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Automatyka to teraźniejszość i przyszłość produkcji

Niezależnie od stopnia skomplikowania procesów przemysłowych realizowanych w 
zakładzie wymagają one ciągłego i specjalistycznego nadzoru ukierunkowanego na bez-
pieczeństwo i efektywność procesu wytwarzania, a w konsekwencji – zapewnienie naj-
wyższej jakości finalnych produktów. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki zasto-
sowaniu systemów sterowania automatyki przemysłowej, nowoczesnych układów 
napędowych oraz silników. Bez ich udziału trudno mówić o prawdziwej automatyzacji 
maszyn i linii produkcyjnych w fabryce oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej na 
rynku. Czerpanie z rozwiązań będących następstwem postępu technologicznego zna-
cząco wpływa na powodzenie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo. 

Automatyka to teraźniejszość i przyszłość produkcji, a jej ważnym ogniwem jest ste-
rowanie urządzeniami i liniami technologicznymi, które odbywa się m.in. za pomocą 
sterowników PLC. W dobie coraz większego zapotrzebowania na rozwiązania zapew-
niające integrację funkcji raportowania, zarządzania bazami danych oraz dążenia do 
optymalizacji pracy zarówno poszczególnych maszyn, jak i całych procesów, konieczne 
jest holistyczne podejście do platform programowych automatyki, które są skalowalne 
oraz modułowe. Szerzej na ten temat piszemy w artykule „Programowanie sterowników”. 

Obecna szybko zmieniająca się sytuacja rynkowa oraz dokonujący się ustawicznie 
postęp technologiczny zmuszają producentów do dokonywania modernizacji lub nawet 
migracji swoich przestarzałych i niewspieranych już rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS), o czym można przeczytać w jednym z publikowanych przez nas materiałów. 

Polecamy również Państwa lekturze artykuł dotyczący modernizacji układów silni-
kowych w maszynach produkcyjnych. Kwestia ta stała się szczególnie istotna na prze-
strzeni ostatnich kilku lat z uwagi na wzrost zapotrzebowania na układy sterowania 
ruchem, dedykowane do projektów nowych maszyn dla procesów przemysłowych.

Życzymy miłej lektury!
Redakcja
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W spółczesna automatyka – 
zarówno od strony sprzęto-
wej, jak i oprogramowania – 

zapewnia wysoki poziom integracji funkcji 
w stosunku do działających w odosobnie-
niu, zewnętrznych sterowników maszyn. 
Dlatego też istnieje potrzeba zapewnienia 
zintegrowanego rozwoju i stworzenia śro-
dowiska programistycznego, które będzie 
dostępne i spójne.

Nie wystarczy jedynie dokonać wybo-
ru standardowego, jednolitego języka 
programowania – to jest możliwe tylko 
w przypadku prostych aplikacji. Nowo-
czesne systemy i urządzenia automatyki 
maszyn wymagają kompleksowej integra-
cji interfejsu użytkownika (HMI) HTML5, 
układów I/O, logiki sekwencyjnej, bezpie-
czeństwa ruchu i sieci, czujników wizyj-
nych, bezpiecznej robotyki, monitoringu 
zapotrzebowania i zużycia energii oraz 
stanu podzespołów, komunikacji maszyny 
z maszyną, koordynacji z wieloma modu-
łami produkcji i inteligentnego systemu 
śledzenia, a także komunikacji z chmurą, 
urządzeniami peryferyjnymi i panelami 
sterowania.

Tych wymagań nie są w stanie speł-
nić proste urządzenia sterowania. Dla-
tego właśnie istnieje rosnąca potrzeba 
integracji funkcji raportowania, zarządza-
nia bazami danych i symulacji maszyn 
wewnątrz jednego systemu, a także nie-
zbędna jest ciągła optymalizacja pracy 
zarówno poszczególnych maszyn, jak 
i całych procesów, poprzez stosowanie 
cyfrowych bliźniaków.

Te możliwości wymagają z kolei holi-
stycznego podejścia do platform pro-
gramowych automatyki, które są skalo-
walne, modułowe, udokumentowane, 
zdolne do ponownego zastosowania i zbu-
dowane w oparciu o języki programowa-
nia standardu IEC 61131-3. Obecnie 
firmy branży automatyki oferują najnow-
sze technologie i wszechstronne możliwo-
ści funkcjonalne, takie jak jednoosiowe 
i dwuosiowe manipulatory, urządzenia 
CNC, urządzenia z funkcjami recipe 
i alarmami, zarządzaniem oraz możliwo-
ścią przeprowadzania prób audytów, stan-
dardami przemysłowymi (PackML od 
OMAC Packaging Workgroup) oraz dia-
gnostyką sieci.

Wiele z wymienionych narzędzi było
kiedyś dostępnych tylko jako zewnętrzne 

John Kowal

Programowanie sterowników
Nieustannie dokonujący się postęp w dziedzinie oprogramowania 
i sprzętu komputerowego przyczynia się do zmniejszenia ilości 
zadań związanych z programowaniem i zapewnia większą 
użyteczność, możliwość konfiguracji, skalowalność, komunikację 
w tle pomiędzy programami oraz możliwość łatwego budowania, 
tworzenia środowiska symulacyjnego lub cyfrowych bliźniaków 
dla wybranych procesów przemysłowych.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↗ Rys. 1. Dynamiczny interfejs HMI, z elementami takimi jak skalowanie grafiki wektorowe, 
pomaga w ilustrowaniu zaawansowanych procesów wytwarzania.
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oprogramowanie, ale obecnie jest już 
standardowym wyposażeniem wielu roz-
wiązań, które pomagają w implementacji 
automatyki.

Animowany interfejs użytkownika

Dynamiczna zawartość interfejsu użyt-
kownika sprawia, że łatwiej jest ilustro-
wać skomplikowane procesy wytwarza-
nia. Jedna z możliwości to wykorzystanie 
widżetów pozwalających na wizualizację 
wbudowanych, skalowalnych i wektoro-
wych grafik XML (SVG) lub konwertowa-
nie danych 2D z systemów CAD.

Użytkownik za pomocą techniki „prze-
suń i upuść” może dodać widżet na żąda-
nej stronie interfejsu i go skonfigurować. 
Podczas pracy animacje mogą być kontro-
lowane przez program. Obracanie, przej-
ścia oraz ruch może wykorzystywać jeden 
plik SVG, co skraca czas i koszty zwią-
zane z utworzeniem sekwencji różnych 
obrazów. Ponieważ pliki graficzne SVG 
są stworzone w formacie grafiki wektoro-
wej, zachowują wysoką rozdzielczość bez 
straty jakości po ich powiększeniu.

Zarządzanie wariantami systemu 

dla różnych maszyn

W dowolnym czasie, bez najmniejszej 
ingerencji w kod, możliwe jest zwiększe-
nie liczby wejść i wyjść (I/O) w istnieją-
cych programach poprzez implementa-
cję rozwiązań modułowych. Można tego 
dokonać przed dostarczeniem maszyny 
lub nawet w trakcie jej pracy, co uprasz-
cza proces zarządzania maszynami i two-
rzenia wariantów sprzętowych. Konfigu-
racje różnych wariantów konfiguracyj-
nych wejść/wyjść (I/O) można generować 
za pomocą systemu ERP (enterprise reso-
urce planning) lub innego, starszego sys-
temu zarządzania. Nie potrzeba żadnych 
narzędzi inżynierskich, nawet wówczas, 
gdy dołączone zostaną zewnętrzne dyski 
lub moduły.

Dodatkowe warianty i opcje mogą być 
konfigurowane bezpośrednio na maszynie 
za pomocą odpowiednich narzędzi. Nie-
które z takich środowisk konfiguracyjnych 
zawierają narzędzie pozwalające na pro-
gramowanie danej opcji w języku logiki 
drabinkowej, bez wpływu na standar-
dową aplikację danej maszyny. Maszyna 
może zostać uruchomiona bez potrzeby 
modyfikacji oryginalnego oprogramo-

wania, co zapewnia niezbędną elastycz-
ność użytkownikowi, przy jednoczesnej 
integralności rozwiązań wprowadzonych 
przez producenta sprzętu (OEM).

Zintegrowana wizja

Kolejnym trendem jest integracja kamer 
z programem sterującym maszyną. Doty-
czy to tzw. inteligentnych kamer, oświe-
tlenia i zaawansowanych algorytmów 
przetwarzania obrazu. Takie rozwiązanie 
pozwala na trwającą zaledwie tysięczne 
części sekundy synchronizację między 
tym, co „widzi” maszyna za pośrednic-
twem kamer, a innymi komponentami 
automatyki, z wykorzystaniem jednego 
narzędzia inżynierskiego i jednej aplikacji 
do zarządzania.

Raporty PDF

Platformy do komunikacji mogą być wbu-
dowane w system sterowania i auto-
matycznie generować raporty w forma-
cie PDF. Funkcje raportowania groma-
dzą dane statystyczne dotyczące pracy 
maszyn i informacji z wszystkich rodza-
jów oprogramowania wykorzystywanego 
przez platformę sterującą. Dane, wygląd 
i treść raportu można spersonalizować, 

a użytkownik może sam zdefiniować sto-
sowany język i jednostki miary.

Konfiguracja wyglądu raportu to moż-
liwość personalizacji wedle określonych 
potrzeb użytkownika. Integralną czę-
ścią tak generowanych raportów mogą 
być elementy graficzne, takie jak rysunki 
i tabele. Aby chronić plik przed nieauto-
ryzowanym dostępem, może on zostać 
zaszyfrowany. Raporty mogą być auto-
matycznie wysyłane pocztą elektroniczną 
o ustalonej porze lub też wtedy, gdy zaj-
dzie konkretne zdarzenie. Ponadto raporty 
mogą być zapisywane na zewnętrznych 
pamięciach jak pendrive USB lub wysy-
łane bezpośrednio z maszyny do druka-
rek w sieci.

Zarządzanie danymi

Implementacja baz danych w aplikacjach 
obsługi maszyn i procesów jest łatwiejsza, 
jeśli wykorzystuje się w tym celu narzę-
dzia do tego przeznaczone. Dane, para-
metry, logi zdarzeń z fabryki mogą być 
archiwizowane w bazie danych, nieza-
leżnie od tego, czy baza danych znajduje 
się w fabryce, czy na serwerach w chmu-
rze. Upraszcza to zarządzanie dużymi ilo-
ściami danych, co jest bardzo ważne 
w przypadku pozyskiwania danych na 

↗ Rys. 2. Konfiguracje różnych wariantów wejść/wyjść (I/O) można generować za pomocą sys-
temu ERP lub innego, starszego systemu zarządzania bez potrzeby użycia specjalizowanych 
narzędzi inżynierskich.

Opcja 1

Opcja 2
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potrzeby Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) i analizy danych.

Maszyny produkcyjne generują 
ogromne ilości danych, które aby były 
przydatne, muszą być odpowiednio prze-
twarzane i analizowane, przedstawiane 
graficznie, archiwizowane lub przekazy-
wane do innych działów w celu obróbki.

Wyposażenie systemu sterującego 
w interfejs bazy danych umożliwia przesy-
łanie danych bezpośrednio ze sterownika 
do bazy danych. Popularne funkcje bazy 
danych, takie jak przechowywanie proce-
dur, pozwalają na tworzenie kluczowych 
wskaźników efektywności (KPI), co przy-
czynia się do optymalizacji procesów pro-
dukcyjnych.

Symulacja i cyfrowy bliźniak

Programowanie automatyki nie jest ogra-
niczone do programów napisanych dla 
poszczególnych maszyn. Obecnie dotyczy 
ono zintegrowanych systemów produkcji, 
takich jak następna generacja inteligent-
nych rozwiązań śledzących – istoty kon-
cepcji maszyn samoadaptacyjnych.

Warto rozważyć wykonanie oprogra-
mowania automatyki niezależnie kontro-
lującego np. poszczególne produkty trans-
portowane na wózkach, skoordynowane 
z dziesiątkami lub setkami innych przeno-
śników. 

Każda stacja robocza reprezentuje 
jeden moduł maszyny, a wszystkie jej 
funkcje sterujące i funkcje podrzędne 
dotyczą każdego produktu, modułu pro-
dukcyjnego i całego systemu.

Wbudowane oprogramowanie do 
symulacji jest przydatnym narzędziem do 

wizualizacji, analizy i optymalizacji sys-
temu transportującego. Ułatwia wykony-
wanie zadań inżynierskich i redukuje czas 
potrzebny do rozwoju nowych systemów 
transportujących i bardziej efektywnego 
wykorzystania już istniejących. Zintegro-
wane oprogramowanie symulacji bazuje 
na programowaniu procesowym (ukierun-
kowanym na proces).

Te narzędzia symulacyjne zapewniają, 
że transportery się nie zderzają, nie prze-
kraczają wirtualnych barier, ani nie naru-
szają zdefiniowanych ograniczeń pręd-
kości. Można również wdrożyć śledze-
nie zgodne z FDA. Oprogramowanie może 
łączyć dane produktu z odpowiednimi 
wózkami transportowymi i umożliwić śle-
dzenie procesu produkcyjnego.

Gdy są tworzone aplikacje systemu 
transportowego z wykorzystaniem pro-

gramowania zorientowanego na pro-
ces, inżynier programista określa zasady 
zachowania się transporterów na torze. 
Reguły te stają się aktywne, gdy trans-
porter przechodzi przez wirtualne punkty 
wyzwalające. Dzięki temu implementacja 
sekwencji ruchu staje się bardziej efek-
tywna, a w przypadku poszczególnych 
transporterów ilość pracy poświęconej 
na programowanie jest mniejsza.

Dzięki zintegrowanej symulacji pro-
gramista systemu transportowego może 
przeprowadzić testy w celu określenia 
optymalnej liczby transporterów i ich 
prędkości, by zmaksymalizować ich pro-
duktywność. To samo oprogramowanie 
systemowe jest wykorzystywane zarówno 
w symulacji, jak i w rzeczywistym zasto-
sowaniu, co w dowolnym momencie 
umożliwia przełączanie się między symu-
lacją a rzeczywistym funkcjonowaniem 
systemu. Wizualizować można również 
sposób, w jaki transporter współpracuje 
z maszynami.

Zintegrowana platforma 

automatyki

Przykłady dostępnych dla programisty 
sposobów automatyzacji maszyn poka-
zują, jak daleko poza samodzielne działa-

nie maszyny wybiega współczesne opro-
gramowanie i narzędzia. Nie jest to już 
jedynie kwestia wyboru między logiką 
drabinkową a językiem C. Chodzi o wybór 
zintegrowanej platformy automatyki, 
która dostarcza cały pakiet konfigurowal-
nego oprogramowania do kompleksowego 
zarządzania pracą maszyn, a nie jedynie 
ich sterowania.

Dla architekta sieci opracowanie tych 
funkcji niezależnie dla każdego rodzaju 
maszyny byłoby w najlepszym przypadku 
zniechęcające, a w rzeczywistości nieprak-
tyczne. Jednocześnie tego rodzaju nowe 
funkcje oprogramowania są niezbędne 
do realizacji koncepcji „maszyny połą-
czonej”, nie wspominając już o produk-
cji wykorzystującej technologię Przemy-
słowego Internetu Rzeczy. Rozwiązania 
przedstawione w artykule są zaprojekto-
wane w celu stworzenia maszyn zdolnych 
do obsługi nowych cyfrowych modeli biz-
nesowych.

John Kowal John Kowal jest dyrektorem w dziale busi-
ness development w firmie B&R Industrial 
Automation Corp.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY

↘ Rys. 3. Platformy 
komunikacji mogą 
zostać wbudowane 
w system sterowa-
nia i automatycznie 
generować raporty 
w postaci plików 
PDF. Istnieją rozwią-
zania służące per-
sonalizacji rapor-
tów według potrzeb 
poszczególnych 
użytkowników.

↗ Rys. 4. Z pomocą narzędzi do integracji baz 
danych możliwa jest archiwizacja danych 
w bazie danych pochodzących bezpośrednio 
z urządzeń w fabryce. Ułatwia to zarządzanie 
dużą ilością danych.
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P roducenci przemysłowi w coraz 
większym stopniu uświadamiają 
sobie, że zmieniająca się sytuacja 

rynkowa i niezwykle szybki postęp tech-
nologiczny zmuszają ich do przeprowa-
dzenia modernizacji lub nawet migracji 
posiadanych przestarzałych i niewspiera-
nych już rozproszonych systemów stero-
wania (DCS).

Jak się to wszystko zaczęło?

W 1959 r. rewolucja technologii kompu-
terowych spotkała się z rewolucją prze-
mysłową, gdy w rafinerii należącej do 
firmy Texaco Port Arthur (stan Texas, 
USA) zainstalowano pierwszy przemy-

słowy komputerowy system sterowania. 
W ciągu następnych 30 lat przemysłowe 
systemy sterujące procesami technologicz-
nymi i produkcji dokonały sukcesywnej 
migracji z automatyki opartej na siłow-
nikach pneumatycznych i przekaźniko-
wych układach logicznych, ku rozproszo-
nym systemom sterowania (DCS), ofero-
wanym i dostarczanym przez różnych pro-
ducentów.

W tym okresie najnowocześniejsze sys-
temy wykorzystywały różne technologie 
oferujące znaczną wartość dodaną, takie 
jak graficzne wyświetlacze operatorskie 
oraz ulepszone oprogramowanie do ana-
lizy danych. Wdrożono i przetestowano 
nowe strategie automatyki, które znacz-
nie skróciły czasochłonność prac inżynier-
skich oraz umożliwiły szybsze reagowa-
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nie na sytuacje alarmowe i skuteczniejszą 
diagnostykę – również predykcyjną. Pro-
ducenci systemów DCS mogli z czasem 
zagwarantować coraz dłuższe czasy bez-
awaryjnej eksploatacji swoich solidnych 
systemów.

Jednak obecnie ci sami producenci sys-
temów DCS skonsolidowali swoje przesta-
rzałe produkty lub nawet zaprzestali ich 
wytwarzania. Z kolei firmy przemysłowe 
zależne od technologii DCS zdają sobie 
sprawę, że migracja na nowe systemy 
automatyki jest trudna, a sam proces bar-
dzo złożony i delikatny. Jeśli bowiem sys-
tem DCS jest „mózgiem” zakładu, to 
migracja ta niesie ze sobą pewne ryzyko, 
analogicznie do operacji przeprowadzanej 
na ludzkim mózgu. Skoro istnieje takie 
ryzyko, to dlaczego firma przemysłowa 
miałaby zdecydować się na migrację – 
wymianę systemu sterowania? Odpo-
wiedź jest dwojaka:

→ W celu uniknięcia ponoszenia wysokich 
kosztów i ryzyka związanego z utratą kon-
troli nad procesem.

→ W celu wykorzystania innowacyjnych 
technologii, które niosą ze sobą wartość 
dodaną, czyli przede wszystkim zwięk-
szają efektywność operacyjną i ulepszają 
funkcjonowanie zakładu.

Jednak nawet wiedząc, że migracja sys-
temu sterowania jest konieczna, aby firma 
pozostała konkurencyjna, wśród jej kie-
rownictwa może utrzymywać się nie-
pewność i zwątpienie w trakcie realiza-
cji tego procesu, szczególnie w przypadku, 
gdy liczba fachowców wśród personelu 
zakładu jest ograniczona. Migracja ozna-
cza bowiem wiele dodatkowej pracy do 
wykonania. Bez posiadania odpowied-
niego zespołu ekspertów, którzy potra-
fią zaplanować i zrealizować modernizację 
systemu sterowania, ryzyko dla firmy jest 
wysokie. Tak więc należy przeanalizować 
ryzyka nieodłącznie związane z migra-
cją oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób modernizacja systemu ste-

Jake Henn

Najlepsze praktyki

Migracja rozproszonych 
systemów sterowania (DCS)
Zastosowanie nowoczesnych technologii i modernizacja 
rozproszonych systemów sterowania to klucz do wejścia 
zakładów przemysłowych w XXI wiek.

↗ Firmy przemysłowe zależne od technologii DCS zdają sobie sprawę, że migracja systemów ste-
rowania jest trudna, zaś jej proces delikatny, jednak warto ją przeprowadzić, ponieważ koszty 
utraty kontroli nad procesem są znacznie wyższe. 
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rowania może pomóc w pokonaniu prze-
szkód na drodze firmy.

Ryzyka związane z migracją 
systemu sterowania

Przestarzały sprzęt automatyki jest głów-
nym czynnikiem napędowym do podję-
cia działań aktualizacji lub migracji sprzę-
towej czy systemowej. Jeśli sprzęt ulega 
awarii, to związane z tym ryzyko może 
być ogromne – zarówno z perspektywy 
bezpieczeństwa, jak i finansowej. Nowo-
czesne przyrządowe systemy bezpieczeń-
stwa (SIS) pomagają w uniknięciu sytu-
acji kryzysowych, szczególnie w razie 
awarii systemu DCS. Jednak systemy te 
są rzadko testowane pod kątem wyłącza-
nia całej jednostki procesowej, takiego 
jak podczas awarii sterownika redundant-
nego, gdy elementy wykonawcze (siłow-
niki) próbują powrócić do trybu pracy 
bezpiecznego w przypadku awarii (fail-
safe mode).

Poza problemami związanymi z bezpie-
czeństwem, gdy zakład przerywa pracę, 
nie przynosi dochodów. Przestoje niezwią-
zane z zaplanowanymi pracami konserwa-
cyjnymi czy przestawieniem produkcji są 
zawsze bardzo kosztowne. 

Starszy sprzęt DCS, chociaż solidny 
i trwały, ma jednak ograniczony czas eks-
ploatacji i po wielu latach użytkowania 
wzrasta ryzyko jego uszkodzenia, a pew-
nego dnia ulegnie wreszcie awarii. Coraz 
więcej elementów i części zamiennych do 
takich systemów jest już niedostępnych. 
Jeśli zakład potrzebuje części zamien-
nych, to kończy się to ryzykownym zaku-
pem droższych i mniej niezawodnych czę-
ści przez Internet.

Innym finansowym czynnikiem napę-
dowym modernizacji czy migracji sys-
temu sterowania jest coraz większy brak 
fachowców oraz ograniczone możliwo-
ści serwisowania sprzętu i oprogramo-
wania starszych systemów. W ciągu lat 
inżynierowie automatycy oraz technicy 
mający doświadczenie w starszym syste-
mie DCS przeszli na nietechniczne stano-
wiska pracy lub doszli do wieku przed-
emerytalnego. W sytuacji gdy wsparcie 
i szkolenie ze strony producentów OEM 
systemów automatyki jest niewielkie, 
powstaje problem zarówno z eksploata-
cją istniejących systemów, jak i dodawa-
niem do nich nowych elementów w przy-
szłości. Wypełnienie tej luki może być 

trudne i kosztowne, ponieważ zapotrzebo-
wanie na doświadczonych i posiadających 
odpowiednią wiedzę inżynierów jest duże, 
a ich zarobki są wysokie.

Muszą być także zbadane słabe punkty 
zainstalowanych systemów pod wzglę-
dem cyberbezpieczeństwa. Starsze sys-
temy automatyki pochodzą z czasów, gdy 
zakładano, że istniejące wówczas fizyczne 
odizolowanie sieci przemysłowych od 
sieci teleinformatycznych i Internetu (air 
gap) zabezpiecza zakłady przed zagroże-
niami z zewnątrz. Jednak wraz z nadej-
ściem i wdrażaniem idei Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) świat systemów 
sterujących procesami technologicznymi 
i produkcji został dziś połączony ze świa-
tem sieciowych systemów dla biznesu 
oraz usług komercyjnych. Istnieją tech-
nologie i narzędzia do zabezpieczania, 
zarządzania, analizowania, śledzenia oraz 
raportowania informacji i danych proce-
sowych związanych z automatyką. Jed-
nak, ponieważ ich efektywne wykorzy-
stanie wymaga połączenia sieci przemy-
słowych z Internetem (czyli zlikwidowa-
nia poprzedniej izolacji), starsze systemy 
sterowania są podatne na cyberwłamania 
i stwarzają ogromne zagrożenie dla każ-
dego zakładu.

Faktem jest, że w pewnym punkcie – 
w którym teraz znajduje się wiele zakła-
dów – koszty utrzymywania starszych sys-
temów sterowania przekraczają koszty ich 
modernizacji czy migracji.

Wpływ modernizacji systemów 

sterowania na zakłady 

przemysłowe

Współczesne technologie stwarzają oka-
zje do zwiększenia stopnia wykorzysta-
nia posiadanych zasobów i pełnej reali-
zacji korzyści z analityki Big Data, coraz 
większej mocy obliczeniowej procesorów 
i coraz większego usieciowienia zakładów. 
Wiele starszych systemów sterowania 
jest uzależnionych od firmowych struktur 
danych, które nie pozwalają na inter-
operacyjność systemów. Coraz częściej 
producenci chcą wykorzystywać te dane 
na różne sposoby, w tym do analizy, obli-
czeń środowiskowych i monitoringu, inte-
gracji planowania zasobów przedsię-
biorstwa (ERP), zarządzania zasobami, 
konserwacji prognozowanej, technolo-
gii cyfrowych bliźniaków oraz różnych 
innych aplikacji IIoT. Przy starszej infra-

strukturze systemowej nie zawsze jest to 
możliwe, zaś nowoczesne systemy stero-
wania dostarczają dokładne dane w czasie 
rzeczywistym, co umożliwia ich wykorzy-
stywanie w opisany wcześniej sposób.

Dzięki coraz większej mocy oblicze-
niowej procesorów można stosować bar-
dziej złożone techniki sterowania. Plat-
formy systemów DCS sprzed 30 czy 40 
lat miały ograniczenia, które są już dziś 
nieaktualne. Techniki sterowania proce-
sami, takie jak wymuszona inicjalizacja, 
eliminacja interakcji działania członu cał-
kującego regulatora PID (anti-windup) 
oraz regulacja selekcyjna (override con-
trol) nie są już dłużej problemem i mogą 
być łatwo wdrażane. Sterowanie predyk-
cyjne (model predictive control – MPC) 
i logika rozmyta nie wymagają już posia-
dania dodatkowego oprogramowania oraz 
licencji. Pozwala to zakładom wykorzysty-
wać symulację zarówno metodą prostej 
pętli zwrotnej (loopback), jak i za pomocą 
bardziej wyrafinowanych, dynamicznych 
metod, zamiast testowania opartego na 
sprzęcie. Testowanie offline konfigura-
cji sprzętu oraz szkolenia operatorów są 
przeprowadzane przy niskich kosztach, 
łatwiej, dokładniej i bezpieczniej niż kie-
dykolwiek przedtem.

Zależność starszych systemów od 
przestarzałych interfejsów użytkow-
nika i nieintuicyjnych stylów programo-
wania stwarza sytuację, w której czas 
i koszty wdrożenia się zwiększają. Tworzy 
to barierę dla nowych inżynierów i tech-
ników. Utrzymywanie i obsługa dużych 
baz danych w formacie Microsoft Excel 
czy XML, zamiast starszych tekstowych, 
poprawia kontrolę jakości i zwiększa moż-
liwości hurtowego tworzenia oraz edycji 
dużej liczby programów sterujących.

Konfiguracja graficznych bloków funk-
cyjnych jest wspólną cechą nowoczesnych 
systemów sterowania. Jest ona łatwiejsza 
do nauki, utrzymywania i dokumentowa-
nia niż starsze formaty oparte na tekście. 
Programowanie sekwencyjnych układów 
logicznych oraz rozwiązywanie proble-
mów także jest łatwiejsze. Zlokalizowanie 
zakleszczonego zaworu jest znacznie szyb-
sze od przeglądania listy zaworów przy 
próbach wykorzystania słabo skomento-
wanego 20-letniego programu w języku 
ST (tekst strukturalny). Możliwe jest 
także ulepszenie interfejsów operatorskich 
(HMI) poprzez wzbogacenie ich o duże 
możliwości graficzne, które dostarczają 
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optymalne informacje operatorom i umoż-
liwiają szybkie reagowanie na alarmy.

Migracja prowadzi między innymi do 
posiadania dobrze udokumentowanego 
systemu. Starsze systemy były opatry-
wane komentarzami całych generacji pra-
cowników wykorzystujących różne stan-
dardy. Niestosowana już obecnie logika 
zaciemnia system. Migracja staje się 
zatem jedyną w swoim rodzaju okazją do 
przebudowy organizacyjnej struktur syste-
mowych, swoistego rozpoczęcia od nowa 
i porzucenia złych nawyków oraz niekon-
sekwencji z przeszłości. 

Sposób realizacji modernizacji 

systemu sterowania

Kompleksowa migracja systemu DCS 
wymaga zaplanowanego i przemyślanego 
podejścia. Ponieważ nieudany projekt pro-
wadzi do wzrostu kosztów, to zmniejsza-
nie ryzyka jest sprawą nadrzędną. Dobrze 
zrealizowana migracja nie wymaga czę-
stego powtarzania, tak więc powinno się 
ją potraktować poważnie. Dlatego też 
przed rozpoczęciem działań należy prze-
analizować następujące kwestie.

Wiedza merytoryczna. Wiedza tech-
niczna oraz znajomość biznesu mają duże 
znaczenie. Nie wynajmuje się elektryka 
do prac hydraulicznych, tak więc nie 
należy zatrudniać kogoś bez odpowied-
niego doświadczenia do realizacji migra-
cji systemu DCS. Każda jednostka proce-
sowa w zakładzie przemysłowym ma inne 
wejścia, wyjścia, sprzęt, warunki pracy, 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i cechy 
szczególne, które nie są oczywiste dla 
osoby bez doświadczenia. Jeśli w zakła-
dzie brakuje fachowców, należy rozważyć 
skonsultowanie się z firmą zewnętrzną, 
niezależną od platformy i zakładowej apli-
kacji, posiadającą zarówno doświadcze-
nie w starszych systemach sterowania, 
jak i narzędzia oraz techniki moderniza-
cji systemów.

Faza planowania i wyznaczania budżetu. 

Należy tu podkreślić znaczenie solidnego 
planowania i bezpiecznego finansowo 
wyznaczania budżetu za pomocą pro-
cesu planowania we wczesnej fazie (front-
end loading – FEL). Proces FEL zmniejsza 
operacyjne koszty projektu, minimalizuje 
problemy związane z harmonogramami, 
zmniejsza konieczność zmian zakresu po 

zatwierdzeniu oraz zwiększa prawdopodo-
bieństwo realizacji lub nawet przekrocze-
nia celów finansowych przez projekt. Zde-
finiowanie optymalnego stanu przyszłego 
oraz przeanalizowanie przyszłych cech 
systemu i jego funkcjonalności w kontek-
ście technologii IIoT jest kolejną kluczową 
częścią tych prac. W ten sposób unika 
się wypadków i przestojów, szczególnie 
gdy przeanalizuje się, jak powiązane są ze 
sobą jednostki procesowe oraz w jaki spo-
sób produkty główne i uboczne z różnych 
jednostek są dostarczane i ponownie prze-
twarzane w całym zakładzie.

Na przykład idealną sytuacją jest, 
gdy przejście na nowy system sterowania 
odbywa się w czasie, gdy dana jednostka 
jest wyłączona w celu przeprowadzenia 
prac konserwacyjnych. Niektóre jednostki 
pomocnicze mogą być przełączane pod-
czas częściowych przestawień parametrów 
czy asortymentu produkcji lub inspekcji 
sprzętu. Inne jedynie podczas zatrzymania 
pracy całej fabryki, co może występować 
tylko co kilka lat. Zrozumienie harmono-
gramu konserwacji każdej jednostki pro-
cesowej oraz jej interakcji z innymi jed-
nostkami procesowymi jest kluczem do 
efektywnego planu FEL migracji.

Biznes. Celem produkowania określo-
nego wyrobu jest generowanie przychodu 
i zysku. Migracje systemów DCS powinny 
chronić i zwiększać te możliwości. Uza-
sadnianie wysokości kosztów inwestycji 
w nowy system oraz czasu realizacji pro-
jektu migracji jest niezwykle istotną kwe-
stią, zwłaszcza w kontekście uzyskania 
akceptacji w całym przedsiębiorstwie. Pla-
nowanie metodą FEL powinno dokładnie 
wyznaczyć ilość pracy oraz czasu, wyma-
ganych podczas realizacji migracji.

Na przykład plan powinien zawie-
rać szacunkowy czas oraz koszty demon-
tażu i udokumentowania starego sys-
temu, a także opracowania i przetesto-
wania nowego. Plan powinien też zawie-
rać koszty zainstalowania systemu DCS 
i sprzętu elektrycznego oraz oprogramo-
wania. W miarę postępów w realizacji 
projektu muszą być notowane zauważone 
odkrycia oraz modyfikowane i dopra-
cowywane dokumenty. W wyniku tego 
można zredukować koszty ogólne projek-
tów oraz zmniejszyć ryzyko. Doświad-
czony zespół pracowników wynajętej 
firmy zewnętrznej może pomóc zakładowi 
w prawidłowym wykonaniu planu FEL.

Wybór systemu sterowania i jego produ-

centa. Wybór odpowiedniego systemu ste-
rowania, który zastąpi istniejący, jest bar-
dzo ważną sprawą. Zła decyzja będzie 
oznaczała stratę milionów dolarów i lata 
frustracji. Zbyt często będzie słychać slo-
gan „nigdy nie zapłacisz więcej za mniej”. 
Wybór sprowadza się do dwóch opcji:

1. Jeśli to możliwe, pozostajemy przy tym 
samym producencie.

2.  Wybieramy innego producenta.

Pozostanie przy tym samym producen-
cie systemu sterowania może być pozy-
tywnym doświadczeniem pod tym wzglę-
dem, że firmy takie zwykle mają dobrze 
opracowaną ścieżkę planowania i reali-
zacji migracji. Inną korzyścią jest to, że 
wiele strategii sterowania może być prze-
noszonych łatwiej z cechami sterowania 
o podobnej funkcjonalności jak istniejący 
starszy system, co może nie być możliwe 
w przypadku zmiany producenta.

Ryzykiem wspólnym dla obydwu ście-
żek jest to, że wielu producentów ma kon-
flikt interesów. Chcą sprzedawać dodat-
kowy sprzęt i oprogramowanie, dlatego 
czasami zniżają się do oferowania nie-
optymalnych rozwiązań. Ponadto już pod-
czas wdrażania producenci systemów DCS
często wykorzystują tylko zautomatyzo-
wane narzędzia, które niedokładnie prze-
chwytują oryginalny kod, a jego ręczne 
poprawianie może być pracochłonne. 

Podczas typowego pokazu dla poten-
cjalnych klientów każdy producent ma 
skłonność do popisywania się swoim 
„najlepszym w swojej klasie” produktem 
i rozwiązaniem dla każdej aplikacji. Spra-
wia to, że klientowi trudno jest zidentyfi-
kować to, co najlepsze. Aby podjąć prze-
myślaną i obiektywną decyzję, kierownic-
two zakładu – wraz z kluczowym perso-
nelem, takim jak np. operatorzy, techno-
lodzy, pracownicy UR – powinno określić 
parametry krytyczne dla jakości (critical-
to-quality – CTQ). Parametry do rozwa-
żenia są związane ze wsparciem zaawan-
sowanego sterowania procesem (APC), 
skalowalnością, referencjami producenta 
pod względem wsparcia technicznego 
dla klientów, grafiką o wysokich parame-
trach, ścieżką migracji, daną branżą prze-
mysłu, regionem, technologią IIoT oraz 
uniwersalnością strategii sterowania.

Jake Henn Jake Henn jest menedżerem rozwoju biz-
nesu w firmie MAVERICK Technologies.
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FIRMA PREZENTUJE

F irma HF Inverter Polska od począt-
ku swojej działalności gospodarczej 
(od 2006 roku) jest rozwijana w opar-

ciu o trzy wartości: współpraca, pasja i pro-
fesjonalizm. W biznesie cenimy przejrzyste 
zasady współpracy oraz partnerskie kontak-
ty, które zapewniają najwyższy poziom zado-
wolenia i lojalności naszych klientów. Każdą 
ich potrzebę traktujemy jako niepowtarzalne 
wyzwanie, któremu sprostamy dzięki naszej 
kreatywności, sprawności w działaniu i sze-
rokiej ofercie. Jesteśmy technicznie auten-
tyczni, gdy zaczynamy zajmować się powie-
rzonym zadaniem, wykonujemy je z pełnym 
zaangażowaniem i pasją. Klient może liczyć 
na nasze pełne wsparcie techniczne. Klienci 
cenią naszą obecność w całym procesie two-
rzenia maszyn – od prac projektowych do 
serwisu posprzedażowego, od koncepcji ste-
rowania do elementów wykonawczych. Sta-
le poszukujemy nowych rozwiązań, inwestu-
jemy w rozwój naszych produktów i naszą fir-
mę. Wprowadzone systemy obsługi klientów 
i przyjęta polityka jakości są gwarancją rzetel-
nej realizacji umów oraz ciągłego wzbogaca-
nia oferty w innowacyjne produkty. Z pewno-
ścią to ludzie są kluczem do naszego sukcesu, 
dlatego tak ważny jest szacunek dla klientów, 
dostawców i pracowników. Dzięki takiemu 
podejściu HF Inverter Polska cieszy się opinią 
Firmy Godnej Zaufania. Możemy pochwalić 

się wypracowanym przez lata modelem 
sprzedaży, który umożliwia generowanie 
coraz lepszych wyników. Wykorzystujemy 
zalety bezpośredniej pracy zarówno z klien-
tami (rzetelna obsługa i serwis), jak i dostaw-
cami (staranny wybór). Przyjęty ponad deka-
dę temu nasz model biznesowy sprawdza się 
doskonale. Na naszą działalność można spoj-
rzeć jak na rozmowę z rynkiem, czasem to my 
proponujemy nowe rozwiązania, a czasami to 
rynek stawia swoje wymagania. Zapraszamy 
do zapoznania się z naszą ofertą produktową. 

Główne produkty to napędy ogólnego prze-
znaczenia – przemienniki częstotliwości, soft-
startery, napędy małych mocy i motoreduktory. 

Przemienniki czħstotliwoƑci 
EURA Drives
W naszej ofercie znajdują się przemienni-
ki częstotliwości marki EURA Drives Electric 
znanych serii E-800 i E-2000. Oferujemy rów-
nież przetwornice częstotliwości w zakresie 
mocy od 0,25 kW do 315 kW zarówno ze ste-
rowaniem U/f, jak i wektorowym bezczujni-
kowym i w pętli zamkniętej. Nasza oferta
zawiera również napędy dla techniki zdecen-
tralizowanej w obudowie IP66. Są to prze-
twornice częstotliwości EP-66 oraz EM-30, 
które można zabudować bezpośrednio na sil-
niku elektrycznym.

Softstartery
Ofertę napędów uzupełniają softstartery 
ogólnego zastosowania serii HFR-1000. Zwar-
ta obudowa, komunikacja RS-485 protokołem 
Modus, kontrola napięcia i prądu w trzech 
fazach pozwalają na zastosowanie softstarte-
rów w zaawansowanych aplikacjach w prze-
myśle maszynowym. Zakres mocy od 15 kW 
do 315 kW, rozruch zboczem napięcia, zbo-
czem prądu oraz rozruch udarowy pozwalają 
na użycie tej serii softstarterów w większości 
aplikacji, gdzie konieczny jest łagodny start 
i zatrzymanie silnika elektrycznego.

Reduktory i motoreduktory
Naszym głównym produktem w ofercie 
przekładni są przekładnie hipoidalne THF. 

Mariusz Snowacki

HF Inverter Polska
 – technika napħdowa

Fot. 1. Przemienniki czħstotliwoƑci 
E-800 oraz E-2000

Fot. 2. Przemienniki czħstotliwoƑci EM-30
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Pojawiły się w ofercie HF Inverter Polska 
w czerwcu 2012 roku. Stanowiło to odpo-
wiedź na potrzeby rynku maszynowego, któ-
ry poszukiwał alternatywy dla przekładni śli-
makowej, która pomimo szeregu korzystnych 
cech technicznych ma jedną istotną wadę 
– niską sprawność. Dodatkowo producen-
ci maszyn oczekiwali produktu, który będzie 
miał wszystkie korzystne cechy techniczne 
przekładni ślimakowej, zachowując istotne 
wymiary montażowe przekładni ślimakowych 
(wznos wału, średnica wału, rozstawy śrub 
montażowych) i dodatkowo musi się wykazać 
korzystnym stosunkiem ceny do przenoszo-
nej mocy z wału czynnego na bierny.

Najważniejsze cechy techniczne przekładni 
hipoidalnych THF:

• wiħksza obciČǏalnoƑđ niż przekładni stoż-
kowej o takich samych wymiarach, dzięki 
wydłużeniu czynnej długości zęba (przesunię-
cie hipoidalne);

• wiħkszy moment wyjƑciowy niż w przekład-
niach ślimakowych o takich samych wymia-
rach gabarytowych;

• wysoka cichobieǏnoƑđ w porównaniu z inny-
mi przekładniami o tych samych przełoże-
niach (dzięki zębom łukowo-skośnym);

• równomiernoƑđ przekazywania momen-
tu obrotowego (wydłużenie czynnej długo-
ści zębów);

• wysoka sprawnoƑđ w stosunku do innych 
przekładni o tych samych przełożeniach 
(sprawność 94% dla przekładni dwustopnio-
wych i 92% dla przekładni trójstopniowych);

• szeroki zakres dostħpnych przeųoǏeŷ dla 
jednej wielkości mechanicznej przekładni 
 (od i = 7,5 do i = 300);

• moment wyjƑciowy do 500 Nm;

• korzystne warunki smarowania łożysk, zęb-
nika, dzięki przesunięciu hipoidalnemu;

• korzystny stosunek gabarytów przekųadni do 
przenoszonej mocy.

Napħdy maųych mocy ZD-Motor
Pod tą marką dostępna jest technika napę-
dowa z segmentu małych napędów AC/DC,
monobloków napędowych, precyzyjnych 
przekładni planetarnych oraz napędów dedy-
kowanych – wykonanych precyzyjnie z myślą 
o potrzebach klienta bądź branży. Pod mar-
ką ZD Motor Polska montowane są w Polsce
małe napędy AC i DC, które w 2012 roku 
zostały certyfikowane przez Polski Rejestr 
Statków i uzyskały certyfikat EMC i LVD. 
W Polsce produkowane są również prototy-
py konstrukcji na potrzeby klienta, które po 
przejściu stosownych testów i badań są prze-
kazywane do produkcji w zakładach w Ning-
bo w Chinach, pod stałym nadzorem ZD 
Motor Polska.

Napędy dedykowane dostępne są już w pro-
dukcji małoseryjnej (od 1000 szt. rocznie). 
Produkcja takich napędów 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 częstotliwości, soft-
starterów i serwonapędów elektrycznych,

• ZD Motor CO., Ltd. – jednego z największych 
producentów napędów małych mocy AC i DC.

Specjaliści pracujący w firmie HF Inverter Pol-
ska dzięki swojemu długoletniemu doświad-
czeniu są w stanie optymalnie dobrać układ 
napędowy bezawaryjnie pracujący w warun-
kach procesu technologicznego w dowolnej 
branży. Zapraszamy.

kkokorzrzysysttntnee wawaruru knknkiii smsmararowowananiiaia łłołożżyży ksksk zęzębbb NNaNapępęddydy ddd deded kykykowowananee

HF Inverter Polska s.c.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101e
87-100 Toruń, 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. 3. Przemienniki czħstotliwoƑci EP-66

Fot. 4. Sosftstarter HFR-1000
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G lobalny rynek aplikacji sterowa-
nia ruchem osiągnął rekordowo 
wysoki wzrost w ciągu ostatnich

dwóch lat, z poziomu 12,1 mld dolarów
w 2016 r. do 15,7 mld dolarów w 2018 r. 
Wynika to głównie z globalnego ożywie-

nia gospodarczego i rosnących inwestycji 
w obszarze sprzętu produkcyjnego.

Według badań IHS Markit dotyczących 
światowego rynku sterowania ruchem 
przewiduje się, że w latach 2018–2022 
skumulowany roczny wskaźnik wzro-
stu (CAGR) światowego rynku sterowa-
nia ruchem wzrośnie o 7%, osiągając 
w 2022 r. wartość 20,5 mld dolarów.

Wzrost na rynku wywołał znaczne 
zapotrzebowanie na produkty z zakresu 
sterowania ruchem, szczególnie w sekto-
rach robotyki, montażu elektroniki, pół-
przewodników, obrabiarek i energii odna-
wialnej.

Modułowość, decentralizacja

Zapotrzebowanie na elastyczny i moduło-
wy sprzęt wpływa bezpośrednio na rynek 
sterowania ruchem, co skutkuje wzrostem
liczby aplikacji z większą liczbą sterowa-
nych osi w maszynach i większym wyko-
rzystaniem napędów zdecentralizowanych.

Użytkownicy końcowi coraz częściej 
wymagają dostarczenia kompleksowych 
rozwiązań w tym zakresie, czyli kom-
pletnych linii produkcyjnych, co w przy-
padku np. sektora przemysłu spożyw-
czego i napojów oznacza zintegrowane 
linie obejmujące maszyny pakujące i obra-
biarki, dobrane tak, by spełniać zróż-
nicowane wymagania produkcyjne. 
Dla spełnienia tych wymagań moduło-
wość maszyn jest dobrym rozwiązaniem, 
w szczególności dla użytkowników końco-
wych poszukujących większej elastyczno-
ści i zwiększonej wydajności, przy niskich 
nakładach inwestycyjnych. Koncep-
cja modułowa przyczynia się również do 
ograniczenia czasu przestoju linii produk-
cyjnej z powodu awarii poszczególnych 
części składowych. Na przykład maszyny 
pakujące stosowane w przemyśle spożyw-
czym i przy produkcji napojów mogą 
mieć funkcje podawania, formowania 
i napełniania woreczków oraz ich cięcia 
i zgrzewania.

Sudhakar Chaudhary

Nowoczesne aplikacje sterowania ruchem

Modernizacja ukųadów silnikowych 
w maszynach produkcyjnych

W ostatnich latach w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej 
w wielu krajach znacząco wzrosło zapotrzebowanie na układy 
sterowania ruchem, dedykowane do projektów nowych maszyn 
dla procesów przemysłowych. Jednakże różne rynki charakteryzują 
różne oczekiwania i potrzeby, co zmusza dostawców do oferowania 
elastycznych rozwiązań w tym zakresie.

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY
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Zdecentralizowane projekty zyskały 
również zainteresowanie producentów 
sprzętu (OEM) i użytkowników końco-
wych, szczególnie w Europie. Takie kon-
strukcje pomagają konstruktorom maszyn 
oferować elastyczne, zajmujące niewiele 
miejsca niezależne moduły, przez usunię-
cie centralnej szafy na napędy i związa-
nych z nimi komponentów, a także oka-
blowania potrzebnego do instalacji. Z tej 
modułowej konstrukcji i tendencji do 
decentralizacji korzystają w szczególności 
projekty układów napędowych z maszy-
nami wieloosiowymi.

Oczekuje się, że również w Europie 
i Stanach Zjednoczonych zastosowanie sil-
ników zintegrowanych z napędem będzie 
rosło znacznie szybciej niż globalna śred-

nia rynkowa, jednak na rynkach azja-
tyckich ich adaptacja będzie najpraw-
dopodobniej spowolniona ze względu na 
obawy związane z wysoką ceną zakupu, 

barierami technicznymi i ograniczoną 
akceptacją klientów.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem 
zaawansowanych i zautomatyzowanych 

↘ Przewiduje się dalszy rozwój światowego 
rynku kontroli ruchu, a skumulowany roczny 
wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2018–
2022 wyniesie 7%, osiągając 20,5 mld dola-
rów w 2022 r. 
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procesów do realizacji projektów systemo-
wych automatyzacji fabryk, producenci 
OEM koncentrują się bardziej na specy-
ficznych dla określonych branż możliwo-
ściach i wymaganiach.

Nowe możliwości
Coraz więcej dostawców aplikacji i syste-
mów sterowania ruchem odchodzi od ofe-
rowania poszczególnych urządzeń i kom-
ponentów na rzecz budowania oferty 
opartej na rozwiązaniach systemowych, 
poprzez podejście kompleksowe do roz-
woju oprogramowania, integracji produk-
tów itp. Dostawcy w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz na 
rynku amerykańskim odnoszą wymierne 
korzyści z oferowania rozwiązań systemo-
wych, które pozwalają uzyskać wysokie 
marże dzięki dodatkowym usługom.

Na rynku Azji i Pacyfiku lokalni 
dostawcy zaczęli (lub planują) oferować 
swoje produkty albo budując własną pro-
dukcję, albo poprzez współpracę z part-

nerami zewnętrznymi, w celu zwiększenia 
zadowolenia klientów dzięki ofercie ela-
stycznej i dostosowanej do ich wymagań, 
a w rezultacie osiągnięcia wyższych marż 
zysku w porównaniu ze sprzedażą samych 
komponentów.

Systemy specyficzne dla branży
Chociaż produkty sterowania ruchem 
są wykorzystywane w różnych gałę-
ziach przemysłu, dostawcy mogą rów-
nież projektować produkty przeznaczone 
do użytku w danej branży lub do określo-
nych zastosowań. 

Dostawcy poszukują także możliwo-
ści ekspansji w nowych branżach, stara-
jąc się jednocześnie wzmocnić swój udział 
w tych już istniejących. Kontynuowany 
będzie zatem proces przechodzenia ku 
tworzeniu specyficznej dla danej branży 
i dla danego zastosowania oferty produk-
tów i technologii producentów.

Rozwój oprogramowania pod kątem 
określonych wymagań jest również dla 
wielu dostawców ważnym czynnikiem 
różnicującym, zapewniającym ich klien-
tom wartość dodaną.

Sudhakar Chaudhary Sudhakar Chaudhary jest analitykiem 
w dziale technologii wytwarzania 
w firmie IHS Markit. 

STEROWANIE SILNIKI I NAPĘDY
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N iektóre fabryki radzą sobie z pro-
blemem wpływu zakłóceń na 
pracę serwonapędów, wprowa-

dzając odpowiednie zmiany w systemach 
sterujących. Jednak w tych zakładach, 
gdzie wymagane jest dokładniejsze pozy-
cjonowanie, konieczne jest także wpro-
wadzenie bardziej odpornych i efektyw-
nych rozwiązań w zakresie ochrony przed 
wpływem zakłóceń. Jednym z nich jest 
możliwość cyfrowego sterowania serwo-
napędami przez sieć Ethernet. Polega na 

zastąpieniu analogowych sygnałów steru-
jących sygnałami cyfrowymi, co prowadzi 
do lepszej i bardziej precyzyjnej kontroli 
pracy serwonapędów.

Serwonapędy zintegrowane, obsługu-
jące sterowanie przez Ethernet, eliminują
ograniczenia sterowania analogowego, 
służąc bardziej stabilnej i odpornej na błędy
regulacji, a tym samym zapewniając lep-
sze działanie i szybszy zwrot z inwestycji.

Jednak trzeba mieć świadomość, że 
nie każdy przemysłowy układ automa-
tyki wymaga przejścia na wykorzystanie 
Ethernetu przemysłowego. Dlatego bardzo 
ważne jest zrozumienie tej technologii, jej 
zalet oraz kompromisów pomiędzy stero-
waniem analogowym a cyfrowym w ukła-
dach pozycjonujących, zanim podejmie się 
decyzję i ewentualnie dokona się przejścia 
na nowy system sterowania.

Sterowanie układami pozycjonu-

jącymi – podstawowe informacje

Analogowe systemy pozycjonujące regu-
lują położenie wału silnika serwonapędu, 
wykorzystując analogowe sygnały steru-
jące, najczęściej napięciowe o wartości 
0-5 V, 0-10 V lub +/-10 V. Zintegrowany 
sterownik serwonapędu zamienia ten 
sygnał analogowy na sygnał wyjściowy 
doprowadzany poprzez napęd (wzmac-
niacz sygnału) do silnika serwonapędu 
(rys. 1). Wynikiem tego jest obrót wału 

Eric Rice

Eliminacja wpųywu zakųóceŷ 
na sterowanie serwonapħdami
Aplikacje automatyki w zakładach przemysłowych są zależne 
od systemów pozycjonujących, realizujących dokładne sterowanie 
ruchem. Wiele tego typu systemów wykorzystuje zintegrowane 
układy serwonapędowe (obejmujące silnik krokowy oraz jego ste-
rownik i napęd w jednym pakiecie), sterowane za pomocą sygnałów 
analogowych. Co prawda takie napędy są popularne ze względu 
na swoją prostotę i elastyczność obsługi, jednak nie zawsze są 
dokładne, co jest spowodowane ich wrażliwością na zaburzenia 
elektromagnetyczne (EMI), często nazywane zakłóceniami.

↖ Rys. 1. Typowy analogowy system pozycjo-
nujący ze sterownikiem PLC oraz serwonapę-
dem zintegrowanym. Analogowy sygnał wyj-
ściowy ze sterownika PLC jest doprowadzany 
przewodowo bezpośrednio do sterownika 
serwonapędu, który konwertuje ten sygnał 
na napięcie zasilające silnik, co powoduje 
wymagany obrót wału.

PLC

Analogowy sygnał napięciowy 
ze sterownika PLC Wejście analogowe sterownika silnika

Położenie bezwzględne wału silnika
Źró
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silnika o wymaganą wartość kątową, 
która jest liniowo proporcjonalna do ana-
logowego sygnału sterującego.

Analogowe układy sterujące pozycjono-
waniem nie wymagają żadnej konfiguracji 
specjalnej i mogą wykorzystywać podsta-
wowe analogowe sygnały sterujące, które 
wysyła każdy programowalny sterownik 
logiczny PLC. Większość z tych sterowni-
ków ma uniwersalne wyjścia analogowe, 
zarówno sterowane z głównego procesora, 
jak i w postaci kart rozszerzeń. Do stero-
wania położeniem nie jest wymagany dedy-
kowany sterownik ruchu. Ponadto ana-
logowe sterowanie pozycjonowaniem jest 
proste do zaprogramowania. Przykładowe
programy sterowników serwonapędów 
zintegrowanych, dostarczane przez ich 
producentów, realizują konwersję analo-
gowego sygnału sterującego na docelowe
położenie wału silnika. Są one uzupełnia-
ne przez parametry do skalowania i prze-
sunięcia (offsetu) sygnału analogowego.

Inną zaletą sterowania analogowego 
jest to, że pozycjonery reagują zwykle bar-
dzo szybko. Ponieważ w sterownikach 
PLC zadania układów We/Wy mają prio-
rytet, zmiany analogowych sygnałów wyj-
ściowych są zwykle przetwarzane w każ-
dym cyklu programu. Dodatkowo więk-
szość serwonapędów zintegrowanych ma 
szybkie mikroprocesory, tak więc program 
konwertujący analogowy sygnał sterujący 
na docelowe położenie wału silnika może 
odświeżać sygnał o położeniu co 1 ms. 
Te właśnie czynniki determinują bardzo 
szybką reakcję analogowych układów ste-
rowania położeniem.

Zakłócenia sygnału jako główny 

problem sterowania analogowego

W niektórych sytuacjach wady analogo-
wych układów sterowania położeniem 
przewyższają ich zalety. Duże znaczenie 
ma tu fakt, że sterujące sygnały analo-
gowe są wrażliwe na zakłócenia, szczegól-
nie wtedy, gdy przewody i kable sterow-
nicze są długie, nieekranowane lub ekra-
nowane, ale nieprawidłowo uziemione. 
Jednak nawet zastosowanie prawidłowo 
uziemionego kabla ekranowanego wyso-
kiej jakości nie gwarantuje, że zaburzenia 
elektromagnetyczne, generowane przez 
różne źródła w środowisku fabrycznym, 
nie sprawią, że sterowanie analogowe 
będzie trudne i niepewne.

W idealnej sytuacji jedna wartość 
napięcia analogowego sygnału sterującego 
ze sterownika PLC jest zamieniana na 
dokładnie jedną zmianę położenia wału 
silnika, a sterowanie musi być dokładne 
i powtarzalne w czasie. Jednak w prak-
tyce wartości napięcia sterującego ze ste-
rowników PLC są podatne na wpływ 
zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycz-
nych i zmieniają się podczas ich przesyła-
nia do serwonapędów. W wyniku tego zja-
wiska napięcie sterujące wysyłane ze ste-
rownika PLC nie jest jedynym sygnałem 
docierającym do sterownika silnika, co 
powoduje różnicę pomiędzy wymaganym 
a rzeczywistym obrotem wału silnika.

Gdy zakresy wymaganych zmian obrotu 
wału silnika zwiększają się, a zakres war-
tości analogowych napięciowych sygna-
łów sterujących z PLC pozostaje stały, 

wielkość różnicy pomiędzy wymaganym 
a rzeczywistym obrotem wału silnika 
dodatkowo się zwiększa. Ta różnica jest 
częściowo spowodowana skończoną war-
tością rozdzielczości analogowego wej-
ścia sterującego serwonapędu. Gdy zakres 
obrotu silnika serwonapędu wzrasta, 
ogólna dokładność i czas reakcji układu 
pozycjonującego pogarszają się (rys. 2).

Użytkownicy mogą modyfikować pro-
gram sterownika serwonapędu zinte-
growanego, tak aby wygenerować histe-
rezę stabilizującą położenie wału silnika 
oraz redukującą krótkookresowe odchyle-
nia od ustalonego położenia wału (jitter), 
które wynikają z małych zmian analogo-
wego sygnału sterującego. Jednak progra-
mowanie daje ograniczone rezultaty i czę-
sto zamienia zwiększoną rozdzielczość 
systemu na zmniejszoną szybkość reak-
cji. W większości sytuacji programowanie 
nie jest w stanie całkowicie wyelimino-
wać negatywnego wpływu zaburzeń elek-
tromagnetycznych na analogowy sygnał 
sterujący. Brak dokładności spowodo-
wany przez zakłócenia może prowadzić 
do istotnych szkód w niektórych aplika-
cjach. Opisany dalej w artykule przykład 
ilustruje negatywny wpływ zakłóceń na 
pracę przenośnika taśmowego.

Sytuacje, w których sterowanie 

analogowe się nie sprawdza 

Pewien producent inteligentnych prze-
nośników taśmowych napotkał trudno-
ści z uzyskaniem wymaganej dokładno-
ści regulacji położenia wałów silników 

PLC

0 V

0°

5 V

Kąt obrotu wału silnika 360° lub więcej
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↙ Rys. 2. Gdy zakres 
wymaganych zmian 
położenia wału sil-
nika zwiększa się, 
różnica pomiędzy 
wymaganą (opartą 
na punkcie nastawy 
analogowego 
sygnału sterującego) 
a rzeczywistą warto-
ścią tego położenia 
się zwiększa.
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i trzpieni siłowników, sterujących sorto-
waniem mniejszych paczek poprzez roz-
dzielanie ich na wiele różnych torów. Cen-
tralny sterownik PLC sterował ruchem 
elementów przenośnika wzdłuż wszyst-
kich osi, wysyłając sygnały analogowe 
do serwonapędów zintegrowanych oraz 
siłowników liniowych.

Z powodu unikalnej natury tych inte-
ligentnych przenośników taśmowych, 
w których szerokość torów transporto-
wych zmieniała się w zakresie od 30 cm 
do ok. 2,5 m (od 12 cali do 8 stóp), nie-
dokładność analogowego układu sterują-
cego powodowała zmiany pozycjonowania 
nawet o ok. 5 cm (2 cale). W wielu apli-
kacjach przenośników taśmowych błąd 
rzędu 5 cm nie jest problemem, ponieważ 
systemy mechaniczne, takie jak szyny, 
powodują uporządkowanie większych 
paczek na ich dalszej trasie do punktów 
odbioru. Jednak w sytuacji, gdy taki prze-
nośnik jak opisywany grupuje mniejsze 
paczki bliżej siebie, zmiana o 5 cm powo-
dowała, że niektóre z nich były kierowane 
na tory sąsiadujące z właściwymi (rys. 3).

W tej sytuacji korygowanie położe-
nia paczek w dalszej części linii sortują-

cej było niemożliwe. Bez żadnego rozwią-
zania mechanicznego, które prawidłowo 
ustawiałoby na swoim miejscu źle posor-
towane paczki, analogowy system steru-
jący przenośnikiem okazał się bardzo pro-
blematyczny, wręcz niemożliwy do wyko-
rzystania dla tej aplikacji.

Firma zmieniła więc system sterujący 
przenośnika na cyfrowy. Okazał się on 
bardziej stabilny, pozbawiony niedokład-
ności systemu analogowego. Cyfrowy sys-
tem sterujący pozycjonowaniem wysyłał 
sygnały do przenośnika przez istniejącą 
w zakładzie sieć EtherNet/IP1.

Dopasowanie nowego systemu cyfro-
wego do szybkości działania starego sys-
temu analogowego, w którym sygnał 
położenia odświeżany był co 2 ms, 
początkowo okazało się wyzwaniem, 
ponieważ szybkość odświeżania sygnału 
położenia przy wykorzystaniu zakłado-
wej sieci Ethernet/IP wynosiła 10 ms. 
Ponieważ wydajność produkcji w prze-
myśle zależy od szybkości transportu bli-
skiego, szybkość odświeżania była tu klu-
czowym problemem. Dzięki zoptymalizo-
waniu programu sterownika serwonapędu 
zintegrowanego szybkość odświeżania 

położenia przy wykorzystaniu zakładowej 
sieci Ethernet/IP poprawiła się do warto-
ści 4 ms. Chociaż nie osiągnięto wartości 
2 ms, którą realizował system analogowy, 
poprawa dokładności pozycjonowania 
spowodowała, że zagrożenie dla wydajno-
ści produkcji zostało wyeliminowane.

Aby obniżyć koszty w cyfrowym sys-
temie sterowania położeniem, zastoso-
wano serwonapędy obsługujące komuni-
kację w sieci Ethernet. Co prawda, wiele 
rozwiązań niezintegrowanych (w których 
silnik i napęd są osobne) mogło spełnić 
wymagania dotyczące dokładności i szyb-
kości, wykorzystując tę samą sieć Ether-
net/IP, jednak rozwiązanie ze zintegrowa-
nym silnikiem krokowym oferowało naj-
lepsze wykorzystanie przestrzeni i oprze-
wodowania. Ponieważ niektóre systemy 
przenośników osiągają długość ok. 60 m 
(200 stóp) i wymagają nawet 100 silni-
ków krokowych, oszczędności kosztów 
i przestrzeni były ważnymi czynnikami 
branymi pod uwagę podczas projektowa-
nia nowego systemu sterowania. Niezin-
tegrowane serwonapędy były zbyt duże 
w porównaniu ze zintegrowanymi oraz 
wymagały ułożenia drogiego okablowania 
pomiędzy napędami a silnikami. Wykorzy-
stanie zintegrowanych silników okazało 
się najlepszym wyborem pod względem 
kosztów, efektywności i niezawodności 
działania oraz oszczędności przestrzeni.

System sterujący oparty 

na sieci Ethernet

Zastąpienie analogowych kabli sterowni-
czych kablami transmisji Ethernet mini-
malnie zmieniło architekturę systemu. 
W nowej konfiguracji sterownik PLC połą-
czony jest z każdym zintegrowanym ser-
wonapędem za pomocą pojedynczego 

 1 Wykorzystanie dyskretnych wyjść cyfrowych ze sterownika PLC było innym możliwym rozwiązaniem, jednak okazało się zbyt kosztowne i złożone 
ze względu na liczbę wyjść dyskretnych, wymaganych do zrealizowania takiej funkcjonalności jak system analogowy.
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↙ Rys. 3. Aplikacja sortowania małych paczek 
na przenośniku nie toleruje nawet umiarko-
wanych zmian pozycjonowania. Bez zastoso-
wania dokładnego sterowania silników-ser-
wonapędów paczki te były przesuwane do 
torów sąsiadujących z właściwym, co powo-
dowało problemy z sortowaniem w dalszej 
części linii.
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kabla sieciowego (rys. 4). Kabel ten bie-
gnie od sterownika PLC poprzez switch 
sieci Ethernet do zintegrowanego serwo-
napędu.

System działa w ten sposób, że pole-
cenie ze sterownika PLC jest tym samym 
poleceniem uzyskania położenia bez-
względnego wału silnika, które wykorzy-
stuje serwonapęd zintegrowany do wyko-
nania obrotu. Nie jest wymagane żadne 
przetwarzanie sygnału sterującego w ser-
wonapędzie w celu jego konwersji na 
sygnał użytkowy, powodujący ostatecz-
nie ruch wału. Ponadto wyeliminowano 
skomplikowane filtrowanie, skalowanie 

PLC

Serwonapħdy z podwójnym portem:
• redukują liczbę wymaganych portów switcha ethernetowego
• eliminują zajmujące przestrzeń korytka i rury kablowe
• redukują długość kabli
• oszczędzają koszty
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↙ Rys. 5. Zintegrowane serwonapędy z podwój-
nym portem nie wymagają własnego, dedy-
kowanego portu w switchu sieci Ethernet, co 
redukuje liczbę wymaganych portów takiego 
switcha, całkowitą długość wymaganych kabli 
sieciowych i powiązane koszty instalacyjne.

↙ Rys. 4. Obsługujący sieci Ethernet sterownik 
serwonapędu zintegrowanego połączony jest 
pojedynczym kablem sieciowym ze sterow-
nikiem PLC. Cyfrowe sygnały sterujące z PLC 
powodują odpowiednie zmiany położenia 
wału silnika, bez żadnych odchyłek wynikają-
cych z zakłóceń.

PLC

Port ethernetowy
sterownika PLC

Położenie bezwzględne wału silnika

Switch ethernetowy

Kabel sieciowy Ethernet/IP

Port ethernetowy sterownika serwonapędu

Źró
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i strefę nieczułości, które to elementy są 
realizowane przez programy sterowników 
serwonapędów w celu usuwania zakłóceń 
z sygnałów analogowych. Dzięki wyelimi-
nowaniu tego złożonego programowania 
konfigurowanie serwonapędów zintegro-
wanych jest prostym zadaniem. 

Poza uproszczeniem przesyłania sygna-
łów sterujących, serwonapędy obsługu-
jące sieci Ethernet nie wymagają dedy-
kowanych wyjść analogowych w sterow-
nikach PLC, dzięki czemu obniżane są 
koszty sprzętu. Technicy nie muszą mar-
nować czasu na rozwiązywanie proble-
mów związanych z zakłóceniami i uzie-
mieniem, napotykanych przy wykorzysta-
niu wejść analogowych. Przejście na ste-

rowanie cyfrowe z użyciem kabli transmi-
sji danych Ethernet kategorii 5 lub wyż-
szej automatycznie zapewnia wystarcza-
jącą odporność sygnałów sterujących na 
zakłócenia.

Mapowanie polecenia sterującego po-
łożeniem ze sterownika PLC na położenie
wykorzystywane przez serwonapęd zinte-
growany realizowane jest zasadniczo bez-
pośrednio. Uproszczone mapowanie zmien-
nych programowania sprawia, że moder-
nizacje w obiektach są łatwiejsze oraz 
zmniejszone zostają koszty konserwacji.

Korzyści pod względem kosztów i dzia-
łania, uzyskiwane dzięki wykorzystywa-
niu standardowego przemysłowego pro-
tokołu komunikacyjnego Ethernet, są 
znaczne. Eliminacja dziesiątek lub nawet 
setek wyjść analogowych ze sterowników 
PLC ogranicza koszty sprzętu oraz insta-
lacji. Operatorzy nie muszą już dłużej tra-
cić cennego czasu na rozwiązywanie pro-
blemów powodowanych przez zakłóce-
nia sygnałów sterujących, gdy zmienia się 
środowisko pracy, programy oraz system 
transportu bliskiego w zakładzie. W opi-
sywanym przypadku firmy produkują-
cej przenośniki redukcja czasu i kosztów 
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poniesionych na przeprojektowanie, insta-
lowanie oraz konserwację systemu przy-
niosła mierzalne zyski finansowe.

Serwonapędy z podwójnym 

portem komunikacyjnym

Ponieważ projektuje się coraz więcej zin-
tegrowanych serwonapędów, które obsłu-
gują przemysłowe protokoły Ethernet, 
coraz więcej nowych modeli ma podwójne 
porty komunikacyjne, co redukuje ilość 
sprzętu i okablowania sieciowego. Dwa 
porty w każdym urządzeniu obsługują 
połączenia łańcuchowe (daisy-chain), 
co znacznie wpływa na obniżenie kosz-
tów aplikacyjnych dla obsługi układów 
i maszyn o wielu osiach ruchu.

Na przykład 6 zintegrowanych serwo-
napędów z podwójnymi portami wymaga 
indywidualnych połączeń ze sterownikiem 
PLC poprzez switch sieciowy. Silniki zlo-
kalizowane w odległości od 6 m do 9 m 
(20 do 30 stóp) mogą wymagać kabla sie-
ciowego o długości ponad 30 m (100 stóp). 
Gdy każdy serwonapęd zintegrowany ma 
2 porty (podwójny port), napędy te mogą 
być połączone w łańcuchu zamiast każdy 
z osobna do switcha. Taka konfiguracja 
redukuje wymaganą liczbę portów swit-
cha w sieci Ethernet oraz ogólną długość 
okablowania sieciowego. Krótsze odcinki 
kabli pomiędzy zintegrowanymi serwona-
pędami to oszczędność czasu, pieniędzy 
i zapasów magazynowych (rys. 5). Opera-
torzy mogą podłączyć ostatni serwonapęd 
w sieci do przełącznika, tworząc w ten 
sposób redundancję w sieci na wypadek, 
gdy jakiś kabel albo połączenie ulegnie 
awarii podczas pracy.

Podsumowanie

Producenci mogą odnieść wiele korzy-
ści z zamiany swoich starszych analogo-
wych systemów sterowania na systemy 
cyfrowe, oparte na komunikacji danych 
sterujących w ramach przemysłowych 
sieci Ethernet. Dzięki takiej moderniza-
cji uzyskuje się bardziej stabilne sterowa-
nie ruchem i większą wydajność produkcji 
oraz ograniczenie koniecznych prac i kosz-
tów związanych z utrzymaniem ruchu czy 
usuwaniem awarii.

Eric Rice Eric Rice jest dyrektorem ds. marketingu 
krajowego w firmie Applied Motion 
Products.

N apędy elektryczne i systemy, 
które wprowadzają w ruch 
(pompy, wentylatory, kom-

presory itd.), to jedne z największych 
odbiorców energii elektrycznej. Konsu-
mują jej 2,5 razy więcej aniżeli oświetle-
nie. Według danych zebranych w ramach 
projektu DecarbEurope [1] napędy elek-
tryczne zużywają powyżej 50% energii 
elektrycznej wyprodukowanej na świe-
cie i odpowiadają za zużycie 70% energii 
w światowym przemyśle. 

Ponad połowa wszystkich wykorzysty-
wanych obecnie napędów elektrycznych 

Aleksandra Solarewicz

Energooszczħdne 
systemy napħdowe
W napędach maszyn i urządzeń przemysłowych zasadniczą 
funkcję pełnią napędy elektryczne. Umożliwiają one realizację 
bardzo wielu procesów przemysłowych, takich jak wytwarzanie 
sprężonego powietrza, pompowanie wody, wentylacja, obróbka 
mechaniczna oraz przetwarzanie materiałów i produktów. 
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz konieczność ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery sprawiają, że coraz 
chętniej poszukiwane są sposoby efektywnego wykorzystywania 
energii elektrycznej. Jednym z nich jest zastosowanie 
energooszczędnych systemów napędowych. 
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jest niemal dwa razy starsza niż przewi-
dziany ich okres eksploatacji, określany 
na 20–30 lat. Nadzieję na poprawę tej 
sytuacji niosą ze sobą nowe technologie 
w branży napędowej. Mogą one przyczy-
nić się do redukcji zapotrzebowania ener-
getycznego silników stosowanych w glo-
balnej gospodarce o 20–30%, i to przy 
krótkim czasie zwrotu. Szacuje się, że 
do 2040 r. globalna oszczędność ener-
gii w przypadku napędów i zależnych od 
nich aplikacji mogłaby osiągnąć 3,050 
TWh rocznie. 

Normy dotyczące napędów 

energooszczędnych 

Klasyfikacji silników ze względu na ich 
energooszczędność dokonano w 1999 r. 
Była ona następstwem wspólnej decyzji 
CEMEP (European Committee of Manu-
facturers and Power Electronics) i Komisji 
Europejskiej. Wzięto wówczas pod uwagę 
silniki indukcyjne, trójfazowe, o budowie 
zamkniętej, zasilane napięciem 400 V/50 
Hz, z 2 lub 4 biegunami (biegowe), 
o mocy od 1,1 kW do 90 kW. 

Zasady gospodarowania energią 
porządkują europejskie regulacje efektyw-
ności energetycznej EU MEPS (European 
Minimum Energy Performance Standard). 
Ustanawiają one minimalne poziomy 
sprawności silników elektrycznych wpro-
wadzanych na rynek europejski:

 →  EFF1 – silniki najbardziej energoosz-
czędne, 

 →  EFF2 – urządzenia o średnim poziomie 
sprawności,

 →  EFF3 – silniki o najniższej sprawności.

Ponieważ ta klasyfikacja miała pewne 
wady, które wynikały ze sposobu wyzna-
czania poziomu sprawności silników elek-
trycznych, IEC (International Electro-
technical Commission) rozpoczęła pracę 
w celu wprowadzenia jednej normy mię-
dzynarodowej. Tak powstała norma euro-

pejska IEC 60034-30:2008. W 2014 r. 
została ona zastąpiona przez IEC 60034-

-30-1, „Rotating electrical machines. 
Part 30: Efficiency classes of single-
speed, three-phase, cage-induction motors 
(IE-code)”. 

W naszym kraju norma europejska 
IEC 60034-30-1 funkcjonuje jako polska 

norma PN-EN 60034-30-1:2014-11 

– „Maszyny elektryczne wirujące. Część 
30-1: Klasy sprawności silników prądu 
przemiennego bezpośrednio zasilanych 
z sieci (Kod IE)”. Norma ta wprowadza 
następujące klasy sprawności silnika:

 → IE1 – silniki standardowe (standard), 
 → IE2 – silniki o wysokiej sprawności (high 
efficiency), 

 → IE3 – silniki o bardzo wysokiej sprawno-
ści (premium), 

 → IE4 – silniki o superwysokiej sprawności 
(super premium). 

Wprowadza też klasę sprawności – 
IE5, ale bez podania dla niej wymaganych 
poziomów sprawności. 

Norma PN-EN 60034-30-1:2014-11 
określa klasy sprawności jednobiegowych 
silników elektrycznych, które są znamio-
nowane zgodnie z IEC 60034-1 lub IEC 
60079-0, przeznaczonych do pracy przy 
zasilaniu z sinusoidalnego źródła napię-
cia oraz:

 →  o mocy znamionowej PN od 0,12 kW 
do 1000 kW,

 →  o napięciu znamionowym UN powyżej 
50 V do 1 kV,

 →  o 2, 4, 6 lub 8 biegunach,
 →  przeznaczone do pracy ciągłej przy obcią-
żeniu znamionowym i z przyrostem 
temperatury nieprzekraczającym tempe-
ratury dopuszczalnej ze względu na klasę 
izolacji,

 →  przeznaczone do pracy w temperaturze 
otoczenia w zakresie od –20°C do +60°C,

 →  przeznaczone do pracy na wysokości nie-
przekraczającej 4 tys. m nad poziomem 
morza.

Norma ta wprowadza zestaw wartości 
granicznych sprawności w zależności od 
częstotliwości, liczby biegunów i mocy sil-
nika. Nie rozróżnia się technologii wyko-
nania silnika, napięcia zasilania lub silni-
ków ze wzmocnioną izolacją, zaprojekto-
wanych specjalnie do pracy przy zasilaniu 
przekształtnikowym, chociaż te technolo-
gie wykonania silnika mogą nie wszyst-
kie być przydatne do osiągnięcia wyż-
szych klas sprawności. To sprawia, że 
różne technologie wykonania silnika są 
porównywalne ze względu na ich poten-
cjał sprawności energetycznej.

Ze względu na to, że opisywana norma 
obejmuje też silniki o mocach z zakresu 
0,75 kW do 375 kW, warto zwrócić uwa-
gę, że na terenie UE takie silniki muszą 
odpowiadać co najmniej klasie sprawno-
ści IE3 lub klasie sprawności IE2, jeżeli 
są wyposażone w układ płynnej regulacji 
prędkości obrotowej. 

Od lipca 2021 r. zacznie obowiązywać 
rozporządzenie (UE) 2019/1781 usta-
nawiające wymogi dotyczące ekoprojektu 
dla silników elektrycznych i układów bez-
stopniowej regulacji obrotów (tym samym 
zmienione zostanie rozporządzenie (WE) 
nr 641/2009 w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu dla pomp 
cyrkulacyjnych bezdławnicowych wol-
nostojących i pomp cyrkulacyjnych bez-
dławnicowych zintegrowanych z produk-
tami oraz uchylone rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 640/2009). Na mocy nowych 
przepisów uregulowanych zostanie kilka 
wymogów odnośnie do silników indukcyj-
nych, które wcześniej nie były objęte roz-
porządzeniem, w tym:

 → mniejszych silników o mocy od 120 W 
do 750 W,

 → większych silników o mocy od 375 kW 
do 1000 kW,

 → silników 60 Hz, silników 8-biegunowych 
i silników jednofazowych (te ostatnie 
dopiero od lipca 2023 r.).

Poziom wymagań dodatkowo wzrośnie, 
ponieważ silniki trójfazowe o mocy zna-
mionowej od 0,75 kW do 1000 kW lub 
poniżej 1000 kW muszą osiągnąć poziom 
IE3 od lipca 2021 r. Silniki o mocy 
od 75 kW do 200 kW muszą osiągnąć 
poziom IE4, począwszy od lipca 2023 r.

Regulacja ta obejmuje również spraw-
ność napędów o zmiennej prędkości obro-
towej i obie grupy produktów podlegają 
wymaganiom informacyjnym, takim jak 

Ponad poųowa wszyst-
kich wykorzystywanych 
napħdów elektrycznych 
jest niemal dwa razy 
starsza niǏ przewidziany 
na 20–30 lat okres eks-
ploatacji. Nowe techno-
logie w branǏy napħdo-
wej mogČ przyczyniđ siħ 
do redukcji zapotrzebo-
wania energetycznego 
silników stosowanych 
w globalnej gospodarce 
o 20–30%.
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sprawność w różnych punktach obcią-
żenia, w zakresie prędkości obrotowej 
i momentu obrotowego.

Sprawność silnika 

– jak ją określić 
Sprawność energetyczna silnika elektrycz-
nego stanowi iloraz jego mocy wyjścio-
wej (mechanicznej) oraz mocy wejściowej 
(elektrycznej). Sprawność energetyczna 
silnika elektrycznego η jest definiowana 
jako iloraz jego mocy wyjściowej (mecha-
nicznej) do mocy wejściowej (elektrycz-
nej), co wyraża wzór:

η = Pwy / Pwe

Można ją policzyć metodą bezpośrednią 
lub pośrednią. Pierwsza polega na wyzna-
czeniu wartości obu wielkości na podsta-
wie, odpowiednio, prędkości i momentu 
obrotowego silnika oraz prądu i napię-
cia zasilania. W metodzie pośredniej moc 
wejściową lub wyjściową określa się iden-
tycznie, natomiast brakujący składnik 
równania oblicza się, uwzględniając straty 
Pt w silniku według wzoru:

η = (Pwe− Pt) / Pwe

lub
η = Pwy / (Pwy+Pt) [2] 

Norma IEC 60034-2-1:2014 – „Rota-
ting electrical machines. Part 2-1: Stan-
dard methods for determining losses and 
efficiency from tests (excluding machi-
nes for traction vehicles)” z polskim odpo-
wiednikiem PN-EN 60034-2-1:2015-01 
– „Maszyny elektryczne wirujące – Część 
2-1: Znormalizowane metody wyznacza-
nia strat i sprawności na podstawie badań 
(z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyj-
nych)” podaje dziesięć metod pomiaro-
wych – bezpośrednich (m.in. maszyny 
wzorcowej oraz przeciwsobnej mechanicz-
nej) i pośrednich (strat całkowitych i strat 
poszczególnych). W przypadku obu metod 
przewidziano niedokładność: niską, śred-
nią albo wysoką. Niska niedokładność 
zachodzi wtedy, kiedy wszystkie składniki 
sumarycznych strat w silniku są określane 
na podstawie badań. Niedokładność śred-
nia dotyczy metod, w których przyjmuje 
się ograniczoną liczbę założeń. Wreszcie, 
niepewność wysoką mają metody, w któ-
rych wszystkie straty są wyznaczane tylko 
w przybliżeniu. 

Parametr niedokładności pozwala 
dobrać konkretny sposób badania silnika 
danej klasy. Dla urządzeń w grupie IE1 
dopuszczalne są metody, które charak-
teryzuje niepewność niska oraz średnia. 
Natomiast sprawność silników należących 
do grup IE2 i IE3 musi być określana 
wyłącznie za pomocą metod o niskiej nie-
pewności. 

Informacja o tym, jaką metodą 
została wyznaczona sprawność, jest bar-
dzo ważna i powinna być umieszczona 
w dokumentacji silnika. Wartości tej wiel-
kości podawane przez różnych produ-
centów można porównywać, o ile zostały 
wyznaczone w ten sam sposób.

Dobór napędu

Jak dobrać napęd, radzi firma Websystem, 
dystrybutor produktów firmy Lenze [3]. 
Najważniejsze są zatem parametry okre-
ślone na tabliczce znamionowej silnika: 
rodzaj prądu – silnik stało- lub zmienno-
prądowy, napięcie, moc, prędkość obro-
towa, a przy silnikach prądu przemien-
nego także częstotliwość i współczynnik 
mocy. Dalsze kryteria doboru to warunki, 
w jakich ma pracować silnik. Oto one:

1. Charakter sieci, do której silnik ma 
być przyłączony. Sieć publiczna czy 
wewnętrzzakładowa (kwestia ogranicze-
nia prądu rozruchowego)? Dalej, napięcie 
sieci z uwzględnieniem przewidywanych 
jego odchyleń od wartości znamionowej;

2. Pomieszczenie, w którym będzie praco-
wał silnik. Sposób ustawienia silnika 
(przenośny, przewoźny, ustawiony na 
stałe na fundamencie lub zawieszony, 
albo też wbudowany do maszyny napę-
dzanej). Poza tym czynniki występujące 

w pomieszczeniu, takie jak wilgoć, pył, 
gazy wybuchowe, wyziewy żrące;

3. Branża przemysłu, rodzaj procesu techno-
logicznego i maszyny napędzanej;

4. Charakterystyka układu napędowego – 
przebieg obciążenia, rodzaj pracy (cią-
gła, dorywcza, przerywana), częstość włą-
czeń, prędkość obrotowa (stała, zmienna 
z podaniem zakresu regulacji), warunki 
rozruchowe, hamowanie, zmiana kie-
runku wirowania;

5. Sprzęgnięcie silnika – bezpośrednie z poda-
niem rodzaju sprzęgła, napęd pasowy czy 
też przekładnia zębata, wymiary wału 
napędowego, położenie wału;

6. Obsługa silnika, rodzaj sterowania, zabez-
pieczeń.

Przykładowe zastosowania 

W sytuacji gdy w celu zmiany wydatku 
lub ciśnienia konieczna jest zmiana pręd-
kości silnika, firma Leroy-Sommer Elec-
tric Motors & Generators zaleca zasto-
sowanie silnika z magnesami trwałymi 
(PM), który zapewnia większe oszczędno-
ści energii niż standardowy silnik asyn-
chroniczny prądu przemiennego (IM). 
Przy prędkości nominalnej sprawność sil-
nika z magnesami trwałymi jest znacz-
nie wyższa niż sprawność silnika asyn-
chronicznego zasilanego przez przemien-
nik. Ponieważ pobór mocy przy niskich 
prędkościach jest niewielki, zalety silni-
ków z magnesami trwałymi stają się bar-
dzo istotne przy średnim zapotrzebowa-
niu powyżej 60%. W przypadku obciążeń 
ze stałym momentem obrotowym pobór 
mocy jest proporcjonalny do prędkości, 
więc wpływ wyższej sprawności silników 
z magnesami trwałymi jest stały w całym 
zakresie roboczym. Zapewnia to znaczne 
oszczędności dodatkowe w porównaniu 
z rozwiązaniami z silnikami asynchronicz-
nymi. 

Oszczędnym rozwiązaniem są napędy 

o zmiennej prędkości. Dostosowanie 
prędkości silnika do zmiany zapotrzebo-
wania w układzie napędowym umożliwia 
znaczne obniżenie zużycia energii oraz 
kosztów konserwacji elementów mecha-
nicznych. W takim przypadku zwrot 
z inwestycji następuje nawet w ciągu jed-
nego roku. Takie rozwiązania znajdują 
powszechne zastosowanie w napędach 
np. pomp, wentylatorów i sprężarek. 

Do napędów o zmiennej prędkości 
należy np. napęd pomp hydraulicznych 

Wedųug danych zebra-
nych w ramach projektu 
DecarbEurope napħdy 
elektryczne zuǏywajČ 
powyǏej 50% energii elek-
trycznej wyprodukowa
nej na Ƒwiecie i odpowia-
dajČ za zuǏycie 70% 
energii w Ƒwiatowym 
przemyƑle.
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Sytronix firmy Bosch Rexroth. Zalety sys-
temu Sytronix polegają na: 

 →  regulowanej prędkości obrotowej napędu 
pompy hydraulicznej;

 →  zredukowanym momencie bezwładności 
mas wirujących zespołu pompowo-silni-
kowego,

 →  dostarczaniu do układu hydraulicz-
nego dokładnie takiej ilości energii, 
jaka w danym momencie jest potrzebna 
w układzie roboczym maszyny;

 →  sterowaniu parametrami pracy siłowni-
ków i silników hydraulicznych poprzez 
regulację prędkości pracy pompy (a nie 
dławieniowo);

 →  obniżeniu poziomu emisji hałasu, który 
emituje napęd hydrauliczny [4].

Jednak zasadniczą grupą napędów ener-
gooszczędnych stosowanych w automa-
tyce przemysłowej są serwonapędy. Są to 
napędy pracujące w zamkniętym układzie 
regulacji obrotów. Podstawowym elemen-
tem serwonapędu jest silnik elektryczny, 
zasilany – w zależności od modelu – prą-
dem stałym lub przemiennym. Silnik sta-
nowi element wykonawczy serwonapędu. 
Jest on połączony ze sterownikiem odpo-
wiadającym za generowanie odpowied-

nich prądów i napięć zasilających sil-
nik, wg nastaw operatora i sygnałów mie-
rzonych w układzie sterowania, zada-
nych i przetwarzanych właśnie w sterow-
niku. Informacja zwrotna dostarczana 
jest przez czujniki lub enkodery. Czujniki 
wykrywają aktualną pozycję, prędkość 
obrotową itp. elementu wykonawczego. 
Następnie przekazują informację do ste-
rownika. W ten sposób praca serwona-
pędu odbywa się w układzie zamkniętej 
pętli sprzężenia zwrotnego. 

Liczne zalety stosowania serwonapę-
dów, mające istotny wpływ na oszczędne 
zużycie energii, podaje ich producent, 

firma Trans-West [5]:
 →  mniejsze zużycie energii w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami hydraulicz-
nymi i elektrycznymi;

 →  natychmiastowy rozruch, bez potrzeby 
rozgrzewania oleju i osiągnięcia dawnej 
temperatury roboczej;

 →  praca z możliwie najniższą temperaturą 
oleju;

 →  wspomaganie elektryczne urządzeń 
hydraulicznych;

 →  regulacja ciśnienia, np. ograniczenie 
prędkości obrotowej silnika przez pętlę 
zamkniętą;

 →  uzyskanie bardzo dynamicznej regulacji 
w pętli zamkniętej;

 →  praca systemu bez akumulatora (redukcja 
kosztów);

 →  tylko jedno oprogramowanie i osprzęt sys-
temu w całym zakresie mocy;

 →  pompa bez przełożeń;
 →  redukcja części mechanicznych, zmniej-
szenie objętości konstrukcji;

 →  zmniejszony hałas pochodzący z pompy 
i zaworów kontrolnych.

Serwonapęd zastosowano we wtryskarce 
Demag SGM firmy Siemens. Uzyskano 
wymierne efekty w zakresie energoosz-
czędności. Zużycie energii przy zastoso-

waniu stałej pompy łopatkowej wyglądało 
następująco: 

 →  moc pozorna S = 16,97 kVA
 →  moc czynna P = 15,18 kW
 →  moc bierna Q = 9,13 kvar

Zużycie energii przy zastosowaniu serwo-
pompy z pompą stałą było zaś następujące: 

 →  moc pozorna S = 6,54 kVA
 →  moc czynna P = 5,38 kW
 →  moc bierna Q = 0,05 kvar

Roczna oszczędność wyniosła 7056,00 
euro. Firma Trans-West podkreśla również 
zalety konwersji na serwonapęd, która 
daje nawet – jak podano w poradniku 
– oszczędność energii od 35% do 50% 
(w zależności od cyklu pracy). 

Podsumowanie

Energooszczędne silniki to nie tylko 
korzyść dla środowiska, ale i wymierne 
oszczędności dla użytkownika. Zużywają 
one mniej energii elektrycznej przy takiej 
samej wydajności maszyny napędza-
nej, można je trwale obciążać mocą więk-
szą od znamionowej w szerokim zakre-
sie prędkości obrotowej. Mają one lep-
sze właściwości w zakresie tolerancji na 
zmiany napięcia i poziomu harmonicz-
nych napięcia. Niezawodność ich pracy 
umożliwia wydłużenie okresów gwa-
rancji. Są również mniej hałaśliwe pod-
czas pracy, więc nie wymagają stosowa-
nia środków wyciszających. Ponadto gene-
rują mniej drgań i energii cieplnej, a przy-
rosty temperatury urządzeń napędowych 
są zdecydowanie mniejsze. Szczególną 
zaletą napędów energooszczędnych jest 
ich mniejsza awaryjność.

Aleksandra SolarewiczAleksandra Solarewicz – publicystka, 
od 1997 r. współpracuje z prasą 
branżową.
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ZasadniczČ grupČ napħ-
dów o specyficznych moǏ-
liwoƑciach, szeroko sto-
sowanych w automatyce 
przemysųowej, sČ serwo-
napħdy, a ich liczne zalety 
majČ istotny wpųyw 
na oszczħdne zuǏycie 
energii.
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