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W zależności od rodzaju obciąże-
nia dostępne są silniki ze sta-
łym lub zmiennym momentem 

obrotowym/mocą. Wielkość obciążenia, 
wymagana prędkość obrotowa i przyspie-
szenie/opóźnienie – zwłaszcza gdy zasto-
sowanie wymaga dużej prędkości obroto-
wej lub/i wysokiej częstotliwości – defi-
niują moment obrotowy i moc silnika. 
Należy również wziąć pod uwagę wyma-

gania dotyczące sterowania prędkością 
obrotową i pozycją wirnika.

Rodzaje obciążeń silnika

Istnieją cztery podstawowe rodzaje obcią-
żeń dla przemysłowych silników elek-
trycznych:

 → zmienna moc i stały moment obrotowy,
 → zmienny moment obrotowy i stała moc,

Bryan Sisler

Wybór silnika elektrycznego 
do zastosowań przemysłowych
Dobór silnika zależy od wymagań mechanicznych, operacyjnych i środowiskowych aplikacji. 
W ogólnym ujęciu sprowadza się on do pytania: czy wybrać silnik prądu stałego, przemiennego, 
krokowy czy serwomotor? Odpowiedź na nie zależy od tego, gdzie silnik ma być zastosowany 
oraz czy w danej aplikacji istnieją specjalne wymagania, które musi on spełniać.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY
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 →  zmienna moc i zmienny moment obrotowy,
 →  sterowanie pozycją i momentem obroto-
wym.

Ze zmienną mocą i stałym momentem 

obrotowym mamy do czynienia m.in. 
w przenośnikach, dźwigach czy pompach 
zębatych. W tych zastosowaniach moment 
obrotowy jest stały, ponieważ nie zmienia 
się obciążenie. Wymagana moc może się 
różnić w zależności od aplikacji. Odpo-
wiednim wyborem są w tym przypadku 
silniki AC (prądu przemiennego) oraz DC 
(prądu stałego) o stałej prędkości obro-
towej.

Przykładem obciążenia o zmiennym 

momencie obrotowym i stałej mocy jest 
maszyna przewijająca papier. Prędkość 
materiału pozostaje stała, co oznacza, że 
moc się nie zmienia. Zmianie ulega jednak 
moment obrotowy wraz ze zmniejszaniem 
się średnicy rolki nawiniętego papieru. 
W systemach o niewielkich rozmiarach 
odpowiednie do tego zadania będą sil-
niki DC oraz serwomotory. Istotna jest 
również możliwość odzyskiwania ener-
gii z układu – powinna być wzięta pod 
uwagę podczas doboru silnika lub wyboru 
sposobu zarządzania energią. W przy-
padku dużych systemów odpowiednie 
będą 4-biegunowe silniki prądu przemien-
nego wyposażone w enkoder, pracujące 
w pętli sprzężenia zwrotnego.

Wentylatory, pompy odśrodkowe 
i mieszadła wymagają użycia silnika 
o zmiennej mocy i zmiennym momencie 

obrotowym. Wraz ze wzrostem prędkości 
wirnika zwiększa się również obciążenie, 
co generuje zapotrzebowanie na większy 
moment obrotowy i moc. W przypadku 
tego typu obciążenia pojawia się wiele 
dyskusji związanych z efektywnością sil-
ników prądu przemiennego z falowni-
kami, wykorzystujących technologie VSD 
(zmiennej prędkości napędu).

Zastosowania takie jak liniowe siłow-
niki poruszające się z określoną dokładno-
ścią wymagają precyzyjnej kontroli poło-

żenia i momentu obrotowego, a także 

informacji zwrotnej o pozycji wirnika. 
W przypadku tych aplikacji najlepszym 
wyborem jest serwomotor lub silnik kro-
kowy. Silnik prądu stałego ze sterowa-
niem wykorzystującym pętle sprzężenia 
zwrotnego lub falownikowy silnik prądu 
przemiennego z enkoderem również insta-
luje się w zastosowaniach wymagających 
dokładnego sterowania momentem obro-
towym na liniach produkcyjnych stali 
i papieru, a także w innych podobnych 
aplikacjach.

Typy silników elektrycznych

Istnieją dwie główne podgrupy silni-
ków elektrycznych – AC i DC – oraz 
ponad 30 typów silników wykorzysty-
wanych w zastosowaniach przemysło-
wych. W związku z tak dużą ich liczbą 
pojawia się ryzyko, że pewne rodzaje sil-
ników będą dzielić ze sobą obszary prze-
znaczenia w aplikacjach przemysłowych. 
Dlatego zaczęto upraszczać procedury 
doboru silnika elektrycznego. Ograniczyło 
to wybór silników w przypadku większo-
ści zastosowań. 

Najpopularniejsze typy silników do 
zastosowań przemysłowych to:

 → bezszczotkowe silniki prądu stałego,
 → szczotkowe silniki prądu stałego, 
 →  silniki prądu przemiennego typu klatkowego,

 → silniki typu pierścieniowego, 
 → serwomotory,
 → silniki krokowe. 

Wymienione rodzaje urządzeń pokrywają 
niemal w całości zapotrzebowanie na nie 
w zastosowaniach przemysłowych, pozo-
stałe natomiast wykorzystywane są jedy-
nie w aplikacjach specjalnych.

Główne obszary zastosowań

Trzema głównymi obszarami zastoso-
wań silników elektrycznych są aplikacje 
wymagające: 

 → stałej prędkości obrotowej, 
 → zmiennej prędkości obrotowej,
 → kontroli pozycji (lub momentu). 

Należy podkreślić, że zróżnicowane sytu-
acje i aplikacje w przemyśle wymagają 
zastosowania różnych typów silników, 
a niejednokrotnie również dodatkowych 
elementów i układów napędowych. Na 
przykład dodatkowa przekładnia może 
być wymagana w przypadku, gdy doce-
lowa prędkość obrotowa jest mniejsza 
niż najniższa prędkość obrotowa silnika. 
Może to być również okazja do zastoso-
wania mniejszego silnika, pracującego 
w zakresie bardziej efektywnej prędkości 
obrotowej. 

↙  Fot. 1. Silniki elektryczne prądu stałego to 
doskonałe rozwiązanie w przypadku niekosz-
townych zastosowań niewymagających wyso-
kiej prędkości obrotowej lub cechujących się 
stałym momentem obrotowym, takich jak 
napędzany przekładnią pasową przenośnik 
taśmowy. 

↘  Fot. 2. Silniki prądu 
przemiennego (AC) 
są popularnym 
wyborem w odnie-
sieniu do przemysło-
wych aplikacji ruchu 
obrotowego.
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Na licznych stronach internetowych 
i forach branżowych można znaleźć wiele 
informacji na temat tego, jak wybierać sil-
nik elektryczny. Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że obliczenie bezwładności 
obciążenia, momentu oraz prędkości obro-
towej wymaga od użytkownika wiedzy na 
temat takich parametrów, jak masa i roz-
miary (promień) obciążenia, znajomo-
ści wartości współczynników tarcia, strat 
mechanicznych przekładni, a także infor-
macji na temat warunków pracy maszyny. 
Zmiany w obciążeniu, szybkości przyspie-
szania lub zwalniania i sposobie pracy 
maszyny również powinny być wzięte pod 
uwagę, aby silnik się nie przegrzewał.

Po doborze odpowiedniego rozmiaru 
i typu silnika użytkownik powinien rów-
nież uwzględnić warunki środowiskowe 
i informacje na temat konstrukcji silnika, 
np. czy silnik ma obudowę otwartą lub 
czy jest ona wykonana ze stali nierdzew-
nej, co jest istotne w przypadku silników 
mających kontakt z zabrudzeniami.

Dobór silnika: 3 pytania

Przed podjęciem ostatecznej decyzji użyt-
kownik powinien odpowiedzieć sobie na 
3 pytania.

1.  Czy dana aplikacja wymaga stałej pręd-

kości obrotowej?

W przypadku stałej prędkości obrotowej 
silnik pracuje zwykle w określonym zakre-
sie obrotów. Przyspieszenie i zwolnienie

wirnika nie mają wówczas wielkiego 
znaczenia. Ten typ obciążenia jest często 
sterowany za pomocą głównego włącz-
nika na linii produkcyjnej. Obwód steru-
jący zawiera często bezpiecznik ze stycz-
nikiem, moduł rozruchowy na wypadek 
przeciążenia oraz sterownik ręczny lub 
moduł tzw. miękkiego startu (soft start).

Zarówno silniki prądu przemiennego, 
jak i stałego są odpowiednie do aplikacji 
o stałej prędkości obrotowej. Silniki 
prądu stałego zapewniają wysoki moment 
obrotowy już przy zerowej prędkości 
obrotowej i potrzebują więcej miejsca do 
instalacji. Silniki prądu przemiennego 
są również dobrym wyborem, ponieważ 
cechuje je wysoka moc i wysoki poziom 
niezawodności. Silniki typu serwo i sil-
niki krokowe ze względu na ich zaawan-
sowaną budowę i rozbudowane możliwo-
ści uważa się za zbyteczne w tych zasto-
sowaniach.

2.  Czy dana aplikacja wymaga zmiennej 

prędkości obrotowej?

W aplikacjach, w których wymagana jest 
zmienna prędkość obrotowa, zwykle nie-
zbędna jest również zdolność do precy-
zyjnej korekty prędkości oraz przyspie-
szenia/opóźnienia. Zmniejszenie prędko-
ści obrotowej silnika w zastosowaniach 
takich jak wentylatory lub pompy odśrod-
kowe często zwiększa sprawność napędu 
przez dopasowanie mocy do rodzaju 
obciążenia. Silnik nie pracuje wówczas 
z najwyższą prędkością obrotową. Są to 
bardzo ważne spostrzeżenia w przypadku 
zastosowań transportowych, takich jak 
przenośnik butelek.

Zarówno silnik AC, jak i DC wyposa-
żony w odpowiednią przekładnię będzie 
pracował w warunkach zmiennej pręd-
kości obrotowej. Silnik prądu stałego 
z przekładnią przez długi czas był jedyną 
dostępną opcją napędu o zmiennej pręd-
kości obrotowej, więc tego typu kom-
ponenty są dopracowane i sprawdzone. 
Nawet współcześnie silniki prądu stałego 
są popularne w przypadku zastosowań 
wymagających zmiennej prędkości obroto-
wej, wykorzystujących część mocy silnika 
i są przydatne w urządzeniach wymagają-
cych niskiej prędkości obrotowej, ponie-
waż zapewniają wysoki moment obrotowy 
przy niskich obrotach oraz stały moment 
obrotowy w szerokim zakresie prędkości 
obrotowej.

Problemem w przypadku silników typu 
DC może być ich utrzymanie. Większość 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↙  Fot. 3. Silniki 
prądu przemien-
nego w połączeniu 
z napędem o zmien-
nej prędkości (VFD) 
są powszechnie 
stosowane w celu 
poprawy efektywno-
ści i dobrze się spi-
sują w różnego typu 
zastosowaniach 
przemysłowych.
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i aplikacje w przemy-
śle wymagają zastoso-
wania różnych typów sil-
ników, a niejednokrot-
nie również dodatkowych 
elementów i układów 
napędowych.



z nich ma szczotki, które zużywają się 
na skutek tarcia między obracającymi się 
elementami. Bezszczotkowe silniki DC 
są pozbawione tej wady, jednak są droż-
sze, a ich różnorodność modelowa jest 
mniejsza.

Problem zużycia szczotek nie doty-
czy indukcyjnych silników prądu prze-
miennego, a zastosowanie napędów 
VFD (falownikowych) sprawia, że można 
z powodzeniem zastosować je do napędu 
urządzeń o mocy powyżej 1 KM, takich 
jak wentylatory czy urządzenia pompu-
jące. W takich aplikacjach istotny jest 
również dobór odpowiedniego sterow-
nika napędu. Jeśli wymaga tego aplika-
cja, można zastosować enkoder, a napęd 
może być tak skonfigurowany, by praco-
wał w pętli sprzężenia zwrotnego z uży-
ciem tego enkodera. W takim układzie 
można uzyskać prędkości zbliżone do tych 
z serwomotorów. 

3. Czy wymagana jest kontrola pozycji?

Precyzyjne sterowanie pozycją jest reali-
zowane przez ciągłą weryfikację położenia 
wirnika podczas jego ruchu. Urządzenia 
takie jak siłowniki liniowe mogą wykorzy-
stywać silnik krokowy z pętlą sprzężenia 
zwrotnego lub bez, a także serwomotor 
z wbudowaną pętlą sprzężenia zwrotnego.

Silnik krokowy jest tak zaprojekto-
wany, by wykonywał obrót do zadanej 
pozycji z umiarkowaną prędkością i utrzy-
mywał żądane położenie. System silnika 
krokowego wykorzystujący otwartą pętlę 
zapewnia dokładną kontrolę pozycji, jeśli 
zostanie odpowiednio dobrany. Ponie-
waż pętla nie jest zamknięta, silnik kro-
kowy wykona odpowiednią liczbę kroków, 
dopóki nie natrafi na opór przekraczający 
jego możliwości.

Wraz ze wzrostem prędkości i dynamiki
układu może się okazać, że silnik krokowy
z otwartą pętlą sterującą nie spełni wyma-
gań systemu. Należy wówczas zastosować 
silnik krokowy z zamkniętą pętlą steru-
jącą lub serwomotor.

Silnik krokowy z zamkniętą pętlą ste-
rującą zapewnia dokładny i szybki ruch 
oraz precyzyjną kontrolę pozycji. Serwo-
motor cechuje się wyższym momentem 
obrotowym przy wysokich prędkościach 
obrotowych w porównaniu z silnikiem 
krokowym. Serwomotory spisują się też 
lepiej w przypadku obciążeń dynamicz-
nych lub w układach wykorzystujących 
złożone sekwencje ruchu.

W przypadku dynamicznego ruchu 
z precyzyjnym pozycjonowaniem bez-
władność obciążenia powinna być dopa-
sowana do bezwładności serwomotoru 
tak dobrze, jak to tylko możliwe. Stosu-
nek bezwładności na poziomie 10:1 może 
być odpowiedni w niektórych zastosowa-
niach, lecz należy dążyć do uzyskania sto-
sunku wynoszącego 1:1.

Redukcja prędkości za pomocą prze-
kładni zębatej to doskonały sposób na 
rozwiązanie problemu nieodpowiedniego 
stosunku bezwładności wirnika i obcią-
żenia, ponieważ bezwładność obciąże-
nia spada proporcjonalnie do kwadratu 
przełożenia. Należy jednak pamiętać, że 
w obliczeniach musi być uwzględniona 
także bezwładność przekładni.

Podsumowanie

Producenci oferują bogaty wybór sil-
ników do zastosowań przemysłowych. 
Silniki prądu stałego, przemiennego, 
krokowe czy serwomotory spełniają 
większość wymagań automatyki przemy-
słowej, jednak silnik powinien być dobie-
rany w zależności od zastosowania. Bez 
względu na to, czy wymagana jest pręd-
kość stała, zmiana czy kontrola pozy-
cji, użytkownik powinien współpraco-
wać z dostawcą silnika i przekładni, co 
zapewni wybór urządzenia odpowiedniego 
dla danej aplikacji.

Bryan Sisler Bryan Sisler jest menedżerem produktu 
w firmie AutomationDirect.

Online

Łożyska w silnikach elektrycznych są 
projektowane tak, aby podtrzymy-
wały wirnik i zapewniały stałą szcze-
linę powietrzną pomiędzy wirnikiem 
i stojanem, a także aby przenosiły 
obciążenia z wału na ramę silnika. 
Dobór właściwego łożyska zapewnia 
zachowanie projektowanej sprawno-
ści silnika dzięki minimalnemu tarciu 
i minimalnym stratom mocy. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Konstrukcja łożysk do sil-
ników elektrycznych”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.multiprojekt.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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I nteligentna fabryka SEW-EURODRIVE 
z przysz o ci charakteryzuje si  modu ow  
budow . Sk ada si  z segmentów zopty-

malizowanych pod k tem Lean, elastycz-
nie po czonych Small Factory Units (fabryki 
w fabryce). Poszczególne stacje robocze sta-
nowi  modu y procesowe, które dzi ki asy-
stentom (systemy CPS) s  inteligentnie po -
czone ze sob , tworz c sie . Celem jest osi -
gni cie wy szego poziomu produktywno ci 
w zakresie wspó pracy ludzi i techniki. Inteli-
gentne produkty/obiekty wyposa one w zin-
tegrowane systemy, kody QR oraz chipy RFID 
steruj  sob  samodzielnie. Dzi ki standardo-
wym interfejsom oraz nowoczesnej techno-
logii informacyjnej mo liwa jest wysoce ela-
styczna i zautomatyzowana produkcja typu 
„plug & play“.

W SEW-EURODRIVE sprzedajemy tylko 
sprawdzone rozwi zania – w tym celu 
powsta a wzorcowa fabryka w Niemczech 

w Graben-Neudorf. Testujemy w niej w real-
nych warunkach nasze nowe rozwi zania. 

Efektem optymalnego po czenia poszcze-
gólnych etapów produkcji w wydajny proces 
ca o ciowy jest mierzalny potencja  oszcz d-
no ciowy. Oznacza to oszcz dzenie warto-
ciowego czasu produkcyjnego. Wydatki na 

zasoby z obszaru techniki produkcji ulegaj  
zmniejszeniu, a dzi ki ca o ciowemu proce-
sowi oraz technice mo liwe jest optymalne 
wspieranie ludzi podczas ich pracy.

Drogi przejazdu (symulacja i rzeczywisto ). 
Na tym etapie mo na testowa  i optyma-
lizowa  drogi przejazdu, a nast pnie prze-
nie  je ze wiata wirtualnego do rzeczywi-
stego za pomoc  jednego klikni cia myszk . 
W fabryce SEW-EURODRIVE po czenie 
poszczególnych procesów pracy w obszarze 
monta u przek adni przejmuj  ró ne mobilne 
systemy asystenckie opracowane przez SEW.

Asystenci logistyki (transport kompo-
nentów) – zaopatruj  w odpowiednim 
momencie wyspy monta owe we w a ciwe 
komponenty.

Asystenci logistyki (tryb jazdy swobodnej) 
– transportuj  przedmioty o cznej wadze 
do 1,5 tony i potrafi  swobodnie si  porusza  
i nawigowa  w obiekcie.

Asystenci monta u (system cyberfizyczny) 
– wspieraj  monta ystów podczas pracy. 
Zgodnie z koncepcj  Industry 4.0 s  one sys-
temami cyberfizycznymi, które maj  zapisane 
w sobie wszystkie niezb dne dane dotycz ce 
produktu oraz klienta.

Asystenci logistyki (transport gotowych pro-
duktów) – transportuj  gotowe motoreduk-
tory z dzia u monta u do stacji nape niania 
olejem, kontroli, a nast pnie do lakierni.

Asystenci obs ugi w dziale produkcji – 
mobilny asystent obs ugi przejmuje mono-
tonne prace w zakresie wyposa enia maszyny 
i usprawnia prac  operatora. 

Industry 4.0 w ramach ca kowitego procesu
zmienia rol  cz owieka w funkcj  nadrz dn
w ca ym a cuchu warto ci. Powstaj  nowe
obszary pracy zwi zane ze sterowaniem, moni-
torowaniem oraz optymalizacj  procesów. 

Pracownik przestaje by  asystentem i staje 
si  „dyrygentem”, który czy ze sob  ró ne 
pojedyncze etapy zgodnie ze specyficznymi 
wymaganiami. Tego typu odci enie pracow-
nika produkcyjnego oznacza, e b dzie on 
móg  si  realizowa  w nowo zdefiniowanym 
obszarze.

Szczegó owe informacje dotycz ce pro-
duktów i rozwi za  firmy SEW-EURODRIVE 
dost pne s  na stronie internetowej 
www.sew-eurodrive.pl

Lean Sm@rt Factory SEW-EURODRIVE 

Inteligentne po czenie 
cz owieka i technologii

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 ód
tel. +48 42 293 00 00 
www.sew-eurodrive.pl 
sew@sew-eurodrive.pl

SEW 04 art spons.indd   6 2018-02-19   15:39:38
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Trendy na rynku przemienników cz stotliwo ci
Nowy GA700 z firmy YASKAWA
Nie od dzi  wiadomo, e ekonomia ma ogromny wp yw na rozwój 
produktów. Niestety w ostatnim czasie proces ten ma charakter 
negatywny, co odbija si  na jako ci i trwa o ci wyrobu. Firma 
YASKAWA udowadnia, e mo na znacz co obni y  koszty wdro enia 
automatyki bez pogarszania jako ci produktu, a nawet oferuj c 
lepsze rozwi zanie ni  dotychczas. Nowy sposób my lenia widzimy 
na przyk adzie w a nie wprowadzonego przemiennika cz stotliwo ci 
GA700. Jest to nast pca doskona ego ju  A1000, który b dzie jeszcze 
oferowany przez kilka kolejnych lat.

W racaj c do GA700, widzimy nowy 
design produktu, lepszy panel 
LCD i ca o  wzbudzaj c  zaufa-

nie – rozwój produktu nast puje w drodze 
bezpiecznej ewolucji i jest to typowe my le-
nie dla japo skich firm. Wspomniane obni-
enie kosztów objawia si  poprzez wbudo-

wane filtry EMC klasy C3/C2. Pozwala to nam 
na ograniczenie miejsca w szafie, a przede 
wszystkim zmniejszenie zak óce . Mo e-
my równie  montowa  przemienniki obok 

siebie, bez szczeliny – kolejna redukcja miej-
sca. GA700 jest chyba jednym z nielicznych, 
które mo na bezpiecznie zamontowa  tak e 
w poziomie (na le co) – jest to uk on w stro-
n  producentów kompresorów i innych zwar-
tych urz dze . Znaczn  redukcj  gabarytów 
wida  przy wi kszych mocach, gdzie w sto-
sunku do i tak kompaktowego A1000 mamy 
a  40% mniejsze rozmiary. Firma YASKAWA
zapewni a w tym produkcie najwy szy poziom
bezpiecze stwa funkcjonalnego – SIL3, dzi -
ki czemu mo emy zrezygnowa  ze styczni-
ków! Dzi ki wspomnianym zaletom mo emy 

zamontowa  mniejsz  szaf  sterownicz  bez
styczników – czy  nie jest to znacz ca oszcz d-
no  kosztów? Ale to nie wszystko – GA700, 
dzi ki zintegrowanemu sterownikowi PLC 
z 400 blokami FBD i 200 po czeniami, 
zapewnia realizacj  funkcji PLC w standar-
dzie, bez konieczno ci zakupu dodatkowego 
sterownika.

Cz sto musimy stosowa  dodatkowe grzanie 
wewn trz szafki, gdzie jest uk ad automaty-
ki. Ale nie w przypadku GA700. Temperatura 
pracy to zakres  10°C do +60°C stopni (prze-
chowywania  40°C do +70°C) – niestraszne 
s  wi c nam syberyjskie mrozy i tropikalne 
upa y. Mamy równie  w standardzie elektro-
nik  pokryt  lakierem, co uchroni nas przed 
agresywnym rodowiskiem.

Inna oszcz dno  to redukcja czasu na zapro-
gramowanie i uruchomienie GA700. Mamy 
teraz, obok klasycznej metody programo-
wania za pomoc  panelu LCD oraz z kompu-
tera poprzez USB, tak e znacznie ciekawsze 
narz dzie. Mowa oczywi cie o wszechobec-
nych smartfonach. Skanuj c kod QR z prze-
miennika, od razu dostajemy wszystkie dane 

mgr in . Marek Bukieda

Yaskawa 06 art spons press.indd   4 2018-02-21   14:23:28
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i numer seryjny produktu. Pozostaje tylko 
wprowadzi  podstawowe nastawy i gotowe! 
Wszystko w kilka minut. Na dodatek kopia 
l duje w darmowej chmurze YASKAWA
Cloud, czyli na serwerze YASKAWA. Klient 
mo e w ka dej chwili pobra  nastawy w celu 
wprowadzenia zmian w obiekcie.

Ciekawym rozwi zaniem jest sam panel LCD. 
Wygl d wskazuje, e mamy do czynienia 
z wysok  jako ci  i funkcjonalno ci . Zawiera 
on mo liwo  zapisu do 4 konfiguracji, zegar 
czasu rzeczywistego, funkcje archiwizacji na 
karcie SD. Dodatkowo mo emy zaprogramo-
wa  GA700 bez pod czania do sieci i zasi-
lania – wprost z kartonu. Specjalna wersja 
panelu LCD daje nam inn  mo liwo  komu-
nikacji – bezprzewodowej poprzez Bluetooth.
Jest to szczególnie przydatne w trudnych 
miejscach (suwnice, windy itp.). Obok g ów-
nych j zyków menu panelu mamy oczywi cie 
nasz rodzimy j zyk.

YASKAWA zawsze by a synonimem wyso-
kiej jako ci. GA700 powstaje na razie jedynie 
w Japonii. W przysz o ci pojawi  si  modele 
zmontowane w Szkocji i nigdzie indziej. 
Firma udziela wyj tkowej gwarancji na dzia-
anie kluczowych komponentów wewn trz 

przemiennika – 10 lat!

Wspomniane wy ej funkcje to tylko kilka spo-
ród wielu unikatowych rozwi za  zawartych 

w GA700. Skupia si  tutaj 40 lat do wiad-
cze  w budowie przemienników i ponad 
100 lat historii firmy. Opis unikatowych 

funkcji to poka na lektura. Zainteresowane 
osoby zapraszam do bezpo redniego kontak-
tu z nami. Mam nadziej , e produkt wyzna-
czy nowy trend w nowoczesnej automatyce, 
tak aby oszcz dno ci wynika y rzeczywi cie 
z redukcji miejsca, zb dnych komponentów 
uk adu automatyki, a nie z eliminacji wyso-
kiej jako ci!

  Dzi ki u yciu mobilnej aplikacji DriveWi-
zard nap d GA700 mo e by  atwo i intu-
icyjnie ustawiany, sterowany i monitorowa-
ny ze smartfona lub tabletu. Aplikacja mobil-
na DriveWizard po czona z us ug  YASKAWA 
Drive Cloud zapewnia szybki dost p do naj-
nowszych instrukcji obs ugi produktów oraz 
danych falownika w ka dym czasie i z ka de-
go miejsca.

FIRMA PREZENTUJE

YASKAWA Polska Sp. z o.o.
ul. Du ska 11, 54-427 Wroc aw 
tel.  +48 71 792 86 70, fax: +48 71 792 86 71
e-mail: info.pl@yaskawa.eu.com 
www.yaskawa.pl

  Dzi ki elastycznemu sterowaniu silnikiem, 
skuteczno ci i rozszerzaniu funkcjonalno ci
oraz szerokiemu zakresowi mocy (do 630 kW) 
GA700 jest falownikiem, który mo e by  
zastosowany przy niemal e wszystkich zada-
niach – od prostego transportu, pras itp. do 
z o onych systemów z nap dami pod czony-
mi do sieci lub tam, gdzie wymagane s  wy -
sze poziomy bezpiecze stwa.

Yaskawa 06 art spons press.indd   5 2018-02-21   14:23:30
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Jerry Tyson, Michael Miller

Ocena parametrów pracy 
serwomechanizmów
Panuje powszechne przekonanie, że dwa serwomechanizmy o tej 
samej mocy znamionowej pochodzące od różnych producentów 
mogą być stosowane zamiennie, a jedyną ich cechą odróżniającą jest 
cena. Jest to przekonanie błędne.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↖  Rys. Zależność momentu obrotowego od 
prędkości obrotowej. Widoczne są dwa 
obszary: A – obszar pracy ciągłej, B – pole 
okresowego przeciążenia.

W ybór serwomechanizmu do 
konkretnej aplikacji nie zależy 
jednie od poziomu zużycia 

energii przez urządzenie oraz jego ceny. 
Podczas porównywania serwomechani-
zmów należy uwzględnić również nastę-
pujące kryteria: 

 → moment obrotowy,
 → prędkość obrotową,
 → czas pracy przy przeciążeniu,
 →  stosunek momentu obrotowego do bez-
władności,

 → rozdzielczość,
 → odpowiedź częstotliwościową,
 → dostępne interfejsy i rozwiązania sieciowe,
 → gabaryty,
 → jakość wyrobu i jego niezawodność.

Moment obrotowy 

Parametry pracy serwomechanizmów 
podawane są dla dwóch przypad-
ków: pracy ciągłej i obciążenia okreso-
wego (rys.). Moment obrotowy podany 
dla pracy ciągłej to wartość, którą sil-
nik jest w stanie generować bez przerwy, 
bez ryzyka przegrzania lub innego uszko-
dzenia. Parametry dla pracy okresowej 
oznaczają np. wartość momentu, jaki sil-
nik może wytworzyć jedynie przez nie-
długi czas. Dotyczy to zwykle okresów 
zmiany prędkości obrotowej, przyspiesza-
nia i hamowania czy odpowiedzi na chwi-
lowe zakłócenia w układzie.

Niestety, zarówno moment obrotowy, 
jak i prędkość obrotowa nie są parame-
trami spójnie, jednakowo definiowanymi 
na rynku silników elektrycznych. Czas, 
w jakim serwomechanizm jest w stanie 
generować określony poziom momentu 
obrotowego (czasem określany jako czas 
przeciążenia), różni się znacznie u pro-
ducentów silników i często nie jest jed-
noznacznie określony. Tymczasem para-
metr ten może mieć duży wpływ na to, do 
jakich zadań i aplikacji może być stoso-
wany dany serwomechanizm. Przy dobo-
rze mocy i rozmiarów serwomechanizmu 
należy pamiętać, że wartość RMS (war-
tość uśredniona) momentu obrotowego 
musi odpowiadać parametrom pracy sil-
nika w czasie ciągłym, aby ten mógł pra-
cować bez ryzyka przegrzania. Z kolei 
długość cyklu pracy serwomechanizmu 
jest ograniczona przez ilość ciepła, które 
jest w stanie odprowadzić do otoczenia.

Przywołajmy przykład testu prze-
prowadzonego na maszynie u klienta. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2

A B

4 6 8 10 12 14 16

Moment obrotowy (Nm)

Pr
ęd

ko
ść

 o
br

ot
ow

a 
(o

br
./

m
in

)

 Ź
ró

dł
o:

 Y
as

ka
w

a 
Am

er
ic

a



W badaniu zastosowano dwa różne ser-
womechanizmy o zbliżonych gabary-
tach (fot.), ale różnej mocy znamiono-
wej – jeden opisany jest mocą 750 W, 
drugi natomiast – 860 W. Po wykona-
niu testów stwierdzono, że silnik o mocy 
750 W lepiej nadaje się do powierzonego 
mu zadania. Wynik wydaje się sprzeczny 
z intuicją, jednak należy sobie uzmysło-
wić, że moc serwomechanizmu nie jest 
mierzona przy tej samej prędkości obro-
towej dla każdego serwomechanizmu. 
We wzorze na moc silnika elektrycznego 
widnieje zarówno moment obrotowy, jak 
i prędkość obrotowa, a w branży stero-
wania ruchem żadna z tych wartości nie 
jest ustandaryzowana dla serwomecha-
nizmów. Jest więc bardzo ważne, aby 
wybrać taki silnik, który charakteryzuje 
się odpowiednim momentem obrotowym 
i prędkością obrotową dla danej aplikacji. 

Nie należy skupiać się jedynie na poda-
nej przez producenta mocy serwomecha-
nizmu. Uzwojenie stojana w serwomecha-
nizmie może zostać skonstruowane w taki 
sposób, aby zapewnić różny stosunek 
momentu obrotowego do prędkości obro-
towej przy tej samej mocy urządzenia.

Bezwładność 

Kolejnym istotnym parametrem jest sto-
sunek bezwładności wirnika silnika i bez-
władności obciążenia. Serwomechanizm 
to z definicji urządzenie wykorzystujące 
pętle sprzężenia zwrotnego, a sterujący 
nim algorytm nieustannie reguluje prąd 

↗  Fot. Stanowiska pomiarowe używane są do pomiaru parametrów serwomechanizmów 
i porównywania ich charakterystyk.
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Dostępne obecnie na 
rynku serwomotory 
o wysokiej wydajno-
ści mają wirniki o niskiej 
bezwładności z magne-
sami stałymi, które mogą 
wygenerować duży 
moment obrotowy przy 
niewielkich gabarytach 
urządzenia.
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silnika. Poziom natężenia prądu zasilają-
cego silnik wyliczany jest na podstawie 
skomplikowanych algorytmów i zależno-
ści, które zawierają w sobie różnice war-
tości mierzonej oraz wartości zadanej dla 
aktualnej pozycji, prędkości obrotowej 
i momentu obrotowego. Stosunek bez-
władności silnika i obciążenia znacząco 
wpływa na zdolność serwomechanizmu 
do precyzyjnego sterowania prędkością. 
Jeżeli stosunek ten jest zbyt wysoki, silnik 
będzie nieprawidłowo sterowany, co spo-
woduje oscylacje. Mogą być one niewiel-
kie, np. mogą to być lekkie drgania pod-
czas zatrzymania silnika, lub poważne, 
w postaci silnych i głośnych wibracji 
mogących uszkodzić maszynę. Dostępne 
obecnie na rynku serwomotory o wyso-
kiej wydajności mają wirniki o niskiej 
bezwładności z magnesami stałymi, które 
mogą wygenerować duży moment obro-
towy przy niewielkich gabarytach urzą-
dzenia. 

Ważny jest wybór odpowiedniego spo-
sobu przekazania napędu (skrzynki prze-
kładniowej, gwintu tocznego czy napędu 
pasowego) w celu uzyskania pożądanego 
stosunku bezwładności wirnika do obcią-
żenia w granicach akceptowalnych:

 → 10:1 (średnia wydajność),
 → 5:1 (lepsza wydajność),
 → 1:1 (wysoka wydajność).

Rozdzielczość 

Innym ważnym czynnikiem jest rozdziel-
czość modułu pomiarowego – enkodera, 
wchodzącego w skład pętli zwrotnej ser-
womechanizmu. Rozdzielczość enkoderów 
stale wzrasta. Nie jest rzeczą niezwykłą 
dla enkodera rozdzielczość na poziomie 
20 bitów lub więcej. 20-bitowy enkoder 
zlicza ponad milion impulsów na obrót 
(220 = 1 048 576). Należy pamiętać, że 
zadaniem serwomechanizmu jest określe-
nie różnicy pomiędzy zadaną a rzeczywi-
stą pozycją i dążenie do uzyskania różnicy 
równej zeru. Im większa rozdzielczość, 
tym szybciej serwomechanizm może 
wykryć ruch i dokonać korekty, co skut-
kuje bardziej precyzyjnym sterowaniem.

Odpowiedź częstotliwościowa 
i pasmo

Zdolność serwomechanizmu do oblicza-
nia i dostarczania odpowiedniego natęże-
nia prądu – w konsekwencji momentu – 

w czasie rzeczywistym to kolejna cecha 
odróżniająca serwomechanizmy. Z kolei 
odpowiedź częstotliwościowa serwo-
mechanizmu to miara jego zdolności do 
podążania za korektami sygnału.

Pasmo serwomechanizmu określane 
jest przez sygnał sinusoidalny w pętli ste-
rującej, gdy częstotliwość sinusoidy jest 
zwiększana aż do momentu, gdy serwo-
mechanizm nie jest w stanie zwiększyć 
prędkości odpowiadającej sygnałowi ste-
rującemu. Gdy właściwa prędkość spad-
nie do 70,7% (3 dB) sygnału sterują-
cego, częstotliwość ta oznacza pasmo ser-
womechanizmu. 

Na przestrzeni ostatnich 25 lat pasmo 
wysokowydajnych serwomechanizmów 
zostało zwiększone dziesięciokrotnie – od 
poziomu poniżej 100 Hz aż do obecnie 
występujących 1 kHz.

Sterowanie 

Wraz ze wzrostem mocy serwomechani-
zmów nastąpiła również poprawa efek-
tywności ich układów sterowania. Więk-
szość nowoczesnych serwomechanizmów 
ma architekturę bazującą na rozwiąza-
niach sieciowych, co obniża koszt imple-
mentacji i polepsza zdolności diagno-
styczne. Redukcja okablowania pomaga 
również zwiększyć prędkość, dzięki czemu 
producenci mogą tworzyć wieloosiowe 
systemy, przynoszące większe zyski. Pod-
łączenie do sieci układu sterującego ser-
womechanizmem oraz przesył informa-
cji pomiędzy systemami MES i SCADA to 
elementy zasadniczo niezbędne w epoce 
wykorzystania zaawansowanych tech-

nik komunikacji. Dodatkowe możliwości 
i narzędzia diagnostyczne pozwalają na 
zmniejszenie liczby koniecznych przesto-
jów i umożliwiają zdalne rozwiązywanie 
problemów.

Mimo że osiągi współczesnych serwo-
mechanizmów znacznie wzrosły, rozmiar 
komponentów elektronicznych we wzmac-
niaczu i sterowniku uległ zmniejszeniu. 
Wydajne termicznie rozwiązania tech-
niczne wymagają mniej miejsca pomiędzy 
wzmacniaczami. Te technologiczne uno-
wocześnienia pozwalają zredukować roz-
miar komponentów, co z kolei przynosi 
zysk w pojęciu całego systemu. Mniej-
sze szafy sterownicze i związana z nimi 
oszczędność miejsca prowadzi do lepszego 
wykorzystania przestrzeni zakładu.

Jakość 

Oczywiście wymienione cechy nie przy-
niosą korzyści w przypadku niskiej jako-
ści całego systemu. Ważne jest, by wybrać 
dostawcę znanego z dobrej i udokumento-
wanej jakości produktów. Średni czas mię-
dzy usterkami to sposób na pomiar jako-
ści i niezawodności produktu. Uzyska-
nie tych danych przed zakupem pomoże 
wybrać takie rozwiązania, które zapewnią 
niższe koszty użytkowania.

Jerry TysonJerry Tyson jest inżynierem w Yaskawa 
America. Ma 26-letnie doświadczenie 
w branży sterowania ruchem. W firmie 
Yaskawa pracuje od 25 lat.

Michael Miller Michael Miller jest menedżerem regional-
nym w Yaskawa America. W firmie pra-
cuje od 16 lat.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

Online

Wykorzystanie do budowy maszyn 
serwomechanizmów zmniejsza prze-
stoje produkcji i zwalnia miejsce 
w hali fabrycznej, a także zwiększa 
wydajność przedsiębiorstwa. A to 
wcale nie koniec możliwych do osią-
gnięcia korzyści. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule „Ser-
womechanizmy usprawniają pracę 
maszyn pakujących”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

Podłączenie do sieci 
układu sterującego ser-
womechanizmem oraz 
przesył informacji pomię-
dzy systemami MES 
i SCADA to elementy 
zasadniczo niezbędne 
w epoce wykorzystania 
zaawansowanych technik 
komunikacji.

http://www.controlengineering.pl
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W ybór dostępnych na rynku 
rodzajów sterowników jest 
obecnie tak bogaty, jak nigdy 

przedtem w historii automatyki przemy-
słowej. Dostępnych jest wiele typów ste-
rowników do dyskretnych, procesowych 
i hybrydowych aplikacji automatyki 
i sterowania, w tym programowalne ste-
rowniki logiczne (Programmable Logic 
Controllers – PLC), programowalne ste-
rowniki automatyki (Programmable Auto-
mation Controllers – PAC), rozproszone 
systemy sterowania (Distributed Control 
Systems – DCS), przemysłowe komputery 
PC (industrial PC – iPC) lub układy stero-
wania na bazie komputerów PC, a także 
sterowniki modułowe, wbudowane (jed-
nopłytkowe/jednoukładowe – board-level 
controllers). Zdarza się również, że w jed-
nym zakładzie wykorzystuje się wiele róż-
nych typów sterowników, co pogarsza 
efektywność i niezawodność ze względu 
na skomplikowanie instalacji oraz realiza-
cję procedur konserwacji systemów ste-
rowania.

Ponieważ sterowniki funkcjonują 
w fabrykach niekiedy nawet ponad 20 
lat, bywa, że tkwią zapomniane za szarymi
drzwiami szaf sterowniczych i w związku 
z tym działają tak długo, dopóki nie ule-
gną awarii. Jak w angielskim przysłowiu: 
„Out of sight, out of mind” (polski odpo-
wiednik: „Co z oczu, to z serca” – przyp. 
tłum.). Zdarza się, że fabryki są rozbudo-
wywane czy modernizowane – dostawca 
sprzętu czy wykonawca może wówczas 
zainstalować nowszą wersję sterownika 
lub nawet wymienić go na inny – raczej 

preferowany osobiście, niż wynikający 
z ogólnej filozofii integracji oraz konser-
wacji systemu sterowania. Taki właśnie 
był przez wiele lat status technologii ope-
racyjnej (Operational Technology – OT). 
Niezawodność była sprawą najważniejszą. 
Pojawienie się interfejsów człowiek-ma-
szyna (Human-Machine Interface – HMI), 
działających pod systemem operacyjnym 
Windows, wymagało, aby do sterowników 
dodano możliwość podłączenia do sieci 
Ethernet, ale nawet wtedy systemy stero-
wania były w dużym stopniu odizolowane 
od reszty firmy.

Sterowniki XXI wieku

Obecnie dobór wielu rozwiązań i tech-
nologii w przemyśle jest determinowany 
przez możliwość przyłączenia nowych 
urządzeń do Internetu. Coraz więcej ope-
ratorów wykorzystuje smartfony i tablety 
do uzyskiwania dostępu do informacji, 
gdy są w terenie. Zmiany w technolo-
gii informacyjnej (Information Technology 
– IT) zachodzą w błyskawicznym tempie 
i obecnie technologie OT i IT podlegają 
w coraz większym stopniu ścisłej inte-
gracji. Ponadto w centrum uwagi znalazł 
się również Przemysłowy Internet Rze-
czy (Industrial Internet of Things – IIoT) 
i firmy muszą łączyć technologie OT i IT, 
aby rozwiązania platformy IIoT mogły 
efektywnie działać. Inżynierowie automa-
tycy zajmujący się systemami sterowania 
są dobrze przygotowani na to, aby wspo-
móc te procesy, ponieważ to oni znają 
i rozumieją operacje realizowane na hali 

Dobór sterownika do aplikacji 
automatyki i sterowania
Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze sterownika do aplikacji przemysłowych? Co wziąć 
pod uwagę, rozważając zastosowanie sterowników PLC, PAC, rozproszonych systemów sterowania, 
przemysłowych komputerów typu PC (iPC) lub rozwiązań modułowych, wbudowanych?

inż. Dee Brown
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fabrycznej oraz dostrzegają konieczność 
otrzymywania i przetwarzania danych 
w czasie rzeczywistym, rzędu milisekund.

Czas podejmowania decyzji

Obecnie o tym, który sterownik będzie 
najlepiej pasował do danej aplikacji, decy-
duje jego zdolność do wsparcia idei kon-
wergencji technologii OT i IT. W prze-
szłości jednak to inżynierowie automa-
tycy i technicy zajmujący się systemami 
sterowania podejmowali tę decyzję. 
Wybór sprzętu był oparty na takich czyn-
nikach, jak możliwości przetwarzania 
danych, pojemność pamięci sterownika 
i budowa modułowa, w przypadku któ-
rej w razie potrzeby łatwo można było 
dodać nowe wejścia/wyjścia (I/O). Zwra-
cano uwagę na dostępność części zamien-
nych lub wsparcie ze strony producenta. 
Sprawą programisty lub integratora sys-
temów było używanie takiego urządzenia, 
które było im znane w praktyce, czasami 
dopóty, dopóki urządzenie obsługiwało 
standard Ethernet lub Modbus.

Ten model decyzji nie jest już odpo-
wiedni w odniesieniu do technologii prze-
mysłowych systemów sterowania (Indu-
strial Control System – ICS), ponieważ 
rozwijają się one niezwykle szybko. Infor-
macje muszą być pozyskiwane od wielu 
osób i z różnych źródeł. W rezultacie 
zmieniły się priorytety przy wyborze sys-
temu sterowania.

Historyczne kryteria doboru 
sterowników

W przeszłości kryteria stosowane przy 
podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru 
systemu sterowania dotyczyły głównie 
sprzętu i sposobu jego wsparcia ze strony 
producenta. Obejmowały one:

 →  platformę sprzętową opartą na mocy obli-
czeniowej procesora (CPU) i pamięci,

 →  skalowalność za pomocą modułów wejść/
wyjść (I/O),

 → dostępność części zamiennych,
 → języki programowania,
 → programowanie i wsparcie.

Nowoczesne kryteria doboru 
sterowników

Obecnie decyzje dotyczące wyboru sys-
temu sterowania koncentrują się w mniej-
szym stopniu na kryteriach dotyczących 

sprzętu, a w większym – na możliwo-
ściach pracy w sieci, kwestiach cyberbez-
pieczeństwa i standaryzacji. Nowoczesne 
kryteria wyboru przemysłowego systemu 
sterowania obejmują:

 →  systemy sterowania z wbudowanymi inter-
fejsami do komunikacji w sieci oraz zaim-
plementowanymi narzędziami i procedu-
rami w zakresie cyberbezpieczeństwa,

 →  stabilne języki programowania służące do 
bardzo szybkiego tworzenia aplikacji,

 →  skalowalność, standaryzację w całym 
przedsiębiorstwie oraz zredukowaną liczbę 
części/podzespołów,

 → zmieniające się protokoły,
 →  dostępne wsparcie ze strony ekspertów 
w celu rozwiązywania problemów i doko-
nywania szybkich modyfikacji, a także 
funkcje umożliwiające dopasowanie się 
do zmieniających się potrzeb przedsię-
biorstwa (personel własny lub zewnętrzny 
integrator systemów/firma inżynierska).

Systemy sterowania z wbudowaną 

komunikacją sieciową i procedurami 

cyberbezpieczeństwa 

Do codziennego funkcjonowania firmy 
potrzebują przeszkolonego personelu na 
wszystkich poziomach, by uzyskać dostęp 
do danych w czasie rzeczywistym doty-
czących realizowanych operacji – od hali 
fabrycznej do zarządu firmy. Dlatego na 
fizyczne odizolowanie od sieci komuni-
kacji danych urządzeń i modułów steru-
jących czy monitorujących pracę urzą-
dzeń nie można sobie już dłużej pozwolić. 
W zasadzie tak długo, jak systemy stero-
wania obsługiwane są przez ludzi, nie ist-
nieje prawdziwa, zintegrowana automa-
tyzacja. W 2016 r. pojawiły się na rynku 
sterowniki, które obsługują skompliko-
wane metody szyfrowania danych, ale 
mogą nadal obsługiwać lokalne funkcje 
sterowania, nawet podczas skierowanych 
na nie ataków typu „odmowa dostępu”, 
zakłócających ich możliwości komunika-
cyjne. Mogą one ponadto zawierać klu-
cze bezpieczeństwa dla łańcucha dostaw 
komponentów, aby zapewnić najwyższe 
poziomy uwierzytelniania sprzętowego 
i programowego.

Opisane cechy zmieniły reguły gry, 
jeśli chodzi o decyzje dotyczące systemów 
sterowania. Jak powiedział jeden z dyrek-
torów zakładu energetycznego, teraz decy-
zje dotyczące systemów sterowania nie 
są podejmowane wyłącznie przez perso-
nel operacyjny i techniczny, ale to w gestii 

zarządu jest zabezpieczenie struktury 
zakładu przez wybranie platform bez-
piecznych systemów sterowania. 

Stabilne języki programowania

Kompletny zestaw narzędzi do progra-
mowania sterowników daje integratorowi 
systemów wiele korzyści pod względem 
efektywności i niezawodności. Są one naj-
lepiej wyrażone w normie IEC 61131, 
która dopuszcza języki programowania 
w formie: schematów wykorzystujących 
bloki funkcyjne (Function Block Diagram 
– FBD), tekstów strukturalnych (Structu-
red Text – ST), schematu sekwencji funk-
cji (Sequential Function Chart – SFC) 
i schematu drabinkowego (Ladder
Diagram – LD). Wykorzystanie otwar-
tych (niebędących czyjąś zastrzeżoną wła-
snością) standardów języków programo-
wania, które obecnie mogą być połączone 
z kluczami bezpieczeństwa, wspomaga 
działania inżynierów automatyków 
zajmujących się systemami sterowania 
oraz integratorów systemów w dostar-
czaniu rozwiązań zapewniających wysoki 
poziom poufności danych. Co istotne, 
zawsze należy się upewnić, jaki jest koszt 
licencji oprogramowania do programowa-
nia sterowników. Niektórzy producenci 
odchodzą bowiem od opłat za licencje 
i oferują darmowe zintegrowane środowi-
ska deweloperskie, które można bardzo 
szybko pobrać z Internetu i natychmiast 
używać.

Skalowalność, standaryzacja 

oraz zredukowana liczba części

Jeżeli któryś z czynników stanowi 
o konflikcie interesów, trzeba jeszcze 
raz dokładnie przejrzeć ofertę rozwią-
zań dostępnych na rynku. Zwykle oka-
zuje się, że przynajmniej jeden z produ-
centów automatyki zerwał z zasadami, 
które dotąd zapewniały mu konkuren-
cyjność, na rzecz uniwersalnych, otwar-
tych rozwiązań technicznych. Najczę-
ściej oferuje on teraz skalowalną archi-
tekturę sterownika z płytą główną typu 
backplane (z opcjami 5, 10 i 20 slotów), 
jednym zasilaczem, jednym ultraszybkim 
modułowym procesorem CPU oraz kil-
koma modułami wejść/wyjść (zawiera-
jącymi jeden moduł uniwersalny, który 
jest wybierany programowo jako wejście 
lub wyjście oraz jako dyskretny lub ana-
logowy). Platforma ta jest skalowalna do 
dowolnego wymiaru, jednocześnie zaś 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY
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liczba komponentów jest zredukowana 
do kilkunastu. Nie trzeba więc dokony-
wać wyboru pomiędzy tysiącami dostęp-
nych części, jak oczekują tego niektórzy 
producenci.

Standaryzacja na jednej platformie 
w całym przedsiębiorstwie może przy-
nieść znaczne korzyści. Przenoszenie 
danych pomiędzy różnymi sterownikami 
może być mozolne. Posiadanie jednej plat-
formy, która może objąć swoim zasięgiem 
każdą zdalną obiektową jednostkę RTU 
(Remote Terminal Unit) na całej drodze jej 
połączenia ze sterownikami zainstalowa-
nymi w fabryce i która zapewnia funkcjo-
nalność rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS) pod względem programowania 
oraz integracji z interfejsami HMI, może 
przynosić firmie korzyści przez wiele 
kolejnych lat.

Zmieniające się protokoły

Pomimo szybkich zmian aplikacji i opro-
gramowania, historycznie rzecz biorąc, 
protokoły podstawowego poziomu pozo-
stawały prawie takie same. To jednak 
również się zmienia. Protokoły publiko-
wania i subskrybowania zmieniły sposób, 

w jaki wdrażane są sieci. Nie trzeba już 
co chwilę łączyć się z niedostępnym lub 
trudno dostępnym serwerem, aby uzy-
skać potrzebne dane. Dzięki wykorzysta-
niu modelu pub/sub (publish/subscribe 
– publikowanie/subskrybowanie) poja-
wia się możliwość dostarczania danych 
metodą „push” (push data – „wypycha-
nie” danych) – gdy wymagają tego zmie-
niające się parametry lub dane – do każ-
dego miejsca w przedsiębiorstwie: prze-
mysłowego systemu sterowania (ICS), 
interfejsów HMI, systemu ERP, systemu 
kontroli zapasów itd. Protokoły, które to 
umożliwiają, są dziś dostępne – proto-
kół transmisji danych MQTT (Message 
Queuing Telemetry Transport) i są wbu-
dowane w proces za pośrednictwem stan-
dardu OPC UA (skrót ten oznacza OLE for 
process control, mechanizm łączenia i osa-
dzania obiektów OLE w sterowaniu pro-
cesami albo zunifikowaną architekturę 
– przyp. tłum.). 

Wsparcie fachowców przy wdrażaniu 

nowoczesnej technologii sterowania

Jest to sprawa kluczowa. Mogą to być 
pracownicy zakładu lub inżynierowie 
i integratorzy systemów z firm zewnętrz-

nych – w jednym i drugim wypadku 
użytkownicy czerpią korzyści z dyspo-
nowania zespołem, który działa szybko 
i sprawnie, realizując zlecane przez firmę 
zadania. Dodatkowym atutem będzie 
przeszkolenie tych fachowców na temat 
wymagań norm przemysłowych, takich 
jak IEC 61131-3.

Podsumowanie

Obecnie od przemysłowych systemów 
sterowania oczekuje się znacznie więcej 
niż kiedykolwiek przedtem. Dla tzw. 
digital natives, czyli osób, które od 
dziecka mają styczność z nowoczesnymi, 
cyfrowymi technologiami, nowe kryte-
ria wyboru sterowników będą oczywiste. 
Wymaga to od nas innego myślenia o plat-
formach systemów sterowania, dostaw-
cach sprzętu i oprogramowania oraz 
partnerach biznesowych. Nadszedł czas, 
by przestać myśleć wyłącznie o sprzę-
cie, ale skupić się również na wymo-
gach w zakresie posiadania otwartej i bez-
piecznej platformy oraz zaawansowanych 
narzędzi automatyki, czyli tego, co jest 
niezbędne, by zbudować przedsiębiorstwo 
cyfrowe.

Firma Clarksville Light & Water Co. (CLW) 
to należący do miasta zakład energe-
tyczny oraz obsługi i utrzymania wodocią-
gów i kanalizacji, działający w Clarksville 
od 1913 r. Firma ta zapewnia odbiorcom 

detalicznym dostawy energii elektrycznej 
i wody oraz odbiór i uzdatnianie ścieków, 
a także dostawy wody dla odbiorców hur-
towych w ośmiu innych miastach i okrę-
gach wodnych w regionie.

Jako małe miasteczko z wielką wizją 
Clarksville wdraża obecnie plan reduk-
cji kosztów w wysokości 2 mln dolarów 
dzięki wprowadzeniu ulepszeń w usłu-
gach swojego zakładu dostarczającego 
media. Usługi te mają być niezawodne, 
przewidywalne i spójne, co według ocze-
kiwań także przyciągnie nowych inwe-
storów oraz przyczyni się do tworzenia 
nowych miejsc pracy. Przyjęty plan obej-
muje rozbudowę miejskiej sieci informa-
tycznej o prawie 27 km kabli światłowo-
dowych 288 J o pętlach redundantnych, 
jako część długoterminowej wizji posia-
dania własnej i obsługiwanej przez siebie 
sieci światłowodowej. 

Dyrektor generalny firmy CLW, John 
Lester dostrzegł w tym także okazję do 
wdrożenia systemu monitoringu i stero-
wania czterech miejskich podstacji ener-

Case study
Aktualizacja systemu SCADA i urządzeń końcowych RTU 
W miasteczku Clarksville w stanie Arkansas (USA) podjęto decyzję 
o modernizacji obsługi sieci energetycznej i wdrożeniu systemu 
SCADA oraz interfejsów HMI z wykorzystaniem możliwości 
komunikacji sieciowej, dzięki modułom wbudowanym w przekaźniki 
zabezpieczające obwody elektryczne przed warunkami pracy 
odbiegającymi od normalnych. W tym celu musiał być również 
zintegrowany sprzęt do pomiaru zużycia energii elektrycznej i jej 
parametrów. Ponieważ integracja elektrotechniki i energetyki była 
realizowana etapami przez wiele lat, wymagane do implementacji 
rozwiązanie musiało być także łatwe w rozbudowie. 
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getycznych oraz oczyszczalni ścieków 
i wodociągów, a także, na koniec, sys-
temów sterowania odbiorem i oczysz-
czaniem ścieków, co obejmuje kompute-
rowy system sterowania procesami tech-
nologicznymi i akwizycji danych (SCADA) 
oraz wdrożenia interfejsów operatorskich 
człowiek-maszyna (HMI).

Problem z technologią 
bezprzewodową

Przez krótki okres firma CLW wykorzy-
stywała bezprzewodową komunikację 
radiową. Jednak wkrótce stało się jasne, 
że nie może być ona tak niezawodna 
i cyberbezpieczna, jak wymaga tego klu-
czowa infrastruktura. Ten problem 
z komunikacją został rozwiązany dzięki 
niezawodnej, opłacalnej i cyberbezpiecz-
nej sieci światłowodowej. Pozostało zna-
leźć najbardziej ekonomiczne rozwiązanie 
obsługi systemu SCADA za pomocą tej 
sieci. Konieczne było także zabezpiecze-
nie obwodów elektrycznych przed warun-
kami pracy odbiegającymi od normal-
nych. Co prawda były już zainstalowane 
przekaźniki zabezpieczające, mające moż-

liwość komunikacji przez port szeregowy, 
jednak rozwiązanie to nie było wykorzy-
stywane. Ponadto z systemem musiał być 
zintegrowany sprzęt do pomiaru energii 
elektrycznej. A ponieważ integracja elek-
trotechniki i energetyki była rozłożona na 
etapy w ciągu wielu lat, wymagane roz-
wiązanie musiało być także łatwe w roz-
budowie.

– Musieliśmy natychmiast wdrożyć 
system SCADA i interfejsy HMI do ste-
rowania wodociągami i ten krótki termin 
zadecydował o wykorzystaniu połączeń 
radiowych – powiedział John Lester. 
– Jednak stało się oczywiste, że technolo-
gia bezprzewodowa nie może zapewnić
takiej niezawodności i poziomu cyber-
bezpieczeństwa, jakie były wymagane 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↙  Jedna z czterech 
podstacji energe-
tycznych w Clarks-
ville, sterowana 
przez miejską nową 
sieć światłowodową 
przy wykorzysta-
niu zdalnej jednostki 
RTU, należącej do 
komputerowego 
systemu sterowania 
i akwizycji danych 
(SCADA).

↘  Firma Clarksville 
Light & Water Co. 
wdrożyła nowy, 
cyberbezpieczny 
system sterowania, 
który monitoruje 
i kontroluje dostawę 
energii elektrycznej 
i wody oraz odbiór 
ścieków.
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przez naszą kluczową infrastrukturę. Sys-
tem komunikacyjny oparty na światłowo-
dach okazał się najbardziej niezawodną, 
opłacalną i cyberbezpieczną siecią, jaką 
mogliśmy zainstalować. Ponadto ofero-
wał potencjał dla innych usług generują-
cych dochody, zarówno wewnętrznie, jak 
i zewnętrznie.

Rozwiązanie: jedna platforma 
sterowania dla wody i energii 
elektrycznej

Miasto Clarksville wybrało system stero-
wania, który stanowi pojedynczą, cyber-
bezpieczną platformę dla urządzeń końco-
wych RTU systemu SCADA, sterującego 
dostawami energii elektrycznej i wody 
oraz kanalizacją i oczyszczaniem ścieków. 
Nowa platforma sterowania sprzężona 
jest z platformą programistyczną, dzięki 
czemu stanowi zintegrowane, cyberbez-
pieczne i otwarte rozwiązanie w obsza-
rze zaawansowanych systemów sterowa-
nia, które umożliwia zakładowi CLW pro-
aktywne zarządzanie zasobami kluczowej 
infrastruktury, zarówno na miejscu, jak 
i zdalnie. – Sieć światłowodowa dała nam 
możliwość włączenia nowej funkcji do 
naszych operacji zdalnych. Ponadto, gdy 
dowiedzieliśmy się, że wybór nowego sys-
temu sterowania, takiego jak oparty na 
naszych urządzeniach RTU, będzie ozna-
czał, iż mamy też zapewnione cyberbezpie-
czeństwo zgodne z normami wojskowymi, 
dostrzegliśmy także bardzo opłacalny spo-
sób na zmniejszenie cyberzagrożeń – 
stwierdził John Lester.

Nowa platforma sterowania może 
być wdrożona jako sterowniki PLC, sys-
tem DCS, system SCADA lub urządze-
nia końcowe RTU, co pozwoliło firmie 
CLW uprościć środowisko automatyki 
i dokonać jego standaryzacji we wszyst-
kich działach. Rozbudowa nowego wdro-
żenia SCADA o sterowanie siecią energe-
tyczną stanowi prosty i efektywny spo-
sób dodania funkcji zdalnego sterowania 
i monitoringu odległych zasobów. W każ-
dej z podstacji energetycznych CLW nowy 
sterownik kieruje przepływem danych 
i zabezpiecza je na całej długości pierście-
nia światłowodowego, obsługującego całe 
miasto. Jego konstrukcja pozwala na bez-
pośrednie podłączenie wszystkich pięciu 
nowych sterowników do kabla światłowo-
dowego, bez potrzeby stosowania dodat-
kowych złączy.

Dostawca systemu sterowania chciał, 
by każda podstacja RTU miała wystarcza-
jącą moc do agregacji wszystkich danych 
z mierników energii oraz przekaźników 
zabezpieczających w celu sekwencjono-
wania rejestracji zdarzeń. Rozważał także 
przyszłe potrzeby rozwoju technik zarzą-
dzania energią, które pozwalają na ste-
rowanie zapotrzebowaniem na energię 
i selektywnym wyłączaniem obciążenia. 
Nowe sterowniki dostarczają te funkcje 
w łatwym do zarządzania, zintegrowanym 
środowisku programistycznym (Integra-
ted Development Environment – IDE) 
oraz wbudowane cyberzabezpieczenia na 
poziomie sprzętowym.

↗  Nowa platforma sterowania może być wdro-
żona jako sterowniki PLC, system DCS, sys-
tem SCADA lub urządzenia końcowe RTU, 
co pozwoliło zakładowi z Clarksville uprościć 
środowisko automatyki i dokonać jego stan-
daryzacji we wszystkich działach firmy.

→  Użytkownik komputerowego systemu stero-
wania i akwizycji danych (SCADA) przed szafą 
sterowniczą zdalnej jednostki RTU. Sterownik 
ten jest podłączony do istniejącej jednostki 
RTU przy użyciu protokołu DNP3.
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Przekaźniki zabezpieczające monitorują
parametry elektryczne linii zasilających 
w celu wykrycia warunków pracy sieci 
energetycznej odbiegających od normal-
nych, które mogą prowadzić do uszkodzeń
urządzeń i sprzętu. W firmie CLW wyko-
rzystywane już wcześniej przekaźniki za-
bezpieczające mogły się komunikować 
przez porty szeregowe, jednak funkcja ta
nie była wdrożona. Dostawca systemu 
sterowania opracował aplikację, która roz-
szerzyła biblioteki komunikacyjne dostar-
czone przez producenta systemu w celu 
umożliwienia komunikacji ze wspomnia-

nymi, istniejącymi już przekaźnikami. 
Producent opracował model przekaźników 
zabezpieczających, zaś dostawca opro-
gramowania wykorzystywanego w CLW 
również przygotował odpowiadający mu 
model. Następnie oba modele przekaźni-
ków zostały powiązane ze sobą poprzez 
skonfigurowanie kilku parametrów komu-
nikacyjnych. Dane z przekaźników zostały 
udostępnione dla oprogramowania, które 
je wyświetla, przechowuje i wykorzystuje 
do tworzenia komunikatów alarmowych.

Ta sama metoda była wykorzystana do 
zintegrowania urządzeń do pomiaru ener-

gii elektrycznej. Elementy konstrukcyjne, 
wspólne dla przekaźników zabezpiecza-
jących i mierników energii, zostały rów-
nomiernie wdrożone w obu modelach. 
Jeśli modele przekaźników zabezpieczają-
cych i mierników energii byłyby bardziej 
podobne do siebie, to stworzono by jeden 
osobny model o wspólnych elementach 
konstrukcyjnych, a następnie zostałby 
on rozbudowany tak, aby spełniał spe-
cyficzne wymagania dla przekaźników 
i mierników.

Korzyści z nowego rozwiązania

Elastyczność i siła tego rozwiązania będą 
przynosić zyski w przyszłości. W najbliż-
szym czasie firma CLW planuje wprowa-
dzić lokalne generatory awaryjne, uru-
chamiane w okresach szczytowego zapo-
trzebowania na energię elektryczną przez 
rozbudowę nowej platformy systemu ste-
rowania o kluczowe węzły, takie jak gene-
ratory awaryjne zainstalowane w szpi-
talach lub innych głównych obiektach 
w mieście. To wszystko jest częścią pla-
nów władz Clarksville dotyczących zbudo-
wania inteligentnej sieci energetycznej, co 
pozwoli na lepsze zarządzanie zapotrze-
bowaniem na energię i zmniejszenie strat 
energii. 

Obecnie dzięki zainstalowanemu i uru-
chomionemu nowemu systemowi stero-
wania CLW kontroluje funkcjonalność 
sieci energetycznej poprzez zdalny dostęp 
do urządzeń RTU oraz nieprzerwany 
(24 godz. na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu) zautomatyzowany i dostępny na 
żądanie zdalny monitoring kluczowych 
zasobów. Ten rodzaj łączności umożliwia 
zakładowi zoptymalizowanie prac konser-
wacyjnych i napraw sprzętu za pośred-
nictwem prostych wiadomości e-mail 
oraz komunikatów tekstowych, formuło-
wanych w oparciu o dane pozyskiwane 
w czasie rzeczywistym. – System ten 
zmniejszył nadgodziny, co oznacza bez-
pośrednie oszczędności – powiedział John 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↙  Zrzut ekranu z interfejsu HMI, wykorzystywa-
nego przez firmę CLW. Schematy jednokre-
skowe każdej podstacji zostały opracowane 
za pomocą pokazywanych w okienkach pop-
-up szczegółów dotyczących zainstalowanych 
w stacji (tutaj: Podstacji Wschód) mierni-
ków energii i przekaźników zabezpieczających 
linie zasilające.

↗  Raport typu dashboard, pokazujący status wszystkich sterowanych obiektów elektroenerge-
tycznych. System informuje o warunkach pogodowych oraz skorelowanym zapotrzebowaniu 
systemu na energię. Maksymalne zapotrzebowanie w każdym miesiącu jest pokazywane na 
wykresie słupkowym.
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Lester. – Problemy mogą być zidentyfiko-
wane, a czasami nawet rozwiązane bez 
konieczności fizycznej obecności pracowni-
ków w zakładzie lub w obiektach w tere-
nie. To przekłada się na redukcję kosztów, 
zwiększoną niezawodność systemu i więk-
szą satysfakcję klienta.

Poza ograniczeniem kosztów nowy sys-
tem poprawia wydajność pracy personelu 
i zwiększa bezpieczeństwo publiczne. – 
Kiedyś, gdy byłem poza biurem, na moim 
tablecie wyświetliły się dwa komunikaty 
alarmowe o zbyt niskim poziomie wody 
w zbiornikach. To pozwoliło zaoszczędzić 

ponad godzinę z czasu koniecznego do usu-
nięcia awarii wodociągu – pomogło nam 
zapobiec zbyt niskiemu ciśnieniu w nie-
których obszarach albo opróżnieniu zbior-
ników, co spowodowałoby opublikowa-
nie komunikatu o zanieczyszczeniu wody 
w wodociągach – dodał John Lester.

Case study
Modernizacja systemu sterowania 
System sterowania pracą wodo-
ciągów, kanalizacji i oczyszczania 
ścieków w Russellville w stanie 
Arkansas (USA) był przestarzały. 
Z tego powodu władze miasta
zleciły wykonanie jego 
modernizacji.

Zakład wodociągów i kanalizacji City Cor-
poration zaopatruje Russellville w wodę 
oraz zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem
ścieków od ok. 25 lat. Zakład nadzoruje
ok. 65 km2 obszaru obejmującego miejskie
wodociągi i kanalizację w Russellville, ob-
sługuje ponad 20 tys. klientów i dostar-
cza wodę pitną mieszkańcom dodatko-
wych 620 km2 obszarów poza miastem.

Problemy związane 
z przestarzałymi systemami

Jeden ze sterowników PLC, sterujący 
pracą dmuchaw napowietrzających, osad-
ników, pomp szlamowych i dozujących 
do chlorowania, uległ awarii i koniecz-
nie trzeba było go wymienić. Jednak 
zamiast zwykłej wymiany uszkodzonego 
urządzenia na nowe tego samego typu, 
inż. Steve Mallett Jr., dyrektor gene-
ralny zakładu City Corporation, zdecydo-
wał się na wprowadzenie innego rozwią-
zania, które spełniłoby potrzeby zakładu 
również w przyszłości. Motywowany czę-
ściowo przez zaniepokojonego obserwa-
cją różnych zdarzeń emerytowanego gene-
rała armii USA, który zasiadał w radzie 
nadzorczej firmy, szukał w szczególności 
takiego rozwiązania, które zabezpiecza-
łoby systemy sterujące miejskimi wodo-
ciągami przed cyberatakami.

Rozwiązanie cyberbezpieczne 

Zakład City Corporation wymienił prze-
starzałe sterowniki PLC na cyberbez-
pieczny przemysłowy system sterowa-
nia, natomiast autoryzowany dostawca 
tych rozwiązań dokonał kompleksowej 
modernizacji systemu sterowania. Mimo 
że w większości spełnia on te same funk-
cje co stary system oparty na sterow-
nikach PLC, nowy system jest zupełnie 
inny. Zamiast tradycyjnej płyty głównej 
typu backplane, opartej na złączach pino-
wych, wykorzystuje płytę główną z ele-
mentami elektromagnetycznymi (electro-
magnetic backplane), która eliminuje pro-
blemy związane z korozją i łamaniem 
się pinów, co zapewnia długotrwałą nie-
zawodność i elementy cyberbezpieczeń-
stwa, uniemożliwiając użycie innych, fał-
szywych modułów wejść/wyjść (I/O). 
Elektromagnetyczna płyta główna two-
rzy ponadto izolację galwaniczną pomię-
dzy okablowaniem obiektowym a ste-
rownikiem oraz zapewnia wysokie osiągi 
w obszarze deterministycznej aktualizacji 
stanów wejść/wyjść, gwarantując wspar-
cie aktualnie dostępnych funkcji, a także 
dodatkowych planowanych rozszerzeń. 
Nowy system różni się ponadto od sys-
temu opartego na starych sterownikach 
PLC tym, że: 

 →  działa pod spełniającym wojskowe normy 
cyberbezpieczeństwa systemem opera-
cyjnym czasu rzeczywistego, który także 
zapewnia cyberbezpieczeństwo w sferze 
oprogramowania sterującego i aplikacji, 
wykorzystywanych w sterowaniu pracą 
zakładu;

 →  może być zasilany napięciem 90260 V 
AC lub DC, nie wymaga wentylatorów ani 
przełączników DIP (Dual Inline Package), 

co upraszcza system i zapewnia mu sta-
bilność, a także wykorzystuje standardy 
i technologie systemów otwartych, takie 
jak OPC UA. Jest w pełni zgodny z normą 
IEC 61131-3 dotyczącą środowiska pro-
gramistycznego oraz obsługuje standard 
komunikacji Ethernet w sieciach sterowa-
nia i wejść/wyjść;

 →  jest skalowalny, co umożliwia obsługę 
zaawansowanych funkcji sterowania, 
takich jak system sterowania procesami 
i akwizycji danych (SCADA), zdalne urzą-
dzenia końcowe (RTU) czy rozproszony 
system sterowania (DCS).

Nowy sterownik jest częścią zintegro-
wanego systemu SCADA, obejmującego 
cały zakład. Użytkownicy łączą się z tym 
systemem za pomocą oprogramowania, 
które jest w zasadzie przemysłową plat-
formą aplikacyjną, koordynującą sterowa-
nie procesami technologicznymi i akwizy-
cję danych wszystkich sterowników PLC 
i urządzeń RTU w zakładzie.

Dee BrownDee Brown jest dyrektorem i współzało-
życielem firmy Brown Engineers LLC. 
Zarządza projektami obejmującymi ener-
getyczne systemy rozdzielcze, sterowanie 
programowe, telemetrię radiową, monito-
ring, systemy kontroli dostępu oraz sieci 
informatyczne w zakładach przemysło-
wych i komunalnych, a także obiektach 
handlowych.

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „Kryteria 
wyboru sterownika”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


HF Inverter Polska – technika nap dowa

F irma HF Inverter Polska od pocz tku 
swojego istnienia (od 2006 roku) jest 
rozwijana w oparciu o trzy warto ci: 

wspó praca, pasja i profesjonalizm. W biz-
nesie cenimy przejrzyste zasady wspó pra-
cy oraz partnerskie kontakty, które zapew-
niaj  najwy szy poziom zadowolenia i lojal-
no ci naszych klientów. Ka d  ich potrzeb  
traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, 
któremu sprostamy dzi ki naszej kreatywno-
ci, sprawno ci w dzia aniu i szerokiej ofer-

cie. Jeste my technicznie autentyczni, gdy 
zaczynamy zajmowa  si  powierzonym zada-
niem, wykonujemy je z pe nym zaanga o-
waniem i pasj . Klient mo e liczy  na nasze 
pe ne wsparcie techniczne. Klienci ceni  
nasz  obecno  w ca ym procesie tworze-
nia maszyn – od prac projektowych do ser-
wisu posprzeda owego, od koncepcji stero-
wania do elementów wykonawczych. Stale 
poszukujemy nowych rozwi za , inwestuje-
my w rozwój naszych produktów i nasz  fir-
m . Wprowadzone systemy obs ugi klientów 
i przyj ta polityka jako ci s  gwarancj  rzetel-
nej realizacji umów oraz ci g ego wzbogaca-
nia oferty o innowacyjne produkty. Z pewno-
ci  to ludzie s  kluczem do naszego sukcesu, 

dlatego tak wa ny jest szacunek dla klientów, 
dostawców i pracowników. Dzi ki takiemu 
podej ciu HF Inverter Polska cieszy si  opi-
ni  Firmy Godnej Zaufania. Mo emy pochwa-
li  si  wypracowanym przez lata mode-
lem sprzeda y, który umo liwia generowa-
nie coraz lepszych wyników. Wykorzystujemy 
zalety bezpo redniej pracy zarówno z klien-
tami (rzetelna obs uga i serwis), jak i dostaw-
cami (staranny wybór). Przyj ty ponad deka-
d  temu nasz model biznesowy sprawdza si  
doskonale. Na nasz  dzia alno  mo na spoj-
rze  jak na rozmow  z rynkiem, czasem to my 
proponujemy nowe rozwi zania, a czasami to 
rynek stawia swoje wymagania. Zapraszamy 
do zapoznania si  z nasz  ofert  produktow . 

G ównymi produktami s  nap dy ogólne-
go przeznaczenia – przemienniki cz stotliwo-
ci, softstartery, nap dy ma ych mocy oraz 

motoreduktory. 

Przemienniki cz stotliwo ci 
EURA Drives
W naszej ofercie znajduj  si  przemienniki
cz stotliwo ci marki EURA Drives Electric 

znanych serii E-800 i E-2000. Mamy prze-
twornice cz stotliwo ci w zakresie mocy od 
0,25 kW do 315 kW zarówno ze sterowaniem
U/f, jak i wektorowym bezczujnikowym i w p -
tli zamkni tej. Nasza oferta zawiera równie
nap dy dla techniki zdecentralizowanej 
w obudowie IP66. S  to przetwornice cz sto-
tliwo ci EP-66 oraz EM-30, które mo na zabu-
dowa  bezpo rednio na silniku elektrycznym.

Softstartery
Ofert  nap dów uzupe niaj  softstartery 
ogólnego zastosowania serii HFR-1000. Zwar-
ta obudowa, komunikacja RS-485 protoko em 
Modus, kontrola napi cia i pr du w trzech 
fazach pozwalaj  na zastosowanie softstarte-
rów w zaawansowanych aplikacjach w prze-
my le maszynowym. Zakres mocy od 15 kW 
do 315 kW, rozruch zboczem napi cia, zbo-
czem pr du oraz rozruch udarowy pozwalaj  
na u ycie tej serii softstarterów w wi kszo ci 
aplikacji, gdzie konieczny jest agodny start 
i zatrzymanie silnika elektrycznego.

Reduktory i motoreduktory
Naszym g ównym produktem w ofercie prze-
k adni s  przek adnie hipoidalne THF. Pojawi-
y si  w ofercie HF Inverter Polska w czerw-

cu 2012 roku. Stanowi o to odpowied  na 
potrzeby rynku maszynowego, który poszu-
kiwa  alternatywy dla przek adni limako-
wej, która pomimo szeregu korzystnych 
cech technicznych ma jedn  istotn  wad  
– nisk  sprawno . Dodatkowo producenci 

maszyn oczekiwali produktu, który b dzie 
mia  wszystkie korzystne cechy techniczne 
przek adni limakowej, zachowuj c istotne 
wymiary monta owe przek adni limakowych 
(wznos wa u, rednica wa u, rozstawy rub 
monta owych) i dodatkowo musi wykaza  si  
korzystnym stosunkiem ceny do przenoszo-
nej mocy z wa u czynnego na bierny.

Najwa niejsze cechy techniczne przek adni 
hipoidalnych THF:

• wi ksza obci alno  ni  przek adni sto ko-
wej o takich samych wymiarach dzi ki wyd u-
eniu czynnej d ugo ci z ba (przesuni cie 

hipoidalne),
• wi kszy moment wyj ciowy ni  w przek ad-

niach limakowych o takich samych wymia-
rach gabarytowych,

• wysoka cichobie no  w porównaniu z inny-
mi przek adniami o tych samych prze o e-
niach (dzi ki z bom ukowo-sko nym),

• równomierno  przekazywania momen-
tu obrotowego (wyd u enie czynnej d ugo-
ci z bów),

• wysoka sprawno  w stosunku do innych 
przek adni o tych samych prze o eniach 
(sprawno  94% dla przek adni dwustopnio-
wych i 92% dla przek adni trójstopniowych),

• szeroki zakres dost pnych prze o e  dla 
jednej wielko ci mechanicznej przek adni 
(od i = 7,5 do i = 300),

• korzystne warunki smarowania o ysk, z b-
nika, dzi ki przesuni ciu hipoidalnemu,

• moment wyj ciowy do 500 Nm,
• korzystny stosunek gabarytów przek adni do 

przenoszonej mocy.

Mariusz Snowacki

Fot. 1. Przemienniki cz stotliwo ci E-800 oraz E-2000

FIRMA PREZENTUJE
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W 2016 roku nawi zali my wspó prac  z w o-
skim producentem przek adni i motoreduk-
torów – firm  Transtecno. Ju  w marcu 2016
roku uruchomili my lini  monta ow  prze-
k adni i motoreduktorów Transtecno. Na na-
szej linii monta owej mo emy z o y  ponad 
500 sztuk przek adni walcowych i walcowo-
-sto kowych zarówno w obudowach alumi-
niowych serii ALU, jak i eliwnych serii IRON.

Przek adnie serii ALU obejmuj  przek adnie 
walcowe CMG i ATS oraz walcowo-sto kowe 
CMB. Korpusy przek adni tej serii s  wykona-
ne z wysokiej jako ci odlewu aluminiowego. 
Dost pne s  w zakresie mocy od 0,06 kW do 
4,0 kW i momencie obrotowym wyj ciowym 
od 2 Nm do 650 Nm oraz szerokim zakresie 
prze o e .

Przek adnie serii IRON obejmuj  przek ad-
nie walcowe ITH i ITS oraz walcowo-sto kowe 
ITB. Korpusy przek adni tej serii s  wykona-
ne z wysokiej jako ci odlewu eliwa szarego 
G200. Dost pne s  w zakresie mocy od 0,25 
kW do 30 kW i momencie obrotowym wyj-
ciowym od 20 Nm do 3600 Nm oraz szero-

kim zakresie prze o e .

Nap dy ma ych mocy ZD-Motor
Pod t  mark  dost pna jest technika nap -
dowa z segmentu ma ych nap dów AC/DC, 
monobloków nap dowych, precyzyjnych 
przek adni planetarnych oraz nap dów dedy-
kowanych – wykonanych precyzyjnie pod 
potrzeby klienta b d  bran y. Pod mark  ZD 
Motor Polska montowane s  w Polsce ma e 
nap dy AC i DC, które w 2012 roku zosta y 

certyfikowane przez Polski Rejestr Statków 
i uzyska y certyfikat EMC i LVD. W Polsce pro-
dukowane s  równie  prototypy konstruk-
cji przeznaczonych dla klienta, które po przej-
ciu stosownych testów i bada  s  przeka-

zywane do produkcji w zak adach w Ningbo 
w Chinach pod sta ym nadzorem ZD Motor 
Polska.

Nap dy dedykowane dost pne s  ju  w pro-
dukcji ma oseryjnej (od 1000 szt. rocznie). 
Produkcja takich nap dów jest realizowana 
zarówno na podstawie dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez klienta, jak i stwo-
rzonej przez ZD Motor Polska na podstawie 

danych technicznych dostarczonych przez 
klienta.

HF Inverter Polska jest oficjalnym dystrybu-
torem firm:

• EURA Drives Electric CO., Ltd. – lidera 
w zakresie projektowania i produkcji nowo-
czesnych przemienników cz stotliwo ci, soft-
starterów i serwonap dów elektrycznych,

• ZD Motor CO., Ltd. – jednej z najwi kszych 
firm produkuj cych nap dy ma ych mocy 
AC i DC,

• Transtecno SRL – lidera w zakresie projekto-
wania i produkcji przek adni mechanicznych 
serii ALU oraz IRON.

Specjali ci pracuj cy w firmie HF Inverter Pol-
ska dzi ki swojemu d ugoletniemu do wiad-
czeniu s  w stanie optymalnie dobra  uk ad 
nap dowy bezawaryjnie pracuj cy w warun-
kach procesu technologicznego w dowolnej 
bran y. Zapraszamy.

HF Inverter Polska s.c.
ul. M. Sk odowskiej-Curie 101e
87-100 Toru , Polska
tel. +48 56 653 99 16 
tel. +48 56 623 73 16
fax +48 56 623 73 17
biuro@hfinverter.pl
www.hfinverter.plFot. 6. Przek adnie Transtecno serii ALU

Fot. 7. Przek adnie Transtecno serii IRON
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Craig Dahlquist

Uproszczenie układów automatyki 
bazujących na napędach oraz 
na sterowniku głównym
Innowacje w obszarze monitoringu i kontroli układów kinematyki bazujących na napędach 
oraz na sterowniku głównym rozszerzają możliwości integracji oraz zwiększają liczbę 
dostępnych funkcji sterowania.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↘  Rys. 1. Pozioma 
maszyna pakująca 
typu Flow Pack, 
działająca w syste-
mie opartym na ste-
rowniku centralnym. 
Robot typu Delta 
pobiera wyroby 
z przenośnika poda-
jącego i układa je na 
przenośniku odbior-
czym.
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E poka cyfrowa w branży przemysło-
wej czasem nazywana jest rewo-
lucją. Jednakże długa historia roz-

woju i zmian w automatyzacji proce-
sów produkcyjnych wskazuje raczej na 
ewolucję w zakresie wykorzystywanych 
w niej technologii. Przy stale zmieniają-
cym się otoczeniu przemysłowym wyma-
gania dotyczące monitorowania prędko-
ści napędów elektrycznych, precyzji, bez-

pieczeństwa, skalowalności i wydajności 
pozostają niezmienne. Są to istotne cechy 
nowoczesnych maszyn i robotyki przemy-
słowej.

Tempo wdrażania przemysłowych sys-
temów sterowania i automatyzacji pro-
cesów jest nadzwyczajne. Obecnie pra-
wie każdy zakład produkcyjny wykorzy-
stuje robotykę i maszyny z funkcjami 
sterowania ich ruchem, aby zwiększyć 
wydajność procesów. Przewiduje się, że 
w 2020 r. wartość globalnego przemysłu 
robotycznego wyniesie 200 mld dol. (źró-
dło: MarketsandMarkets, 2016). Dyna-
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miczne rynki globalne i modele łańcucha 
dostaw, gdzie cykle produkcyjne są krót-
sze, wymagają dostatecznej elastyczności, 
aby skrócić czas rozwoju maszyny i inte-
gracji systemu u klienta.

Maszyny programowane parame-
tryczne, zdolne do samooptymalizacji 
i korzystające z zaawansowanych syste-
mów sterowania ruchem, które bazują na 
wbudowanych układach inteligentnych, 
a także oprogramowaniu modułowym, 
sprawiają, że automatyzacja staje się bar-
dziej elastyczna i wydajna. Raporty opra-
cowane niedawno przez Quest Techno-
marketing z Niemiec pokazują, że obecnie 
połowa wszystkich mechatroników pra-
cuje z inteligentnymi maszynami o budo-
wie modułowej.

Najlepsze innowacyjne rozwiąza-
nia ułatwiają pracę. Zarządzanie złożo-
nym systemem jest priorytetem dla kon-
struktorów maszyn, integratorów i ope-
ratorów. Aby rozwiązać złożone zadania, 
opracowane zostały kompleksowe narzę-
dzia pozwalające na sterowanie automa-
tyką i ruchem. Elastyczne i skalowalne 
napędy oraz sterowanie ruchem maszyn 
z priorytetem energooszczędności zapew-
niają precyzyjną regulację prędkości, bez-
pieczeństwo, diagnostykę i ułatwiają 
obsługę techniczną. Systemy operator-
skie paneli HMI, łączność sieciowa i inne 
zaawansowane cechy urządzeń oraz syste-
mów umożliwiają konstruktorom maszyn 
szybsze projektowanie, przekazywanie 
do użytku, programowanie i integrację 
maszyn.

Sposób, w jaki silnik lub silniki wyko-
nują ruchy w jednej lub kilku osiach, jest 
podyktowany topografią układów sterują-
cych ruchem maszyn. W każdej aplikacji 
występują różnice w wymaganiach doty-
czących kontroli i sterowania ruchem. 
Kluczową decyzją podejmowaną na etapie 
projektowania jest wybór pomiędzy stero-
waniem maszyny za pomocą sterownika 
centralnego, głównego a sterowaniem 
opartym na wykorzystaniu lokalnych ste-
rowników napędów. Zasadniczo chodzi 
o to, czy regulacja prędkości i pozycjono-
wanie dla każdej z osi odbywają się w ste-
rowniku napędu, czy też decyzje podej-
mowane są w centralnym sterowniku 
maszyny. Mimo że wybór w odniesieniu 
do niektórych aplikacji wydaje się oczywi-
sty, może istnieć kilka rozwiązań. Uniwer-
salnego sposobu nie ma. Dlatego ważne 
jest, aby gruntownie przeanalizować 

mocne i słabe strony zarówno sterowania 
scentralizowanego, jak i rozproszonego.

Automatyka oparta 
na sterowniku głównym 

Typowy system automatyki opartej na 
sterowniku zawiera sterownik główny 
i komponenty napędu, które są ze sobą 
skomunikowane poprzez sieć obiek-
tową w jednym z popularnych protoko-
łów komunikacji czasu rzeczywistego. 
W takiej konfiguracji wszystkie inteli-
gentne funkcje automatyki są zlokalizo-
wane w sterowniku głównym, który stale 
przekazuje do modułów obsługi napędów 
dokładne instrukcje o położeniu i prędko-
ści w danym momencie.

W typowym zastosowaniu główny ste-
rownik ruchu steruje pracą wielu napę-
dów – aktualizuje dane w odstępie 1 mili-
sekundy, podczas gdy w przypadku kon-
figuracji systemu automatyki opartego na 
danych pochodzących z lokalnych sterow-
ników napędów instrukcje głównego ste-
rownika PLC są dostarczane znacznie wol-
niej. Małe maszyny pakujące lub maszyny 
wykorzystywane w branży spożywczej są 
zwykle sterowane w konfiguracji opar-
tej na sterowniku głównym, ponieważ 
napędy pracują przy względnie niskiej 
mocy i dynamicznych ruchach osiowych. 
Gdy w maszynie występują więcej niż 
cztery osie zarządzane przez sterownik, 
koszt obsługi każdej osi jest niższy. Dla-
tego też systemy sterujące maszyn bazu-
jące na sterowniku głównym mogą się 
charakteryzować przewagą kosztową, gdy 
mają do obsłużenia wiele osi ruchu.

Schemat pracy systemu automatyki 
oparty na wydajnym sterowniku zapewnia
także większą elastyczność przy aplika-
cjach wieloosiowych – od czterech osi aż
po cały zakład, gdzie występuje sto osi 
lub więcej, również obsługiwanych przez 
dodatkowe sterowniki. W większości wy-
padków aplikacje oparte na sterowniku 
centralnym obsługują od czterech do 
dwudziestu osi z użyciem jednego stero-
wnika. Aplikacje robotyczne i maszynowe
z trzema osiami lub więcej mogą być za-
rządzane sterownikiem głównym, aby 
zapewnić koordynację ruchu. Koordyna-
cja ruchów robota wykorzystującego wię-
cej niż dwie osie może się odbywać za 
pomocą sterownika głównego w celu za-
pewnienia precyzji np. procesu pakowania.

Przykładowo robot typu Delta może 
mieć trzy osie zewnętrzne i czwartą oś 
do podnoszenia wyrobów z przenośnika 
podającego i układania ich w pewien 
ustalony sposób na przenośniku odbior-
czym. Sterownik główny może działać jed-
nocześnie w sześciu osiach w celu zapew-
nienia ciągłości transportu wyrobów 
(rys. 1). W innym scenariuszu sterownik 
główny obsługuje cztery osie zwijarki pro-
dukującej blaszane rury spustowe. Jedna 
maszyna jest w stanie wykonać wszystkie 
zadania konieczne do zwinięcia i uformo-
wania blachy, zanim rura spustowa rynny 
zostanie obrócona kilka razy i ustawiona 
tak, aby wykonać połączenie na rąbek S 
na górze i rąbek C na dole.

W innym przykładzie maszyna z dzie-
sięcioma osiami kontrolowanymi przez 
sterownik centralny może wykonywać 
plastikową rurę odwadniającą. Rura 
podawana jest cyklicznie i ustawiana tak, 
aby noże po jej obydwu stronach mogły 
wyciąć otwory odwadniające w określo-
nych odstępach.

Automatyka scentralizowana 
a sterowanie rozproszone 
bazujące na lokalnych 
sterownikach napędów 

W odróżnieniu od napędów kontrolowa-
nych przez sterownik centralny, które nie 
mogą pracować bez jego poleceń, sys-
tem bazujący na samych napędach wyko-
rzystuje algorytmy zlokalizowane wła-
śnie w nich – w sterownikach lokal-
nych. Zarówno układy scentralizowane, 
jak i rozproszone z wbudowaną inteligen-
cją mogą pracować niezależnie na podsta-

Kluczową decyzją podej-
mowaną na etapie pro-
jektowania jest wybór 
pomiędzy sterowaniem 
maszyny za pomocą ste-
rownika centralnego, 
głównego a sterowaniem 
opartym na wykorzysta-
niu lokalnych sterowni-
ków napędów.
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wie wewnętrznych danych kontrolnych, 
danych cyfrowych lub innych sygnałów 
wejściowych.

Scentralizowany system bazujący na 
napędach lokalnych jest chętnie stoso-
wany w aplikacjach synchronicznych, 
takich jak nawijanie, kinematyka wyko-
rzystująca ruch krzywek, pozycjonowa-
nie/indeksacja i przekładnie elektro-
niczne. Napędy z rozbudowaną inteli-
gencją są w stanie wykonywać złożone 
obliczenia i podejmować decyzje na pod-
stawie algorytmów, a także komunikować 
się z innymi napędami, aby wykonywać 
zadania synchronicznie. W takich sytu-
acjach fizyczna bliskość silników i szafy 
sterowniczej jest korzystna, ponieważ 
wszystkie elementy sterownicze i dystry-
bucja zasilania znajdują się w jednej loka-
lizacji, co ułatwia nadzór i obsługę tech-
niczną.

Sterowanie oparte na danych przeka-
zywanych przez napędy jest z kolei czę-

sto preferowane w dużych urządzeniach, 
które obsługują napędy o dużej mocy, 
takich jak maszyny drukarskie, albo 
w innych aplikacjach konwersji wymaga-
jących wykonania wielu kroków. Pomię-
dzy maszynami drukarskimi muszą się 
znajdować przekładnie elektroniczne, 
więc napędy powinny pracować z odpo-
wiednią prędkością względem siebie.

Synchronizacja pracy urządzeń to czę-
ste rozwiązanie stosowane w produk-
cji ciągłej, np. papieru, folii lub tkanin. 
W takich zastosowaniach można również 
znaleźć sterownik PLC sterujący załącze-
niem, wyłączeniem i regulacją prędkości. 
Algorytmy sterujące zawarte w sterow-
niku napędu mogą być nawet przekazy-
wane pomiędzy napędem a sterowni-
kiem PLC. Jednak aby napędy praco-
wały w sposób synchroniczny, muszą 
mieć wbudowaną logikę i komunikować 
się ze sobą. W przypadku przekładni elek-
tronicznej napęd nadrzędny przekazuje 

swoją pozycję innym napędom, a te odpo-
wiednio podporządkowują swoją pozycję.

Inne aplikacje również mogą wyko-
rzystywać wbudowaną logikę napę-
dów. Nawijanie lub odwijanie wykony-
wane przez maszyny kalandrujące (wygła-
dzające) lub produkujące tekturę falistą 
wymaga stałej kontroli naprężenia i pręd-
kości liniowej.

Nadmierny lub niedostateczny naciąg 
może powodować wady wyrobu lub 
nawet jego deformację. Kontrola naciągu 
wymaga nieznacznych zmian prędkości 
nawijania lub odwijania materiału w spo-
sób ciągły, gdyż zmienia się średnica 
nawiniętego materiału po obydwu stro-
nach linii. Napęd z wbudowanymi algo-
rytmami stale śledzi prędkość i średnicę, 
a za pomocą wewnętrznego kalkulatora 
odpowiednio reguluje prędkość nawijania 
i odwijania.

Praca mechanizmów bazujących na 
ruchu krzywkowym to kolejne zastosowa-
nie wymagające precyzyjnej koordynacji 
między osiami. Aby urządzenie wykony-
wało dokładne cięcia, materiał i narzędzie 
tnące muszą się przemieszczać z iden-
tyczną prędkością w momencie zetknię-
cia. W przeciwnym razie materiał będzie 
się marszczył lub rwał. Uzyskanie precy-
zyjnej koordynacji pomiędzy wirującym 
nożem krążkowym a materiałem, obra-
cającymi się z różną prędkością, może 
być kłopotliwe. Przykładowo, gdy obwód 
ostrza noża jest dłuższy niż odcinany frag-
ment, w trakcie cięcia nóż będzie musiał 
wykonać szybszy albo wolniejszy obrót 
w strefie cięcia, aby dopasować jego pręd-
kość do posuwu materiału. W architek-
turze bazującej na danych pochodzących 
z lokalnych sterowników napędów lub 
opartej na sterowniku centralnym pomię-
dzy napędami musi zachodzić ciągła koor-
dynacja.

W niektórych przypadkach wymiary 
maszyny mogą wymagać zastosowania 
sterowania rozproszonego, bazującego na 
danych pozyskiwanych z napędów. Dłu-
gie kable silnikowe biegnące z głównej 
szafy sterowniczej można wyeliminować, 
doprowadzając zasilanie do rozproszo-
nych napędów w układzie łańcuchowym, 
od napędu do napędu, albo ze źródła 
innego niż główna szafa sterownicza. Roz-
proszone napędy falownikowe umożli-
wiają ich instalację w pobliżu danego sil-
nika. Pozwalają również projektować duże 
i złożone maszyny o bardziej przejrzystej 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↗  Rys. 2. Modułowe systemy 
sterowania bazującego na urządzeniach 
integrują sprzęt i oprogramowanie za pomocą systemu 
operacyjnego wysokiej rozdzielczości, który upraszcza integrację 
maszyny i automatyki. Czas konfiguracji jest krótki, a maszyna pracuje bezproblemowo.
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strukturze, co ma duże znaczenie w prze-
myśle motoryzacyjnym, wewnętrznej logi-
styce lub innych gałęziach przemysłu.

Narzędzia do zintegrowanego 
sterowania

Na rynku dostępne jest oprogramowa-
nie oferujące modułowe, gotowe funk-
cje sterowania ruchem, obsługiwane za 
pomocą standardowych interfejsów, które 
można personalizować. Dzięki temu moż-
liwe jest zarządzanie typowymi proce-
sami, takimi jak cięcie poprzeczne i nawi-
janie oraz praca robotów. Aplikacje zrobo-
tyzowane, takie jak manipulacje typu pick 
and place, są łatwo programowane za 
pomocą ustawień parametrycznych i nie 
wymagają znajomości robotyki, co w spo-
sób oczywisty zmniejsza zapotrzebowanie 
na pracę inżynierów i konstruktorów.

Rozwiązania bazujące na technolo-
gii programowania parametrycznego zna-
cząco upraszczają kontrolę ruchu i spo-
sób konstruowania maszyn, począwszy od 
opracowania koncepcji maszyny, a skoń-
czywszy na jej uruchomieniu. Programo-
wanie parametryczne ułatwia przekaza-
nie do eksploatacji w stosunku do tego, 
co oferuje programowanie tradycyjne. 
Zastąpienie skomplikowanego oprogramo-
wania zunifikowanymi narzędziami pro-
gramistycznymi służącymi do konfigura-
cji maszyny znacząco skraca czas pracy 
programistów i obniża wymagania tech-
niczne, a także eliminuje redundancję, co 
obniża koszty rozwoju. Włączenie inte-
ligentnego napędu do sieci nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy dzięki moduło-
wym komponentom i dostępnym narzę-
dziom inżynierskim.

Takie możliwości i podejście pozwalają 
konstruktorom maszyn skupić się na ele-
mentach, które są unikatowe dla danego 
projektu i sprawiają, że staje się on bar-
dziej konkurencyjny.

Systemy automatyki modułowej prze-
znaczonej do sterowania na podstawie 
danych uzyskiwanych z napędu mogą 
znacząco uprościć integrację maszyny 
i automatyzację jej działania.

Rosnąca indywidualizacja sposobów 
organizacji topologii i funkcji systemów 
sterowania maszyn stanowi wyzwanie, 
gdyż wymaga pogodzenia czasu realiza-
cji maszyny z założoną produktywno-
ścią. Krótki czas potrzebny na konfigura-
cję maszyny można uzyskać, gdy jej dzia-

łanie jest maksymalnie uproszczone, do 
czego niezbędne jest zastosowanie pro-
stych założeń eksploatacyjnych, ważnych 
również z punktu widzenia operatora 
maszyny (rys. 2). 

Nie ma uniwersalnych rozwiązań

Przemysł wytwórczy odnosi ogromne 
korzyści wynikające z postępów w dzie-
dzinie automatyzacji. Opracowanie całego 
systemu automatyki wymaga komplekso-
wego podejścia, skupiającego się na ana-
lizie ruchu. Ostatecznie to rodzaj zadań 
wykonywanych przez maszyny determi-
nuje architekturę napędu i sterowania. 

Jeżeli chodzi o złożoność sterowania napę-
dem, należy zastosować podejście „tyle, 
ile potrzeba”, które da się stosować tylko 
wtedy, gdy znane są główne założenia.

Wybory dokonywane na etapie pla-
nowania wpływają na parametry pracy 
maszyny w ciągu jej całego okresu eksplo-
atacji. Proces projektowania musi się roz-
poczynać od analizy planowanych zadań 
związanych ze sterowaniem ruchem, 
przedstawienia głównych założeń i pod-
jęcia kroków służących doborowi właści-
wych narzędzi, aby stworzyć inteligentną 
i niezawodną koncepcję, dopasowaną do 
konkretnej aplikacji. W przypadku syste-
mów kontroli napędu nie ma uniwersal-
nego schematu, który pasowałby do każ-
dej maszyny. Jednak postęp technolo-
giczny przynosi coraz bardziej inteligentne 
i wszechstronne rozwiązania, które umoż-
liwiają dokonywanie lepszych wyborów.

Craig Dahlquist Craig Dahlquist pracuje jako inżynier 
ds. aplikacji w firmie Lenze Americas.
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K onieczność dokonania moder-
nizacji systemu sterowania nie 
pojawia się nagle, w ciągu jed-

nego dnia. Wynika ona z pewnego pro-
cesu i jest związana z upływem czasu. Jej 
symptomem jest spadek wydajności pro-
dukcji, dostępności procesów i zysków 
przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym 
braku orientacji zarządu firmy i pracowni-
ków wykonujących operacje, dlaczego tak 
się dzieje. Warto więc przyjrzeć się kluczo-
wym wskaźnikom, które mogą sygnalizo-

wać potrzebę przeprowadzenia moderni-
zacji lub wykonania projektu migracji sys-
temu sterowania.

Wydatki. Utrzymanie systemu automa-
tyki w dobrej kondycji jest kosztowne, 
ponieważ:

 →  części zamienne są trudno dostępne, dro-
gie albo nie istnieją;

 →  dokumentacja dotycząca istniejącej star-
szej technologii jest droga i trudna do zna-
lezienia;

 →  z powodu przejścia na emeryturę ubywa 
doświadczonych pracowników, znających 
się na starszych systemach automatyki.

Zmniejszająca się wartość. System auto-
matyki zapewnia kilka narzędzi i techno-
logii, które pomagają w zaspokajaniu bie-
żących potrzeb firmy i reagowaniu na pre-
sję ze strony rynku, tymczasem:

 →  obecny system automatyki oferuje ogra-
niczoną elastyczność w reagowaniu na 
potrzeby i żądania operacyjne;

 →  istniejąca starsza technologia minimali-
zuje możliwość łatwego reagowania na 
zmieniające się przepisy i regulacje doty-
czące branży oraz działania ze strony kon-
kurencji;

 →  rozbudowa procesu lub systemu jest ogra-
niczona przez starszą technologię automa-
tyki wykorzystywaną już w zakładzie;

 →  zdolność do reagowania na możliwości 
i wydajność pracy personelu jest ogra-
niczona przez system zainstalowany 
w zakładzie oraz zmniejsz możliwość roz-
budowy systemu sterowania, ponieważ 
obecnie wymagane jest uzyskiwanie więk-
szych efektów mniejszym kosztem.

Rozpoznanie potrzeby

Zwykła wiedza o tym, że nadszedł czas 
na wymianę obecnie istniejącego systemu 
sterowania, nie oznacza, że inni ludzie 
w organizacji będą tym zainteresowani 
i pomocni w przeprowadzeniu takiego 
procesu. Menedżerowie zakładu mogą 
postrzegać ten projekt kapitałowy jedy-
nie jako modernizację infrastruktury. Kie-
rownictwo operacyjne może niepokoić się 
zakłóceniami w płynności realizacji pro-
cesów produkcyjnych i ryzykiem związa-
nym z nowym systemem sterowania. Jak 
można przekonać kierownictwo do wpro-
wadzenia zmian i sprawić, by ludzie chęt-
nie włączyli się do tego przedsięwzięcia? 
I jak zapewnić, aby byli zadowoleni po 
zakończeniu realizacji projektu nowego 
systemu?

Po pierwsze, powinniśmy zdać sobie 
sprawę z tego, że nie jesteśmy sami. Wiele 

Modernizacja automatyki a sukces 
biznesowy przedsiębiorstwa
W poprawie wydajności produkcji, dostępności procesów i zysków 
przedsiębiorstwa może pomóc modernizacja systemu sterowania. 
Trwałe zmiany na lepsze można wprowadzić dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii oraz optymalizacji procesów.

Laurie Ben, Aaron Crew

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

* HSSE (Health, Safety, Security, Environment) – zdrowie, bezpieczeństwo,
ochrona, środowisko

↘  Rys. 1. Automatyka 
znajduje się u pod-
stawy organizacji 
produkcji i może sta-
nowić punkt wyjścia 
do uzyskania dużych 
zwrotów z inwestycji.
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zakładów stosuje starą technologię, jed-
nak inne wykorzystały najlepsze praktyki, 
aby skutecznie wdrożyć nowe systemy.

Po drugie, powinniśmy przyjąć, że pro-
jekt modernizacji zgodny z tymi wykorzy-
stanymi przez liderów w branży i postrze-
gany jako okazja do zwiększenia zysków 
firmy zostanie łatwiej zaaprobowany 
przez kierownictwo. Chociaż możliwe 
jest ustalenie zakresu projektu moderni-
zacji rozumianego jako unowocześnienie 
infrastruktury przez wymianę jej na taką, 
która spełnia wymagania technologiczne 
(Replacement-In-Kind – RIK), nie to jest 
celem podstawowym. Zamiast wymiany 
jednego systemu na inny, podobny, warto 
rozważyć potrzebę zakładu i określić 
potencjalne długoterminowe zyski z inwe-
stycji.

Aby osiągnąć największy sukces, 
należy postępować według najlepszych 
praktyk i rozpocząć planowanie już dziś. 
Zespół ds. modernizacji może się oka-
zać swego rodzaju dźwignią do uzyskania 
istotnych ulepszeń, jeśli wykonuje prace 
wstępne i najpierw pokazuje, a następnie 
przynosi wartość dla firmy.

Wdrażanie ulepszeń 
w przedsiębiorstwie

W ciągu 2030 lat od zainstalowania 
systemów poprzedniej generacji rola 
systemów sterowania i bezpieczeństwa 
uległa rozszerzeniu. Współczesne sys-
temy automatyki są wydajniejsze i mogą 
odgrywać bardziej znaczącą rolę, nie 
tylko w produkcji, lecz także w organiza-
cji bardziej zyskownych procedur opera-
cji ogólnych. Funkcje istotne dla działal-
ności firmy, poza sterowaniem procesami 
i aplikacjami bezpieczeństwa procesów, 
wykorzystują dane z rozproszonego sys-
temu sterowania (Distributed Control Sys-
tem – DCS) i przyrządowego systemu bez-
pieczeństwa (Safety Instrumented System 
– SIS). Informacje te sterują programami 
niezawodności, efektywności energetycz-
nej, sprawozdawczości środowiskowej, 
bezpieczeństwa zakładu i wielu innych 
aplikacji (rys. 1).

Zespoły projektowe zajmujące się 
modernizacją systemu sterowania mogą 
doprowadzić do sukcesu takich projek-
tów dzięki opracowaniu rozwiązań, które 
zapewnią dokładne i szybkie przekazy-
wanie aktualnych informacji dla perso-
nelu w całym przedsiębiorstwie, pozwolą 

na wprowadzanie na rynek produktów 
wysokiej jakości oraz przyniosą duże zyski 
dla firmy. Ponieważ system DCS stanowi 
połączenie pomiędzy produkcją a podej-
mującym decyzje wyższym personelem 
kierowniczym, to właśnie zmodernizo-
wany system automatyki może umożli-
wić firmie realizację jej długoterminowych 
celów. A ponieważ przedsiębiorstwo jest 
uzależnione od dostępności i niezawodno-
ści automatyki, przemyślana moderniza-
cja systemu DCS może być sposobem na 
wprowadzenie ulepszeń w przedsiębior-
stwie.

Posłużmy się przykładem. W pew-
nej dużej fabryce chemicznej przeanali-
zowano nadmierne zużycie energii oraz 
niską powtarzalność jakości wyrobów pod 
względem zgodności z wymaganymi para-
metrami. Ponadto kierownictwo zdało 
sobie sprawę, że przestarzały system ste-
rowania w fabryce wymaga wymiany 
i opowiedziało się za projektem moderni-
zacji. Firma ta, zamiast wymienić system 
sterowania na podobny, ale nowoczesny, 
dodała do swojego zmodernizowanego 
systemu DCS oprogramowanie do stero-
wania predykcyjnego (Model Predictive 
Control – MPC) oraz do zarządzania zaso-
bami (asset management). Ponadto ulep-
szono sterowanie obiektowe dzięki insta-
lacji nowych mierników przepływu maso-
wego, zaworów, przyrządów pomiarowych 
i cyfrowych sterowników zaworów. 
W efekcie tych działań zredukowano zuży-
cie energii w ciągu roku o 18%, uzyskano 

wzrost produkcji o 10% oraz ogólną wyż-
szą jakość wyrobów.

Jak zespoły projektowe mogą osią-
gnąć sukces w modernizacji systemu 
DCS, biorąc pod uwagę okazje oczekujące 
na wykorzystanie oraz wyzwania stojące 
przed organizacją? Odpowiedź jest nastę-
pująca – muszą:

 →  rozpocząć działania, mając jasno okre-
ślony cel;

 →  aktywnie zarządzać ryzykiem związanym 
z projektem;

 →  stosować filozofię inżynierii normalnej, 
bezpośredniej (forward engineering – pro-
ces tworzenia – od modelu lub koncep-
cji wysokiego poziomu do prac nad zło-
żonymi strukturami i detalami niższego 
poziomu).

Rozpoczęcie działań z jasno 

określonym celem

Na początku projektu należy jasno okre-
ślić wizję modernizacji systemu DCS. 
Trzeba w niej zawrzeć cały zakres pro-
jektu: platformę, przyrządy pomiarowe, 
infrastrukturę, szkolenia i prace inżynier-
skie. Należy także pamiętać, aby zdefinio-
wać wskaźniki, które stwierdzą osiągnię-
cie sukcesu w realizacji wyznaczonych 
celów (rys. 2).
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6
punktów

ROI

najlepsze firmy dodają 
do projektu 
7,5 punktu ROI

najlepiej działające firmy 
transformują projekt 
o wskaźniku ROI = 15% 
na projekt o wskaźniku 
ROI = 22,5%

najgorzej działające firmy 
transformują ten sam 
projekt na projekt 
o wskaźniku ROI = 9%

najgorsze firmy
tracą 6 punktów ROI

↖  Rys. 2. Najlepsze praktyki dla projektów kapi-
tałowych związanych z produkcją przemy-
słową mogą przynieść wysokie wskaźniki 
zwrotu z inwestycji (Return On Investment – 
ROI) dzięki wczesnemu planowaniu i dopaso-
waniu celów projektu do wymagań firmy.
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Cele biznesowe należy uznawać za naj-
ważniejsze zarówno dla organizacji jako 
całości, jak i dla zakładu, na które pozy-
tywny wpływ może mieć zmodernizo-
wana automatyka. Trzeba wyznaczyć 
ważne cele, zgodne z obecnymi priory-
tetami firmy, które zwykle dotyczą bez-
pieczeństwa, dostępności i optymalizacji 
procesów. Ulepszenia w tych obszarach 
zwiększają tzw. pewność operacyjną (ope-
rational certainty) oraz dostarczają mie-
rzalnych i przewidywalnych wyników.

Bezpieczeństwo. Modernizacja systemu 
DCS jest idealnym projektem do poprawy 
zgodności z przepisami dotyczącymi BHP 
czy ochrony środowiska.

Dostępność. Ponieważ system DCS bez-
pośrednio wpływa na dostępność zakładu 
i jego linii produkcyjnych, nowy projekt 
modernizacji i nowe metody automatyki 
mogą zredukować planowane (przestoje 
wynikające z wymiany sprzętu lub z har-
monogramu konserwacji) i nieplanowane 
(awarie sprzętu lub braki materiałów) 
spowolnienia produkcji.

Optymalizacja. Automatyka może być 
wykorzystana do optymalizacji dzięki zre-
dukowaniu zmienności i ogólnie ulepszo-
nemu działaniu. 

Firma Emerson współpracowała z pewną 
globalną firmą farmaceutyczną, która 
napotkała problem dużej liczby wadli-
wych partii produktów, niskiego wyko-
rzystania mocy produkcyjnej, wysokiego 

zużycia materiałów i wskaźnika FPY (First-
-Pass Field – wskaźnika pierwotnej sku-
teczności kontroli jakości) poniżej doce-
lowego. Podczas planowania, przy jedno-
czesnym zdefiniowaniu celu, firma dopa-
sowała działania do własnego kluczowego 
czynnika biznesowego: zaspokajania 
potrzeb pacjentów. Dostępność i optyma-
lizacja pomogły tej firmie w osiągnięciu 
najwyższej jakości produktów w najkrót-
szym czasie. Menedżerowie tego przed-
siębiorstwa mieli świadomość, że niepo-
wodzenia mogą być zmniejszone dzięki 
zwiększeniu dostępności. Ponadto prze-
konali się, że zoptymalizowanie procesu 
zwiększy wskaźnik FPY jakości produk-
tów. Tak więc zastosowano podejście trój-
fazowe, obejmujące wyposażenie fabryki 
w cyfrowe przyrządy pomiarowe i ste-
rowniki, aplikacje sterowania predykcyj-
nego (MPC) oraz automatykę przetwarza-
nia wsadowego i zarządzania recepturami. 
Efekty to: 800 kolejnych partii produk-
tów bez wad, wzrost produkcji o 33%, 
wskaźnika jakości FPY o 7% oraz reduk-
cja dokumentacji dotyczącej wyrobów 
wypuszczanych na rynek o 80%.

Aktywne zarządzanie ryzykiem 

w projekcie

Jest ono funkcją wczesnego planowania, 
pomysłowości technicznej oraz zaangażo-

wania się osób zainteresowanych. Tylko 
zajmowanie się projektem w kilku fazach 
(od zdefiniowania zakresu do rozruchu) 
pozwala zespołom projektowym sklasy-
fikować ryzyka z nim związane. Zespoły 
mają największy wpływ na zmniejszanie 
ryzyka na początku projektu modernizacji 
systemu sterowania (rys. 3 i 4). 

W każdym projekcie automatyki ist-
nieją zwykle trzy główne ograniczenia, 
z którymi musi poradzić sobie pracująca 
fabryka: przestrzeń, czas i budżet.

Przestrzeń. Czy nowe szafy sterownicze 
zmieszczą się w istniejących sterowniach? 
Jak efektywnie i opłacalnie wykorzystać 
zainstalowane 30 lat temu okablowanie 
bez układania nowych kabli w układzie 
gwiaździstym (homerun cables)? 

Czas. Czy można pogodzić starsze, istnie-
jące już okablowanie obiektowe i szaf ste-
rowniczych z nowymi przyrządami po-
miarowymi i systemami sterowania? 
Jaka jest nasza strategia przełączenia 
fabryki na nowy system? Jeśli wymaga-
ne są do tego przestoje, to jaki jest naj-
krótszy czas potrzebny do przełączenia 
na nowy system DCS i wznowienia pro-
dukcji?

Budżet. Jaki zakres prac jest możliwy do 
wykonania przy określonym budżecie?

Wczesne planowanie może pomóc w kwe-
stiach związanych z technologią, zakre-
sem projektu oraz decyzjami dotyczącymi 
realizacji, które wpływają na wszystkie 
te trzy obszary. Jednocześnie pozwala na 
oszacowanie wszystkich korzyści z wpro-
wadzenia nowej technologii oraz zmaksy-
malizowanie zwrotu z inwestycji.

Można zarządzać ryzykami dzięki 
zapewnieniu, że operatorzy zostali 
dobrze przeszkoleni i są gotowi do pracy 
z nowym systemem. Operatorzy, którzy 
są gotowi do rozpoczęcia pracy w dniu 
uruchomienia tego systemu, w znaczącym 
stopniu wpływają na płynność prac reali-
zowanych w fabryce. 

Personel operacyjny zakładu może być
wartościowym partnerem we wczesnym 
planowaniu. Dostarcza on bardzo ważnych
praktycznych informacji na temat prac 
do wykonania, ograniczeń związanych 
z pracą w zakładzie oraz zachowań wyma-
ganych przy obsłudze i konserwacji nowo-
czesnego systemu DCS.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

39%
czasu realizacji

20%
oszczędności

kosztów

↗  Rys. 3. Planowanie metodą Front-End (pla-
nowanie realizowane na najwcześniejszych 
etapach projektu, decydujące o jego najważ-
niejszych celach) prowadzi do redukcji kosz-
tów aż o 20% oraz redukcji czasu aż o 39%, 
przy czym dotyczy to opracowania koncepcji 
i realizacji projektu łącznie. 

Źródło: Emerson na podst. 
danych amerykańskiego Instytutu 
Przemysłu Budowlanego 
(Construction Industry Institute)

Personel operacyjny 
zakładu może być warto-
ściowym partnerem we 
wczesnym planowaniu. 
Dostarcza on bardzo istot-
nych praktycznych infor-
macji na temat ważnych 
prac do wykonania, ogra-
niczeń związanych z pracą 
oraz zachowań wymaga-
nych przy obsłudze i kon-
serwacji systemu.
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Stosowanie filozofii inżynierii normalnej, 

bezpośredniej 

Inżynieria normalna bazuje przy wdra-
żaniu złożonych pętli sterowania, wyko-
rzystujących nowoczesny system stero-
wania, na istniejących strategiach stero-
wania oraz informacjach o parametrach 
technicznych pochodzących z istnieją-
cego w zakładzie starszego systemu. Przy 
modernizowaniu systemu DCS inżyniero-
wie z zespołu projektowego dostarczają 
narzędzi, które odblokowują wartość biz-
nesową zawartą w nowym systemie ste-
rowania.

Zespół ds. modernizacji systemu może 
brać pod uwagę koncepcje, zarówno takie 
jak alarmy warunkowe, jak i użycie hie-
rarchii zasobów do zarządzania nawi-
gacją/sterowaniem/alarmami oraz pro-
jektowanie zorientowane na człowieka 
(Human-Centered Design – HCD) w grafice.

Jeden z klientów firmy Emerson sku-
tecznie wdrożył nowy system DCS, sto-
sując inżynierię normalną w swoim pro-
jekcie. Wyniki biznesowe tej firmy udo-
wodniły, że modernizacja zarządzania 
alarmami, grafiki operatorskiej i doku-
mentacji technicznej zakładu mogą popra-
wić operacje realizowane w fabryce.

Podsumowanie

Wyniki modernizacji mogą być warte wło-
żonego wysiłku – biorąc pod uwagę czas, 
pieniądze i wartość indywidualną. Suk-
ces tkwi w wykorzystaniu metod projek-
towania przy użyciu najlepszych praktyk. 
Należy rozpocząć działania projektowo-
-modernizacyjne, mając jasno określony 
cel, następnie aktywnie zarządzać ryzy-
kiem projektowym i stosować filozo-
fię inżynierii normalnej, bezpośredniej. 

Jak pokazują przykłady innych przedsię-
biorstw, projekt modernizacji systemu 
sterowania może przynieść duży zwrot 
z inwestycji.

Laurie Ben Laurie Ben jest dyrektorem ds. globalnego 
rozwoju biznesu w firmie Emerson.
Aaron CrewAaron Crew jest dyrektorem ds. globalnych 
rozwiązań modernizacji w firmie Emerson.

Online

Dobrze przeprowadzona migracja 
systemu sterowania może się oka-
zać bardzo pożyteczna dla operacji 
realizowanych w zakładzie przemy-
słowym. Zapewnia płynne przejście 
na nowszą technologię, praktycznie 
bez żadnych zmian dotyczących ist-
niejącego oprzewodowania lub kwe-
stii własności intelektualnej. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Projekt migracji systemu 
sterowania”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

↙  Rys. 4. Zajęcie się 
tematem ryzyka na 
wczesnym etapie 
projektu jest bar-
dziej efektywne 
i mniej kosztowne. 
Zwlekanie z tym do 
etapu wdrożenia 
staje się znacznie 
bardziej kosztowne. 
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* FEL1–FEL3 – kolejne etapy realizacji projektu zgodnie z metodologią Front-End Loading 
(zwaną też Front-End Engineering Design – FEED)

Cele biznesowe należy 
uznawać za najważniej-
sze zarówno dla orga-
nizacji jako całości, jak 
i dla zakładu, na które 
pozytywny wpływ może 
mieć zmodernizowana 
automatyka.

http://www.controlengineering.pl


Zapobieganie zakłóceniom w sieci 
i awariom napędów VFD
Prawidłowo dobrane i skonfigurowane systemy VFD pozwalają 
zoptymalizować prace, oszczędzać energię elektryczną oraz 
sukcesywnie obniżać koszty produkcji. Mogą jednak również 
powodować zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych, 
w efekcie których same napędy VFD oraz inne urządzenia 
elektryczne ulegają awariom. Identyfikacja przyczyn awarii może 
być prosta lub ujawnić złożony problem. Najlepszą strategią jest 
zawsze zapobieganie zakłóceniom w sieci i awariom sprzętu.
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Z apobieganie zakłóceniom w sieci 
energetycznej i uszkodzeniom 
sprzętu rozpoczyna się od prawi-

dłowego dobrania parametrów technicz-
nych napędu VFD do zasilanej maszyny. 

Prawidłowy dobór parametrów 
napędów VFD

W wielu zastosowaniach automatyki 
popularne jest 1-fazowe zasilanie 3-fazo-
wych napędów VFD. W zależności od 
znamionowej mocy i napięcia napędy te 
mogą akceptować 1-fazowe napięcie wej-
ściowe bez obniżania wartości prądu wyj-
ściowego. Gdy wartości znamionowe 
zostają przekroczone, przy zasilaniu 
1-fazowym wymagany jest większy napęd 
3-fazowy. Większość napędów 3-fazowych 
o mocy do 30 HP (22 kW) przy napię-
ciu zasilania 240 V, 60 HP (44 kW) przy 
480 V i 60 HP (44 kW) przy 590 V może 
pracować przy zasilaniu 1-fazowym. Jed-
nak ważne jest, aby być świadomym tego, 
że zasilanie 1-fazowe powoduje większe 
tętnienia napięcia stałego na szynie DC 
napędu VFD.

W celu prawidłowego dobrania para-
metrów napędu prąd wyjściowy powinien 
być obniżony o 50%. Jednak nie należy 
obniżać mocy. Na przykład napęd o para-
metrach 240 V i 10 HP (7,3 kW) zwy-
kle ma znamionowy prąd wyjściowy cią-
gły równy 29 A, a po obniżeniu o połowę 
będzie on wynosił 14,5 A, ponieważ 
napęd będzie zasilany z 1 fazy. Jednak 
znamionowy prąd wejściowy pozostanie 
taki sam. Oprogramowanie napędu nie 
rozpoznaje zasilania jako 1-fazowego.

A zatem przeciążalność silnika zasi-
lanego z napędu VFD musi być przeska-

Thomas Robbins

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↘  Filtr VFD używany 
do ograniczania 
zaburzeń o wyso-
kiej częstotliwości 
generowanych przez 
napęd VFD.
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lowana, aby ograniczyć prąd wyjściowy 
napędu. Przeciążalność silnika dla napędu 
powinna być ustalona według rzeczywi-
stych parametrów znamionowych napędu, 
a nie obniżonych. W opisanym scena-
riuszu – przy założeniu, że prąd znamio-
nowy silnika przy znamionowym napię-
ciu zasilającym i znamionowym obcią-
żeniu (Full Load Amp/Amperage – FLA) 
wynosi 12 A – przeciążalność napędu 
VFD powinna wynosić 12 A/29 A, czyli 
42%. Należy też uwzględnić dodatkowe 
obniżenie, które może być wymagane dla 
danego zastosowania napędu.

Napędy VFD mają regulację przecią-
żalności, aby zabezpieczać silniki. Stan-
dardowo wyposażane są w elektroniczne 
zabezpieczenie termiczne, które pozwala 
na zasilanie silników prądem wynoszącym 
150% znamionowego prądu wyjściowego 
przez 1 minutę oraz wyższymi warto-
ściami przez krótszy czas. Wartość prądu 
przeciążenia może być ustawiana, aby 
zabezpieczać mniejsze silniki. Przy wyko-
rzystaniu większego napędu VFD do zasi-
lania mniejszego silnika prąd wyjściowy 
napędu nigdy nie może przekroczyć war-
tości prądu znamionowego FLA (przy peł-
nym obciążeniu) podczas normalnej pracy. 
To wymaga przeskalowania w dół mak-
symalnego prądu wyjściowego napędu 
poprzez zidentyfikowanie wartości prądu 
znamionowego FLA i podzielenie jej przez 
wartość znamionową prądu wyjściowego 
napędu, aby otrzymać prawidłową war-
tość procentową przeciążalności silnika. 
Minimalna przeciążalność do ustawie-
nia w większości napędów VFD wynosi 
od 25% do 30%. Jeśli parametry znamio-
nowe silnika są niższe, napęd nie będzie 
w pełni go zabezpieczał.

Okablowanie i zabezpieczanie 
napędów za pomocą filtrów

Dodatkowe środki zapobiegające zakłó-
ceniom i awariom są związane z kablami, 
izolacją, uziemieniem oraz ekranowaniem. 
Napęd VFD generuje napięcia o modu-
lowanej szerokości impulsów, zawiera-
jące składowe o wysokiej częstotliwości, 
w tym zaburzenia o częstotliwości radio-
wej (Radio Frequency Interferencje – RFI) 
i zaburzenia elektromagnetyczne (Electro-
magnetic Interferencje – EMI). Kable zasi-
lające o długości powyżej 33 ft (10 m) 
mogą zbierać zakłócenia (działając jak 
antena), generować zaburzenia powodo-

↙  Napędy VFD umoż-
liwiają pracę obra-
biarek z różnymi 
prędkościami obro-
towymi, zależnymi 
od obrabianego 
materiału.

Źródło: Lenze Americas

wane przepływem prądów upływu przez 
pojemności pasożytnicze oraz powodo-
wać spadki napięcia na rezystancji żył. 
Ważne jest, aby nie przekraczać maksy-
malnej zalecanej długości kabli pomię-
dzy napędem VFD a odległym źródłem 
analogowego wejściowego sygnału odnie-
sienia prędkości obrotowej. Gdy dłu-

gość kabli rośnie, wzrasta też ich podat-
ność na zaburzenia, a także zwiększają 
się rezystancyjne spadki napięcia i pojem-
ności pasożytnicze. Aby prawidłowo 
dobrać przekrój żył kabli, należy wykorzy-
stać instrukcję obsługi napędu VFD. Jeśli 
spadek napięcia na długich kablach jest 
znaczny, może być potrzebne oddzielne 
źródło napięcia zasilającego 10 V DC. 
Tak samo będzie w przypadku sygnałów 
prądowych 4–20 mA, gdzie należy zasto-
sować kabel ekranowany z izolacją na 
napięcie 300 V.

Połączenia wyjść mocy napędu VFD 
przenoszą duże poziomy napięć wyso-
kiej częstotliwości, które dodają się do 
zaburzeń EMI. Wymagane jest ekranowa-
nie (lub umieszczanie w korytkach siatko-
wych) kabli zasilających zarówno po stro-
nie napędu VFD, jak i silnika. Zastosowa-
nie kabli z ekranem w postaci plecionki 
miedzianej oraz pełnego ekranowania złą-
czy (dławnic metalowych) minimalizuje 
emisję zaburzeń. Ekran kabla zasilającego 
silnik musi być podłączony do radiatora 
lub płyty montażowej napędu VFD oraz 
do korpusu silnika.

Zwykle filtr napięcia zasilającego 
falownik nie jest konieczny, z pewnymi 
wyjątkami, takimi jak konieczność speł-
nienia wymagań certyfikatu CE lub gdy 
zaburzenia powstające w napędzie powra-

cają do sieci energetycznej i powodują 
zakłócenia. Jeśli długość kabla zasilają-
cego silnik przekracza 100 ft (30,5 m), 
należy podłączyć filtr RFI na wejściu 
napędu VFD, aby zaburzenia o wysokiej 
częstotliwości były tłumione.

Parametry powszechnie 
występujących zakłóceń 
sieciowych

Znajomość zakłóceń, które powszech-
nie występują w sieciach elektroenerge-
tycznych, jest kluczem do podejmowania 
odpowiednich środków zapobiegawczych. 
Standardowe napędy VFD, wykorzysty-
wane w przenośnikach taśmowych, wen-
tylatorach i chłodniach kominowych, 
a także w wyspecjalizowanych urządze-
niach przeznaczonych do pras, wytła-
czarek, maszyn do profilowania, tokarek 
i frezarek, generują zakłócenia w postaci 
spadków napięcia poniżej ustawionych 
parametrów. Napęd VFD może zgłaszać 
problem w postaci zbyt niskiego napię-
cia, gdy napięcie jego obwodu pośred-
niego DC spada poniżej 62% wartości 
znamionowej dla nastawy wartości górnej 
(480 V AC) i poniżej 50% znamionowego 



Dodatkowe środki ochrony przed nad-
miernymi wzrostami napięcia, w postaci 
ograniczników przepięciowych i innych 
zabezpieczeń zewnętrznych, mogą zapo-
biec poważnym zakłóceniom na wejściach 
napędów. Podczas przełączania zasilania 
z sieciowego na awaryjne większość napę-
dów wymaga minimum 2 minut przerwy 
przed ponownym załączeniem zasilania. 
Zignorowanie tego zalecenia może spowo-
dować przepalenie bezpieczników wejścio-
wych, zadziałanie wyłączników nadprą-
dowych lub nawet uszkodzić obwód prze-
kaźnika ładowania kondensatorów.

Dławik liniowy o napięciu zwarcia 3% 
może poprawić sytuację, gdy w napięciu
sieciowym występują umiarkowane impul-
sy zakłócające. Inną opcją jest dodanie 
przekaźnika napięciowego z opóźnieniem 
czasowym, co może stanowić zabezpiecze-
nie z wyzwalaniem ustawianym na róż-
nych poziomach, które wyłącza napęd 
w przypadku wystąpienia podnapięć, prze-
pięć, zaników fazy i niezrównoważenia faz.

Wykorzystanie transformatora 
izolującego

Transformator izolujący napęd VFD 
może pomóc w rozwiązaniu problemów 
z uziemieniem i zaburzeniami związa-
nymi z niewłaściwym napięciem wejścio-
wym, które mogą wpłynąć na działanie 
napędu. Transformator izolujący, pod-
łączony pomiędzy siecią energetyczną 
a napędem VFD, oferuje kilka korzyści, 
gdyż zapewnia brak połączenia galwanicz-
nego pomiędzy źródłem zasilania a obcią-
żeniem. Uziemione ekranowanie elektro-

statyczne dookoła uzwojenia pierwotnego 
i wtórnego oraz pomiędzy nimi sprawia, 
że transformator izolujący napęd jest uni-
katowym rozwiązaniem. Ekranowanie to 
powoduje 1 000 000-krotne zmniejszenie 
sprzężenia pojemnościowego, które prze-
nosi zaburzenia wspólne. 

Zaburzenia wspólne (common mode 
noise) to zaburzenia powstające pomiędzy 
przewodem ochronnym PE a neutralnym 
N w sieciach prądu przemiennego. Cho-
ciaż przewody te są zwykle połączone ze 
sobą (w punkcie neutralnym transforma-
tora), nie mogą być traktowane jak połą-
czone na całej długości w sieci. Zaburze-
nia wspólne są generowane przez zasila-
cze impulsowe, napędy VFD, spawarki 
elektryczne, wyładowania atmosferyczne, 
a nawet powstają podczas normalnej 
pracy sprzętu, np. wykorzystującego sil-
niki krokowe. Niektóre transformatory 
izolujące mogą także blokować zaburzenia 
różnicowe (differential mode/normal mode 
noise), powstające pomiędzy przewodem 
fazowym L a neutralnym N.

Transformatory izolujące, mimo że są 
droższe niż przekaźniki napięciowe, sta-
nowią lepsze zabezpieczenie od dławików 
sieciowych i są odpowiednie w takich 
sytuacjach, jak instalacje znajdujące się 
w pobliżu podstacji energetycznych. Ope-
racje realizowane przez zakłady energe-
tyczne, np. codzienne uruchamianie bate-
rii kondensatorów w podstacji zasilają-
cej park przemysłowy, mogą powodować 
generowanie krótkotrwałych przepięć, 
które mogą być wzmacniane przez odbicie 
od pobliskich kondensatorów. Jeśli zakład 
znajdujący się w tym parku przemysło-

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↙  Napędy VFD umożli-
wiają pracę przeno-
śników taśmowych 
i innego sprzętu do 
transportu bliskiego 
ze zmienną prędko-
ścią i momentem 
obrotowym.
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dla nastawy wartości dolnej (400 V AC). 
Można to obliczyć ze wzoru:

480 V AC × 0,62 × 2 = 421 V DC

Znamionowe napięcie obwodu pośred-
niego wynosi:

480 V AC × 2 = 679 V DC

W większości instrukcji obsługi napę-
dów VFD zalecana jest tolerancja napię-
cia pracy +10% i 15%, co zapewni tym 
urządzeniom wysoką sprawność energe-
tyczną i prawidłowy prąd silnika. Napędy 
mogą pracować z napięciami o warto-
ściach poza podanymi tolerancjami, jed-
nak zbyt niskie napięcie może w sposób 
nieprzewidywalny wpłynąć na prąd, tem-
peraturę, zużycie energii i ogólne działa-
nie silnika.

Niektóre procesy zautomatyzowane 
są zależne od generatorów awaryjnych, 
które pozwalają zapewnić bezprzerwową 
realizację tych procesów. Powszechnie 
stosowaną praktyką jest przełączanie 
z zasilania podstawowego na awaryjne. 
W większości przenośnych generatorów 
awaryjnych wahania międzyfazowego 
napięcia wyjściowego są zbyt duże, przez 
co nie nadają się do zasilania napędów 
VFD, w których niezrównoważenie napię-
cia wejściowego powinno być mniejsze 
od 2%. Większe różnice mogą indukować 
większe tętnienia napięcia na konden-
satorach szyny DC, co może prowadzić 
do uszkodzenia zarówno tych kondensa-
torów, jak i innych podzespołów mocy 
napędu VFD. 

Zabezpieczenia są projektowane 
w celu zapobiegania narażeniu napędów 
VFD na niezrównoważone napięcie wej-
ściowe, a także włączania napędów tylko 
wtedy, gdy wartości napięcia mieszczą się 
w granicach tolerancji oraz są spełnione 
warunki dla czasów opóźnienia ponow-
nego włączania. Napędy VFD są fabrycz-
nie wyposażane w ochronniki przepię-
ciowe na wejściu obwodu prostownika. 
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wym ma kilka małych napędów VFD 
o mocy 7,5 HP (5,5 kW), to powstałe 
zaburzenia różnicowe mogą spowodować 
wyłączenie tych falowników, a w konse-
kwencji – przestój produkcji. Transforma-
tor izolujący może pomóc w zapobieganiu 
takim zakłóceniom w pracy zakładu.

Praktyczne wskazówki 
instalacyjne

Napęd VFD może być nieużywany i nie-
podłączony do zasilania przez krótki czas 
bez serwisu. Jeśli jednak był przecho-
wywany przez dłuższy czas, kondensa-
tory szyny DC muszą być ponownie pod-
dane regeneracji. Elektrolit znajdujący się 
wewnątrz tych kondensatorów zmienia 
swój stan, gdy nie są one używane przez 
dłuższy czas. Procedura regeneracji polega 
na uruchomieniu napędu bez podłącza-
nia żadnych kabli do wyjścia silnikowego 
urządzenia i pozostawieniu go tak przez 
co najmniej 8 godzin. Następnie można 
spróbować uruchomić napęd pod obciąże-
niem. Włączanie nieobciążonego napędu 
powoduje regenerację kondensatorów 
elektrolitycznych, które odzyskują swoje 
wymagane właściwości.

Dławiki sieciowe poprawiają rzeczy-
wisty współczynnik mocy na wejściu 

napędu VFD oraz zmniejszają przeniki 
pomiędzy napędami. Jeśli moc znamio-
nowa transformatora zasilającego w kVA 
jest większa ponad 10 razy od mocy zna-
mionowej napędu VFD w kVA, zalecane 
jest zastosowanie dławika sieciowego, 
który będzie tłumił przepięcia z sieci ener-
getycznej, powstające przy załączaniu 
baterii kondensatorów, zmniejszał znie-
kształcenia sinusoidy napięcia sieciowego 
(voltage notching), zapobiegał wyzwalaniu 
zabezpieczeń obwodu przejściowego DC, 
ograniczał prąd i napięcie przekształt-
nika oraz minimalizował ryzyko uszko-
dzenia napędu VFD w przypadku zwarcia 
w transformatorze izolującym. Impedan-
cja linii zasilającej zależy od znamiono-
wych parametrów zwarciowych napędu 
oraz energetycznego transformatora zasi-
lającego obiekt. Ściślej rzecz ujmując: 
impedancja linii musi być większa lub co 
najmniej równa stosunkowi znamiono-
wych parametrów zwarciowych transfor-
matora energetycznego i znamionowych 
parametrów zwarciowych napędu VFD.

Do prowadzenia kabli zasilających 
napęd z sieci energetycznej, kabli zasilają-
cych silnik z wyjścia napędu oraz sterow-
niczych trzeba stosować osobne korytka 
kablowe (rury osłonowe). Przy doborze 
i układaniu tych kabli należy przestrzegać 
następujących zaleceń:

 →  układać kable zasilające napęd napięciem 
zmiennym z sieci energetycznej w osob-
nym stalowym sztywnym korytku kablo-
wym (rurze osłonowej),

 →  w osobnym stalowym sztywnym korytku 
kablowym (rurze osłonowej) układać rów-
nież kable zasilające silniki z wyjścia 
napędu,

 →  kable sterownicze niskiego napięcia DC 
oraz 120 V AC powinny być układane 
w osobnych korytkach kablowych (rurach 
osłonowych).

Do podłączenia układu sterowania 
napędu VFD odpowiednie są zarówno 
skrętki „twisted pair”, jak i ekranowane 
kable sterownicze. Ponadto zalecane są 
połączenia 2- i 3-przewodowe. Dla wielu 
napędów minimalny przekrój żył wynosi 
18 AWG (0,823 mm2).

Połączenia uziemiające muszą być pra-
widłowo wykonane, a ich złącza śrubowe 
mocno dokręcone. Ekrany kabli powinny 
być uziemione tylko na jednym końcu, 
aby uniknąć tworzenia pętli uziemienia. 
Ekran kabla przy napędzie VFD należy 
podłączyć do zacisku uziemiającego obu-
dowy urządzenia. Przed wykonaniem 
tego podłączenia zawsze należy odłączyć 
napęd od zasilania.

Kable sterownicze należy układać 
oddzielnie od kabli zasilających, a ich 
odległość wzajemna powinna wynosić co 
najmniej 12 cali (30,5 cm). Wyjątkiem 
są instalacje z wieloma napędami VFD – 
tutaj kable zasilające i sterownicze mogą 
być układane w tych samych korytkach 
(rurach), jednak kable zasilające silniki 
muszą być układane osobno dla każdego 
silnika. Jeśli jeden napęd VFD jest uży-
wany do zasilania wielu silników, kable 
zasilające te silniki mogą być układane 
w tym samym korytku (rurze).

Napęd VFD powinien pracować 
w instalacji z przewodem ochronnym 
(PE). Nigdy nie należy stosować tzw. pły-
wającej masy. Niektórzy producenci nie 
zalecają pracy z pływającym wejściem 
żadnego napędu typu „sub-micro” lub 
o nowszej konstrukcji. Jeśli w sieci ener-
getycznej nie ma żadnych zakłóceń, 
napęd powinien działać poprawnie, jed-
nak poważne zaburzenia wspólne mogą 
powodować kłopotliwe wyzwalanie zabez-
pieczeń lub nawet gorsze efekty. Pewne 
starsze napędy VFD wykorzystują do tłu-
mienia zaburzeń wspólnych łańcuch rezy-
storów pomiędzy szyną DC a masą. Nie-
które napędy o mocy 1 HP (0,74 kW) 
i większej (integral horsepower drives) 
także wykorzystują łańcuch rezystorów, 
tak więc zastosowanie pływającej masy 

↖  Napędy VFD umożliwiają pracę pomp i wen-
tylatorów ze zmienną prędkością, co może 
w dużym stopniu zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej, a zatem koszty operacyjne.



36  

jest w nich prawdopodobnie do przyję-
cia. Jednak instalacja z pływającym punk-
tem nie jest zalecana dla napędów wyko-
nanych w nowszej technologii.

Należy unikać stosowania bezpiecz-
ników zwłocznych w obwodach wejścio-
wych napędów. Nie są one przeznaczone 
do zabezpieczania napędów VFD i innego 
sprzętu zawierającego półprzewodniki. 
Przy użyciu bezpieczników zwłocznych, 
w przypadku zwarcia przez warystor 
typu MOV (Metal Oxide Varistor – wary-
stor z tlenkiem metalu) zdąży popły-
nąć prąd, który może spowodować spa-
lenie się obwodów napędu lub samego 
warystora, zanim bezpiecznik przerwie 
obwód. Należy zastosować zabezpiecze-
nie obwodu zasilania napędu w postaci 
wyłącznika nadprądowego lub odłącznika 
i bezpieczników.

Wyłącznik nadprądowy lub bezpiecz-
nik topikowy powinien być tak dobrany, 
aby jego prąd znamionowy był 1,5 raza 
większy od znamionowego prądu wejścio-
wego dla napędów z regulacją momentu 
obrotowego. Niezależnie jednak od war-
tości znamionowego prądu wejściowego 
napędu, prąd znamionowy wyłącznika/
bezpiecznika powinien wynosić co naj-
mniej 10 A ze względu na przetężenia 
występujące podczas rozruchu. Należy 
stosować bezpieczniki szybkie (wyłącz-
niki nadprądowe o charakterystyce A), 
o niskich wartościach całki Joule’a I2t 
oraz znamionowej zdolności wyłączenio-
wej 200 000 A lub równoważne.

Instalowanie stycznika albo odłącznika 
pomiędzy napędem VFD a silnikiem nie 
jest zalecane. Takie urządzenia powinny 
być obsługiwane tylko wtedy, gdy napęd 
znajduje się w trybie stop. W przeciw-
nym wypadku mogą one powodować kło-
potliwe wyzwalanie zabezpieczeń. Moż-
liwe zaburzenia, powracające do elektro-
nicznego układu sterowania napędu przez 
zasilacz niskiego napięcia, mogą spowodo-
wać uszkodzenie układów elektroniki.

Jeżeli wymagane jest użycie stycz-
nika, to do zewnętrznych zacisków wej-
ścia sygnału awarii (fault input) lub wej-
ścia stopu (stop input) napędu VFD należy 
podłączyć styki pomocnicze łączące 
z wyprzedzeniem. Umożliwią one zatrzy-
manie działania napędu i natychmia-
stowe odłączenie zasilania silnika. Należy 
zastosować minimalne opóźnienie cza-
sowe 100 ms. Przy podłączeniu sty-
ków pomocniczych do zacisków wejścia 

stopu metoda zatrzymania silnika musi 
być ustawiona na hamowanie swobodne 
(coast stop). Zawsze należy pozwolić napę-
dowi na całkowite zatrzymanie silnika 
przed ponownym uruchomieniem.

Nie należy włączać zasilania napędu 
częściej niż co 2 minuty. Instrukcje 
obsługi napędów ostrzegają, że wyłącza-
nie i ponowne włączanie tych urządzeń 
bez odczekania 23 minut jest szkodliwe. 
Zbyt szybkie ponowne włączenie zasilania 
powoduje przegrzewanie się ograniczni-
ków prądu rozruchowego w wejściowym 
obwodzie ładowania wstępnego, co może 
doprowadzić do ich spalenia. Kondensa-
tory szyny DC nie mają wtedy wystarcza-
jąco dużo czasu na rozładowanie. Jeżeli 
obwód wejściowy napędu nie ma czasu 
na ustabilizowanie się, dodatkowy prąd 
wejściowy może spowodować przepalenie 
bezpieczników wejściowych lub zadzia-
łanie wyłącznika nadprądowego i uszko-
dzić obwód przekaźnika ładowania kon-
densatorów.

Obwód ładowania wstępnego umożli-
wia ustawienie pewnego limitu czasowego 
dla ogranicznika prądu rozruchowego, 
przez który płynie prąd ładujący kon-
densatory szyny DC. Rezystancja ogra-
nicznika prądu rozruchowego zmienia się 
wraz z temperaturą. Wzrost temperatury 
powoduje spadek rezystancji. Po upływie 
czasu ładowania wstępnego przekaźnik 
odcina ładowanie i kondensatory maga-
zynują ładunek elektryczny. Gdy napęd 
jest wyłączany, kondensatory są rozłado-
wywane przez rezystory w obwodzie roz-
ładowania. Zbyt szybkie ponowne włą-
czenie zasilania powoduje przepływ zbyt 
dużego prądu przez ogranicznik rozru-
chowy, który nie miał czasu, aby ostygnąć 
i osiągnąć akceptowalną wartość rezy-
stancji. Prąd ten może spowodować prze-
palenie bezpieczników, a nawet uszko-
dzenie obwodu ładowania wstępnego. 
Jednym z rozwiązań tego problemu jest 
zainstalowanie zewnętrznego przekaź-
nika czasowego lub napięciowego na wej-
ściu napędu. Jeśli napięcie spada poniżej 
ustawionego poziomu, przekaźnik napię-
ciowy odłącza zasilanie i pozwala na jego 
ponowne załączenie dopiero po upły-
wie 23 minut, aby zapewnić, że napię-
cie ustabilizowało się na akceptowalnym 
poziomie.

Jeżeli napęd jest wyposażony w filtr, 
nie należy stosować wyłącznika różni-
cowo-prądowego (Ground-Fault Ccircuit 

Interrupter – GFCI). Taki wyłącznik może 
powodować kłopoty w postaci nieocze-
kiwanego wyzwalania prądami upływu, 
spowodowanymi istnieniem pojemności 
pasożytniczych kabli zasilających silnik. 
Dzieje się tak podczas pracy napędu VFD, 
przy podłączeniu wielu napędów do tego 
samego obwodu zasilania z sieci energe-
tycznej oraz stosowaniu filtrów RFI na 
wejściach napędów.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy napęd VFD jest 
wykorzystywany w obróbce maszyno-
wej, transporcie bliskim materiałów czy 
do sterowania pracą pomp i wentyla-
torów, prawidłowo dobrany i zainsta-
lowany, jest podstawowym dostępnym 
cenowo urządzeniem, sprzyjającym ulep-
szaniu i usprawnianiu układów automa-
tyki i sterowania, zwiększaniu efektyw-
ności energetycznej oraz zabezpieczeniu 
silników. Wymagania dla napędów silni-
ków w układach automatyki powinny być 
analizowane indywidualnie w odniesie-
niu do każdego przypadku. Takie strate-
gie i wykwalifikowany dostawca sprzętu 
mogą pomóc użytkownikom w zapobiega-
niu spadkom napięcia w sieci, niepotrzeb-
nemu wyzwalaniu zabezpieczeń, innym 
powszechnie występującym zakłóceniom 
sieciowym, a także poważnym uszkodze-
niom napędów VFD.

Thomas Robbins Thomas Robbins od 2005 r. jest zatrud-
niony w firmie Lenze Americas. Wcześniej 
pracował w firmie Fanuc America Corpo-
ration. Ma ponad 20-letnie doświadcze-
nie w obsłudze technicznej i praktyce ser-
wisowej.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

Online

Zrozumienie specyfiki konkretnej 
aplikacji, parametrów konfiguracyj-
nych oraz identyfikacja źródeł zakłó-
ceń gwarantują maksymalną wydaj-
ność i niezawodność napędów 
o zmiennej częstotliwości. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „VFD – Napędy o zmien-
nej częstotliwości – wybór i zastoso-
wanie”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


S pecyfikacja sterownika jest naj-
ważniejszym etapem procesu two-
rzenia każdej aplikacji automatyki 

przemysłowej. Z historycznego punktu 
widzenia niektóre sterowniki były wybie-
rane w odniesieniu do konkretnej kon-
strukcji maszyny, co dotyczyło zarówno 
programowalnych sterowników logicz-
nych (PLC), jak i programowalnych ste-
rowników automatyki (PAC) – zależnie od 

obszaru działania i aplikacji. Urządzenia 
te pracowały poprawnie przez wiele lat, 
budując przekonanie, że jeśli coś działa 
i się nie psuje, to nie należy tego uspraw-
niać. Ponieważ jednak postęp w techno-
logii automatyki przyspiesza, obecnie ste-
rowanie oparte na komputerach typu PC 
(PC-based control) staje się rozwiązaniem, 
które może być wykorzystane praktycznie 
w każdej aplikacji, wnosząc liczne korzy-
ści związane z różnorodnymi zastosowa-
niami. 

Korzyści z systemu sterowania 
opartego na komputerach typu PC

Największa korzyść z wyboru takiego sys-
temu sterowania przejawia się w doskona-
łej skalowalności sprzętu i oprogramowa-
nia. Zapewnia to inżynierom przejrzystą 
i efektywną ścieżkę migracji systemu ste-
rowania, co jest istotną zaletą, ponieważ 
konstrukcje maszyn i projekty zakładów 
przemysłowych zmieniają się w miarę 
upływu czasu. 

Na przykład niektórzy producenci 
oferują pewien zakres opcji sterowni-
ków, od podstawowych do zaawanso-
wanych z procesorami RISC (Reduced 
Instruction Set Computing – przetwarza-
nie danych z liczbą rozkazów zreduko-
waną do minimum), posiadających archi-
tekturę bazującą na procesorach ARM 
z architekturą RISC (z uproszczoną listą 
rozkazów) oraz sterowników z proce-
sorami wielordzeniowymi w wielu for-
mach sprzętowych, aż do serwera prze-
mysłowego wyposażonego w procesor 
36-rdzeniowy, który umożliwia sterowa-
nie wielordzeniowe. Wszystkie te sterow-
niki wykorzystują oprogramowanie steru-

jące napisane na bazie oprogramowania 
wykorzystywanego w komputerach typu 
PC. Obsługuje ono funkcje sterowników 
PLC, sterowanie ruchem, interfejsy opera-
torskie (HMI), pomiary, monitoring kon-
dycji urządzeń itp. W przypadku sterow-
ników wielordzeniowych zwykle wszyst-
kie te funkcje realizuje jedno urządzenie. 
Dodatkowo wszystkie rodzaje sterowni-
ków, oprócz najbardziej zaawansowanych 
wielordzeniowych, mogą być produko-
wane w wielu formach, m.in. do montażu 
na szynie DIN, do zainstalowania w szafie 
sterowniczej lub do zintegrowania z inter-
fejsem HMI. Zintegrowanie sterownika 
typu PC z interfejsem HMI w celu otrzy-
mania urządzenia uniwersalnego różni się 
w zależności od tego, czy opcje sterowa-
nia na bazie PC realizują funkcje sterow-
nika PLC czy PAC, ponieważ istnieje nie-
wiele urządzeń, które mają wyświetlacz 
do wizualizacji sterowania.

Standardem w tych sterownikach jest 
także zapis i przechowywanie danych na 
kartach pamięci typu CFast (zwanych też 
CompactFast) oraz dyskach półprzewod-
nikowych (SSD), ponieważ liczba czę-
ści ruchomych zostaje zredukowana oraz 
zapewniony jest wysoki poziom niezawod-
ności dla kluczowych aplikacji. Ponieważ 
wciąż rośnie liczba przeprowadzanych 
operacji oraz potrzeby związane z reali-
zowanymi procesami technologicznymi 
i produkcyjnymi, sterowniki na bazie 
komputerów PC mogą być łatwo zamie-
nione w model o większych możliwo-
ściach, który wykorzystuje tę samą plat-
formę oprogramowania.

Ta zamiana zwykle polega na pro-
stym wyjęciu karty pamięci typu Compact 
Flash ze starego sterownika i włożeniu jej 
do nowego oraz ponownym uruchomie-
niu systemu. Wymagane jest tylko nie-
skomplikowane zaprogramowanie sterow-
nika lub nie ma w ogóle takiej konieczno-
ści (chyba że dodano nowe funkcje), co 
jest zaletą systemu automatyki opartego 
na oprogramowaniu.

Sprzęt automatyki na bazie kompute-
rów typu PC, wykorzystujący oprogramo-

System sterowania 
oparty na komputerach typu PC
Ponieważ technologia wykorzystywana w automatyce przemysłowej 
rozwija się coraz szybciej, sterowanie oparte na komputerach typu 
PC jest obecnie opcją dla niemal każdej aplikacji oraz wsparciem 
w zakresie skutecznego wdrożenia technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT).

Eric Reiner

↗  Przykład interfejsu operatorskiego (HMI) zop-
tymalizowanego dla języka HTML-5, który 
może wyświetlać na monitorach przemysło-
wych, smartfonach lub tabletach takie infor-
macje, jak prędkość maszyn, całkowity czas 
pracy czy liczba części dobrych i odrzuconych 
w wyniku kontroli jakości. 
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wanie automatyki zarówno przeznaczone 
do obsługi specyficznych zadań sterowa-
nia, jak i oprogramowanie uniwersalne, 
stał się rozwiązaniem przełomowym dla 
firm poszukujących stabilnego, elastycz-
nego, łatwego w użyciu środowiska pro-
gramistycznego i platformy systemu ste-
rowania. Na przykład producenci ofe-
rują oprogramowanie sterujące, które jest 
dopasowane do sprzętu automatyki na 
bazie komputerów typu PC, posiadające 
różne poziomy działania, aby spełniało 
indywidualne potrzeby każdej aplika-
cji, zarówno gdy wymagane są specjalne 
funkcje kontrolerów ruchu CNC i kinema-
tyki w robotyce, jak i funkcje sterowni-
ków PLC.

Ponadto w zintegrowane środowisko 
programistyczne Microsoft Visual Studio 
wbudowane jest środowisko inżynierskie 
dla automatyki, co sprawia, że większość 
programistów dobrze zna to oprogramo-
wanie oraz umożliwia wykorzystywa-
nie go przez inżynierów wielu specjalno-
ści, takich jak programiści tradycyjnych 
sterowników PLC, inżynierowie oprogra-
mowania oraz specjaliści od technologii 
informacyjnej (IT). Ponowne użycie kodu 
jest tu koniecznością i czymś, co inżynie-
rowie automatycy muszą rozważyć przy 
wyborze nowej platformy systemu stero-
wania.

Bloki funkcyjne w językach programo-
wania opisanych w normie IEC-61131-3 
(lub innych obiektowo zorientowanych) 
są często dostępne w bibliotekach spe-
cyficznych dla aplikacji. Ponowne uży-
cie kodu znacznie skraca czas wprowa-
dzenia nowego produktu na rynek oraz 
pozwala na bardziej elastyczne konstruk-
cje maszyn, ułatwiając pracę producen-
tom wyposażenia oryginalnego (OEM), 
integratorom systemów i użytkownikom 
końcowym.

Wykorzystanie platform 
sterowania na bazie komputerów 
PC do wdrożenia technologii IIoT

Inżynierowie i dyrektorzy firm mający 
pozytywne nastawienie do wprowadzania 
innowacji szybko się orientują, że wdro-
żenie rozwiązań Przemysłowego Internetu 
Rzeczy jest logicznym kolejnym krokiem 
w kierunku bardziej „usieciowionych” 
przedsiębiorstw, a także jest konieczne 
do przeanalizowania w celu dokonania 
modernizacji i rozwoju w przyszłości.

W przypadku sterowników PLC czy 
innego sprzętu zamkniętego dodanie 
obsługi komunikacji w sieci Przemysło-
wego Internetu Rzeczy (IIoT) jest znacz-
nie trudniejszą propozycją. Zwykle też 
wymaga uzupełnienia sprzętu pochodzą-

cego od innych producentów oraz opro-
gramowania od firm informatycznych 
w celu uruchomienia całości. Przy wyko-
rzystaniu sterowania opartego na kom-
puterach typu PC ten typ połączeń sie-
ciowych stał się możliwy, zanim jeszcze 
została stworzona większość modnych 
obecnie nowych technologii.

Ważniejsze jest to, że usieciowienie 
może być zrealizowane za pomocą małej 
ilości dodatkowego sprzętu, a nawet bez 
niego, ponieważ obsługa połączeń siecio-
wych typu Internet i Ethernet została już 
wbudowana w platformy na bazie kom-
puterów PC kilkadziesiąt lat temu. Jeśli 
jakaś operacja nie jest całkowicie gotowa 
do przejścia na technologię IIoT i Prze-
mysłu 4.0, to sterowanie oparte na kom-
puterach typu PC oferuje możliwość zbu-
dowania najbardziej logicznej platformy 
automatyki oraz bezproblemową ścieżkę 
migracji systemu sterowania w celu 
dodania połączeń sieciowych wyższego 
poziomu dziś i w dowolnym momencie 
w przyszłości.

Podsumowanie

Wymagania dotyczące systemów sterowa-
nia, które i tak są już wysokie, będą jesz-
cze rosły w przyszłości. Inżynierowie pra-
cujący w fabrykach oraz konstruktorzy 
maszyn wymagają od producentów urzą-
dzeń automatyki dodawania do swoich 
wyrobów nowych funkcjonalności i więk-
szych możliwości w zakresie połączeń 
sieciowych przy porównywalnej cenie. 
Z tego względu elastyczne i skalowalne 
systemy sterowania oparte na kompute-
rach typu PC stanowią najbardziej opła-
calną i stabilną opcję. 

Eric Reiner Eric Reiner jest specjalistą ds. rynku 
przemysłowych komputerów PC w firmie 
Beckhoff Automation.

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „Układy 
sterowania oparte na komputerach 
PC: rozbudowa architektur ukła-
dów sterowania w fabrykach – od 
sieci brzegowych do platformy IIoT”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.controlengineering.pl

↗  Niektórzy producenci sugerują, że wykorzystujące także oprogramowanie Microsoft Windows 
sterowniki wielordzeniowe na bazie komputerów PC, takie jak komputery przemysłowe typu 
Embedded PC (po prawej), są łatwiejsze do podłączenia i komunikacji z aplikacjami mobilnymi 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
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