż tematem była budowa i wykorzystanie łazików marsjańskich w przemyśle. Jak się
okazuje, łaziki marsjańskie można wykorzystać w przemyśle, m.in. przy pracy na

IV EDYCJA

Konferencja & Wystawa
9 kwietnia 2019 r., Warszawa

z Przemysłowy Internet Rzeczy z Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości
z Big Data – Jak zarządzać i korzystać z Cyberbezpieczeństwo z AI z Digital Twin
z Rzeczywistość rozszerzona z Rzeczywistość wirtualna z Coboty
z Najnowsze trendy z Badania i Rozwój
Zaufali nam:

Organizator:

www.przemysl40.eu

liniach produkcyjnych jako roboty inspekcyjne czy też zastępujące człowieka w nieznanych, trudnych lub niebezpiecznych
warunkach terenowych.
O projektowaniu optymalnej zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle automotive mówił Mariusz Orda, lider
dywizji w firmie RW Swiss Automation.
Przedstawił zagadnienia związane z tworzeniem i optymalizacją procesu robotycznego w przemyśle automotive na podstawie konkretnej linii produkcyjnej. Omówił kolejne inżynieryjne etapy projektowania linii produkcyjnej oraz dobór narzędzi do wybranych technologii.
Z kolei Sebastian Perz, Regional Account Manager w firmie KUKA Polska,
w swoim wystąpieniu starał się zainteresować słuchaczy najnowszymi trendami
w robotyce dotyczącymi digitalizacji produkcji. Przedstawił zagadnienia związane
z nadzorem i zarządzaniem produkcją zrobotyzowaną oraz dotyczące autonomicznego transportu wewnętrznego.
Zawsze najciekawsze dla słuchaczy są
prezentacje pokazujące praktyczne wykorzystanie robotów. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie
Tomasza Wikieraka i Marcina Paprockiego
z firmy 3M Poland, którzy przedstawili
zastosowanie robotów przemysłowych
w obiektach firmy 3M w naszym kraju.
Natomiast o zastosowaniu produktów
Cognex w aplikacjach z robotami przemysłowymi mówił Mateusz Hablaszek,
Account Sales Engineer w firmie Cognex
Poland. Przedstawił optymalny sposób
wykorzystania systemów wizyjnych i 3D
w aplikacjach z robotami przemysłowymi.
Przekonywał, dlaczego ważne są stabilne,
precyzyjne i szybkie algorytmy do pozycjonowania robotów oraz wyjaśniał, czy
można je łatwo wdrożyć w warunkach
produkcyjnych.
„Manufactured Efficiency automatyzacja i robotyzacja produkcji kluczem do
globalnego sukcesu w biznesie” to tytuł
prelekcji Jacka Urbanowicza, zajmującego
stanowisko Technical Coordinatora w firmie FANUC Polska. Mówił m.in. o inteligentnych technologiach, robotach i obrabiarkach przemysłowych, systemach sterowania CNC oraz opcjach stworzonych
w celu wsparcia producentów w procesie
transformacji w dobie Przemysłu 4.0.
Czy współpraca człowieka z robotem
może być bezpieczna? Mówił o tym Kamil
Wójcik, specjalista ds. bezpieczeństwa
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i modernizacji maszyn w firmie Pilz Polska. Zaprezentował m.in. problematykę
współpracy człowiek – robot, drogę w kierunku bezpiecznej aplikacji HRC, pomiary
sił kolizji robotów współpracujących oraz
wykorzystanie technologii VR w aplikacjach wykorzystujących roboty.
O układach bezpieczeństwa w systemach zrobotyzowanych mówił Szymon
Gumółka, Marketing Manager w firmie
Balluff. Udało mu się odpowiedzieć na
pytania, czy sposób przesyłu informacji
ma wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo produkcji oraz jak zwiększyć efektywność procesów zrobotyzowanych.
Natomiast o zwinnym i autonomicznym podejściu do spersonalizowanej produkcji opowiedział słuchaczom Maciej
Kuczyński, Regional Marketing Manager w firmie Omron Electronics. Również nawiązał do produkcji niskoseryjnej,
zyskującej dziś na znaczeniu wraz z dynamicznym rozwojem rynku e-commerce.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się w trakcie tegorocznej imprezy Robotech prelekcja wygłoszona przez Krzysztofa Czubę, prokurenta w firmie Bergman
Engineering. Jak stwierdził, w świecie
przemysłu, Internetu Rzeczy (IoT) i Technologii Operacyjnej (OT) i z urządzeniami mającymi coraz bardziej wyrafinowaną sztuczną inteligencję, musimy mieć

pewność, że wszystkie systemy działają
w sposób oczekiwany i będą bezawaryjnie
wspierać procesy przemysłowe i biznesowe.
„Get robotized or go home” – tak zatytułował swoje wystąpienie Krzysztof Sas,
podsumowując tegoroczny ROBOTECH.
Nie musiał nikogo z uczestników przekonywać, że robotyzacja jest konieczna, aby
utrzymać konkurencyjność i tempo wzrostu naszego przemysłu. Przedstawił kilka
przykładowych wdrożeń oraz robotyzację
jako sposób innego spojrzenia na procesy,
a także w jaki sposób przeprojektować je
pod automatyzację, zamiast automatyzować to, co już jest.
Oprócz wspomnianych prezentacji było
jeszcze wiele innych wystąpień, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W tym roku uczestnicy konferencji mieli
okazję zwiedzić zrobotyzowane zakłady
firmy 3M we Wrocławiu i zobaczyć, jak
funkcjonuje zrobotyzowana linia produkcyjna w jednej z najbardziej zaawansowanych fabryk produkcyjnych na świecie. Wrocławskie centrum o powierzchni
600 m² zostało zaprojektowane tak, aby
oddać innowacyjną kulturę firmy 3M,
a rolę przewodników po świecie nowoczesnych technologii pełnią interaktywne
ekspozycje i praktyczne demonstracje.
Bohdan Szafrański
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Multiprojekt – Multinarium

Źródło: Multiprojekt

18 września br. w Krakowie odbyło się pierwsze seminarium techniczne
krakowskiej firmy Multiprojekt, zwane przez organizatorów Multinarium.
W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących przede
wszystkim branżę przemysłową, systemów i urządzeń automatyki
przemysłowej, utrzymania ruchu, a także przedstawiciele wyższych
uczelni technicznych, kształcących kadry inżynierskie.

Jak podkreślił prezes zarządu firmy Multiprojekt dr inż. Grzegorz Góral, firma
obecna jest na rynku krajowym już od
15 lat i wciąż się rozwija, zarówno pod
względem proponowanej klientom oferty,
jak i zatrudnienia, które obecnie przekroczyło już ponad 50 osób, a firma zmienia
status z małego na średnie przedsiębiorstwo. Dynamika tego rozwoju widoczna
była w czasie całego Multinarium.
W kolejnych prezentacjach technicznych
przedstawiciele różnych działów firmy
Multiprojekt prezentowali produkty i rozwiązania systemowe dostępne w ofercie
firmy. Na szczególną uwagę zasługuje jej
kompleksowość oraz ukierunkowanie na
technologie Przemysłu 4.0, a zatem rozproszenie funkcji automatyki i ich możliwie największą integrację.
Firma Multiprojekt to przede wszystkim uznany już na rynku polskim dystrybutor napędów, silników i innych elementów automatyki. Zaprezentowano zatem
serwonapędy dedykowane do obsługi
układów wieloosiowych firmy Estun
oraz innowacyjne silniki liniowe LinMot, cechujące się unikalną konstrukcją
łączącą funkcje silnika liniowego i obrotowego z wałem lewitującym w polu
magnetycznym. Rozwiązania te w ciekawy i przystępny sposób prezentował
gość specjalny Multinarium – Aleksander

Konferencja Automotive 2018

– wyzwania dostawców i oczekiwania producentów

12

Zgromadzonych gości powitał Michał Kot
z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnące znaczenie Polski na rynku międzynarodowym
jako producenta w branży automotive.

Podkreślił również fakt, że branża motoryzacyjna i sektory z nią powiązane tworzą
blisko 1,1 mln miejsc pracy, co czyni ją
niezwykle istotną gałęzią polskiej gospodarki.

Źródło: Omega Communication

Praktyczne aspekty wdrażania
rozwiązań Industry 4.0 w zakładach
produkcyjnych były wiodącym
tematem czwartej edycji konferencji
Automotive, która odbyła się w dniach
6–7 września 2018 r. w Zakopanem.
Udział w wydarzeniu wzięło blisko
200 reprezentantów przedsiębiorstw
produkcyjnych z branży automotive,
dostarczycieli technologii oraz
reprezentantów instytucji branżowych
i wiodących uczelni technicznych.
Partnerem technologicznym tego
wydarzenia była firma Siemens.
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Wykłady zostały poprzedzone debatą, w której udział
wzięli reprezentanci firm Adient, AIUT, FCA, LEAR oraz Siemens. Paneliści podczas dyskusji poświęcili szczególną uwagę
gotowości polskich przedsiębiorstw na wdrażanie rozwiązań
z obszaru koncepcji Industry 4.0, ukazując to zagadnienie z
perspektywy zarówno przedsiębiorstw produkujących gotowe
samochody, jak i przedsiębiorstw dostarczających komponenty oraz technologię dla tych firm.
Spośród wygłoszonych prezentacji dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wystąpienie Thomasa Kaisera z
Mercedes Benz Manufacturing Poland. W wystąpieniu bazującym na przykładzie budowanej aktualnie fabryki silników
Mercedesa w Jaworze, przedstawiono technologie z koncepcji Industry 4.0: roboty współpracujące, Internet Rzeczy oraz
wirtualną rzeczywistość w procesach szkoleniowych. Zaprezentowano również silnik OM654, który będzie produkowany w budowanym zakładzie.
Partnerem głównym konferencji były firmy AIUT, AmiSter,
MJ Group oraz Pepperl & Fuchs.
Partnerami konferencji były firmy: Automatech, Evatronix,
Evotec, GT85, Festo, KUKA, Promatik, Rittal, Stoltronic oraz
TheusLED.
www.konferencja-automotive.pl
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Staniszewski, przedstawiciel firmy LinMot. Nie zabrakło też
informacji o najnowszych rozwiązaniach w obszarze programowalnych paneli operatorskich HMI firmy Weintek oraz sterowników PLC FATEK, współpracujących z modułami rozszerzalnych We/Wy do zaawansowanych funkcjonalnie aplikacji sterowania i monitoringu. W kontekście rozproszenia, integracji i elastyczności proponowanych przez firmę Multiprojekt
rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej zwraca
uwagę powszechna implementacja protokołu EtherCAT oraz
uniwersalnej, nowoczesnej architektury OPC UA.
Na zakończenie Multinarium zaprezentowano rozwijane koncepcje własnych produktów firmy Multiprojekt. To
w pierwszym rzędzie oferowany już klientom system MES
– zarządzania i monitorowania produkcji, z elementami analityki wydajności sprzętowej i funkcjonalnej. Odważną i bezprecedensową dla rynku polskiego jest realizowana koncepcja
prototypu własnego, pierwszego całkowicie polskiego robota
przemysłowego. Wstępne informacje o unikalności jego konstrukcji mechanicznej, wykorzystywanych do budowy elementach kompozytowych oraz układzie sterowania opartym
na sterowniku 3 Motion Controller, opracowanym przez inżynierów firmy Multiprojekt, przedstawił kierujący projektem
Jakub Żak.
Krakowskie Multinarium zakończyła popołudniowa
wycieczka statkiem po Wiśle do malowniczo położonego
Tyńca, która pozwoliła uczestnikom na swobodną wymianę
myśli, pomysłów, nawiązanie nowych kontaktów na płaszczyźnie zarówno zawodowej, jak i towarzyskiej. Przedstawiciele firmy Multiprojekt wstępnie przedstawili perspektywę
kontynuacji spotkań w ramach Multinariów w innych częściach Polski.
Andrzej Ożadowicz
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ABB

ABB zbuduje w Szanghaju najnowocześniejszą
na świecie fabrykę
Firma ABB ogłosiła, że zainwestuje 150 mln dolarów w budowę
najnowocześniejszej na świecie, zautomatyzowanej i elastycznej fabryki
produkującej roboty. Nowe centrum produkcyjne w Szanghaju ma zostać
otwarte pod koniec 2020 r.
To kluczowa inwestycja dla ABB – lidera
produkcji robotów w Chinach i kluczowego partnera na największym na świecie
rynku robotyki. W 2017 r. co trzeci robot
na świecie został sprzedany do Chin. Od
1992 r. firma zainwestowała w tym kraju
2,4 mld USD.
ABB i władze administracyjne Szanghaju podpisały porozumienie o współpracy strategicznej, skupiające się na rozwoju przemysłu, energetyki oraz transportu i infrastruktury tego regionu,

a także na wsparciu inicjatywy „Made in
Shanghai”. Porozumienie podpisał burmistrz Szanghaju Ying Yong oraz prezes
Grupy ABB Ulrich Spiesshofer.
– Zaangażowanie Chin w zmiany
w przemyśle produkcyjnym powinno być
drogowskazem dla reszty świata – powiedział Spiesshofer. – Strategiczne połączenie
najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji, zaawansowanej robotyki
i przetwarzania danych w chmurze stanowi wzór do naśladowania dla wszyst-

kich państw zainteresowanych stworzeniem bazy produkcyjnej, która będzie konkurencyjna na światowych rynkach. Szanghaj stał się ważnym ośrodkiem zaawansowanych technologii – zarówno dla ABB,
jak i dla całego świata.

Wskazując drogę poprzez cyfrową
Fabrykę Przyszłości
Dzięki wielu rozwiązaniom z dziedziny
uczenia maszynowego, technologii cyfrowych online i współpracy robotów z człowiekiem nowa fabryka w Szanghaju stanie się najbardziej zaawansowanym zakładem w sektorze robotyki. Częścią kompleksu będzie centrum badań i rozwoju,
które pomoże przyspieszyć innowacje
ABB w dziedzinie sztucznej inteligencji.

SOLIDEXPERT Polska

Źródło: SOLIDEXPERT Polska

XVI edycja konferencji SOLIDEXPERT przebiegała
pod hasłem „Rozwiązania dla przemysłu”
Blisko 350 uczestników zgromadziło
się w Krakowie na tegorocznej
edycji konferencji SOLIDEXPERT,
aby posłuchać prelekcji wygłaszanych
na takie tematy, jak np. CAD/CAM,
nowości SOLIDWORKS 2019,
Przemysł 4.0, zarządzanie danymi
i procesami, ERP i PDM, optymalizacja, technologia i sprzęt.
Dzięki bogatej i różnorodnej tematyce
tegoroczna konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – w grupie uczestników znaleźli się konstruktorzy CAD, inżynierowie procesów, specjaliści IT, kadra menedżerska oraz kadra najwyższego szczebla. W wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele branży maszyn
i urządzeń, produktów konsumenckich,
automotive, przemysłu ciężkiego oraz
edukacji i B+R.
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XVI edycja konferencji odbyła się
w zupełnie nowej lokalizacji, czyli Starej Zajezdni Kraków, która obecnie pełni

funkcję browaru na krakowskim Kazimierzu. Zmiana lokalizacji okazała się strzałem w dziesiątkę – sprzyjała networkin-
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Wykorzystując nowe, globalne podejście firmy do projektowania, fabryka znacząco zwiększy asortyment produkcji pod
względem rodzajów robotów oraz wariantów poszczególnych rodzajów robotów,
dzięki czemu możliwa będzie większa personalizacja.
Cała fabryka zostanie odtworzona
w technologii Digital Twin (cyfrowy bliźniak), aby kierownictwo, inżynierowie,
operatorzy i serwisanci mogli korzystać
z innowacyjnych narzędzi monitorowania i oceny procesów w czasie rzeczywistym. Obejmuje to usługę ABB Ability™
Connected Services do zbierania i analizy
danych pod kątem sprawności i wydajności robotów ABB w fabryce.

Lepsze wykorzystanie przestrzeni
produkcyjnej

cjonują połączone wyspy zautomatyzowanych procesów. Pozwoli to sprawnie
dostosować proces wytwarzania do zmian
na chińskim rynku robotyki.
Aby zwiększyć skalę masowej personalizacji i poprawić elastyczność, fabryka
będzie wykorzystywać oprogramowanie
ABB SafeMove2, które umożliwia bezpieczną pracę robotów w bliskim otoczeniu ludzi. Dodatkowo roboty ABB
YuMi pozwolą na ścisłą współpracę ludzi
i maszyn przy montażu niewielkich części,
koniecznych do produkcji robota.

Zakład w Szanghaju stanie się kluczowym elementem globalnego systemu
dostaw robotów ABB – wraz z niedawno
zmodernizowaną fabryką w szwedzkim
Vaesteras oraz zakładem w Auburn Hills,
w stanie Michigan (ABB pozostaje jedynym światowym dostawcą robotów posiadającym moce produkcyjne w Stanach
Zjednoczonych). Ten krok w przyszłość
pozwoli lepiej sprostać wymaganiom
klientów i zbliży produkcję do lokalnych
odbiorców.
www.new.abb.com

pl.rs-online.com

W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni fabryka zostanie zaprojektowana w elastycznym układzie, w którym
zamiast stałych linii produkcyjnych funk-

gowi i nawiązywaniu nowych kontaktów
biznesowych.
Tradycją SOLIDEXPERT jest, aby
każda edycja konferencji miała swój projekt przewodni. W tym roku firma postawiła sobie poprzeczkę bardzo wysoko.
Podjęła się zaprojektowania i zbudowania od podstaw własnej frezarki CNC! Jak
przystało na grupę zapalonych inżynierów, udało im się zrealizować ten projekt.
Podczas konferencji odbyła się premiera
tejże frezarki, która wzbudziła ogromne
zainteresowanie wśród uczestników.
Oprócz interesujących prelekcji na
uczestników wydarzenia czekały atrakcje w postaci stanowisk partnerów,
gdzie można było porozmawiać na temat
sprzętu i oferowanych przez nich rozwiązań programowych. Przygotowane zostały
również stanowiska konsultacyjne, przy
których była możliwość wymiany poglądów. Poza tym uczestnicy mogli wziąć
udział w konkursie MODELMANIA,
sprawdzając swoje umiejętności projektowania na czas w SOLIDWORKS. Podczas
konferencji wręczono również nagrody
w studenckim konkursie projektowym
SOLIDWORKS – You Can Design.

www.solidexpert.com

Kim chciałeś zostać, będąc dzieckiem?
Twoja ambicja zaprowadziła Cię do świata inżynierii, a Twoje pomysły
kształtują jego przyszłość. Jednak by robić to, co robisz najlepiej, potrzebujesz
czasu na skupienie się na tym, co naprawdę się liczy.
Jesteśmy dystrybutorem produktów dla automatyki, elektroniki i utrzymania
ruchu i od 80 lat pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele.
Wspieramy wszystkich pełnych inspiracji. Wspieramy inżynierów jutra.
We’re here
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Universal Robots

Robotyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce
Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Robotyki (International
Federation of Robotics – IFR) rok 2017 pod względem robotyzacji można
zaliczyć do bardzo udanych. Globalnie sprzedaż robotów wzrosła o 30% (łączna
sprzedaż w 2017 roku – 381 335 jednostek), w Europie o 18%, w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej o 36%, natomiast w Polsce o 16% w porównaniu
z rokiem poprzednim. Na całym świecie w 2017 r. liczba zainstalowanych
robotów przekroczyła 2 miliony. IFR prognozuje także dalszy wzrost robotyzacji.
Autorzy raportu docenili roboty współpracujące jako jeden z ważniejszych trendów technologicznych w robotyce w najbliższych latach, obok Przemysłowego
Internetu Rzeczy (IIoT) i uczenia maszynowego. Ponadto podkreśla się, że
zakres aplikacji współpracujących rośnie,
a współpraca na linii człowiek–robot to
także szansa automatyzacji dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Ważnym elementem według analityków IFR jest także

prostota programowania i obsługi rozwiązań robotycznych.

Europa i rynek CEE
IFR szacuje, że w ubiegłym roku dostarczono na rynek Europy Środkowo-Wschodniej 10 538 robotów przemysłowych (blisko 36-proc. wzrost w stosunku do 2016 r.), a łączna liczba robotów pracujących w regionie na koniec

roku 2017 to 52 863 (cała Europa: blisko 498 000). Procentowa zmiana sprzedaży w poszczególnych krajach CEE,
Węgry: +245% (łącznie dostarczonych
2470 robotów), Rosja +99% (711 robotów), Czechy: +47% (2893 roboty), Polska: +16% (1891 robotów), Rumunia: -19% (634 roboty), Słowacja: -31%
(1203 roboty). Gęstość robotyzacji
w europejskim przemyśle przetwórczym
wynosi 106 jednostek na 10 000 pracowników (średnia światowa: 85). Liderem w Europie są Niemcy: 322, w Polsce
jest to 36 robotów na 10 000 pracowników. Jeżeli chodzi o kraje z regionu CEE,
gęstość robotyzacji w przypadku Słowacji to 151, Czech 119, Węgier 78, Rumunii 18 i Rosji 4 jednostki na 10 000
pracowników. Rozpatrując zastosowanie robotów w gałęziach przemysłu, na
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pierwszym miejscu w Europie jest branża
automotive, za nią metalowa oraz tworzyw sztucznych i wyrobów chemicznych. Roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży robotów w okresie
2012–2017 to dla Europy 10%, (łączna
sprzedaż w 2017 r.: 66 259 robotów), podczas gdy dla Europy Środkowo-Wschodniej 22%.
– Wyraźnie widzimy wzrost zainteresowania robotyzacją na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwa
motywuje sytuacja na rynku pracy, z drugiej strony rośnie także świadomość dotycząca nowych rozwiązań, dostępnych dla
sektora MŚP. Firmy coraz częściej szukają

możliwości zwiększenia konkurencyjności przez korzystanie z nowych technologii,
takich jak roboty współpracujące – mówi
Slavoj Musilek, General Manager w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Universal Robots.

Polska
Według IFR, Polska jest rynkiem wschodzącym z przyspieszającym tempem instalacji robotów, zwłaszcza od roku 2014.
Nasz rynek jest atrakcyjny, szczególnie
jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, chemiczną oraz metalową i maszyn. Gęstość
robotyzacji stale rośnie, jednak liczba

Encon-Koester

O roli cobota w nowoczesnej fabryce
Zwiększenie konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw produkcyjnych dzięki wykorzystaniu robotów
i aplikacji współpracujących było
wiodącym tematem drugiej edycji
Forum Cobotyki, które odbyło się
16 października br. we Wrocławiu.

W Forum udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych,
producentów maszyn oraz integratorów
rozwiązań robotycznych. Podczas części
merytorycznej wydarzenia 12 polskich
i międzynarodowych ekspertów zaprezentowało rozwiązania oraz koncepcje pozwalające na zwiększenie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych
przez zastosowanie cobotów.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

Zaprezentowano kilkanaście przykładów praktycznych zastosowań robotów współpracujących. Jednym z nich
był cobot UR5 w montażu precyzyjnym.
Urządzenie zostało wyposażone w chwytak RG2 i 6-osiowy czujnik siły HEX-E,
co ułatwia dokładne łączenie elementów
elektroniki, wymagające wysoce precyzyjnych rozwiązań. Zaawansowane sterowanie prezentowanego zestawu pozwala na
korektę położenia w czasie rzeczywistym
nawet przy najmniejszej niedokładności,
gwarantując przy tym 100% powtarzalności działań wykonywanych podczas montażu układów elektronicznych. Precyzję
działania zapewnia dedykowany chwytak,
przesyłający informacje m.in. o sile i kierunku nacisku.
Zaprezentowano również kompaktową i mobilną stację Profeeder, służącą

robotów na 10 000 pracowników jest
niższa w porównaniu z Czechami, Słowacją i Węgrami – wynosi 36 jednostek na
10 000 pracowników (w branży automotive 165 jednostek, pozostałe branże:
24). W 2017 r. roczna sprzedaż robotów w Polsce wzrosła o 16% do rekordowej liczby 1891 jednostek. Łączną liczbę
robotów zainstalowanych w Polsce IFR
szacuje na około 11 400 jednostek (dane
na koniec 2017 r.). Według analityków
IFR, jeżeli europejska gospodarka będzie
nadal doświadczała wzrostu, w latach
2018–2021 bardzo możliwy jest wzrost
instalacji robotów w Polsce na poziomie
15%–20%.
– Codziennie wraz z partnerami rozmawiamy z firmami w Polsce. Wiele z nich
sprawdza możliwości i rozważa inwestycje w rozwiązania robotyczne. Szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw proces budowania świadomości i podejmowania decyzji o zastosowaniu nowych technologii jest złożony, jednak podobnie jak IFR, optymistycznie patrzymy na rozwój polskiego rynku.
Boom jest jeszcze przed nami – mówi Marcin Gwóźdź, menedżer ds. rozwoju sprzedaży w Polsce, Universal Robots.
www.universal-robots.com

do montażu robota, która została zaprojektowana w sposób zapewniający największą możliwą elastyczność produkcji.
Ramię robota można umieścić na wszystkich trzech bokach zwartej konstrukcji,
co zapewnia łatwy dostęp do maszyn produkcyjnych. Rozwiązanie dostosowane
zostało do potrzeb obsługi wszelkiego
typu maszyn CNC, ale może pełnić także
inne funkcje.
Przedstawiono również rozwiązanie
trudności spotykanych w procesie produkcyjnym, wynikających z braku spozycjonowania elementów obrabianych.
Zastosowano w nim systemy wizyjne 3D,
najczęściej wyposażone w sztuczną inteligencję, pozwalające zastosować roboty
w tych trudniejszych przypadkach. Dzięki
użyciu systemu wizyjnego 3D możliwa
jest realizacja procesu wypakowywania
losowo ułożonych w pudełku elementów
w jednoznaczny, zdefiniowany wcześniej
sposób, przekazując je do kolejnych zadań
związanych z obróbką.
www.encon-koester.com
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FAULHABER BX4
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Weź w garść
precyzję

Systemy napędowe FAULHABER do chwytaków elektrycznych
Przy chwytaniu i przemieszczaniu małych i średnich elementów niezbędne są elastyczna siła i duża prędkość - zarówno w pracy automatycznej jak i we współpracy
z człowiekiem. Systemy chwytaków elektrycznych charakteryzują się czułością
i elastycznością sterowania siłą chwytania oraz precyzyjną i zsychronizowaną
pracą w najmiejszych przestrzeniach i przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
WE CREATE MOTION

W zakresie rozwiązań napędów, wiodący producent polega na technologii oraz
know-how firmy FAULHABER.

Więcej informacji: www.faulhaber.com/gripper/en
FAULHABER Polska sp. z o.o. · info@faulhaber.pl

PRODUKT ROKU 2018
Produkty zgłoszone do konkursu
Konkurs „Produkt Roku", organizowany przez magazyn Control Engineering Polska,
to dla firm doskonała szansa na to, by zostać zauważonym na rynku, a także
w wyjątkowy sposób zaprezentować swoje nowe produkty. Poniżej prezentujemy
jedynie wybrane produkty (pełna lista znajduje się pod adresem pr.controlengineering.pl).
Głosowanie Czytelników trwa od 31 stycznia do 15 lutego 2019 roku.

2018
PRODUKT ROKU

ABB

ABB Air Gap Inspector

kategoria: technika napędowa – silniki

To nowatorska usługa pozwalająca na wizualną inspekcję stanu wnętrza silnika
lub generatora w miejscu jego zainstalowania bez konieczności demontażu wirnika. Inspekcja dokonywana jest przy użyciu zaawansowanego zrobotyzowanego
przyrządu, który porusza się wewnątrz szczeliny powietrznej, dostarczając obrazu
stanu wirnika oraz stojana maszyny.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/835

ASTOR

Horner APG XLt

kategoria: PLC/PAC

Ekonomiczny sterownik PLC zintegrowany z dotykowym, monochromatycznym
panelem 3,5". Kompaktowe rozmiary, wbudowane funkcje komunikacyjne (2x
RS, CAN, Ethernet) oraz dotykowy panel operatorski pozwalają automatyzować
małe obiekty wymagające łatwej obsługi. Sterowniki serii XLt programowane są
przy pomocy darmowego oprogramowania Cscape.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/710

Balluff

BOS 21M ADCAP

kategoria: czujniki bezkontaktowe

Produkt pozwala uzyskać dostęp do niezbędnych i precyzyjnych danych dotyczących procesów zachodzących w trakcie pracy urządzeń. Czujnik wykorzystuje
do komunikacji interfejs IO-Link, a dzięki opcji zaprogramowania go na 1 z 4 trybów wykrywania danych o pracy urządzeń, można dopasować go do konkretnych
potrzeb przedsiębiorstwa czy fabryki.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/765

BECKHOFF Automation

TwinCAT HMI

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

Oprogramowanie TwinCAT HMI integruje system do tworzenia wizualizacji bezpośrednio w środowisku Microsoft Visual Studio; umożliwia korzystanie z otwartego standardu HTML5 i zapewnia wysoką wydajność i responsywność tworzonych interfejsów oraz ich niezależność od platformy sprzętowej, spełniając tym
samym wymogi stawiane rozwiązaniom zgodnym z koncepcją Industry 4.0.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/841

Bosch Rexroth

Oprogramowanie IoT Gateway

kategoria: Przemysł 4.0

Oprogramowanie pozwala łatwo i ekonomicznie pozyskiwać informacje z różnych sterowników PLC, otwierając maszyny na nowoczesne rozwiązania IT. Dane
zbierane z maszyn pomagają optymalizować procesy produkcyjne i kontrolować
jakość produktu. Rozwiązanie nie ingeruje w logikę sterowania maszyną czy automatykę urządzeń i elementów wykonawczych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/826

CSI

Przemysłowe 2,5" dyski SSD z wbudowanym
modułem szyfrującym

kategoria: komputery przemysłowe
(Industrial Personal Computer – IPC)

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

Seria 2,5" dysków SSD firmy Cactus, 240SE, została skierowana do tych sektorów
przemysłu, w których kluczowe znaczenie odgrywa bezpieczeństwo danych. Dyski
240SE idealnie sprawdzają się na rynku finansowym, w ochronie zdrowia, w aplikacjach elektroenergetycznych, security, a także w zastosowaniach wojskowych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/717
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ELDAR

EVO8000 z klawiaturą LCD

kategoria: technika napędowa
– przemienniki częstotliwości

W falownikach EVO8000, występujących w zakresie mocy do 30 kW, dostępne
są funkcje kontroli momentu, poszukiwania prędkości, trawersy, regulator PID
z funkcją pauzy, kinetyczne buforowanie momentu (KEB) i inne. Panel operatorski wyposażono w klawiaturę membranową oraz wyświetlacz LCD, umożliwiający
sprawdzenie do trzech parametrów w jednym czasie bez użycia komputera.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/848

ELMARK Automatyka

IoTWorX ICONICS

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

IoTWorX łączy technologię IoT z urządzeniami wspierającymi Internet Rzeczy,
tworząc gotowe do pracy w chmurze rozwiązania dedykowane energetyce, automatyce budynkowej, produkcji i zastosowaniom przemysłowym. Opierając się na
rozwiązaniach HMI/SCADA, produktach analitycznych i mobilnych firmy ICONICS,
możliwe jest zastosowanie aplikacji typu Software as a Service (SaaS) i IoT.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/747

ELTRONIKA

Manipulator sterowany kciukiem z podświetleniem – seria TS

kategoria: roboty przemysłowe
– osprzęt

Szczelny miniaturowy manipulator pulpitowy sterowany kciukiem wykorzystuje
czujniki Halla jako element sterujący, zapewniający proporcjonalne sterowanie
i długą żywotność. Wybrane cechy produktu: podświetlenie pierścieniowe LED,
szczelność IP67, działanie w jednej lub dwóch osiach, praca w zakresie temperatury (od –40 do +85°C).
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/743

Emerson Automation
Solutions

Układy przygotowywania powietrza ASCO Numatics™
serii 653

kategoria: kontrola procesu

Seria 653 obejmuje porty o wielkości ¾ cala i 1 cal oraz zapewnia duże natężenie przepływu w stosunku do swoich gabarytów, umożliwiając zasilanie wielu
produktów z tego samego filtro-regulatora lub smarownicy (FRL) albo obniżenie
spadków ciśnienia w całym układzie.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/763

Endress+Hauser Polska

Field Xpert SMT70

kategoria: mobilne aplikacje

Tablet do konfiguracji urządzeń to przenośny programator do zarządzania aparaturą obiektową w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem. Jest przeznaczony dla: personelu odpowiedzialnego za uruchomienie i konserwację punktów
pomiarowych, do zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez cyfrowy interfejs komunikacyjny oraz prowadzenia dokumentacji punktów pomiarowych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/739

FANUC Polska

FANUC CR 15iA

kategoria: roboty współpracujące

Robot ma udźwig 15 kg i zasięg 1441 mm. Nie wymaga użycia systemów bezpieczeństwa w postaci kurtyn lub wygrodzeń, które są niezbędne w przypadku tradycyjnych robotów. O wysokiej funkcjonalności robota decydują innowacyjne
funkcje, spełniające normy ISO 10218-1:2011 i EN ISO 13849-1:2008 (Kategoria 3,
PL=d), co potwierdza certyfikat TÜV.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/823

FlexLink Systems Polska

Kompaktowe stanowisko paletyzujące

kategoria: roboty współpracujące

Stanowisko paletyzujące to kompaktowe, szybkie w montażu i łatwe w konfiguracji rozwiązanie. Zastosowanie robota znacznie zmniejsza wykorzystaną powierzchnię – o ponad 50% w porównaniu z systemami wyposażonymi
w roboty przemysłowe. Stanowisko nie wymaga systemu ogrodzeń ani klatki, co
pozwala na ciągłość pracy.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/793

CONTROL ENGINEERING POLSKA

PRODUKT ROKU 2018
Produkty zgłoszone do konkursu
(pełna lista pod adresem: pr.controlengineering.pl)

HMS Industrial Networks
GmbH
kategoria: Przemysł 4.0
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eWON – Flexy 205
Zaawansowana bramka danych internetowych, która umożliwia konstruktorowi maszyn monitorowanie i gromadzenie kluczowych wskaźników wydajności
w celu analizy i konserwacji predykcyjnej. Dzięki rejestrowaniu danych, alarmowaniu, wbudowanemu interfejsowi sieciowemu, skryptom i rozszerzonej łączności internetowej jest modularną bramą internetową do wdrażania IoT.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/757

ifm electronic

Programowalny moduł wejść/wyjść

kategoria: PLC/PAC

Moduł z wbudowanym sterownikiem o wysokim stopniu ochrony do urządzeń
mobilnych. Cechuje go m.in.: możliwość stosowania jako samodzielny ministerownik programowalny poprzez CODESYS, złącze do połączenia wyświetlacza
i klawiatury do konfiguracji, funkcja wejścia/wyjścia z możliwością konfiguracji,
dwa interfejsy CAN obsługujące protokół CANopen oraz J1939.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/779

Indoorway

InSites 4.0

kategoria: Przemysł 4.0

Zestaw narzędzi poprawiający bezpieczeństwo, transparentność oraz wydajność
procesów produkcyjnych i logistycznych. Dzięki niemu zarządcy fabryk i magazynów zyskują dostęp do danych o ruchu wewnątrz budynków z dokładnością do
20 cm, co pomaga w optymalizacji procesów, ograniczeniu kosztów oraz wprowadzeniu lub usprawnieniu metod zarządzania w duchu Przemysłu 4.0.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/716

Ingersoll Rand

Sterownik INSIGHTqc™

kategoria: PLC/PAC

Sterownik przeznaczony do zastosowań montażowych o kluczowym znaczeniu.
Stosowany jest przez producentów z branży motoryzacyjnej, lotniczej i branży
sprzętu ciężkiego, którzy oczekują zaawansowanych strategii montażowych,
umożliwiających sterowanie i kontrolę procesu montażu. Sterownik przechowuje
do 50 tys. rekordów danych cyklu oraz 50 tys. krzywych dokręcania.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/773

INSTOM

Kurtyna bezpieczeństwa z funkcją mutingu (SAFEGATE)

kategoria: bezpieczeństwo

Seria kurtyn świetlnych SAFEGATE firmy ReeR dedykowana jest do zastosowania
w instalacjach przemysłowych – szczególnie w tych, w których wymagany jest
wysoki stopień integracji z funkcją mutingu. Podstawowymi obszarami ich zastosowania są m.in. systemy paletyzacji, procesy związane z przemieszczaniem
obiektów przy pomocy wózków widłowych lub urządzeń transportu wewnętrznego.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/741

Introl

Przemysłowy kalibrator wielofunkcyjny Beamex MC6-Ex

kategoria: kontrola procesu

Wielofunkcyjny, przenośny kalibrator przemysłowy i komunikator HART, Fieldbus Foundation i Profibus do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, z możliwością zabudowania do 3 wewnętrznych modułów ciśnienia. Ma menu w języku
polskim i dostarczany jest z kompletem świadectw wzorcowania z laboratorium
akredytowanego.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/764

Kontron – An S&T Company

FlatClient

kategoria: panele operatorskie

Rodzina przemysłowych HMI FlatClient, dostępna w wersjach ECO i PRO, oferuje
ponadprzeciętną elastyczność przy realizacji dowolnego projektu. FlatClient
może być instalowany jako urządzenie samodzielne (wersja full-metal) VESA
75/75 lub 100/100, a także jako rozwiązanie wbudowane, do bezpośredniej integracji z maszynami i konsolami.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/816
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Kübler

Moduł bazowy SMC1

kategoria: bezpieczeństwo

SMC1 to urządzenie do monitorowania prędkości, wyposażone w wymienny,
operacyjny wyświetlacz diagnostyczny (OLED), zapewniający łatwą parametryzację. Bezpieczne wejścia, wyjścia oraz zintegrowany rozdzielacz sygnału pozwalają na łatwą integrację do istniejących już obwodów bezpieczeństwa. Moduł
pozwala na podłączenie inkrementalnych enkoderów lub czujników.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/794

KUKA CEE GmbH

LBR iiwa

kategoria: roboty przemysłowe

To pierwszy produkowany seryjnie robot o wysokim stopniu czułości, umożliwiającym współpracę człowieka z robotem. LBR to skrót od „Leichtbauroboter”
(lekki robot przemysłowy), iiwa oznacza „intelligent industrial work assistant”.
Ten niezwykle czuły robot współpracujący jest dostępny w dwóch wersjach:
o udźwigu wynoszącym 7 i 14 kg.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/810

Lapp Kabel

EPIC® POWERLOCK A1 C

kategoria: komunikacja przewodowa

Złącze do nieekranowanych, jednożyłowych przewodów zasilających. Cechy produktu: złącze pulpitowe, proste, z płaską uszczelką w zestawie; styk osadzany
przez specjalny kołek blokujący; obudowa bez styków; odporność na działanie
czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia; złączka wtykowa
w zharmonizowanych kolorach, zgodnie z normą europejską.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/745

Lean Action Plan

ProblemBOX – system sugestii pracowniczych

kategoria: mobilne aplikacje

Aplikacja ProblemBox jest skierowana do firm, które chcą korzystać z wiedzy
i doświadczenia swoich pracowników. Dzięki niej można rozwijać program sugestii pracowniczych w firmie, a tym samym obniżyć koszty, poprawić bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszyć rotację pracowników. Zgłoszenia można dodawać
z wykorzystaniem aplikacji na Androida oraz iOS.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/772

Mettler-Toledo

Intelligent Sensor Management – ISM®

kategoria: kontrola procesu

Dzięki technologii inteligentnego zarządzania czujnikiem (Intelligent Sensor
Management – ISM®) możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym czujników pracujących w procesie pod kątem zużycia oraz uszkodzeń. Udostępnienie tych danych w sieci Profibus i Fieldbus Foundation pozwala na stałą zintegrowaną konserwację zapobiegawczą analitycznych punktów pomiarowych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/854

Mitsubishi Electric
Europe B.V.

EcoMonitoring

kategoria: Przemysł 4.0

22

Rozwiązanie do zbierania i wizualizacji danych dotyczących zużycia energii.
Oparte na systemie MAPS SCADA daje niemalże nieograniczone możliwości
w zakresie zbierania i wizualizacji informacji dotyczących nie tylko zużycia energii, lecz całego procesu produkcyjnego. System pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów w zakresie wykorzystania energii.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/754

Mobile Industrial Robots ApS

MiR500

kategoria: roboty mobilne

Współpracujący robot mobilny MiR500, o udźwigu do 500 kg, potrafi automatycznie pobierać, przenosić i dostarczać palety z prędkością do 7,2 km/h. Dzięki
zaawansowanej technologii MiR500 widzi wszystkie przeszkody w promieniu
360° i autonomicznie znajduje najbardziej efektywną trasę wiodącą do celu –
nawet w dynamicznych środowiskach i w otoczeniu ludzi.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/836
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Multiprojekt Automatyka

Bramka protokołów Weintek cMT-G04

kategoria: komunikacja przewodowa

Bramka protokołów łączy istniejące urządzenia z IIoT, bez potrzeby modyfikowania architektury systemu. Jest wyposażona w switch dwuportowy (SW) i jeden
port Ethernet (LAN/WAN). Przez połączenie urządzenia górnej warstwy (HMI/
SCADA) i wychodzącego urządzenia (PLC) z portami SW tworzy połączenie między warstwami i urządzeniem.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/801

Murrelektronik

Moduł SOLID67 8IOL 30 mm M8PL

kategoria: komunikacja przewodowa

SOLID67 to nowa seria kompaktowych modułów I/O, które upraszczają instalację
zdecentralizowaną. Są szczególnie atrakcyjne do zastosowań z czujnikami i urządzeniami IO-Link. Zapewniają osiem portów IO-Link bezpośrednio przy procesie i można je w łatwy sposób podłączyć do klasycznego systemu IO. Moduły są
zamknięte w całkowicie szczelnej metalowej obudowie.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/796

Omron Electronics

Czytnik kodów V430-F

kategoria: systemy wizyjne/
systemy RFID

To wszechstronny czytnik kodów 1D/2D/DPM, który został zaprojektowany tak,
aby cechowała go wyjątkowa trwałość (stopień ochrony IP65/67), swoboda integracji z systemami identyfikacji (interfejs Ethernet) oraz unikalna łatwość konfiguracji (interfejs web). Ponadto V430-F oferuje wysoką wydajność dekodowania
oraz opcję automatycznej regulacji ostrości.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/824

OnRobot A/S

Chwytak VG10

kategoria: roboty przemysłowe
– osprzęt

VG10 jest pierwszym na świecie chwytakiem podciśnieniowym opracowanym specjalnie do aplikacji współpracujących. VG10 daje robotowi dwie „dłonie”, umożliwiając jednoczesne chwytanie kilku elementów i wykonywanie wielu
zadań jednym ruchem. Chwytak ma wbudowaną pompę podciśnieniową. Zainstalowanie chwytaka w robocie i jego uruchomienie zajmuje niecałe 30 minut.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/853

PACE POLAND

TOSIBOX Lock 500 iAPS

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa

Lock 500 to przemysłowy router firmy TOSIBOX, cechujący się uniwersalnością
i wydajnością. Technologia Plug & Go™ pozwala na automatyczne zestawianie
połączeń VPN z każdym typem sieci WAN/Wi-Fi/GSM bez dodatkowej konfiguracji. Dane są przesyłane z prędkością do 90 Mbit/s, bezpośrednio między urządzeniami TOSIBOX, a nie poprzez serwer pośredniczący zlokalizowany w chmurze.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/727

Panasonic

Toughpad FZ-G1

kategoria: mobilne aplikacje

FZ-G1 to w pełni wzmocniony tablet wyposażony w procesor 7. generacji Intel
Core i5 i system Windows 10 Pro. Ma 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Urządzenie funkcjonuje do 11 godzin na standardowej baterii. Jego
ekran (10,1 cala) można obsługiwać 10 palcami lub wodoodpornym rysikiem.
Wytrzymuje upadek z wysokości 180 cm; jest odporny na wodę i pył (IP65).
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/730

Phoenix Contact

FL Switch 4004T-8PoE-4SFP

kategoria: komunikacja przewodowa

Ethernet Switch z PoE+ (Power over Ethernet) typu switch zarządzalny, zgodny
ze specyfikacją IEEE 802.3at. Wybrane zalety produktu: osiem portów PoE+
10/100/1000 Mb/s o mocy 60 W, cztery standardowe porty 10/100/1000 Mb/s,
cztery porty SFP 1000 Mb/s, łączna moc systemu PoE 240 W, obsługa ramek
Jumbo do 10 240 bajtów.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/723

23

PRODUKT ROKU 2018
Produkty zgłoszone do konkursu
(pełna lista pod adresem: pr.controlengineering.pl)

24

P.P.H. WObit E.K.J. Ober

Sterownik PLC K209EA-50DX

kategoria: PLC/PAC

Sterownik PLC K209EA-50DX firmy Kinco charakteryzuje się kompaktowymi
wymiarami oraz dużą funkcjonalnością. Nowością w porównaniu do poprzednich serii są punkty I/O, które mogą być dowolnie konfigurowane w zależności
od potrzeb aplikacji. Dzięki temu nie ma potrzeby implementacji modułów rozszerzeń.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/802

Rittal

System szaf pełnogabarytowych VX25

kategoria: Przemysł 4.0

VX25 wspiera branżę budowy aparatury sterowniczej i rozdzielczej w drodze do
idei Przemysłu 4.0. Aby umożliwić szybkie i łatwe przejście z systemu szaf sterowniczych TS 8 na nowy system szaf, Rittal udostępnił programy narzędziowe
online, w tym narzędzie do konwertowania na VX25 dla list części oraz inteligentne narzędzie do selekcji i konfiguracji.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/718

Rockwell Automation

Panel operatorski PanelView 5510

kategoria: panele operatorskie

Panel został zaprojektowany dla użytkowników wymagających wysokiej integracji
między panelem a sterownikiem. Dzięki wspólnej platformie narzędziowej Studio 5000, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, nowoczesnym rozwiązaniom
i bogatej bibliotece gotowych obiektów możliwe jest skrócenie czasu wdrażania
nowych rozwiązań w obszarze systemów sterowania.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/831

Sabur

Routery Ubiquity RK2x

kategoria: komunikacja
bezprzewodowa

Routery Ubiquity RK2x firmy ASEM to zaawansowane rozwiązania udostępniające funkcje zdalnego serwisu dowolnym urządzeniom automatyki. Najnowsza
rodzina routerów Ubiquity o symbolach RK20, RK21 i RK22 to modele umożliwiające zdalny serwis dowolnych urządzeń automatyki; dostępne są również w wersjach specjalnych z rozszerzonym zakresem temperaturowym (RK2x-ET).
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/846

SELS

Kurtyna automatyki – seria CR0 Micro Detectors

kategoria: czujniki bezkontaktowe

Nowa koncepcja kurtyny: wspólna listwa dla czterech nadajników i trzech
odbiorników, a po przeciwnej stronie, jako element odbiciowy, typowy reflektor
optyczny. Cechy produktu: wygoda instalacji, duża odporność na wibracje, zasięg
do 4,5 m, rozdzielczość 6–10 mm, wysokość optyczna 69 mm, funkcja blanking,
IO-Link, detekcja obiektów transparentnych itd.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/820

Siemens

Industrial Thin Client V3 PRO

kategoria: panele operatorskie

ITC V3 to nowoczesne stacje klienckie do systemów wizualizacji w strukturach
klient-serwer. Urządzenia te mogą pracować jako terminale klienckie w nowoczesnych systemach MES, ERP, SCADA czy własnych autorskich aplikacjach użytkowników. Wersje w wykonaniu PRO pozwalają na ich montaż na wysięgniku lub stojaku, bez konieczności montowania szafki elektrycznej.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/855

Smart Technology Group

System Nadzoru Ewakuacji

kategoria: bezpieczeństwo

Rozwiązanie to monitoruje w czasie rzeczywistym przemieszczanie się ewakuowanych osób w fabryce lub biurze, dostarczając tym samym koordynatorowi
najpełniejsze informacje nt. przebiegu ewakuacji. Automatyczna i zbiorcza (do
kilkudziesięciu osób na sekundę) identyfikacja jest możliwa dzięki pionierskiemu
zastosowaniu technologii RFID w obszarze BHP.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/821
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PRODUKT ROKU 2018
Produkty zgłoszone do konkursu
(pełna lista pod adresem: pr.controlengineering.pl)

Stäubli Łódź

Seria robotów TX2

kategoria: roboty przemysłowe

Szybkie i precyzyjne roboty TX2 to następna generacja 6-osiowych ramion robotów. Ta nowa linia robotów redefiniuje wydajność z idealnym połączeniem szybkości, wytrzymałości, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają unikalne cechy, które
sprawiają, że można je dostosować do wszystkich gałęzi przemysłu, w tym do
wrażliwych i złożonych środowisk.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/768

TEKNISKA POLSKA
Przemysłowe Systemy
Transmisji Danych

System XTran wraz z oprogramowaniem TXCare

kategoria: komunikacja przewodowa

Transmission Dynamics
Poland
kategoria: czujniki kontaktowe
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System wielousługowych sieci szkieletowych zaprojektowany do zastosowań w przemyśle, ze szczególnym wskazaniem sieci infrastruktury krytycznej.
Następca systemów klasy TDM, np. rozwiązań SDH. XTran oferuje lepsze parametry przepustowości oraz obsługę praktycznie wszystkich protokołów przemysłowych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/811

Wzmacniacz czujników tensometrycznych AMP-UM10KB
Miniaturowy wzmacniacz czujników tensometrycznych został zaprojektowany,
aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pomiary naprężeń w wymagającym
środowisku przemysłowym. Pozwala na instalację możliwie blisko czujnika tensometrycznego, dzięki czemu wzmocniony sygnał analogowy może być przesłany
przez pierścienie ślizgowe lub dłuższe kable.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/715

Turck

LM150KIQP

kategoria: czujniki bezkontaktowe

Czujnik serii LM to nowa propozycja wśród dalmierzy laserowych. Cechuje się
bardzo dobrymi parametrami rozdzielczości, liniowości oraz współczynnika temperaturowego. Dzięki programatorowi RSD oraz protokołowi IO-Link czujnik jest
bardzo uniwersalny. Wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej w IP67 – doskonale sprawdza się w trudnych aplikacjach przemysłowych.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/804

Universal Robots A/S

e-Series

kategoria: roboty współpracujące

Roboty współpracujące e-Series (UR3e, UR5e, UR10e) zawierają innowacje technologiczne umożliwiające szybsze zastosowanie w szerszej gamie aplikacji oraz
spełniają najnowsze standardy ISO dotyczące bezpieczeństwa. Zmodyfikowany
panel sterowania oraz nowe oprogramowanie kontrolne sprawiają, że implementacja i programowanie robota jest prostsze niż kiedykolwiek.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/827

VIX Automation

GE Historian 7.0 SP.6. z Web Trend Client

kategoria: oprogramowanie
przemysłowe

Ten przemysłowy system archiwizacji danych pozwala na podejmowanie trafnych
decyzji na podstawie danych z produkcji w czasie rzeczywistym. Historian to serwer bazodanowy, zapewniający skuteczne zbieranie, przetwarzanie i archiwizację
danych procesowych. Wyróżnia się szybkością działania, wydajnością, skalowalnością oraz łatwością wdrożenia i eksploatacji.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/825

Weidmüller

Usługa u-link – zdalny dostęp do maszyn i fabryk

kategoria: Przemysł 4.0

Usługa gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia
zdalne utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie
zakładami produkcyjnymi i stacjami klienckimi użytkownika. Intuicyjne interfejsy
u-link są szybkie i łatwe zarówno do skonfigurowania, jak i zaadaptowania do
specyficznych procesów.
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/817
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Bezstykowa wymiana narzħdzi
i interfejs IO-Link
– sprzħgųa indukcyjne BALLUFF BIC
w fabryce Forda
W fabryce samochodów marki Ford w Kolonii do 2014 r. na linii
spawalniczej wykorzystywano mechaniczne rozwiČzanie, które
miaųo za zadanie przemieszczađ palety GEO w obrotowym ukųadzie.
KaǏda z palet miaųa wyspħ zaworowČ i wħzeų ųČczČcy je ze stacjami
dokujČcymi. Elementem gwarantujČcym idealne poųoǏenie ukųadów
pneumatycznych i elektrycznych palety oraz stacji wobec siebie byų
sworzeŷ pozycjonujČcy. Po przeprowadzeniu procedury sprħǏone
powietrze zaciskaųo obrabiany element. Mechaniczne rozwiČzania
majČ jednak pewne wady, które wystČpiųy równieǏ w fabryce Forda…

O

d 2014 roku wszelkie naprawy awarii zwiČzanych z dziaųaniem elektrycznego moduųu stykowego, dziħki któremu moǏliwe byųo poprawne dziaųanie linii spawalniczej, staųy siħ niemoǏliwe.
Producent tego moduųu wycofaų go bowiem
z oferty, a zastČpienie go czħƑciČ innej marki
nie wchodziųo w grħ. W zwiČzku z tym fabryka Forda musiaųa poszukađ innego rozwiČzania, które – jak siħ okazaųo – podniosųo

Fot. 1. Mobilna paleta GEO z podzespoųem
komory silnika.
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wydajnoƑđ linii, a takǏe zminimalizowaųo
ryzyko awarii dziħki niemoǏliwoƑci zuǏycia
mechanicznego.

Przemysų 4.0 wkracza do branǏy
motoryzacyjnej
Jedna z idei Przemysųu 4.0 zakųada tworzenie inteligentnych rozwiČzaŷ, które sČ idealnie dostosowane do potrzeb danego

przedsiħbiorstwa. To propozycje „szyte na
miarħ” – i takiej wųaƑnie propozycji oczekiwaųa fabryka Forda w Kolonii. Wycofanie jednego z elementów poprzedniego rozwiČzania,
stosowanego przez fabrykħ w ramach swojej linii spawalniczej, zmusiųo menedǏerów
do poszukiwania nowego, lepszego zamiennika, który swoim dziaųaniem eliminowaųby
moǏliwoƑđ wystČpienia takiej sytuacji w przyszųoƑci.

Przemysų 4.0 jest obecnie wyznacznikiem
trendów w obszarze automatyki przemysųowej. Bierze to pod uwagħ firma Balluff, której sprzħgųa indukcyjne zostaųy zaimplementowane na miejsce poprzedniego rozwiČzania
w fabryce Forda. To, co do tej pory odbywaųo siħ za pomocČ zųČczeŷ wtykowych (podatnych na usterki czy obluzowania), zostaųo
zastČpione nowoczesnym osprzħtem, wykorzystujČcym technologiħ szczeliny powietrznej, niemal bezawaryjnym oraz cechujČcym siħ wysokČ elastycznoƑciČ i dostħpnoƑciČ rynkowČ – a wiħc odpowiadajČcym na
wszystkie potrzeby marki Ford.
Sprzħgųa indukcyjne Balluff BIC majČ jeszcze
jednČ zaletħ – pracujČ w systemie IO-Link,
a wiħc ich dziaųanie, opisywane poprzez
przejrzyste dane, moǏna monitorowađ,

Fot. 2. Mobilna paleta GEO na chwilħ przed dokowaniem: z prawej strony (miħdzy elementami
zielonej pokrywy ochronnej) trzy moduųy sprzħgųa firmy Balluff, z szybkozųČczami hydraulicznymi z lewej strony.
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Fot. 3. System gotowy do wymiany danych:
dwa moduųy wejƑciowe dostarczajČ palecie
GEO zasilanie i dane, moduų wyjƑciowy przesyųa dane z moduųu przenoƑnego do sterownika PLC.

Sprzħgųa indukcyjne Balluff BIC zostaųy
zamontowane w kaǏdej palecie GEO w omawianej linii spawalniczej. Obecnie dziaųajČ one niezawodnie, a takǏe minimalizujČ
ryzyko bųħdów. Robot spawalniczy nie dziaųa bowiem dopóty, dopóki nie otrzyma komunikatu o wykryciu prawidųowego i bezpiecznego osadzenia ramienia na obrabianym elemencie. Caųy cykl jest obecnie powtarzalny
równie bezawaryjnie, jak na samym poczČtku testów, a implementacja sprzħgieų indukcyjnych Balluff BIC pozwoliųa osiČgnČđ bardzo dobry wynik w zakresie wydajnoƑci
– w 2017 roku co 68 sekund z linii produkcyjnej w fabryce zjeǏdǏaųy dwa nowe Fordy Fiesta.

analizowađ i wyciČgađ wnioski. IO-Link gwarantuje równieǏ stabilnoƑđ pracy oraz nieprzerwanČ gotowoƑđ do podjħcia zaprogramowanych czynnoƑci. To wszystko skųada siħ
na krok ku wprowadzeniu rozwiČzaŷ z zakresu Przemysųu 4.0, czyli ku zastħpowaniu
mechanicznie dziaųajČcych elementów linii
nowatorskim, systemowym rozwiČzaniem
dziaųajČcym na zasadzie oprogramowania.

Jak sprzħgųa indukcyjne wpųynħųy
na wydajnoƑđ linii produkcyjnej?
Sprzħgųa indukcyjne Balluff BIC pozytywnie
przeszųy szereg testów w fabryce Forda. Koŷcowe porównanie wyników z innymi systemami jednoznacznie wykazaųo, Ǐe jest to najlepsze rozwiČzanie dla tej linii produkcyjnej. WųaƑcicieli fabryki przekonaųa wysoka niezawodnoƑđ i wytrzymaųoƑđ systemu,

a inǏynierów produkcji – niemal bezobsųugowe dziaųanie i system IO-Link, który pozwala wnikliwie monitorowađ pracħ urzČdzeŷ.
Okres testowy trwaų caųy miesiČc, a system
diagnostyczny nie wykryų ani jednego bųħdu.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21A, 54-516 Wrocųaw
tel. +48 71 382 09 00
fax: +48 71 338 49 30
e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl
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Za 5 lat będziemy
razy więksi
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Enrico Krog Iversen, dyrektor generalny duńskiej
firmy OnRobot, podczas Forum Cobotyki 2018 we Wrocławiu,
zorganizowanego przez firmę Encon-Koester, rozmawiał
z nami o obecnej sytuacji panującej na rynku robotów
współpracujących oraz o przewidywaniach dotyczących
najbliższej przyszłości tego sektora.

CE Polska: Dlaczego taka firma jak
Teradyne, która nie produkowała dotąd
żadnych produktów z branży automatyki
czy robotyki, wydała tak dużą kwotę
na stosunkowo młodą firmę Universal
Robots, szczególnie biorąc pod uwagę
ogromną konkurencję na rynku ze strony
większych graczy, o ugruntowanej pozycji.
Enrico Krog Iversen: Teradyne była już
przedtem zaangażowana w produkcję
elektroniki, która jest stosunkowo niewielkim rynkiem. Szefowie tej firmy
zadali sobie pytanie: gdzie w sektorze
przemysłowym można uzyskać wzrost
przychodów w wysokości 50% lub większy. Istnieje bardzo mało firm w branży
przemysłowej lub automatyki, które
mogłyby doświadczyć takiego wzrostu.
Szefowie Teradyne zainteresowali się rozwijającym się sektorem i ich inwesty-
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cje się opłaciły, biorąc pod uwagę fakt,
że Universal Robots nadal się rozrasta,
a obecnie jest wiodącą firmą z branży
cobotów na świecie.
Jak rozpoczął Pan pracę w Universal
Robots?
Firma Universal Robots została założona
w 2005 roku przez trzech inżynierów.
Wówczas byli oni bez pieniędzy, nie odpowiadali nawet na telefony, bo były wyłączone. Wtedy Duński Fundusz Rozwoju,
który jest wspierany przez rząd funduszem kapitału podwyższonego ryzyka,
zainwestował w tę firmę i zapytał mnie,
czy byłbym zainteresowany jej prowadzeniem jako dyrektor generalny. Powiedziałem: „OK, dobrze, produkt jest dobry, ale
nie podoba mi się strategia”. Następnie
spędziłem kolejne trzy miesiące, przeglą-

dając biznesplan i osobiście zainwestowałem swoje prywatne pieniądze w firmę.
Czy po sprzedaniu Universal Robots
zdecydował się Pan na uruchomienie
działalności On Robot wraz z założycielami UR, czy zrobił to Pan sam jako
pierwszy inwestor?
Oryginalna firma On Robot została założona w 2015 roku przez jednego z byłych
inżynierów UR, którzy poprzednio pracowali dla mnie w tej firmie. Zainwestowałem w jego firmę wraz z jednym
z poprzednich właścicieli UR. Zainwestowałem także w dwie inne firmy: Perception Robotics z USA i Optoforce z Węgier.
Wówczas zdałem sobie sprawę z tego,
że przedstawiciele handlowi wszystkich
trzech firm jeździli do tych samych klientów. Było tak dużo synergii pomiędzy
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produktami tych trzech firm, że znacznie bardziej sensowne stało się połączenie ich w jedną. I tak w czerwcu 2018 r.
powstała firma OnRobot w obecnej
formie.
Teraz, gdy skonsolidowaliście te trzy
zakupione firmy w jedną, jaka jest
ogólna strategia rozwoju dla OnRobot
w przyszłości?
Ogólną strategią i celem firmy OnRobot jest ułatwianie procesu przejścia od
robotów współpracujących do aplikacji
współpracujących. Same roboty wkrótce
staną się artykułami handlowymi i zaczynamy to już dostrzegać, w miarę jak
coraz więcej firm konkurencyjnych wchodzi na rynek. Tak więc w zasadzie, jeśli
naprawdę chce się dodać wartość, ważny
jest sposób, w jaki wdrażamy roboty, to,

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

czym je obciążamy oraz jakie środowisko
pracy im stwarzamy.
Mówiąc prościej, jeśli robot jest
naszym ramieniem, to strategia jednego
robota polega na tym, aby był on naszą
ręką, naszymi oczami, naszymi uszami,
naszymi zmysłami, czyli wszystkim, co
sprawia, że nasze ramię robi cokolwiek.
Samo nasze ramię nie robi wiele. Mamy
do czynienia nie tylko ze sprzętem w formie cobotów, ale także oprogramowaniem
do zarządzania tymi maszynami.
Czy widzi Pan w przyszłości rozwijanie
aplikacji poprzez oprogramowanie czy
roboty (sprzęt) jako będące ważniejszymi
przy inwestowaniu w badania i rozwój?
Dział oprogramowania jest największym
działem badawczo-rozwojowym (R&D)
w firmie OnRobot i uważam, że będzie

tak dalej. Nie tylko z powodu fizycznych
chwytaków, czujników itd., ale także ze
względu na opracowywanie jednolitego
interfejsu użytkownika. OnRobot obecnie
opracowuje produkty nie tylko dla Universal Robots, ale także dla wszystkich
innych producentów robotów. Chciałbym,
aby było tak, że gdy jakiś robot podnosi
coś za pomocą chwytaka, to użytkownik
będzie miał takie samo doświadczenie
zarówno z tym jednym robotem, jak i ze
wszystkimi innymi, które wykorzystują
nasze oprogramowanie i sprzęt. Jest to
podobna sytuacja jak w komputerach PC:
znacznie mniej przejmujemy się producentem sprzętu niż tym, czy pracuje on pod
systemem Windows, czy nie. Tak długo,
jak pracuje on pod Windows, jesteśmy
zadowoleni. I to jest ten kierunek, w którym chciałbym iść w przemyśle automatyki.
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Jak prosta musi być platforma ROS
(Robot Operating System – platforma
programistyczna do tworzenia oprogramowania oraz sterowania robotów)?
Dziś niektóre coboty mogą być programowane za pomocą prostego wprawiania
maszyny w taki ruch, jaki chcemy, aby
wykonywała.
Jeśli chcemy, aby roboty były wszechobecne, to ich programowanie musi być
proste. Musimy rzeczywiście zapewnić możliwość programowania robotów
przez ludzi nieposiadających wykształcenia inżynierskiego. W niektórych krajach
poziom technologii jest dość wysoki, zaś
w innych dość niski. Nasza praca polega
na tym, aby ułatwić wykorzystywanie
robotów, szczególnie jeśli chodzi o ich
programowanie.
Ile typów robotów wspiera obecnie
firma OnRobot?
EKI: Pięć to prawdopodobnie prawidłowa
odpowiedź, ale mógłbym także powiedzieć sto. Pięć, ponieważ posiadamy
interfejsy programistyczne dla robotów
pięciu marek, ale za pomocą normalnej
komunikacji We/Wy moglibyśmy zasadniczo pracować z dowolnym robotem,
jednak wtedy nie uzyskiwalibyśmy tych
wszystkich korzyści, które uzyskujemy
w przypadku tych pięciu marek robotów,
z którymi obecnie pracujemy.
Tak więc steruje Pan swoimi przedstawicielami handlowymi od produktów dla
tych pięciu marek robotów?
Aktualnie steruję moim działem badawczo-rozwojowym, aby stworzyć interfejsy
dla pozostałych 95 marek robotów obecnych na rynku. Chcemy być „niezależni
od marki robota”.
Chwytaki i inne akcesoria, które sprzedajecie, są przeznaczone do pewnej
klasy robotów, które są stosunkowo niedrogie w porównaniu z maszynami niektórych większych graczy na rynku robotów przemysłowych. Czy to oznacza, że
wasi klienci docelowi to małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP)?
Koncentrujemy się na przedsiębiorstwach
MŚP. Dla nich obecnie jest czas, gdy zainwestowane fundusze zaczynają im się zwracać. Jeśli okres zwrotu z inwestycji jest
krótszy od okresu gwarancji na produkt,
to wiedzą oni, że jest to inwestycja niskiego ryzyka. Problemem dla nas jest to, jak
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szybko możemy wprowadzić produkt na
rynek. Czas podjęcia decyzji dla MŚP jest
znacznie krótszy niż dla dużej firmy.
Czy coboty zastąpią ludzi w miejscu pracy?
Czasami tak się dzieje, jednak czasami
ludzie są zatrudniani do pracy z cobotami. Jedną z głównych zalet cobotów jest
ich elastyczność pod względem marginalnych zamówień. Na przykład, jeśli potrzebujemy czterech dodatkowych godzin
pracy, to cobot może to wykonać bez żadnych kosztów dodatkowych, w przeciwieństwie do człowieka, który musi
w wielu przypadkach być zatrudniony na
pełny etat, aby przystosować się do marginalnych dodatkowych godzin pracy.
Na obecnej imprezie jest niemal 250 osób.
Jak Pan wyjaśni tak wysoką frekwencję?
Przede wszystkim myślę, że produkty,
które są tu pokazywane, są bardzo interesujące. Oznacza to, że ogólne zainteresowanie automatyką wzrasta. To jest generalna tendencja na imprezach takich jak
ta, w miarę jak przychody firm rosną.
Czy widzi Pan ten rynek (polski) jako
potencjalny, czy już sprzedaje Pan
w naszym kraju swoje produkty?
Właśnie tutaj coś dzisiaj sprzedaliśmy!
Spodziewamy się w waszym regionie
takiego trendu wzrostu sprzedaży naszych
produktów, jak na całym świecie, co
oznacza w naszym przypadku 50-krotny
wzrost w ciągu następnych pięciu lat. Jest
to dobra gałąź przemysłu dla prowadzenia
działalności.
A zatem, czy głównym wyzwaniem
w dążeniu do zaspokojenia wysokiego
popytu są problemy związane z szybkim
rozrastaniem się firmy, takie jak z personelem i zarządzaniem?
Tak samo jest w każdej firmie. Jeśli nie
koncentrujemy się na budowaniu właściwej organizacji i wprowadzaniu właściwych struktur motywacyjnych, to nie ma
znaczenia, jak dobre są nasze produkty,
nic z tego nie wyniknie. W naszym przypadku istnieje popyt, produkty są dobre,
tak więc wyzwaniem dla nas jest raczej
połączenie trzech różnych firm o różnych kulturach i rozumieniu języka. Na
przykład, jeśli mówię „poczucie pilności” („sense of urgency”), to nie oznacza
to tego samego w Los Angeles i w Budapeszcie.

Czy widzi Pan większych graczy adaptujących niektóre technologie robotów
współpracujących z firmy OnRobot?
Widzę. Niektóre z większych firm robotycznych obecnie wchodzą na rynek robotów współpracujących. Będziemy dostrzegać ich coraz więcej. Zobaczymy, jak
technologie będą się łączyć i umożliwiać
wykorzystywanie większych robotów
w aplikacjach współpracujących. Niekoniecznie największe roboty, ale wszystkie
o nośności do około 20 kN, będą mogły
współpracować w bliskości ludzi w stosunkowo niedalekiej przyszłości.
Czy więksi gracze, z większym kapitałem stanowią zagrożenie dla Pańskiej
firmy?
Kapitał nie jest jedynym wyznacznikiem
sukcesu. Trzeba także mieć właściwe
nastawienie do ludzi, a to jest znacznie
trudniejsze od pozyskiwania kapitału.
Zagrożeniem dla młodych firm, które pracują nad wyprodukowaniem robotów
współpracujących, nie pochodzi w dużym
stopniu od dużych graczy, ale raczej od
innych młodych firm, które są także całkiem innowacyjne. Jest to jeden z powodów, dla których firma OnRobot odeszła
z rynku robotów i zajęła taką pozycję,
w której jesteśmy zasadniczo przyjaciółmi
dla każdego.
Czy sektor przemysłowy jest najważniejszy dla rozwoju firmy OnRobot?
Tak, sektor przemysłowy jest zdecydowanie dla nas najważniejszy. Oczywiście istnieje wiele zastosowań dla naszych produktów, jednak jeśli chce się cały czas
odnosić sukcesy, to trzeba wciąż być na
czymś skoncentrowanym.
Czy planuje Pan wkrótce znowu odwiedzić Polskę?
Obecnie pracujemy w prawie 100 krajach
za pośrednictwem naszych partnerów (nie
prowadzimy bezpośredniej sprzedaży),
a ja jestem w podróży przez niemal 250
dni w roku. Chociaż bardzo mi się podoba
wasz kraj, to nie jestem w stanie odwiedzać go tak często, jak bym chciał.
Dziękujemy za odwiedzenie Polski
i życzymy powodzenia w przyszłym rozwoju Pańskiej firmy.
Dziękuję.
Rozmawiał Michael Majchrzak
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Konfiguracja dostħpu bezprzewodowej
sieci lokalnej do sieci maszyn
Dypl. inǏ. (FH) Jürgen Weczerek
kierownik dziaųu technologii sieciowej
marketingu produktów
Phoenix Contact Electronics GmbH
Bad Pyrmont

Bezwzglħdna koniecznoƑđ
zastosowania elektronicznych
Ƒrodków bezpieczeŷstwa
Caųkowicie poųČczona sieciowo maszyna znajduje siħ w centrum cyfryzacji, przyszųoƑciowego projektu czwartej rewolucji przemysųowej (Industry 4.0) i Internetu Rzeczy. W jaki
sposób moǏna bezpiecznie zaprojektowađ
dostħp uǏytkowników do tak bardzo komunikatywnej aplikacji? Za pomocČ bezprzewodowego moduųu WLAN 1100 Phoenix Contact,
który zapewnia punkt dostħpu wypeųniajČcy
to zadanie w sposób przyjazny dla uǏytkownika (rys. 1).
W przeszųoƑci ochrona sieci maszyn przed
zųoƑliwym oprogramowaniem i szkodliwymi
dziaųaniami zdawaųa siħ byđ prosta: sieđ byųa
obsųugiwana jak lokalna wyspa, do której tylko ograniczona grupa osób, gųównie pracowników serwisu, potrzebowaųa dostħpu bezpoƑrednio na miejscu lub w ramach zdalnej obsųugi. W odróǏnieniu od powyǏszego
wiele osób ma dostħp do maszyny poųČczonej sieciowo, co powoduje, Ǐe nowe koncepcje zwiČzane z bezpiecznym dostħpem sČ tu
niezbħdne. Wyzwania i ich rozwiČzanie moǏna dostrzec na przykųadzie dostħpu WLAN do
sieci maszyn na potrzeby komunikacji z urzČdzeniami inteligentnymi, np. tabletami PC.
Jak juǏ wspomniano, sieđ byųa do tej pory
chroniona w ramach obsųugiwania jej jako
wyspy sieci lokalnej, do której dostħp byų
moǏliwy, jeƑli w ogóle, na miejscu w szafie sterowniczej przy uǏyciu otwartego portu Ethernet. StČd prosty mechaniczny sprzħt
zabezpieczajČcy, np. zamykanie szafy sterowniczej, czħsto stanowių odpowiednie zabezpieczenie. Jednak z powodu wzrostu liczby
tworzonych sieci i integracji kolejnych interfejsów na potrzeby zdalnego dostħpu, np.
przy pomocy WLAN, sieđ jest równieǏ otwarta na zdalny dostħp. UǏytkownik nie musi juǏ
mieđ bezpoƑredniego dostħpu do maszyny,
a zamiast tego moǏe niezauwaǏenie dostađ
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Rys. 1. WdroǏenie przyszųoƑciowego projektu Industry 4.0 w branǏy budowy maszyn oznacza
bezpiecznČ komunikacjħ WLAN.

siħ do sieci maszyn nawet spoza terenu
przedsiħbiorstwa, jeƑli znajduje siħ w zasiħgu sieci. Zainstalowanie tam systemów bezpieczeŷstwa lub niezabezpieczone poųČczenie sieci maszyn z sieciČ produkcyjnČ stwarza
niewyobraǏalne zagroǏenie dla uǏytkownika
i operatora maszyny. W zwiČzku z tym obowiČzkowe elektroniczne Ƒrodki bezpieczeŷstwa muszČ zostađ wdroǏone w sieci.

Hasųo do WLAN nie jest wystarczajČcym zabezpieczeniem w przypadku duǏej liczby uǏytkowników
WiħkszoƑđ urzČdzeŷ sieciowych umoǏliwia ochronħ dostħpu poprzez samodzielne uwierzytelnienie uǏytkownika przez podanie wspólnego hasųa do urzČdzenia. Bezpieczne hasųo zapewnia wysoki stopieŷ ochrony
przed nieuprawnionymi, szkodliwymi dziaųaniami. Jednak wygenerowanie wųaƑciwego

hasųa i bezpiecznej dokumentacji do niego wymaga ogromnego wysiųku operatora maszyny. W zwiČzku z tym, Ǐe uǏytkownicy czħsto zakųadajČ, iǏ dostħp do sieci jest
chroniony mechanicznie, nieraz brakuje
im praktycznego wyczucia problemu. MoǏna to zauwaǏyđ w przypadku urzČdzeŷ sieciowych zwykle chronionych jedynie hasųem
zapewnionym przez producenta lub prostym
hasųem domyƑlnym, ustalonym przez inǏyniera mechanika. Stwierdzenie to ma równieǏ
zastosowanie do hasųa do WLAN (WPA-PSK,
chroniČcego dostħp z punktu dostħpu WLAN
do sieci maszyn. Dlatego kaǏdy, kto zna hasųa
lub wie, gdzie sČ przechowywane, ma swobodny dostħp do wszystkich urzČdzeŷ w sieci.
W rzeczy samej, WPA-PSK wystarcza do bezpiecznego kodowania ruchu danych w sieciach WLAN. Mimo Ǐe jedno hasųo nadaje siħ dla wszystkich uǏytkowników sieci
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równieǏ nie rozwiČzuje problemu, poniewaǏ
nie jest ona utrzymywana przez administratora (rys. 3).

Rys. 2. Coraz wiħcej producentów maszyn zapewnia swoim klientom moǏliwoƑđ korzystania
z inteligentnych urzČdzeŷ, np. tabletów czy inteligentnych okularów, do pracy na maszynie.

domowych, procedura ta nie chroni przed
nieuprawnionym dostħpem do sieci maszyn
o duǏej liczbie czħsto zmieniajČcych siħ uǏytkowników. Wynika to z faktu, Ǐe bezustannie ujawniane tajne hasųo szybko staje siħ
powszechnie znane. Hasųo wymaga odƑwieǏenia najpóǍniej po umoǏliwieniu uǏytkownikowi lub tabletowi PC nawet tymczasowego
dostħpu do sieci. To stanowi problem, poniewaǏ zarówno uǏytkownik, jak i tablet PC znajČ
dane dostħpu. Inteligentne urzČdzenia takǏe
pamiħtajČ takie dane i ųČczČ siħ z sieciČ automatycznie, gdy znajdujČ siħ w jej zasiħgu,
a to kolejny kųopot, nawet w przypadku niepoǏČdanego lub juǏ niedozwolonego dostħpu (rys. 2).

dostħpu WLAN realizuje ǏČdania poųČczenia
klientów, np. tableta PC, korzystajČc z serwera RADIUS i z uǏyciem protokoųu IEEE 802.1x.
Sieci maszyn nie sČ utrzymywane przez administratorów sieci. Zazwyczaj prawa uǏytkownika i hasųa raz skonfigurowane pozostajČ
wiħc niezmienione i sČ waǏne podczas caųkowitego czasu obsųugi maszyny. W zwiČzku z tym wdroǏenie usųug informatycznych,
np. integracja serwera RADIUS z maszynČ,

Przedstawione wyzwanie moǏna obejƑđ dziħki automatyzacji administrowania sieciČ,
przeprowadzonej przez system sterowania
maszyny. Takie podejƑcie jest nie tylko neutralne pod wzglħdem kosztów, ale i praktyczne. Ponadto umoǏliwia inǏynierowi mechanikowi sprawowanie peųnej kontroli nad wdroǏeniem oraz zachowanie przy tym elastycznoƑci. JednakǏe waǏnym warunkiem wstħpnym jest, aby urzČdzenie sieciowe, w tym
przypadku punkt dostħpu WLAN, zawieraųo interfejs, poprzez który system sterowania maszyny moǏe byđ sterowany w trakcie
dziaųania. Dlatego Phoenix Contact zainstalowaųo interfejs sieciowy API w swoich komponentach sieciowych, opracowanych specjalnie dla branǏy budowy maszyn. Poszczególnymi funkcjami urzČdzeŷ sieciowych moǏna sterowađ, wysyųajČc komunikaty HTTP-GET
w trakcie pracy. Ponadto system sterowania
maszyny moǏe ųatwo skonfigurowađ kompletny moduų. Skutkiem tego skųadnia poleceŷ
odpowiada standardowemu wierszowi poleceŷ (CLI). Nowe przeųČczniki z asortymentu
FL Switch 2000 i punkt dostħpu WLAN z serii
WLAN 1100, które zostaųy zaprezentowane
na Targach Hanowerskich w 2017 roku, majČ
taki interfejs (rys. 4).

Hasųo jednorazowe jest generowane
przy nawiČzaniu kaǏdego
poųČczenia
UǏytkownik, który chce siħ poųČczyđ z sieciČ
maszyn przy uǏyciu swojego tableta PC, zapisuje ǏČdanie dostħpu, np. uǏywajČc terminala

System sterowania maszyny
zarzČdza zautomatyzowanym
administrowaniem sieciČ
Jednak w przypadku sieci IT indywidualne hasųa sČ nadawane uǏytkownikom centralnie przez administratora i rozdzielane na
urzČdzenia sieciowe przez serwer, np. serwer RADIUS. Zmianħ praw dostħpu uǏytkownika administrator ustala w centralnym serwerze. StČd sieci IT dla WLAN uǏywajČ trybu zabezpieczenia Enterprise WPA zamiast
WPA-PSK. W trakcie tego procesu punkt
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Rys. 3. PLC moǏe byđ wykorzystane w celu uruchomienia zautomatyzowanych wirtualnych
sieci WLAN, chronionych hasųem jednorazowym, które mogČ byđ zapewnione w wygodny
sposób dziħki kodowi QR.
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Technika MIMO zawsze
zapewnia dobry odbiór

Rys. 4. WLAN 1100 to ekonomiczne, kompletne rozwiČzanie obejmujČce zintegrowane
anteny i moduų bezprzewodowy i umoǏliwiajČce prostČ instalacjħ szybkiej i stabilnej sieci
WLAN w maszynie.

operacyjnego i monitorujČcego. W ramach
sterowania generowane jest nastħpnie losowe hasųo jednorazowe. Potem za pomocČ
komunikatu HTTP-GE funkcja sterowania konfiguruje i uruchamia wirtualny punkt dostħpu we WLAN 1100. Hasųo jednorazowe do
nowej sieci WLAN jest przydzielane uǏytkownikowi po skorzystaniu z terminala operacyjnego i monitorujČcego. Dane wyjƑciowe
w postaci kodu QR, które mogČ zostađ odczytane przez kamerħ tableta PC i które w ten
sposób automatycznie konfigurujČ poųČczenie z WLAN, okazaųy siħ wygodniejszym
wariantem. JeǏeli uǏytkownik nie potrzebuje
juǏ poųČczenia, sterownik dezaktywuje wirtualny punkt dostħpu. StČd znajomoƑđ hasųa do
WLAN i automatyczny zapis hasųa na tablecie PC nie bħdČ juǏ w przyszųoƑci postrzegane
jako zagroǏenie dla bezpieczeŷstwa, poniewaǏ nowe hasųo jednorazowe zostanie utworzone i wykorzystane przy nawiČzaniu kolejnego poųČczenia.
WLAN 1100 oferuje dodatkowe opcje prostego i mimo wszystko bezpiecznego dostħpu do
sieci maszyn. Dlatego przy pomocy indywidualnych ustawieŷ bezpieczeŷstwa WLAN jednoczeƑnie moǏna ustanowiđ do dwóch wirtualnych punktów dostħpu. Oprócz niepowtarzalnego hasųa do WLAN operator maszyny moǏe korzystađ z konfigurowalnego filtra
IP w celu ograniczenia liczby jednoczesnych
poųČczeŷ dla kaǏdego punktu dostħpu oraz
ograniczenia dostħpu do zainstalowanych
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Nowy bezprzewodowy moduų WLAN
1100 Phoenix Contact ųČczy punkt
dostħpu i technologiħ anten w zaledwie jednym urzČdzeniu. W odróǏnieniu od tradycyjnej koncepcji jest instalowany jak antena bezpoƑrednio
na maszynach, pojazdach lub szafach
sterowniczych zamiast wewnČtrz szafy sterowniczej. Dwie zintegrowane
z technikČ MIMO wysokowydajne anteny zapewniajČ dobry odbiór wszħdzie tam, gdzie jest on potrzebny.
WLAN 1100 umoǏliwia ekonomiczne
i proste poųČczenie maszyny z WLAN.
Nie ma potrzeby projektowania drogich sieci bezprzewodowych czy zastosowania technologii antenowej.
W zwiČzku z tym, Ǐe nie trzeba przeznaczađ miejsca w szafie sterowniczej na moduų bezprzewodowy,
moǏe byđ ona bez trudu doposaǏona.
WAN 1100 jest mocowany za pomocČ oprawy z jednym otworem i podųČczony w tradycyjny sposób do zųČcza Combicon i zųČcza RJ45 Ethernet.
Moduų bezprzewodowy nadaje siħ do
pracy w trudnych warunkach przemysųowych, poniewaǏ jest wstrzČsoodporny zgodnie z IK08, dziħki czemu
wytrzymuje nawet silniejsze obciČǏenia mechaniczne.

w sieci urzČdzeŷ. W ten sposób pracownik
serwisu ma zapewniony peųny dostħp do sieci, a jednoczeƑnie zagwarantowany dostħp
ma na przykųad operator maszyny, który
moǏe jedynie przeglČdađ serwer wizualizacji. Ponadto oparty na portach serwer DHCP
przydziela klientom WLAN indywidualne
i niezaleǏne adresy IP dla kaǏdego wirtualnego punktu dostħpu WLAN (rys. 5).

Rys. 5. Z powodu oprawy z jednym otworem
WLAN 1100 moǏe byđ ųatwiej i szybciej mocowany bezpoƑrednio na maszynach, pojazdach
lub szafach sterowniczych.

administrowaniem hasųami i prawami uǏytkownika w sieci w sposób zautomatyzowany. Jednak pracujČce komponenty sieciowe
muszČ byđ sterowane przez system sterowania maszyny za pomocČ prostego interfejsu.
PrzeųČczniki z asortymentu FL Switch 2000
i punkty dostħpu z serii WLAN 1100 zapewniajČ odpowiednie interfejsy sieciowe API
jako nowe urzČdzenia sieciowe dla branǏy
budowy maszyn.
Szukasz rozwiČzaŷ dla nowoczesnych sieci
przemysųowych? Tu znajdziesz szeroki wybór
komponentów sieciowych. Od sprawdzonej
magistrali obiektowej po nowoczesnČ technologiħ Ethernet – jesteƑmy najlepszym partnerem w dziedzinie cyfryzacji maszyn i systemów.

Sieciowy interfejs API
jest zintegrowany z komponentami
Liczba uǏytkowników, którzy muszČ mieđ
dostħp do urzČdzeŷ zainstalowanych w ich
sieci, roƑnie równieǏ z powodu zwiħkszajČcej siħ liczby tworzonych sieci maszyn. W tym
celu dla nadania praw uǏytkownika i zarzČdzania hasųami wymagana jest koncepcja
bezpieczeŷstwa. W odróǏnieniu od sieci IT,
system sterowania maszyny moǏe zarzČdzađ

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, budynek nr 3/A
51-317 Wrocųaw
tel. 71 398 04 10
www.phoenixcontact.pl
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TEMAT NUMERU

Wbudowana efektywność
programowania sterowników
przemysłowych
Dobór właściwego sterownika przemysłowego i dostarczanego
z nim oprogramowania użytkowego zwiększa efektywność procesu
programowania tego urządzenia.

Tabela – etapy konfiguracji
top-down
1. Konfiguracja CPU
2. Konfiguracja wejść/wyjść

Bill Dehner

W skrócie
→ Architektura sterowników
PLC może ułatwić ich programowanie.
→ Konfiguracja metodą top-down i programowanie
zorientowane na urządzenia
pomagają w programowaniu
sterowników PLC.
→ Różne urządzenia mogą być
programowane w podobny
sposób.
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obór programowalnego sterownika logicznego (PLC) lub
innego sterownika przemysłowego odbywa się przede wszystkim na
podstawie planowanej dla niego aplikacji, jednak powinno się przy tym wziąć
pod uwagę również możliwości platformy
oprogramowania użytkowego dołączonego
do sterownika, ponieważ mają one bardzo
duży wpływ na szybkość i efektywność
kodowania.
Możliwe jest uruchomienie platformy
deweloperskiej, stworzenie nowego projektu i rozpoczęcie pisania programu
w języku drabinkowym od zera, posługując się dowolnym pakietem do programowania sterowników, jednak metoda
ta wymaga przeprowadzania konfiguracji w locie i nie jest tak efektywna, jak
inne dostępne już sposoby. Okazuje się
bowiem, że pewne platformy programowania sterowników mają wbudowane
narzędzia zwiększające efektywność programowania. Są one tak zaprojektowane,
że prowadzą programistę sterownika właściwą drogą, zmniejszając ilość jego pracy
włożonej w napisanie programu.
Jedno z podejść łączy dwie metody
w celu zwiększenia efektywnego programowania. Są to: konfiguracja top-down
(„od góry na dół”) i koncepcje zorientowane na urządzenia (device-centric –
fot. 1). Konfiguracja metodą top-down
oferuje programiście prostą drogę do celu,
pokazując mu w trakcie konfigurowania
projektu programu sterownika PLC to, co

3. Konfiguracja modułów
4. Konfiguracja urządzeń
5. Mapowanie wejść/wyjść
6. Konfiguracja pamięci

jest potrzebne, a co nie, przy czym niezbędne operacje programisty opierają się
na dokonywaniu wyborów z menu. Wbudowane koncepcje zorientowane na urządzenia obsługują popularne funkcje „za
kulisami”, uwalniając programistę od
realizacji tych zadań.
Opisane w dalszej części artykułu
przykłady i wyjaśnienia konfiguracji
metodą top-down oraz programowania
zorientowanego na urządzenia, mogą się
przyczynić do zwiększenia efektywności
programowania sterowników.

Konfiguracja metodą top-down
Konfiguracja niektórych sterowników
może być uproszczona za pomocą metody
top-down (tabela). W przedstawionej
tabeli kolejność wykonywanych zadań
wynika z ich pierwszeństwa, każda pozycja na liście jest zależna od znajdującej/ych się nad nią pozycji. Na przykład
wszystko poniżej konfiguracji jednostki
centralnej (CPU) zależy od sposobu konfiguracji procesora. Port szeregowy, typ
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↗ Fot. 1. Niektóre sterowniki przemysłowe pozwalają na konfigurację metodą top-down oraz za pomocą podejścia zorientowanego
na urządzenia w celu bardziej efektywnego programowania tych sterowników.

portu, opcje ethernetowych urządzeń We/
Wy typu master oraz opcje serwera, takie
jak Modbus/TCP i Ethernet/IP explicit
messaging (przesył danych o znaczeniu
niekrytycznym), są wyborami konfiguracyjnymi, które typowo są dostępne podczas konfigurowania CPU (Ehternet/IP to
przemysłowy protokół ethernetowy opracowany przez stowarzyszenie ODVA). Te
wybory dodają niezbędne parametry do
niektórych lub wszystkich pozycji poniżej
konfiguracji CPU.
Konfigurowanie sterownika w prawidłowym, ustalonym porządku pomaga
w osiągnięciu sytuacji, w której wszystko
znajduje się na swoim miejscu, co upraszcza i automatyzuje proces tworzenia oprogramowania. Na przykład skonfigurowanie CPU jedynie jako klienta protokołu
Modbus RTU wpływa na pozycje znajdujące się poniżej tylko poprzez eksponowanie odpowiednich opcji parametrów,
upraszczając kolejne etapy.
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Koncepcje zorientowane
na urządzenia
Efektywność pisania programów, realizowanego za pomocą konfigurowania
w odpowiednim porządku, prowadzi bezpośrednio do koncepcji zorientowanych
na urządzenia. W koncepcjach tych kod
programu w języku drabinkowym wymienia informacje z urządzeniem znajdującym
się w środku, a nie bezpośrednio z samym
sprzętem (rys. 1). Urządzeniem tym może
być np. sterownik drukarki podłączonej
do komputera PC. Sterownik ten (urządzenie) obsługuje wszystkie szczegóły
niskiego poziomu, tak więc użytkownik
komputera może wysyłać dane do drukarki, bez zajmowania się jej programowaniem.
Podobnie dzieje się w przypadku sterowników przemysłowych. Programista traktuje je jak urządzenie: czujnik,
enkoder, moduł We/Wy, napęd o zmiennej częstotliwości (VFD), moduł Ether-

Jeśli sterownik nie ma
wbudowanych szybkich
wejść, można wykorzystać moduł szybkiego licznika do zliczania impulsów kwadraturowych
enkodera.
Net/IP, odległą szafę teleinformatyczną
lub podobny sprzęt. W sterowniku zorientowanym na urządzenia te ostatnie zastępują krótkie linijki kodu między programem a sprzętem. Wykorzystując tę koncepcję, konfiguruje się urządzenie i obsługuje ono wtedy szczegóły dotyczące części sprzętowej sterownika, takie jak ustanowienie protokołów komunikacyjnych,
uzgodnienie sposobu wymiany informacji
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TEMAT NUMERU

Po skonfigurowaniu urządzeń
Po skonfigurowaniu urządzenia instrukcje
programu sterują tym urządzeniem, a nie
bezpośrednio sprzętem. Instrukcja pro-

cedura obraca się właśnie wokół tego
urządzenia.
Serwer także może być potraktowany
jak urządzenie. Pracuje on w tle, wymienia informacje bezpośrednio ze sprzętem i przenosi dane pomiędzy sprzętem a pamięcią. Przykładem serwera jest
Modbus TCP. Przeważnie funkcjonuje
on poza programem sterownika, jednak
dostęp do niego może być uzyskany za
pomocą tego sterownika.

↙ Rys. 1. Wykorzystując podejście zorientowane na urządzenie, w którym urządzenie to obsługuje
szczegóły niskiego
poziomu interfejsów
sprzętowych, można
uprościć programowanie. Platformę
programistyczną
sterowników, np.
Do-more Designer
firmy AutomationDirect, cechuje
podejście zorientowane na urządzenia.

Sprzęt

Urządzenie

Instrukcja

gramu wykorzystuje przydzieloną pamięć,
bity procesu handshaking oraz flagi
pamięci, utworzone podczas konfiguracji urządzenia. Instrukcja może także bezpośrednio wymieniać informacje z pamięcią, wykorzystując bity i liczby całkowite do podejmowania decyzji logicznych.
Instrukcja oprócz tego może też obsługiwać funkcje matematyczne oraz na przykład umieszczać wyniki operacji zmiennoprzecinkowych z powrotem w pamięci.
Urządzenie takie jak port szeregowy
także wymienia informacje bezpośrednio
z pamięcią. Gdy dane przepływają przez
port w obydwu kierunkach, to urządzenie obsługuje buforowanie i flagi statusu
w pamięci. Urządzenie obsługujące konfigurację szczegółowych parametrów niejako „za kulisami” jest kluczowym elementem programowania zorientowanego
na urządzenie, gdzie każdy element i pro-
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Pamięć

Źródło: AutomationDirect

(handshaking) oraz określenie wymagań
dotyczących pamięci. Wiele z tych szczegółów sprzętowych jest obsługiwanych
poprzez konfigurację każdego urządzenia,
a nie poprzez programowanie sterownika.

Wykorzystanie efektywności
programowania w urządzeniach
Niezależnie od złożoności dobranego
sprzętu urządzenie stanowi jasny, jednolity interfejs między sprzętem a programem sterownika. Każde urządzenie jest
konfigurowane w ten sam sposób, na
przykład Modbus/RTU lub uniwersalny
port szeregowy za pomocą metody topdown, która wymaga wybrania odpowiednich funkcji i dokonania wpisów w kilku
pustych polach.
Typowa aplikacja, taka jak sortownia
paczek, obejmuje kilka elementów sprzętowych, które muszą być sterowane. Aplikacja ta może wykorzystywać enkoder do
synchronizowania rozdzielacza dla różnej wielkości paczek, silnik sterowany za
pomocą napędu VFD oraz czytnik kodów
kreskowych do skanowania paczek znajdujących się na przenośniku w celu okre-

ślenia ich przeznaczenia. Mogą być także
wymagane układy wejścia i wyjścia, do
monitorowania czujników wyboru paczek
i do sterowania siłownikami pneumatycznymi takimi jak podnośnik.
Jak na to wskazuje przykład sortowni
paczek, nie jest niczym niezwykłym posiadanie kilku elementów sprzętowych automatyki podłączonych do sterownika
PLC, przy czym każdy z nich i wymagane
dla niego połączenia definiują urządzenia. Jednak w tym przypadku sterownik
obsługujący metodę top-down i koncepcje zorientowane na urządzenia jest konfigurowany szybko, z czego większość tej
pracy jest wykonywana automatycznie.
Jeśli sterownik nie ma wbudowanych
szybkich wejść, można wówczas wykorzystać moduł szybkiego licznika do zliczania impulsów kwadraturowych enkodera.
Moduł ten nie jest częścią konfiguracji
CPU, ale jest automatycznie wykrywany
w następnym kroku, czyli w konfiguracji
wejść/wyjść. W trzecim kroku, przy konfigurowaniu modułu, pola dla wymaganych parametrów zostaną automatycznie
wypełnione wartościami domyślnymi dla
wykrytego modułu. W tym etapie można
dokonywać dowolnej edycji wymaganej
konfiguracji. Sterownik PLC automatycznie będzie obsługiwał mapowanie wejść/
wyjść dla dodanego modułu i stworzy
wymagane adresy rejestru obrazu.
Port ethernetowy sterownika komunikuje się z napędem VFD. Rozpoczynając
od góry listy konfiguracyjnej, włączany
jest ethernetowy moduł We/Wy typu
master jako część etapu konfiguracji CPU.
Tworzy to wejście w konfiguracji We/Wy,
umożliwiając konfigurację IP oraz innych
opcji komunikacyjnych. Zwykle nie jest
wymagane nic więcej dla konfiguracji tego
urządzenia, ponieważ pozostałe parametry, takie jak elementy mapowania We/
Wy, są wprowadzane automatycznie.
Port szeregowy sterownika jest wykorzystywany do komunikacji ze skanerem
kodów kreskowych, przy użyciu prostych
ciągów tekstowych. Port ten jest rozpoznawany na etapie konfiguracji CPU,
w którym konfigurowany jest uniwersalny
port szeregowy, przy czym wprowadzane
są takie ustawienia, jak szybkość transmisji i protokoły sprzętowe, np. RS-232.
Konfiguracja wejść/wyjść i modułu nie
jest wymagana, a konfiguracja urządzenia jest wykonywana automatycznie,
dając wstępnie skonfigurowany interfejs
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Nowsze, zaawansowane
sterowniki upraszczają
obecnie programowanie
przez narzucanie stosowania w szerokim zakresie metody top-down
oraz koncepcji zorientowanych na urządzenia.
z dostępem do zasobów systemowych.
Etap konfiguracji pamięci automatycznie
przydziela pamięć dla urządzenia.
Wielopunktowe cyfrowe moduły wejść
i wyjść są wykorzystywane do monitorowania czujników i elementów pneumatycznych. Moduły te konfiguruje się
w podobny sposób. Niektóre z tych urządzeń są łatwe w konfiguracji, a niektóre
bardziej skomplikowane, jednak wszystkie
wykorzystują tę samą metodykę. Konfiguracja rozpoczyna się od góry listy podanej w tabeli i jest przeprowadzana w dół,
przy czym programista wprowadza tylko
te parametry, które nie zostały wpisane
automatycznie w poprzednich krokach.

Efektywne instrukcje
Jak pokazano na rys.1, platforma programistyczna wykorzystująca metodę top-down i podejście zorientowane na urządzenia jest konfigurowana szybko. Sterowniki dostarczane z tym typem oprogramowania zwykle dostarczają bardziej
efektywne instrukcje, takie jak bloki regulacji proporcjonalno-różniczkująco-całkującej (PID) i sterowania ruchem.
Istnieją tysiące przypadków zastosowania regulacji PID, tak więc nie ma tu rozwiązania uniwersalnego. Niektóre sterowniki mają ograniczone opcje, jednak inne
są wyposażone w ulepszone instrukcje
PID, pozwalające zwiększyć efektywność
programowania przez dostarczanie niezależnych, modułowych, wymiennych i konfigurowalnych w środowisku uruchomieniowym metod w celu spełnienia potrzeb
aplikacyjnych.
Część z tej ulepszonej efektywności jest wynikiem podziału pętli regulacji
PID na mniejsze elementy. Zamiast wbudowania wszystkich parametrów PIC,
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takich jak filtry, skalowanie, funkcje narastania i utrzymania wielkości regulowanej (ramp and soak) oraz obsługa alarmów, w jedną instrukcję PID, są wykorzystywane osobne instrukcje do uzyskiwania dostępu do poszczególnych parametrów w celu uproszczenia dostosowania
tych algorytmów sterowania do potrzeb
użytkownika. Instrukcje te mogą także
obejmować widoki trendów, które pomagają użytkownikom w zrozumieniu odpowiedzi pętli regulacji oraz w początkowym
ustawianiu parametrów regulacji, a także
w rozwiązywaniu problemów.
Instrukcje sterowania ruchem mogą
być wykonywane wzdłuż prostszej ścieżki
i podzielone na różne poziomy złożoności
instrukcji. Niektóre instrukcje sterowania ruchem umożliwiają szybkie zastosowanie podstawowych poleceń sterowania
ruchem, przy minimalnej wymaganej konfiguracji. Instrukcje średniego poziomu
dostarczają więcej parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Natomiast
instrukcje zaawansowane umożliwiają
wybór lub tworzenie przez użytkownika
własnych profili ruchu, często za pomocą
prostego procesu konfiguracji.
Nowsze, zaawansowane sterowniki upraszczają obecnie programowanie, narzucając stosowanie w szerokim
zakresie metody top-down oraz koncepcji zorientowanych na urządzenia. Przy
prawidłowej konfiguracji większość pracy
związanej z tworzeniem interfejsu urządzenia między programem użytkowym
sterownika a sprzętem odbywa się automatycznie i efektywnie, bez potrzeby
pisania kodu. Szybsze procesy konfiguracji prowadzą z kolei do szybszego programowania sterowników i jest ono ulepszone dzięki większej liczbie dostępnych
różnych ustandaryzowanych instrukcji.
Bill Dehner jest inżynierem marketingu
technicznego w firmie AutomationDirect.

CE
Warto rozważyć
Czy uproszczone programowanie i mniejsza ilość pracy
przy konfigurowaniu może
pomóc w realizacji następnego projektu w Państwa
firmie?
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WųaƑciwy sterownik

– wiħksza efektywnoƑđ
Piotr Adamczyk ASTOR

P

rzemysų 4.0, Fabryka 4.0 – te hasųa
na rynku automatyki przestajČ byđ
wyųČcznie sloganem, a zaczynajČ
coraz precyzyjniej okreƑlađ wymagania,
jakie muszČ speųniađ nowoczesne systemy,
aby cyfrowa transformacja fabryki byųa moǏliwa. Systemy takie zaczynajČ integrowađ
coraz wiħcej urzČdzeŷ, dostarczađ nowych
moǏliwoƑci i zastosowaŷ oraz przede wszystkim gwarantowađ odpowiedni poziom bezpieczeŷstwa. Nieustannie, zaraz obok systemów planowania, zarzČdzania i wizualizacji
produkcji, kluczowČ rolħ w aplikacjach zgodnych z Przemysųem 4.0 odgrywajČ sterowniki i kontrolery. Zakres ich odpowiedzialnoƑci coraz bardziej siħ zmienia – przestaųy
byđ urzČdzeniami odpowiedzialnymi wyųČcznie za sterowanie procesem produkcyjnym.
Teraz wymaga siħ od nich zastosowaŷ, które
kiedyƑ realizowalne byųy na komputerach
przemysųowych i urzČdzeniach dedykowanych. Na co zwracađ uwagħ, wybierajČc sterownik/kontroler, który podniesie efektywnoƑđ naszego programowania i bħdziemy
mogli powiedzieđ, Ǐe jest Industry 4.0 ready?
SprawdǍmy na przykųadzie rozwiČzaŷ GE
Automation & Controls.
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WybierajČc wųaƑciwy system sterowania,
musimy zwróciđ uwagħ na kilka kluczowych
aspektów – nie zawsze wszystkie sČ konieczne w kaǏdym systemie, ale wybierajČc
nowe rozwiČzanie, warto siħ zastanowiđ
nad jego póǍniejszČ rozbudowČ. To dziħki
nim integracja kontrolera, póǍniejsza rozbudowa i dokųadanie kolejnych funkcji bħdzie
ųatwe i przede wszystkim moǏliwe.

Komunikacja, wymiana danych
i Cloud
MoǏliwoƑci komunikacyjne nowoczesnego
systemu to niewČtpliwie jeden z najwaǏniejszych elementów, jaki naleǏy wziČđ pod
uwagħ, wybierajČc nowoczesny system.
Skoro mówimy o cyfrowej transformacji
fabryki, system sterowania powinien wspierađ nowe funkcjonalnoƑci, które w najbliǏszym czasie stanČ siħ standardem. Mowa
przede wszystkim o moǏliwoƑci bezpiecznego podųČczenia do chmury czy obsųudze
nowych standardów komunikacyjnych
takich jak OPC-UA. Ten protokóų komunikacji jest coraz czħƑciej wykorzystywany
z uwagi na ųatwČ integracjħ systemów i platform sprzħtowych róǏnych producentów,
efektywnČ wymianħ duǏych porcji danych
oraz, co bardzo waǏne, zabezpieczenie

komunikacji certyfikatami i hasųami.
Wbudowane porty Ethernet powinny byđ
gotowe na komunikacjħ w standardzie
Gigabit – kontrolery bħdČ integrowađ coraz
wiħcej urzČdzeŷ i generowađ coraz wiħcej
danych. Wbudowane interfejsy muszČ byđ
na to gotowe. Dane udostħpniane bħdČ
nie tylko do innych sterowników i systemów SCADA, ale przede wszystkim równieǏ do chmury. Widađ, Ǐe obecnie bariera
dotyczČca wykorzystania Cloud jest jeszcze
duǏa, ale z roku na rok coraz wiħcej aplikacji sterujČcych wyposaǏa siħ w takČ funkcjħ.
Gųównie za sprawČ podniesienia bezpieczeŷstwa wymiany i przechowywania danych.
Klienci zaczynajČ równieǏ dostrzegađ dodatkowe korzyƑci, jakie niesie za sobČ Cloud
– bezpieczny dostħp do danych z dowolnego
miejsca, moǏliwoƑđ ich udostħpniania innym
uǏytkownikom czy w koŷcu automatyczne
analizy duǏych iloƑci danych w celu optymalizacji sterowania, serwisu, obsųugi. JeƑli
ktoƑ decyduje siħ na podųČczenie systemu
do chmury, powinien zadbađ o to, aby byųo
to realizowane w oparciu o dedykowany
interfejs komunikacyjny.
Cyfrowa transformacja to nie tylko Ethernet.
Musimy byđ Ƒwiadomi tego, Ǐe w ramach
modernizacji fabryk w dalszym ciČgu
bħdziemy korzystađ ze starszych maszyn/
urzČdzeŷ, które komunikacjħ majČ zrealizowanČ w oparciu o standard, np. Modbus
RTU/TCP, Profibus DP, RS. Pomimo tego,
Ǐe z punktu widzenia wydajnoƑci i bezpieczeŷstwa komunikacji powyǏsze standardy
mocno odbiegajČ od tego, w co inwestuje
siħ obecnie (OPC-UA, Profinet, EtherCAT), to
w systemach automatyki bħdziemy je spotykađ jeszcze na pewno przez kilka nastħpnych
lat. Warto sprawdziđ, jak i czy takie urzČdzenia bħdzie moǏna podųČczyđ do nowego systemu sterowania.

Architektura pracy systemu
Architektura pracy systemu to kolejny bardzo waǏny element, na który naleǏy zwróciđ
uwagħ. JeƑli mówimy o systemach maųych
oraz o sterowaniu prostymi maszynami, to
wybór jest prosty i najczħƑciej inwestuje siħ
w pojedynczy sterownik. W przypadku systemów wiħkszych wybór robi siħ trochħ bardziej skomplikowany. Z uwagi na waǏnoƑđ
procesu oraz minimalizowanie ryzyka nieplanowanego przestoju czħsto inwestuje siħ
w systemy o architekturze redundantnej.
W modelu takim dwa procesory pracujČ
równolegle, bħdČc dla siebie zastħpstwem
w razie wyųČczenia/awarii jednego z nich.
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Takie systemy sterowania spotykane byųy
jeszcze jakiƑ czas temu wyųČcznie w aplikacjach krytycznych w branǏy energetycznej,
chemicznej, petrochemicznej, czyli wszħdzie tam, gdzie ųatwo byųo znaleǍđ uzasadnienie biznesowe inwestowania w taki system. Obecnie w systemy takie inwestuje siħ
nawet w prostszych aplikacjach ze wzglħdu
na znaczne obniǏenie ceny takich rozwiČzaŷ. Dobrym przykųadem moǏe byđ tutaj
ukųad w oparciu o kompaktowe kontrolery
CPE400, który jest trzy razy taŷszy od tradycyjnego systemu redundancji, nie ustħpujČc mu funkcjonalnoƑciČ. Dobry system
redundancji cechuje siħ: niezaleǏnym sposobem synchronizacji danych, szybkim i bezuderzeniowym przeųČczeniem na kontroler
zapasowy w razie awarii kontrolerów gųównego oraz minimalnym wpųywem na dųugoƑđ
cyklu programu. Taki jest wųaƑnie CPE400.
Kompaktowa budowa kontrolera pozwala
na jego pracħ jako pojedynczy kontroler lub
w ukųadzie redundantnym. Zintegrowane
interfejsy oraz zaszyta w firmware obsųuga
trybu redundantnego powodujČ, Ǐe system
sterowania, który wykorzystuje CPE400,
moǏna bardzo ųatwo przezbroiđ na pracħ
w architekturze wieloprocesorowej bez
dodatkowych kosztów. Redundancja moǏe
byđ stosowana takǏe na poziomie komunikacji do warstwy wejƑđ/wyjƑđ oraz do systemów SCADA. Taki model komunikacji
powoduje, Ǐe caųy system staje siħ odporny
na uszkodzenia pojedynczych segmentów sieci oraz wyųČczenie lub wprowadzenie w tryb serwisowy wħzųów oddalonych,
co ma bardzo duǏe znaczenie w aplikacjach
o charakterze procesowym. Obecnie nowe
rozwiČzania od GE Automation & Controls
pozwalajČ na obsųugħ takiego modelu komunikacji i co waǏne, bez koniecznoƑci stosowania redundancji jednostek centralnych.
CPE100, CPE400 czy CPE330 majČ standardowo zintegrowane redundantne porty
komunikacyjne, które pozwalajČ na realizacjħ komunikacji w oparciu o RING Profinet
bez koniecznoƑci ponoszenia dodatkowych
kosztów.

Integracja z systemami IT
Systemy automatyki bez informatycznych systemów wspomagajČcych planowanie, analizħ czy wizualizacjħ produkcji nie istniejČ. Praktycznie kaǏdy ukųad
regulacji wymaga nadzoru czy podųČczenia do serwera odpowiedzialnego za zbieranie danych. Z tego powodu kontrolery
w oparciu o sieđ Ethernet komunikowaųy
siħ z serwerami i komputerami warstwy
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operatorskiej. Wiele aplikacji wymaga uruchomienia narzħdzi informatycznych bezpoƑrednio w produkcji, aby lepiej kontrolowađ proces. W tym celu stosuje siħ komputery w wykonaniu przemysųowym, które
dajČ gwarancjħ niezawodnej pracy w Ƒrodowisku produkcyjnym. Obecny rozwój technologii pozwala na zintegrowanie takiego
komputera w ramach sterownika/kontrolera
i uruchomienie systemu archiwizacji danych,
wizualizacjħ procesu, uruchamienie dodatkowych skryptów, translacjħ dedykowanych protokoųów. MoǏliwoƑci sČ naprawdħ
duǏe. Obecnie stosowane wielordzeniowe
systemy sterowania pozwalajČ wydzieliđ
na przykųad dwa rdzenie na obsųugħ sterowania, co jest realizowane w oparciu o kontroler z dedykowanym systemem czasu rzeczywistego (np. VxWorks w PACSystems),
a pozostaųe dwa rdzenie moǏna wykorzystađ
na potrzeby komputera PC z systemem operacyjnym Linux. NiewČtpliwČ zaletČ takiego
rozwiČzania jest wspóųdzielona pamiħđ
i indywidualne porty komunikacyjne. Dziħki
temu komputer moǏe korzystađ z danych
wypracowanych przez kontroler, wykonywađ dodatkowe obliczenia, które sČ wykorzystywane na potrzeby sterowania, oraz
udostħpniađ dane do innych systemów czy
do chmury w oparciu o dedykowane ųČcze
komunikacyjne, które nie ma poųČczenia
z czħƑciČ produkcyjnČ. Ma to bardzo duǏy
wpųyw na bezpieczeŷstwo caųego systemu.
Uruchamianie dodatkowych funkcjonalnoƑci
na kontrolerze w znaczČcy sposób przekųada
siħ na optymalizacjħ i efektywnoƑđ pracy.
Takie moǏliwoƑci daje najnowszy kontroler
z oferty GE Automation & Controls CPL410.

Bezpieczeŷstwo, a w zasadzie
cyberbezpieczeŷstwo
Dotykamy tematu, który w kontekƑcie
systemów 4.0 ma kluczowe znaczenie.
Bezpieczeŷstwo rozpatrywane jest tutaj
nie tylko w kontekƑcie udostħpniania danych do innych systemów, ale i na poziomie serwisu/zdalnego dostħpu do urzČdzeŷ
oraz eksploatacji pracujČcego systemu.
Jak pokazujČ aktualne analizy wektorów
ataku na systemy sterowania, widađ, Ǐe
okoųo 40% zagroǏeŷ generowanych jest
wewnČtrz organizacji, a najsųabszym ogniwem w polityce bezpieczeŷstwa zakųadu
jest, niestety, czųowiek. Z tego powodu,
wybierajČc nowoczesny system sterowania,
warto zwróciđ uwagħ, czy mechanizmy
wbudowane w kontrolery bezpoƑrednio
przekųadajČ siħ na podniesienie poziomu
bezpieczeŷstwa.

W przypadku kontrolerów PACSystems od
GE Automation & Controls nowe jednostki
centralne sČ wyposaǏone w specjalne
mechanizmy, których celem jest monitorowanie kluczowych obszarów podczas startu
oraz normalnej pracy CPU. Mechanizm
bazuje na ukųadzie scalonym zgodnym
z Trusted Platform Module (TPM) i jest
odpowiedzialny za wielopoziomowe monitorowanie bezpieczeŷstwa. Ukųady zgodne
z TPM mogČ obsųugiwađ wszystkie dziaųania zwiČzane z kryptografiČ, w tym dziaųania,
w których producent rozwiČzania nie Ǐyczy
sobie ingerencji uǏytkownika w ich przebieg.
Ponadto dziaųanie TPM jest zbliǏone do dziaųania karty inteligentnej w efekcie, przechowywany w ukųadzie klucz prywatny nigdy
go nie opuszcza ani nigdzie nie jest wysyųany. ZnaczČco utrudnia to jego zdalne przechwycenie, czyniČc to w praktyce niemoǏliwym. TPM w kontrolerach GE jest wykorzystywany miħdzy innymi do sprawdzenia, czy
firmware i system operacyjny majČ cyfrowy
podpis nadawany wyųČcznie u producenta
oraz zabezpieczenie dostħpu do kontrolera
poziomem haseų i uprawnieŷ. WiħkszoƑđ
nowo powstajČcych systemów w zaųoǏeniach jest projektowana tak, aby moǏliwa
byųa ich przyszųa integracja z systemami
oddalonymi. Warto juǏ teraz wykorzystywađ standardy, w których dostħp do danych
wymaga autoryzacji, jak np. w OPC-UA.
Nawet znajČc parametry konfiguracyjne
portów komunikacyjnych, dostħp do danych
generowanych przez kontroler bħdzie zabezpieczony przed nieautoryzowanym uǏyciem.
InwestujČc w nowy system, warto zatem
inwestowađ w rozwiČzania posiadajČce
odpowiednie certyfikaty bezpieczeŷstwa
– na przykųad Achilles Level 2.

Piotr Adamczyk
Specjalista ds. systemów sterowania
piotr.adamczyk@astor.com.pl
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Programowanie sterowników PLC
– porady dla inżynierów
W artykule przedstawiono informacje, które mogą okazać się
pomocne przy programowaniu sterowników logicznych (PLC),
w szczególności obejmujące zagadnienia z popularnie stosowanej
logiki drabinkowej.
Frank Lamb

W skrócie
→ Istnieją różne typy rejestrów
dla cykli skanowania sterowników PLC. Rejestry te
są aktualizowane do tablicy
wyjść, która jest wykorzystywana do sterowania urządzeniami fizycznymi podłączonymi do sterownika PLC.
→ Zapis dziesiętny w kodzie
binarnym (BCD) jest klasą
kodowania binarnego,
w której liczby dziesiętne
są reprezentowane binarnie przez cztery lub osiem
bitów.
→ Wiele platform umożliwia
wykorzystywanie kodu wielokrotnego użytku do szybkiego tworzenia programów
o dużych możliwościach,
jednak każdą z nich charakteryzuje własna metoda
organizacji.
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ogika drabinkowa, cykle skanowania programowalnych sterowników logicznych (PLC), liczby dziesiętne kodowane binarnie oraz kody wielokrotnego użytku to niektóre z tematów
dotyczących programowania sterowników PLC, a zarazem zebranych w artykule
porad, jakich udziela Frank Lamb, członek Rady Doradczej Wydawnictwa Control Engineering i założyciel firmy Automation Consulting Services Inc., partnera Control Engineering. Porady przedstawiono, analizując trzy różne punkty
widzenia.

Program sterownika PLC może wywoływać różne podprogramy (subroutine)
w różnych celach, ale warto zwrócić
uwagę, że kolejność wywołań tych podprogramów może mieć znaczenie. Zależnie
od tego, gdzie rejestry pamięci i tablice
wyjść są aktualizowane, stany wyjść
fizycznych mogą być opóźnione o maksymalnie dwa cykle skanowania. W każdym z przypadków program przechodzi
przez różne procedury, gdy są one wywo-

Logika drabinkowa i cykle
skanowania sterowników PLC

Niezależnie od platformy
kod wielokrotnego
użytku jest kluczową częścią szybkiego tworzenia programów cechujących się ogromnymi możliwościami.

Prawie wszystkie sterowniki PLC na
całym świecie wykonują cykle skanowania (cykle pracy – scan cycle) w ten sam
sposób. Najpierw jednostka centralna
(CPU) odczytuje stany wejść fizycznych
i zapisuje je w tablicy pamięci (memory
table), nazywanej zwykle tablicą wejść
(input table). Tablica ta jest potem wykorzystywana przy realizacji programu. Istnieją różne typy rejestrów, które są wykorzystywane w różnych platformach. Rejestry te są aktualizowane w miarę przetwarzania logiki od lewej do prawej strony
na każdym szczeblu drabinki i od góry
do dołu, w każdym programie standardowym (routine). Obejmuje to aktualizację tablicy wyjść, która później zostanie wykorzystana do sterowania urządzeniami fizycznymi podłączonymi do sterownika PLC.

ływane, a następnie powraca do miejsc,
z których były one wywołane i ostatecznie dociera do końca oryginalnej, głównej procedury cyklicznej – programu
głównego. Większość programów tworzonych dla sterowników PLC działa według
przedstawionego tu pokrótce schematu,
wykorzystując początkową procedurę
cykliczną – program główny, który jest
stosowany do wywoływania wszystkich
innych procedur – podprogramów.
Jednak niektóre programy działają,
korzystając z periodycznej bazy czasowej
zamiast ciągłej, chociaż rozwiązanie to
nie jest popularne. Większość programów
wykorzystuje zatem konfigurację ciągłą,
w której kolejne procedury, funkcje i działania są wykonywane tak szybko, jak to
tylko możliwe (bez rezerwacji ustalonych,
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cze 7-segmentowe i przełączniki tarczowe
(obracane palcem). Również w okresie przed pojawieniem się sterowników
PLC właśnie te wspomniane elementy
były powszechnie stosowane w interfejsach komunikacji ludzi i maszyn cyfrowych. Już w czasach komputera ENIAC
(pierwszego elektronicznego komputera
uniwersalnego – lata 50. XX w. w USA)
użytkownicy mogli manipulować odpowiednimi wtykami, wybierając nastawy
i żądane funkcje takiej maszyny cyfrowej, jednak wykorzystywanie wyświetlaczy i przełączników obrotowych do moni-

Kod binarny

Liczba
dziesiętna

Zapis dziesiętny w kodzie
binarnym a sterowniki PLC
Zapis cyfr dziesiętnych w kodzie binarnym (BCD – binary-coded decimal) jest
klasą kodów binarnych (zwykle reprezentowanych przez cztery lub osiem
bitów). W celu poprawnej interpretacji liczb dziesiętnych zapisanych w tym
kodzie przez ludzi, muszą oni dodać
poszczególne bity reprezentujące cyfry
liczb w swoich rejestrach pamięci, aby
dokonać ich konwersji na podstawę kolejnych potęg podstawy 10, ponieważ są tak
„zaprogramowani”, że myślą i działają
zazwyczaj w systemie dziesiętnym.
Przed pojawieniem się i popularyzacją ekranów dotykowych jako interfejsy numeryczne dla operatorów sterowników PLC były stosowane wyświetla-
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tyka, ponieważ każdy typ danych musi
być wyraźnie zadeklarowany na platformie i przekonwertowany, jeśli typy
danych nie są równoważne. Ale to nie
wszystko. Standardowe typy danych
układów czasowych (timerów) i liczników korzystają z kodowania BCD w swoich strukturach. Jest tak, ponieważ struktury bazują na rozwiązaniach z czasów,
w których operatorzy i programiści pracowali, korzystając z łączników obrotowych
i wyświetlaczy 7-segmentowych. W rzeczywistości nastawy układów czasowych są nadal wprowadzane w postaci

Kod BCD

↙ Zapis dziesiętny
w kodzie binarnym (BCD) jest klasą
kodowania binarnego liczb dziesiętnych. W zapisie tym
każda liczba dziesiętna jest reprezentowana przez
ustaloną liczbę
bitów, zwykle cztery
lub osiem. Zapis
BCD jest całkiem
odmienny od stosowanego przez ludzi
do obliczeń i może
to spowodować problemy dla użytkowników programowalnych sterowników
logicznych.

Źródło: Frank Lamb, blog Automation Primer

jednolitych przedziałów czasowych).
Po wykonaniu całego kodu, kontroli logiki
i uaktualnieniu wszystkich tablic (z wyjątkiem tablic wejść, które były napisane na
początku cyklu skanowania), wynikowa
tablica wyjść lub treść rejestru są zapisywane do wyjść fizycznych.
To, jak długo trwa ten proces przetwarzania wszystkich zapisanych działań i procedur, zależy od platformy (szybkości procesora), ilości kodu w programie
oraz typów użytych instrukcji. Czasami
programiści wolą użyć pętli w programie
lub wykonać powtarzające się wywołania
tych samych podprogramów. Wszystko to
ma wpływ na całkowity czas cyklu skanowania. Zwykle dla takich programów
dostępna jest dokumentacja podająca czas
realizacji dla różnych instrukcji, jednak
nie ma sensu dodawanie wszystkich okresów realizacji tych zakodowanych procedur czy funkcji, aby oszacować czas całkowity. Czasy te są podane zasadniczo
w celach orientacyjnych.
Czas realizacji cyklu skanowania może
wynosić aż 80 ms. Jeśli jest on dłuższy od 50 ms (dla projektu sterowania
maszyną), to użytkownik powinien poszukać sterownika z procesorem o większej
mocy obliczeniowej lub sposobów redukcji albo optymalizacji kodu, by działał on
bardziej efektywnie. Wpływ czasu skanowania dłuższego od 50 ms na reakcję
wyjść w projekcie sterowania pojedynczą
maszyną może być znaczący, natomiast
w projekcie sterowania całym procesem
jego znaczenie jest znikome.

torowania i zmian liczb dziesiętnych było
znacznie łatwiejsze. Osobnym problemem
była jednak bardzo duża liczba koniecznych wejść i wyjść (I/O) dla sygnałów sterowania oraz monitoringu. Każdy segment
przełącznika obrotowego wymagał czterech wejść (oraz zasilania), podczas gdy
każdy wyświetlacz 7-segmentowy wymagał czterech wyjść (oraz dwóch biegunów
zasilania). Jednak to właśnie wykorzystanie liczb całkowitych ze znakiem lub
bez znaku, ale w postaci dziesiętnej było
łatwiejsze, niż korzystanie z zestawów
przycisków i kontrolek.
Powszechnym problemem przy programowaniu sterowników PLC jest matema-

„S5T#3S” (przykład dla nastawy
3-sekundowej). Układ czasowy wykorzystuje trzy cyfry w kodzie BCD (12 bitów)
i dwa bity dodatkowe dla podstawy
czasu. Dotyczy to także liczników, co
oznacza, że liczą one od -999 do +999.
Tymczasem w układzie cyfrowym
każda sekcja czterocyfrowa może tylko
przenosić wartości bitów od 0000 do
1001. Dla następnej wartości, zamiast
indeksowania do 1010 („10” w liczbie
dziesiętnej ze znakiem lub bez albo „A”
w zapisie szesnastkowym), następny bit
zostaje „wyrzucony” do następnej sekcji
bitów. Oznacza to, że ostatnie sześć kombinacji bitów (A-F) jest skutecznie marno-
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wanych – co nie jest możliwe w strukturze BCD.
Struktura lub podstawa kodowania
BCD jest nadal możliwa do wykorzystania w wielu nowszych ekranach dotykowych, jednak większość programistów
ma tendencję do wybierania podstawy
całkowitej do wyrażania liczb dziesiętnych. Kod BCD jest czymś w rodzaju sys-

EN

sterowników PLC. Wprowadzono w nich
takie ulepszenia, jak struktura pamięci
oparta na tagach (mapowanie pamięci
definiowane przez użytkownika, tag-based PLCs), i umożliwiono wykorzystanie
typów danych zdefiniowanych przez użytkownika (UDT – user-defined data type)
oraz instrukcji typu add-on (AOI – add-on
instructions). Tagi mogą być także lokalne

Blok kodu
wielokrotnego
użytku

ENO

Zmienna 1

Słowo 1 we

Słowo 1 wy

Zmienna 3

Stała

Słowo 2 we

Bit 1 wy

Zmienna 4

Zmienna 2

Bit 1 we

sów wewnątrz niego, chociaż oszczędza
czas, nie jest w rzeczywistości kodem wielokrotnego użytku.
2. Dane UDT. Tworzenie takich danych
umożliwia budowanie struktur, które
mogą być eksportowane z jednej aplikacji do innej. Umożliwiają one opisywanie komponentów przy użyciu terminów
ogólnych, takich jak „Szybkość”, „Start”
i „Odrzucenie”. Dane UDT nie wymagają
systemów opartych na tagach, jednak niejako w zamian za to wymagają zaawansowanego użycia symboli.
3. Bloki samodzielne z możliwością ich
zabezpieczania. Ważne jest, aby kod był
zawarty w bloku, który umożliwia przepływ zmiennych z wejścia i do wyjścia
i który jest zabezpieczony w taki sposób, że użytkownicy nie mogą zmieniać
jego specyficznego przypadku. Zmiany te
wymagają wprowadzenia hasła lub klucza
programowego.

Źródło: Frank Lamb, blog Automation Primer

↗ Kod wielokrotnego użytku dla programowalnych sterowników logicznych (PLC) pozwala użytkownikom na elastyczność i umożliwia tworzenie takich struktur, które mogą być eksportowane z jednej aplikacji do innej (EN – enable – wejście logiczne zezwolenia na wykonanie operacji definiowanych funkcją; ENO – enable output – wyjście logiczne zezwolenia na wykonanie
operacji definiowanych funkcją).

temu operacyjnego DOS, szkoły inżynierskie nadal rozpoczynają od niego naukę,
jednak ludzie tak naprawdę nie wiedzą,
skąd on pochodzi. Zapoznanie się ze starymi rozwiązaniami technicznymi, bazującymi na łącznikach obrotowych i wyświetlaczach 7-segmentowych może się okazać
niezwykle pomocne w wyjaśnieniu części
tej tajemnicy i przyczyn stosowania kodowania BCD.

Zalety wykorzystywania kodu
wielokrotnego użytku w programowaniu sterowników PLC
Wielu programistów zawdzięcza swoją
wiedzę i umiejętności doświadczeniu
w pracy z produktami marki Allen-Bradley firmy Rockwell Automation, ponieważ wiele z podstawowych sterowników
PLC pracujących w przemyśle produkcyjnym to właśnie urządzenia z logo A-B
(dotyczy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych). Natomiast wprowadzenie
rodziny produktów ControlLogix firmy
Rockwell Automation stanowiło ogromny
skok naprzód, jeśli chodzi o możliwości
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dla każdego programu i możliwe jest ich
powielanie w celu ponownego użycia.
Te możliwości, z wyjątkiem struktury
pamięci opartej na tagach, istniały już od
lat na innych platformach. Norma 61131
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), obejmująca języki programowania, istnieje od 1993 roku, zaś sterowniki PLC innych firm już dawno miały
zaimplementowane wspomniane możliwości. Ważną różnicą między starszymi
systemami, opartymi tylko na rejestrach,
a nowocześniejszymi jest możliwość tworzenia bloków kodu wielokrotnego użytku
(re-usable code). Platformy obsługujące
tę funkcję muszą mieć następujące trzy
cechy:
1. Zmienne lokalne a globalne. Kod wielokrotnego użytku musi mieć zmienne,
które odnoszą się do każdego przypadku
tego kodu, w idealnym przypadku formatując dane tylko raz dla kodu oryginalnego. Oznacza to, że nazwy listy tagów
lub symboli nie powinny być zmieniane
dla każdego przypadku lub wywołania.
Powielanie podprogramu kilka razy oraz
konieczna w tym przypadku iteracja adre-

Są to tylko niektóre wymagania. Inne
cechy, takie jak możliwość pisania kodu
w innych językach programowania PLC,
zgodnych ze wspomnianą normą IEC
16131, także pomagają w tworzeniu platform, które mają znacznie większe możliwości i są przyjazne dla użytkownika
pod względem „szybkiego pisania kodu”.
Niezależnie od tego, czy dana platforma
wykorzystuje podprogramy ze zmiennymi
lokalnymi, czy instrukcje mogące być
dostosowane do użytkownika, kod wielokrotnego użytku jest kluczową częścią
szybkiego tworzenia programów cechujących się ogromnymi możliwościami. Wiele
platform umożliwia stosowanie kodu wielokrotnego użytku i każdą z nich charakteryzuje własna metoda.
Frank Lamb,
Lamb członek Rady Doradczej
Wydawnictwa Control Engineering i założyciel firmy Automation Consulting Services Inc., będącej partnerem Control Engineering ds. treści.
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Warto rozważyć
Jakie inne metody programowania mogą być wykorzystane w sterownikach PLC
i jakie korzyści dają one inżynierom?
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FIRMA PREZENTUJE

Mistrzowie automatyki
i ich maszyny
Rola dziaųu utrzymania ruchu w tak duǏej i dynamicznie
rozwijajČcej siħ firmie jak Eko-Okna jest kluczowa.

K

aǏdego dnia mury fabryki Eko-Okna
opuszcza prawie 7 tysiħcy okien.
Oprócz tego produkuje siħ tutaj
tysiČce rolet i moskitier, a takǏe setki drzwi,
drzwi przesuwnych oraz ogrodzeŷ. Niedawno
do oferty doųČczyųy równieǏ ogrodzenia posesyjne. Produkty eksportowane sČ do 35 krajów na caųym Ƒwiecie. Nad tym, aby wszystko
dziaųaųo tak jak powinno, a zlecenia byųy
realizowane na czas, czuwa caųy sztab ludzi,
którzy majČ do dyspozycji jeden z najnowoczeƑniejszych parków maszynowych na Ƒwiecie.
W ostatnim czasie firma znacznie zwiħkszyųa
swojČ przestrzeŷ oraz przeszųa rewolucjħ
technologicznČ. StČd dziƑ najbardziej poszukiwanymi pracownikami sČ tutaj automatycy,
mechatronicy oraz mechanicy. – Do koŷca
roku planujemy zatrudniđ nawet 70 osób wųaƑnie z takim wyksztaųceniem. Od kandydatów
wymagamy przede wszystkim wiedzy z dziedziny funkcjonowania ukųadów sterowania
maszyn oraz umiejħtnoƑci posųugiwania siħ
dokumentacjČ technicznČ – mówi kierownik
dziaųu personalnego Barbara Frankowicz.
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Jak wyglČda praca w dziale utrzymania ruchu,
zapytaliƑmy natomiast Grzegorza Zygleŷskiego. – Automatyk, mechanik i mechatronik peųniČ w naszej firmie podobne funkcje. W momencie gdy nastħpuje zgųoszenie awarii, osoby te jČ usuwajČ. Informacja
o usterce dociera do pracownika utrzymania ruchu natychmiast, gdy zostanie zamieszczona w systemie CMMS. System ten zarzČdza historiČ napraw, harmonogramami przeglČdów, zapasami czħƑci, zamówieniami,
dokumentacjČ, zasobami i bezpieczeŷstwem maszyn, urzČdzeŷ, infrastruktury technicznej w obszarze caųej organizacji, która
skųada siħ z 5 zakųadów o ųČcznej powierzchni
108 tys. m². Za pomocČ specjalnej aplikacji
informacja o ewentualnym problemie dociera
do nas w ciČgu 5 sekund od momentu zgųoszenia, od razu z danymi, które pozwalajČ
w wiħkszoƑci stwierdziđ prawdopodobnČ
przyczynħ – opowiada kierownik dziaųu utrzymania ruchu Grzegorz Zygleŷski. – Nastħpnie
pracownik udaje siħ do uszkodzonej maszyny.
Bez wzglħdu na to, czy jest to kwestia programowa, elektryczna, pneumatyczna czy

mechaniczna, usterka jest usuwana. Dzielimy siħ wiedzČ tak, aby kaǏdy z nas doskonalių swoje umiejħtnoƑci i byų wszechstronny.
Ponadto do zadaŷ automatyka naleǏČ takǏe
przeglČdy maszyn, remonty, które planujemy
na podstawie stanu rzeczywistego i danych
z systemu CMMS i MES. System MES monitoruje maszyny w czasie rzeczywistym, zbierajČc wszystkie dane z maszyny bezpoƑrednio ze sterowników PLC, umoǏliwia nam to
monitorowanie dostħpnoƑci i historii zdarzeŷ.
– dodaje Grzegorz Zygleŷski. Energetycy sČ
czħƑciČ utrzymania ruchu i nadzorujČ media
(prČd, gaz, woda, sprħǏone powietrze) i systemy wczesnego ostrzegania.

Praca w dziale utrzymania ruchu daje szereg
moǏliwoƑci. Jego pracownicy mogČ zdobywađ
róǏne uprawnienia, systematycznie uczestniczČ w szkoleniach producentów maszyn znajdujČcych siħ na terenie firmy, a takǏe w kilkustopniowych szkoleniach BECKHOFF, dedykowanych wųaƑnie dla pracowników utrzymania ruchu. – JeƑli chodzi o wynagrodzenie, to
poczČtkowo oferujemy 2800 zų netto dla osób
z wyksztaųceniem kierunkowym, ale nieposiadajČcych doƑwiadczenia zawodowego. Osoby
z doƑwiadczeniem mogČ liczyđ natomiast
na wynagrodzenie podstawowe do 4000 zų
netto w zaleǏnoƑci od liczby lat posiadanego doƑwiadczenia – mówi Barbara Frankowicz. Dodatkowo pracownicy ci, podobnie jak
wszyscy inni, mogČ liczyđ na pozostaųe udogodnienia, takie jak transport pracowniczy
(z kierunków: Bliszczyce, Radlin, Pilszcz, Rybnik, Ryduųtowy, Gųubczyce, Grabówka, Wodzisųaw _lČski, Rudy, Kħdzierzyn-KoǍle, ory, Bierawa), bogaty pakiet socjalny, moǏliwoƑđ skorzystania z ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej czy udziaų we wszelkiego typu projektach. Po pozytywnie zakoŷczonym okresie wdroǏenia nowy pracownik otrzymuje dodatkowo co miesiČc premiħ uznaniowČ. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z dziaųem rekrutacji pod adresem
e-mailowym rekrutacja@ekookna.pl lub pod
numerem telefonu (32) 415 43 38.
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Zarządzanie energią
w zakładach przemysłowych
Efektywne zarządzanie energią w zakładach przemysłowych jest
bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów
produkcji, zyski przedsiębiorców i konkurencyjność wyrobów
czy usług. Zanim jednak zostanie wprowadzony system zarządzania
energią, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowego
audytu energetycznego.
Agata Abramczyk

D

zięki racjonalnemu zarządzaniu
energią można uzyskać znaczną
poprawę efektywności energetycznej zakładu, prowadzącą do obniżenia kosztów i zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery. Zarządzanie energią jest więc ważnym elementem
zarządzania kosztami, jak również stanowi podstawę poszanowania energii.
Zarządzanie energią oznacza całokształt działań w zakresie: planowania,
wprowadzania udoskonaleń oraz oceny
efektów mających na celu zwiększenie
zysków.

Uczestnicy raportu
Apator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.apator.com
eGmina, Infrastruktura, Energetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.egie.pl
ENERGOPROJEKT-KATOWICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.epk.com.pl
HORUS-ENERGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.horus-energia.pl
Krajowa Agencja Poszanowania Energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kape.gov.pl
KRULEN Technika Świetlna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.krulen.com.pl
MODUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.paszportenergetyczny.com
Nextep Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.nextep-technologies.com
Paroc Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.paroc.pl
Pracownia Informatyki NUMERON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.numeron.pl
Sabur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.sabur.com.pl
TELUK ENERGETYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.energetyka.com
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Jest coraz drożej i mniej stabilnie
Od stycznia 2016 r. do lipca 2018 r.
ceny energii elektrycznej na Towarowej
Giełdzie Energii (TGE) wzrosły o 49%,
a dostawy na 2019 rok o 25%. Podobnie wygląda rynek gazu, który podrożał
odpowiednio o 45% i 20% (dane TGE –
Rynek Terminowy Towarowy). Jak tłumaczy Mariola Sawczuk, wiceprezes firmy
consultingowej MODUS, zajmującej się
optymalizacją zużycia energii, porównując
obecne trendy z danymi z ubiegłych lat,
obserwujemy drastyczny wzrost cen. Ta
tendencja z pewnością się utrzyma, ponieważ jest spowodowana wzrastającymi
cenami za emisje gazów cieplarnianych.
Polska, w porównaniu do innych krajów,
nie ma niskoemisyjnego miksu energetycznego, więc opłaty będą rosnąć ze względu
na proekologiczny kierunek w UE.
Na ogólny stan sektora wytwarzania
energii w Polsce zwraca uwagę również
Janusz Kurpas, dyrektor rozwoju obszaru
przesyłu i dystrybucji w firmie ENERGOPROJEKT-KATOWICE, podkreślając, że
ok. 85% energii elektrycznej jest obecnie
wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych opalanych węglem. W polskim miksie energetycznym OZE stanowią jedynie
15% mocy zainstalowanej. Uwzględniając
aktualne trendy związane z ochroną klimatu, konieczność dostosowania pracujących źródeł do zmniejszonych norm emisji (tzw. konkluzje BAT) oraz planowane
wycofanie z eksploatacji w najbliższych
latach bloków klasy 200 MW, można
zadać pytanie o stabilność (a nawet bezpieczeństwo) pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego. Prawdą jest, że
w ostatnich latach uruchomiono kilka
przemysłowych bloków gazowo-parowych
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Waldemar Bulica, prezes zarządu w firmie Pracownia Informatyki NUMERON

Im szybciej przedsiębiorcy zaczną mierzyć zużycie mediów, tym szybciej dostrzegą oszczędności
W 2019 roku drożejąca energia da
się we znaki wszystkim, bez wyjątku. Na
wielu przedsiębiorstwach zacznie ciążyć
ogromna presja kosztowa ze strony cen
energii. W tych okolicznościach coraz cenniejsza będzie wiedza o zużyciu mediów
i możliwość jej wykorzystania dla uzyskania korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych. Wiedzę o konsumpcji mediów
można uzyskać tylko poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT do systematycznego zbierania, archiwizowania i analizy danych.
Nasze ponad 20-letnie doświadczenie branżowe pokazuje, że pierwszym kro-

kiem musi być opomiarowanie mediów,
zarówno głównych punktów zasilania
obiektu przemysłowego/budynku, jak
i podliczników obszarowych (np. oddziały
przedsiębiorstwa/kondygnacje budynku)
i technologicznych (np. linie technologiczne/zasilanie central wentylacyjnych).
Natomiast największe efekty daje monitoring obejmujący wszystkie istotne zasoby
wykorzystywane przez obiekt czy zakład
przemysłowy (np. prąd, para wodna, ciepło technologiczne).
Najkorzystniej jest zastosować inteligentne urządzenia, które odczytują i udostępniają dane z urządzeń pomiarowych
(liczników, mierników, czujników) różnych
typów, producentów, marek; obsługują
różne standardy komunikacyjne (AMQP,
HTTP, MQTT) i różne drogi transmisji
danych (GSM, GPRS, LAN, RS232, RS485,

M-Bus). Takie uniwersalne rozwiązania
umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami IT z obszaru SCADA, BMS, ERP, BI,
IIoT itd., a także ustandaryzowane, tanie
i wiarygodne udostępnianie danych (przesłanie e-mailem, umieszczenie na serwerze FTP, pobranie ze strony WWW urządzenia lub przez dedykowany port TCP). Natomiast dokonując wyboru systemu IT, warto
zwrócić uwagę na jego modułowość oraz
skalowalność. Jeśli zarządzamy rozproszonymi obiektami/lokalizacjami (hotele,
oddziały przedsiębiorstwa, sieci handlowe,
biurowce itp.) czy też najemcami, lepiej
sprawdzi się centralny system, który ma
możliwość monitorowania całego organizmu. Im szybciej przedsiębiorcy zaczną
mierzyć zużycie mediów, tym szybciej
dostrzegą oszczędności związane z optymalizacją ich wykorzystania.

Janusz Kurpas, dyrektor rozwoju obszaru przesyłu i dystrybucji w firmie ENERGOPROJEKT-KATOWICE

Niezawodność zasilania nieodzownym elementem funkcjonowania ciągów technologicznych
Kwestie energetyczne odciskają
swoje piętno na biznesie z różną siłą. Biznes energochłonny od
dawna aktywnie zarządza kwestiami energetycznymi. Aktywnie nie zawsze znaczy
skutecznie. Przedsiębiorcy, w zależności od profilu działalności,
również w mniejszym lub większym stopniu zauważają w swoim bilansie kwestie
związane z energią. Jeszcze inne zagadnienia energetyczne są związane z biznesem
tzw. nowoczesnych technologii, wykorzystujących niemałą moc do zasilania serwerów i stacji roboczych. W wielu przypadkach cena energii inicjowała dotychczas
wszelkie procesy optymalizacyjne w przedsiębiorstwach. Ostatnie zmiany na rynku

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

energii, wzrost cen uprawnień do emisji wzmocniły tylko ten proces. Innym elementem związanym z biznesem jest stabilność regulacji prawnych sektora energetycznego. W tym obszarze w ostatnich latach można zaobserwować również
istotne zmiany, np. wprowadzenie ustawy
odległościowej dla farm wiatrowych, systemu aukcyjnego dla OZE, rynku mocy itp.
Warto w tym miejscu poświęcić nieco
więcej uwagi zagadnieniom pewności
dostawy energii. W wielu przypadkach
niezawodność zasilania jest nieodzownym elementem funkcjonowania ciągów
technologicznych, szczególnie w przypadkach, kiedy krótkotrwały zanik lub przysiad
napięcia powoduje zatrzymanie procesu
produkcji i często potężne straty finansowe.
Niejednokrotnie lokalizacja zakładu
produkcyjnego decydowała o możliwo-

ściach zapewnienia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezależnego zasilania w postaci odrębnego przyłącza w racjonalnym czasie wymaganym
przez inwestora. Niestety w wielu przypadkach, z uwagi na złożony proces inwestycyjny po stronie OSD, procedury wyłonienia wykonawcy, uzyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości, przez które miała
przebiegać trasa linii, konieczność sporządzania operatów szacunkowych i długotrwałe negocjacje były nie do przyjęcia dla
podmiotów realizujących napięty harmonogram budowy nowego zakładu lub hali.
Niestety nierzadko to sam inwestor decydował o ograniczeniu nakładów inwestycyjnych i świadomie rezygnował z rezerwowego zasilania. Skutki takich decyzji najczęściej są widoczne w sytuacjach długotrwałych awarii masowych, obejmujących
znaczną część sieci dystrybucyjnej.

45

RAPORT

Mariola Sawczuk, wiceprezes firmy MODUS

Nie można zarządzać i poprawiać czegoś,
czego nie mierzymy
Warunkiem poprawy lub co najmniej utrzymania pozycji przedsiębiorstwa na rynku jest umiejętne gospodarowanie posiadanymi
zasobami. Wzrosty cen energii w dużym stopniu przekładają się na
sytuację ekonomiczną i w konsekwencji rynkową przedsiębiorstw.
W przypadku gdy firmy poszukują możliwości wzrostu ich konkurencyjności, a wyczerpały już proste metody ograniczania kosztów, istotnym elementem staje się zarządzanie energią i poprawa
efektywności energetycznej. Działania te powinny być priorytetem, zwłaszcza w okresie gwałtownych wzrostów cen paliw i energii, wymagających od zarządów firm podejmowania kroków w celu
ograniczenia zużycia i kosztów. W konsekwencji pozwolą one na osłabienie wpływu
wzrostu cen na sytuację przedsiębiorstwa.
Aby skutecznie ograniczać koszty i zarządzać zużyciem energii w przemyśle, należy
pamiętać o podstawowej zasadzie – nie można zarządzać i poprawiać czegoś, czego
nie mierzymy. Wydaje się to oczywiste, ale z wieloletniego doświadczenia audytora
energetycznego wynika, że to proste założenie może sprawiać problemy już na etapie wyboru istotnych do mierzenia zmiennych. Dobrze zaplanowane opomiarowanie
i fachowa interpretacja wyników są kluczowe dla skutecznej identyfikacji potencjału
oszczędności. Taka koncepcja jest podstawą długoterminowego działania, jeśli ma być
ono skuteczne.
Jak powiedział Peter Drucker, legendarny guru zarządzania, „można usprawnić tylko
to, co jest opomiarowane”. To krótkie zdanie jest w zasadzie kluczem do efektywności, również efektywności energetycznej. Tylko wtedy, gdy skupiamy się na mierzeniu danego parametru, działania czy procesu, jesteśmy w stanie go poprawić i osiągnąć założone cele. Dlatego, aby być pewnym, że w metodyczny sposób rozpoczynamy
proces poprawy efektywności energetycznej, należy najpierw przeprowadzić profesjonalny, bazujący na pomiarach audyt energetyczny, a następnie zbudować dedykowany
system zarządzania energią.

– w końcowej fazie inwestycji jest blok
w elektrowni Jaworzno III oraz bloki
elektrowni Opole. Jest to jednak zmiana
modelu pracy systemu opartego na szeregu mniejszych źródłach na rzecz skoncentrowanego wytwarzania w blokach
klasy 1000 MW, co ma istotny wpływ
na pracę sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a więc wymusza kolejne inwestycje
związane z dostosowaniem infrastruktury
liniowej, aparatury stacyjnej. Dodatkowo
użytkowane obecnie bloki w dalszym
ciągu będą wymagały ponoszenia kosztów
na ich eksploatację i remonty.
Należy też zaznaczyć, że obserwowany
w ostatnich latach trend ciągłego wzrostu
zapotrzebowania na energię (wg danych
URE – 2,16% wzrostu 2017/2016)
będzie generował potrzebę importu dodat-
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kowej energii z krajów ościennych (energia z Niemiec z uwagi na duży udział
OZE, połączenie podmorskie SwePol link).
Ratunkiem dla bezpieczeństwa pracy polskiego systemu energetycznego ma być
też wdrażany obecnie model rynku mocy,
a więc interwencyjnej pracy źródeł, magazynów energii i ograniczania zużycia energii elektrycznej przez istotne odbiory lub
grupy odbiorów.
Biorąc powyższe kwestie pod uwagę,
można z dużym prawdopodobieństwem
przewidzieć rosnący trend cen energii
elektrycznej w następnych latach oraz
rozważyć możliwość występowania czasowych ograniczeń w stabilnej pracy
systemu elektroenergetycznego. Swego
rodzaju panaceum na tego typu zagrożenia albo przynajmniej środkiem pozwala-

jącym ograniczyć ich negatywny wpływ,
może być kompleksowe podejście i wdrożenie w firmach zaawansowanej gospodarki energetycznej.
Zdaniem Andrzeja Jurkiewicza, prezesa zarządu w firmie eGmina, Infrastruktura, Energetyka, głównymi odbiorcami
rozwiązań służących do zarządzania energią w przemyśle powinny być w pierwszej kolejności zakłady o dużym zapotrzebowaniu na energię (w dowolnej postaci:
prąd, gaz, węgiel itp.). Jeżeli bowiem
zakład zużywa ponad 10 GWh takiej
energii, to oszczędność na poziomie nawet
10% daje 1000 MWh w ciągu roku –
w złotówkach jest to kwota wynosząca
200–300 tys. zł/rok. Przy takim poziomie rocznych oszczędności można wykonać już modernizację za kilkaset tysięcy
złotych, przy założonym czasie zwrotu do
3 lat. W przypadku zakładów o mniejszym zużyciu oczywiście także uzyskamy
efekt, chociaż nie będzie on aż tak spektakularny.

Bez audytu ani rusz
Jak podkreśla Mariola Sawczuk z firmy
MODUS, podstawowym narzędziem do
poprawy efektywności energetycznej
jest audyt energetyczny, który obejmuje
analizę stanu aktualnego zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz jest elementem świadomego nią zarządzania. Przeprowadza go podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający
wiedzę, odpowiedni sprzęt pomiarowy
oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone referencjami. Audyt energetyczny
jako element dobrej praktyki inżynierskiej i zarządzania powinien być przede
wszystkim źródłem specjalistycznej wiedzy o innowacyjnych i efektywnych energetycznie rozwiązaniach. To pierwszy
i w związku z tym bardzo ważny etap
w procesie poprawy efektywności energetycznej. Ma za zadanie ocenić istniejący
stan gospodarki energetycznej i zaproponować działania modernizacyjne, a także
w oparciu o wskaźniki energetyczne i ekonomiczne wskazać optymalną kolejność
ich wprowadzania. Doświadczenie audytorów pozwala na wykonanie analiz opartych na wybranych pomiarach, zakończonych wyznaczeniem dla proponowanych
modernizacji odpowiednich wskaźników
energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych.
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Jak dodaje przedstawicielka firmy
MODUS, przedsiębiorcy mają konkretne
problemy do rozwiązania, a audyty są
najlepszą, ponieważ dedykowaną, formą
szkolenia i dostarczania wiedzy. Jest to
wiedza wysoce specjalistyczna i ukierunkowana na potrzeby danej firmy. Współpraca audytor – przedsiębiorca skutkuje
raportem, w którym znajdują się odpowiedzi na postawione pytania. Pozwala
na rozwinięcie wiedzy i poszerzenie horyzontów, z jednoczesnym skupieniem się
na interesującym przedsiębiorcę obszarze. Dzięki temu audyt jest wsparciem
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zarówno tych z bardzo krótkimi
czasami zwrotu (SPBT < 3 lat), jak również długoterminowych. Do niedawna
na polskim rynku funkcjonowały przede
wszystkim audyty energetyczne – termomodernizacyjne, analizujące stan bryły
budynków. Niewiele jest firm wykonujących audyty dla przemysłu, wykraczające poza obszar budynkowy. Dlatego często okazuje się, że inwestor przemysłowy
nie otrzymuje raportu z audytu na oczekiwanym poziomie. W rezultacie zniechęca
się do tej formy działania, jest sceptyczny
i w przyszłości pozbawia się niepodważalnych korzyści, jakie daje dobrze przeprowadzony audyt.

Marek Litwinowicz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Wzrasta popularność rozwiązań systemowych
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która nałożyła na duże
przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, to kolejny
z elementów stymulujących wzrost świadomości wśród przemysłowych konsumentów energii o konieczności ciągłej analizy realizowanych przez nich procesów w aspekcie kosztów i wolumenu zużywanej energii. Celem realizowanych przez niezależne
podmioty eksperckie audytów jest wskazanie obszarów, w których istnieje potencjał
poprawy wykorzystania energii. W efekcie ma to skutkować prezentowaniem propozycji modernizacyjnych, które pozwolą optymalizować to wykorzystanie w dłuższym okresie. Rosnące przekonanie o nieuchronności podjęcia przez przedsiębiorstwa działań
modernizacyjnych przy uwzględnieniu, zwłaszcza w ostatnim czasie, znacznego wzrostu zakupu energii elektrycznej czy paliw powoduje wzrost zainteresowania komplementarnymi Systemami Zarządzania Energii (SZE), które mają wspierać służby techniczne zakładów w świadomym zarządzaniu gospodarką energetyczną oraz w krótkiej
perspektywie skutkować redukcją ponoszonych kosztów działalności.
Niestety w Polsce zainteresowanie poprawą efektywności energetycznej jest wciąż
mniejsze, niż wśród np. przedsiębiorstw niemieckich czy francuskich. Tam, gdzie zrealizowano już część działań i zauważono pozytywne efekty, łatwiej jest podejmować
decyzje o kolejnych tego typu inicjatywach. Warto jednak odnotować widoczny wzrost
popularności rozwiązań systemowych, np. wdrażanych w oparciu o międzynarodowy
standard dla Systemów Zarządzania Energią ISO 50001, który dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku przyznano w Polsce 61 nowych certyfikatów ISO 50001,
a to daje 54% wzrost certyfikacji wdrożonych SZE wobec roku 2016. Co ciekawe, ISO
50001 jest czwartym najbardziej dynamicznie rozwijającym się standardem na świecie.

Tomasz Teluk, prezes firmy TELUK ENERGETYKA

Warto korzystać z usług profesjonalistów
Bardzo duże oszczędności przynosi właściwy stan oraz bezawaryjność urządzeń
elektroenergetycznych
w przedsiębiorstwie.
Według naszych szacunków można w ten
sposób zaoszczędzić
nawet do 30% kosztów
eksploatacji. Dlatego kluczowe są konserwacja i regularne oczyszczanie urządzeń
elektrycznych. Przy obecnym stanie techniki czyszczenie rozdzielni, transformatorów czy szaf sterowniczych można przeprowadzać pod napięciem. To ogromna
zaleta, bowiem nie trzeba wykonywać

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

kosztownych przełączeń czy czekać na
przestój zakładu. Czyste, zakonserwowane
urządzenia gwarantują nie tylko wykluczenie ryzyka awarii i pożarów. To także
mniejsze straty energii.
Przy wyborze metody konserwacji
należy brać pod uwagę jakość pracy. Odpowiednia konserwacja chemiczna poprawia parametry techniczne obiektu, jednocześnie wydłużając okresy między przeglądami nawet do cyklu dwuletniego.
Niestety, ten aspekt wciąż jest niedoceniany przez kadrę zarządzającą. Dopiero
poważna awaria, wypadek przy pracy,
pożar czy audyt skłaniają dyrektorów technicznych do przyjrzenia się stanowi urządzeń dostarczających energię. A prze-

cież zagrożenie bezpieczeństwa pracy
z powodu zabrudzeń jest ogromne. Często
zakłady próbują sobie radzić z problemem
na własną rękę z różnym skutkiem. Znacznie tańsze i bezpieczniejsze jest skorzystanie z usług profesjonalistów.
Przy wyborze takiej usługi warto kierować się chłodną kalkulacją. To się po prostu opłaca. Niebagatelne znaczenie ma
jakość techniczna, kwestie ekologiczne.
Dobra firma powinna potrafić czyścić urządzenia elektroenergetyczne w ruchu ciągłym do 40 kV. Prace pod napięciem są
dużym ułatwieniem dla klientów. Oczywiście jeśli firma ma inne wymagania,
wszystkie czynności można przeprowadzić
także na wyłączeniu.
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Rafał Manowiecki, ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz główny projektant oświetlenia w firmie KRULEN Technika Świetlna

Zarządzanie energią przeznaczoną na oświetlenie
W przypadku pojęcia
zarządzania energią
bardzo często w pierwszej kolejności na myśl
przychodzi również
oświetlenie. Obecnie
rozwinięta technologia LED, w połączeniu
z odpowiednim systemem sterowania,
daje możliwość inteligentnego zarządzania oświetleniem, a co za tym idzie, przyczynia się do optymalizacji efektywności
energetycznej.
Skuteczne zarządzanie energią przeznaczoną na oświetlenie zapewniają systemy
sterowania oparte na komunikacji z wykorzystaniem protokołu DALI. W przypadku
rozwiązań dla przemysłu bardzo dobrze
sprawdza się wykorzystanie logiki rozpro-

szonej, z zastosowaniem opraw oświetleniowych LED wyposażonych w układy zasilające DALI oraz czujniki ruchu i natężenia oświetlenia. W ten sposób tworzymy
system sterowania, który praktycznie nie
potrzebuje ingerencji użytkownika, zapewniając niezbędne oświetlenie tylko wtedy,
kiedy osoby zatrudnione potrzebują go
podczas wykonywanej pracy.
Najważniejszym aspektem w przypadku oświetlenia i systemu sterowania
jest odpowiedni dobór sprzętu. Jeśli do
pracy w trudnych warunkach przemysłowych stosujemy oprawy oświetleniowe
o odpowiedniej konstrukcji, zapewniającej wysoki stopień szczelności i szeroki
zakres temperatury pracy oraz charakteryzujące się jednocześnie wysoką skutecznością świetlną, to nie możemy postąpić inaczej również z elementami systemu stero-

wania. Elementy te powinny być przystosowane do pracy w środowisku wysokiego
zapylenia, wilgotności oraz skrajnych,
wysokich i niskich temperaturach.
Zarządzanie oświetleniem zdobywa
obecnie coraz większą popularność
w zakładach przemysłowych. Efektywne
oświetlenie staje się jednym z priorytetów stawianych działom utrzymania ruchu.
Praktyka pokazuje, że jeśli w danym zakładzie wymieniono oprawy konwencjonalne
na wysokiej klasy przemysłowe oprawy
LED i uzyskano 50% oszczędności energii, to zastosowanie dodatkowo systemu
sterowania opartego na czujnikach ruchu
i natężenia oświetlenia pozwala na dalsze
20–30% oszczędności. Wygenerowanie tak
dużych oszczędności pozwala na uzyskanie
zwrotu z inwestycji w modernizację oświetlenia w bardzo krótkim czasie.

Andrzej Jurkiewicz, prezes zarządu w firmie eGmina, Infrastruktura, Energetyka

Warto inwestować w rozwiązania obniżające koszty energii
Polski rynek SZE (Systemy Zarządzania
Energią) w przemyśle
nie wygląda niestety
najlepiej, biorąc pod
uwagę potencjalne
możliwości, jakie stwarzają SZE.
W ośmiu zakładach, w których
w ciągu ostatnich 4 lat wdrożyliśmy SZE,
spadły koszty produkcji od 5 do 25%,
a ilość zaoszczędzonej energii przekroczyła
37 GWh/rok (kwota ok. 10 mln zł/rok) – to
ogromna ilość, biorąc pod uwagę, że dotyczy tylko ośmiu zakładów produkcyjnych.
Konkurencji na rynku w zasadzie nie
ma, bo ten rodzaj usług (wdrażanie SZE)
jest mało znany polskim przedsiębiorstwom, a nawet jeśli go znają, to nie stosują, bo nie wierzą w efekty wdrożenia.
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Dodatkowo brakuje audytorów praktyków,
którzy mogliby doradzać i wdrażać SZE.
Jeśli chodzi o rozwiązania służące do
zarządzania energią, w pierwszej kolejności jest wprowadzane w zakładach opomiarowanie mediów energetycznych,
głównie liczników energii elektrycznej, i na
tym etapie najczęściej kończy się wprowadzanie SZE. Jest to pewien postęp,
ale samo opomiarowanie niewiele da;
konieczne jest wykonanie profesjonalnego
audytu energetycznego wraz z koncepcją
pełnego SZE i jego konsekwentne wdrażanie. Proces wprowadzania SZE i programów modernizacyjnych trwa najczęściej
kilka lat, ale efekty są naprawdę znakomite
i będą jeszcze większe, biorąc pod uwagę
gwałtowny wzrost cen mediów energetycznych (głównie energii elektrycznej).
Chcąc skutecznie zarządzać energią w przemyśle, konieczna jest dobra

współpraca służb technicznych z audytorami zewnętrznymi dla określenia stanu
„zastanego” w zakresie zużycia i kosztów
mediów, określenia możliwych modernizacji, wyliczenia ich efektów (po to głównie wykonujemy przemysłowy audyt energetyczny). Następnie należy przekonać
zarząd przedsiębiorstwa do wprowadzenia
najlepszych rozwiązań i je wdrażać. Idealnie jest, jak we wprowadzaniu SZE bierze
udział zespół audytorów, który proponował te rozwiązania.
Czasem mówimy przedsiębiorcom:
„Wpuście nas za bramę, a obniżymy wam
koszty energii o 10%”. Mamy przykłady,
gdzie wdrożenie SZE i zaleceń audytu
przyniosło w zakładzie 25% oszczędności w zużyciu mediów i 3 mln zł na rok.
W wielu przypadkach koszt wdrożenia
zaleceń audytu zwraca się w ciągu 2–3 lat.
Nie ma lepszej inwestycji.
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Krzysztof Paryl, menedżer regionu w firmie Apator

Efektywność energetyczna w biznesie
W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o efektywności energetycznej, racjonalnym wykorzystaniu energii czy poszukiwaniu oszczędności. Media stale powracają do tych terminów, pokazując wagę problemu i jednocześnie wskazując szereg możliwości ich rozwiązania. Energia (nie tylko elektryczna) zaczyna być
towarem deficytowym, który bez wątpienia trzeba zacząć szanować, uwzględniając chociażby stale rosnące koszty jej wytworzenia. Działania prooszczędnościowe można wprowadzać już pod
własnym dachem, zaczynając od wymiany żarówek na energooszczędne, inwestując w energooszczędne urządzenia RTV-AGD czy
chociażby pamiętając o odłączeniu od zasilania sprzętu elektronicznego, który nie jest
użytkowany. Podobne rozwiązania, lecz na szerszą skalę, można zaaplikować w przedsiębiorstwach czy instytucjach publicznych. Z tą uwagą, że mają one większe możliwości zarówno techniczne, jak i finansowe. Mowa tu o „Ustawie o efektywności energetycznej” czy mechanizmie wsparcia w ramach systemu tzw. białych certyfikatów. Dzięki
tym rozwiązaniom będzie można wprowadzać działania służące poprawie efektywności
energetycznej, takie jak wysokosprawna kogeneracja, audyty energetyczne czy wprowadzanie i rozwijanie nowoczesnych systemów zarządzania energią w oparciu o normy
PN-EN 16001 czy wg standardu ISO 50001.
Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej poszukują skutecznych sposobów na redukcję kosztów energii elektrycznej w celu optymalizacji procesów biznesowych, uwzględniając przy tym zasadność ekonomiczną poszczególnych przedsięwzięć i krótki okres
ich zwrotu.
Postęp technologiczny oraz możliwości szybkiego przesyłu informacji znacznie
wpłynęły na rozwój systemów zarządzania. Nie inaczej jest w kwestii nowoczesnej
technologii odczytu danych, przy wykorzystaniu dostępnych technik transmisyjnych,
takich jak GPRS czy Ethernet. Prostota implementacji i skalowalność to nieodzowne
cechy nowoczesnego modelu zarządzania energią. Narzędzia te, wyposażone w przyjazny i intuicyjny interfejs, wspomagają pracę nie tylko specjalisty, ale również analityka
kosztów czy menedżera.

Rys. 1. Czy w zakładzie
regularnie przeprowadzane są
audyty energetyczne?

tak: 36%

nie: 64%

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

dzięki ustawie o wspieraniu termomodernizacji zostało wykształconych kilka
tysięcy audytorów energetycznych (jest to
pewien narybek na audytora przemysłowego), ale potrzebny jest program szkoleń, aby wprowadzić część z nich na wyższy poziom wiedzy. Wiedza audytora przemysłowego musi być znacznie wyższa od
tej, którą posiada audytor termomodernizacyjny.
Powołując się na wyniki ankiety redakcyjnej, jedynie 36% respondentów przyznało, że w ich zakładach są regularnie przeprowadzane audyty energetyczne
(rys. 1). Najczęściej wykonywane są raz
w roku (67%) lub z inną częstotliwością
(33%), przeważnie raz na kwartał.

Efektywne zarządzanie energią
A możliwości są ogromne. I chociaż
koszty audytu są niemałe, stanowią zaledwie kilka procent rocznych oszczędności,
które można dzięki temu uzyskać.
W opinii Andrzeja Jurkiewicza należy
zmienić ustawę o efektywności energetycznej; w tej chwili ustawa nakazuje
wykonanie audytów dla dużych przedsiębiorstw, przy czym brane są pod uwagę
roczny obrót (ponad 50 mln euro) lub
zatrudnienie (ponad 250 osób). Należałoby zmienić kryterium na zużycie energii i zobowiązać wszystkie zakłady o zużyciu rocznym ponad 20 GWh do wykonania obowiązkowego audytu. Oczywiście
część takich audytów ostatecznie trafi na
zawsze do szuflady, ale na pewno znaczna
część przyniesie wymierny efekt. Niebra-
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nie pod uwagę zużycia energii przy wykonywaniu obowiązkowego audytu w ustawie o efektywności energetycznej jest błędem legislacyjnym i – mówiąc wprost
– logicznym.
Wprawdzie ustawa o efektywności energetycznej wniosła dużo dobrego
(mimo jej niektórych ułomności), to jednak z jej wdrożeniem jest już gorzej,
a dodatkowo wprowadzone wsparcie
finansowe dla podnoszenia efektywności w formie tzw. białych świadectw na
niewiele się zdaje, ponieważ zbyt długo
(niekiedy nawet ponad rok) czeka się na
wydanie decyzji URE o przyznaniu tych
świadectw.
Podstawowym problemem jest brak
audytorów przemysłowych. Wprawdzie

Oprócz audytów, w przypadku 91%
zakładów przemysłowych regularnie
monitorowane jest zużycie energii. Dzięki
monitorowaniu mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, energia cieplna czy
instalacje sprężonego powietrza, można
uzyskać informacje o strukturze zużycia
energii zarówno w całym przedsiębiorstwie, jak i w określonych działach,
na poszczególnych halach, liniach produkcyjnych, a także przez pojedyncze
maszyny i urządzenia. Takie rozwiązanie umożliwia śledzenie źródła wydatków
energetycznych zakładu i podejmowanie odpowiednich decyzji w celu realizacji
oszczędności.
Jak wynika z przeprowadzonego badania, zazwyczaj raz na miesiąc wykony-
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Piotr Jurkiewicz, CEO/prezes zarządu w firmie Nextep Technologies

Należy oczekiwać dalszego wzrostu efektywności
energetycznej przedsiębiorstw
W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonała się istotna modernizacja przemysłu – jest to widoczne szczególnie w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie nowoczesnych linii produkcyjnych, wyposażonych w elektronikę i automatyczne systemy sterowania, znacząco podniosły także efektywność energetyczną produkcji. Część z tych działań zrealizowano z wykorzystaniem środków europejskich. Nie jest to jednak regułą.
Duża liczba przedsiębiorstw wciąż rozważa wprowadzenie systemów typu MES i SCADA, pozwalających na lepsze zarządzanie produkcją. Systemy te potrzebują rzetelnych danych z różnych
obszarów i to właśnie w tym zakresie pożądane będą działania mające na celu wzbogacenie wyżej wymienionych systemów o większą ilość informacji. Bardzo istotną rolę
będą tu pełnić parametry zużycia energii na jednostkę produkcji w czasie, pozwalające, przy odpowiedniej korelacji z pozostałymi danymi, na detekcje przekroczeń mocy
ponad normę oraz innych anomalii. Takie dane pozwalają na wykrycie awarii, przestojów i biegów jałowych, jak również na optymalne dopasowanie taryfy i mocy zamówionych, przekładających się na wzrost kosztów produkcji. Do tego typu inwestycji przekonuje również dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowej transmisji danych, co spowoduje spadek kosztów IoT.
Obszerne wdrożenia w zakresie Internetu Rzeczy oraz wymiana większej ilości
danych pomiarowych stworzy realne możliwości zastosowania zaawansowanej algorytmiki i systemów uczących się opartych na AI. Ciężar inwestycji przeniesie się
z modernizacji samych układów zasilania i odbiorników o podwyższonej sprawności
na rozbudowę systemów wsparcia zarządzania produkcją i wykorzystania zasobów,
w tym energii. Zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach wzrośnie też rentowność wdrażania lokalnych systemów wytwarzania energii, co z kolei będzie wymagało ich efektywnego sprzężenia z zapotrzebowaniem na energię. Ocenia się, że ponad 20% małych
i średnich przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie zatem nie tylko efektywniej
wykorzystywało energię, ale też produkowało ją zarówno na potrzeby własne, jak i na
sprzedaż.

kretnych parametrów; pozwolić na uzyskanie określonych wskaźników i umożliwić ich jednoznaczną interpretację; umożliwiać analizę wszystkich mediów występujących w obiekcie; mieć możliwość rozbudowy o dalsze punkty pomiarowe;
zapewnić przekazanie oraz odbiór sygnału
w jednym z otwartych protokołów komunikacyjnych; umożliwiać zastosowanie
programów graficznych w celu stworzenia intuicyjnej, elastycznej i skalowalnej
aplikacji na potrzeby pomiarów, sterowania monitorowanymi obiektami i testów;
przewidywać archiwizację odczytywanych danych, tworzenie zestawień, analiz
i raportów; mieć możliwość generowania
alarmów, wysyłania powiadomień SMS
lub e-mail.

Rys. 2. Zarządzanie energią
w zakładzie ma na celu
jej redukcję o:
>15%: 6%

nie wiem: 8%

10–15%: 10%

5–10%: 36%
ok. 5%: 40%
Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

wany jest pomiar: prądu (82%), gazu
ziemnego (50%) oraz sprężonego powietrza (42%). Prowadzenie monitoringu
zużycia energii pozwala nie tylko zrozumieć, jak zużywana jest energia w przedsiębiorstwie, ale również pomaga zoptymalizować koszty oraz usprawnić te
obszary, które są najbardziej energochłonne. Jak wynika z doświadczenia części przedsiębiorców, dzięki monitorowaniu energii elektrycznej można w znaczący
sposób zredukować koszty rachunków za
energię.
Aby skutecznie zarządzać energią,
konieczne jest spójne, kompleksowe źródło informacji, pozwalające pozyskiwać wiedzę o jakości i wielkości jej zuży-
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cia. Jak wynika z doświadczenia Marioli
Sawczuk z firmy MODUS, dobrze zaprojektowany system, z prawidłowo dobranymi punktami pomiarowymi na potrzeby
zarządzania i monitoringu mediów, umożliwia zaoszczędzenie ok. 7–15% kosztów
energii elektrycznej i ok. 3–10% kosztów
ciepła.
Stworzenie centralnego systemu zarządzania, monitorowania i archiwizowania danych jest niezbędnym narzędziem
diagnostycznym w procesie optymalizacji gospodarki energetycznej. Wyniki przeprowadzanych w audytach analiz wskazują, że wybrany system monitoringu
i zarządzania energią powinien: umożliwić
pomiar w wyznaczonych punktach, kon-

Celem instalowania, użytkowania
i rozwoju systemu zarządzania energią
jest nie tylko uzyskanie danych pozwalających na przeprowadzenie modernizacji, ale również utrzymanie uzyskanych
w wyniku modernizacji oszczędności. Dlatego poprawnie działający system powinien służyć również do sprawdzania efektów wprowadzonych zmian. Z obserwacji i doświadczenia audytorów wynika, że
do 20% uzyskanych oszczędności rocznie
jest ponownie tracone z powodu braku
monitorowania, nadzoru i programu
zapewniającego ciągłość działań optymalizacyjnych.
Jak zauważa Krzysztof Paryl, menedżer
regionu w firmie Apator, przemyślane roz-
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wiązania dają możliwość pracy z systemem dyrektorom zarządzającym, ekonomistom i księgowym, którzy w prosty
sposób są w stanie wygenerować i przeanalizować dane oraz sporządzić złożony
raport na potrzeby swojej firmy, również
bez konieczności korzystania z pomocy
specjalisty.
Nowoczesne systemy zarządzania energią są bazą do wdrożenia nowego modelu
biznesowego przedsiębiorstwa, budując
jego przewagę na trudnym, konkurencyjnym rynku. Dzięki wykorzystaniu wiedzy o procesach zachodzących w firmie
można lepiej wykorzystywać jej zasoby,
zwiększyć wydajność i obniżyć koszty, co
w efekcie pozwoli osiągać lepsze wyniki.
Szczegółowy monitoring zużycia energii w obszarze audytowanych instalacji czy ciągów technologicznych stanowi
podstawę dokładnego określenia wolumenu możliwych do osiągnięcia oszczędności. Tego zdania jest Marek Litwinowicz z Krajowej Agencji Poszanowania
Energii, wyjaśniając, że odpowiedzią na
zapotrzebowanie na tę wiedzę jest szeroka
gama rozwiązań software’owych, oferowana przez firmy sektora IT czy wyspecjalizowane jednostki firm konsultingowych. W celu poprawy zarządzania energią należy zacząć od uzyskania informacji
na temat bieżącego jej zużycia. Oznacza to
konieczność zgromadzenia danych o głównych poborach energii w zakładzie i dokonania analizy ich wpływu na całkowite
zużycie energii w czasie. Już na tym etapie
ważne jest wyposażenie instalacji w urządzenia pomiarowe i system monitoringu,
gdyż stanowią one punkt odniesienia dla
symulowania efektów kolejnych planowanych ulepszeń i modernizacji.
Postępująca automatyzacja i robotyzacja oraz kontrola procesów, wspomagana przez rozwiązania grupowane pod
popularnym ostatnio terminem Przemysłu 4.0 jako działania uzupełniane wiedzą doświadczonych podmiotów audytorskich, prowadzą do budowania przewag
konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa
zainteresowane holistycznym podejściem
do wdrażanych oraz już posiadanych systemów zarządzania energią.

Raczkująca świadomość polskich
przedsiębiorców
W opinii Marioli Sawczuk z firmy MODUS
temat efektywności energetycznej i działań
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Wojciech Znojek, wiceprezes zarządu firmy Sabur

Kto pyta, nie błądzi…
Nagłówki gazet i portali informacyjnych prześcigają się w komunikatach o ogromnych podwyżkach cen energii elektrycznej w Polsce. Ceny prądu są już dwukrotnie wyższe niż w zeszłym roku,
jak szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), a po 2020 r.
będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy
dla wszystkich grup odbiorców.
Ważne jest więc podjęcie działań optymalizujących zużycie nie
tylko energii elektrycznej, ale także wszystkich mediów. Sposobów optymalizacji może być bardzo wiele, począwszy od korzystnych cen zakupu mediów użytkowych, poprzez planowanie zmian
organizacyjnych, aż po monitoring zużycia i wczesne ostrzeganie przed przekroczeniami
i awariami. Ciągły monitoring oraz prawidłowe zarządzanie energią elektryczną i pozostałymi mediami to jeden z podstawowych warunków poprawiania efektywności ekonomicznej w każdym przedsiębiorstwie.
Decydując się na wdrożenie systemu do zarządzania i monitorowania zużyciem
mediów, warto potencjalnemu dostawcy zadać kilka pytań, m.in.: „Czy rozwiązanie pozwala monitorować zużycie wszystkich istotnych dla firmy mediów?”, „Czy system można zintegrować z innymi rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT itd.?”, „Czy
w przypadku zarządzania wieloma obiektami lub siedzibami firmy możliwe jest monitowanie z jednego miejsca jednocześnie wszystkich mediów?”, „Czy rozwiązanie pozwala
na pracę zdalną z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, ułatwiając dostęp do
informacji o wykorzystywanych mediach?”. Odpowiedź na te i inne pytania pozwoli
optymalnie dopasować rozwiązanie do potrzeb i oczekiwań klienta.

w kierunku optymalizacji zużycia energii
dopiero od niedawna zaczął istnieć w świadomości Polaków. W związku z tym przedsiębiorcy są na początku długiej drogi
zmiany poziomu wiedzy, zachowań i potrzeb. Obecnie wiedza o możliwych środkach poprawy efektywności energetycznej jest bardzo zróżnicowana. Funkcjonują zarówno firmy zaawansowane w pracach ograniczających zużycie energii, jak
i takie, gdzie wskazane jest wyjaśnianie
podstawowych kwestii dotyczących rozliczeń kosztów zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej i gazu. W zakładach przemysłowych konieczność inwestowania w rozwiązania przeznaczone do zarządzania
energią jest nadal często traktowana jako
temat drugoplanowy. Koszty audytu i systemu zarządzania energią są postrzegane
jako wydatek na obszar pozaprodukcyjny,
nieprzynoszący bezpośrednich korzyści,
a nie jako inwestycja generująca oszczędności z krótkim czasem zwrotu.
Podobnego zdania jest Andrzej Jurkiewicz z firmy eGmina, Infrastruktura,

Energetyka, z doświadczenia którego
wynika, że część przedsiębiorców w dalszym ciągu uważa, iż najważniejsza jest
produkcja, a reszta się nie liczy. To oczywiście błędne podejście – produkcja,
owszem, jest bardzo ważna, ale podniesienie efektywności energetycznej w zakładzie jest jeszcze ważniejsze. Bez tego, prędzej czy później, taka produkcja przegra z konkurencją, gdyż wysokie koszty
energii spowodują, że produkt końcowy
będzie drogi.

Założenia i realizacje
Na początku drogi prowadzącej do optymalizacji zużycia energii istotne jest
wyznaczenie celów. W opinii 40% ankietowanych zarządzanie energią w ich
zakładach ma na celu redukcję jej zużycia
o ok. 5%. Z kolei celem 36% respondentów jest zminimalizowanie zużycia energii o 5–10%, natomiast co dziesiątemu
respondentowi zależałoby na zmniejszeniu zużycia energii o 10–15%, a jedynie
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Marek Sutkowski, kierownik ds. wdrożeń zaawansowanych technologii
w firmie HORUS-ENERGIA

Popularny wariant gazowy
Obecnie obserwujemy coraz silniejszy trend, którego zasadniczym
celem jest szeroko rozumiane obniżanie kosztów energii elektrycznej przy jednoczesnym zwiększaniu własnego bezpieczeństwa
energetycznego.
Wielu klientów w obawie przed wystąpieniem braku zasilania
inwestuje we własne jednostki wytwórcze. Część z nich to rezerwowe zespoły prądotwórcze zasilane olejem napędowym. Mimo
tego, że te urządzenia w zasadzie powinny być używane jedynie
w przypadku problemów z siecią energetyczną, klienci często decydują się na wybór wariantu dwupaliwowego (tzw. bi-fuel), który
pozwala zastąpić część oleju napędowego gazem ziemnym lub LPG i w ten sposób
obniżyć koszty wytwarzania energii elektrycznej. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli te
rezerwowe źródła zasilania będą pracowały przez dłuższy czas.
Zespoły prądotwórcze typu „bi-fuel” nadal zużywają dość dużo oleju napędowego,
od 30% do 70% energii paliwa, więc kolejnym krokiem optymalizacji jest przejście na
zasilanie jedynie paliwem gazowym. Najłatwiej dostępny i najłatwiejszy w dostawie
oraz przechowywaniu jest gaz LPG, ponieważ może być przechowywany i transportowany w stanie ciekłym. Jednak bardzo korzystna cena gazu ziemnego sprawia, że coraz
więcej klientów decyduje się na wybór tej opcji. Gaz ziemny może być przechowywany
jako sprężony do wysokiego ciśnienia gaz ziemny bądź jako skroplony gaz ziemny. Bardzo szybko na popularności zyskuje to ostatnie rozwiązanie, gdyż pozwala na dysponowanie dużymi ilościami gazu ziemnego w regionach z bardzo słabo rozwiniętą siecią
gazową lub nawet jej brakiem. Rezerwowe zespoły prądotwórcze zasilane gazem ziemnym są też rozważane w przypadku bardzo newralgicznych obiektów, jak np. obsługa
serwerowni czy centra danych.

Jeśli chodzi o alternatywne źródła
energii, to – jak wynika z przeprowadzonego sondażu – rozwiązanie to stosowane
jest w przypadku ok. 30% zakładów przemysłowych. W przedsiębiorstwach tych
najczęściej wykorzystywana jest energia
słoneczna (60%), kogeneracja (40%) oraz
inne źródła (20%), w tym np. odpady
komunalne.

Rys. 3. Czy w zakładzie
jest wdrożony program
rozłożenia szczytowych
obciążeń mediów?

tak: 20%

nie: 80%

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

W obliczu wyzwań
6% ankietowanych ma na celu jej redukcję powyżej 15% (rys. 2). Na pytanie, czy
założone cele są osiągalne, 55% sondowanych osób odpowiedziało „prawdopodobnie tak”, 37% – „zdecydowanie tak”,
natomiast pozostali uczestnicy badania
(8%) wskazali odpowiedź „zdecydowanie nie”.
Jak podkreśla 18% uczestników badania, w ich firmach z powodzeniem został
zrealizowany program zarządzania energią, przyznając, że sukces ten nie byłby
możliwy do osiągnięcia bez tego programu. 46% respondentów postrzega
energię przede wszystkim jako medium,
za które co miesiąc trzeba płacić, natomiast w wypadku ok. 36% sondowanych
osób energia postrzegana jest jako surowiec, podobnie jak wszystkie inne źródła
materialne, które są używane.
Na uwagę zasługuje fakt, że 20%
respondentów deklaruje, że w ich zakła-
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dach wdrożony jest program rozłożenia
szczytowych obciążeń mediów (rys. 3).
Za główne korzyści wynikające z takiego
rozwiązania zostały uznane: wcześniejsza reakcja w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię, brak przekroczeń
mocy zamówionej oraz możliwość trafnego określenia wskaźnika ROI. Warto
dodać, że dzięki optymalizacji zapotrzebowania szczytowego można w niektórych gałęziach przemysłu uzyskać znaczne
oszczędności.
Ponadto, jak informuje 28% respondentów, obecnie w ich zakładzie trwają
prace nad wykorzystaniem lokalnych
mediów w celu opracowania strategii energetycznej, co w konsekwencji ma
się przyczynić do znacznych oszczędności. W zakładach pozostałych uczestników
badania lokalne media nie są wykorzystywane, głównie z powodu braku czasu oraz
środków na ten cel.

W opinii respondentów największym
wyzwaniem dla programu zarządzania
energią są przede wszystkim takie czynniki, jak poparcie kierownictwa (40%),
poparcie pracowników (40%), a także
pozyskanie środków na ten cel od korporacji czy kierownictwa (30%).
Wdrażanie projektów służących poprawie efektywności energetycznej może być
problematyczne np. wtedy, gdy decyzje budżetowe są podejmowane na poziomie korporacyjnym, a nie na poziomie
zakładu. Sytuację pogarsza fakt, że kierownicy ds. zakupów koncentrują się
zazwyczaj na początkowych nakładach
inwestycyjnych, poświęcając mniej uwagi
towarzyszącym kosztom eksploatacyjnym,
takim jak zużycie energii. Jeżeli nawet
uwzględniają zużycie energii, to nierzadko
narzucają czasy zwrotu prawie niemożliwe do zrealizowania.
Warto wspomnieć też o obliczeniach
wskaźnika ROI, który jest swego rodzaju
wskaźnikiem rentowności, stosowanym
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w celu zmierzenia efektywności działania
przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury
jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Okazuje się, że jest on postrzegany
jako wyzwanie dla programu zarządzania
energią przez 20% respondentów.
Istotną kwestią jest też zrozumienie
celów i zadań związanych z gospodarowaniem energią. Zdaniem ok. 20% respondentów zagadnienie to z pewnością jest
wyzwaniem dla programu zarządzania
energią. Ważne jest, by pracownicy wiedzieli, co należy robić, aby ograniczać
zużycie energii, a także byli przekonani,
że realizowane przez nich zadania mają
sens. Duże zaangażowanie i świadomość
pracowników każdego szczebla w zakresie
umiejętnego zarządzania energią są więc
kluczem do osiągnięcia sukcesu. Szczególnie istotne jest, by menedżerowie zajmujący się użytkowaniem energii w zakładzie
przemysłowym mieli na bieżąco dostęp
do informacji na temat faktycznego zużycia energii.

Kierunki rozwoju rynku
Jeśli chodzi o nowości na rynku, to zdaniem Andrzeja Jurkiewicza warto wspomnieć o systemach z funkcjami sterowania i zmiany parametrów z wykorzystaniem Internetu i powiadamianiem o przekroczeniu zadanych parametrów pracy
układów w formie SMS do służb technicznych zakładu. Dzięki temu rozwiązaniu można zbierać dane praktycznie
w czasie rzeczywistym. Taki system przynosi bardzo duże efekty w formie ograniczenia zużycia energii, ale także zwiększa
skuteczność obsługi urządzeń i zapewnia
automatyczne wykrywanie części uszkodzeń lub przewiduje możliwość ich wystąpienia.
Co do perspektyw rozwoju rynku, są
nimi z pewnością układy kogeneracyjne,
czyli układy produkujące lokalnie energię
elektryczną i ciepło – w niektórych przypadkach jest to jedyna droga, aby obniżyć
koszt energii elektrycznej. Przyszłość jest
też w wykorzystaniu energii odpadowej,
której jest bardzo dużo w zakładach przemysłowych.
Również Marek Sutkowski, kierownik
ds. wdrożeń zaawansowanych technologii w firmie HORUS-ENERGIA, uważa, że
najnowszym trendem, jaki można zaobserwować, jest wykorzystywanie na szerszą skalę własnego paliwa, najczęściej
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Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy z biurami projektowymi
w firmie Paroc Polska

Korzyści ze stosowania izolacji przemysłowych
Wiele procesów przemysłowych, jakie każdego dnia zachodzą w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych, wiąże się
ze znaczną ilością ciepła i energii mechanicznej. Ze względu na
wysokie temperatury przechowywanych bądź transportowanych
poprzez instalacje mediów, ewentualne straty ciepła są dla budżetu
zakładu znacznie dotkliwsze, niż na przykład dla właścicieli czy dysponentów budynków mieszkalnych. Relatywnie prostym, a przy
tym przystępnym kosztowo rozwiązaniem jest prawidłowa izolacja
nowych lub termomodernizacja starszych elementów sieci. Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej procesów przemysłowych generuje coroczne oszczędności. Dobrze zaizolowany proces pomaga także
wydłużyć okres efektywnej eksploatacji urządzeń. Dostępne na rynku rozwiązania izolacyjne, na przykład w postaci mat i otulin z wełny kamiennej, oferują bowiem nie tylko
skuteczną ochronę przed utratą ciepła, ale zapobiegają też zjawisku korozji, czyli najczęstszej przyczyny uszkodzeń stalowych elementów instalacji.
Wdrażanie przez przedsiębiorstwa rekomendacji audytorów energetycznych może
się przyczynić do obniżenia kosztów operacyjnych, zwiększenia wydajności linii technologicznych oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Korzyści odczuwają więc
nie tylko właściciele i spółki obsługujące zakłady przemysłowe, ale też szeroko pojęte
środowisko, w którym żyjemy wszyscy.

odpadowego. Wiele zakładów przemysłowych wytwarza przy okazji podstawowych procesów produkcyjnych paliwo,
które jest zbyt niskiej jakości, aby mogło
być stosowane komercyjnie. Przykładem są tu rafinerie, koksownie, kopalnie,
zakłady chemiczne, zakłady przetwórstwa odpadów itp. Do niedawna paliwa
odpadowe najczęściej były wykorzystywane jedynie do celów grzewczych, natomiast ostatnio coraz więcej zakładów chce
wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby z wykorzystaniem tego typu
paliw. Takie rozwiązanie niesie za sobą
wiele korzyści. Po pierwsze ogranicza znacząco koszt energii elektrycznej, a po drugie pozwala obniżyć negatywny wpływ
zakładu na środowisko naturalne.
Zdaniem eksperta paliwa gazowe
i paliwa odpadowe będą z czasem zyskiwały na znaczeniu. Wśród paliw konwencjonalnych najmniej negatywny wpływ
na środowisko mają produkty spalania
gazu ziemnego. Paliwa odpadowe są bardzo istotnym nośnikiem energii, a obecnie bardzo często jest to energia tracona
bezużytecznie, np. gdy paliwo odpadowe

jest spalane w pochodni. Warto wspomnieć też o wodorze, który jest bardzo
interesującym paliwem, jednak jego produkcja obecnie jest nadal dość kosztowna
i mało efektywna. Niemniej pojawiają się
coraz częściej ciekawe projekty pozwalające mieć nadzieję, że wodór stanie się
bardziej powszechnym paliwem w energetyce.

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom
magazynu Control Engineering Polska, którzy
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników magazynu Control Engineering Polska.
Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od
firm, których działalność obejmuje zarządzanie energią. Raport nie odzwierciedla
pełnego obrazu rynku.

CE
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FIRMA PREZENTUJE

Twój kluczowy partner
w rozwiČzywaniu problemów
z komunikacjČ przemysųowČ!
Firma HMS Industrial Networks jest wiodČcym, niezaleǏnym
dostawcČ systemów komunikacyjnych dla przemysųu.
HMS opracowuje i produkuje urzČdzenia pod markami:
Anybus®, IXXAT® i eWON®. Produkty te pozwalajČ
urzČdzeniom przemysųowym na komunikowanie siħ
z róǏnymi sieciami przemysųowymi, a takǏe
na ich nadzór i zdalne sterowanie.

Nowe Ǐycie dla twojego
transformatora dziħki
eWON Flexy & MQTT
Aby zapewniđ dųugi okres eksploatacji transformatorów uǏywanych w stalowniach, wųoska firma Tamini Trasformatori wdroǏyųa zaawansowane rozwiČzanie do zdalnego
sterowania w czasie rzeczywistym oraz analizy danych historycznych w zakresie konserwacji zapobiegawczej. Zadaniem transformatorów dla hut stali jest zapobieganie

naprzemiennym cyklom duǏego obciČǏenia
elektrycznego. Praca takich transformatorów
musi byđ stale monitorowana w celu unikniħcia ryzyka pogorszenia jakoƑci. U podstaw
systemu leǏy brama sieciowa eWON Flexy
IIoT, wykorzystujČca technologiħ MQTT.
W pierwszej kolejnoƑci zaawansowane algorytmy analizujČ dane historyczne pochodzČce z transformatorów. Nastħpnie kompilacja trendów ujawnia stan procesu i przewiduje przyszųe warunki pracy. Dane, na których
opiera siħ system monitoringu, to: dane systemowe (napiħcie, prČd itd.) oraz okreƑlone
dane maszyny (temperatura, poziom oleju,
sygnaųy alarmowe itd.).
Przetworzone informacje pozwalajČ na ocenħ wydajnoƑci transformatora wraz z dziaųaniami, jakie naleǏy podjČđ w celu optymalizacji pracy. Drugim krokiem jest automatyczne
generowanie i wysyųanie powiadomieŷ alarmowych do personelu Tamini Service, który
jest w stanie w czasie rzeczywistym zapewniđ
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wsparcie dla klienta koŷcowego przez wykorzystanie chmury Talk2M systemu eWON.
W wiħkszoƑci przypadków interwencje mogČ
byđ przeprowadzane zdalnie, co pozwala
zaoszczħdziđ czas i koszty zwiČzane z wizytami serwisowymi.

Router eWON Flexy z technologiČ
MQTT jest sercem tego systemu
komunikacji
Jest to poųČczenie routera VPN i bramy dostħpowej IIoT. Jego podstawowČ funkcjČ jest
zapewnienie bezpiecznego dostħpu zdalnego
przez tunel VPN podczas korzystania z chmury Talk2M. Ma konstrukcjħ moduųowČ, a wiħc
pozwala na dobór najbardziej odpowiednich
funkcji i protokoųów (do wyboru jest kilka
kart komunikacyjnych), ųČczenie ich, a takǏe
personalizacjħ aplikacji do kontroli przepųywu i zarzČdzania. MoǏliwoƑđ obsųugi sygnaųów analogowych, obecnoƑđ wejƑđ cyfrowych, obsųuga Modbus/TCP oraz moǏliwoƑđ
bezprzewodowego przesyųu danych poprzez
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sieci 3G/4G sprawiajČ, Ǐe eWON jest w stanie
zagwarantowađ maksymalnČ integracjħ komponentów systemu.

Bezprzewodowa technologia
Anybus do badaŷ sportowców
Pionierska firma ze Szwecji 1080 Motion produkuje elektroniczne maszyny treningowe,
które pozwalajČ sportowcom mierzyđ ich rozwój pod wzglħdem wytrzymaųoƑci, prħdkoƑci
i siųy. Ich przeųomowe produkty 1080 Quantum i 1080 Sprint to maszyny monitorujČce ukųad nerwowo-miħƑniowy. Badana osoba ƑciČga linki w róǏny sposób, a urzČdzenie
mierzy ich sprawnoƑđ fizycznČ.
Dane zarejestrowane przez urzČdzenie testujČce sČ bezprzewodowo przesyųane do komputera lub tabletu przez Bluetooth, gdzie
mogČ byđ wyƑwietlane w aplikacji internetowej 1080. Bezprzewodowy transfer danych
odbywa siħ za pomocČ Anybus Wireless Bridge (AWB), produkowanego przez HMS Industrial Networks.
Sukces systemu 1080 Motion jest unikalnym
poųČczeniem wiedzy z zakresu fizjologii sportu i zaawansowanych systemów sterowania.
System sterowania w maszynie komunikuje
siħ z komputerem poprzez TCP/IP, gdzie dane
sČ gromadzone i prezentowane we wųasnej
aplikacji internetowej systemu 1080 Motion.
Quantum 1080 i 1080 Sprint komunikujČ siħ
poprzez TCP/IP. SČ one podųČczone do urzČdzenia AWB za pomocČ kabla Ethernet ze zųČczem M12.

bezprzewodowej, poniewaǏ uǏywa wČskiego pasma czħstotliwoƑci. Dodatkowo funkcja
Adaptive Frequency Hopping (AFH) sprawia,
Ǐe transmisja Bluetooth jest mniej podatna
na zakųócenia.
AWB czħsto zastħpuje kabel Ethernet (komunikacja P2P na odlegųoƑđ do 400 metrów),
umoǏliwiajČc obsųugħ najpopularniejszych
sieci przemysųowych, takich jak BACnet/IP,
Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP.
MoǏe byđ równieǏ uǏywany jako punkt dostħpowy dla kilku wħzųów WLAN/Bluetooth,
takich jak smartfony lub tablety znajdujČce
siħ w zasiħgu. AWB jest przeznaczony do
pracy w trudnych warunkach przemysųowych, gdzie wystħpujČ zakųócenia i haųas, aby
zagwarantowađ niezawodnČ komunikacjħ
bezprzewodowČ.
Technologia firmy 1080 Motion jest juǏ stosowana przez wiele klubów sportowych, takich
jak LA Angels Baseball, Malmö Redhawks
Hockey, Everton Football Club.

PoųČczenie przemysųowej technologii
wizyjnej z bramkČ Anybus
Wųoska firma SPAMI opracowaųa system kontroli w celu poprawy jakoƑci wyrobów szklanych do uǏytku farmaceutycznego. Wykorzystuje technologie kontroli jakoƑci do sprawdzania rur szklanych, które trafiajČ do zakųadu, jak równieǏ produktów koŷcowych. System obejmuje takǏe system kontroli wzrokowej, system ciČgųego pomiaru temperatury,
a takǏe cyfrowy system przetwarzania obrazu, który potrafi wykryđ i wyeliminowađ wady
szkųa o wielkoƑci zaledwie kilku mikronów
w produkcie koŷcowym.
UǏycie technologii firmy HMS umoǏliwiųo rozwiČzanie konkretnego problemu z komunikacjČ.

AWB moǏe uǏywađ zarówno sieci WLAN,
jak i poųČczenia Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej. 1080 Motion korzysta z Bluetootha, który jest bardzo solidnym i niezawodnym sposobem komunikacji
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aplikacje czħsto bardzo siħ od siebie róǏniČ. PoczČtkowo na przykųad potrzebowaliƑmy sposobu zarzČdzania protokoųem Profibus, ale nasza firma uǏywa równieǏ innych
rodzajów sterowników PLC. Dlatego tak waǏne jest dla nas posiadanie szerokiej gamy
produktów.

Dziaų mechaniczny opracowaų aplikacjħ
do przeprowadzania serii kontroli jakoƑci
w oparciu o technologiħ wizyjnČ. Dokųadniej
mówiČc, inteligentne kamery Cognex podųČczono do sterowników PLC firmy Siemens.
– MusieliƑmy umoǏliwiđ komunikacjħ kamerom posiadajČcym interfejs Ethernet ze sterownikami PLC z protokoųem Profibus – wyjaƑnia Gobita, szef dziaųu technicznego. RozwaǏano wówczas innych potencjalnych dostawców, ale HMS byų jedynČ firmČ oferujČcČ tak
szerokČ gamħ konwerterów protokoųów. – Ta
powszechna dostħpnoƑđ miaųa kluczowe znaczenie dla naszego wyboru, poniewaǏ nasze

Pierwszym zastosowanym produktem HMS
byųo urzČdzenie z serii konwerterów Anybus, które zamienia Profibus na Modbus
w standardzie Ethernet, czyli brama Anybus
X-gateway.
Wiħcej informacji moǏna uzyskađ od Yvana
Rudzinskiego, kierownika sprzedaǏy HMS dla
CEE (yvru@hms.se). Aby zlokalizowađ dystrybutora produktów firmy HMS na danym
obszarze Polski, prosimy odwiedziđ strony
internetowe naszej marki.

Producent:
HMS Industrial Networks
www.hms-networks.com
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METODYKA

Jak poprawnie czytać raporty?
Raport, czyli zestaw informacji i danych związanych z wybranym
zagadnieniem, to element codzienności pracowników wielu firm
i instytucji, bez względu na stanowisko czy branżę. W raportach
umieszcza się wyniki przeprowadzonych badań i analiz
z najróżniejszych dziedzin. Pomagają nam one w formułowaniu
opinii na dany temat oraz dokonywaniu wyborów.

wyniki zakładu na tle innych, podobnych
firm. Wówczas warto zorientować się, czy
przedstawiona grupa rzeczywiście jest
odpowiednio reprezentatywna, by stanowić rzetelną podstawę badania. Jest to
niezwykle istotne np. w przypadku raportów z badań naukowych.

Plan i oczekiwania
Agnieszka Hyla

N

iejednokrotnie wybory te mają
ogromną wagę, kiedy więc na
ich dokonywanie wpływa błędny
raport lub niesprawdzona informacja,
konsekwencje mogą okazać się poważne.
Jak więc odpowiednio weryfikować to,
co czytamy w przygotowywanych przez
innych podsumowaniach? Co zrobić, by
upewnić się, że w odpowiedni sposób
rozumiemy przekazane dane?

Odpowiednie warunki pracy
Na samym początku powinno się zadbać
o otoczenie pracy. Jeśli raport lub raporty,
z którymi akurat mamy się zapoznać,
w sposób rzeczywisty i znaczny wpływają
na jakość naszej pracy, a to, by wyciągnąć
na ich podstawie odpowiednie wnioski,
jest istotne na drodze do określonego celu,
to przede wszystkim należy się upewnić,
że mamy odpowiednie warunki do tego,
aby wnikliwie i spokojnie zapoznać się
z tekstem. Raporty będące podsumowaniem prac badawczych lub wytwórczych
mogą być zarówno krótkie i zwięzłe, jak
i obszerne, rozbudowane i skomplikowane.
Zawierają często lity tekst, lecz także liczne tabele z wylistowanymi danymi, wykresy i diagramy. Dla jednych osób najtrudniejsze w analizie są liczby, dla innych
– opisy. W obu przypadkach jednak konieczne jest wytworzenie sobie na tyle
korzystnych warunków, aby móc bez przeszkód zagłębić się w analizowaną treść.

Od A do Z
Prócz spokoju podczas analizy raportu,
istotne jest także to, aby przeczytać go
rzetelnie i w całości. Często, działając pod
presją czasu, zerkamy jedynie pobieżnie
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na tekst, płynnie przechodząc do zawartych na końcu podsumowań i wniosków.
Oznacza to, że pozwalamy komuś innemu
decydować za nas, odbierając sobie możliwość wyciągnięcia odpowiednich wniosków na własną rękę. Jeśli więc rzeczywiście zależy nam na tym, aby pozyskać z raportu sprawdzone informacje,
to konieczne jest zapoznanie się z całością materiału z należytą uwagą. Tylko
wtedy przyswaja się wszystkie fakty, nie
dochodzi również do zaciemnienia obrazu
przez specjalnie podkreślone w podsumowaniu aspekty raportu, które z perspektywy osoby analizującej mogą nie
być w danej sytuacji najistotniejsze. Diabeł tkwi w szczegółach, czasami największą wartość mają informacje w raporcie
ujęte jedynie pobieżnie, pozornie ukryte
w gąszczu innych danych. Zapoznawanie
się z całością tekstu pozwala na zebranie
wszystkich tych detali i zbudowanie pełniejszego obrazu sytuacji.

Relatywizm
Jedną z metod weryfikowania prawdziwości danych, które są nam przedstawiane
w raporcie, jest stawianie ich w kontekście odpowiednio dobranego punktu
odniesienia. Metoda ta jest jednak również stosowana przez osoby sporządzające
raporty w celu ukrycia pewnych mankamentów. Np. w przypadku podsumowania procesu produkcyjnego wyniki linii
można określić jako bardzo dobre, jeśli
porównujemy je do wyników fabryki słabszej, a także za bardzo złe – jeśli za punkt
odniesienia służy zakład dużo bardziej
efektywny. Czytając raport, należy więc
być niezwykle czułym na weryfikowanie
nie tylko faktów w nim przedstawionych,
lecz także kontekstu, którego użyto przy
opisie informacji. Mogą to być właśnie

Kiedy rozpoczynamy czytanie raportu,
np. raportu finansowego spółki, dobrze
jest mieć konkretny plan względem tego,
czego oczekujemy. Czy chcemy się dowiedzieć nieco więcej o kondycji finansowej firmy, czy zależy nam na informacji
o aktywności spółki i decyzjach podejmowanych przez zarząd, czy w danym roku
firma odnotowała zyski z operacji w sektorze, który nas interesuje. Wypisując
wszystkie te pytania przed rozpoczęciem
analizy sprawiamy, że łatwiej jest odnaleźć odpowiedzi na nie w tekście, ponieważ czytając, od razu ich szukamy. Może
to jednak powodować, że stajemy się ślepi
na inne informacje, które mogą się okazać
równie istotne. Można więc po raz pierwszy przeczytać raport bez uprzedniego
przygotowania planu, a przy drugim czytaniu już kierować się konkretną instrukcją i na bieżąco odpowiadać na zadane
przez siebie pytania.

Weryfikowanie źródeł
W dobie Internetu istotne jest również
to, aby każdorazowo z rozmysłem weryfikować źródła informacji, które odnajdujemy w raportach, szczególnie w przypadku podsumowań darmowych, ogólnodostępnych w sieci. Wiele firm i instytucji prowadzi badania statystyczne w różnych obszarach społeczeństwa i gospodarki, by następnie opublikować je nieodpłatnie. Część z tych badań to rzeczywiście solidnie wykonana praca, wnosząca
ogromną wiedzę i pozwalająca wyciągnąć
ciekawe wnioski. Część jednak stanowi
wynik pracy osób charakteryzujących się
wyraźnym brakiem kompetencji w danej
materii. W efekcie zawarte w raporcie
tego typu informacje mogą być niepełne
lub wręcz nieprawdziwe. Częstym przykładem jest także przeprowadzanie bada-
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nia na niereprezentatywnej grupie, np.
10 podmiotach badania, podczas gdy rzetelne rezultaty można byłoby uzyskać
przy grupie 100 000 podmiotów. Warto
więc każdorazowo weryfikować w raportach, w jakich warunkach przeprowadzono eksperyment i zastanowić się, czy
wyniki tak przeprowadzonego badania
mogą być odpowiednie.

automatyków w Polsce może być w rzeczywistości niejakim skrzywieniem prawdziwej sytuacji rynkowej. Zdecydowanie
inaczej, z większym zaufaniem, można by
było podejść do raportu z badania przeprowadzonego bezpośrednio w firmach
zatrudniających takie osoby, gdzie informacje byłyby czerpane bezpośrednio
z kontraktów z pracownikami.

Deklaracja kontra badanie

Porównywanie niezależnych opinii

Wiele raportów darmowych dostępnych
w Internecie ma również kolejną negatywną cechę. Nawet jeśli zostały wykonane
na reprezentatywnej grupie ludzi, to przedstawione wyniki opierają się na ludzkich
deklaracjach, nie zaś na sprawdzonych
faktach. Dzieje się tak, ponieważ uzyskanie deklaracji ankietowanych jest znacznie tańsze i łatwiejsze od rzeczywistego
zweryfikowania danej informacji. Stąd
często mamy do czynienia z zaburzonymi
danymi. Prezentowane później w raporcie np. średnie wynagrodzenie inżynierów

Ogromną wartość ma również możliwość
porównania ze sobą dwóch raportów przygotowanych przez niezależne instytucje,
a omawiających ten sam temat. Można
wówczas zastanowić się zarówno nad wynikami przedstawionymi w obu podsumowaniach, lecz także nad całym procesem
przeprowadzenia badania lub ankiety. To,
co sprawdzamy, jest bowiem najistotniejsze, jednak to, w jaki sposób to sprawdzamy, ma duży wpływ na otrzymywane
wyniki. Dobrze jest więc mieć więcej niż
jedno źródło wiedzy na dany temat, szcze-

gólnnie w sytuacji, kiedy wyciągane
z raportów wnioski mają ogromne znaczenie strategiczne np. dla rozwoju spółki.
Podsumowując, czytanie raportów to
trudna sztuka. Im bardziej rozbudowane
i skomplikowane badanie, tym trudniejszy
w analizie sam raport. W konstruowaniu
i czytaniu dobrego raportu liczy się struktura informacji, jasne określenie celów,
a także częste weryfikowanie poprawności i rzetelności przedstawionych danych.
Każda informacja, przedstawiona w różnych kontekstach, może się okazać dobra
lub zła, przewidywalna lub szokująca. Czytając raport, należy więc starać się o największy możliwy obiektywizm oraz wykazywać się odpowiednią dozą nieufności.
Agnieszka Hyla – konsultantka ds. optymalizacji produkcji w Centrum Szkoleń
Inżynierskich EMT-Systems; kierownik projektów; autorka tekstów z zakresu zarządzania w produkcji i utrzymaniu ruchu.
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FIRMA PREZENTUJE

Napħdy 4.0
na konferencji firmy Beckhoff

„Napħdzamy Przemysų 4.0” – pod takim hasųem w dniach 27–28
wrzeƑnia br. odbyųa siħ kolejna z cyklu konferencji technicznych
organizowanych przez firmħ Beckhoff. W tym roku specjalista
w dziedzinie techniki napħdowej i systemów sterowania zaprosių
do wspóųpracy firmħ Renishaw i Politechnikħ GdaŷskČ, aby wspólnie
przedstawiđ najnowsze trendy w budowie napħdów, IPC oraz
systemów pomiarowych.

W

dwudniowym wydarzeniu zorganizowanym w hotelu Ossa
Congress & Spa wziħųo udziaų
ponad siedemdziesiħciu sųuchaczy, z których wiħkszoƑđ stanowili eksperci zajmujČcy
siħ rozwijaniem i wdraǏaniem systemów sterowania, napħdów oraz zaawansowanych
maszyn i linii produkcyjnych. Z tego wzglħdu
tematyka tegorocznego spotkania oscylowaųa wokóų rozwiČzaŷ wpisujČcych siħ w ideħ
Przemysųu 4.0.
– Przemysų 4.0 stawia przed przedsiħbiorstwami wiele nowych wyzwaŷ, a to, czy
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i w jaki sposób im sprostajČ, determinowađ
bħdzie ich przewagħ konkurencyjnČ na rynku
– tųumaczyų Piotr Olech, regionalny kierownik sprzedaǏy w firmie Beckhoff. – W koncepcji tej systemy fizyczne sČ zastħpowane cyberfizycznymi hybrydami, które wymagajČ innowacyjnego podejƑcia do budowy maszyn i ich
sterowania.
Jak pokazali eksperci z firmy Beckhoff,
w technice napħdowej podejƑcie to przejawia siħ we wzrastajČcej moduųowoƑci i uniwersalnoƑci systemów napħdowych. Nowe
jednostki sČ coraz czħƑciej wyposaǏane

w zųČcza typu plug-and-play, umoǏliwiajČce
szybki montaǏ zarówno na nowych, jak i juǏ
pracujČcych maszynach, a ich konstrukcja
pozwala na swobodne dodawanie i odejmowanie funkcji przez przyųČczanie lub odųČczanie kolejnych moduųów. CaųoƑđ integruje zaƑ
intuicyjne oprogramowanie, umoǏliwiajČce
realizacjħ szeregu zadaŷ, w tym sterowania
wieloma osiami w ramach jednego spójnego
interfejsu uǏytkownika. Jako przykųad takiego
rozwiČzania posųuǏyų nowy napħd AMP8000
z wbudowanym serwowzmacniaczem, który
– dziħki nowatorskiej konstrukcji – zapewnia
wysokČ elastycznoƑđ zastosowaŷ przy znacznej oszczħdnoƑci miejsca w szafie sterowniczej i redukcji kosztów okablowania. Jego
uzupeųnieniem ma byđ wprowadzany wųaƑnie na rynek nowy przewód OCT (One Cable
Technology), który ųČczy w sobie funkcje zasilania i komunikacji, oferujČc jednoczeƑnie
o 37% mniejszČ Ƒrednicħ niǏ jego poprzednik.
Oprócz napħdów i technologii OCT zakres poruszanych zagadnieŷ obejmowaų równieǏ prħǏnie rozwijajČcČ siħ branǏħ komputerów przemysųowych (IPC). TakǏe i tutaj dominujČcym
trendem okazuje siħ byđ miniaturyzacja, której towarzyszy równolegųe dČǏenie do zwiħkszania mocy obliczeniowej jednostek sprzħtowych. Udanym przykųadem poųČczenia tych
dwóch, zdawađ by siħ mogųo, przeciwstawnych tendencji moǏe byđ nowy komputer
C6030 z czterordzeniowym procesorem Intel
i 32 GB RAM o wymiarach 132×132×67 mm.
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TwinCAT – platforma
sterowania dla
Przemysłu 4.0

Microsoft Azure™
Amazon Web Services
TwinCAT Services

MQTT
AMQP
OPC UA

Jak pokazano, moǏe byđ on wykorzystywany nie tylko jako centralna jednostka sterujČca, ale takǏe jako „by-pass” miħdzy
maszynČ a chmurČ, uųatwiajČc wymianħ danych, a jednoczeƑnie
zabezpieczajČc je przed nieuprawnionym dostħpem z zewnČtrz.
Organizatorzy zadbali o to, aby konferencja miaųa wymiar nie
tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Dla uczestników przygotowano
piħđ „stanowisk badawczych”, na których pod okiem ekspertów
moǏna byųo samodzielnie przetestowađ rozwiČzania firm Beckhoff
i Renishaw: sterowanie wieloma osiami, w tym liniowymi, system
wizyjny TwinCAT Vision, narzħdzie do doboru napħdów Motion
Designer, system transportowy XTS oraz komparator pomiarowy
Equator.
– Zaprezentowane rozwiČzania miaųy za zadanie przedstawiđ moǏliwoƑci systemów sterowania i transportu firmy Beckhoff na przykųadzie realnych aplikacji – wyjaƑnia Justyna Rudnik, odpowiedzialna za organizacjħ konferencji. – W ten sposób chcieliƑmy
zachħciđ naszych goƑci do samodzielnej pracy z interfejsem uǏytkownika i przekonađ ich, jak proste i intuicyjne moǏe byđ tworzenie
i obsųuga generowanych w nim programów.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska
tel.: +48 22 750 47 00
fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl
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www.beckhoff.pl/Industrie40
Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, ﬁrma Beckhoff
stworzyła podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu
Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowania TwinCAT
pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonalności umożliwiające realizację zadań z zakresu Big Data, komunikacji w chmurze, predyktywnego utrzymania ruchu oraz szczegółowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komunikacji w chmurze, co pozwala na łatwą integrację usług i serwisów
chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację
koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg
możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem zużycia energii i
realizacji procesów.
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Prędkość regulacji

PID

Teorię regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego
najlepiej przedstawić w postaci dobrze znanego równania
różniczkowego drugiego rzędu, odnoszącego się do prędkości,
zamiast tradycyjnej formy bazującej na położeniu.
Patrick Dixon

W skrócie
→ Algorytm regulatora PID jest
znany inżynierom, ale jednocześnie stosunkowo niejasny.
→ Odniesienie równania algorytmu do prędkości zamiast
położenia w równaniu regulatora PID pomaga wyjaśnić
algorytm inżynierom.
→ Mimo użyteczności takiego
rozwiązania w podręcznikach rzadko tłumaczy się
zasadę działania regulatora
PID w oparciu o równanie
odnoszące się do prędkości.

M

imo olbrzymiej popularności
i wielości aplikacji w przemysłowych systemach sterowania (ICS), algorytm regulatora proporcjonalno-różniczkująco-całkującego (PID) dla
wielu techników i inżynierów pozostaje
wciąż owiany nutą tajemniczości. Wystarczy poprosić inżynierów o opisanie działania samego członu różniczkującego (D,
derivate), a już – z pewnością wielu z nich
odpowie jedynie niemym spojrzeniem.
W podręcznikach, artykułach oraz na
szkoleniach spotkać można wzór algorytmu sterującego dla regulacji PID w formie równania 1:

Równanie 1
Opis pojęć:
E = błąd, różnica pomiędzy punktem
nastawy a wartością mierzoną
OP = Sygnał wyjściowy do końcowego
elementu sterującego, zwykle w jednostce [%]
P = człon proporcjonalny
I = człon całkujący
D = człon różniczkujący
KP = Wzmocnienie członu proporcjonalnego
KI = wzmocnienie członu całkującego
KD = wzmocnienie członu różniczkującego

Inne spojrzenie
Można zadać sobie pytanie: Dlaczego
algorytm opisywany jest takim wzorem?
Cóż, ta forma zapisu odpowiada nazwie
algorytmu oraz zawiera i wskazuje jednoznacznie człony: proporcjonalny, całkujący oraz różniczkujący. Czy jednak jest
możliwa inna forma interpretacji algorytmu działania tego typu regulatorów?
W tym artykule skupimy się na przedstawieniu algorytmu w nieco odmiennej
formie, wykorzystując prędkość zamiast
położenia.
Podstawowym narzędziem inżyniera są
równania różniczkowe. Jak tylko studenci
inżynierii nauczą się rozwiązywać równania różniczkowe, wykorzystują to narzędzie do rozwiązywania zadań z fizyki opisujących układy z masą i sprężyną oraz
obliczania obwodów RLC na zajęciach
z elektrotechniki (R – rezystancja, opór
elektryczny; L – indukcyjność; C – pojemność). Inżynierowie dobrze znają te kategorie zadań, a to dlatego, że matematycznie stanowią one ten sam problem w kwestii formułowania równań i sposobu ich
rozwiązywania. Układy takie opisują równania różniczkowe drugiego rzędu, które
mają wiele zastosowań w otaczającym nas
świecie. Poznanie podstaw wyższej matematyki sprawia, że łatwiej jest je zrozumieć i zapamiętać.
Podręczniki z zakresu automatyki zwykle opisują algorytm PID jako równanie
różniczkowe, ale nie w taki sposób, jak
opisuje się równania ruchu masy ze sprężyną lub obwodów LRC. Nawet mimo
faktu, że jest to takie samo równanie różniczkowe drugiego rzędu, różni się ono
sposobem prezentacji. By pokazać analizowany w tym artykule algorytm regulacji
PID w bardziej przyjazny sposób, możemy
posłużyć się równaniem 2:
Równanie 2

Jedyną dokonaną zmianą jest zróżniczkowanie równania 1. Oryginalna, podsta-
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wowa forma równania odwołuje się i opisuje położenie. Zróżniczkowanie równania po czasie oznacza prędkość. Dlatego
też wzór z równania 2 nazywamy wzorem
prędkości. Jeśli dokonamy takiej operacji,
człon proporcjonalny (P) staje się członem
prędkości (V), człon całkujący staje się
członem pozycji (P), a człon różniczkujący
staje się przyspieszeniem (A). Położenie,
prędkość i przyspieszenie (PVA) to znane
nam z fizyki określenia. Aby uczynić wzór
jeszcze bardziej przyjaznym, możemy
zmienić jego szyk w następujący sposób,
→
jak pokazano w równaniu 3:
Równanie 3

Warto zauważyć, że takie równanie PVA
wygląda jak dobrze znane równanie różniczkowe drugiego rzędu. Oznacza to,
że łatwiej jest zrozumieć każdy z czło-

nów równania. Tłumaczenie algorytmu
poprzez równanie PVA pomaga inżynierom posiadającym jedynie podstawową
wiedzę na temat regulatora PID (lub bez
jakiejkolwiek znajomości PID) dobrze zrozumieć jego działanie.

Komentarze na temat formy
prędkościowej

Jednakże istnieją też pewne zastrzeżenia
co do przedstawienia algorytmu w formie
PVA proponowanej w tym artykule:
Przez lata utrwaliła się tradycyjna forma
przedstawienia równania. Wiele podręczników wykorzystuje równanie położenia,
a tylko nieliczne przedstawiają równanie
prędkości.
→ Algorytm implementowany jest w systemach sterowania w formie równania
odnoszącego się bezpośrednio do położenia. W dodatku jego implementacja jest
bardziej złożona niż tylko dodanie trzech
członów. Filtrowanie członu różniczkującego, interakcja ze standardowymi członami oraz działania różnicujące na zada-

nej wartości kontra zmiany wartości mierzonej to popularne narzędzia w systemach sterowania, które wpływają
na poziom zaawansowania algorytmu.
Pomimo tego, że postać położenia jest
wykorzystywana w praktyce oraz opis ten
można znaleźć w podręcznikach, forma
odnosząca się do prędkości (PVA) oferuje przedstawienie algorytmu inżynierom
mechanikom w bardziej przyjazny sposób,
pomagając również kształcącym się studentom-inżynierom rozszerzyć ich praktyczną wiedzę zawodową.
Patrick Dixon,
Dixon PE, jest konsultantem
w firmie DPAS Inc.

Warto rozważyć
Jakie inne metody można
zastosować w celu wyjaśnienia inżynierom zasady działania regulatora PID?

CE

FIRMA PREZENTUJE

Innowacyjna seria
kompaktowych
przepųywomierzy Coriolisa
o wielkich moǏliwoƑciach
Obecnie przepųywomierze masowe Coriolisa stanowiČ uniwersalny oraz bardzo dokųadny typ pomiaru.
DuǏe spektrum moǏliwoƑci pomiarowych i diagnostyczno-analitycznych stanowi niewČtpliwie ogromny atut. Przepųywomierze te pracujČ praktycznie
w kaǏdej gaųħzi przemysųu, poczČwszy od chemicznego,
branǏy naftowej i gazowniczej aǏ po przemysų spoǏywczy.
Wzrost zainstalowanych urzČdzeŷ kaǏdego roku szacowany jest
na ponad 200 000 sztuk. W zwiČzku z duǏym zainteresowaniem
oraz sukcesem rynkowym przedstawiamy jeden ze sztandarowych
modeli przepųywomierzy masowych Coriolisa dostħpnych w ofercie.

P

rzepųywomierze CoriolisMaster produkcji ABB dostħpne sČ na rynku juǏ
od kilkunastu lat. Wraz ze zdobytym
doƑwiadczeniem oraz postħpem technologicznym, trwa ich konsekwentne udoskonalanie. Obecnie w ofercie znajdujČ siħ serie
FCB100/FCH100 oraz FCB400/FCH400, które
w zaleǏnoƑci od wymagaŷ stawianych urzČdzeniom wystħpujČ w wielu wariantach konfiguracyjnych. Do wyboru z typoszeregu
Ƒrednic sČ rozmiary od DN10 do DN200
wraz z moǏliwoƑciČ doboru m.in. standardowych przyųČczy koųnierzowych, gwintowych,
Tri-Clamp czy charakterystycznych zųČczy
spoǏywczych. WewnČtrz konstrukcji czujnika rozmiar rur pomiarowych dobierany
jest indywidualnie, w zaleǏnoƑci od warunków procesowych. Tym samym, przykųadowo dla Ƒrednicy przyųČcza DN100 moǏna
dobrađ czujnik w rozmiarze DN80, DN100
bČdǍ DN150, idealnie dopasowujČc siħ do
wymagaŷ pomiarowych dla konkretnej

wartoƑci przepųywu. Mierzonym medium
moǏe byđ zarówno ciecz, jak i gaz, o temperaturze w przedziale -50–205ȗC. Pomiar
masowy cieczy jest realizowany z dokųadnoƑciČ standardowČ 0,4% oraz rozszerzonČ

0,25%/0,2%/0,15%/0,1% wartoƑci mierzonej. W przypadku pomiaru mediów gazowych dokųadnoƑđ standardowa wynosi 1%,
a rozszerzona 0,5%. W urzČdzeniu wykonywany jest równieǏ pomiar għstoƑci z dokųadnoƑciČ standardowČ 10 g/l oraz rozszerzonČ
2 g/l, 1 g/l bČdǍ 0,5 g/l. Dodatkowo przepųywomierz ma czujnik temperatury oraz opcjħ
wyliczenia stħǏenia procentowego.
Dziħki zastosowaniu innowacyjnego rozwiČzania konstrukcyjnego rurek pomiarowych straty ciƑnienia zostaųy zredukowane do minimum, dziħki czemu uǏytkownik zaoszczħdza do 50% kosztów w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiČzaŷ (rys. 1).
Dodatkowo specjalny ksztaųt minimalizuje
powstawanie depozytu.
Przetwornik przepųywomierza ma budowħ
moduųowČ w technologii Plug and Play (rys. 2).
Innymi sųowy, jeǏeli dojdzie do uszkodzenia

Rys. 1. Zoptymalizowane Ƒrednice rurek
wewnħtrznych – niǏsze spadki ciƑnienia,
wiħksze moǏliwoƑci pomiarowe

Budowa wewnħtrzna czujnika

Rys. 2. Moduųowa budowa przetwornika
w technologii Plug and Play
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poszczególnej czħƑci bČdǍ zajdzie potrzeba
doposaǏenia elektroniki w dodatkowy
moduų, np. wejƑđ/wyjƑđ, bħdzie moǏna
z powodzeniem dokonađ wymiany samemu,
a nowa czħƑđ zaadaptuje siħ bez koniecznoƑci konfiguracji. Co wiħcej, dziħki wbudowanej pamiħci w przetworniku oraz sensorze
wszelkie dane konfiguracyjne oraz historia
pomiarów bħdČ zabezpieczone przed utratČ,
a w momencie wymiany którejƑ z uszkodzonych czħƑci dane zaktualizujČ siħ automatycznie.

Czujniki przepųywomierzy serii CoriolisMaster w wersji rozųČcznej

Rys. 4. Fragment
raportu przedstawiajČcy
wynik weryfikacji przepųywomierza na obiekcie w zakresie erozji
rurek pomiarowych

W przypadku programowania urzČdzenia
z ųatwoƑciČ moǏna tħ czynnoƑđ przeprowadziđ, uǏywajČc wyƑwietlacza z klawiszami
w technologii pojemnoƑciowej. RównieǏ,
jeǏeli uǏytkownik miaų juǏ wczeƑniej stycznoƑđ z urzČdzeniami pomiarowymi firmy
ABB, to z pewnoƑciČ zauwaǏy pewnČ prawidųowoƑđ dotyczČcČ struktury menu – jest
ona identyczna dla caųej gamy oferowanych
produktów. OgromnČ zaletČ w menu jest
opcja „Easy Setup” czyli „Batwe Ustawienia”,
która skųada siħ z kilku pytaŷ dotyczČcych
procesu. Po uzupeųnieniu wszystkich pól
urzČdzenie bħdzie gotowe do poprawnego
dziaųania.
Na szczególnČ uwagħ zasųugujČ funkcje diagnostyczne urzČdzenia. Przepųywomierz
w kaǏdej sekundzie swojego dziaųania kontroluje zarówno parametry elektryczne,
jak i procesowe. W momencie pojawienia
siħ nieoczekiwanych problemów na instalacji indukowany jest alarm oraz komunikat zgodny ze standardem NAMUR NE107
z odpowiedniČ informacjČ o przyczynie zdarzenia (rys. 3).
Opcjonalnie przepųywomierz moǏe byđ
wyposaǏony w rozszerzone narzħdzie
VeriMass do weryfikacji urzČdzenia na instalacji. Podczas pierwszego uruchomienia
przepųywomierz uczy siħ naszego procesu,
zapisujČc wszelkie parametry elektryczne

zwiČzane z jego pracČ. Kolejno, po odpowiednim czasie pracy, parametry te sČ
porównywane z wartoƑciami bieǏČcymi.
UmoǏliwia to wykrycie niepokojČcych zmian
zachodzČcych w procesie bČdǍ urzČdzeniu,
m.in. takich jak erozja rurek pomiarowych
czy zaleganie depozytu. WartoƑci odbiegajČce od normy wyzwolČ alarm, informujČc
tym samym uǏytkownika o zaistniaųym problemie. Dodatkowo, wyniki przeprowadzonych testów moǏna zapisađ oraz wydrukowađ w formie raportu (rys. 4).

Kolejne udogodnienia to równieǏ funkcja
dozowania oraz moǏliwoƑđ przeprowadzania
pomiarów rozliczeniowych zgodnych z europejskČ normČ MID.

Dziħki rozwiČzaniu, którym jest VeriMass,
stan techniczny urzČdzenia moǏe byđ stale
kontrolowany bez koniecznoƑci demontaǏu
i przeprowadzania kosztownych przerw
w procesie.

www.abb.pl/pomiary

Wiħcej informacji dotyczČcych zarówno
przepųywomierza CoriolisMaster, jak
i innych rozwiČzaŷ pomiarowych firmy ABB
moǏna uzyskađ na stronie internetowej bČdǍ
kontaktujČc siħ bezpoƑrednio z naszym dziaųem wsparcia technicznego lub z inǏynierami
sprzedaǏy.

Rys. 3. Diagnostyka urzČdzenia
w czasie rzeczywistym

Wadim Stochmiaųek
Instrumentation Technical Sales Support
tel.: +48 605 900 479
e-mail: wadim.stochmialek@pl.abb.com
ABB Contact Center
tel.: +48 22 223 77 77
e-mail: kontakt@pl.abb.com
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najlepszych praktyk
projektowania interfejsów HMI
do urządzeń mobilnych
Projektując interfejsy człowiek-maszyna (HMI) do urządzeń mobilnych, należy wziąć pod uwagę
szereg krytycznych czynników: sposób nawigowania po interfejsie, jego układ oraz elementy
sterujące systemem.
Joseph Zulick

W skrócie

Źródło: Fotolia

→ Interfejs człowiek-maszyna
(HMI)
→ Jak projektować interfejsy HMI do urządzeń
mobilnych?
→ Najlepsze praktyki służące
poprawie percepcji użytkownika korzystającego z interfejsu HMI na urządzeniu
mobilnym.

D

obrze zaprojektowane interfejsy
człowiek-maszyna (HMI) zmniejszają ryzyko błędów ludzkich,
chronią firmy przed przestojami, których
koszty sięgają milionów dolarów, a także
zwiększają bezpieczeństwo pracowników.
Programowanie stron, ekranów paneli
HMI w HTML5 umożliwia przenoszenie projektów interfejsów HMI na urządzenia mobilne, Aby jednak działały one
na nich efektywnie, potrzebne są jeszcze
inne zabiegi i narzędzia. W artykule opisano pięć najlepszych praktyk projektowania interfejsów HMI, dopracowanych
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ściśle pod wymagania urządzeń mobilnych, zwłaszcza pod kątem ograniczonej
wielkości i liczby możliwych układów graficznych, z myślą o poprawie ich percepcji przez użytkowników urządzeń mobilnych i wygodzie praktycznego użytkowania w obsłudze urządzeń i procesów.

1

Funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika
Dobrze zaprojektowany interfejs HMI
zmniejsza ilość błędów popełnianych
przez jego użytkowników (zwykle operato-
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Tabela 1. Gesty dotykowe do urządzeń mobilnych
Dotknięcie

Naciśnięcie i odjęcie – 1 palcem

Wybór

Przeciągnięcie

Naciśnięcie, przeciągnięcie i odjęcie – 1 palcem

Odrzucenie, przewijanie itp.

Długie naciśnięcie

Naciśnięcie, odczekanie i odjęcie – 1 palcem

Wybór elementu

Rozciągnięcie

Naciśnięcie, rozwarcie palców, odjęcie – 2 palcami

Powiększenie

Zmniejszenie

Naciśnięcie, zwarcie palców, odjęcie – 2 palcami

Pomniejszenie

↗ W projekcie interfejsu HMI na urządzenia mobilne należy uwzględniać powszechnie używane gesty dotykowe.

zestawienie wszystkich potrzebnych inforrów, serwisantów) w wyniku niezrozumiemacji.
nia treści przedstawionych na ekranie czy
też braku istotnych informacji przy podej- → każdy z widoków można rozszerzyć
o kolejne, zgodnie z hierarchiczną strukmowaniu krytycznych decyzji. Kluczem
turą nawigacji w interfejsie.
do udanego projektu interfejsu HMI dla
urządzenia mobilnego jest opracowanie
Jednak w przypadku urządzeń mobilnych
i zbudowanie interfejsu, który jest funktaka ilość informacji wizualnej na zwykle
cjonalny i jednocześnie wygodny w użytstosunkowo niewielkim ekranie utrudnia
kowaniu. Większość użytkowników korzysta na co dzień z systemów mobilnych
iOS firmy Apple i Android firmy Google.
Należy zatem zaprojektować interfejs,
który harmonizuje z platformą systemową, z którą użytkownik jest przyzwyczajony pracować.
Należy przede wszystkim w maksymalnym stopniu wykorzystać natywne funkcje interfejsu unikalnego (UI) platformy,
na którą jest pisany interfejs HMI. Ułatwi
to znacznie użytkownikom pracę z interfejsem: przy czym należy pamiętać, że
platformy systemowe są nieustannie rozwijane i aktualizowane na urządzeniach
mobilnych, a zatem po każdej aktualizacji interfejs HMI musi odpowiadać nadal
przyzwyczajeniom użytkownika.

Dobrze zaprojektowany
interfejs HMI zmniejsza
ilość błędów popełnianych przez użytkowników
w wyniku niezrozumienia
treści przedstawionych
na ekranie lub braku istotnych informacji przy
podejmowaniu krytycznych decyzji.

2

Nawigacja i układ
Interfejs HMI służy do przedstawiania informacji i przeszukiwania ich przez
użytkownika – zadania te muszą być
wykonywane sprawnie. Jedną z dobrych
praktyk projektowania HMI na duże
wyświetlacze jest ograniczenie do minimum liczby fizycznych ekranów. Upraszcza to nawigację, czyli poruszanie się po
interfejsie. Cechami dobrze zaprojektowanego interfejsu HMI dla dużego wyświetlacza są np.:
→ dobrze zorganizowana zawartość i treść
interfejsu; na ekranie od razu widać
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użytkownikowi jej odbiór i czyni je nieczytelnymi. Należy zatem ustalić, jakie są
priorytetowe działania (akcje) użytkownika w interfejsie oraz określić liczbę ścieżek prowadzących do różnych informacji, które będą wyświetlane, a następnie
zbilansować to z jak najmniejszą liczbą
ekranów. Należy zatem rozpocząć od
widoku głównego na poziomie ogólnosystemowym, z minimalną ilością informacji, z którego ścieżki nawigacji prowadzą do poszczególnych, różnych widoków
w sposób czytelny, najlepiej intuicyjny dla
użytkownika. Zawartość, treść każdego

widoku powinna wypełniać cały ekran;
dostępność kolejnych informacji można
zasugerować efektami, takimi jak przejrzystość lub nieostrość elementów interfejsu. Należy unikać ramek, gradientów
i cieniowania – czynią grafikę nieczytelną,
utrudniając odbiór treści na ekranie.
Nawigacja w aplikacji powinna być
intuicyjna i przewidywalna dla użytkownika. Dobrą metodą nawigacji jest roleta,
na której można wyświetlić wiele elementów docelowych ścieżek nawigacyjnych –
roleta nie zajmuje ekranu, chyba że użytkownik rozwinie ją odpowiednim gestem.
Dzięki temu aktualnie przekazywana
treść lub grafika może zajmować cały
ekran, zaś użytkownik może korzystać
z bardzo funkcjonalnego modelu nawigacji między ekranami nadrzędnymi, podrzędnymi i równorzędnymi. Taki model
nawigacji umożliwia również przełączanie
się między niezwiązanymi ze sobą widokami, zachowując dość głęboką strukturę
hierarchiczną. Użytkownik łatwo uczy się
pracy z alternatywnymi widokami i funkcjami, przyswajając sobie szybko zasadę
interakcji z systemem za pomocą tak zorganizowanego interfejsu HMI.

3

Działania, akcje użytkownika
Projektanci interfejsów HMI muszą
pamiętać o modelu interakcji z systemem
w wersji dla dewelopera i dla użytkownika końcowego. Graficzne elementy sterowania muszą na wyświetlaczu urządzenia mobilnego wyglądać czytelnie i jednoznacznie, by użytkownik łatwo z nich
korzystał. Z zasady należy przyjąć, że gdy
liczba możliwych akcji przewyższa liczbę
elementów sterowania, użytkownik może
się pogubić. Jednocześnie będzie miał
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Tabela 2. Współczynniki proporcji ekranu dla grafiki, elementów sterowania
i tekstu na urządzeniach mobilnych
Rozdzielczość ekranu

dpi

Proporcje w pikselach

Rozmiar obrazu (piksele)

xxxhdpi

640

4,0

400×400

xxhdpi

480

3,0

300×300

xhdpi

320

2,0

200×200

hdpi

240

1,5

150×150

mdpi

160

1,0

100×100

trudność w znalezieniu ważnych funkcji HMI.
Dostęp do krytycznych informacji na
ekranie nie może np. wymagać przytrzymania przycisku – użytkownik nie domyśli się tego i w efekcie może nie znaleźć
informacji. Znacznie lepiej jest dodać
przycisk z informacjami na nakładce
w górnym rogu ekranu.
Takie rozwiązanie nienachalnie, lecz
jednoznacznie podpowiada użytkownikowi, gdzie i czy ma znaleźć niewidoczne
wprost informacje.

4
→
→
→

→

→

Elementy sterowania systemem
Opracowano wiele modeli sterowania do
interfejsów urządzeń mobilnych, których
podstawą jest czytelność dla użytkownika. Powszechnie spotykane modele sterowania obejmują:
przycisk w postaci przełącznika do włączania i wyłączania funkcji,
suwaki do wyboru więcej niż dwóch ustawień funkcji,
przycisk strzałek do krokowego, precyzyjnego wyboru konkretnej opcji z szerokiego zakresu wartości,
funkcje wymagające wyboru jednej
z wielu wartości kategorycznych powinny
mieć postać listy rozwijanej lub rolek,
w ostateczności rozwiązaniem są pola tekstowe, których obsługa zajmuje najwięcej czasu, lecz obarczona jest najniższym
ryzykiem błędu ze strony użytkownika.
Można również połączyć obsługę dotykową wymienionych funkcji sterowania
z reakcją urządzenia mobilnego, tj. wibracją lub dźwiękiem. Jednakże należy używać takich reakcji wyłącznie wtedy, gdy
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↙ Należy projektować interfejsy HMI
dla różnych wielkości i rozdzielczości obrazu, dzięki
czemu będą czytelne na każdym
urządzeniu.

interakcja oparta na reakcjach graficznych
jest niewystarczająca.
Należy elementy sterujące projektować
tak, by minimalizowały ryzyko błędnego
wyboru i jego skutków. Należy zachować odpowiednie odległości między elementami sterującymi, aby użytkownik
przypadkiem nie wywoływał niechcianych funkcji. Do potwierdzania poleceń,
których skutków nie można łatwo lub
w ogóle cofnąć, należy używać okien dialogowych wyskakujących na cały ekran.
Gesty dotykowe są idealnym modelem interakcji z interfejsem HMI. Szereg powtarzających się gestów o spójnym
działaniu czyni aplikację przewidywalną
dla użytkownika. Najczęściej spotykane
gesty zostały podane w tabeli 1.

ści i mniejsze, na ekranach których rozdzielczość jest większa. Dlatego też elementy wizualne, czyli tekst, ikony i grafika, muszą być tak zaprojektowane, by
były czytelne bez względu na rozdzielczość ekranu urządzenia mobilnego. Jeśli
chcemy zaprojektować interfejs HMI,
który sprawdzi się niezależnie od rozdzielczości, należy kierować się proporcjami wyświetlaczy podanymi w tabeli 2.
Dzięki temu grafika, elementy sterowania
i tekst będą wyglądały tak samo na ekranach o różnej wielkości.
Kierowanie się tą zasadą i dobrą praktyką umożliwia łatwe i efektywne przenoszenie aplikacji HMI na mniejszy wyświetlacz. To zaś sprzyja lepszym doświadczeniom i odbiorowi interfejsów przez użytkownika. Przedstawione pokrótce w tym
artykule ogólne, podstawowe zasady
dobrego projektu pozwalają tworzyć
dopracowane modele koncepcyjne, dające
czytelny interfejs. Istnieją również jednak
szczególne warunki, zmuszające do ograniczenia ilości informacji wizualnych prezentowanych jednocześnie na ekranie oraz
uwzględnienia różnic między paradygmatami interakcji użytkownika z konkretnymi urządzeniami mobilnymi.

5

Joseph Zulick jest felietonistą i redaktorem
w firmie MRO Electric and Supply.

Projektując interfejs HMI
na urządzenia mobilne,
należy pamiętać, że
ekrany w różnych urządzeniach mają zróżnicowaną wielkość.

Projektowanie w skali
Tradycyjne interfejsy HMI mają stałą rozdzielczość ekranu, według której projektuje się fizyczne elementy sterowania. Jednakże projektując interfejs HMI
na urządzenia mobilne, należy pamiętać,
że ekrany w różnych urządzeniach mają
zróżnicowaną wielkość. Skutkiem tego
elementy UI (np. przyciski) wydają się
większe na ekranach o małej rozdzielczo-
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Warto rozważyć
Jakie wyzwania stoją przed
Państwa projektem interfejsu HMI?
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Należy kupować interfejsy HMI
zintegrowane z oprogramowaniem oraz brać
pod uwagę podane środki ostrożności
Respondenci, którzy wzięli udział w nowej ankiecie Control
Engineering na temat sprzętu i oprogramowania interfejsów
operatorskich (HMI), radzą innym użytkownikom, aby kupowali
te urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem,
wykorzystywali odpowiednie standardy, współpracowali przy
planowaniu zakupów z producentami i własnym personelem
operacyjnym, brali udział w szkoleniach, poszukiwali elastyczności
i łatwości użytkowania oraz zwracali uwagę na czas instalowania.
Nie należy zapominać o przygotowanej w wyniku ankiety długiej
liście środków ostrożności, m.in. o aktualizacji cyberzabezpieczeń.

Mark T. Hoske

W skrócie
→ Sprzęt i oprogramowanie
HMI oferują korzyści, gdy są
zintegrowane.
→ Przy wyborze oraz instalowaniu sprzętu i oprogramowania HMI ważna jest
współpraca z producentami
interfejsów oraz własnym
personelem operacyjnym.
→ Standardy, walidacje, aktualizacje oraz zwracanie
uwagi na cyberbezpieczeństwo to bardzo ważne
kwestie.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

Porady respondentów
biorących udział w ankiecie
na temat sprzętu
i oprogramowania HMI

C

yberbezpieczeństwo interfejsów
operatorskich (HMI – human-machine interface) znajduje się na
długiej liście środków ostrożności podanych przez respondentów, którzy wzięli
udział w nowej ankiecie Control Engineering „Sprzęt i oprogramowanie HMI”.
Ich porady obejmują kupowanie tego
rodzaju sprzętu z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem, wykorzystywanie
odpowiednich standardów, współpracę
z osobami zainteresowanymi i szkolenia.
Ponad 75 subskrybentów biorących udział w ankiecie Control Engineering na temat interfejsów HMI podało
pisemne porady, które w celu przeanalizowania podzielono na sześć kategorii: integracja i standaryzacja, środki ostrożności, doświadczenie, elastyczność i łatwość
użytkowania, harmonogram i czas instalowania oraz biblioteka graficzna. Podczas gdy wiele z tych porad można by
przydzielić do więcej niż jednej kategorii,
to tylko jedna z nich została wybrana do
naszego zestawienia.
W powyższej tabeli opisano porady
pogrupowane według kategorii.

Ilość

Kategoria porad

23

Integracja i standaryzacja

17

Środki ostrożności

12

Doświadczenie

12

Elastyczność i łatwość
użytkowania

9

Cyberbezpieczeństwo,
harmonogram i czas wdrożenia

3

Biblioteka graficzna

Integracja i standaryzacja
Sprzęt i oprogramowanie HMI należy
kupować razem. Mieszanie ich zwykle nie
zdaje egzaminu.
2. Należy wybierać sprzęt zintegrowany
z oprogramowaniem.
3. Połączenie sprzętu z oprogramowaniem
zapewnia cyberbezpieczeństwo oraz stabilność w przypadku, gdy system operacyjny przestaje działać.
4. Jeśli to możliwe, należy konsolidować systemy oraz wykorzystywać oprogramowanie i sprzęt pochodzące od jak najmniejszej liczby producentów.
5. Należy opracowywać standaryzowane szablony w celu utrzymywania na niskim
poziomie kosztów tworzenia oprogramowania.
1.
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Nie należy ryzykować zmian ze względu
na technologię. Jeśli to możliwe, należy
wybierać sprzęt zintegrowany z oprogramowaniem, pochodzący od jednego
dostawcy lub producenta wyposażenia
oryginalnego (OEM).
7. Należy się upewnić, że nabywany sprzęt
i oprogramowanie będzie można łatwo
zintegrować z posiadanym oprogramowaniem przemysłowego systemu sterowania (ICS).
6.

Nie należy czekać, aż
sprzęt czy oprogramowanie, które obecnie posiadamy, staną się zbyt przestarzałe, aby można było
dokonać modernizacji/
aktualizacji.
Należy znaleźć i pozostawać przy jednym
rodzaju sprzętu i oprogramowania, który
jest łatwy do sprzęgnięcia z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC).
9. Świat interfejsów operatorskich przypomina Dziki Zachód. Trzeba tylko wybrać
odpowiedni typ sprzętu i według niego
dokonywać standaryzacji.
10. Instalowanie razem sprzętu i oprogramowania HMI jest praktyczne i czasami
łatwiejsze.
11. Należy nalegać na stosowanie w interfejsach otwartych protokołów i standardów.
12. Dobrze jest posiadać ogólną wiedzę na
temat integrowania oprogramowania
i sprzętu HMI. Znajomość protokołów,
wymagań dotyczących wejść/wyjść oraz
zakresu maszyn pomoże w wybraniu tych
produktów, które będą razem pracować.
Dobre wsparcie jest sprawą nadrzędną.
13. Należy upewnić się, że integrator systemów przekaże nam wszystkie kody źródłowe i/lub hasła.
14. Należy się upewnić, że interfejsy HMI są
wyposażone w sterowniki programowe
obsługujące układy automatyki w naszej
firmie.
15. Obsługa wielu standardów komunikacyjnych jest ważną kwestią.
16. Interfejsy operatorskie na bazie komputerów PC są bardziej elastyczne.
17. Przed nabyciem i zainstalowaniem interfejsów należy wprowadzić standardy.
8.
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Należy poszukiwać tanich oraz interoperacyjnych rozwiązań interfejsów HMI.
19. Należy zatrudnić posiadającego odpowiednią wiedzę integratora systemów.

Należy upewnić się, że dostawcy interfejsów mają właściwy personel – techników
i specjalistów, dysponujących odpowiednią wiedzą.
6. Przy wyborze sprzętu należy pójść jeden
krok dalej, niż nam się wydaje, jeśli choŚrodki ostrożności
dzi o wielkość ekranu, pamięci oraz inne
1. Należy pytać o modele i parametry techparametry interfejsu.
7. Sprzętowe interfejsy HMI mogą być przeniczne interfejsów HMI.
2. Należy konsultować się z własnymi dziaznaczone dla sterowni centralnej (regiołami produkcji!
nalnej sterowni centralnej, wykorzystu3. Należy znaleźć takiego dostawcę, który
jącej dostępne w handlu komputery PC
nie zmienia ciągle profilu działalności/
i monitory) lub dla obiektów, co oznanazwy i nie unika wsparcia dla produktu,
cza ich inny standard (zakres temperatur
który nabyliśmy jakiś czas temu.
pracy, elementy wyświetlacza itd.).
4. Należy odpowiednio wcześnie dokonać
8. W projektach grafiki interfejsów powinni
konfiguracji własnej komunikacji sieciobrać udział pracownicy działów operawej. Wtedy instalowanie HMI jest barcyjnych zakładów przemysłowych. Jest
dzo łatwe.
to sprawą kluczową dla sukcesu projektu
5. Instalowanie oprogramowania i sprzętu
modernizacji (aktualizacji).
9. W fazie specyfikacji i projektowania
HMI jest bardziej kosztowne, niż tego
należy zaprezentować systemy ich użytoczekiwaliśmy.
6. Należy mieć tę samą wersję oprogramokownikom końcowym. Ich wkład jest
wania projektowego i środowiska uruchowartościowy.
10. Należy czytać aktualną literaturę i analimieniowego.
7. Należy poszukiwać opcjonalnych urzązować ją, mając na uwadze naszą specydzeń i sprzętu.
ficzną maszynę lub gałąź przemysłu.
8. Należy związać się z większymi, dobrze
11. Należy analizować wiedzę fachową
znanymi i sprawdzonymi producentami
z branży i wsparcie narzędziowe.
interfejsów HMI.
9. Należy testować sprzęt i rozmawiać z perElastyczność i łatwość użytkowania
sonelem inżynieryjno-technicznym producenta interfejsów, a nie tylko z pracowni- 1. Należy być otwartym na zmiany.
2. Należy mądrze przydzielać budżet
kami działu sprzedaży.
10. Należy przetestować wszystkie możliwe
i wybierać aplikacje oraz być gotowym do
sytuacje, w szczególności wykonać testy
zaadaptowania pojawiających się nowych
w środowisku roboczym.
technologii.
11. Linia produktowa oprogramowania
3. Ważna jest łatwość opracowywania aplii sprzętu HMI musi być dostępna w hankacji.
4. Ważna jest elastyczność i skalowalność
dlu w ciągu następnych 6–7 lat.
12. Przed zakupem należy wypróbować sprzęt
pod względem operacyjnym, co umożliwi
i oprogramowanie, jeśli to możliwe. Niemodyfikację i aktualizację sprzętu i oproktóre rodzaje oprogramowania są łatwiejgramowania HMI w przyszłości.
5. Należy inwestować w szkolenia. Zrozusze w użytkowaniu od innych.
13. Należy kupować tylko od sprawdzonych
mieć złożoność topologii sieci przed zakui zaufanych dostawców.
pem. Nabyty sprzęt powinien być łatwy
14. Walidować, walidować i jeszcze raz walii prosty w utrzymaniu. Należy zapoznać
dować.
się z materiałami dodatkowymi.
6. Oprogramowanie interfejsów HMI
powinno być intuicyjne i przyjazne dla
Doświadczenie
użytkownika oraz kompatybilne z wie1. Należy wspierać istniejącą wcześniejszą
loma platformami.
infrastrukturę lub zaplanować nową przed 7. Interfejsy HMI powinny być użyteczne,
konfigurowalne, łatwe w programowaniu
zakupem interfejsów HMI.
2. Należy przeanalizować wszystkie opcje.
i cyberbezpieczne.
3. Należy przeanalizować wszystkie wyma8. Programowanie interfejsów powinno być
gania operacyjne.
zawsze proste. Podręcznik użytkownika,
4. Nie należy zbyt fantazjować.
który liczy sobie 600 stron, oznacza, że
18.

5.
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oprogramowanie do programowania HMI
jest zbyt skomplikowane.
9. Należy wykorzystywać oprogramowanie
od producenta sterowników PLC.

Osoba odpowiedzialna musi mieć czas na
prawidłowe zainstalowanie oprogramowania i sprzętu HMI.
5. Podczas poszukiwania rozwiązań oprogramowania i sprzętu HMI należy zawsze
starać się przewidywać przyszłe potrzeby
Cyberbezpieczeństwo, harmonoi odpowiednio dokonywać zakupu.
gram i czas wdrażania
6. Zdolność do spełniania wymagań doty1. Nie należy czekać, aż sprzęt czy oprograczących cyberbezpieczeństwa jest pierwmowanie, z którego obecnie korzystamy,
szym i najbardziej rygorystycznym wymaBiblioteka graficzna
staną się zbyt przestarzałe, aby można
ganiem. Konieczne jest stosowanie takich
było dokonać jego modernizacji lub aktu- 1. Możliwość dostosowania do potrzeb użytloginów i haseł, które są specyficzne dla
kownika jest ważna, wraz z możliwoalizacji.
użytkownika i które natychmiast tracą
2. Wykorzystywanie sprzętu aż do chwili,
ścią wykorzystywania biblioteki graficzważność, gdy użytkownik opuszcza tergdy ulegnie awarii i gdy zdamy sobie
nej z innego źródła, takiego jak platforma
minal.
7. Należy wykorzystywać efektywne narzęsprawę, że nadszedł czas na zakup
programistyczna „.Net Framework”,
dzia inżynierskie do projektowania grafiki
nowego, nie powinno być czynnikiem
pochodzącego od innej firmy.
2. Łatwość użytkowania interfejsów i wsparstatycznej i dynamicznej, a także zapewdecydującym.
3. Instalowanie sprzętu i oprogramowacie producentów to sprawy kluczowe.
nić łatwość połączeń czujników obiektonia HMI zawsze zabiera więcej czasu, niż
Ważne jest także wykorzystywanie szablowych z dynamicznymi symbolami graficzpoczątkowo oczekiwano.
nów i standardów programowania.
nymi.
4. Jednym z największych problemów dla
3. Należy zorganizować wszystko u sprzeMark T. Hoske – menedżer ds. treści,
oprogramowania HMI są jego aktualizadawcy i przetestować komunikację oraz
Control Engineering w CFE Media.
cje i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa,
inne części systemu przed zabraniem go
CE
związane z systemem operacyjnym Microdo swojego zakładu.
soft Windows. Byłoby dobrze mieć więcej wbudowanych systemów, które nie
są uzależnione od Windows i mają dłuższy cykl życia. Z mojego doświadczenia
wynika, że systemy operacyjne oparte
na Windows wymuszają modernizacje
i wymiany sprzętu zamiast zapewniać
kompatybilność sprzętową.

4.

FIRMA PREZENTUJE

OszczħdnoƑci zuǏycia metanu
dziħki wdroǏeniu systemów
zaawansowanego sterowania
w ANWIL S.A.
Wųocųawska spóųka ANWIL jest wiodČcČ firmČ w branǏy chemicznej
w Polsce. JednČ z jej gųównych instalacji produkcyjnych jest instalacja wytwarzania amoniaku sųuǏČcego do produkcji nawozów mineralnych. Produkcja amoniaku wiČǏe siħ z olbrzymim zuǏyciem metanu – gazu w wiħkszoƑci importowanego z zagranicy, dlatego teǏ
proces produkcji amoniaku musi byđ prowadzony w sposób optymalny, zapewniajČcy najwiħkszČ efektywnoƑđ zachodzČcych reakcji.
W sukurs tym wymaganiom przychodzi zaawansowana automatyka.
W niniejszym artykule opisane zostaųo rozwiČzanie powszechnie
nazywane APC (Advanced Process Control), które zastosowano
w ANWILU, przynoszČc mu wymierne korzyƑci.

Grzegorz Oleszczuk Honeywell
Paweų Sųawiŷski ANWIL
Jħdrzej Szymaŷski ANWIL

Cel projektu
Gųównym celem wdroǏenia zaawansowanych technik sterowania na instalacji produkcji amoniaku byųo zminimalizowanie zuǏycia gazu opaųowego w stosunku do tony produktu – amoniaku. Pozostaųymi celami postawionymi przed projektem byųy: optymalizacja gospodarki parowej, zautomatyzowanie

pracy ukųadu Benfielda oraz utrzymanie
odpowiedniego profilu temperatury i zawartoƑci inertów w cyklu syntezy.
Zdefiniowane cele miaųy byđ zastosowane na
dwóch bliǍniaczych liniach produkcji amoniaku A i B. Projekt zostaų podzielony na kilka etapów, przy czym kluczowa byųa pierwsza
faza szacujČca zyski. Podczas jej trwania firma
Honeywell, dostarczajČca rozwiČzanie, wyliczyųa potencjalne zyski z aplikacji i zobowiČzaųa siħ do ich uzyskania. Warunkiem przystČpienia do realizacji projektu przez spóųkħ byų
zwrot kosztów inwestycji w czasie krótszym
niǏ póų roku.

Narzħdzie
Firma Honeywell pod nazwČ APC dostarcza
oprogramowanie Profit Controller, które zostaųo zaimplementowane w ANWILU. Profit
Controller jest kontrolerem wielowymiarowym, majČcym „zaszyty” model dynamiczny procesu, jak równieǏ algorytmy optymalizacyjne pozwalajČce w sposób najbardziej wydajny sterowađ procesem.

Rys. 1. Wielowymiarowy model procesu
w Profit Controllerze
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Rys. 4. Interfejs
operatora, trzy
regulatory APC
dla linii A

Rys. 2. Pojedynczy model w Profit Controllerze
– transmitancja widmowa

Wielowymiarowy model otrzymuje siħ
w sposób empiryczny podczas testów na
instalacji produkcyjnej. We wųocųawskiej
spóųce testy odbyųy siħ podczas normalnej
pracy jednostki produkcyjnej. Przykųadowa
macierz modeli otrzymanych z testów tzw.
transmitancji widmowych pokazana jest na
rysunku poniǏej.

operatorski. Przejrzysty dostħp do zmiennych
znajdujČcych siħ w sterowaniu APC, do zmiany ich statusów oraz ich limitów procesowych umoǏliwia operatorom i sterowniczym
obsųugħ procesu z wykorzystaniem Profit
Controllera juǏ po kilkugodzinnym szkoleniu.

Gųównymi zaletami Profit Controllera firmy
Honeywell sČ:
• moǏliwoƑđ wspóųpracy z róǏnymi systemami
sterowania,
KaǏdy model pomiħdzy zmiennymi jest struk- • elastycznoƑđ Robustness – moǏliwoƑđ oddziaųywania regulatora na zakųócenia procesowe
turČ dynamicznČ, a algorytm wyliczajČcy
w szerokim ich zakresie,
konkretne dziaųania ma duǏČ elastycznoƑđ
• moǏliwoƑđ optymalizacji rozwiČzania onlii odpornoƑđ na zakųócenia.
ne dziħki wbudowanemu opatentowanemu
Dodatkowo poprzez definicje odpowiednich
algorytmowi RCA (Range Control Algorithm),
wag optymalizacji dla poszczególnych zmien- • wiernoƑđ modelu bazujČcego na badaniach
nych Profit Controller potrafi maksymalizoempirycznych, a nie analitycznych,
wađ lub minimalizowađ ich wartoƑci. W efek- • ųatwa ingerencja w model przez przyjazny
cie Profit Controller moǏe: zwiħkszyđ uzysk
interfejs uǏytkownika,
amoniaku przy tym samym wsadzie, popra• algorytm dziħki Minimum Move Solution
wiđ stabilnoƑđ produkowanej pary, a takǏe
zapewnia najmniejsze z moǏliwych zuǏyzmniejszyđ zawartoƑđ inertów w pħtli syntezy.
cie elementów wykonawczych, jak równieǏ
mediów procesowych,
DuǏČ zaletČ uǏytego w ANWILU narzħdzia
• maųe wzmocnienia w modelu przez algorytm
jest intuicyjny i ųatwy w obsųudze interfejs
Singular Value Decomposition sČ „omijane”,

co zapewnia unikniħcie duǏych odpowiedzi
na zakųócenia lub maųe zmiany w wartoƑciach
procesowych,
• kaǏdy model, kaǏda zmiana moǏe byđ wykluczona z optymalizacji online lub zmieniona
w tryb predykcji,
• edytowalna transformata Laplace pozwala na
przedefiniowywanie dynamiki modelu,
• strojenie regulatora Profit Controller moǏe
siħ odbywađ automatycznie za pomocČ
dodatkowych narzħdzi,
• moǏliwoƑđ tworzenia tzw. sztucznych analizatorów, przewidujČcych pomiary laboratoryjne
w odstħpie jednominutowym.

WdroǏenie
Na kaǏdej linii produkcyjnej amoniaku zaimplementowano trzy regulatory Profit Controller, odpowiednio:
• regulator REF, odpowiadajČcy za sekcjħ reformingu z dopalaczem,
• regulator BEN, odpowiadajČcy za sekcjħ Benfielda,
• regulator SYN, odpowiadajČcy za pracħ sekcji syntezy.
SzeƑđ regulatorów Profit Controller zostaųo
tak zaprojektowanych, aby mogųy pracowađ
niezaleǏnie. Jedynie w przypadku trybu pracy majČcego na celu optymalizacjħ produkcji pary procesowej regulatory reformingu
oraz Benfielda muszČ byđ wųČczone jednoczeƑnie na obydwu liniach, co wynika z powiČzaŷ systemów parowych obydwu linii produkcyjnych.

Rys. 3. Interfejs uǏytkownika Profit Controllera
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Sekcja reformingu. Regulator REF byų najwaǏniejszČ czħƑciČ aplikacji ze wzglħdu na najwiħkszy wpųyw na potencjalne oszczħdnoƑci
i optymalizacjħ procesu. Gųówne cele postawione przed Profit Controllerem w tej sekcji
byųy zdefiniowane nastħpujČco:
• utrzymanie odpowiedniego stosunku
para/gaz,
• utrzymanie optymalnej temperatury wylotowej z reformera,
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Rys. 5. Schematyczny model procesu dla rozkųadni metanu

• uzaleǏnienie temperatur reformera od przerobowoƑci,
• minimalizacja temperatury wylotowej reformera z uwzglħdnieniem pracy kotųa Oschatz.
PowyǏsze cele uzyskane zostaųy przez zaprojektowanie regulatora wielowymiarowego
o rozmiarze macierzy modelu 8×13. REF sterowaų trzema parametrami procesowymi:
wspóųczynnik para/gaz, iloƑđ gazu opaųowego
do reformera i podciƑnienie w sekcji utylizacji. APC, manipulujČc ww. trzema parametrami, kontrolowaų 13 zmiennych procesowych,
m.in.: temperaturħ wylotowČ, zawartoƑđ me-

×
×

×

Otrzymane wyniki – zgodnie z przewidywaniami – pozwoliųy ustabilizowađ temperaturħ wylotowČ reformera, ustabilizowađ zawartoƑđ metanu w syngazie do zadanego limitu, a w efekcie zmniejszyđ zuǏycie gazu opaųowego.
OszczħdnoƑci gazu opaųowego osiČgnħųy dla
linii A – 2,06%, a dla linii B – 2,77%. Wyliczenie zysków zostaųo dokonane przez pracowników ANWILU. Profit Controller REF, równolegle do optymalizacji zuǏycia gazu opaųowego, ma moǏliwoƑđ zredukowania zuǏycia
pary wodnej. Para we wųocųawskim przedsiħbiorstwie jest nie tylko substratem w procesie produkcji amoniaku, ale równieǏ jego produktem – poǏČdanym i drogim. Dodatkowo
REF, w zaleǏnoƑci od potrzeb, bħdzie w stanie
pracowađ w dwóch reǏimach – koncentrowađ siħ wyųČcznie na produkcji amoniaku lub
produkowađ amoniak na takim poziomie, aby
wykorzystujČc energiħ procesu, wytwarzađ
maksymalnie duǏo pary procesowej potrzebnej dla innych instalacji spóųki. Na poniǏszym
rysunku przedstawiono wyniki pracy Profit
Controllera, majČcego na celu minimalizacjħ zuǏycia pary wodnej. Przy odpowiednich
warunkach technologicznych praca regulatora APC przyczynia siħ do redukcji zuǏycia pary
procesowej.

tanu po reformerze i dopalaczu, zawartoƑđ
tlenu, iloƑđ pary dostarczanej, stosunek wodór/
azot. Dodatkowo, jako zmienne zakųócajČce
w regulatorze Profit Controller, zdefiniowano
5 parametrów: iloƑđ powietrza oraz gazu procesowego do reformera, temperaturħ pary,
Sekcja Benfielda. NastħpnČ sekcjČ, która byųa
a takǏe iloƑđ purge’ów. Zmienne zakųócajČobjħta projektem, byųa sekcja Benfielda. Tutaj
ce nie sČ parametrami sterujČcymi procesem,
gųównymi zadaniami dla APC byųo:
jednak majČ duǏy wpųyw na sposób prowa• utrzymanie % CO2, bazujČc na analizie ppm,
dzenia procesu, dlatego sČ niezbħdne.
• sterowanie zawrotami na kolumnie (duǏy
i maųy obieg),
PowyǏej przedstawiono uproszczony model
• utrzymanie poziomu w regeneratorze oraz
zaleǏnoƑci pomiħdzy zmiennymi procesociƑnienia regeneracji w automacie.
wymi dla regulatora REF. Jak widađ, wiele

Zużycie gazu opałowego na tonę wyprodukowanego amoniaku
(Linia A + Linia B)

Rys. 6. ZawartoƑđ metanu za reformerem przed i po wdroǏeniu APC

(FC1307A+FC1307B)/(FT1607A+FT1607B)
Nm3/t

2015-12-01…
2015-12-03…
2015-12-05…
2015-12-08…
2015-12-10…
2015-12-13…
2015-12-15…
2015-12-17…
2015-12-20…
2015-12-22…
2015-12-25…
2015-12-27…
2015-12-30…
2016-01-01…
2016-01-03…
2016-01-06…
2016-01-08…
2016-01-11…
2016-01-13…
2016-01-15…
2016-01-18…
2016-01-20…
2016-01-23…
2016-01-25…
2016-01-28…
2016-12-07…
2016-12-09…
2016-12-11…
2016-12-14…
2016-12-16…
2016-12-19…

4TI309-4B (deg C)

4TI309-4A (deg C)

Metan za reformerem I
(Linia A + Linia B)

72

×
×

zaleǏnoƑci jest ze sobČ sprzħǏonych, co dziħki
zastosowaniu rozwiČzania Honeywell zostaųo
zidentyfikowane i rozwiČzane w aplikacji.

2015-12-01…
2015-12-02…
2015-12-03…
2015-12-04…
2015-12-05…
2015-12-06…
2015-12-07…
2015-12-08…
2015-12-10…
2015-12-11…
2015-12-12…
2015-12-13…
2015-12-14…
2015-12-15…
2015-12-16…
2015-12-17…
2015-12-19…
2015-12-20…
2015-12-21…
2015-12-22…
2015-12-23…
2015-12-24…
2015-12-25…
2015-12-26…
2015-12-28…
2015-12-29…
2015-12-30…
2015-12-31…
2016-01-01…
2016-01-02…
2016-01-03…
2016-01-04…
2016-01-06…
2016-01-07…
2016-01-08…
2016-01-09…
2016-01-10…
2016-01-11…

CV2

MV2

Purge gas flow

Flue gas temperature

MV1

Air to Air Reformer

CV1

Pressure in ulizaon secon
of the Reformer OP

Oxygen in flue gas

Fuel Gas to Steam Reformer

MVs and DVs vs CVs
in Reforming Profit Controller

Steam to process gas rao

FIRMA PREZENTUJE

Rys. 7. ZuǏycie gazu opaųowego przed i po wdroǏeniu APC
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Zużycie pary na tonę wyprodukowanego amoniaku
(Linia A + Linia B)

Rys. 8. ZuǏycie pary wodnej przed i po wdroǏeniu APC

Utrzymanie odpowiedniej czystoƑci syngazu po pierwsze ma niebagatelne znaczenie
dla pracy dalszych sekcji jednostki, takich
jak: metanizacja czy sekcja syntezy. Po drugie, optymalne prowadzenie sekcji Benfielda poprawia moǏliwoƑci przerobowe caųej
jednostki, gdzie ograniczenia temperaturowe aparatów chųodzČcych, szczególnie latem,
mogČ limitowađ przerób, tymczasem zastosowanie Profit Controllera BEN pozwoliųo je zniwelowađ.
PowyǏej zilustrowano stabilizacjħ zawartoƑci CO2, jego wahania zostaųy zredukowane ponad trzykrotnie. W badanym okresie
zanieczyszczenia dla linii A byųy utrzymywane w granicach 620 ppm, natomiast dla linii
B oscylowaųy w granicach 300 ppm. RóǏnice
w wartoƑciach zanieczyszczenia CO2 pomiħdzy liniami wynikajČ ze specyfiki technologicznej zakųadu.
Sekcja syntezy. OstatniČ sekcjČ produkcji
amoniaku, objħtČ aplikacjČ Profit Controllera,
byųa sekcja syntezy. W tym przypadku regulator SYN reaguje na skųad gazu w pħtli syntezy, gųównie poprzez regulacjħ purge’owania, utrzymujČc tym samym przereagowanie oraz iloƑci dozowanego gazu na poszczególne póųki reaktorów na optymalnym poziomie, czyli:
• kontroluje uzysk amoniaku,
• odpowiednio reaguje na zmianħ stosunku
H2/N2,
• kontroluje iloƑđ inertów w pħtli syntezy oraz
ciƑnienia, co przekųada siħ na uzysk NH3,
• utrzymuje odpowiednie temperatury na póųkach konwertora.
Bez uǏycia Profit Controllera operator musi
na bieǏČco obserwowađ rozkųad temperatur oraz monitorowađ wyniki analiz inertów niepotrzebnie krČǏČcych w pħtli syntezy.
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Rys. 9. ZawartoƑđ CO2 po sekcji Benfielda przed i po wdroǏeniu APC

Wysokie inerty podnoszČ ciƑnienie parcjalne, a tym samym zwiħkszajČ zarówno energochųonnoƑđ procesu w reaktorze, jak i zuǏycie aparatów. SYN pozwolių na pracħ w pħtli
zamkniħtej sterowania, obserwacjħ online
wyników analiz oraz temperatury na poszczególnych póųkach reaktora, na dozowanie odpowiedniej iloƑci podawanego surowca na
kaǏdČ póųkħ reaktora. Profit Controller pozwolių pergowađ gaz cyrkulujČcy tak, aby profil i gradienty temperatur w reaktorze byųy
utrzymane zgodnie z wymogami technologicznymi, a uzysk amoniaku na skraplaczach
byų jak najbardziej wydajny.
Wyniki. Zainstalowane rozwiČzania regulatorów Profit Controller REF, BEN i SYN we Wųocųawku przyniosųo wymierne korzyƑci.
Na sekcji rozkųadni metanu osiČgniħte wyniki przekroczyųy gwarantowane wartoƑci
i oszczħdnoƑci na zuǏyciu gazu opaųowego
wyniosųy Ƒrednio 2,4%.
Na sekcji Benfielda na obu liniach osiČgniħto
stabilizacjħ procesu oraz zredukowano prawie trzykrotnie odchylenie standardowe na
wartoƑciach zanieczyszczeŷ CO2.
W przypadku sekcji syntezy udaųo siħ znaleǍđ
optymalny punkt pracy reaktorów w funkcji temperatury i ciƑnienia. Wysoka temperatura zapewniųa wymaganČ szybkoƑđ reakcji,
a minimalizacja ciƑnienia oraz inertów niskČ
energochųonnoƑđ procesu.
KorzyƑci z tytuųu zmniejszenia zapotrzebowania na parħ wodnČ oraz zwiħkszenia stabilnoƑci procesu zostaųy odnotowane, natomiast nie zostaųy skwantyfikowane ze wzglħdu na duǏČ zųoǏonoƑđ procesu oraz interakcjħ
gospodarki mediami z innymi jednostkami
produkcyjnymi wųocųawskiej spóųki.

WƑród dodatkowych korzyƑci z zastosowania
Profit Controllera moǏna wymieniđ: dalsze
zautomatyzowanie procesu, zwiħkszenie kontroli przebiegu procesu, moǏliwoƑđ pracy bliǏej ograniczeŷ technologicznych, profilowanie produkcji.
NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe osiČgniħte wyniki to
takǏe efekt bardzo efektywnej wspóųpracy
pomiħdzy pracownikami ANWILU i pracownikami firmy Honeywell. Byųa ona szczególnie istotna podczas interpretacji otrzymanych
modeli procesu oraz wdroǏenia rozwiČzania.

Podsumowanie
W wyniku wdroǏenia rozwiČzania APC na
instalacji produkcji amoniaku przedsiħbiorstwo uzyskaųo wymierne oszczħdnoƑci wynikajČce ze zmniejszenia zapotrzebowania na
gaz opaųowy, dziħki czemu zwrot kosztów
z inwestycji nastČpių w czasie krótszym niǏ
trzy miesiČce.
Implementacja rozwiČzania APC w ANWILU
speųniųa stawiane przed projektem cele.
Na bazie pozytywnych doƑwiadczeŷ zebranych w trakcie wdroǏenia zdecydowano siħ
na wykorzystanie rozwiČzaŷ Profit Controllera takǏe na innych instalacjach naleǏČcych do
wųocųawskiej spóųki.

Honeywell Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
www.honeywellprocess.com
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BEZPIECZEŃSTWO

Ataki na systemy ICS
– warto wyciągać wnioski

Każdy, nawet najmniejszy, pojedynczy incydent związany z bezpieczeństwem może zaszkodzić reputacji
marki, spowodować utratę przewagi konkurencyjnej, wywołać niezgodności prawne lub regulacyjne,
a także znaczne straty finansowe oraz szkody dla środowiska i społeczności.

Gregory Hale

W skrócie
→ Systemy sterowania przemysłowego (ICS) są podatne na
cyberataki tak jak inne komputery włączone do sieci.
→ Firmy muszą być bardziej
świadome i proaktywne
w dziedzinie zabezpieczeń.
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S

ystemy sterowania przemysłowego
niestety, ku rozczarowaniu wielu
osób, nie są odporne na naruszenie zabezpieczeń danych, ataki typu ransomware (blokada dostępu do danych
przez ich zaszyfrowanie), wirusy, złośliwe
oprogramowanie, ataki wewnętrzne lub
inne formy ataków hakerskich. Ponadto
jest wielu ekspertów, którzy twierdzą,
że potrzebują namacalnych dowodów,
iż ataki naprawdę się zdarzają. Takie
dowody istnieją.
Wystarczy spojrzeć na raport firmy
Verizon z dochodzenia w sprawie naruszenia zabezpieczeń danych z 2016 roku.
W raporcie tym wyszczególniono 16
wspólnych scenariuszy naruszenia zabezpieczeń, a wszystkie te przypadki są opowiedziane z perspektywy zaangażowanych, zainteresowanych stron, takich jak
dział komunikacji korporacyjnej, radcy
prawni lub specjaliści ds. zasobów ludzkich.
Jeden ze szczególnie poważnych i groźnych scenariuszy dotyczył firmy produkcyjnej, która padła ofiarą ataku i musiała
błyskawicznie uporządkować swoje systemy i informacje. Oto jak incydent ten
został opisany w raporcie: Pewna firma,
którą będziemy nazywać Gator-Grasp
Fasteners, zatrudniła zespół Verizon RISK
do przeprowadzenia kontroli kondycji
jej środowiska przemysłowego. Ów konkretny klient zajmował się produkcją specjalistycznych łączników, które muszą
spełniać szczegółowe wymagania techniczne, takie jak osiągnięcie lub przekro-

czenie pewnej wytrzymałości, naprężenia rozciągającego, właściwości mechanicznych i progów zawartości materiału.
Na początku badania kondycji inżynierowie automatyki firmy Gator-Grasp
Fasteners wyrazili ze swej strony sceptycyzm i łagodny sprzeciw, twierdząc, że
„kontrola kondycji” nie jest konieczna.
W ciągu wieloletniej pracy „pacjent”
zawsze funkcjonował prawidłowo i nie
wykazywał oznak jakiegokolwiek pogorszenia kondycji. Po co więc robić bałagan? Zapewniali kierownictwo, że środowisko technologii operacyjnej (OT) było
bezpieczne oraz że nie spodziewają się
żadnych znaczących negatywnych wyników kontroli. W końcu ci inżynierowie
automatyki to doświadczeni eksperci, którzy wiedzą, co robią. Mimo to kierownictwo nalegało, a inżynierowie automatyki
niechętnie zgodzili się współpracować
z zespołem RISK.

Nie u mnie
Podobnie jak w przypadku wszystkich
innych zleceń, na początku odbyło się
spotkanie wstępne, które było okazją, aby
wszystkich przedstawić, ustalić początkowe oczekiwania, omówić środowisko wchodzące w zakres pracy, poprosić
o dodatkowe informacje oraz zaplanować
wizytę na miejscu.
Żądane informacje obejmowały listę
segmentów sieci, zakresy adresów IP,
przypisania adresów IP oraz spis zasobów.
Zespół firmy Gator-Grasp Fasteners został
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poinstruowany, aby nie tworzyć nowej
dokumentacji w celu uniknięcia sytuacji,
w której utworzenie nowej dokumentacji mogło potencjalnie zamaskować niedociągnięcia proceduralne. Podczas przygotowywania żądanych informacji firma
Gator-Grasp Fasteners szybko zdała sobie
sprawę, że to, czym dysponowała, było
niewystarczające.

Ruch sieciowy ujawnił
infekcje złośliwym oprogramowaniem związane ze starszymi systemami OT, które nie miały
ochrony antywirusowej.
Liczne nieprawidłowe
konfiguracje umożliwiały
autoryzowaną komunikację sieciową.
Podczas wizyty na miejscu inżynierowie automatyki, specjaliści zespołu
RISK ds. ochrony infrastruktury krytycznej/cyberbezpieczeństwa (CIP/CS) oraz
inni eksperci merytoryczni (SME) omówili różne systemy OT, wdrożone środki
bezpieczeństwa i inne procedury operacyjne. Obejmowało to procesy oraz praktyki (tj. „wiedzę instytucjonalną”), które
są przestrzegane, ale niekoniecznie zostały
udokumentowane. W trakcie tych rozmów okazało się, że w ciągu ostatnich
kilku miesięcy wydawało się, iż działanie sieci jest spowolnione, co inżynierowie automatyki wiązali ze starszym sprzętem. Mając dobre rozeznanie w sytuacji,
odwiedziliśmy różne lokalizacje, w których obeszliśmy hale produkcyjne oraz
dokonaliśmy dodatkowych obserwacji.
Jedną z pierwszych rzeczy, które
zauważyliśmy, było to, że niektóre systemy OT miały ochronę antywirusową,
a inne nie. Powiedziano nam, że te, które
jej nie mają, były odizolowane, więc jej
nie potrzebowały. Co zaskakujące, gdy
sprawdziliśmy dzienniki antywirusowe
systemów OT, które były zabezpieczone
przed złośliwym oprogramowaniem,
stwierdziliśmy, że są one pełne wykrytych
szkodliwych programów, usunięć i aler-

tów kwarantanny. Na 33 spośród wszystkich 57 systemów występował najmniej
jeden alert dotyczący złośliwego oprogramowania, lecz na wielu systemach alertów było bardzo dużo.
Gdy zapytaliśmy o te alerty, okazało
się, że inżynierowie automatyki i operatorzy są tego świadomi. Uznali, że skoro
ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem „naprawia” problemy, wszystko jest
akceptowalne. Wyjaśniliśmy, że istniał
oczywisty problem, który prowadził do
wielokrotnych infekcji, i zaleciliśmy bardziej szczegółowy przegląd w celu zidentyfikowania głównej przyczyny.

Potrzeba rejestrowania
Firma Gator-Grasp Fasteners nie dysponowała żadnym udokumentowanym procesem reagowania na incydenty (IR), służącym do badania incydentów, toteż objęliśmy prowadzenie. Firma nie posiadała
scentralizowanego rozwiązania do rejestrowania, a dane rejestrowane przez
urządzenia nie zapewniały szczegółowych
informacji na temat tego, w jaki sposób
złośliwe oprogramowanie przedostawało
się do sieci. Potrzebna była lepsza widoczność, monitoring stanu sieci i jej łączy.
We współpracy z firmą Gator-Grasp
Fasteners skonfigurowaliśmy port SPAN
(switched port analyzer) oraz wdrożyliśmy

pasywny analizator sieci w celu gromadzenia danych oraz analizowania ruchu.
Wykorzystując wskaźniki związane ze
zidentyfikowanym złośliwym oprogramowaniem, sprawdziliśmy ruch sieciowy
i szybko zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnie zainfekowanych systemów. Zgodnie z oczekiwaniami ruch sieciowy ujawnił infekcje powiązane ze starszymi systemami OT, które nie miały ochrony antywirusowej. Dalsza analiza wykazała, że
istniało wiele nieprawidłowych konfiguracji, które umożliwiały nieautoryzowaną
komunikację sieciową.
Zainfekowane systemy, z których wiele
aktywnie wyszukiwało nowych systemów,
były dobrym kandydatem na przyczynę
problemu spowolnionego działania sieci,
zidentyfikowanego podczas wcześniejszych rozmów. Wykorzystując zgromadzone dane o ruchu sieciowym, przygotowaliśmy statystyki dotyczące szybkości
transferu danych i szybko zdaliśmy sobie
sprawę, że próby skanowania poprzez
sondowanie przeciążały starsze połączenia
sieciowe. Mając listę konkretnych zainfekowanych systemów, wzięliśmy na cel
populację punktów końcowych, których
bezpieczeństwo zostało naruszone.
Firma Gator-Grasp Fasteners miała
szczęście, mimo szerokiej skali infekcji.
Przegląd szkodliwego oprogramowania
rezydującego w każdym z systemów ujaw-
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BEZPIECZEŃSTWO

nił powszechne infekcje typu drive-by,
mające na celu kradzież danych bankowych. Jako że żaden z zainfekowanych
systemów OT nie był stosowany do celów
innych niż zarządzanie procesami, wystąpienie dalszych szkód było mało prawdopodobne. Problemy z siecią były niezamierzonym efektem ubocznym prób złośliwego oprogramowania, które miały
na celu wyszukanie nowych systemów,
w połączeniu ze zbyt permisywnymi regułami zapory sieciowej. Dostarczyliśmy
firmie Gator-Grasp Fasteners listę znanych zainfekowanych systemów, a jej pracownicy szybko przystąpili do rekonstrukcji z użyciem znanych dobrych obrazów
backup.

Dane liczbowe:

30%

użytkowników końcowych jest poważnie
zaniepokojonych kwestią cyberbezpieczeństwa bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych i protokołów
w swoich obiektach.

Źródło: Control Engineering, badanie dotyczące
cyberbezpieczeństwa

Aby nie dopuścić do naruszenia zabezpieczeń skorygowanych systemów w trakcie tego procesu, kontynuowaliśmy monitorowanie ruchu sieciowego pod kątem
znanych wskaźników i zachowań związanych ze zidentyfikowanym złośliwym oprogramowaniem. Gdy ten bieżący problem był już w trakcie rozwiązania, uwagę skierowaliśmy na te niezainfekowane, lecz wciąż problematyczne systemy OT.
Zespół RISK firmy Verizon podzielił
niektóre zalecenia na trzy kategorie obejmujące całe środowisko OT firmy:
1. Niepotrzebne starsze systemy w nieobsadzonych lokalizacjach. Te systemy zostały
usunięte z sieci i wycofane z eksploatacji.
Były one trudne do wykrycia, ponieważ
nie były udokumentowane, co utrudniało
ich znalezienie i ostatecznie opóźniło działania mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie problemu.
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Niezbędne starsze systemy, które nie
→ Wzmocnienie systemów OT. Urządzenia
mogły być zabezpieczone za pomocą rozze zbyt permisywnymi domyślnymi konwiązania antywirusowego. Zespół RISK
figuracjami powinny zostać sprawdzone,
ręcznie usunął istniejące złośliwe oproa niepotrzebne opcje konfiguracji powinny
gramowanie, a systemy zostały wzmoczostać wyłączone w celu zredukowania
nione z perspektywy najlepszych praktyk.
ryzyka nieprawidłowego użycia.
→ Częste instalowanie poprawek. Należy
Wdrożono rygorystyczne reguły zapory,
opracować program zarządzania poprawaby zablokować dostęp do tych systemów
kami dla systemu sieciowego w celu praw celu ograniczenia zasięgu wszelkich
widłowego zabezpieczenia zasobów oraz
przyszłych przypadków naruszenia zabezsamej sieci. Poprawki bezpieczeństwa
pieczeń.
umożliwiają naprawienie znanych luk
3. Nowe systemy, które nie miały zainstaw zabezpieczeniach oraz ograniczenie rozlowanych poprawek oraz nie były chroprzestrzeniania się złośliwego oprogramonione przez rozwiązanie antywirusowe.
wania.
Na tych systemach komputerowych zain- → Korzystanie z oprogramowania antywirusowego/systemu wykrywania nieautostalowano poprawki oraz zabezpieczenie
ryzowanego dostępu (IDS). Należy zainprzed złośliwym oprogramowaniem.
stalować oprogramowanie antywirusowe
lub system wykrywania nieautoryzowaNajlepsze praktyki
nego dostępu bez wyjątku na wszystkich
Tak jak w przypadku zastosowań innych
systemach IT/OT oraz na bieżąco aktualiniż ICS, incydent związany z bezpieczeńzować definicje.
stwem może zaszkodzić reputacji marki, → Skonfigurowanie rejestrowania, monitorowania oraz alertów. Należy scentralizospowodować utratę przewagi konkurenwać rejestrowanie na wszystkich urządzecyjnej, wywołać niezgodności prawne lub
niach w jednej lokalizacji oraz okresowo
regulacyjne, a także znaczne straty finanprzeglądać dzienniki pod kątem oznak
sowe oraz szkody dla środowiska i spopodejrzanej aktywności, takiej jak alerty
łeczności.
Najważniejsze wnioski można podantywirusowe, nieudane próby logowania
sumować słowami jednego z inżynierów
lub komunikacja sieciowa z udziałem sysautomatyki: „Sądziłem, że znam wszystko
temów zewnętrznych.
na wylot, skoro pracuję tu ponad 25 lat. → Utrzymywanie planów IR/odzyskiwania awaryjnego. Posiadanie dobrze udoNie uznawałem dokumentacji za szczególkumentowanego oraz sprawdzonego
nie istotną, lecz w końcu dotarło do mnie,
planu IR oraz planu odzyskiwania awaryjże istnieje wiele rzeczy, których nie jestem
nego ma kluczowe znaczenie. W przeciwświadom. Okazało się, że wiele rzeczy dla
nym razie proces reagowania i odzyskiwamnie niewiadomych stanowi dużą część
nia sprawności będzie zdezorganizowany,
problemu”.
potencjalnie niekompletny oraz potrwa
Zespół RISK wskazał wiele działań
o wiele dłużej.
naprawczych, które firma Gator-Grasp
Fasteners musiała wykonać, aby wzmocGregory Hale to redaktor i założyciel Indunić procesy wykrywania i ograniczenia
strial Safety and Security Source (ISSSoryzyka oraz reagowania na nie, w tym:
urce.com), serwisu informacyjnego poświę→ Stworzenie planu reagowania na incydenty (IR). Plan IR ma krytyczne znaczeconego zagadnieniom bezpieczeństwa
nie dla rozwiązania problemów dotycząw branży automatyki przemysłowej.
CE
cych zabezpieczeń przez określenie kierunku działań oraz wskazówek dla reagujących.
→ Przeprowadzenie szkolenia z zakresu
Warto rozważyć
wczesnego reagowania. Należy przeszkolić w zakresie planu IR osoby, które mają
Jakie inne środki zapobienajwiększe szanse zidentyfikować progawcze należy zastosować,
blemy z zabezpieczeniami. Powinny one
aby zapobiec naruszeniu
zostać przeszkolone w dziedzinie gromazabezpieczeń systemów stedzenia informacji oraz natychmiastowej
rowania przemysłowego?
klasyfikacji problemów.
2.
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Technologia bezprzewodowa
przejmuje kontrolę nad aplikacjami
przemysłowymi
Czujniki bezprzewodowe są obecnie powszechnie wykorzystywane w przemyśle przede wszystkim
w aplikacjach monitoringu, jednak niedawno opracowane rozwiązania – takie jak odzyskiwanie
i oszczędne użytkowanie energii zasilającej czujniki – pokazują, że technologia bezprzewodowa nadaje
się także do innych aplikacji sterowania w czasie rzeczywistym.

Melissa Stiegler

O

becnie czujniki bezprzewodowe
są wykorzystywane na całym
świecie w dziesiątkach aplikacji przemysłu przetwórczego, a producenci branży przemysłowych donoszą,
że istnieje duże zapotrzebowanie na sieci
bezprzewodowe, w związku z czym ich
wykorzystywanie rozszerza się w przemyśle. Do łączenia oprzyrządowania z systemami sterowania oraz monitoringu

w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego powszechnie stosuje się dwa standardy: WirelessHART Grupy Field-Comm
oraz ISA 100 Stowarzyszenia Oprzyrządowania, Systemów i Automatyki (ISA –
Instrumentation, Systems and Automation
Society).
O ile obecnie technologia bezprzewodowa jest wykorzystywana zasadniczo do
monitorowania sprzętu i diagnozowania

Źródło: Emerson Automation Solutions

↘ Fot. 1. Bezprzewodowy akustyczny
czujnik Rosemount 708 monitorujący odwadniacz
może być zainstalowany w takich miejscach, w których
użycie czujników
przewodowych jest
zbyt drogie lub zbyt
trudne do realizacji.
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Korzyści z użycia sprzętu
bezprzewodowego
Podstawową przyczyną wykorzystywania technologii bezprzewodowej są niskie
koszty. Czujnik bezprzewodowy może być
zainstalowany i połączony z systemem
sterowania przy znacznie mniejszym koszcie niż dla odpowiadającego mu czujnika
przewodowego. Wartość tych kosztów
waha się w zakresie od jednej piątej do
jednej trzeciej.
Inną z głównych przyczyn wykorzystywania technologii bezprzewodowej jest
łatwość instalowania czujników, szczególnie zasilanych z baterii. Czujniki bezprzewodowe nie wymagają połączenia przewodami wyjścia sygnałowego z odpowiadającą mu bramą sieci bezprzewodowej, która z kolei jest połączona przewodowo z jednym lub więcej systemami sterowania i monitoringu. Urządzenia z zasilaniem bateryjnym nie wymagają ułożenia przewodów zasilających, mogą więc

Status odwadniacza

być instalowane dosłownie wszędzie
i wykorzystane do monitorowania prawie
wszystkiego.
Oznacza to, że sprzęt taki jak odwadniacze (fot. 1), wymienniki ciepła, pompy,
kompresory i nadciśnieniowe zawory
bezpieczeństwa, dzięki takim czujnikom i modułom bezprzewodowym może
być łatwo monitorowany oraz włączany
do systemu monitoringu i sterowania.
W wielu przypadkach monitoring tego
rodzaju sprzętu za pomocą czujników
przewodowych jest zbyt drogi, a często
wręcz niemożliwy z uwagi na jego lokalizację – tam, gdzie infrastruktura przewodowa jest niedostępna.
Czujniki bezprzewodowe mogą pracować w bardzo odległych lokalizacjach,
takich jak platformy wiertnicze, odwierty,
przepompownie ścieków, stacje pomp,
rurociągi, magazyny zbiornikowe oraz
terminale naftowe. W takich sytuacjach
przyrządy bezprzewodowe są podłączone
do modułu odpowiedniej bramy sieciowej, która może być połączona już przewodowo z lokalnym systemem sterowania
i monitoringu. Brama ta może być także
połączona przewodowo z innym bezprzewodowym systemem transmisji danych
o dużym zasięgu.
Mając takie zalety, jak niski koszt
i prosta instalacja, technologia bezprze-

Koszty utraconej energii

wodowa pomaga w spełnianiu potrzeb
fabryk, takich jak optymalizacja realizowanych operacji, oszczędzanie energii,
zwiększanie wydajności i zmniejszanie
kosztów utrzymania ruchu.
Na przykład czujniki bezprzewodowe,
współpracując z wyspecjalizowanym oprogramowaniem, mogą wykryć problemy
z odwadniaczem. Takie systemy diagnozują problem, określają jego prawdopodobną przyczynę i powiadamiają personel
UR, że dane urządzenie zaczyna ulegać
awarii lub pracuje nierówno. Gdy pracownik utrzymania ruchu udaje się do
danego miejsca w fabryce, aby usunąć
problem, to „wie, co ma robić już przed
wyjściem”. Podobnie, ponieważ standard
WirelessHART daje dostęp do wszystkich
danych diagnostycznych i statusu urządzeń, dostępnych w oprzyrządowaniu
HART, inżynierowie i technicy pracujący
w fabryce mogą wykryć zbliżające się problemy, zanim one wystąpią i spowodują
zatrzymanie realizowanego procesu.
Dotychczas technologia bezprzewodowa była wykorzystywana niemal
wyłącznie do celów monitoringu i utrzymania ruchu, głównie ze względu na
ograniczenia częstotliwości odświeżania danych z czujników. Aby przedłużyć
żywotność baterii zasilających, w większości fabryk ustawiana jest bowiem stosun-

Emisja gazów do atmosfery

Cel

372 ODWADNIACZE

26 – wystąpił przedmuch

17 zimnych

STATUS ODWADNIACZA
457 509,15
USD/rok
Cel < 500 000 USD/rok

Cel

STATUS ODWADNIACZA
3 112,46
Ton metrycznych/rok
Cel < 3 600 ton metrycznych/rok

329 dobrych

↗ Rys. 1. Układ bezprzewodowych czujników akustycznych zainstalowanych na odwadniaczach, w połączeniu z oprogramowaniem firmy Emerson
do monitorowania zasobów, wykorzystuje dane z czujników do przekazywania personelowi praktycznych informacji oraz umożliwia identyfikację
już niewielkich problemów, zanim staną się one poważne.
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problemów, to trendy wskazują, że szersze użycie modułów sterowania z komunikacją bezprzewodową nastąpi już niedługo, szczególnie przy pomocy nowych
narzędzi i rozwiązań technicznych, które
ułatwiają konfigurowanie i eksploatację
sieci.

www.controlengineering.pl

Źródło: Emerson Automation Solutions

kowo niewielka częstotliwość
odświeżania danych z czujników bezprzewodowych –
w porównaniu z czujnikami przewodowymi. Przy częstotliwości
odświeżania raz na 8 sekund bateria może działać od 5 do 7 lat. Niestety tak niska częstotliwość odświeżania nie nadaje się do sterowania szybkimi procesami, takimi jak np. przepływy
cieczy czy gazu.
Jednakże, pomimo takiej niskiej częstotliwości odświeżania, w wielu zakładach już zaczęto wykorzystywać czujniki
bezprzewodowe do sterowania szybkimi
procesami. Na przykład technologia bezprzewodowa jest obecnie wykorzystywana
do zapobiegania przepełnieniom położonych w oddaleniu zbiorników. W takich
aplikacjach, gdy bezprzewodowy czujnik
poziomu cieczy wykryje możliwość przepełnienia zbiornika, system sterowania
wysyła sygnał do siłownika zaworu wyposażonego w adapter bezprzewodowy i następuje odcięcie dopływu cieczy. W Mek- ↗ Fot. 2. Wykorzystujące energię cieplną generatory termiczne, takie jak przedstawiony na
syku trwają obecnie prace nad bezprzewodowym wyłączaniem odległych pomp.
zdjęciu Power Puck firmy Emerson, wytwaAnaliza najnowszych trendów i opracorzają energię elektryczną dzięki różnicy temwań technologicznych wskazuje na zachoperatur między przemysłowymi źródłami ciedzące pozytywne zmiany w tym zakresie,
pła a otaczającym powietrzem.
co sprawia, że czujniki bezprzewodowe
stają się realną alternatywą do zastosowań w pewnych aplikacjach sterowania,
słowymi źródłami ciepła a otaczającym je
również w czasie rzeczywistym.
powietrzem.
Źródła ciepła znajdują się praktycznie wszędzie w zakładach przemysłoNowe opracowania i technologie
wych, zarówno w urządzeniach wirująw dziedzinie sterowania
cych, takich jak silniki, wentylatory, kombezprzewodowego
presory i pompy, jak i rurach transportuW ostatnich latach pojawiają się nowe
jących parę i inne gorące płyny technolorozwiązania technologiczne i techniczne,
giczne. Dostępne są konfiguracje dla szedzięki którym sterowanie bezprzewodowe
rokiego zakresu potencjalnych źródeł ciew zaawansowanych i bardziej wymagająpła, obejmujących powierzchnie płacych systemach będzie łatwiejsze w realiskie lub cylindryczne o temperaturach
zacji.
do 450°C (845°F). Trzeba mieć świaPrzykładem może być odzyskiwadomość, że urządzenia do pozyskiwania
nie i pozyskiwanie energii (energy harveenergii z ciepła współpracują w zasilaniu
sting – EH), polegające na zamianie enermodułów z ich bateriami, stanowiącymi
gii znajdującej się w zakładzie przemyw takim układzie dodatkowe źródło zasisłu przetwórczego na energię elektryczną,
lania. Oznacza to, że gdy wystąpi przerwa
która może być wykorzystywana przez
w dopływie ciepła do generatora termiczurządzenia bezprzewodowe. Jednym
nego, wówczas następuje przełączenie na
z urządzeń pozyskujących energię, przezasilanie bateryjne.
znaczonych do zasilania przyrządów bezW tabeli 1 podano żywotność baterii
przewodowych, jest generator termiczny
(w latach) zasilającej czujnik bezprzewo(thermal harwester – fot. 2). Generatory
dowy wyposażony w generator termiczny.
termiczne wytwarzają energię elektryczną
Przy różnicy temperatur zaledwie 40°C
dzięki różnicy temperatur między przemy(72°F) generator ten umożliwia działanie
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czujnika z częstotliwością odświeżania raz na 1s, bez wykorzystywania rezerwowego zasilania bateryjnego przez ponad 10 lat.
Następnym trendem jest rosnąca
dostępność adapterów bezprzewodowych, które pozwalają na połączenie istniejącego w fabryce starszego oprzyrządowania i sprzętu do sieci bezprzewodowej.
Kilku producentów oprzyrządowania oferuje adaptery, które przystosowują standardowy czujnik 4-20 mA do standardu
WirelessHART lub ISA100.
Obecnie instaluje się w zakładach
przemysłu przetwórczego na całym świecie setki tysięcy czujników standardu
4-20 mA przystosowanych do obsługi
standardu HART, jednak wiele fabryk
musi jeszcze zacząć korzystać z możliwości HART w swoich aplikacjach. Wiele
fabryk używa na przykład przenośnych
interfejsów HART do ręcznego wykrywania statusu przyrządów i uzyskiwania
informacji diagnostycznych, jednak informacje te są niedostępne dla sterowni.
Sprzęganie istniejącego starszego urządzenia z systemem sterowania często
wymaga zainstalowania modemu HART,
doprowadzenia zasilania przewodowego
do tego modemu oraz zainstalowania
odpowiedniego oprogramowania do pozyskiwania danych w sterowni. Niektóre istniejące systemy sterowania nie mogą gromadzić danych standardu HART bez rozbudowanego kodowania, dostosowanego
do potrzeb użytkownika.
Adaptery protokołu WirelessHART rozwiązują te problemy, konwertując protokół HART na Modbus RTU lub jeden
z protokołów Ethernet.
Na przykład w oczyszczalni ścieków
w Hrabstwie Monroe w Rochester (stan
Nowy York, USA) operator wykonywał
obchody i dokonywał odczytów mierników przepływu zainstalowanych na
trzech liniach. Mierniki te znajdowały się
w oddzielnym budynku w zakładzie odległym o 1 milę (1,6 km). Była to zbyt duża
odległość, aby połączyć je przewodowo
z głównym systemem sterowania. Nie
były dostępne żadne trasy kablowe, zaś
istniejący panel wejść/wyjść (I/O) lokalnego systemu sterowania był już zapełniony. Tak więc operatorzy co godzinę
przemierzali dystans do budynku z miernikami, zapisywali bieżące stany mierników i ręcznie obliczali przepływ całkowity.
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SIECI I KOMUNIKACJA

Z EH - pozyskiwanie energii

Tylko zasilanie
z baterii

ΔT = różnica temperatur
∆T °C

20

25

30

35

≥40

∆T °F

36

45

54

63

≥7 2

Bez EH

1s

0,6

0,7

0,9

1, 3

2,7

>10

2s

1,3

2,0

5, 2

>10

>10

>10

4s

2,2

5,5

>10

>10

>10

>10

8s

3,7

>10

>10

>10

>10

>10

16 s

5,8

>10

>10

>10

>10

>10

32 s

8,6

>10

>10

>10

>10

>10

60 s

10,0

>10

>10

>10

>10

>10

↗ Tabela 1. Dzięki pozyskiwaniu energii elektrycznej z ciepła czujnik bezprzewodowy może pracować przy częstotliwości odświeżania raz na
sekundę przez ponad 10 lat, bez konieczności wymiany baterii zasilającej. Pokazane dane liczbowe dotyczą bezprzewodowego czujnika ciśnienia
Rosemount 3051S z pozyskiwaniem energii firmy Emerson.

Oczyszczalnia zakupiła więc trzy adaptery bezprzewodowe dla tych trzech
magnetycznych mierników przepływu,
które musiały być podłączone do systemu
sterowania, oraz jedną bezprzewodową
bramę sieciową, która zapewniła niezbędną infrastrukturę dla sieci bezprzewodowej. Obecnie zakład ma ciągły dostęp
do informacji na temat przepływu, które
mogą być wykorzystywane do jego monitoringu przez operatorów, za pomocą konsoli sterującej.
Adaptery bezprzewodowe mogą być
także zainstalowane na urządzeniach sterujących. Na przykład w przypadku zaworów sterujących adapter bezprzewodowy może być zainstalowany na cyfrowym pozycjonerze zaworu dla celów bezprzewodowej regulacji automatycznej.
Podobna konfiguracja może służyć do sterowania napędów silników elektrycznych
o zmiennej prędkości.
Innym interesującym opracowaniem
jest zmodyfikowany algorytm regulacji proporcjonalno-różniczkująco-całkującej (PID), który może być wykorzystany
do sterowania procesami o czasie odpowiedzi równym 30 s lub krótszym, takimi
jak realizowany w kolumnie destylacyjnej.
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Zmodyfikowane programowanie zmienia tak algorytm PID, aby automatycznie dostosowywał się do mniejszych częstotliwości odświeżania danych z czujników bezprzewodowych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Teksańskim pokazują, że skuteczność sterowania w czasie rzeczywistym pracą kolumny
destylacyjnej typu DWC (dividing wall
column), przy wykorzystaniu zaawansowanego programowania PID i czujników
bezprzewodowych, jest porównywalna ze
sterowaniem PID wykorzystującym czujniki przewodowe.

Nadchodzi era sterowania
bezprzewodowego
Analizując obecny stan techniki, można
stwierdzić, że wszystko jest już gotowe,
aby wykorzystać sterowanie bezprzewodowe w wielu aplikacjach. Na rys. 2
pokazano typowy system bezprzewodowy, zawierający czujniki bezprzewodowe, punkty dostępowe oraz sieć kratową (mesh network), która łączy je z systemem sterowania.
Czujniki bezprzewodowe mogą pracować przy częstotliwości odświeżania od

1 do 2 sekund, która jest wystarczająco
wysoka dla większości aplikacji sterowania procesami technologicznymi. Oprogramowanie typu menedżer sieci systemu bezprzewodowego może zaplanować wymagane częstotliwości odświeżania danych pomiarowych z czujników bezprzewodowych, tak więc kluczowe dane
z tych czujników mogą szybko dotrzeć do
systemu sterowania.
Jeśli system sterowania wykorzystuje
magistralę obiektową (Fieldbus) lub połączenia standardu 4-20 mA z urządzeniami sterującymi, wówczas sytuacja jest
bezproblemowa. Jeżeli jednak sygnały sterujące są przesyłane bezprzewodowo, to
powstaje problem polegający na tym, że
programy typu menedżer sieci nie mogą
zaplanować czasów transmisji sygnałów
wyjściowych w taki sam sposób, jak dla
wejść bezprzewodowych. W takich przypadkach czas dotarcia bezprzewodowego
sygnału sterującego do urządzenia (elementu wykonawczego) może wynieść od
10 sekund do kilku minut.
Prowadzone są liczne prace nad rozwojem menedżerów sieci, mające na celu
takie harmonogramowanie sygnałów wyjściowych z czujników bezprzewodowych,
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Bezproblemowa integracja z siecią przewodową

Punkty dostępowe sieci kratowej
Sieć kratowa z technologią backhaul

Punkt dostępowy
z prawami roota

Punkt dostępowy
z prawami roota

Źródło: Emerson Automation Solutions

Infrastruktura podstawowa

Bezprzewodowy kontroler LAN

Punkt dostępowy
z prawami roota

Urządzenia
klienckie

↗ Rys. 2. System WirelessHART firmy Emerson ilustruje sposób połączenia czujników bezprzewodowych, punktów dostępowych i sieci kratowej
z systemem sterowania. W jednej z aplikacji, gdy bezprzewodowe czujniki poziomu wykryją możliwość przepełnienia zbiornika, to system sterowania wysyła odpowiedni sygnał do siłownika zaworu firmy Fisher Controls, wyposażonego w adapter WirelessHART, i dopływ cieczy do zbiornika zostaje odcięty. Inna fabryka wykorzystała trzy bezprzewodowe adaptery THUM firmy Emerson dla trzech magnetycznych czujników przepływu oraz bramę sieci bezprzewodowej do zbudowania sieci WirelessHART w celu ciągłego dostarczania informacji na temat przepływu płynu,
co pozwalało operatorom na monitoring przepływu za pomocą konsoli sterującej. Technologia PIDPlus firmy Emerson optymalizuje regulację PID
dla celów komunikacji bezprzewodowej.

aby znaleźć ostatni brakujący element
układanki sterowania bezprzewodowego.
Podsumowując, zalety czujników bezprzewodowych w postaci niskich kosztów
i prostej instalacji pomagają fabrykom
w zwiększaniu wydajności, optymalizacji
operacji, zmniejszaniu kosztów utrzymania ruchu oraz odnajdywaniu małych problemów, co w rezultacie pozwala zapobiec
przestojom lub je minimalizować.
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Z powodu problemów z długimi czasami odpowiedzi oraz istotnie ograniczoną
żywotnością baterii zasilających czujniki
bezprzewodowe były dotychczas używane
zasadniczo tylko do monitoringu, a nie
w systemach i układach sterowania. Jednak opracowane w ostatnich latach nowe
rozwiązania techniczne, w tym technologie odzyskiwania i pozyskiwania energii,
nowe adaptery bezprzewodowe i zaawan-

sowany algorytm regulacji zwiastują, że
sterowanie bezprzewodowe będzie wykorzystywane już niebawem dosłownie
w każdej aplikacji.
Melissa Stiegler jest dyrektorem zarządzającym produktami bezprzewodowymi
w firmie Emerson Automation Solution.

CE
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Standaryzacja programowania
przemysłowych systemów
sterowania dzięki językom
opisanym w normie IEC 61131-3
Po raz pierwszy w historii automatyki przemysłowej programowanie przemysłowych systemów
sterowania (ICS) może być zrealizowane niezależnie od typu sterownika – za pomocą tego samego
standardowego języka, zaś programy tworzone w takim ustandaryzowanym języku mogą być łatwo
przeniesione z jednego kompatybilnego systemu sterowania do innego.

Gary Pratt

W skrócie
→ Najnowsza wersja normy
IEC 61131-3, dotyczącej programowania systemów sterowania, opisuje języki dla
programowalnych sterowników logicznych (PLC), programowalnych sterowników
automatyki (PAC), rozproszonych systemów sterowania (DCS) i przemysłowych
komputerów PC (IPC).
→ Języki normy IEC 61131-3
obejmują tradycyjną logikę
drabinkową (LD), język
strukturalny ST oraz język
graficzny SFC.
→ Hierarchiczna konstrukcja
technik normy IEC 61131-3
ułatwia proces zaprojektowania systemów sterowania
i w efekcie pozwala na budowanie systemów. Są bardzo łatwe w obsłudze i użyteczne dla służb utrzymania
ruchu w fabryce.
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D

zięki normie IEC 61131-3, opracowanej przez międzynarodową
organizację PLCopen, użytkownicy przemysłowych systemów sterowania (ICS – industrial control systems) mają
możliwość swobodnego wyboru optymalnego sprzętu czy modułów sterowniczych
do wykorzystania w swoich aplikacjach
i nie muszą już być dłużej uzależnieni od
firmowego sprzętu, pochodzącego tylko
od jednego producenta, jak miało to niejednokrotnie miejsce w dotychczasowych
inwestycjach w sprzęt i oprogramowanie
napisane według zamkniętych, firmowych
standardów takiego producenta.
Najnowsza wersja międzynarodowej normy IEC 61131-3, będącej międzynarodowym standardem programowania przemysłowych systemów sterowania, opisuje zarówno języki niskiego
poziomu, przeznaczone do szczegółowego programowania sterowników PLC
i PAC, jak i cechy języków obiektowych
(OOL – object-oriented language), wykorzystywanych do tworzenia i konfigurowania rozproszonych systemów sterowania (DCS) oraz przemysłowych komputerów PC wysokiego poziomu. Zarówno
w przypadku dyskretnego programowania
niskiego poziomu sterowników PLC, jak
i programowania wysokiego poziomu systemu DCS, sterującego ciągłym procesem

wsadowym zgodnym z normą ISA-S88,
ten sam standard języków programowania
– IEC 61131-3 i nowoczesne środowiska deweloperskie umożliwiają programistom systemów ICS również pełną symulację ich programów oraz proponowanych
ekranów interfejsów operatorskich (HMI
– human-machine interface), co zapewnia,
że zaprogramowane ostatecznie systemy
i aplikacje sterowania będą prawidłowo
działać w praktyce.
Inżynierowie automatycy mają obecnie do wyboru wiele możliwych narzędzi i technik programowania sterowników przemysłowych, co może wprowadzać pewne zamieszanie i zakłopotanie. Narzędzia programistyczne ewoluowały według różnych ścieżek, częściowo
na skutek zadań, do których były przeznaczane, jednak głównie z powodu ograniczeń dawnego sprzętu, ewolucji specjalistycznych narzędzi w ramach większych narzędzi aplikacyjnych, zależnie od
cech i funkcji właściwych tylko dla określonych producentów układów automatyki oraz braku jednolitych, międzynarodowych standardów. Na szczęście nowoczesny sprzęt i nowoczesne standardy,
w tym IEC 61131-3, PLCopen i OPC-UA,
umożliwiły opracowywanie aplikacji systemów ICS, od sterowników PLC poprzez
sterowniki PAC, zabezpieczenia, jednostki
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RTU (odległe jednostki końcowe – remote
terminal unit), sterowanie ruchem, komputery IPC, aż po systemy DCS i całą
ścieżkę do sterowania procesami wsadowymi zgodnymi z ISA-S88/S95 w tym
samym środowisku i w tym samym standardzie. Nie jest już dłużej konieczne
uczenie się obsługi i używanie różnych
narzędzi, przy zmieniających się wymaganiach systemów i urządzeń automatyki
przemysłowej.

Źródło: Bedrock Automation

Nie tylko hierarchiczna
konstrukcja technik
normy IEC 61131-3 ułatwia projektowanie systemów sterowania dla
całych fabryk i zakładów
przemysłowych. Techniki
te dają w efekcie systemy,
które są bardzo łatwe
w obsłudze również dla
służb utrzymania ruchu
w fabryce.

↗ Rys. 1. Norma IEC 61131-3 zawiera tradycyjną logikę drabinkową (LD) i model pamięci płaskiej
w celu ułatwienia programistom przejścia ze starych narzędzi programistycznych na nowe.
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Analogicznie, dzięki nowym standardom firmy przemysłowe nie muszą już
dłużej być uzależnione od jednego tylko
producenta sprzętu automatyki oraz związanego z tym sprzętem oprogramowania,
będącego własnością tegoż producenta.
Programy aplikacyjne systemów ICS,
opracowane przy wykorzystaniu norm
IEC 61131-3 i PLCopen, mogą być przeniesione z jednego kompatybilnego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE – integrated development environment) do zupełnie innego. Do tej pory
platforma kompatybilna z IEC 61131-3/
PLCopen jest wykorzystywana przez
ponad 350 producentów wyposażenia
oryginalnego (OEM). W tym postępującym procesie standaryzacji można zauważyć podobieństwa do lat 80. XX w., gdy
producenci pierwszych komputerów PC
dostarczali swoje własne systemy operacyjne aż do umocnienia się systemów
firm Microsoft i Apple, albo do lat 90.,
gdy producenci pierwszych smartfonów
dostarczali swoje własne systemy ope-
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Silnik
zatrzymany

Tranzycja (przejście)

Praca
impulsowa

Uruchomienie

Brak blokady

Brak blokady

Praca
normalna

↙ Rys. 2. Niezależna
od języków natura
normy IEC 61131-3
umożliwia stworzenie programu sterującego pracą silnika
w języku najlepszym
do tego celu: język
SFC realizuje kroki
(stany), logika drabinkowa – tranzycje,
a język strukturalny
– akcje.

Zatrzymanie
bez polecenia

Akcja wejściowa
Źródło: Bedrock Automation

Zatrzymanie
na skutek awarii

Resetowanie

racyjne aż do umocnienia się systemów
Android oraz iOS. Podobna konsolidacja w świecie programowania aplikacji
systemów ICS ma miejsce obecnie, gdy
dostępne są standardy i metodologie ujednolicające.

Narzędzia opisane w normie
IEC 61131-3
Norma IEC 61131-3 obejmuje w pierwszym rzędzie tradycyjną logikę drabinkową (LD, ladder logic) i płaski model
pamięci (flat memory), co ułatwia programistom przejście ze starszych narzędzi na
nowe. Jednak IEC 61131-3 zawiera także
strukturalne i obiektowe narzędzia programistyczne, przeznaczone do tworzenia aplikacji wysokiego poziomu i opracowane w dużym stopniu w celu ułatwienia pracy nowemu pokoleniu inżynierów,
którym często włos jeży się na głowie na
myśl o programowaniu w języku swoich dziadków i pradziadków. Narzędzia
te obejmują trzy nowe języki programowania, neutralne językowo hierarchiczne
bloki funkcyjne, symboliczne adresowanie
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hierarchiczne, wskaźniki, metody, dziedziczenie oraz interfejsy.
Dlatego też, poza tradycyjną logiką
drabinkową nowe języki IEC 61131-3
obejmują: język strukturalny (ST – structured text), język graficzny SFC („sekwencyjną kartę funkcji”, sequential function chart) oraz język graficzny CFC („ciągłą kartę funkcji”, continuous function chart). Logika drabinkowa pozostaje
dobrym narzędziem do tego, co zostało
wynalezione i opracowane już niemal sto
lat temu: prostej logiki dyskretnej, która
mogła być wykorzystana w układach
przekaźnikowych i czasowych. Język SFC
jest doskonałym narzędziem do operacji sekwencyjnych lub zależnych od stanu
(wszędzie, gdzie następna akcja zależy
od historii oraz wejść). CFC jest nowym
językiem graficznym i doskonałym narzędziem wysokiego poziomu, do umieszczania i wzajemnego łączenia wbudowanych,
gotowych lub zbudowanych przez użytkownika, bloków funkcyjnych.
Język CFC służy do tego samego celu
co SFC, jednak jest znacznie lepszą alternatywą dla umieszczania bloków biblio-

tek lub instrukcji add-on w logice drabinkowej. Natomiast język ST jest dobry do
każdego innego programowania (pętle,
warunki, złożona matematyka, manipulacja bitami itd.).

Elastyczność funkcjonalna
języków opisanych w normie
IEC 61131-3
Olbrzymią zaletą języków opisanych
w normie IEC 61131-3 jest możliwość
tworzenia za ich pomocą programów
zarówno małych, jak dla pojedynczego
sterownika PLC obsługującego silnik, jak
i dużych, jak dla systemu DCS sterującego pracą zakładu przemysłu przetwórczego. Na przykład program sterujący silnika może być zrealizowany w postaci
drabinki, jak pokazano na rys. 1. lub,
ponieważ jego zachowanie zależy od
historii, może okazać się bardziej sensowne napisanie go w języku SFC. Implementacja tego języka może również doprowadzić do powstania aplikacji korzystającej ze swego rodzaju mieszaniny różnych
języków, przy czym stany/kroki są reali-
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System MES (lub sterownik)

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)
oraz sterownik firmy Bedrock

Program główny

Status uzyskiwany
za pomocą standardu
OPC-UA

Przypadki
Kolumna 1

Reaktor typu A

Jednostka typu A

Sprzęt i fazy
– wskaźniki

Jednostka typu B
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Klasa fazy

Klasa sprzętu

↗ Rys. 3. Cechy programowania obiektowego zgodnego z normą IEC 61131-3, obejmujące dziedziczenie, interfejsy i wskaźniki, umożliwiają proste
wdrożenie procesów wsadowych S88.

zowane przez język SFC, tranzycje (przejścia, transitions) przez logikę drabinkową,
zaś akcje przez język strukturalny (patrz
rys. 2).
Modele niższego poziomu, takie jak
sterownik silnika, mogą być łączone
w celu tworzenia modeli wyższego
poziomu. Te bloki konstrukcyjne mogą
być modelami tworzonymi przez użytkownika lub obiektami z biblioteki procesowej. Używając zestawu modeli zbiorników zbudowanych z czujnika wejściowego, układu sterującego, pompy wyporowej (PD – positive displacement pump)
i obiektów pomp, które same są zbudowane z obiektów niższego poziomu,
można stworzyć system sterowania DCS
dla całej fabryki przemysłu przetwórczego. Obiekt sterujący jest także zbudowany z obiektów niższego poziomu,
co obejmuje wykorzystanie języka SFC
do zarządzania procesami przepłukiwania i napełniania oraz bloków sterujących
do zarządzania pracą pompy wyporowej
i pętlami sterowania tej pompy.
Te bloki sterujące są wykonane na
podstawie napisanego w języku strukturalnym bloku użytkownika, który oblicza różnicę pomiędzy całką sygnału przepływu wejściowego a akumulacją impulsów pompy PD. Wyjście tego bloku steruje filtrem dolnoprzepustowym, znajdującym się w otwartej bibliotece układów
sterowania OSCAT (Społeczność Otwartego Kodu Źródłowego dla Technologii
Automatyki, Open Source Community for
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Automation Technology), który z kolei steruje blokiem proporcjonalno-różniczkująco-całkującym (PID), pochodzącym także
z biblioteki OSCAT.
Techniki hierarchicznego projektowania w językach z normy IEC 61131-3
nieznacznie upraszczają projektowanie zaawansowanych systemów sterowania w fabrykach. Mają one wpływ także
na ogólną strukturę projektów, które są
w rezultacie bardzo użyteczne dla służb
utrzymania ruchu w fabrykach. Rozważmy np. technika zakładowego, który
został wezwany do rozwiązania problemu
z silnikiem napędzającym pompę wyporową w zbiorniku mieszaniny nr 2 w strefie przetwarzania nr 3. Technik ten może
rozpocząć pracę od góry i podwójnie
kliknąć na każdym bloku, aż do osiągnięcia pompy wyporowej krzemionki na
widoku systemu sterowania i sprzętu lub
iść tam bezpośrednio za pomocą widoku
urządzenia.
Następnie technik kontroluje wejścia pompy, aby sprawdzić, czy do silnika dochodzi sygnał uruchomienia. Jeśli
tak, to przechodzi do samej pompy oraz
modelu jej silnika, aby zobaczyć, dlaczego silnik nie pracuje. Jeśli natomiast
do silnika nie dochodzi sygnał uruchomienia, to technik bada blok sterujący znajdujący się w systemie przed pompą, aby
dowiedzieć się, dlaczego sekwencja robocza pompy została zatrzymana na etapie przed włączeniem silnika. Ponieważ kod programu sterującego odzwier-

ciedla hierarchię fabryki, to nawigowanie do właściwego obszaru w tym kodzie
jest intuicyjne. A ponieważ wszystkie
fizyczne układy We/Wy (I/O) są zlokalizowane na modelach sprzętu, to odnajdowanie i rozwiązywanie problemów jest
także intuicyjne. Nie ma potrzeby dodatkowego szkolenia techników zakładowych
w zakresie rozpoznawania i obsługi złożonych procedur rozwiązywania problemów
w skomplikowanym kodzie sterującym.
Idąc jeden krok dalej, dziedziczenie
i wskaźniki mogą być wykorzystane do
wdrożenia technik modelowania procesów
wsadowych, zgodnych z normami ISAS88 oraz ISA-S95, bezpośrednio w normie IEC 61131-3, co staje się coraz ważniejsze, ponieważ różne platformy automatyki są wdrażane w seryjnych schematach integracyjnych na poziomie całego
przedsiębiorstwa, obejmując zasoby połączone w sieci (rys. 3). Po lewej stronie
tego rysunku pokazano, w jaki sposób
klasa podstawy sprzętowej, posiadająca
układy We/Wy i funkcjonalność taką jak
cały sprzęt w zakładzie, może być dziedziczona za pomocą wielu klas jednostek
– co definiuje wejścia i wyjścia oraz fazy
dla danej klasy – i same mogą być dziedziczone przez wiele typów sprzętu. Fazy,
które są budowane za pomocą podobnej
struktury klas, definiują operacje możliwe do realizacji w klasie jednostki sprzętowej. Następnie fazy te są konkretyzowane w tych klasach jednostek sprzętowych, dla których są one istotne. Ope-
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tualnie, wykorzystując obiekty dynamiczne, programista może skonfigurować
strukturę także z serwera procesu wsadowego.

Źródło: Bedrock Automation

Testy symulacyjne udowadniają
właściwe działanie aplikacji
sterujących

↗ Rys. 4. Cechy języków normy IEC 61121-3 oraz wbudowane i obejmujące wszystkie funkcje
symulatory promują walidację i weryfikację systemów sterowania oraz interfejsów operatorskich (HMI) przed wdrożeniem projektu.

racje, procedury, moduły i komórki procesu są zestrukturyzowane podobnie, aby
utworzyć kompletny system procesu wsadowego S88.
Po prawej stronie rysunku 3 pokazano, w jaki sposób obiekty z tej hierarchii klas są konkretyzowane w projekcie.
Klasa podstawowa zbiera informacje na
temat sprzętu wraz ze związanymi z nim
fazami i zapisuje te informacje w rejestrze. Następnie rejestr ten jest udostępniany dla serwera procesu wsadowego
za pomocą standardu komunikacyjnego
OPC-UA. Serwer wykorzystuje te informacje do określenia miejsca i czasu urucho-
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mienia procesów wsadowych. Następnie,
na podstawie wybranej receptury oraz
wolnego sprzętu, serwer procesu wsadowego wysyła wybrane receptury z powrotem do programu głównego za pomocą
OPC-UA. Wówczas program główny
wykorzystuje wskaźniki przechowywane
w rejestrze do wykonania pożądanych faz
przez właściwy sprzęt.
Dzięki mechanizmowi dziedziczenia
złożoność operacji klasy podstawowej
jest ukryta przed programistą. Wszystko,
co musi on zrobić, to tylko zmontować pochodzące z biblioteki bloki, które
odzwierciedlają różne typy sprzętu. Ewen-

Oczywiście żaden projekt systemu sterowania ICS nie jest kompletny, zanim nie
będzie mógł być przetestowany i zweryfikowany w praktyce. Na szczęście cechy
języków z normy IEC 61131-3 oraz ich
wdrożenia dostarczają narzędzia, które
czynią testowanie bardzo łatwym procesem. Na rys. 4 pokazano, w jaki sposób można zmontować bloki symulacyjne fabryki i stworzyć z nich kompletny
model symulacyjny tej fabryki, który
może być podłączony do kodu sterującego wymiennie z fizycznymi układami
We/Wy.
Następnie ten kod sterujący i symulacyjny może być wykonany na symulatorze uruchomieniowym, zainstalowanym
na komputerze typu PC, dzięki czemu
można udowodnić, że aplikacje sterujące
kompletnego systemu są wolne od błędów
jeszcze przed zakupem jakiegokolwiek
sprzętu. Wykorzystując środowiska uruchomieniowe na komputerach PC, serwer
OPC-UA umożliwia także projektowanie
i testowanie ekranów interfejsów operatorskich. W efekcie zyskuje się pewność,
że projekt systemu ICS jest kompletny
i poprawny jeszcze przed rozpoczęciem
instalowania czy uruchomienia sprzętu.
Gary Pratt jest menedżerem tworzenia
aplikacji w firmie Bedrock Automation.
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Warto rozważyć
W jaki sposób można wdrożyć takie programowanie
przemysłowego systemu sterowania (ICS) – niezależne
od typu sprzętu – które
może być przenoszone
pomiędzy systemami sterowania.
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Pomiary w systemach bezpieczeństwa
w przemyśle petrochemicznym
Obszary systemów bezpieczeństwa związane z pomiarami
obiektowymi stają się coraz bardziej kłopotliwe.
Na szczęście nowe technologie przynoszą rozwiązania
najczęściej występujących problemów.

Mark Menezes

W skrócie
→ Wysokie ryzyko, że czujnik nie zadziała prawidłowo
w przypadku wystąpienia
sytuacji awaryjnej, może być
spowodowane np. zapchaną
lub zamarzniętą rurką impulsową czujnika ciśnienia, erozją lub nalotem na czujniku przepływu albo opóźnieniem sygnału z czujników
i łączących je kapilar związanym z niską temperaturą
otoczenia.
→ Powodem zapychania się
rurek impulsowych są zwykle zanieczyszczenia medium
procesowego, które mogą
spowodować awarie większości systemów pomiarowych pracujących w instalacji.
→ Radar falowodowy wykorzystywany do pomiaru
poziomu może zastąpić
pomiary pływakowe, a zintegrowanie go z magnetycznym pomiarem poziomu
zapewnia redundancję
pomiaru i wskazanie lokalne.
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rojektanci i operatorzy systemów
bezpieczeństwa (Safety Instrumented Systems – SIS) pracujących
w przemyśle petrochemicznym mogą skorzystać z wielu nowych technologii związanych z projektowaniem, diagnostyką
i różnorodnością zastosowań. Wspólne
wykorzystanie nowoczesnych urządzeń
i najlepszych praktyk aplikacyjnych na
obiektach powoduje, że całe systemy bezpieczeństwa oraz indywidualne urządzenia wchodzące w ich skład pracują bardziej efektywnie, czego rezultatem jest
wyeliminowanie najczęściej występujących problemów nękających obwody bezpieczeństwa.
Większość z tych problemów dotyczy
elementów pomiarowych występujących
w dziesiątkach różnych technologii na
obiektach. Niniejszy artykuł dotyczy kilku
przykładów związanych z pomiarami
ciśnienia i poziomu w aplikacjach typowych dla przemysłu petrochemicznego
i jemu podobnych. Elementy projektowania, różnorodność zastosowań czy diagnostyki nie występują w każdym przykładzie, ale będzie można je odnaleźć w różnych przypadkach.

Wspólne problemy
Koncepcja najlepszych praktyk w projektowaniu systemów bezpieczeństwa ewoluowała przez ostatnie dziesięciolecie, zainicjowana szeroko stosowanymi standardami ANSI/ISA-S84.01-2004 oraz IEC
61511.
Metody obliczeniowe poziomu ryzyka
są powszechnie zrozumiałe i stosowane,

→
→
→
→
→

ale w przypadku pomiarów prawdziwym
wyzwaniem jest określenie rzetelnych
danych dotyczących kluczowych parametrów technicznych urządzeń. Producenci
często przedstawiają stosowne statystyki
potwierdzone przez strony trzecie, ale
dotyczą one zwykle wyciągów z dokumentacji lub wyników badań laboratoryjnych
prowadzonych w komfortowych warunkach pracowni naukowych.
Niestety, w warunkach rzeczywistych
ciężkiego środowiska przemysłu petrochemicznego ryzyko, że przetwornik zadziała
błędnie w razie wystąpienia stanu awaryjnego i prześle do systemu błędne informacje, może być znacząco większe, zwłaszcza w przypadku wystąpienia takich sytuacji, jak:
zapchane lub zamarznięte rurki impulsowe przetworników ciśnienia,
opóźnienie reakcji czujników związane
z niską temperaturą otoczenia,
zapychanie się czujników temperatury,
erozja lub nalot na czujnikach przepływu,
zmiana gęstości medium dla pomiarów
poziomu.
Jeżeli takie ryzyka dotyczą wielu przetworników i stwarzają sytuacje, w których występuje wspólna przyczyna awarii,
mogą zdominować kalkulacje ryzyka rozpatrywanych obiektów.
Niestety, takie przypadki są dość
powszechne, gdyż pierwotna przyczyna
problemów wynika często z warunków
procesowych. Przykładowo, pierwotna
przyczyna zapychania się rurek impulsowych leży w zanieczyszczonym medium
procesowym, które dociera do wszystkich
przetworników zainstalowanych w określonej części procesu.
Przyjmijmy, że ryzyko krytycznej awarii przetwornika ciśnienia – co oznacza
wskazanie wartości bezpiecznej ciśnienia,
które w rzeczywistości przekroczyło war-
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tość dopuszczalną – wynosi 0,01 awarii
rocznie. Jeśli więc na obiekcie jest zainstalowanych 100 takich urządzeń, to statystycznie jedno z nich może w ciągu roku
doznać awarii krytycznej. Rozważając
ten przypadek dalej, załóżmy, że ryzyko
zapchania się rurki impulsowej łączącej
przetwornik z procesem wynosi 0,005
awarii rocznie. Możemy przyjąć, że gdy
rurka impulsowa w jednym przetworniku
ulegnie zapchaniu, taka sama awaria może
dotknąć inne przetworniki, jako że pracują w takim samym środowisku i takich
samych warunkach. Stwarza to sytuację
wystąpienia wspólnej przyczyny ryzyka.
Poniższe uproszczone obliczenia pokazują, jak dla zredundowanych przetworników wspólna przyczyna wystąpienia awarii może zdominować obliczenie ryzyk
związanych z pomiarem.
Ryzyko przy jednym przetworniku =
= λ Transmitter + λ Plugging = (0,01)1 + 0,005 =
0,0150
Ryzyko przy dwóch przetwornikach =
= (λ Transmitter)2 + λ Plugging = (0,01)2 + 0,005 =
= 0,0150
Ryzyko przy trzech przetwornikach =
= (λ Transmitter)3 + λ Plugging = (0,01)3 + 0,005 =
= 0,0050
Instalując zatem kolejne redundantne
przetworniki na obiekcie, tylko w nieznacznym stopniu redukujemy ryzyko
błędnego pomiaru, gdyż wszystkie one
narażone są na wystąpienie tej samej,
wspólnej przyczyny awarii.
Próba określenia ilościowego ryzyka
związanego z wystąpieniem wspólnej
przyczyny awarii w środowisku rzeczywistym z określonym poziomem dokładności jest niezwykle trudna, zwłaszcza dla
nowych aplikacji. W konsekwencji każdy
inżynier powinien dążyć do zminimalizowania tzw. wspólnych przyczyn awarii
przez zastosowanie najlepszych praktyk
w projektowaniu, wykorzystaniu odpowiednich technologii i diagnostyce dostępnych dziś inteligentnych przetworników.

Poprawa pomiarów ciśnienia
Inżynierowie projektujący systemy bezpieczeństwa powinni korzystać z tych
samych najlepszych praktyk projektowych, z których korzystają projektanci
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standardowych systemów sterowania.
Oczywiście najlepsze praktyki inżynierskie ewoluują w czasie, gdyż użytkownicy i producenci intensywnie korzystają
z coraz większego potencjału nowych
technologii.
Jak już wspomniano, przetworniki
ciśnienia są zwykle włączone w proces za
pomocą rurek impulsowych. Dzięki nim
możliwe jest zainstalowanie przetwornika
w oddaleniu od instalacji procesowej,
gdzie może być lepiej chroniony i łatwiej
dostępny, choćby w celu wykonania prac
serwisowych. W przypadku pomiaru
poziomu w zbiorniku zamkniętym lub
pomiaru przepływu na elemencie spiętrzającym albo na filtrze przetwornik różnicy
ciśnień zainstalowany jest zwykle pomiędzy dwoma króćcami pomiarowymi.

Rurki impulsowe nazywamy mokrymi,
gdy wypełnione są ciekłym medium, lub
suchymi, jeżeli wypełnia je gaz albo skroplone medium pomiarowe. Oba rodzaje
rurek impulsowych wymagają intensywnej obsługi technicznej, gdyż z rurek
mokrych ciecz stale odparowuje lub tworzą się osady, w rurkach suchych natomiast występuje kondensacja gazów.
Z tych między innymi względów użytkownicy coraz częściej wymieniają mokre
i suche rurki impulsowe na systemy
z oddzielaczami kapilarnymi wypełnionymi olejem technicznym.
Gdy temperatury procesu i otoczenia są różne, temperatura wzdłuż rurek
impulsowych zmienia się znacząco, oddając lub pobierając ciepło z otoczenia.
Komplikuje to bardzo projekt systemu
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pomiarowego, szczególnie gdy temperatura procesu jest stała, zaś zmienia się
temperatura otoczenia, jak to się zwykle
dzieje w instalacjach zewnętrznych.
Jeżeli rurki impulsowe są krótkie,
wówczas rozproszenie ciepła zwykle jest
niewystarczające, szczególnie latem, co
może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia przetwornika. Taka awaria jest najczęściej oczywista i łatwa do zidentyfikowania, ale przetwornik często wymaga
wymiany. W przeciwnym razie, gdy rurki
impulsowe są długie, generują duże straty
ciepła, szczególnie w zimie.
Przy spadku temperatury zewnętrznej medium wypełniające rurki impulsowe może znacząco zgęstnieć, skrystalizować się lub rozwarstwić, zanim dotrze
do przetwornika. Obniżenie tempera-
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tury zwiększa lepkość cieczy w rurkach
impulsowych, tak jak dzieje się to z wieloma mediami procesowymi w instalacjach petrochemicznych. Ogólnie punkt
wrzenia cieczy rośnie ze zwiększeniem jej
masy cząsteczkowej, tak jak zwiększa się
jej lepkość.
Wzrost lepkości w rurkach impulsowych lub kapilarach pomiarowych
ponad wartość dopuszczalną spowalnia reakcje czujnika na zmiany mierzonego ciśnienia. Kapilara o długości 5 m
i średnicy wewnętrznej 10 mm, wypełniona cieczą o lepkości mniejszej niż
5 cSt (0,000005 m2/s), opóźnia pomiar
o 1–2 sekundy. Jeśli lepkość cieczy w tym
samym systemie pomiarowym wzrośnie
do ponad 150 cSt (0,00015 m2/s), wówczas opóźnienie pomiaru może wzrosnąć do 30 sekund. Oczywiście system,
w którym rurki impulsowe są wypełnione
ciałem stałym (np. zamarznięta ciecz),
nie wytworzy żadnych zmian sygnału
pomiarowego, co może zostać niezauważone, gdyż w przetworniku będzie panowało stałe ciśnienie (sprzed zamarznięcia rurek).
Jeśli zainstalujemy w procesie redundantny przetwornik za pomocą dodatkowego króćca, to zwykle długość rurek
impulsowych jest zbliżona do rurek
przetwornika podstawowego i są one
wypełnione tą samą cieczą procesową.
W związku z tym oba przetworniki pracują w zbliżonych warunkach i mogą
wykazywać opóźniony pomiar lub jego
całkowity brak. Wtedy, jeśli ciśnienie
procesowe nagle wzrośnie, to jego wartości przekazywane przez przetworniki
będą znacznie odbiegać od wartości rzeczywistej, ale sterownik, do którego trafią sygnały, nie stwierdzi dużej różnicy
między nimi. W naszym przypadku, jeżeli
znaczny wzrost ciśnienia spowoduje
zagrożenie w ciągu 30 sekund (co jest
typowe na obiektach), system bezpieczeństwa nie zainicjuje zatrzymania instalacji w odpowiednim czasie i może dojść do
poważnego wypadku.
Nawet gdy rurki impulsowe są izolowane, rozpraszanie ciepła w instalacjach
zewnętrznych może być dziesięciokrotnie
większe w okresie zimowym niż letnim.
Dlatego też jest zwykle niemożliwe zaprojektowanie jednego zestawu rurek impulsowych, który zapobiegnie przegrzewaniu się przetwornika latem i jego zamarzaniu zimą. To z kolei wymusza na użytkow-

nikach instalowanie systemów kontrolujących temperaturę rurek impulsowych
w celu utrzymywania ich optymalnej temperatury, co znacząco podnosi koszty
budowy instalacji oraz jej serwisowania.

Projektowanie i diagnostyka
Współczesne przetworniki oferują wiele
funkcji diagnostycznych. Przykładowo,
niektórzy producenci wyposażają przetworniki w czujniki dźwięku, które analizują profil dźwięków płynących z instalacji i na tej podstawie wnioskują o prawidłowej jej pracy. Analiza dźwięku odbywa
się również poprzez rurki impulsowe i gdy
te ulegną zatkaniu lub wypełniająca je
ciecz zwiększy znacząco swoją lepkość,
sygnał dźwiękowy ulegnie pogorszeniu
lub całkiem zaniknie. Zmiany natężenia
dźwięku obserwowane w czasie mogą jednak ostrzec obsługę o występującym problemie. I chociaż samo ostrzeżenie problemu nie rozwiąże, to może zaalarmować
operatora o potrzebie podjęcia stosownych działań.
Wykorzystując zasady nowoczesnego
projektowania, można wyeliminować niektóre problemy całkowicie. Nowe rozwiązania kapilar eliminują potrzebę ich ogrzewania bez wydłużania czasu odpowiedzi.
Oddzielacz jest bezpośrednio połączony ze
zbiornikiem lub rurociągiem transportującym gorące medium procesowe. Projekt
oddzielaczy i miedzianych kapilar zapewnia optymalny transfer ciepła, utrzymując
napełniający je olej w temperaturze gwarantującej odpowiedni pomiar, a jednocześnie zabezpieczającej przetwornik przed
przegrzaniem.
W przypadku procesów o bardzo wysokiej temperaturze lub gdy użytkownik
wymaga montażu przetworników w dużej
odległości od procesu, mogą być zastosowane szeregowo dwa systemy oddzielaczy. Oddzielacz wypełniony cieczą
o dużej masie cząsteczkowej jest wówczas instalowany bezpośrednio do króćca
procesowego w celu zapewnienia szybkiej odpowiedzi i stabilności temperaturowej. Drugi oddzielacz, wypełniony cieczą o małej masie cząsteczkowej, taką jak
Syltherm XLT, instalowany jest jako przedłużenie pierwszego oddzielacza i połączenie z przetwornikiem, gdzie panują
już znacznie niższe temperatury. Ciecz
o małej masie cząsteczkowej charakteryzuje się niską lepkością nawet w tempera-
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turach poniżej –50°C, gwarantując dużą
szybkość odpowiedzi przetwornika nawet
w najchłodniejszym klimacie.
Zaprezentowane tu rozwiązania pojedynczych lub podwójnych systemów
oddzielaczy pokazują, jak nowoczesne rozwiązania eliminują ryzyko wspólnej przyczyny awarii przy ograniczonych kosztach
inwestycyjnych i operacyjnych.

Zaawansowane pomiary poziomu
Większość przetworników ciśnienia wykorzystuje te same główne technologie

pomiarowe, zastosowanie więc nowych
technologii mogłoby rozwiązać wiele problemów. Istnieje też wiele sposobów
pomiaru poziomu z wykorzystaniem kilkunastu metod podstawowych. Jeśli więc
system bezpieczeństwa bazuje na pomiarach poziomu, to mamy do wyboru szereg
opcji, z których każda ma swoje zalety,
ale też wady. To umożliwia wybór rozwiązania optymalnego.
W przypadku szczególnie trudnych
aplikacji zastosowanie jednej technologii pomiaru może nie rozwiązać wszystkich problemów, a jedyną drogą może być
zastosowanie kilku technologii pomiarowych, gdzie druga technologia pomiaru
może uzupełnić technologię podstawową.
Technologia uzupełniająca nie musi być
ani lepsza, ani gorsza, a jej zastosowa-

nie może pomóc przezwyciężyć problemy
techniczne, których nie jest w stanie rozwiązać technologia podstawowa.
Przykładowo, weźmy pod uwagę aplikację pomiaru poziomu wody w walczaku
kotła. Jeśli poziom wody w walczaku
będzie zbyt niski, może dojść do jego
przegrzania, a w następstwie tego do jego
uszkodzenia. Jeśli natomiast poziom wody
będzie zbyt wysoki, woda może dostać się
do układu parowego i uszkodzić szereg
urządzeń technologicznych. Biorąc pod
uwagę te poważne zagrożenia, każdy walczak w kotłach przemysłowych jest wyposażony w zredundowane systemy pomiaru
poziomu wody.
Zwykle wykorzystuje się dwie podstawowe technologie pomiaru poziomu
wody w walczaku. Obie bazują na pomiarze różnicy ciśnień, ale jedna mierzy różnicę ciśnień pomiędzy dwoma króćcami zamontowanymi w niskim i wysokim punkcie walczaka, druga wykorzystuje nurnik mechaniczny. Obie te technologie są szeroko stosowane, chociaż
znacznie zależą od zmian ciśnienia i temperatury. Dla przykładu, jeśli temperatura wody w walczaku bardzo wzrośnie,
jej gęstość się zmniejszy. W takim przypadku, nawet jeśli poziom wody pozostanie stały, to pływak pomiarowy zanurzy
się głębiej, a przetwornik różnicy ciśnień
odczyta mniejszą różnicę, co jest interpretowane jako niższy poziom. Jak zatem
widać, obie te technologie wprowadzają
znaczące błędy pomiaru poziomu wody
przy zmianach ciśnienia i temperatury
w walczaku.

↙ Rys. 2. Radar falowodowy wykorzystuje zainstalowany
wewnątrz reflektor do dynamicznej
kompensacji warunków pomiaru.

linia czerwona – kształt sygnału
bez kompensacji dynamicznej
linia niebieska – kształt sygnału
przy zastosowaniu kompensacji dynamicznej
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Projektanci doskonale znają ten problem i wprowadzają do systemów pomiarowych stosowną kompensację, niemniej
jest to rozwiązanie dalekie od doskonałości. Rzeczywiste warunki pracy takiego
układu niestety zmieniają się bardzo
dynamicznie wraz ze zmianą obciążenia
kotła i jego cyklami włączenia do pracy
i odstawienia.
Często mechanizmy kompensacyjne
nie nadążają za rzeczywistymi zmianami
warunków pracy. W najgorszym przypadku, gdy odbiór pary z kotła zwiększy się gwałtownie, ciśnienie w walczaku
nad powierzchnią wody gwałtownie spadnie, powodując silne wrzenie powierzchni
wody i podniesienie się jej poziomu.
W tym samym czasie zmniejszająca
się szybko gęstość wody powoduje, że
pomiary pływakowe oraz za pomocą przetwornika różnicy ciśnień wykazują spadek poziomu wody w walczaku. Zjawisko
to, polegające na przekazywaniu wartości
pomiaru parametru procesowego odwrotnie do jego rzeczywistej wielkości, nazywamy „odpowiedzią odwrotną”. Możliwa
jest również sytuacja przeciwna i wówczas oba przetworniki poziomu wskażą
poziom wyższy niż jest w rzeczywistości.
Użycie dodatkowego przetwornika DP
lub pływaka nie rozwiąże problemu, gdyż
wszystkie te urządzenia będą pracować
w takich samych warunkach i mierzyć tę
samą zmieniającą się gęstość wody w walczaku. Lepszym rozwiązaniem będzie
zastosowanie innej technologii pomiaru,
która nie jest czuła na zmiany gęstości
wody, jak na przykład radaru falowodowego (Guided-Wave Radar – GWR).
GWR to popularna technologia pomiarowa stosowana w przemyśle petrochemicznym. Pomiar polega na wytworzeniu
przez przetwornik impulsu elektromagnetycznego, który porusza się wzdłuż pręta
stanowiącego antenę. Przetwornik montowany jest na szczycie zbiornika, a antena
sięga jego dna. Część energii impulsu jest
odbijana od powierzchni cieczy w zbiorniku i wraca po antenie do przetwornika.
Czas powrotu odbitego sygnału określa
poziom cieczy w zbiorniku. System pracuje poprawnie, gdyż szybkość poruszania się impulsu ponad poziomem cieczy
jest stała, co dotyczy głównie warunków
panujących w aplikacjach petrochemicznych.
Nie dotyczy to jednak pary wodnej o dużej gęstości. Stała dielektryczna
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takiej pary jest stosunkowo duża, co przekłada się na mniejszą szybkość przemieszczania się impulsu pomiarowego niż dla
pary o niskiej gęstości, powietrza czy par
węglowodorów. Bez zastosowania stosownej korekcji takie pomiary poziomu mogą
być obarczone znacznymi błędami (patrz
rys. 1). Na szczęście błędy te można stosunkowo łatwo wyeliminować, stosując
odpowiednią kompensację w przetwornikach pomiarowych.
Jak pokazano na rys. 2, nowe modele
radarów falowodowych mają reflektor zainstalowany w określonej odległości od źródła sygnału pomiarowego, zwykle w punkcie alarmu górnego, który
w naszym przykładzie wypada, załóżmy,
10 cm poniżej kołnierza montażowego.
Pierwsze zastosowania tego rozwiązania
polegały na wykorzystaniu go do okresowej kalibracji urządzenia. Zamiast wysyłać technika na szczyt zbiornika dla
wizualnego potwierdzenia mierzonego
poziomu, można potwierdzić prawidłowość pracy radaru, odczytując właściwe
położenie reflektora na poziomie 10 cm
poniżej kołnierza.
Ponieważ przetwornik radaru falowodowego jednocześnie przesyła sygnał
pomiarowy poziomu w pętli pomiarowej
4–20 mA, a sygnał położenia reflektora
poprzez protokół komunikacyjny HART,
możliwe jest obliczenie w czasie rzeczywistym odpowiedniej korekcji dla warunków panujących w środowisku pomiaru
(np. walczaka kotła) bez naruszenia bezpieczeństwa pomiaru. Jeżeli z pomiaru
położenia reflektora wynika, że należy
wprowadzić aktualnie poprawkę o wartości +1,46% , to taką samą poprawkę
należy wprowadzić dla pomiaru poziomu
wody w walczaku.
Zasada ta dotyczy całego zakresu
pomiarowego, włączając w to pomiar
poziomu przy znacznych zmianach obciążenia kotła oraz cyklach włączania
i odstawiania kotła. Dotyczy ona również
zdecydowanej większości aplikacji przemysłowych kotłów energetycznych. Radar
falowodowy może z powodzeniem zastąpić pomiar pływakowy poziomu lub, jak
to pokazano na rys. 3, może być zintegrowany z magnetycznym wskaźnikiem
i przetwornikiem poziomu w celu zredundowania zdalnego pomiaru i realizacji
pomiaru miejscowego.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia procesu, projek-

↙ Rys. 3. Niektóre
radary falowodowe są zintegrowane z magnetycznymi przetwornikami i wskaźnikami poziomu dla
uzyskania stosownej redundancji
pomiaru i wskazania
lokalnego.

tant musi zaprojektować pewny i niezawodny system bezpieczeństwa, czuwający
nad prawidłową pracą instalacji. Zrozumienie i eliminacja typowych problemów
występujących we wszystkich obszarach
operacyjnych są niezbędne, a użytkownicy powinni czerpać korzyści z nowych
technologii dla poszerzenia gamy rozwiązań projektowych, różnorodności zastosowań i diagnostyki w realizacji systemów
pomiarowych.
Mark Menezes jest inżynierem procesowym z 27-letnim doświadczeniem w automatyce przemysłowej. Kieruje działem
technologii pomiarowych w firmie Emerson
Automation Solution w Kanadzie.

CE

Warto rozważyć
Jakie są potencjalne zagrożenia w Twoim procesie produkcji?
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Elastyczna automatyka
w twojej fabryce
Zaawansowane technologie opracowane specjalnie dla potrzeb
automatyki przemysłowej sprawiają, że coraz łatwiej jest
konstruować i implementować automatykę tzw. elastyczną.
Przedsiębiorstwa dostrzegają liczne korzyści ze stosowania tej
technologii i podejścia w nowych zastosowaniach.

Jeremy Miller

W skrócie
→ Automatyka elastyczna
pozwoli producentom na
wszechstronność w tworzeniu produktów i minimalizację przestojów.
→ Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Przemysł
4.0 usprawnią automatykę, dając producentom
i ich maszynom dostęp do
dużych zasobów danych,
wspierających ich procesy
decyzyjne oraz monitoring
pracy maszyn i ludzi.
→ Istniejące technologie, takie
jak roboty współpracujące,
mogą pomóc w ulepszaniu
automatyki i zmienianiu jej
w bardziej uniwersalną.

W

ykorzystanie elastycznej automatyki jest bardzo ważne w przypadku firm rozwijających się,
produkujących różne rodzaje produktów
oraz dążących do minimalizowania ryzyka
przestojów związanych z przezbrojeniami
linii. Pojawienie się zaawansowanych
technologii przemysłowych i ogólna ewolucja automatyki na przestrzeni ubiegłego
stulecia to zjawiska bezprecedensowe.
W tym czasie również automatyka przeszła koncepcyjną przemianę ze „stałej” na
bardziej „elastyczną” (rys. 1).
Stała automatyka zaprojektowana
jest w celu wytwarzania jednego produktu w sposób powtarzalny i efektywny.
Ten pomysł sprawdzał się w przeszłości
w fabrykach, które często produkowały
tylko jeden lub niewiele rodzajów produktów w dużych ilościach. Ten typ automatyki jest korzystny, ponieważ inwestycja w sprzęt jest mniejsza niż w przypadku systemów elastycznych. Wydajność takiego systemu jest również wyższa,
jeśli fabryka produkuje tylko jeden produkt. Jednakże modułowość nie jest zwykle cechą takich systemów, co oznacza,
że przezbrojenie maszyn do obsługi różnych produktów jest często niepraktyczne
z punktu widzenia finansowego i trudne
do wykonania również technicznie.

Większe możliwości konfiguracji
Wyższy poziom automatyzacji – automatykę programowalną – zaprojektowano

92

tak, by umożliwić konfigurację systemu
po jego implementacji. Między innymi
możliwość pisania nowego kodu w celu
przeprowadzania operacji, które wymagają wykonywanych manualnie mechanicznych przezbrojeń. Problem polega na
tym, że proces przezbrojenia jest zwykle
czasochłonny i wymusza zatrzymanie linii
na jakiś czas w celu wymiany narzędzi
i wprowadzenia zmian programowych.
Bardziej nowoczesnym podejściem jest
automatyka elastyczna, zwana miękką,
gdzie operator maszyny wykorzystuje mieszankę sterowania i automatyki mechanicznej, która w niewidoczny dla operatora sposób zmienia jeden proces w drugi,
zasadniczo za naciśnięciem przycisku.
Pozwala to producentom na wytwarzanie różnego rodzaju produktów na jednej
maszynie, odpowiednio zaprojektowanej
w celu adaptacji do nowej generacji produktów. Elastyczne wyposażenie wykorzystuje automatykę elektromechaniczną
z funkcją sterowania położeniem dla szybkich i powtarzalnych przezbrojeń produkcji. Pozwala to na wytwarzanie bez przestojów różnorodnych produktów.
Jeżeli tylko system będzie przeznaczony do wytwarzania produktów różnorodnych, wówczas automatyka stała staje
się nieefektywna kosztowo. I odwrotnie, automatyka elastyczna jest bardziej
efektywna w przypadku zwiększania się
różnorodności produktów oraz staje się
optymalnym rozwiązaniem w momencie
wytwarzania produktów umiarkowanej
różnorodności.

Wpływ czynników zewnętrznych
Szybka ewolucja w dziedzinie dostępu do
danych z maszyny i zarządzania danymi
tworzy nieskończone możliwości dla automatyki elastycznej. Świat stał się znacznie mniejszy i funkcjonuje szybciej niż
dziesięć lat temu. Stały napływ drob-
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↙ Rys. 1. Automatyzacja przebyła drogę od
automatyki stałej, zaprojektowanej do
obsługi jednego produktu, ku bardziej uniwersalnej formie, zdolnej do wsparcia ciągłej
produkcji różnych wyrobów.

Ewolucja automatyki

Automatyka stała

Ręczne przezbrajanie/
programowalna
automatyka

W pełni elastyczna
automatyka

Możliwość czasochłonnego
przezbrajania linii,
przestoje

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

Oprócz obecnych osiągnięć, które wyznaczyły drogę rozwoju automatyki elastycznej, ciągły rozwój technologii dla istniejącej automatyki również tworzy nowe
możliwości. Na przykład programowalne
sterowniki do automatyki (PAC) łączą
w sobie funkcje obsługi ruchu i sterowanie maszyną na jednej platformie. Kontrolery te są zaprojektowane, by wspierać ogólne sterowanie maszyną i zarządzaniem skoordynowanym ruchem poprzez
sterowanie serwomechanizmami.
W porównaniu z układami siłowników hydraulicznych, siłowniki elektromechaniczne pozwalają na bardziej uniwersalny sposób pozycjonowania, by sprostać
wymogom produkcji produktów o nowych
rozmiarach i zmianom procesów. Możliwe
jest tworzenie specjalnych profili ruchu
w celu spełnienia wymagań poszczególnych produktów na linii produkcyjnej.
System musi być w stanie zmieniać usta-

wysoka

Rentowność automatyki

niskie zróżnicowanie
automatyka stała

średnie zróżnicowanie
automatyka programowalna

wysokie zróżnicowanie
elastyczna automatyka
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→ Rys. 2. Wykres przedstawia zależności trzech
filozofii automatyki i ich rentowności.
Oś pozioma pokazuje poziom zróżnicowania
produktów, od niskiego do wysokiego.
Oś pionowa przedstawia rentowność.

minimalnej kontroli przez człowieka czy
jego interwencji.
Roboty współpracujące, zaprojektowane do szybkich zmian ich zastosowania
oraz mechaniczne podzespoły automatyki
również wpływają na sposób konstruowania elastycznej automatyki. Jak sugeruje
ich nazwa, roboty współpracujące pracują
wraz z ludźmi, wykonując wiele rodzajów
zadań w sposób niezagrażający ludziom.
Na przykład robot współpracujący może
wyjmować część z prasy i wykonywać
końcową obróbkę, która byłaby normalnie wykonywana przez pracownika. Taki
układ wymaga mniejszego poziomu zabezpieczeń.
Wiele uwagi poświęca się również
maksymalizacji wydajności i ograniczaniu
przestojów sprzętu przemysłowego na tle

Wykorzystanie obecnej
technologii

rentowność

nych i bardziej znaczących informacji jest
wykorzystywany przez maszyny i ludzi
z nimi współpracujących. Nie należy jednak przeceniać wpływu robotyki na przemysł. Czynniki te przyczyniły się do stworzenia warunków ułatwiających prosperowanie automatyki elastycznej.
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
również odgrywa ważną rolę w elastycznej automatyce. IIoT to sieć urządzeń
elektrycznych z wbudowanym oprogramowaniem i czujnikami, zapewniającymi
nieprzerwany strumień informacji, który
może zostać użyty w celu ulepszenia automatyki elastycznej. Czujniki zbierające
te informacje są dostępne dla każdego
urządzenia (lub osoby), również na drodze komunikacji bezprzewodowej. Dzięki
temu możliwe jest w fabryce dokonywanie korekt w czasie rzeczywistym, maksymalizując sprawność.
Przemysł 4.0, europejska inicjatywa
mająca na celu przekonanie producentów
do tworzenia inteligentnych fabryk, które
w zasadzie mogą myśleć i reagować samodzielnie na zaistniałe czynniki w fabryce,
jest jednym z czynników przyczyniających się do postępu technologii elastycznej automatyki. Przemysł 4.0 skupia się
na rozwoju inteligentnych fabryk, gdzie
zautomatyzowany sprzęt jest zaprogramowany do pracy autonomicznej i wymaga

Szybka i nieprzerwana
konwersja pomiędzy
produktami/procesami

niska

Nieelastyczna
– brak możliwości zmiany
produktu lub procesu

Źródło: Parker Hannifin

rozwoju produkcji w stronę mocno zróżnicowanej, niskoseryjnej produkcji.
Wszystkie wymienione czynniki łączą
się, tworząc środowisko wspierające rozwój automatyki elastycznej.
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↙ Rys. 3. Nawet wieloosiowe platformy (zwykle pracujące w konfiguracji współrzędnych
kartezjańskich lub
systemie gantry) są
coraz bardziej opłacalne. Liniowe platformy umożliwiają
zwykle przenoszenie
cięższych ładunków
z większą precyzją,
ale zajmują więcej
miejsca niż ramiona
robotów.

wienia między produktami szybko i bez
przerw. By tego dokonać, układy sterowania siłownikami muszą mieć możliwość
podejmowania wielu decyzji w obrębie
przestrzeni roboczej.
Ponieważ konstruktorzy maszyn są
zmuszeni do rozwiązywania problemów
związanych z konkretnymi aplikacjami
maszyn, dużego znaczenia nabiera rozmiar elementów i modułów obsługi konkretnych funkcji sterowania. W przeszłości podobne problemy rozwiązywano
przez dobór odpowiedniej rodziny podzespołów z jednej maszyny do kolejnej,
z uwzględnieniem wprowadzenia zmian
w szybkości jej działania, zmian udźwigu
lub nośności. Ważny jest również wybór
niezawodnych podzespołów, co pozwala
na uniknięcie przedwczesnych awarii.

Sięgaj dalej
Znamy więc różnorodność wyzwań stojących przed konstruktorami maszyn
podczas projektowania automatyki ela-
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stycznej. Co zatem mogą zrobić producenci komponentów elektromechanicznych i mechanicznych, by wesprzeć ich
przy tych wyzwaniach? Przynajmniej częściową odpowiedzią na to pytanie jest
projektowanie skalowalnych i konfigurowalnych platform produktów, by spełnić wymagania dla różnych potencjalnych
zastosowań.
Skalowalne platformy mechaniczne są
zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb
różnorodności aplikacji, takich jak szybkość, zasięg ramienia, zmiany obciążenia lub chwilowego obciążenia, udźwig
i precyzja. Kilka platform wyposażonych
w elementy automatyki, jak przegubowe
ramię robota, może zapewnić taki poziom
uniwersalności. Tradycyjne ramię robota
jest zaprojektowane do stałego przytwierdzenia i wykonywania jednej czynności.
Jednakże wraz z pojawieniem się robotów współpracujących zmiana aplikacji, a nawet zadania realizowanego przez
robota, jest znacznie łatwiejsza. Liniowe
platformy transportujące mogą być wypo-

sażone w jedną oś ruchomą lub wiele osi
ruchomych, oferując odpowiedni sposób
elastyczności.
Jednoosiowe platformy są tradycyjnie już opłacalne, ale obecnie nawet wieloosiowe platformy (zwykle pracujące
w konfiguracji współrzędnych kartezjańskich lub systemie gantry) są również
coraz bardziej opłacalne w instalacji i eksploatacji. Liniowe platformy umożliwiają
zwykle przenoszenie cięższych ładunków
z większą precyzją, ale zajmują więcej
miejsca niż ramiona robotów (rys. 3).
Ekrany dotykowe, takie jak interfejs
HMI, pomagają w sterowaniu procesem
i umożliwiają zmianę obsługi jednego procesu na inny w czasie działania maszyny.
Ekrany takich interfejsów mogą być przeprogramowane do obsługi specjalnych
przycisków i alarmów, pozwalając jednocześnie operatorowi na wgląd w zmiany
systemu i wybór procesów przezbrajających maszynę w celu dostosowania jej
do produkcji innych produktów lub realizacji innych procesów. Obsługa i sterowanie przez HMI upraszcza ustawienia
skoku i ruchu, co umożliwia dostosowanie maszyny do różnych rozmiarów produktów.

Mniej przestojów
Bez wątpienia w najbliższej przyszłości
czeka nas jeszcze więcej technologicznych
przełomów, które przybliżą nas do wykorzystania automatyki elastycznej w coraz
większej liczbie aplikacji. Inne technologie, które jeszcze nie zostały wykorzystane, odegrają ważną rolę w odejściu
od automatyki stałej i programowalnej.
Wszystkie te technologie, wraz z ciągle
rosnącym przepływem informacji i coraz
gorzej tolerowanymi przestojami, staną
się podstawą rozwoju automatyki elastycznej.
Jeremy Miller jest menedżerem produktu
w firmie Parker Hannifin Corp.
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Warto rozważyć
Jakie inne udoskonalenia
wpłyną na poprawę elastycznej automatyki?
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Phoenix Contact Firma prezentuje

Ochrona magistral komunikacyjnych
DT-LAN- CAT. 6+ to przemysłowy adapter chroniący od przepięć w instalacji Ethernet wg klasy EA (CAT.6A) i Gigabit Ethernet (do 10 Gb/s),
Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Rosnąca liczba aplikacji przemysłowych, w których używana jest komunikacja Profinet, to również
obszar zastosowania wspomnianego modułu.
Układ elektryczny zawiera ochronę wszystkich ośmiu dróg. Ogranicznik przepięć może być też stosowany do aplikacji Power over
Ethernet, (PoE+) „Mode A” i „Mode B”.
DT-LAN- CAT. 6+ można używać w energetyce do ochrony transmisji
zgodnych ze standardem IEC 61850.
Adapter przyłączany jest wtykami RJ45, również ekranowanymi. Elektryczne połączenie z obwodem PE następuje poprzez montaż mechaniczny na
szynie DIN/TH. Możliwe jest także użycie tam, gdzie brak szyn nośnych, dzięki wkładce
z przewodem do przyłączenia adaptera do lokalnej szyny PE.
Należy pamiętać, by przed wszelkimi kontrolami izolacji odłączać wtyki komunikacyjne,
w przeciwnym razie pomiary będą niewłaściwe, a ogranicznik może ulec zniszczeniu.
www.phoenixcontact.pl

Balluff Firma prezentuje

Konwerter RS-232 – IO-Link
Wbrew powszechnemu przekonaniu komunikacja szeregowa RS-232 jest nadal stosowana
w wielu aplikacjach przemysłowych. Typowym
przykładem zastosowania jest wykorzystanie skanerów kodów kreskowych w przemyśle motoryzacyjnym lub opakowaniowym. Integracja interfejsu RS-232 z istniejącą architekturą sterowników często okazuje się kosztowna i czasochłonna, ponieważ wymagane
jest stosowanie dodatkowych kart RS-232 do sterownika. Dla wielu firm jest to przeszkodą we wdrażaniu komunikacji opartej na interfejsie IO-Link. W efekcie końcowym
nie ma możliwości wykorzystania zalet, jakie oferuje IO-Link. Rozwiązaniem tego problemu jest konwerter RS-232 – IO-Link. Umożliwia on bezpośrednie połączenie urządzeń
z portem RS-232 do terminalu wyposażonego w interfejs IO-Link. Integracja nie wymaga
stosowania kart RS-232. Jest to praktyczne, a zarazem łatwe do wdrożenia rozwiązanie,
zapewniające jednolitą i pełną komunikację ze wszystkimi urządzeniami oraz dwukierunkową transmisję danych ze sterownikiem. Co więcej, możliwa jest zdalna diagnostyka
i parametryzacja z poziomu centralnego systemu sterowania.
www.balluff.com

Phoenix Contact Firma prezentuje

Wytrzymałe switche
Power over Ethernet
Phoenix Contact rozszerza portfolio switchy Power over Ethernet (PoE) o urządzenia zarówno niezarządzalne, jak i zarządzalne. Switche są dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. Są kompatybilne z urządzeniami zgodnymi ze standardem IEEE 802.3 w (PoE +).
Niezarządzalne switche PoE serii 1000
oferują szeroki zakres temperatury pracy,
„pełne” porty gigabitowe i obsługę ramek
typu jumbo, a także monitorowanie przerw
w połączeniach na poszczególnych portach.
Pozwala to na zasilanie PoE do 30 W na
port oraz wariantom switchy wyposażonych
w porty z włókna szklanego SFP, urządzenia
końcowe obsługujące PoE można podłączyć
elastycznie i bez dodatkowej konfiguracji.
Switche zarządzalne PoE z serii 4000 oferują wysoką moc zasilania równą 60 W na
port (przygotowane pod nowy standard
IEEE 802.3bt). Dodatkowe zalety to porty:
gigabitowe SFP oraz nowe opcje konfiguracji. Status połączenia z urządzeniem końcowym jest monitorowany za pomocą funkcji watchdog. W przypadku usterki zostanie
automatycznie uruchomiony i/lub ponownie zamknięty.
www.phoenixcontact.pl

Turck Firma prezentuje

Oprogramowanie Pro Editor dla sygnalizacji RGB
W ostatnich miesiącach oferta firmy Turck
w zakresie wskaźników świetlnych LED oraz
podświetlanych przycisków została rozszerzona o rozwiązania bazujące na diodach
RGB. Aby w pełni wykorzystać zalety technologii RGB, a zarazem nie przechodzić na
bardziej skomplikowane rozwiązania sieciowe, w ofercie firmy Turck pojawiło się
oprogramowanie Pro Editor. Dzięki niemu
oraz za pomocą odpowiedniego konwertera można podłączyć do komputera wskaźnik lub przycisk w wersji Pro i wybrać jedną
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z wielu kombinacji sygnalizacji świetlnej.
Oprogramowanie umożliwia m.in. wybór
logiki pracy, jednej z kilkunastu barw, regulację poziomu jasności, trybu sygnalizacji
(kilka algorytmów migania), a nawet opóźnienie załączenia lub wyłączenia.
Zastosowanie oprogramowania oraz uniwersalnych wskaźników LED daje możliwość
znaczącego zmniejszenia stanów magazynowych. Dowolny wskaźnik lub przycisk można
samodzielnie zaprogramować pod indywidualne wymagania.

Środowisko Pro Editor jest kompatybilne
z przyciskami S22 Pro Touch, K50 Pro Touch,
K50 Pro Compact oraz wskaźnikami S22 Pro,
K30 Pro i K50 Pro. W najbliższej przyszłości będzie ono również obsługiwało szeroką
ofertę kolumn świetlnych LED.
www.turck.pl
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NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM
FIRMY ASTOR

→ Falownik 1.5 kW
– z wejściem bezpieczeństwa STO

515
PLN NETTO

740 NETTO

→ Komputer Przemysłowy
Astraada Panel PC 21”

9620
PLN NETTO

12700 NETTO

AS24DRV41C5-PR
→ Moc: 1,5 kW
→ Zasilanie: 3-fazowe 400 VAC
→ Wbudowane I/O: 4 x DI, 1 x HDI, 2 x AI,
1 x DOY, 1 x DOR, 1 x AO
→ Funkcja bezpiecznego wyłączenia
momentu (STO)
→ Sterowanie wektorowe bezczujnikowe
→ Interfejs RS485 z Modbus RTU
→ 30 miesięcy gwarancji

AS47CN21-PR
→ Ekran dotykowy 21"
(1920x1080 px)
→ Intel Celeron N2930 (4 x 2.16 GHz)
→ Licencja Windows 7
→ Porty: RS-232/422/485, GbE, USB
→ Współpraca z dowolnym
oprogramowaniem wizualizacyjnym
→ Zasilanie 9-32 VDC, montaż zgodny
z VESA

→ Sterownik PLC z HMI
X2 - PROMOCJA
A 3+1
(4 sztuki)
tuki)

→ Switch ethernetowy
gigabitowy Korenix

W ZESTAWIE

724,50
PLN NETTO
ZA SZTUKĘ

CAŁY ZESTAW

2970

2780
PLN NETTO

PLN NETTO

www.astor.com.pl/sklep
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HEX2A-OEM
→ Sterownik PLC zintegrowany z HMI 2.2”
→ 1 port CAN z obsługą CsCAN
→ port MicroSD 32 GB do zbierania danych
procesowych, alarmowych
→ obsługa HSC (do 10 kHz) oraz wyjść PWM
(do 65 kHz)
→ 2 porty szeregowe z obsługą Modbus
RTU Master/Slave, ASCII
→ bezpłatne oprogramowanie narzędziowe
Cscape w języku polskim

JET-NET-5010G
→ 7 portów RJ-45 10 / 100-TX oraz
3 porty combo RJ-45/SFP
→ RSTP, Rapid Super Ring, Rapid Dual
Homing
→ SNMP oraz LLDP
→ Funkcje: VLAN, GVRP, QoS,
IGMP Snooping, Rate Control,
→ Port Trunking, Online Multi-Port Mirroring
→ Temperatura pracy -25...70°C
→ Gwarancja: 54 miesiące
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FELIETON

O kulturze budowania
relacji służbowych
Dagmara Łuczka

„Biznes to relacje między ludźmi, a nie liczby, gdyby było inaczej, najbogatsi byliby matematycy”
– tak o relacjach mówił Jan Kulczyk. Choć wszyscy mamy świadomość tego,
jaką rolę odgrywają relacje w naszym życiu zawodowym i prywatnym, to niezbyt często
mamy czas na refleksję, czy właściwie je budujemy.

N

Nasze zachowanie, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, zrozumienie
i poszanowanie różnic kulturowych, a także
świadomość naszej własnej kultury narodowej, stanowią bardzo ważny element
budowania więzi i relacji interpersonalnych, tak istotnych w świecie biznesu.
Zatem jak profesjonalnie budować
relacje? Przecież każdy z nas ma czasami
prozaiczne wątpliwości z gatunku: w jakiej
kolejności przedstawić gości, czy mężczyzna ma prawo wyciągnąć jako pierwszy
do kobiety dłoń na powitanie, czy właściwie jest pisać „Witam” w korespondencji
e-mailowej itp.
To jedynie ułamek wątpliwości, które
przy dłuższej refleksji zaczynają się nam
nasuwać, a które sprawiają kłopot w codziennym życiu zawodowym. Wszystkie
te dylematy oraz wiele innych związanych
z kulturą budowania relacji, wyjaśnia
i definiuje etykieta biznesu, a dokładnie
zasady precedencji, czyli pierwszeństwa.
Precedencja odgrywa ciągle ważną rolę
w życiu publicznym. Definiuje zachowania
zarówno na arenie politycznej i międzynarodowej, jak i w świecie biznesu oraz
w relacjach towarzyskich. O ile w ostatnim przypadku brak wiedzy z zakresu
precedencji może spowodować niezręczną
sytuację i odrobinę wstydu, o tyle w kwestii relacji biznesowych czy dyplomatycznych mamy do stracenia znacznie więcej.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, który skłania do bliższego przyjrzenia się zasadom etykiety w relacjach
służbowych. To nasza kultura narodowa
z całą gamą jej norm, przekonań i przyzwyczajeń. Polska należy do grona kra-

jów hierarchicznych. Nasz dystans do
władzy nie jest tak skrajny, jak w przypadku krajów arabskich czy azjatyckich,
ale współczynnik jest wciąż wysoki.
W skali od 0 (mały dystans do władzy)
do 100 (duży dystans do władzy) Polska
zbliża się do 70.
Oznacza to, że dla większości z nas
w życiu zawodowym odpowiednie podejście i szacunek do hierarchii mają dość
duże znaczenie. Ciągle występuje u nas
znaczna zależność podwładnych od przełożonych. Ma to wpływ nie tylko na
komunikację, ale też na nasze zachowanie
względem siebie. Bardziej akceptujemy
zachowania podkreślające rangę i pozycję niż nadmierne i za szybkie skracanie
dystansu. Niezależnie od tego, co sobie
teraz o tym myślimy, badania pokazują,
że właśnie taki model jest u nas wciąż
aktualny i warto nie ograniczać się tu
tylko do myślenia o własnej firmie i obowiązującej w niej kulturze organizacyjnej. Zdając sobie z tego sprawę, zupełnie
innego wymiaru nabiera wiedza dotycząca
zasad etykiety, a szczególnie precedencji.
Popatrzmy więc na tę zasadę przez pryzmat naszych działań biznesowych.
Precedencja to zasada, która definiuje
nam wiele zachowań w relacjach służbowych. Uświadamia, że wiek i płeć w biznesie mają mniejsze znaczenie niż pozycja
i zajmowane stanowisko. Większość z nas
ma zakorzenione pewne wzorce kulturowe, które nakazują nam okazanie szczególnego szacunku kobietom oraz osobom
starszym. Mają one jednak swoje zastosowanie głównie w etykiecie towarzyskiej,
a nie biznesowej. W biznesie to osoba

wyższa rangą ma zawsze pierwszeństwo
i specjalne przywileje.
Zastosowanie tej zasady obserwujemy
m.in. podczas powitań, przedstawiania
osób, wręczania wizytówek, zasiadania
do stołu, witania z mównicy, rozsadzania gości przy stole, a nawet w pewnych
aspektach korespondencji e-mailowej czy
rozmów telefonicznych.
Choć schemat postępowań w tych
poszczególnych przypadkach może wydawać się prosty (osoby o randze wyższej
mają pierwszeństwo), to jednak istotną
rolę odgrywa kwestia wyczucia i dostosowania do danej sytuacji oraz okoliczności. To wielka umiejętność, dzięki której w pewnych sytuacjach mamy odwagę,
by odstąpić od sztywnych zasad, oddać
przywileje innym i rozluźnić nieco krawat, gdy uznamy, że tego wymaga sytuacja. Kluczowe bowiem jest to, że robimy
to świadomie, z wyboru, a nie z niewiedzy. Mamy swobodę, dzięki której elastycznie dostosowujemy nasze zachowanie do warunków, a przy okazji zachowujemy autentyczność i wiarygodność. Żeby
jednak mieć wybór, trzeba wiedzieć, jakie
mamy opcje, a jedną z nich jest zdecydowanie znajomość etykiety biznesu.
Dagmara Łuczka – ekspert etykiety biznesu certyfikowany przez Międzynarodową Akademię Etykiety i Protokołu
w Londynie; założycielka Projektowni
Wizerunku, doradca w zakresie budowania wizerunku osób i firm, pasjonatka
zagadnień związanych z etykietą biznesu
i różnicami kulturowymi.
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1 Geert Hofstede, Geert. J. Hofstede, Michael Mikov: Kultury i organizacje, s. 73
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wyposażane w coraz nowsze
technologie



Zabezpieczenia obwodów
w służbie bezpieczeństwa



Jak idea Przemysłu 4.0
wpłynie na instalację elektryczną
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Ponadczasowe bezpieczeństwo
W nowym numerze specjalnym „Elektryka”, przygotowanym przez redakcje magazynów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, poruszamy szereg
istotnych zagadnień związanych z prawidłowym (a nade wszystko bezpiecznym) funkcjonowaniem zakładów przemysłowych w obszarze szeroko pojętej elektryki.
Wyjaśniamy m.in., jakiego rodzaju mierniki są stosowane w diagnostyce urządzeń
elektrycznych, jak skutecznie zminimalizować zagrożenia w szafach rozdzielczych oraz
zapewnić bezpieczeństwo obwodów elektrycznych, a także w jaki sposób projektanci
i instalatorzy instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed awariami z nimi
związanymi, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu i ukrytymi błędami
łuku elektrycznego – przy zachowaniu najnowszego ustawodawstwa europejskiego.
Oprócz tego przyjrzymy się tematowi dotyczącemu optymalizacji układów elektrycznych dzięki technologiom IIoT, jak również zastanowimy się nad tym, jak idea
Przemysłu 4.0 wpłynie na instalację elektryczną w zakładach przemysłowych. Czy
czwarta rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów okablowania
maszyn i urządzeń? Odpowiedź na to pytanie, a także na wiele innych, znajdą Państwo
w naszym najnowszym dodatku.
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Mierniki w diagnostyce
urządzeń elektrycznych
Przyrządy pomiarowe to jedne z podstawowych narzędzi
wykorzystywanych przez służby UR w zakresie obsługi i serwisu
urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Na rynku dostępne są
mierniki przeznaczone m.in. do wykrywania uszkodzeń w kablach,
pomiarów rezystancji izolacji, parametrów wyłączników różnicowo-prądowych czy rezystancji uziemień.

obiektów metalowych (kable), jak i nieprzewodzących prądu (rury PVC, betonowe itp). Można używać tylko odbiornika lub odbiornika i nadajnika (tryby
selektywne), podczas pracy z nadajnikiem
dodatkowo mierzona jest głębokość położenia obiektu.

Mierniki cęgowe
Damian Żabicki

I

stnieje duża różnorodność przyrządów pomiarowych dostępnych na
rynku. Oferowane rozwiązania są
wyposażane w nowe technologie, pozwalające na coraz łatwiejsze, dokładniejsze i powtarzalne dokonywanie pomiarów. Przy wyborze miernika ważne jest
oczywiście w pierwszym rzędzie ustalenie
wielkości elektrycznej poddanej pomiarowi oraz jej przewidywanego zakresu,
ale także takich cech urządzenia pomiarowego, jak ergonomiczna budowa, łatwość
obsługi czy duży i czytelny wyświetlacz.

Wykrywanie uszkodzeń
w kablach
Do wykrywania uszkodzeń w kablach
światłowodowych przeznaczone są mierniki mocy optycznej. Urządzenia tego
typu są w stanie mierzyć poziom mocy
źródła światła laserowego oraz lokalizować uszkodzenia w kablu światłowodowym, dzięki czemu zyskuje się pełny
obraz jakości sieci transmisyjnej. Typowy
przyrząd współpracuje z kablami SMF
i obsługuje długości fali 1310 nm,
1490 nm, 1550 nm i 1625 nm, z możliwością obsługi długości z zakresu, który
jest zdefiniowany przez użytkownika. Jeśli
chodzi o zakres pomiaru mocy, to mie-
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ści się on najczęściej pomiędzy 55 dBm
a 10 dBm.
Dostępne na rynku urządzenia przeznaczone do lokalizowania uszkodzeń
w kablach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych cechują
się prostą, a zarazem wygodną obsługą.
Do wymiany danych z użytkownikiem
przeznaczony jest zwykle wyświetlacz. To
dzięki niemu operator jest informowany
o odległości do miejsca uszkodzenia. Najczęściej przewiduje się dwa tryby wyświetlania reflektogramów. W trybie pierwszym na całości ekranu wyświetlany jest
badany przebieg. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku pojawiają się dwa
obrazy tego samego przebiegu. Na górnym przedstawiany jest cały reflektogram, zaś na dolnym wybrany fragment,
który może być powiększany w celu analizowania detali. W niektórych modelach przewidziano możliwość kompensowania impulsu wejściowego. W ten sposób zyskuje się optymalne dostosowanie
reflektometru do impedancji mierzonego
kabla, dzięki czemu bez problemu wykrywane są uszkodzenia znajdujące się w niewielkiej odległości od lokalizatora.
Na rynku dostępny jest m.in. lokalizator LKZ-1000 firmy Sonel, przeznaczony do wyszukiwania kabli i innych
infrastruktur podziemnych. Zestaw
w postaci nadajnika, odbiornika i akcesoriów pozwala na lokalizację zarówno

Zaletą tych urządzeń jest możliwość
wykonania pomiaru natężenia prądu elektrycznego w kablu bez przerywania mierzonego obwodu. Jak wiadomo, w tradycyjnym pomiarze trzeba przerwać obwód
i szeregowo podłączyć amperomierz,
a w wielu aplikacjach jest to niewygodne,
niebezpieczne, a nawet niemożliwe. Na
rynku nie brakuje mierników cęgowych
bazujących na konstrukcji cęgów bez
rdzenia magnetycznego, przy czym cęgi
mają wtedy specjalną cewkę powietrzną.
Takie rozwiązanie zapewnia niewielką
masę cęgów.
Nowoczesne mierniki są w stanie bardzo dokładnie mierzyć prądy o niewielkiej wartości. Skorzystać można przy tym
z funkcji pomiaru prądu stałego lub przemiennego ze składową stałą, przy czym
pomiar prądów o małych wartościach
można wykonać za pomocą przewodów.
Niektóre przyrządy są w stanie wykonać testy wirowania faz, uwzględniając
dwa poziomy czułości. Przy dużej czułości wykonywane są testy silników trójfazowych w stanie beznapięciowym, natomiast uwzględniając zwykły poziom czułości, można sprawdzać kierunek wirowania faz elektrycznej sieci trójfazowej.
Wiele mierników cęgowych przesyła
dane bezprzewodowo. Zastosowanie znajdują tu specjalne moduły odczytujące
wyniki pomiarów na urządzeniu zdalnym,
którym może być smartfon. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie bardzo często

rowych, ze wskazaniem prądu upływu.
Istotne pozostaje samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po
zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji. Wykonuje się bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji. Przyrząd zapamiętuje ustawienia wartości napięcia i czasów.
Z pewnością przydatne rozwiązanie stanowi też pomiar napięcia stałego
i przemiennego oraz pomiar pojemności
badanego obiektu. W sposób akustyczny
wyznaczane są pięciosekundowe odcinki
czasu, które ułatwiają zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji
izolacji. W niektórych modelach przewidziano możliwość pomiaru ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA (zgodnie z normą PN-EN
61557-4) z jednoczesnym przeprowadzeniem autokalibracji przewodów pomiarowych.

Źródło: Fluke

Kalibratory

wykorzystywane jest chociażby przy diagnozowaniu sieci elektroenergetycznych.
Specjalne moduły są bowiem podłączane
w rozdzielnicy, a zbierane dane są przesyłane i rejestrowane zdalnie, z uwzględnieniem dowolnych przedziałów czasowych.
Jako przykład oferty rynkowej można
podać miernik cęgowy CMP-2000 firmy
Sonel. Urządzenie to umożliwia wykonywanie pomiarów prądu do 2000 A za
pomocą cęgów na przewodach o średnicy
do 57 mm i szynoprzewodach o przekroju
do 70×18 mm. Oprócz tego możliwy jest
pomiar początkowego prądu rozruchowego, napięcia stałego do 1000 V i przemiennego (TrueRMS) do 750 V, a także
rezystancji, ciągłości połączeń, pojemności, temperatury i cyklu roboczego.
Innym przykładem jest miernik
cęgowy KEW2009R firmy Kyoritsu. Jego
cechy to: automatyczna zmiana zakresów
pomiarowych, pomiar metodą cęgową
przewodów o średnicy do 55 mm,
pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS), a także zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu (Data Hold) i wyświetlanie wartości średniej pomiarów (AVG). Oprócz

tego przyrząd mierzy wartości szczytowe.
Miernik można wykorzystać jako przystawkę cęgową z możliwością współpracy
z innym urządzeniem rejestrującym przebiegi prądów ACA i DCA.

Pomiar rezystancji izolacji
Mówiąc o urządzeniach przeznaczonych
do pomiaru rezystancji izolacji, należy
mieć na uwadze mierniki induktorowe
oraz przyrządy elektroniczne. Mierniki
elektroniczne są dostępne również w wersjach z odczytem analogowym.
Nowoczesne mierniki cechuje pomiar
rezystancji małym prądem, z sygnalizacją akustyczną i optyczną. Zakres pomiarowy przyrządów niejednokrotnie przekracza 100 G. Napięcia pomiarowe wybierane są w zakresie 50, 100, 250, 500
oraz 1000 V. Niektóre przyrządy mają
płynną regulację pomiędzy 50 a 1000 V
z dokładnością do 10 V. Pomiar przeprowadza się metodą dwu- oraz trójprzewodową. Niektóre modele pozwalają na
pomiar za pomocą adaptera w gnieździe
sieciowym. Jest przy tym dokonywana
automatyczna analiza kombinacji pomia-

To urządzenia pomiarowe, które generują
odpowiedni sygnał wzorcowy pozwalający na wykonanie kalibracji innego urządzenia. Przeznaczone są do kalibracji wartości: prądu, napięcia, mocy, rezystancji, częstotliwości, energii, pojemności czy
indukcyjności.
Typowym podzespołem kalibratora
jest wyjściowy układ regulacji, umożliwiający nastawianie wielkości wyjściowej
oraz źródło odniesienia, będące źródłem
wielkości elektrycznej przeznaczonej do
porównywania w stosunku do wielkości
stabilizowanej. Z kolei komparator porównuje wartości wielkości wyjściowej z wartością odniesienia. Generowany jest przy
tym sygnał błędu, natomiast wzmacniacz
błędu zapewnia wzmocnienie różnicy
sygnałów komparatora. Ostatni element
stanowi końcowy układ regulacji sterujący wielkością wartości wyjściowej.
W ofercie rynkowej znajduje się np.
kalibrator Metracal MC firmy Astat. Jest
to kalibrator wartości procesowych prądu
(mA), napięcia (mV, V), rezystancji, symulacji temperatury (PT100/1000, termoelementów typu: J, L, T, U, K, E, S, R,
B, N). Urządzenie wyposażono w funkcję rampy i w funkcję stopniową, a także
generator impulsów i grup impulsów.
Przyrząd może symulować źródło prądu
w zakresie 024 mA z jednoczesnym
wysyłaniem i pomiarem sygnału.
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Inne dostępne na rynku urządzenie
– Beamex MC6 z oferty firmy Introl –
jest kalibratorem ciśnienia, temperatury
i sygnałów elektrycznych. Należy zwrócić uwagę na pełny komunikator multi-bus dla przyrządów HART, FOUNDATION Fieldbus oraz Profibus PA. W urządzeniu przewidziano pięć trybów pracy
– miernik, kalibrator, kalibrator dokumentujący, rejestrator danych, komunikator.
Ważny jest czuły, trwały ekran dotykowy,
co umożliwia obsługę w rękawicach.

Testery wyłączników RCD
Przyrządy do pomiaru parametrów wyłączników różnicowo-prądowych w celu
zapewnienia komfortu obsługi wyposaża
się w wyświetlacz zajmujący aż połowę
wielkości płyty czołowej przyrządu. Podczas pomiarów pierwszą czynnością jest
konfiguracja miernika, po której wtyk
może być włożony do gniazda wtyczkowego. Urządzenie uruchomi się samoczynnie, a ekran zostanie podświetlony.
Istotne jest automatyczne sprawdzenie
konfiguracji przewodów, które przewidziano w instalacji elektrycznej gniazdka.
Oczywiście o wszystkich zadaniach realizowanych przez urządzenie użytkownik
informowany jest za pomocą wyświetlacza. Jeżeli wszystkie wymagania są spełnione, można zainicjować sprawdzenie
wyłącznika, a po jego zakończeniu na
wyświetlaczu pojawią się wyniki pomiarów. Gdy podczas wysyłania do instalacji prądu pomiarowego przyrząd wykryje
obecność w niej napięcia dotykowego,
które jest większe niż 50 V, test zostanie
przerwany.
Testery wyłączników RCD cieszą się
dużym uznaniem. Podczas testu używany jest prąd o wartości mieszczącej
się pomiędzy 5 a 1585 mA. Za pomocą
diody LED sygnalizuje się zarówno prawidłowe podłączenie, jak i przepływ prądu
testującego. Sprawdzać można również
wyłączniki selektywne. W typowym urządzeniu przewidziano napięcie probiercze o wartości 3 kV. Prąd pomiarowy przy
napięciu znamionowym jest generowany
co 40, 150, 200 i 500 ms. Dokładność
natężenia prądu wynosi ±2%.

Oscyloskopy
Elektrykom pracującym przy diagnostyce
urządzeń elektroenergetycznych z pewno-
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ścią przydadzą się oscyloskopy. Pozwalają
one na analizowanie przebiegów szybkozmiennych.
W typowym przyrządzie znajdują się
dwa lub cztery wejścia, które są izolowane elektrycznie. W dostępnych na
rynku urządzeniach przewiduje się kategorie bezpieczeństwa: CAT III 1000 V/
CAT IV 600 V. Standardowo możliwa jest
praca w paśmie 60 MHz, 100 MHz lub
200 MHz. Na uwagę zasługuje szybkość
próbkowania wynosząca do 2,5 GS/s,
przy rozdzielczości do 400 ps. Przydatne
rozwiązanie stanowi tryb przewijania,
który pozwala na próbkowanie danych
przebiegu nawet przez 48 godzin. Nowoczesne oscyloskopy niejednokrotnie mają
wbudowany multimetr. Na naładowanym komplecie akumulatorów pracują
one przez 7 godzin (wersje czterokanałowe) oraz przez 4 godziny (modele dwukanałowe).
W warunkach przemysłowych sprawdzi się jednoczesna analiza sygnału wejściowego i wyjścia pętli sprzężenia zwrotnego oraz blokady bezpieczeństwa. To
pozwala na diagnozowanie przeciążeń
napięciowo-prądowych w obwodzie i problemów z przebiegami czasowymi sygnałów, a także z synchronizacją. Za pomocą
oscyloskopów mogą być diagnozowane
niedopasowania impedancji wejścia lub
tłumienia. Na uwagę zasługuje funkcja
badania harmonicznych, stanów nieustalonych i obciążeń w wejściowych obwodach zasilania trójfazowego. Niektóre
modele oscyloskopów pozwalają na diagnozowanie problemów z uszkodzonymi
bramkami tranzystorów IGBT lub obwodów filtrów w konwerterach DC/AC.
Istotną rolę odgrywa możliwość testowania wyjścia PWM pod kątem odbić, stanów nieustalonych i asymetrii napięcia.
Przykładem rynkowym jest przyrząd
testujący Fluke ScopeMeter® 190 Series
II. Bazuje on na dwóch lub czterech elektrycznie izolowanych wejściach. W urządzeniu przewidziano kategorię bezpieczeństwa CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
Urządzenie charakteryzuje się wysoką
częstotliwością próbkowania – do 5 GS/s
oraz rozdzielczością do 200 ps (w zależności od modelu oraz używanych kanałów). Przydatne rozwiązanie stanowi ciągłe automatyczne wyzwalanie Connect-and-View™, pojedyncze wyzwalanie, szerokość impulsu i wyzwalanie sygnałów
wideo.

Pomiar rezystancji uziemień
Proste mierniki, dzięki którym możliwy
jest pomiar uziemień, są w stanie przeprowadzić badanie metodą techniczną (niskoczęstotliwościową). Jest również możliwe
wykonanie pomiaru ciągłości połączeń
ochronnych i wyrównawczych.
Pomiar rezystancji jest przeprowadzany metodą 2p. Za pomocą sond
pomocniczych pomiar można przeprowadzić do maksymalnie 50 k. W niektórych modelach przewidziano pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych prądem 200 mA z funkcją autozerowania. Dodatkowo można dokonać
pomiaru rezystancji elektrod pomocniczych i napięcia zakłócającego. Możliwe
jest również wykonanie pomiaru w obecności napięć zakłócających sieci. Napięcie
pomiarowe wybiera się pomiędzy 25 V
a 50 V.
Nieco bardziej zaawansowane
modele pozwalają na pomiar uziemień
metodą techniczną (3p, 4p). W niektórych modelach pomiar jest przeprowadzany przy użyciu prądu o częstotliwości 125 Hz, dzięki czemu zyskuje się
wysoki poziom odporności na zakłócenia pochodzące od sieci elektroenergetycznej. Przyrządy bywają też wyposażane
w funkcje pomiaru rezystywności gruntu
i niskich rezystancji. Przydatne rozwiązanie stanowi pomiar metodą dwucęgową, a w niektórych sytuacjach pomiar
bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu. Na rynku
dostępne są przyrządy przeznaczone do
pomiarów uziemień w energetyce, w których zakres pomiarowy, zgodnie z normą
PN-EN 61557, wynosi od 0,30 .
Dużym uznaniem cieszą się mierniki zaawansowane. W niektórych tego
typu urządzeniach stosowane są wszystkie znane metody pomiaru rezystancji
uziemień. Badania mogą być przeprowadzane metodą techniczną, również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia
wielokrotne). Istnieje możliwość wykonania pomiaru metodą dwucęgową oraz
udarową.
Damian Żabicki – dziennikarz, redaktor,
autor tekstów, specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej.
Specjalista public relations firm
z branży technicznej.


FIRMA PREZENTUJE

Batwa automatyzacja dziħki nowej
moduųowej koncepcji ruchu firmy igus
Nacisk konkurencji na firmy roƑnie lokalnie i globalnie ze wzglħdu na rosnČcČ automatyzacjħ procesów
produkcyjnych. Aby automatyzacja procesów byųa moǏliwa ekonomicznie i indywidualnie, firma igus,
wykorzystujČc wysokowydajne tworzywa sztuczne, opracowuje niskokosztowe rozwiČzania,
takie jak nowy moduųowy system ruchu robolink Apiro.

ElastycznoƑđ w projektowaniu
dziħki moduųowoƑci systemu
oraz wielofunkcyjnym profilom
W przekųadniach Ƒlimakowych nowej serii
Apiro wykorzystywane sČ wysokiej jakoƑci
trybopolimery, zawierajČce czČsteczki smaru staųego. Odporne na korozjħ i na dziaųanie chemikaliów, wysokowydajne tworzywa sztuczne zapewniajČ wysokČ stabilnoƑđ,
niskČ wagħ, dųugČ ǏywotnoƑđ i brak koniecznoƑci konserwacji. W przypadku moduųowego systemu robolink Apiro przeguby sČ
ųČczone za pomocČ wielofunkcyjnego profilu

ródųo: igus GmbH

W

droǏenie indywidualnych rozwiČzaŷ automatyzacyjnych w ųatwy
i ekonomiczny sposób jest misjČ
nowego moduųowego systemu Apiro od firmy
igus. Nazwa mówi wszystko: Apiro pochodzi
od greckiego sųowa „nieograniczony͡. Podczas opracowywania nowej serii skupiono siħ
nie tyle na odųČczeniu silnika od przekųadni,
co na wprowadzeniu zupeųnie nowego rodzaju przekųadni Ƒlimakowych, umoǏliwiajČcych zbudowanie np. szeƑcioosiowego robota
przegubowego. Przekųadnie zmieniajČce ruch
obrotowy na liniowy, przekųadnie odwrotne
oraz konwencjonalne przekųadnie robolink sČ
planowane w czterech róǏnych rozmiarach,
a wyjČtkowa moduųowoƑđ systemu sprawia,
Ǐe w razie potrzeby mogČ byđ ze sobČ ųČczone wedųug potrzeb. Nowy system umoǏliwi
wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych ruchów. Dla przykųadu ekonomiczne i indywidualne roboty typu SCARA, roboty liniowe, jak równieǏ maszyny zabierajČce
wlewki po usuniħciu produktów z wtryskarek. System transportowy i przeųadunkowy,
a takǏe roboty humanoidalne i animatroniczne, które mogČ wykonywađ np. ruchy pajČka.
Ze wzglħdu na moǏliwoƑđ stworzenia róǏnych
typów kinematyki nowa seria robolink nadaje
siħ równieǏ na specjalistyczne szkolenia, czy
teǏ do róǏnego rodzaju placówek badawczo-rozwojowych.

Misja Apiro: wykonywanie skomplikowanych ruchów – takich jak pajČk – z tylko trzema nowymi
przekųadniami Ƒlimakowymi dla ruchu standardowego, liniowego i odwróconego.

wykonanego z aluminium. UmoǏliwia to
umieszczanie waųów napħdowych w pustej
przestrzeni poƑrodku, dajČc zupeųnie nowe
moǏliwoƑci wykorzystania przekųadni Ƒlimakowej, gdzie elementem napħdzajČcym staje siħ Ƒlimacznica, powodujČca obrót profilu
aluminiowego, dziħki czemu idealnie nadaje
siħ do zastosowania w robotyce i aplikacjach
obrotowych. W przypadku nowej przekųadni Ƒlimakowej z ruchem liniowym (tzw. przekųadnia listwowa) profil aluminiowy moǏe siħ
przemieszczađ liniowo przez przekųadniħ ƑlimakowČ lub przekųadnia Ƒlimakowa porusza
siħ po profilu liniowym. Ponadto przekųadnie Ƒlimakowe majČ bardzo maųy luz. Wielofunkcyjny profil umoǏliwia równieǏ uǏytkownikowi podųČczenie róǏnych przekųadni

serii robolink Apiro. Umieszczenie kilku przegubów Apiro obok siebie pozwala równieǏ
na równolegųe poųČczenie przegubów. Daje
to niezliczone moǏliwoƑci kombinacji w celu
zautomatyzowania bardzo róǏnych aplikacji.

igus® Sp. z o.o.
ul. Dziaųkowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 863 57 70, faks: 22 863 61 69
info@igus.pl, www.igus.pl
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Czy instalatorzy instalacji elektrycznych
mogą sobie pozwolić na pominięcie
ochrony obwodu „wszystko w jednym”?
W artykule wyjaśniono, w jaki sposób projektanci i instalatorzy
instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed wszelkimi
ich awariami, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu
i ukrytymi błędami łuku elektrycznego – przy zachowaniu
najnowszego ustawodawstwa europejskiego – dzięki wprowadzeniu
ochrony typu „wszystko w jednym”.
Alfred Mörx
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warcia łukowe są jedną z głównych przyczyn powstawania pożarów elektrycznych. Dzieje się tak
dlatego, że w przeciwieństwie do przeciążeń, spięć czy prądów upływu tego
typu usterek nie można wykryć tradycyjnymi urządzeniami wyłączającymi, takimi
jak MCB, RCCB lub RCBO. Norma międzynarodowa IEC 60364 (część 4–42)
zaleca instalowanie urządzeń służących
do wykrywania zwarć łukowych (AFDD
– Arc Fault Detection Devices), które mogą
znacząco zmniejszyć ryzyko pożaru elektrycznego w budynkach.

Ewolucja urządzeń ochronnych
W niedługim czasie po pojawieniu się
elektryczności zdano sobie sprawę również z zagrożeń z nią związanych. Eksperci uznali potrzebę wykrywania dużych
prądów zwarciowych i odłączenia zasilania przy wystąpieniu awarii, co doprowadziło do powstania wyłączników instalacyjnych. Wyrafinowanie tych urządzeń
nastąpiło szybko, ponieważ kilku pionierów bezpieczeństwa elektrycznego uznało,
że oprócz przetężeń niebezpieczne napięcia również powinny być odłączane, aby
zmniejszyć ryzyko migotania komór.
W 1950 roku nastąpił znaczny przełom wraz z wynalezieniem detektorów
różnicowoprądowych. Gottfried Biegelmeier, austriacki pionier, wynalazł
w 1957 roku tak zwane zabezpieczenie różnicowoprądowe zwłoczne. Wraz
ze stałym przekaźnikiem magnetycznym,
zdolnym do wykrywania nawet bardzo

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Źródło: Eaton
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małych prądów upływu, kluczowe było,
aby uczynić RCCB popularnym i najważniejszym urządzeniem zabezpieczającym
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Rozpoznawalne ulepszenia urządzeń
MCB rozpoczęły się w latach sześćdziesiątych, na skutek których w latach osiemdziesiątych wprowadzono urządzenie
RCBO. Jednak dopiero na początku XXI
wieku technologia cyfrowa została zastosowana w urządzeniach zabezpieczających wraz z wprowadzeniem urządzeń
RCCBs z dodatkowymi funkcjami cyfrowymi, tak zwanych cyfrowych RCCBs.
Teraz pojawienie się ochrony „trzy w jednym”, łączącej RCCB, MCB i AFDD
w jednym urządzeniu, stanowi kolejny
ważny krok naprzód, zapewniając instalatorom prostotę pojedynczego urządzenia
przy kompleksowej ochronie i zmniejszonym ryzyku pożarów wywołanych zapłonem w instalacji elektrycznej. W czasach,
gdy dobry wizerunek firmy jest ważniejszy niż kiedykolwiek w pozyskiwaniu
i utrzymaniu klientów, instalatorzy mogą

w znacznym stopniu nalegać na jak najwyższy poziom ochrony u swoich zleceniodawców.

Wykrywanie zwarć łukowych
W przeciwieństwie do zwarć i upływu
błędy łuku elektrycznego są znacznie
trudniejsze do wykrycia, ponieważ nie
towarzyszy im narastanie prądu. Natomiast 90% zwarć łukowych występuje
w pojedynczym przewodzie. Reszta zdarzeń występuje między przewodami fazowymi i neutralnymi lub między fazą
a uziemieniem ochronnym. Szeregowe
zwarcie łukowe nie musi być bezpośrednim zagrożeniem; może jednak wzniecić
ogień przez zapalenie łatwopalnego materiału.
Urządzenia MCB reagują jedynie na
narastanie prądu, więc nie mogą wykrywać szeregowych i równoległych zwarć
łukowych. RCCB działają przez wykrywanie dysproporcji między fazą a przewodem neutralnym, która powstaje, gdy

prąd różnicowy zaczyna płynąć do ziemi.
Mogą więc zostać wyzwolone prądami
upływu między fazą a ziemią, natomiast
mniej niż 10% zwarć łukowych występuje
między fazą a ziemią. Na szczęście jednak
nadchodzące zwarcie łukowe jest poprzedzone sygnałem wysokiej częstotliwości
nałożonym na przewód zasilający, odpowiadającej przebiegowi tego zjawiska; te
cechy mogą zostać wykryte przez AFDD
za pomocą jego mechanizmu wykrywania cyfrowego, który reaguje, odłączając
wadliwy obwód w celu zminimalizowania
lub powstrzymania uszkodzenia.

Ustawodawstwo
Ogólnoświatowe wymagania zostały formalnie ustanowione po raz pierwszy
w 2012 roku, kiedy to Międzynarodowa
Komisja Elektrotechniczna wprowadziła
normę IEC 62606, dotyczącą urządzeń
wykrywania zwarć łukowych (AFDD).
Podczas gdy IEC jest międzynarodowym
standardem i organem oceny zgodno-

Serwoprzewód hybrydowy
z 36-miesięczną gwarancją
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Instalatorzy powinni zawsze stosować najnowocześniejsze zabezpieczenia
i respektować ich krajowe przepisy oparte
na normie IEC 60364 lub HD 60364,
aby zapewnić zgodność z nimi i upewnić się, że właściwa instalacja urządzeń
ochronnych minimalizuje zagrożenie pożarem elektrycznym.

Źródło: Eaton

Strategie ochrony zasilania

↗ Rys. 1. Równoległe i szeregowe zwarcia łukowe w obwodzie końcowym

ści we wszystkich dziedzinach elektrotechniki, wprowadzenie do użytku urządzeń AFDD zdefiniowało nowy poziom
ochrony, który pozwolił na radzenie sobie
ze znacznymi problemami w instalacjach
elektrycznych niskiego napięcia w zastosowaniach mieszkaniowych, handlowych
i przemysłowych.
Poprzez uzupełnienie części 4–42,
ochrony przed skutkami termicznymi,
w normie IEC 60364 dotyczącej niskonapięciowych instalacji elektrycznych,
pojawiło się tam silne zalecenie ochrony
tychże instalacji przed zagrożeniami termicznymi i zagrożeniami pożarem elektrycznym. Ponieważ większość zagrożeń
pożarami powstałymi z instalacji elektrycznych pochodzi z szeregowych lub

równoległych zwarć łukowych, powyższe uzupełnienie do normy w 2014 roku
było ważnym krokiem w celu wykorzystania nowoczesnej techniki, aby lepiej
chronić życie ludzkie, instalacje i towary.
IEC zdecydowanie podkreśliła znaczenie
tego zalecenia, rekomendując ustawodawstwu w poszczególnych krajach przyjęcie
instalacji AFDD jako obowiązkowej, np.
w Niemczech.
Oprócz Niemiec wiele krajów wdrożyło
już nowe wymogi dla AFDD do swoich
lokalnych standardów, w tym Holandia,
Czechy, Hiszpania, Dania, Łotwa, Słowacja, Rumunia, Węgry i Szwajcaria. W Finlandii, Szwecji, Islandii i Włoszech prowadzone są kampanie informujące obywateli
o ważności instalacji AFDD.

Źródło: Eaton

↙ Rys. 2. Obecnie na
rynku dostępne są
produkty łączące
w sobie funkcje
trzech urządzeń:
wyłącznika nadprądowego, wyłącznika
różnicowoprądowego oraz detektora
iskrzenia.
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Podczas gdy bezpieczeństwo ludzi,
ochrona sprzętu i pomieszczeń mają
zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę
dzisiejszą zależność od urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niezawodność
dostaw energii ma również znaczenie krytyczne. Dobre jakościowo AFDD zapewniają wysoki poziom ochrony przy minimalnym stopniu niepożądanego zadziałania, możliwej dzięki krzyżowej komunikacji z innymi obwodami lub wykrywaniem
wysokich częstotliwości generowanych
raczej przez obciążenie urządzeń, a nie
nadchodzące zwarcia łukowe.
Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami przy zapewnieniu
kompleksowej strategii ochrony, wykonawcy powinni zainstalować urządzenia ochronne obejmujące MCB, RCCB
lub RCBO i AFDD; razem zabezpieczające przed przeciążeniem, spięciami, prądami różnicowymi i zwarciami łukowymi w obwodach końcowych. Obecnie
na rynku dostępne są również produkty
łączące w sobie funkcje MCB, RCCB
i AFDD. Urządzenia te są ekonomiczne,
kompatybilne, niezawodne i łatwe do
zainstalowania, co znacznie ułatwia projektowanie i instalację sieci elektrycznej.
Urządzenia tego typu zapewniają szybkie wykrywanie z dużą dokładnością, co
ma zasadnicze znaczenie przy minimalizacji niepożądanego zadziałania wyłącznika,
a jednocześnie charakteryzują się dużą
czułością przy wykrywaniu. Produkty te
są zaprojektowane tak, aby dokładnie
odróżniać rzeczywiste ryzyko od innych
sygnałów wysokiej częstotliwości.
Ponadto zdolność komunikacji krzyżowej z innymi obwodami gwarantuje,
że urządzenia te zadziałają tylko wtedy,
gdy odpowiedni sygnał zostanie wykryty
w ich własnym obwodzie końcowym.
Alfred Mörx
Mörx, niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego
w Europie. 

Optymalizacja
układów elektrycznych
dzięki technologiom IIoT

Nowe technologie zwiększą popularność stosowania systemów monitorujących stan urządzeń.

Andrew Sohn, Theodore Hill

F

irmy logistyczne, takie jak np.
FedEx czy UPS, przez lata inwestowały miliardy dolarów w śledzenie
powierzanych im zasobów i optymalizację swoich działań. Wdrożenie takich procedur i taka analiza danych były nieosiągalne dla wielu innych przedsiębiorstw,
ponieważ inwestycja była po prostu nieopłacalna.

niezawodność, optymalizację czasu działania i selekcji oraz wpływają na poprawę
bezpieczeństwa pracy. Ponadto jednostki
procesorowe, przekaźniki i mierniki są
często używane w układach zarządzających energią. Zapotrzebowanie na osprzęt
do dystrybucji energii, współpracujący
z systemami sterującymi i monitorującymi
dane, będzie tylko rosło.
Przyjrzyjmy się trendom rynkowym,
które wpływają na zapotrzebowanie na
Obecnie sytuacja ulega zmianie i w przyimplementacje systemów analizy danych.
padku wielu zastosowań w różnych gałę→ Era cyfryzacji. Z powodu starzejąziach przemysłu możliwe jest użycie
cej się, doświadczonej kadry najważzaawansowanej analizy danych w celu
niejszy w nadchodzących latach wpływ
optymalizacji zysków i poprawy wynina funkcjonowanie firm produkcyjnych
ków produkcji. Wraz z postępującymi
będzie miało pozyskiwanie wykształcoprocesami starzenia się infrastruktury
nych robotników, pracujących w produksprzęt wykorzystywany w zakładach przecji i we wspierających produkcję przedsięstaje prawidłowo funkcjonować. Dlatego,
biorstwach. Ogromna wartość, jaką jest
w celu zapewnienia poprawnej pracy sysdoświadczenie, zniknie wraz ze starszymi
temu i odpowiedniej reakcji na pojawiapracownikami. Dostępni teraz specjaliści
jące się problemy, pracownicy muszą
od maszyn, czyli ludzie potrafiący zidenpoświęcać maszynom coraz więcej czasu.
Firmy monitorują drogą cyfrową
tyfikować problem „na słuch”, odejdą.
i zarządzają bardzo wartościowymi zasoNowa kadra, wychowana w świecie cyfrobami od dziesięcioleci. Wciąż jednak istwym, będzie oczekiwać specjalnych narzęnieje duża grupa urządzeń elektrycznych
dzi wspierających ich działania w celu
niepodłączonych do takich sieci sterowazwiększenia jakości i wydajności produknia i monitoringu. Jest jednak nadzieja.
cji. Na rynku pojawią się „inżynierowie
Współczesne urządzenia rozdzielające
cyfrowi” – zarówno mechanicy, jak i elekenergię elektryczną zawierają w sobie
trycy – oraz specjaliści od analizy danych.
nowoczesne półprzewodnikowe elementy → Jeśli możliwe jest dokonanie pomiaru
jakiejś wielkości, parametrów, urządzeelektroniczne, które zapewniają większą
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nie będzie podłączone do sieci. Niektórzy
szacują, że sieć maszyn przemysłowych
będzie w 2020 r. liczyć 50 mld urządzeń.
Stwarza to szansę na budowanie biznesów
polegających na wykorzystaniu danych
i ich analizie, w celu osiągnięcia niespotykanych wcześniej możliwości, skrócenia
czasu pracy i zwiększenia wydajności.
→ Wgląd w biznes. Dostępna obecnie moc
obliczeniowa oferuje możliwość zaproponowania prostszych, bardziej praktycznych rozwiązań złożonych problemów.
Umożliwia to osiągnięcie nowego poziomu efektywności procesu i wglądu
w prowadzony biznes. Sposób monitorowania przenosi się na wyższy poziom:
od pojedynczych czujników i sterowników
(poziom obiektowy), do rozmiarów całej
fabryki i ludzi na linii produkcyjnej.
W skrócie, zebrane dane muszą trafić do
odpowiednich osób, które prawidłowo je
wykorzystają.
Obserwacja wymienionych trendów
w przemyśle prowadzi do konkluzji, że
w niedalekiej przyszłości pojawią się na
rynku pracownicy nowej generacji, z których wielu będzie wymagać dostępności lepszych, bardziej wydajnych narzędzi cyfrowych, ponieważ przyzwyczajeni będą do ich posiadania i sprawnej
obsługi. Powstający już obecnie Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) umożliwi też
kierownikom fabryk i inżynierom maksymalne wykorzystanie potencjału drzemiącego w ich infrastrukturze, sprzęcie i operacjach, sprawiając, że staną się bardziej
inteligentne i wydajne.

Wpływ na dystrybucję
energii elektrycznej
Wdrożenie technologii IIoT dotyczy
integracji skomplikowanych urządzeń
fizycznych, wyposażonych w liczne czujniki połączone w ramach sieci, wraz
z odpowiednim oprogramowaniem.
Takie rozwiązanie umożliwia użytkownikowi przetwarzanie danych ze sprzętu,
ich analizę i użycie do optymalizacji procesu, poprzez łączenie inteligentnych
maszyn z operatorami potrafiącymi najlepiej wykorzystać informacje i analizować
otrzymane dane. Dlatego technologia IIoT
daje możliwość zmiany sposobu dystrybucji energii – od poprawy efektywności
i działania samej sieci zasilania, do lepszej ochrony sprzętu i personelu. Sprzęt
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cje pozwalają starszym, ale wciąż sprawnym systemom dystrybucji na aktualizację sprzętową w postaci nowych rozdzielnic, wyłączników, przekaźników, mierników itp., w które wyposażone są wszystkie nowsze urządzenia cyfrowe potrafiące
zbierać informacje. Dane te mogą być
przechowywane w chmurze z kontrolowanym dostępem, łącząc wszystkie informacje w klarowny i przejrzysty obraz funkcjonowania procesów.

nik, aby osiągnąć żądaną dokładność i nie
przekroczyć maksymalnego obciążenia.
Amerykańska organizacja ANSI
opracowała standardową metodę służącą
do klasyfikacji dokładności i obciążenia
czujników (C57.13). Zwykle wymagana
jest klasa 200 lub większa w przypadku
ochrony układów przekaźnikowych,
oraz klasa 100 lub niższa w przypadku
podstawowych urządzeń mierniczych.
W razie pytań należy skontaktować się
z producentem sprzętu, by określić,
jaki rodzaj czujnika będzie odpowiedni
w danej sytuacji.
Kolejnym krokiem jest aktualizacja
sprzętowa liczników, przekaźników
i urządzeń załączających, by mogły one
generować potrzebne dane. Wraz ze starzeniem się sprzętu należy wymieniać
podzespoły elektroniczne na bardziej
nowoczesne i inteligentniejsze. Ponadto,
w celu poprawy bezpieczeństwa i selektywności, przebiegi prądowe każdego
z bezpieczników pozwolą określić indywidualne obciążenie podzespołu. Zarejestrowane przebiegi zapewnią wgląd
w stan urządzenia i pozwolą na optymalizację sprzętu. Wybrane liczniki i urządzenia wyzwalające powinny mieć możliwość komunikacji poprzez każdy standardowy otwarty protokół stosowany
w przemyśle. Istniejący lub unowocześniony system zarządzania energią może
być zaprogramowany, by śledzić i kontrolować napięcie, natężenie prądu i stan
urządzenia, bez pomocy dodatkowych
czujników.
Dane powinny być umieszczone na
centralnym serwerze danych lub w chmurze. Połączenie systemu w sieć pozwoli
na wgląd w parametry i stan pracy wielu
urządzeń w tym samym czasie i stworzenie obrazu działania całego systemu. Sieci
mogą być zbudowane z poziomu chmury,
aż do poziomu obiektowego, z inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi.

Na początku małe kroki

Być mądrzejszym

Optymalizacja rozpoczyna się od zbierania
danych z czujników. Najczęściej używane
czujniki w elektrycznych systemach rozdzielczych to przetworniki prądu i napięcia. Dane z tych czujników skojarzone
z pozostałymi informacjami, takimi jak
temperatura i status, stanowią podstawę
do rozpoczęcia monitorowania urządzeń.
Ważne jest, by wybrać prawidłowy czuj-

Co zrobić z zebranymi danymi? Wykorzystanie w pełni możliwości systemu
IIoT w przedsiębiorstwie oznacza również
wykorzystanie systemów analitycznych.
Mogą one umożliwić wgląd w przebieg
procesu i proponować możliwości udoskonalenia, takie jak poprawa zarządzania
energią, redukcja pików w profilu zużycia
energii w przedsiębiorstwie czy zakładzie

do dystrybucji energii nowego typu jest
bowiem wyposażony w czujniki napięcia
i natężenia prądu, które mogą być wykorzystane do zapewnienia operatorom
wglądu w takie dane, jak poziom obciążenia sprzętu lub charakterystyka jego
pracy. Dane te mogą być zbierane i przechowywane, po niewielkich dodatkowych
kosztach, przez zaawansowane technologie optymalizacji działania sprzętu. Ponieważ większość nowoczesnego sprzętu
będzie w stanie wykorzystać potencjał
rozwiązań i funkcji oferowanych przez
IIoT, pojawiają się pytania odnośnie integracji istniejących starszych urządzeń
i ich roli w nowej cyfrowej epoce. Nie
każdy bowiem system rozdzielający energię wymaga rozbudowanej infrastruktury. Zamiast tego nowoczesne innowa-

Technologia IIoT daje
możliwość zmiany sposobu dystrybucji energii
– od poprawy efektywności i działania samej
sieci zasilania, do lepszej
ochrony sprzętu
i personelu.

Źródło: GE

poziom sygnału [dB]

częstotliwość
↗ Rys. Przebiegi elektryczne silnika napędzającego przekładnie. Niebieska linia oznacza warunki normalne, czerwona przedstawia awarię łożyska.

oraz wykrywanie uszkodzeń, jednocze→ unikanie opóźnień z powodu braku
śnie drogą cyfrową dostarczając dane do
dostępnej obsługi.
odpowiednich osób w celu szybszej reakcji i współpracy.
Zazwyczaj projekt obejmował oprzyrząWiększość systemów analitycznych
dowanie dla silnika, prądnicy, przekładni
wymaga właściwego przetworzenia i zroi urządzeń obciążonych mechanicznie.
zumienia danych, funkcjonowania sysWiele czujników czuwa nad poprawnotemu i ustalenia potencjalnych awaścią działania systemu, wykrywając potenrii sprzętu jeszcze przed jego użyciem.
cjalne problemy. Jednakże zbieranie i anaMoże to brzmieć jak wyzwanie, ale jest
liza tych danych wymagają dedykowana to prosta rada. Współczesne narzędzia
nego sprzętu sterującego, o dużej szybkoi oprogramowanie mogą uczyć się prości przetwarzania danych oraz ich przecesu, automatycznie definiować zależnochowywania, a także wyspecjalizowanego
ści, wykrywać anomalie.
personelu do obsługi konkretnego rodzaju
sprzętu.

Tradycyjna analiza prewencyjna
Dawniej sprzęt skonstruowany na
potrzeby zaawansowanej analizy danych
był bardzo drogi i skomplikowany. Mógł
obsłużyć takie maszyny, jak wielkie turbiny, generatory, sprężarki i pompy. Urządzenia te występują w wielu aplikacjach,
takich jak procesy przemysłowe, produkcja energii, również odnawialnej czy
transportowanie medium. Cele implementacji systemu to:
→ ograniczenie liczby czynności związanych
z obsługą maszyn,
→ zapobieganie nieplanowanym przestojom
i opóźnieniom,
→ maksymalizacja osiągów systemu,

Bardziej zaawansowane metody
W centrum badań firmy GE rozwinięto metody analityczne wykorzystujące w pierwszej kolejności wykres obciążenia urządzenia. Metody te nie tylko
umożliwiają detekcję problemów w układzie elektrycznym, ale również pozwalają wykryć defekt mechaniczny. Po zastosowaniu zaawansowanej filtracji sygnału
i odpowiednich technik analitycznych
uszkodzenie może być widoczne w przebiegu napięcia transformatora na przyłączach silnika (rys.). Owe sygnały elektryczne mogą być zestawione z innymi, by
ułatwić diagnozę. Metoda analizy prze-

biegu napięcia pozwala na zdiagnozowanie problemu wcześniej i w sposób pewniejszy niż w przypadku badania wibracji. Analiza danych, z której dotychczas
korzystały tylko kosztowne obiekty, teraz
jest dostępna dla mniejszych urządzeń,
co wpływa korzystnie na stan całej operacji, a nie jedynie poszczególnych podzespołów.

Podsumowanie
Niezależnie od wieku zakładu przemysłowego menedżerowie mogą zaimplementować oprzyrządowanie, sieć i osprzęt
analizujący, by zwiększyć zyski. Dzięki
wydłużeniu czasu pracy maszyn i redukcji kosztów pracy Przemysłowy Internet Rzeczy może zapewnić nowe źródła
dochodu. Warto więc już dziś zrobić krok
w kierunku lepszej, bardziej inteligentnej
i wydajnej przyszłości.
Andrew Sohn jest menedżerem produktu
dla usług związanych z dostawą energii
w firmie GE Industrial Solutions. Jest również członkiem IEEE Industrial Application Society.
Theodore Hill jest starszym inżynierem
ds. aplikacji systemów elektrycznych
w firmie GE Industrial Solutions. 
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Zabezpieczenia obwodów
w służbie bezpieczeństwa
Odpowiednio dobrane i prawidłowo zainstalowane wyłączniki
nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające w obwodach elektrycznych i systemach zasilania chronią
pracowników przed wypadkiem, a maszyny przed uszkodzeniem.

W

iększość inżynierów, techników i pracowników fabryk jest
w stanie opowiedzieć jakąś
historię związaną z wypadkiem przemysłowym, takim jak poparzenie czy porażenie prądem, który zdarzył się na terenie fabryki. O ile większość wypadków
zdarza się podczas fazy budowy i instalacji, czynności związanych z utrzymaniem
ruchu i podczas prowadzenia testów,

Źródło: AutomationDirect

Bert Purdy

mogą one wystąpić także w okresie normalnej pracy urządzeń. W praktyce eksploatacyjnej znanych jest wiele scenariuszy, w których dochodzi do poparzenia lub porażenia prądem, ale większości z nich można uniknąć przez stosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych, elementów i urządzeń zabezpieczających oraz przestrzeganie procedur operacyjnych.
Istnieje wiele przyczyn pożarów instalacji elektrycznej oraz innych wypadków.
Dla każdego z nich przewidziano i opisano wiele metod zapobiegania. Zebrano
je między innymi w dokumencie Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej w USA (NFPA) – NFPA 70
– 2017: National Electrical Code (NEC).
Dla większości z nich w dużej mierze bezpieczeństwo sieci elektrycznej zależy od
właściwego zabezpieczenia obwodów,
które redukuje liczbę wypadków i ich
dotkliwość.
Każda forma zabezpieczenia obwodów elektrycznych jest bardzo istotna
dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pracowników. Często jednak
jest ono pomijane lub traktowane jako
kwestia drugorzędna. Właściwe zabezpieczenie systemu lub sprzętu jest kluczowe
dla redukcji ilości kosztownych przestojów i awarii cennego sprzętu. W dalszej części artykułu przedstawiono popularne przypadki awarii układów elektrycznych i sposoby zabezpieczania personelu
i sprzętu.

↗ Regulacje i metody zabezpieczenia personelu i maszyn przed porażeniem, poparzeniami i pożarem znajdują się w dokumencie NFPA 70-2017: National Electric Code (NEC).
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Przypadki uszkodzeń
Właściwe zabezpieczenie obwodów
i samych urządzeń przed zwarciem i przeciążeniem jest wymagane w celu ochrony
sprzętu elektrycznego. Podczas budowy

przeciążenie obwodu może skutkować
odcięciem zasilania. Podczas prowadzenia czynności utrzymania i eksploatacji
niewłaściwe podłączenie przewodów lub
źle odłożone narzędzie może aktywować
urządzenia bezpieczeństwa.
Na przykład podczas prac związanych
z wdrożeniem projektu w fabryce aktywowany został dużej wielkości wyłącznik
nadmiarowo-prądowy. Wyłącznik spełnił swoje zadanie, szybko zakańczając
stan zwarcia, ale odciął zasilanie w całym
budynku. Wówczas nie było wiadomo,
który z wielu układów elektrycznych
w budynku spowodował zbyt duże obciążenie, więc znalezienie źródła problemu
było trudne.
W końcu udało się stwierdzić, że
powodem zwarcia był dużych rozmiarów
silnik elektryczny. Problem był trudny
do znalezienia ze względu na bezpieczniki odłączające obciążenie, stosowane
w celu bezpiecznego ograniczania obciążenia generatora poprzez odłączanie części obciążenia. Urządzenia te włączają się
ponownie z opóźnieniem, utrudniając rozwiązywanie problemów.
Mimo że praca urządzenia ochronnego przyczyniła się do końcowego efektu
zabezpieczenia, wyłącznik ten wciąż funkcjonował i ochraniał ludzi oraz sprzęt
podczas czynności naprawczych i procesu diagnostyki. Po zlokalizowaniu zwarcia i jego naprawie rozwiązaniem długoterminowym była koordynacja działania wszystkich wyłączników nadmiarowo-prądowych w taki sposób, by wyłączniki znajdujące się na końcu układu włączały się pierwsze podczas mniej poważnych awarii.
Kolejny wypadek nastąpił pod koniec
tygodniowego przestoju fabryki, związanego z wykonywaniem czynności utrzymania zapobiegawczego, prowadzonych
na aparaturze rozdzielczej. Jako część procesu utworzenia nowej sieci energetycznej dokonano ostatecznego testu systemów bezpieczeństwa, by upewnić się,
że wszystkie szyny i przewody zasilające
są zaizolowane oraz nieuziemione wspólnie. Wyłączniki bezpieczeństwa również
muszą być testowane, by dowieść integralności materiałów izolujących.
Nawet po dokonaniu wszystkich
testów, podczas których główny wyłącznik bezpieczeństwa był zamknięty, nastąpiło zwarcie w aparaturze rozdzielczej.
Późniejsze dochodzenie dowiodło, że ktoś

nieumyślnie pozostawił narzędzie w miejscu, gdzie na skutek wibracji spadło ono
na główny wyłącznik bezpieczeństwa
i było to trudne do zauważenia. Na szczęście działający wyłącznik ograniczający
został szybko aktywowany, co ograniczyło
skutki awarii do niewielkich uszkodzeń.
Bez wyłącznika ograniczającego zwarcie prawdopodobnie skutkowałoby ono
powstaniem łuku elektrycznego w oprzyrządowaniu i potencjalnymi obrażeniami
pracowników na skutek pożaru lub iskier.

Zabezpieczenie obwodów jest bardzo ważne
dla ochrony maszyn przed
natężeniem prądu wyższym niż wynikające z ich
mocy znamionowej.
Zabezpieczenia przed porażeniem
i pożarem

→
→
→
→
→

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
powyższych zdarzeń, standard NFPA 70
E-2018: Standard for electrical safety In
the Workplace zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa układów
elektrycznych oraz wiele innych regulacji dotyczących elektrycznych obwodów i zabezpieczeń przed przeciążeniem.
W dodatku dokument NFPA 79-2018:
Electrical standard for industrial machinery również zawiera informacje dotyczące zabezpieczeń dedykowanych dla
sprzętu. W Polsce podobne zagadnienia
porusza norma PN-EN 50110-1:2001
i 2005 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych” oraz inne dokumenty – przede
wszystkim stosowne rozporządzenia.
Istnieje wiele wymagań oraz wskazówek, których należy przestrzegać, aby
zabezpieczyć personel i maszyny przed
porażeniem, pożarem i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami, będącymi skutkiem działania energii elektrycznej lub
awarii układów elektrycznych. Niektóre
z zabezpieczeń zawierają w sobie takie
elementy, jak:
blokowane funkcje odłączania,
bramki odłączające napięcie,
sygnały informujące o niebezpieczeństwie,
zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe,
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że prezentowana w tym tekście dyskusja jest
jedynie ogólnym rozważaniem i istnieją
od niej wyjątki dotyczące wielu wymagań,
a niektóre z istotnych szczegółów nie są
w niej zawarte.
Mimo że wyłączniki w przemysłowych
systemach sterowania są często pomijane,
należy podkreślić, iż pełnią one bardzo
ważną funkcję, zapewniając, że zasilanie
jest całkowicie odcięte w celu wykonywania czynności utrzymania ruchu lub eksploatacyjnych działań personelu.
Regulacje wymagają, aby wszystkie
źródła zasilania zostały wyłączone, zablokowane oraz oznaczone, zanim wykonywane będą czynności serwisowe. Możliwość wyłączenia zasilania zapewnia taką
funkcjonalność.
NFPA 79 wymaga stosowania wyłączników w celu izolacji źródła zasilania
w maszynie. Taki wymóg można technicznie zrealizować w bardzo prosty sposób
za pomocą wtyczki i dodatkowego oznaczenia bezpieczeństwa, jednak w przypadku większości urządzeń realizowane
jest to inaczej. Typowe metody odłączania zasilania to wyłączniki UL 98 z bezpiecznikami lub bez albo wyłączniki bezpieczeństwa typu UL 489. Zwykle istnieje jeden obwód zasilający, a jakiekolwiek zasilanie powinno zostać wyłączone
poprzez aktywację wyłącznika dla konkretnej maszyny. Taki wyłącznik powinien
być oznaczony jako „Wyłącznik zasilania
maszyny”. Jeżeli istnieje wiele źródeł zasilania, to ich oznaczenia muszą w sposób
jednoznaczny o tym informować i wskazywać na procedurę odłączenia zasilania od
maszyny.
Taki wyłącznik powinien zostać
zamontowany wewnątrz lub nieopodal głównego systemu sterowania. Jeżeli
główny system sterowania jest zasilany
napięciem 120 Vac lub 480 Vac albo
jeżeli w obwodach występuje jakiekolwiek napięcie większe lub równe 50 Vac
lub 60 Vdc, z wyłącznikiem powinny być
sprzężone specjalne drzwi ochronne. Aby
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
otwarcie drzwi powinno być niemożliwe,
jeśli wyłącznik nie jest dezaktywowany.
Otwarcie w takiej sytuacji jest tylko możliwe dla wykwalifikowanego personelu ze
specjalistycznymi narzędziami.
O ile wyłącznik sprzężony z drzwiami
ochronnymi jest najlepszym sposobem
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na odłączanie zasilania z panelu sterowania, dopuszczalne są również inne zabezpieczenia, takie jak blokady drzwi i klucze oraz elementy ochraniające, zabezpieczające personel przed bezpośrednim kontaktem z obwodami będącymi pod napięciem i wiodącymi prąd. Niezależnie od
metody wykorzystywanej do odłączenia
zasilania lub ochrony personelu, oznaczenia bezpieczeństwa na obudowie powinny
zawierać odpowiednie instrukcje odłączenia zasilania.

Zabezpieczenia obwodów
Właściwe zabezpieczenie prądowe jest
kluczem do zapobiegania groźnym przeciążeniom spowodowanym zwarciem,
zbyt dużym natężeniem prądu, problemami z uziemieniem, skokami napięcia
związanymi z przepięciami i innymi zdarzeniami odbiegającymi od normy.
Aby zapewnić tego typu ochronę,
ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy
podstawowymi zabezpieczeniami obwodów a zabezpieczeniami dodatkowymi.
Ogólnie rzecz ujmując, zabezpieczenia
podstawowe chronią przewody, a dodatkowe zabezpieczenia zapewniają ochronę
dodatkową, jednak niewystarczającą dla
ochrony sprzętu i urządzeń. Dodatkowe
zabezpieczenia są często stosowane dla
ochrony sprzętu nisko obciążonego, obciążeń elektrycznych wewnątrz maszyny lub
służą jako proste elementy i moduły do
odłączania.
Określono wiele ogólnych wymagań
i sposobów na prowadzenie przewodów,
organizację uziemienia i grupowanie przewodów, w celu zabezpieczenia maszyn
i personelu. Aby zapewnić ochronę przed
przeciążeniem, zwarciem lub problemami
z uziemieniem, potrzebne są podstawowe
i dodatkowe zabezpieczenia obwodów.
Ogólnie urządzenia oznaczone jako UL
489 zapewniają podstawowe zabezpieczenie obwodów, a urządzenia UL 1077
to zabezpieczenia dodatkowe, z ich funkcjami opisanymi w dokumencie NEC 100,
430 oraz 409. Poza Stanami Zjednoczonymi istnieją inne, podobne standardy jak
wspomniany dokument normatywny PN-.
Większość obwodów elektrycznych
zaczyna się od zabezpieczeń podstawowych, takich jak właściwie opisany
wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik. Takie urządzenia chronią przed pożarem i porażeniem prądem, ograniczając
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natężenie prądu w przewodach i umożliwiając odłączenie zasilania podczas prac
serwisowych.
Podstawowe zabezpieczenia niekoniecznie chronią obciążenia, takie jak zasilacze, komputery PC czy jednostki sterowników PLC. Aby zabezpieczyć te elementy, wymagane jest użycie dodatkowych zabezpieczeń w postaci wyłączników nadmiarowo-prądowych i lokalnych
bezpieczników. Dodatkowe zabezpieczenia
zapewniają dodatkową ochronę sprzętu,
podczas gdy podstawowe zabezpieczenia
są już zastosowane i zabezpieczają całe
obwody lub w niektórych przypadkach
nie są w ogóle wymagane.

Właściwe zabezpieczenie prądowe jest kluczem
do zapobiegania groźnym
przeciążeniom spowodowanym zwarciem, zbyt
dużym natężeniem prądu,
problemami z uziemieniem, skokami napięcia związanymi z przepięciami i innymi zdarzeniami odbiegającymi od
normy.
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
i bezpieczniki
Miniaturowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe o oznaczeniu UL 489 i wyłączniki
z zamkniętą obudową są często używane
jako podstawowe zabezpieczenie obwodów zasilających po głównym wyłączniku
lub w układach z silnikami elektrycznymi. Są dostępne w różnych rozmiarach i zarazem parametrach roboczych, od
dziesiątych części ampera do 800 amperów, również w postaci miniaturowej,
w wielu obudowach, konfiguracjach 1-, 2i 3-polowych.
W przypadku tych urządzeń wykorzystywane są termiczne lub magnetyczne wyzwalacze do wyzwolenia/otwarcia wyłącznika, w zależności od przeciążenia lub wykrytego zwarcia. Przeciążenie to nadmierna wartość natężenia prądu

w zabezpieczanym obwodzie, powodująca wzrost temperatury przewodów
i sprzętu. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczają przewody przed tymi
niebezpiecznymi zjawiskami przez detekcję wzrostu temperatury na skutek przeciążenia w czułych termicznie elementach.
Poważne uszkodzenia na skutek zwarcia powstałyby w mgnieniu oka. Dlatego
moduł detekcji wyczuwa nagłą zmianę
pola magnetycznego i inicjuje funkcję
zabezpieczającą.
Niektóre z wyłączników zawierają
układy ograniczające natężenie w celu
szybkiej reakcji na wystąpienie zwarcia.
Zmniejsza to ilość energii, która może
uszkodzić sprzęt lub przewody. Cechują je
prądy zwarcia od 10 A do 100 kA. Różne
typy wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczone dla niskoobciążonych układów, takich jak układy rezystancyjne, oraz dla wysokoobciążonych układów, takich jak obciążenia indukcyjne
i inne, posiadają ponadto różne charakterystyki działania. Wyłączniki ze specjalną
charakterystyką pracy zapewniają najlepszą ochronę oraz redukują zjawisko samoczynnego wyzwalania/wyłączania (nuance
tripping).
Bezpieczniki są zwykle kosztowo najefektywniejszą metodą zabezpieczenia przed przeciążeniem. Sprawdzają
się w zastosowaniach, w których występują awarie wysokoprądowe i często pełnią rolę zabezpieczenia transformatorów, układów zasilania i silników. Wiele
z bezpieczników ma funkcję ograniczania natężenia i pracują przy prądzie zwarcia do 200 kA. Bezpieczniki mogą spełniać wymagania UL oraz NEC, a wśród
nich wyróżniamy bezpieczniki działające
z opóźnieniem i bez opóźnienia. Tego typu
wyłączniki nie ulegają zużyciu, ponieważ
nie mają części ruchomych, jak w przypadku wyłączników nadmiarowo-prądowych, a zanieczyszczenie olejem lub
kurzem jest mało prawdopodobne.
Największą wadą bezpiecznika jest
konieczność jego wymiany po ewentualnej aktywacji, inaczej niż w przypadku wyłączników nadmiarowo-prądowych. Bezpieczniki powodują także większe prawdopodobieństwo wystąpienia
braku pojedynczej fazy w układach zasilania odbiorników 3-fazowych. Bezpiecznik zabezpiecza bowiem układ przed
awarią, jednak sprzęt, urządzenie może
zostać uszkodzone na skutek braku jednej

fazy, dlatego jego kluczowe komponenty
powinny być wyposażone w układ wykrywający przepalony bezpiecznik.
Podczas gdy wyłączniki tanieją,
a poziom zapewnianej przez nich ochrony
wzrasta, bezpieczniki zawsze były niedoścignionym standardem modułów
ochrony na szybkie przerwanie obwodu
zasilania podczas bardzo dużych przeciążeń prądowych. Jednakże obecnie wielu
użytkowników godzi się na większy wydatek związany z zakupem wyłączników
nadmiarowo-prądowych z dodatkowymi
funkcjami, zwłaszcza funkcją elektronicznej aktywacji zabezpieczania i funkcją ograniczenia natężenia, biorąc również
pod uwagę oszczędność czasu niezbędnego na wymianę bezpieczników. Logistyka składowania, szukania i wymiany
przepalonych bezpieczników ma w tym
przypadku duże znaczenie.
Niektóre z wyłączników zawierają
układy ograniczające natężenie prądu
w celu szybkiej reakcji na wystąpienie
zwarcia. Zmniejsza to ilość energii, która
może uszkodzić sprzęt lub przewody.
Dodatkowe zabezpieczenia są zgodne
ze standardem UL 1077. Nie są one projektowane, testowane i certyfikowane
na potrzeby podstawowych zabezpieczeń obwodów. Są dodatkiem do zabezpieczeń podstawowych, które muszą znajdować się w układzie. Mają one za zadanie ochraniać jednostki sterujące, jednostki PLC (moduły I/O), cewki styczników, przekaźniki, elementy oprzyrządowania itp. Zajmują mniej miejsca niż urządzenia UL 489 oraz cechują się mniejszym prądem aktywacji, zwykle mniejszym lub równym 10 kA. W zależności od
tego, czy jest to bezpiecznik, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz czy jest to
zabezpieczenie dodatkowe, czy podstawowe, użytkownik musi zwrócić uwagę
na warunki pracy, takie jak prąd rozruchu, maksymalny amperaż i napięcie
maksymalne, maksymalny prąd zwarcia
i inne parametry fizyczne. Bezpieczniki na
ogół zapewniają skuteczniejszą ochronę ze
względu na lepsze ograniczenia prądowe,
ale wymagają wymiany po każdej aktywacji, co zwiększa czas przestoju maszyny.
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe mogą
być w sposób szybki i łatwy resetowane, lecz nawet ograniczający natężenie wyłącznik nadmiarowo-prądowy nie
będzie pracował tak szybko, jak prawidłowo dobrany bezpiecznik.

Zabezpieczenie przed
przepięciami

→

→

→

→

W praktyce działań związanych z organizacją zabezpieczeń układów i urządzeń
elektrycznych często przeoczane jest zjawisko przepięć. W analizach projektowych rozpatruje się zabezpieczenia przed
porażeniem lub poparzeniami, natomiast trzeba pamiętać o tym, że przepięcia generują ogromne koszty. Urządzenia
zabezpieczające przed przepięciami (SPD)
służą zapobieganiu tym stratom, chroniąc układy przed pikami, udarami energii uszkadzającymi sprzęt oraz zapewniają
ochronę przeciwko rzadszym, lecz bardziej niebezpiecznym znaczącym skokom
napięcia. Około 20% przepięć pochodzi
od wyładowań atmosferycznych, podczas
gdy pozostałe 80% generowane jest przez
urządzenia wykorzystywane w fabrykach
i jest skutkiem rozruchu silników, ich
zatrzymywania oraz innych okresowych
obciążeń wysokoimpedancyjnych.
Zabezpieczanie przed przepięciami
zawsze było dobrą praktyką projektowania i doboru elementów ochrony obwodów elektrycznych, jednak NEC wskazuje
również takie obszary, w których owe
zabezpieczenia są wymagane. Urządzenia SPD są coraz istotniejsze dla ochrony
systemów ratunkowych i sprzętu ratunkowego. Część pozycji z listy aplikacji
wymagających zabezpieczenia przed przepięciami w NEC 2017 zawiera m.in.:
Artykuł 670.6: Maszyny przemysłowe
z zabezpieczeniami dostępu powinny
być wyposażone w urządzenia chroniące
przed przepięciami.
Artykuł 695.15: Określone urządzenia zabezpieczające przed przepięciami
powinny być zainstalowane przy sterownikach pomp pożarniczych.
Artykuł 700.8: Określone urządzenia SPD powinny zostać zainstalowane
wewnątrz lub przy systemach ratunkowych (panelach sterowania i tablicach
rozdzielczych).
Artykuł 708.20: Urządzenia przeciwprzepięciowe powinny zostać zainstalowane na poziomie dystrybucji napięcia
w fabryce.
Tłumienie przepięć typu pierwszego
polega na instalacji urządzenia SPD po
stronie wyłącznika bezpieczeństwa, zabezpieczając sprzęt przed wyładowaniami
atmosferycznymi. Tłumienie przepięć

typu drugiego jest instalowane po stronie
obciążenia, chroniąc przed rozruchem silników i ich zatrzymywaniem oraz podobnymi przypadkami. Typ 3 zainstalowany
jest na poziomie urządzenia, jak w przypadku listwy zasilającej.
Owe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dobierane są według napięcia
oraz oczekiwanej wielkości i częstotliwości występowania przepięć oraz liczby faz
w obwodzie. Stanowią niedrogie zabezpieczenie przed uszkodzeniami sprzętu.
Wyprowadzenia jednostek sterowników PLC również należy zabezpieczyć
przed przepięciami i przeciążeniem. Niektóre z wyjść mogą mieć wbudowane
zabezpieczenia chroniące wyjście przed
obciążeniami impedancyjnymi, ale nie
zawsze są one adekwatne do wielu rodzajów obciążeń, takich jak solenoidy lub
styczniki, więc dobrym zwyczajem jest
dodawanie zabezpieczeń po stronie obciążenia, co zwiększy trwałość modułów
PLC.
Obciążenia impedancyjne mogą powodować piki napięcia na poziomie setek
woltów, a takie napięcie może uszkodzić lub zniszczyć jednostkę PLC lub wyjścia tranzystorowe. W celu zabezpieczenia układu można zainstalować diodę
na zewnętrznej cewce, co zapewni drogę
powrotną dla prądu w cewce w momencie spadku natężenia pola magnetycznego,
zmniejszając ryzyko wystąpienia wahań
napięcia. Podczas gdy prosty element
diody jest prawdopodobnie najlepszym
rozwiązaniem w przypadku cewek prądu
stałego, istnieje wiele urządzeń przeciwprzepięciowych zabezpieczających układy
z obciążeniem DC/AC, włącznie z warystorami, rezystorami/kondensatorami
i specjalnymi diodami typu Transil.
Dokument NEC to ponad 800 stron,
więc ten artykuł to jedynie ogólne spojrzenie na wymagania dotyczące zabezpieczeń
personelu przed porażeniem, a urządzeń
przed pożarem. Wykorzystując te informacje jako punkt startowy oraz pozyskując
dodatkowe informacje ze standardu NEC
i/lub innych źródeł, można wprowadzić
elementy zabezpieczające obwody elektryczne, niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym.
Bert Purdy jest menedżerem ds. produktu
zabezpieczeń układów w firmie AutomationDirect. 
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Jak idea Przemysłu 4.0
wpłynie na instalację elektryczną
w zakładach przemysłowych?
Z ideą Przemysłu 4.0 nieodzownie łączy się pojęcie „integracji”,
oznaczające wzajemne połączenie i wymianę informacji między
urządzeniami na niespotykaną dotychczas skalę. Czy czwarta
rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów
okablowania maszyn i urządzeń?

C

zwarta rewolucja przemysłowa na
pewno wpłynie na wygląd instalacji elektrycznych w naszych
zakładach. Wzrośnie liczba przewodów
do transmisji danych, przy jednoczesnym
zmniejszaniu ich wymiarów i masy. Podstawą będą przewody ekranowane, coraz
częściej wyposażone w gotowe do przyłączenia złącza. Należy się spodziewać
nowych standardów połączeń, realizujących kilka funkcji jednocześnie (zasilanie i transmisja danych). Zmiany w okablowaniu wpłyną na sposoby montażu
i wprowadzanie przewodów do obudów,
które stają się coraz bardziej kompaktowe. Wszystkie powyższe zmiany są od
lat znane na rynku, czyli odpowiedzią na
rewolucję przemysłową jest ewolucja systemów okablowania.

Mariusz Pajkowski

Źródło: Lapp Kabel

Odchudzanie instalacji

↗ Rys. 1. Przewód ethernetowy z dodatkowymi
żyłami zasilającymi
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W pierwszej kolejności pojawia się wniosek: wzrost liczby urządzeń podłączonych
do sieci wymusza wzrost liczby połączeń
między urządzeniami. Mimo bardzo dynamicznego rozwoju połączeń bezprzewodowych (idealnych do integracji urządzeń
mobilnych) w przemyśle cały czas podstawą jest połączenie przewodowe (elektryczne lub światłowodowe). Dlatego
obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost
ilości okablowania do transmisji danych.

Instalowane są nowe czujniki monitorujące stan urządzeń i procesów (sygnały
analogowe lub wolnozmienne cyfrowe).
Rozproszone systemy sterowania wymieniają informacje między sobą. Nadrzędne
sterowniki dbają o bezpieczeństwo i ciągłość produkcji całej fabryki. Taka liczba
przewodów transmisyjnych wymaga, najlepiej jeszcze na etapie projektowania zakładu, przewidzenia miejsca na dodatkowe trasy kablowe oraz szafy sterownicze.
W celu ograniczenia przestrzeni zajmowanej przez przewody zmniejsza się przekroje ich żył roboczych. Jeżeli kiedyś standardem przewodu czujnikowego było
0,75 mm2, to obecnie jest to 0,25 mm2.
Pozwala to oszczędzić około 30% szerokości koryta i zmniejszyć wagę instalacji
nawet o połowę.
Wartym wspomnienia zjawiskiem jest
zmniejszanie liczby żył niezbędnych do
prowadzenia transmisji. O ile w protokołach typu „bus” osiągnięto już ten cel
– systemy magistralowe funkcjonują na
2 żyłach, to w Ethernecie Przemysłowym cały czas standardem są przewody
4-parowe lub 2-parowe. A przecież można
przesłać sygnał Ethernet dwoma żyłami.
Korzysta z tego większość z nas, mając
w domach Internet szerokopasmowy
dostarczany w jednej z technologii DSL
zwykłym kablem telefonicznym. Aktualnie trwają prace nad nowym standardem
Ethernetu Przemysłowego, który będzie
wykorzystywał tylko jedną parę żył.

Bez ekranu ani rusz
Niezależnie od rodzaju transmitowanego
sygnału (analogowo czy cyfrowo),więk-

szość przewodów z danymi trafia do tego
samego koryta kablowego. Leżą obok siebie przewody z protokołami HART, Profibus czy Modbus. Niejednokrotnie specyfika urządzeń wymusza ułożenie przewodów do transmisji danych w bezpośredniej bliskości przewodów siłowych,
np. w prowadnicach kablowych. Niesie to
ryzyko wzajemnego zakłócania się sygnałów. Z tego powodu zdecydowana większość nowo instalowanych przewodów
transmisyjnych to przewody ekranowane.
Dla połączeń, które muszą pozostać
giętkie (ramiona robotów, manipulatorów,
plotery) stosuje się ekrany z plecionek lub
owijek z cienkich drucików miedzianych.
Dla połączeń nieruchomych można zastosować przewody ekranowane folią aluminiową – daje to kolejne kilka procent
oszczędności na wadze i przestrzeni zajmowanej przez instalację elektryczną.
Warto wspomnieć, że przewody z założenia przeznaczone do pracy w instalacjach przemysłowych (np. Profibus, Industrial Ethernet), są konstruowane z maksymalnym zabezpieczeniem przed zakłóceniami, czyli z dwoma ekranami. Ekran
z folii aluminiowej chroni sygnały przed
zakłóceniami wzajemnymi (wysoka częstotliwość), a ekran z plecionki miedzianej
chroni przed zakłóceniami o niższych częstotliwościach, pochodzących od np. kabli
falownikowych.

nie musimy do niego ciągnąć osobnego
kabla zasilającego. Zasilanie odbywa
się dwoma parami skrętek, pod napięciem 50 V. Głównym ograniczeniem tej
technologii jest zasięg równy długości
pojedynczego przewodu Ethernet, czyli
100 m, i relatywnie mała moc. Trwają
prace nad kolejną wersją standardu PoE
(IEEE802.3bt), kiedy przy wykorzystaniu
wszystkich 4 par skrętki będzie można
obsługiwać urządzenia o mocy ok. 70 W,
co rozszerzy funkcjonalność systemu na
kolejne grupy urządzeń (kamery obrotowe, routery, terminale POS itp.)
Dla większych mocy lub odległości
stosuje się inne rozwiązanie – przewody
z żyłami o różnym przekroju, w których
grubsze żyły są odpowiedzialne za zasilanie, a cieńsze za transmisję danych.
Pomysł nie jest nowy, wykorzystuje się
go od lat w serwonapędach, gdzie pary
żył o mniejszych przekrojach były odpowiedzialne za zabezpieczenie termiczne
silnika oraz sterowanie hamulcem. Tradycyjna konfiguracja żył w takim przewodzie to np. 4G16 + (2×2×1), gdzie
4G16 oznacza trzy żyły fazowe plus
czwarta żyła żółto-zielona (PE) o przekrojach 16 mm2, podłączone do zacisków silnika, a 2×2×1 to dwie pary sterujące

o przekrojach 1 mm2. Aby zminimalizować zakłócenia, pary żył sterowniczych są
osłonięte ekranem. Mimo że sterowanie/
przesył danych odbywa się dodatkowymi
żyłami, nie ma to praktycznie wpływu
na średnicę całego przewodu, gdyż cieńsze żyły układają się w wolnej przestrzeni
między grubymi żyłami siłowymi.
Jeszcze bardziej różnorodną budowę
mają przewody od enkoderów, które są
zasilane prądem stałym DC. Dlatego
w tych przewodach mamy zazwyczaj tylko
2 żyły o większym przekroju i dużo par
cieńszych.
Doświadczenie zdobyte przy konstruowaniu przewodów typu SERVO wykorzystano przy nowym standardzie sterowania
serwonapędów – Hiperface DSL, który
integruje w jednym przewodzie wszystkie
sygnały niezbędne do funkcjonowania serwonapędu – zasilanie, sterowanie hamulcem i sprzężenie zwrotne z enkoderem.
Przykładowa budowa takiego przewodu to 4G4+(2×1)+(2×0,34). Dzięki
takiemu rozwiązaniu zamiast dwóch
osobnych przewodów (silnikowy i enkoderowy) wystarczy tylko jeden. Cóż za
oszczędność miejsca!
Idea przewodów, w których połączono
zasilanie i transmisję danych, rozsze-

A może 2 w 1?

Źródło: Lapp Kabel

Nie zapomnijmy, że urządzenia odbierające/wysyłające dane potrzebują zasilania
w energię. Część z nich może mieć zasilanie bateryjne lub z małych ogniw fotowoltaicznych, ale do większości należy doprowadzić energię elektryczną… kablem.
To generuje konieczność ułożenia kolejnych i kolejnych przewodów, na które
potrzeba przestrzeni w korytach kablowych. Problem ten można obejść na dwa
sposoby, w zależności od mocy zasilanego
urządzenia.
Przy małych mocach do ok. 25 W na
pomoc przychodzi standard PoE+ (Power
over Ethernet). Jest to technologia, dzięki
której zwykły kabel ethernetowy kategorii 5 lub wyższej staje się jednocześnie
kablem zasilającym urządzenie, do którego jest podłączony. Jeżeli nasze urządzenie pracuje w standardzie Ethernet
(czujnik z przetwornikiem, kamera IP,
↗ Fot. 1. Przykład wielowpustu o dużej gęstości upakowania przewodów
switch itp.) i obsługuje standard PoE+,
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↙ Fot. 2. Montaż przewodów ze złączami?
Obecnie jest to jak
najbardziej możliwe.

rza się o kolejne konstrukcje. W czasach
dynamicznego rozwoju Ethernetu Przemysłowego należy zwrócić uwagę właśnie na
przewody Ethernet z dodatkowymi żyłami
zasilającymi o przekroju aż 1,5 mm2
(fot. 1). Takim przewodem można zasilić i wysterować np. odległą wyspę zaworową, serwozawór czy sterownik, bo
dostępna moc przy np. 24 V to ponad
300 W×2 linie zasilające.

Dużo przewodów, małe obudowy
Rosnąca liczba przewodów stworzyła
kolejny problem: konieczność wprowadzenia dużej liczby przewodów do obudów
(puszek połączeniowych, szaf sterowniczych). W zanieczyszczonym środowisku
hali przemysłowej nie można zrobić tego
przez duże otwory w podłodze czy ścianie szafy. Wejścia do obudowy muszą być
szczelne. Tradycyjnym rozwiązaniem są
dławnice kablowe, ale dla cienkich przewodów transmisyjnych (przemysłowy
przewód ethernetowy ma średnicę od 6
mm do 9 mm) należy stosować dławnice
o gwincie montażowym M16. Nawet rozmieszczając je bardzo blisko siebie (pomijając niewygodę montażu i wątpliwą estetykę), da to niewielką gęstość wprowadzania przewodów.
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Rozwiązaniem są wielowpusty
kablowe, w których odległości między
przewodami są rzędu kilku milimetrów.
Uzyskana przy ich pomocy gęstość montażu jest około 2 razy większa niż przy
pomocy dławnic kablowych (fot. 1).
Szczelność takich przepustów, dzięki
zastosowaniu membrany żelowej, to IP68,
czyli tyle co najlepszych dławnic kablowych. Oczywiście ten sposób montażu
nie zabezpieczy przewodów przed wyrwaniem z obudowy tak dobrze jak dławnica
kablowa, ale szafy sterownicze są umieszczone zazwyczaj w miejscach oddalonych
od ruchomych elementów maszyn czy
pracujących ludzi.

Szybkie przezbrajanie maszyn
Jedną z podstawowych cech fabryki realizowanej zgodnie z ideą Przemysłu 4.0
jest wysoka elastyczność produkcji, rozumiana jako zdolność do produkowania
różnorodnych wersji tego samego produktu lub wręcz różnych produktów
przy bardzo krótkim czasie potrzebnym
na przezbrajanie maszyn. Cecha ta rozumiana jest także jako łatwość rozbudowy
i modernizacji poszczególnych linii produkcyjnych w momencie dostępności np.
nowszego, bardziej wydajnego osprzętu.

Wąskim gardłem takich modernizacji jest
okablowanie, którego modyfikacja (przełożenie/wymiana istniejących przewodów,
dołożenie i podłączenie nowych) zajmuje
relatywnie dużo czasu i wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów przy podłączaniu dziesiątek, jeżeli nie setek żył.
Odpowiedzią na te niedogodności są
przewody zakończone złączami. Mogą to
być złącza zamontowane przez pracowników utrzymania ruchu, ale też gotowe,
zarobione fabrycznie przewody przyłączeniowe. Standardem w branży są np.
gotowe paczkordy ethernetowe. Warto
pamiętać, że w zastosowaniach przemysłowych stary, poczciwy standard złączy RJ45 jest wypierany przez szczelne,
odporne na uszkodzenia złącza M12
(kodowanie D lub kodowanie X). Infrastruktura sterowania oparta na koncentratorach sygnałów (puszki I/O) i okablowaniu paczkordowym jest dużo łatwiejsza do
modernizowania i przebudowy.
I znowu stajemy przed dylematem, jak
wprowadzić takie oryginalne przewody ze
złączami do wnętrza obudowy, w której
znajduje się np. sterownik. Są co najmniej
trzy różne rozwiązania.
Pierwsze sprawdzi się w przypadku
potrzeby wprowadzenia pojedynczych
przewodów. Jest to specjalna, nieco większa od typowej, dławnica kablowa M25
z odpowiednim uszczelnieniem do cienkich przewodów. Wystarczy przełożyć przewód ze złączem przez dławnicę,
na samym przewodzie założyć rozciętą
uszczelkę i skręcić całość.
Drugi sposób to zastosowanie złącza
pulpitowego lub przelotowego, wystawionego na zewnętrznej ścianie obudowy.
Daje to nam możliwość podłączania przewodów bez potrzeby otwierania obudowy.
Trzeci sposób to, podobnie jak dla
przewodów bez złączy, wielowpust montowany na powierzchni obudowy. Aby
mógł obsługiwać przewody z zarobionymi
złączami, klipsy uszczelniające są dwuczęściowe i wyciągane z ramki montażowej.
Dzięki temu można wprowadzać przewody elektryczne, pneumatyczne i światłowody ze złączami o wymiarach nawet
30 mm na 90 mm. Szczelność połączenia
na poziomie IP64 jest wystarczająca dla
większości zastosowań przemysłowych
(fot. 2).
Mariusz Pajkowski jest zastępcą dyrektora
ds. technicznych w firmie Lapp Kabel. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe
w świecie cyfrowym
W jaki sposób wykorzystanie cyfrowych wyłączników różnicowo-prądowych zwiększa bezpieczeństwo operatora, wydłuża czas pracy
maszyn i podnosi rentowność?

pozwalająca na zaoszczędzenie czasu
i pieniędzy.

Źródło: Eaton

Funkcja wyłączników
różnicowo-prądowych

Peter-Lukas Genowitz

K

luczowy czynnik dla utrzymania
konkurencyjności firm na współczesnym rynku stanowi maksymalizacja czasu pracy maszyn. Koszty ich
przestojów mogą z łatwością sięgać dziesiątek tysięcy euro. Wiele firm działa
z minimalnymi zapasami towarów, a procesy wykorzystują zwykle 95% dostępnego czasu pracy, aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku. Dlatego przestoje mogą
szybko prowadzić do wstrzymania realizacji zamówień, co negatywnie wpływa na
obroty i zaufanie klientów.
Dzięki jednak właściwym zabezpieczeniom obwodów elektrycznych zasilających, a w szczególności stosowaniu
cyfrowych wyłączników różnicowo-prą-

dowych (RCD), producenci maszyn mogą
zagwarantować swoim klientom w przemyśle wytwórczym dłuższy czas pracy,
zapewniając lokalne i zdalne monitorowanie oraz wczesne ostrzeganie. Informacje
o stanie maszyny są przekazywane personelowi odpowiedzialnemu za serwis i konserwację, co znacznie upraszcza konserwację zapobiegawczą i w rezultacie przekłada się na ograniczenie przerw w produkcji.
Dalsze zwiększenie niezawodności
maszyn można osiągnąć dzięki zainstalowaniu odpowiedniej technologii, zgodnej z właściwymi normami i wymogami
bezpieczeństwa. Jednocześnie dla producentów maszyn – szczególnie tych
nastawionych na eksport – istotna pozostaje współpraca z partnerami rozumiejącymi wymogi międzynarodowego rynku,

Wyłączniki różnicowo-prądowe zabezpieczają obwody elektryczne przed szkodliwymi zakłóceniami elektrycznymi,
gdy w obwodzie powstają prądy różnicowe i upływowe. Są to zjawiska wyjątkowo niekorzystne dla człowieka, mogące
powodować nawet wypadki śmiertelne
czy pożary, jak również doprowadzać do
awarii maszyn, czyli zmniejszenia zysków.
Wyłączniki te niezawodnie chronią
ludzi i maszyny już od wielu dziesięcioleci. Pierwsze związane z nimi patenty
otrzymał prof. dr Biegelmeier w roku
1957. Kolejnym krokiem było opracowanie w 1965 r. pierwszego wyłącznika
z magnesem trwałym – stanowił on podstawę dla współczesnego wyłącznika różnicowo-prądowego.
W roku 2014 stała się dostępna technologia pierwszego cyfrowego wyłącznika
różnicowo-prądowego typu B i B+. Korzyści płynące z zastosowania wyłączników
różnicowo-prądowych są znane, jednak
cyfrowe wersje tych urządzeń zwiastują
zupełnie nową epokę w organizacji konserwacji zapobiegawczej.
Norma IEC 60364 i odpowiednie normy krajowe, a także norma NEC
(National Electrical Standard) w przypadku Stanów Zjednoczonych, stanowią
podstawę w zakresie wytycznych dotyczących montażu systemów elektrycznych
niskiego napięcia na całym świecie. Kluczowe znaczenie dla instalacji przemysłowych ma też seria norm IEC 60204,
ponieważ reguluje kwestie bezpieczeństwa elektrycznego maszyn. Zgodnie z nią
wyposażenie elektryczne maszyn musi
spełniać wymogi bezpieczeństwa określone podczas oceny ryzyka dla maszyny.
Praktyka dowodzi, że wyłączniki różnicowo-prądowe umożliwiają ograniczenie potencjalnego zagrożenia. Inną kwestią zalecaną przez normę IEC 60204 jest
konserwacja zapobiegawcza – producenci
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maszyn mogą ją wdrożyć, korzystając
z wyłączników różnicowo-prądowych najnowszej generacji.

Cyfrowe wyłączniki różnicowo-prądowe – idealny wybór
dla producentów maszyn
Cyfrowe wyłączniki różnicowo-prądowe łączą działanie ochronne z szeregiem funkcji cyfrowych – wyjątkowych
na rynku urządzeń do ochrony obwodów.
Wszystko po to, by zapewnić maksymalną
ilość informacji o stanie obwodu i wydłużyć gotowość do pracy chronionego systemu lub maszyny. Technologia cyfrowa
ma zastosowanie zarówno w przypadku
wyłączników różnicowo-prądowych
RCCB, jak i RCBO.
Urządzenia te przez cały czas mierzą wartość prądu różnicowego i wykorzystują uzyskane w czasie rzeczywistym wyniki do sterowania lokalnymi
kontrolkami LED wczesnego ostrzegania
oraz zdalnymi, bezpotencjałowymi stykami wyjściowymi wczesnego ostrzegania. Takie wczesne ostrzeganie pozwala
personelowi zajmującemu się konserwacją na rozwiązanie potencjalnych problemów, zanim doprowadzą one do przerw
w działaniu urządzenia lub do awarii. Status instalacji jest zawsze widoczny. Dzięki
ograniczeniu nieplanowanych wezwań
serwisowych można jeszcze bardziej ograniczyć koszty – oszczędności wyraźnie
rosną, ponieważ częstotliwość przeprowadzania testów można zmniejszyć do jednego w roku.
Również dostępność instalacji staje się
większa, bo cyfrowe urządzenia zabezpieczające mają krótkie opóźnienia czasowe
i optymalne progi zadziałania. Krótkotrwałe awarie nie spowodują dzięki temu
niepotrzebnego wyzwolenia zabezpieczeń
i utraty dostępności systemu.

Typy wyłączników
różnicowo-prądowych
Aby zapewnić niezbędny poziom ochrony
w zastosowaniach przemysłowych, zasadniczo zaleca się korzystanie przynajmniej z wyłącznika różnicowo-prądowego
typu A.
Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych typu B zmniejsza zagrożenie
pożarowe, zapewnia dodatkową ochronę
związaną z maszynami o regulowanej
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prędkości, jest też przydatne w przypadku
zastosowań wykorzystujących przemienniki częstotliwości. Prąd stały o ustabilizowanym przebiegu negatywnie wpływa
na zdolności wyłączników różnicowo-prądowych typu AC lub A w zakresie wykrywania albo wręcz uniemożliwia to wykrywanie, więc w najgorszym przypadku
funkcja zabezpieczenia zostaje wyłączona.
Wyłączniki różnicowo-prądowe typu B
są w stanie wykryć prąd przemienny sinusoidalny i prąd pulsujący lub prąd wygładzony DC, co czyni je odpowiednimi
do wszelkich zastosowań i obsługi przebiegów prądu zgodnie z normą IEC/EN
62423. Dla wyłączników typu B zdefiniowano warunki zadziałania zabezpieczenia
w przypadku prądu różnicowego o różnych częstotliwościach do 1 kHz.
Wyłączniki różnicowo-prądowe typu
Bfq spełniają wymogi dotyczące typu B
(IEC/EN 62423). Zaprojektowano je do
wykorzystania w obwodach, w których
stosowane są przemienniki częstotliwości z napędami o regulowanej prędkości.
Przewidziano w nich specjalnie przystosowane krzywe zadziałania, określone do
maksymalnie 50 kHz. Są zaprojektowane
tak, by ograniczać liczbę niepotrzebnych
wyzwoleń.
Działanie wyłączników różnicowo-prądowych typu B+ jest zgodne z wymogami
normy VDE 0664-400, a maksymalną
częstotliwość, na której funkcjonuje
zabezpieczenie, zdefiniowano w ich przypadku na poziomie 20 kHz. Maksymalna
wartość zadziałania dla prądu na wyższych częstotliwościach wynosi 420 mA,
co zapewnia doskonałą ochronę przed
zagrożeniem pożarowym wywołanym prądem upływu, w zastosowaniach z wykorzystaniem napędu elektrycznego. Ma to
szczególne znaczenie w aplikacjach związanych z rolnictwem, ponieważ pozwala
uniknąć pożarów wywołanych prądami
upływu o wysokiej częstotliwości.

Rozwiązania oparte na inteligentnym okablowaniu
Wyłączniki różnicowo-prądowe są istotnym elementem umożliwiającym ograniczenie przestojów. Producenci maszyn
i instalatorzy mogą jednak dodatkowo
wydłużyć czas pracy urządzeń i wygenerować oszczędności przez zintegrowanie
ich ze środowiskiem inteligentnego okablowania.

Przykładowo, urządzenia takie jak
wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe RCCB i kombinowane RCBO,
mogą zostać szybko i łatwo podłączone
do inteligentnego okablowania i technologii komunikacji poprzez moduł Eaton
SmartWire-DT MCB/RCD. Dzięki temu
zarówno dodatkowe urządzenia wejścia/wyjścia, jak i okablowanie stają
się zbędne, co umożliwia producentom
maszyn ograniczenie czasu i kosztów
montażu lub modernizacji.
Przy zastosowaniu tego systemu dostęp
do informacji o stanie urządzeń zabezpieczających (załączony, wyłączony, wyzwolenie) jest możliwy w ramach sieci zasilającej, układu sterowania lub monitorowania maszyny. Zespoły utrzymania ruchu
nieprzerwanie otrzymują informacje na
temat stanu i parametrów roboczych
instalacji, dzięki czemu mogą natychmiastowo reagować na problemy i ograniczać
czas przestoju maszyn do minimum.

Podsumowanie
Na etapie opracowywania wymogów
dotyczących wyposażenia zabezpieczającego obwody (zwłaszcza wyłączników różnicowo-prądowych) i prac nad
obniżeniem kosztów – przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności swoich maszyn – projektanci mają do
wyboru wiele możliwych strategii. Mogą
one dotyczyć zarówno funkcji technicznych sprzętu, jak i szerszego zakresu równie istotnych czynników. Możliwość określenia specyfikacji i uzyskania dokładnie
takich samych produktów na całym świecie, mimo wariantywności podyktowanej
lokalnymi wymogami, ułatwia eksport,
konserwację i planowanie procedur operacyjnych.
Udoskonalenie diagnostyki dzięki
zastosowaniu nowoczesnej technologii cyfrowej nie tylko poprawia skuteczność eksploatacji i wydajność maszyn,
lecz także – w połączeniu z odpowiednimi
zabezpieczeniami obwodów – zwiększa
bezpieczeństwo i poziom ochrony ludzi
oraz maszyn (dodatkowe materiały na ten
temat można uzyskać, pobierając białą
księgę Eaton, na stronie www.eaton.eu/
pl/cp/rcd).
Peter-Lukas Genowitz jest kierownikiem
ds. produktów RCCB w firmie Eaton.
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Czy roboty odbiorą nam pracę?
Coraz częściej wydaje się, że szybkie tempo postępu technologicznego spowoduje, że ludzie staną się zbędni. Automatyka,
połączone sieciowo roboty ery Przemysłu 4.0 oraz sztuczna
inteligencja wydają się poruszać w tak szybkim tempie, że chyba
można nam wybaczyć wrażenie, iż ostatnim zadaniem, jakie
przypadnie nam w udziale, będzie pogaszenie świateł w miejscu
pracy. Ale czy tak jest naprawdę?
Peteris Sprogis
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raz z postępem technologicznym pojawiają się przewidywania, pomysły i przemyślenia
dotyczące tego, co przyniesie przyszłość
w perspektywie średnio- i długoterminowej. Społeczeństwo było na tym zakrę-

cie już wiele razy. W związku z komputeryzacją naszych biur w latach 80. przewidywano, że wiele miejsc pracy zniknie, a papier wkrótce stanie się zbędny.
W XXI w. pracodawcy nadal zatrudniają
jednak pracowników, a na biurkach piętrzą się sterty papieru.
Przewidywania miewają tendencje do
wskazywania na pozytywne lub negatywne ekstrema. Rzeczywiście, niektóre
zawody w wyniku zastosowania komputerów stały się zbędne. Powstały jednakże
zupełnie nowe stanowiska w branży IT
i oprogramowania, które zlikwidowane
prace zastąpiły. Choć zużycie papieru uległo zdecydowanej redukcji, to sam papier
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W niektórych przypadkach roboty będą w stanie pracować razem
z nami, wspierając nas
w zadaniach, które
są zbyt niebezpieczne
dla ludzi.

nie trafił na śmietnik historii. Zatem, biorąc pod uwagę bardziej pragmatyczny
pogląd, jakie stanowiska będą przejmować roboty, jeśli w ogóle do tego dojdzie?
Do tej pory większość robotów wykonywała zadania o powtarzalnym charakterze, zaprogramowane tak, aby dokładnie odwzorowywać proces sortowania
i układania elementów czy też malowania
karoserii samochodu. Takie zadania odciskają swoje piętno na ludziach, powodując zmęczenie i złą postawę podczas pracy
lub zwiększając ryzyko uszkodzenia dróg
oddechowych. Roboty mogą wykonywać
takie zadania bez przerw i z najwyższą
dokładnością, co prowadzi do zwiększenia produkcji i podniesienia jakości wyrobów gotowych.
Jednocześnie dzięki zapewnieniu wyższej czułości, m.in. na skutek wykorzysta-
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nia czujników momentu siły, roboty mogą
teraz wykonywać zadania wymagające
elementu „ludzkiego dotyku”. Roboty są
na przykład w stanie szlifować i polerować nierówne obiekty, co jest zadaniem,
którego wcześniej podjąłby się wyłącznie wykwalifikowany operator. W takich
sytuacjach z pewnością istnieją powody
do obaw, że rola człowieka zostanie ograniczona.
W niektórych przypadkach roboty
będą w stanie pracować razem z nami,
wspierając nas w zadaniach, które nie
wymagają wielkiej sprawności umysłowej lub są zbyt niebezpieczne dla ludzi.
Już teraz inżynierowie opracowują robota,
który ma wspomagać człowieka w naprawach. Celem jest stworzenie robota proaktywnego w zakresie zapewniania wsparcia oraz świadomego swojego otoczenia, co uczyniłoby z niego kompetentnego
partnera w podejmowanych działaniach.
Pracując w centrum logistycznym, robot
będzie również mógł bezpiecznie przeprowadzić wizualną ocenę działającego
sprzętu, co stanowiłoby zbyt duże ryzyko
dla człowieka.
W dziedzinie medycyny ważną rolę
odgrywają również roboty współpracujące. Przykładem jest robot z ramieniem
pozycjonującym, opracowany w celu
umożliwienia dokładnego utrzymania
w miejscu szeregu narzędzi podczas operacji. Pierwsze narzędzie – endoskopowy
robot prowadzący – zapewnia bezdrganiowe pozycjonowanie i umożliwia precyzyjne omijanie wrażliwych tkanek podczas
zabiegu chirurgicznego. Ta swoista trzecia
ręka zastępuje pracownika w trakcie procedury. Uwalnia jednak również ten zasób
do innych zadań wymaganych od lekarza,
a dodatkowo obniża koszty takich zabiegów medycznych.
Inne rodzaje robotów będą fizycznie
wspomagać ludzi wykonujących zadania

o powtarzalnym charakterze, które często
skutkują urazami spowodowanymi powtarzającym się obciążeniem, ale do których
nie można wytrenować obecnych robotów. Przykładem są egzoszkielety służące do podparcia pleców i wspomagania
czynności podnoszenia. Przytrzymywanie elektronarzędzi i praca pod pojazdem
na linii produkcyjnej może być dla mięśni i stawów obciążająca. Takie egzoszkielety uzupełniają ciało, zmniejszając wysiłek i zwiększając komfort pracy.
Inne roboty istnieją wyłącznie
w domenie oprogramowania i pełnią rolę
chatbotów. Roboty te, wspomagane przez
proces Deep Learning, są w stanie osiągnąć pewien poziom zrozumienia i interakcji w języku naturalnym. Wiele firm
rozpoczyna od wewnętrznego przetestowania takich robotów i wykorzystania ich do obsługi zapytań kierowanych
do działu wsparcia IT. Postępując zgodnie z zasadą 80:20, chatboty są w stanie
udzielić odpowiedzi na wiele prozaicznych
pytań, jednocześnie rozpoznając i przekazując dalej zapytania wymagające ludzkiej
interakcji.
Podobnie jak w przypadku wielu wcześniejszych rewolucji technologicznych,
roboty najprawdopodobniej nie przejmą
wszystkich zadań. Na pewno najbardziej zagrożone są zadania rutynowe, prozaiczne i powtarzalne. Jednak podobnie
jak w przypadku rewolucji komputerowej, rozwój robotyki oraz zdolności robotów stworzą wiele nowych możliwości.
Społeczeństwo i rząd muszą zrozumieć te
zmiany i ich wpływ, a także dopilnować,
abyśmy byli na nie przygotowani.
Do pewnego stopnia tak się dzieje już
obecnie. Wiele krajów na całym świecie wdrożyło programy STEM, podnosząc rangę kariery zawodowej w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii
i matematyki. Dzięki temu następna generacja absolwentów szkół będzie przygotowana do świata bardziej zrobotyzowanych
interakcji. Ponieważ niektóre gałęzie przemysłu będą coraz bardziej narażone na
ingerencję robotyki, rządy będą musiały
zadbać o to, aby przemysł i społeczeństwo dysponowały strukturami zapewniającymi wsparcie w zakresie przekwalifikowywania.
Peteris Sprogis – Regional Sales Manager of
Technical Components w firmie Distrelec.
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Poszukiwanie prawdy w raportowaniu
pomaga w ulepszaniu funkcjonowania
zakładów produkcyjnych
Systemy premiowania i programy motywacyjne dla pracowników
w zakładach produkcyjnych mogą w konsekwencji skutkować
otrzymywaniem niedokładnych czy wręcz nieprawdziwych danych
o stanie maszyn, produkcji itp., jeśli te programy i systemy nie są
prawidłowo strukturyzowane i wdrażane. W artykule opisano trzy
metody koncentrowania się na właściwych celach.

Bob Argyle

W skrócie
→ Niewłaściwie strukturyzowane i wdrażane systemy
premiowania i programy
motywacyjne dla pracowników w zakładach produkcyjnych mogą spowodować otrzymywanie niedokładnych czy wręcz nieprawdziwych danych o stanie
maszyn, produkcji itp.
→ Dążenie do ciągłego
wprowadzania ulepszeń
w fabryce poprzez transparentność procedur i działań wymaga przyjmowania
do wiadomości również tych
niewygodnych faktów.
→ Ustanowienie firmowej kultury uczciwości i dokładności pomaga fabryce i jej pracownikom we wprowadzaniu ulepszeń i osiąganiu sukcesów.
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ystemy premiowania oraz programy motywacyjne dla pracowników znalazły się jakiś czas temu
pod lupą audytorów i kierownictw firm
wielu branż, z powodu afery Wells Fargo,
największego banku hipotecznego w USA.
Bank ten, jak stwierdził Richard Cordray,
dyrektor Consumer Financial Protection
Bureau (Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, amerykański odpowiednik
Komisji Nadzoru Finansowego), „w tajemnicy przed klientami otwierał im nieautoryzowane konta w celu osiągania założonych celów sprzedaży i otrzymywania
premii”.
Założono ponad 2 miliony nielegalnych kont, zaś po ujawnieniu afery 5300
pracowników banku zostało zwolnionych. Jednak podobne działania wcale nie
są rzadkością także w przemyśle. O ile
zakres i stopień naruszenia przepisów nie
mogą być porównywalne z tym, co zdarzyło się w banku Well Fargo, to istniejące i wdrażane w zakładach produkcyjnych systemy premiowania oraz programy motywacyjne dla pracowników
mogą także ich skłaniać do niewłaściwego
postępowania i różnego typu nadużyć,
jeśli te programy i systemy nie są strukturyzowane i właściwie wdrażane.
Istnieją różne sposoby usprawiedliwiania złych wyników i takiego obliczania wskaźników, aby spełnić warunki uzyskania premii oraz osiągnąć odpowiednie
kluczowe wskaźniki efektywności (KPI –
key performance indicators) lub założone
cele. W wielu przypadkach chodzi o osiągnięcie jakiejś wyznaczonej liczby, wskaź-

nika, aby fabryka była uważana za zakład
klasy światowej. Na przykład może ona
zaprezentować zdolność operacyjną (OA –
operational ability) na poziomie 90% lub
większym. Jednak gdy do obliczeń wykorzystywane są dokładne i co najważniejsze, prawdziwe informacje, to wskaźnik OA może w rzeczywistości być bliższy wartości 50–60%. Mając to na uwadze, warto rozważyć, jak efektywnie pozyskiwać obszerną wiedzę na temat tego, co
powinno, a co nie powinno być uwzględnione w takim wskaźniku procentowym.
Jeżeli na przykład jakaś maszyna jest
wyłączana z produkcji w celu dokonania
konserwacji zapobiegawczej (PM – preventive maintenance), to czas wykonywania tych prac powinien być traktowany
jako czas przestoju. Ponieważ czas przestoju wpływa ujemnie na założone docelowe wskaźniki OA fabryki, okazuje się,
że często czas wykonywania prac konserwacyjnych nie jest prawidłowo uwzględniany w raportowaniu i obliczaniu OA.
Ta sama filozofia śledzenia pracy
i wydajności maszyn nierzadko występuje, gdy linie produkcyjne są zatrzymywane ze względu na wymagane szkolenia
lub zebrania pracowników. Zaniechanie
śledzenia i raportowania czasów rozruchu
można potraktować jako przykład manipulowania systemem – wszystko w pogoni
za osiągnięciem wyznaczonego celu, aby
pracownik zabezpieczył sobie spełnienie
warunków systemu motywacyjnego, związanych z postawionym przed nim i zakładem celem.
Fabryki często wykorzystują teoretyczną zdolność produkcyjną do obliczania celów produkcyjnych. Cele są ustanawiane nie na realnym poziomie, lecz na
takim, na jakim już były ustalone przedtem, aby zapewnić osiągnięcie pożądanej
wydajności produkcji lub całkowitej efektywności wyposażenia (OEE – overall equipment effectiveness).
W dążeniu do ciągłego ulepszania
poprzez transparentność i jawność procedur powinno się przyjmować do wiado-
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ników, wykonuje swoje zadania lub nie.
Transparentność sprzyja także uzyskiwaniu większej liczby pochwał – co ważne,
faktycznie zasłużonych, których skutki są
obiektywne. Gdy pracownik odnosi sukces, jest to zauważalne zarówno przez jego
przełożonych, jak i współpracowników.
Technologia czasu rzeczywistego w systemach sterowania, zarządzania i monitoringu, która umożliwia nieustanną
widoczność i transparentność realizowanych działań, może być kluczowym komponentem w tworzeniu tego rodzaju środowiska pracy.

Wykres czasowy trendu – liczba minut w miesiącu = 7 617 476
Zakres wymaganych danych: od 2016-01-01 00:00 do 2016-09-09 23:59
Obszar (-y): 1600 Północ, 1600 Południe, 1700
Typ (-y) wysyłki: Kod Czerwony, Kod Żółty
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↗ Gdy zespół w zakładzie jest skoncentrowany na właściwych celach, to nie będzie tam miejsca
na sztuczki w raportowaniu. Zmniejszą się natomiast okazje do manipulowania liczbami i chęci
raportowania tylko dobrych danych.

mości i uwzględniać w raportowaniu również te niewygodne fakty. Należy pogodzić
się z rzeczywistością i prawdą na temat
danej sytuacji. Niestety, wiele systemów
premiowania jest w bezpośrednim konflikcie z takim podejściem, co sprawia, że
w fabrykach zwykle niechętnie ujawniana
jest prawda, zwłaszcza ta niewygodna.
Zamiast utrzymywania kreatywnych środowisk, w których dobrzy ludzie
usprawiedliwiają złe zachowania, takie
jak w banku Well Fargo, zakłady produkcyjne powinny się skupić na właściwych
i realnych celach, przestrzegając również
przedstawione w dalszej części artykułu
trzy zasady:

1

Skoncentrowanie się na tempie
wprowadzania ulepszeń
Aby zakłady można było nazwać przedsiębiorstwami światowej klasy, ich pracownicy muszą przestać skupiać się tylko
na osiąganiu liczb, wskaźników, parametrów. Nagradzani powinni być ci pracownicy linii produkcyjnych, którzy stale
identyfikują i eliminują problemy pojawiające się na ich stanowiskach, odcinkach. Pracownicy fabryk powinni być
uprawnieni do poszukiwania sposobów
zwiększenia efektywności produkcji wła-
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śnie na swoich indywidualnych liniach,
odcinkach, stanowiskach. Wymagana jest
kooperacja w celu zachęcania pracowników do znajdowania rozwiązań, zamiast
tylko do identyfikowania problemów. Gdy
każdy pracownik skupia się na wprowadzaniu ulepszeń, zwykle zyskuje na tym
cała fabryka.

2

3

Wrzesień
2016

Utrzymywanie systemów premiowania skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów
Najważniejszy i najbardziej istotny ze
wszystkich czynnik motywujący może
zostać odkryty, gdy ludzie w firmie sami
czują, że wprowadzają pozytywne zmiany,
a ich praca i zaangażowanie mają znaczenie. Gdy w zakładzie panuje taka
atmosfera, systemy premiowania i programy motywacyjne stają się mniej znaczące. Może to być czas na restrukturyzację programu motywacyjnego w firmie
lub ponownego jego opracowania oraz
zaszczepiania silniejszej kultury transparentności procedur i działań, jeśli istniejące dotąd programy jedynie zachęcają
pracowników do ukrywania problemów.
Transparentność tworzy ponadto
poczucie odpowiedzialności w firmie.
Każdy, od dyrekcji do zwykłych pracow-

Źródło: Leading2Lean
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Prawdziwe informacje w raportach
Gdy potwierdzanie prawdy o sytuacji
w zakładzie, czasem nawet niewygodnej,
jest rzeczywiście celebrowane jako część
kultury firmy, to raportowanie będzie
dokładniejsze. Sprawia to, że otrzymywane i prezentowane w raportach informacje będą bardziej miarodajne dla osób
podejmujących decyzje. Mając dokładne
dane, personel kierowniczy, techniczny
i produkcyjny będzie w stanie szybciej
podejmować decyzje, bardziej efektywnie rozwiązywać realne problemy, a nawet
uzasadniać zakupy inwestycyjne dla
fabryki. Ostatecznie firma stanie się bardziej efektywna.
Firmy powinny w swoich raportach
zawierać zarówno to, co jest dobre, jak
i to, co jest złe oraz brzydkie (parafrazując
tytuł westernu z 1966 r. „The Good, the
Bad and the Ugly”). Widząc bowiem to,
co jest brzydkie, można rozwiązać najważniejsze problemy.
Gdy zespół w zakładzie jest skoncentrowany na właściwych celach, to nie będzie
tam miejsca na sztuczki w raportowaniu.
Zmniejszą się natomiast okazje do manipulowania liczbami i chęci raportowania tylko dobrych danych i wskaźników.
Niezależnie od tego, jak bolesne może
się to wydawać na początku, ustanowienie w firmie nawyku uczciwości i dokładności pomaga fabryce i jej pracownikom w szybszym wprowadzaniu ulepszeń
i osiąganiu sukcesów.
Bob Argyle jest szefem działu obsługi
klienta w firmie Leading2Lean, produkującej oprogramowanie dla zakładów przemysłowych.
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Minimalizowanie zagrożeń
w szafach rozdzielczych
Nadmierne temperatury stanowią poważne zagrożenie dla rozdzielnic. Po pierwsze stwarzają zagrożenie
dla osób znajdujących się w ich pobliżu. Po drugie w przypadku usterki mogą powodować przerwy
w pracy. W procesach przemysłowych, centrach przetwarzania danych lub budynkach komercyjnych
w szczególności, takie przerwy mogą się wiązać z ogromnymi kosztami. W celu zminimalizowania
tego ryzyka można zastosować nowoczesny system diagnostyczny, pozwalający na monitorowanie
temperatury w obszarach krytycznych rozdzielnicy w sposób ciągły i skuteczny.
Steffen Lobgesang
Lutz Graumann
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łówne urządzenia dystrybucyjne
niskiego napięcia odgrywają
zasadniczą rolę w dostarczaniu
energii elektrycznej. Przeważnie użytkownik oczekuje niezawodnej pracy i żywotności urządzeń przez kilka dekad. Nawet
jeśli urządzenia są zaplanowane, konstru-

owane i testowane zgodnie z odpowiednią
wersją normy IEC 61439, w rzeczywistości przewidywalne warunki mogą nie
pozostawać takie same przez cały okres
ich użytkowania: wymagania mogą się
zmieniać, można rozbudowywać lub zmieniać okoliczności konstrukcyjne związane
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↙ Fot. 1. Nadmierne temperatury w głównej
jednostce niskiego napięcia stwarzają ryzyko,
które musi zostać zminimalizowane.

Obecnie alternatywę stanowią nowoczesne systemy diagnostyczne. Tego typu
systemy są w stanie stale monitorować temperaturę w krytycznych punktach, rejestrować trendy i komunikować
się z systemem sterowania. W skład tego
rozwiązania wchodzą: urządzenie sterujące (kontroler diagnostyczny), specjalne
czujniki temperatury do monitorowania
wszystkich szyn zbiorczych i punktów
połączeń oraz uniwersalne czujniki temperatury do monitorowania wszystkich
innych punktów pomiarowych. Wartości temperatury są przesyłane za pomocą
sieci bezprzewodowej do sterownika. To
sprawia, że instalacja jest szybka i łatwa,
nawet w kilku obszarach. Oznacza to również, że obszar szyn zbiorczych pozostaje
wolny od potencjalnych punktów zagrożenia, w przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań czujników z oprzewodowaniem.
Do głównego obszaru prądu wykorzystywany jest inteligentny blok funkcyjny
obejmujący czujniki, które są po prostu umieszczone lub mocno przykręcone

z dodatkowymi instalacjami. Może to
nie możliwe dzięki standardowej metooznaczać, że aparatura będzie przeciążona
dzie termowizyjnej. Jednakże ta metoda
niedopuszczalnym wzrostem temperatury,
zapewnia jedynie chwilową wartość
stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa
pomiaru i nie dociera do wszystkich
osób i sprzętu.
obszarów rozdzielnicy. To oznacza, że nie
Przez główny obwód rozdzielnicy może
pokazuje ona połączeń za głównymi urząprzepływać aż do kilku tysięcy amperów.
dzeniami, głównymi szynami lub szynami
Przeciążone szyny zbiorcze, połączenia
zbiorczymi.
w obwodzie głównym, które nie są ustawione na odpowiedni moment obrotowy
lub mają zablokowane otwory wentylacyjne, mogą się przyczyniać do powstania
miejsc o niedopuszczalnie wysokich temperaturach. Wszystkie te czynniki mogą
również stopniowo wpływać na właściwości izolacyjne. Ma to wpływ na wytrzymałość mechaniczną oraz rezystencje połączeń i tym samym zmniejsza wydajność
urządzenia. Efekt ten jest często związany z faktem, że stopniowe zwiększanie zapotrzebowania na energię i starzenie
się urządzeń dodatkowo zwiększa ryzyko
awarii. Usterki urządzeń mogą powodować zwarcia łukowe, które mogą doprowadzić do pożaru lub eksplozji. Zwarcia
łukowe niszczą urządzenia, uniemożliwiając im dalsze działanie.
Z tych wszystkich względów wykrywanie przeciążenia termicznego w odpo↗ Rys. 1. System zawiera urządzenie sterujące i różne czujniki, które bezprzewodowo przesyłają
wiednim czasie ma kluczowe znaczenie.
dane pomiarowe.
Wykrywanie gorących miejsc jest obec-
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Bezprzewodowe, bezobsługowe
i kompleksowe rozwiązanie
monitorowania

e-wydanie

Zoptymalizowane profile
ostrzegania i alarmu

Otwarty i rozbudowywany system
W celu integracji z systemem zarządza↗ Fot. 2. Czujniki temperatury bezprzewodowo
nia budynkiem interfejs kontrolera Modprzesyłają dane do kontrolera co 10 min.
bus TCP zapewnia prosty sposób na przetwarzanie i analizowanie danych. Adres
IP kontrolera jest przypisywany automabudowę systemu – na przykład przez
tycznie przez serwer DHCP routera, ale
wskazanie, w jakim zakresie obecna przemożna też przydzielić stały adres.
strzeń może być wykorzystana w przyPowiadomienia na ogół pozostają
szłości. W celu monitorowania systemów
w inteligentnym dzienniku zdarzeń konrozdzielnic różnych producentów muszą
trolera, dopóki przyczyna usterki nie
być one poddane modelowaniu w kontrozostanie usunięta i potwierdzona. Wyklulerze, a kontroler musi być ręcznie skoncza to „ciche błędy”, które pojawiają się,
figurowany. W celu późniejszego montażu
a następnie same się naprawiają.
systemów rozdzielnic do systemów pochoKorzystając z takich wartości jak różdzących od różnych producentów, należy
nica między temperaturą bieżącą a temnajpierw ocenić ich strukturę i zaplanoperaturą graniczną, system diagnostyczny
wać rozmieszczenie czujników w już istniejącym systemie.
pomaga użytkownikowi zaplanować rozCiągła kontrola temperatury stanowi
idealną podstawę do zapewnienia przej↙ Rys. 2. Wcześniejsze
rzystości rozdzielnicy, zwiększenia bezpiesytuacje krytyczne
czeństwa, a tym samym zebrania ważnych
można rozpoznać
informacji w celu zapobiegawczej konserprzy użyciu analiz
wacji urządzeń. Aby zwiększyć bezpiefunkcji i trendów.
czeństwo rozdzielnic, szczególnie w odniesieniu do ochrony personelu w przypadku
zwarcia łukowego, zaleca się stosowanie
aktywnego systemu ochrony.
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Wartości graniczne dla systemów rozdzielczych są przechowywane w kontrolerze,
w tzw. mózgu systemu. Wartości te opierają się na obszernej bazie wiedzy systemu i są wynikiem analizy zachowania
termicznego systemów w wielu testach
i odwzorowania jej w operacjach matematycznych. Użytkownik korzysta z faktu,
że odpowiedni profil ostrzegawczy i alarmowy umożliwia bezpieczną pracę urządzenia przez cały okres jego użytkowania,
niezależnie od występujących usterek.
Centralny kontroler diagnostyczny
jest wyposażony w model rozdzielnicy.
Do konfiguracji urządzenia za pośrednictwem serwera FTP nie jest wymagana
żadna znajomość programowania. Wszystkie czujniki temperatury są rejestrowane
po uruchomieniu i monitorowane przez
kontroler.
Dane pomiarowe są przechowywane
bezpośrednio w kontrolerze diagnostycznym lub raportowane i analizowane za
pośrednictwem serwera FTP. Serwer jest
chroniony hasłem, aby mieć pewność,

że tylko osoby upoważnione mogą uzyskać dostęp do danych na nim zawartych,
a dane mogą być pobierane w formacie
Excel oraz analizowane i archiwizowane
zewnętrznie. Ze względu na krótki odstęp
pomiarowy wynoszący 10 minut udostępnianych jest wiele danych, które są również przydatne do analizy trendów. W ten
sposób system wspiera konserwację zapobiegawczą urządzeń.
W przypadku odchyleń od normy system generuje ostrzeżenie o trwającym błędzie lub wyzwala alarm, jeśli przekroczone zostaną określone wartości graniczne. Te powiadomienia są przesyłane do punktu kontrolnego, który może
następnie naprawić błędy. Teoretycznie
możliwe jest wyłączenie niezależnych od
siebie części systemu. Dodatkowo tego
rodzaju system dostarcza informacji na
temat dokładnej lokalizacji usterek oraz
porad, jak je naprawić.
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do szyn zasilających i zasilane niezależnie przez pole elektromagnetyczne szyn,
co oznacza, że zewnętrzny zasilacz lub
akumulator nie jest potrzebny. Taka koncepcja pozwala również na umieszczenie
sprzętu w miejscach trudno dostępnych.
Z kolei w łatwo dostępnych miejscach
mogą być dowolnie instalowane czujniki
systemowe, które są przeznaczone głównie do rejestrowania pomiarów niedotyczących szyn zbiorczych, a także do przesyłania danych bezprzewodowo do sterownika.

Steffen Lobgesang – Field Product Manager oraz Lutz Graumann – Product Sales
Support Manager pracują w firmie Eaton
w Bonn. 
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