
OPINION

Från golvet till högsta ledningen 
Kommentar av Dan Rossek, 
marknadsansvarig för automation

Anledningarna till att tillverkare bör integrera de 

enskilda styrsystemen för linjer och utrustning 

i företagets övergripande förvaltningssystem blir fl er 

och fl er. Och medan den här integrationen blir allt 

mer nödvändig, är den nya tekniken som gör det 

hela möjligt inte bara ett faktum (snarare än science 

fi ction) – den är också snabbare, enklare och mer 

”intelligent”. 

Som alla produktionsansvariga chefer redan känner 

till, har trenden mot allt hårdare övervakning 

av produktionseff ektiviteten i syfte att optimera 

lönsamheten vuxit fram starkt. Allt fl er företag 

försöker mäta utrustningens totala eff ektivitet (OEE) 

för att kunna identifi era fl askhalsar och svagheter i 

produktionsprocessen. Men de här beräkningarna 

kan bara utföras om tillräcklig mängd kan data 

inhämtas från hela verksamheten och sedan sparas 

på ett säkert sätt. 

Fler bestämmelser och högre tryck från kunderna 
Samtidigt känner vissa sektorer som läkemedels-, 

livsmedels- och fordonssektorn av allt högre 

krav från bestämmelser och kunder på att logga 

processkritiska data på detaljnivå och på ett sätt 

som är fullständigt spårbart. Det här innebär inte 

bara att den tid då data kunde samlas in med hjälp 

av penna och papper sedan länge är förbi – det 

innebär också att några av de mer långsamma 

metoderna för elektronisk informationsloggning 

ersätts av betydligt snabbare insamling och 

bearbetning i realtid.  

”Detaljnivån, hastigheten för anskaff ning 
och inhämtning samt säkerhetskraven för 

alla data kommer bara att öka inom känsliga 
produktområden som livsmedel och läkemedel.”

Dan Rossek, 

marknadsansvarig

Till exempel är nu CFR21-direktivet del 11 från Food 

& Drug Administration (FDA) för läkemedelssektorn 

väletablerat. Där föreskrivs insamling och lagring 

av produktionsdata utan att mänsklig inblandning 

är möjlig. EU:s direktiv om god tillverkningspraxis 

(Good Manufacturing Practice, GMP) anger liknande 

standarder för tillförlitlig och säker arkivering. 

Även i icke-kritiska tillämpningar kan speciella 

datainsamlingssystem påverkas av utelämnade 

data och fel. Samtidigt är hämtning av data 

från traditionella lagringstyper ofta allt annat är 

tillförlitlig. 
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Som exempel kan vi ta OCR- och OCV-systemen 

för optisk avläsning och verifi ering av OCR-

nummer inom läkemedelsindustrin. Ett modernt 

inspektionssystem som Omrons FH kan hantera 

en produkt ungefär var 30:e ms. Men den här 

egenskapen hänger ihop med förväntningen 

att systemet ska jämföra inspekterade data 

med referensdata som lagras externt, logga alla 

data på ett säkert sätt och göra det möjligt att 

omedelbart komma åt dessa data om det skulle 

behövas. Då blir det problem för den vanliga 

PLC-baserade datainsamlingsmetoden där data 

lagras temporärt i till exempel internminnen eller 

på uttagbara mediakort. Normalt skickas – eller 

hämtas – dessa data intervallvis till en extern 

lagringsplats som en nätverksserver eller databas, 

ofta med ett SCADA-paket (övervakning och 

datainsamling) som mellanled. Med den tekniken 

går alla realtidsmöjligheter förlorade, och därmed 

möjligheten att skicka frågor eller omgående hämta 

historiska data. 

Om det inte längre fungerar att använda 

traditionella SCADA-system som mellanled, 

vad gör vi då? Svaret är att betydligt snabbare 

kommunikation (här pratar vi om hastigheter 

på under millisekunder) måste kombineras med 

lokala styrsystem som gör det möjligt att upprätta 

tvåvägskommunikation direkt med databaser på 

företagsnivå. 

Industri 4.0 
Mycket har skrivits om Industri 4.0, en futuristisk, 

helt uppkopplad industrivärld där alla komponenter 

inte bara är ”medvetna” om varandra utan också kan 

kommunicera med varandra i realtid. Den framtiden 

håller redan – så sakteliga – på att bli verklighet. 

I Ethernet-baserade nätverk som EtherCAT kan alla 

delar i ett automationssystem, från givare till robotar, 

utbyta information med varandra i en hastighet 

som man tidigare inte ens kunnat drömma om. Det 

här innebär att styrsystemet får omedelbar tillgång 

till alla delar av produktionsinformationen. Om 

styrsystemet även ansluts till system på företagsnivå 

– till exempel resursplaneringssystem (ERP), system 

för planering av tillverkningsresurser (MRP) eller 

tillverkningssystem (MES) – kan vi se att visionen 

om Industri 4.0 börjar blir verklighet. Det betyder 

också att tillverkarens egna kunder och aff ärspartner 

integreras i produktionsprocessen, inte bara lokalt 

utan också globalt. 

Det här är inte bara fantasier och drömmar 

ute hos automationskomponenttillverkarnas 

marknadsavdelningar. Nyligen pratade Professor 

Duncan McFarlane från Cambridge University 

på mässan Processing and Packaging Machinery 

Association (PPMA) Show i Birmingham 

om just det här ämnet. Han underströk att 

”lokaliserad intelligens” och ”kundpåverkan” 

av tillverkningsprocesserna gör det möjligt 

för kunderna att direkt skapa och dynamiskt 

ändra orderbehandlingen. Även om det här är 

tankegångar som vunnit mest gehör inom områden 

med kostsamma tekniska konstruktioner som vi 

ser till exempel inom fordonssektorn, är det ett 

synsätt som alla integrerade verksamheter och 

försörjningskedjor kan lära av. Professor McFarlane 

påpekade att den här fi losofi n kräver att en högre 

grad av intelligens byggs in i produkten. Framförallt 

gäller det produktens egen koppling direkt till 

information och regler som styr på vilket sätt 

produkten ska ta tillverkas, lagras och transporteras. 

På så sätt kan produkten direkt stödja eller påverka 

de här verksamheterna.

För att den här visionen ska kunna bli verklighet 

måste styrsystemets maskinvara kunna anslutas 

direkt till samma nätverk som de databaser som 

utgör själva ryggraden i ett system på företagsnivå. 

Hittills har man klarat av det här med hjälp av 

extra maskinvarumoduler eller SCADA-system 

som mellanled men dessa har också utgjort 
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fl askhalsar i processen. Realtidsmöjligheterna för 

datautbytet har gått förlorade. Genom att föra in 

den här mellanliggande nivån i kommunikationen 

introducerar man också ett riskelement, med krav 

på underhåll, systemuppdateringar och en ständig 

sårbarhet för virus. 

Man har sagt att ”SCADA är dött” och att ”PLC är 

dött”. En del kanske betraktar de här uttalandena 

och införandet av Industri 4.0 med samma skepsis. 

Men på många sätt är det här ett tydligt exempel 

på att nöden är uppfi nningens moder: kraven inom 

industrin är helt enkelt högre än vad de ”gamla” 

teknikerna kan klara av. 

Att se PLC:er som antikviteter kan tyckas konstigt 

för många, med tanke på hur deras prestanda 

och programmeringsmöjligheter har förbättrats 

under åren. Men även om de olika modulerna och 

styrsystemen inom en PLC integreras helt på en 

viss nivå är kommunikationshastigheten inget värd 

om styrförmågan inte är synkroniserad med linjens 

största produktionskapacitet. 

För kunna lämna SCADA bakom oss måste 

vi även ändra vårt tankesätt och omdefi niera 

driftstandarderna. Rent praktiskt innebär det att 

slutanvändarens IT-avdelning måste arbeta närmare 

konstruktionsavdelningen och låta utrustningen på 

verkstadsgolvet få direkt tillgång till systemen på 

företagsnivå, utan mellanprogramvara. 

Det fi nns redan lösningar som gör det möjligt 

att utbyta data i realtid. Omrons NJ501-1_20-

processorer för maskinautomation har sådana 

funktioner tack vare sina programmeringsfria 

anslutningar till relationsdatabaser som Microsoft 

SQL, Oracle, MySQL, IBM DB2 och Firebird. Färdiga 

funktionsblock gör det sedan möjligt att mappa, 

infoga eller uppdatera data från maskinen eller 

processen i databasen, eller att skicka en fråga för 

val av specifi ka data. 

Det är en paradox att den nya generationens 

maskinstyrsystem, som inte ger de fl askhalsar som 

PLC:er gör (med sina problem med synkroniserad 

styrning mellan processorerna), faktiskt integrerar 

de olika funktionsmodulerna på ett sätt som till 

stor del bygger på den lika misstrodda tekniken 

med programvaru-PLC:er. Eller om man så vill, i våra 

nya maskinstyrsystem förenas det bästa från både 

maskinvaru- och programvaru-PLC:erna. 

PROGRAMMERING
SIMULERING

INFORMATION

Programvara SQL-databas
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Medan maskinvaru-PLC:er fungerar med ASIC-

teknik (tillämpningsspecifi ka integrerade 

kretsar), med fl era processorer i en robust enhet, 

uppnås samma funktioner med programvara i 

programvaru-PLC:erna som fi nns i en industridator. 

För programvaru-PLC:n fi nns fl era frågetecknen 

runt hur tålig den här PC:n är, hur tillförlitligt 

operativsystemet är och hur väl supporten fungerar 

för en viss produkt.  

De omfattande fördelarna med den här 

tekniken illustreras av en nyligen utförd 

installation hos reprospecialisten Ricoh. Vid deras 

påfyllningscenter och tonerkassettillverkning i 

Telford i Storbritannien håller man på att upprätta 

en direktlänk mellan ”recept” i en produktdatabas 

och lokala NJ-styrsystem i produktionslinjen. Vid 

kassettillverkningen har de hittills sett till att de 

olika produkterna sätts samman av rätt delar med 

hjälp av vanliga PLC:er. Koden på varje komponent 

skannas och kontrolleras. Tidigare innebar det 

att varje gång en ny artikel infördes måste en ny 

kod läggas till manuellt i varje enskild PLC – ett 

mödosamt och tidsödande arbete. 

Nu planerar Ricoh att använda samma 

direktkommunikation med en databas på 

företagsnivå så att de kan skanna koder på 

begagnade tonerkassetter som skickats till Telford-

anläggningen för återvinning. Ett NJ-styrsystem 

gör det möjligt att kontrollera data, inklusive antal 

tidigare påfyllningar. Sedan kan systemet avgöra 

om en viss kassett kan fyllas på igen, och också 

uppdatera databasen. 

Den här graden intelligens, lokala förfrågningar 

och lokalt beslutsfattande i realtid under 

tillverkningsprocessen var omöjlig tidigare och kan 

bara uppnås med den här typen av teknik. 

Det fi nns fördelar också för andra sektorer. För 

livsmedelsindustrins komplicerade leveranskedjor 

med ingredienser från olika håll är spårbarheten 

viktigare än någonsin. Inom köttindustrin har kraven 

nått den nivå där ursprunget måste kunna spåras 

tillbaka till ett enskilt djur. Mängden information, 

hastigheten på anskaff ning och inhämtning samt 

säkerhetskraven för alla data kommer bara att öka 

inom känsliga produktionsområden som livsmedel 

och läkemedel. 

Automationsplattformen Sysmac 
De senaste styrsystemen, som Omrons Sysmac 

NJ-serie, har samma tillförlitliga och tåliga 

utförande som en vanlig PLC, men de har en öppen 

maskinvaruarkitektur och programvarubaserade 

”motorer” i en enda processor – istället för fl era 

processorer – som hanterar de olika funktionerna. 
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Hårt tryck kommer redan från tillsynsmyndigheter 

och detaljhandlare inom de här sektorerna men 

det fi nns fördelar med intern kvalitetskontroll 

även för tillverkarna. Med allt fl er produktvarianter 

i produktionen, ofta med påfyllning på samma 

linje, behöver varumärkesinnehavare system som 

snabbt och tillförlitligt kan garantera att rätt produkt 

hamnar i rätt förpackning. 

Det här är redan verklighet och inte enbart för de 

största internationella biltillverkarna utan även 

för mindre företag inom segmentet snabbrörliga 

konsumtionsvaror (FMCG). Det är bara en tidsfråga 

innan fl er varumärkesägare inser vad den här nya 

produktionsfi losofi n kan göra för dem. 
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