
Hurtigere respons på driftsfejl og øget  
efterspørgsel

Nogle producenter af undersystemer tilbyder allerede deres løsninger 
som komplette, automatiserede moduler. Det enkelte undersystem 
kan så samles til et komplet anlæg af operatøren. Nogle moduler er 
udstyret med en container-lignende ramme. I stil med børns bygge-
klodser kan disse moduler kombineres til at udgøre et system og 
udskiftes af et erstatningsmodul i tilfælde af nedbrud. Denne måde at 
designe et system på letter samtidig logistikken, da containerne ikke 
behøver at blive håndteret som pladskrævende varer. Produktionens 
skalérbarhed er en anden fordel: I tilfælde af stor efterspørgsel efter 
det fremstillede produkt øges produktionsmængden ved ganske  
enkelt at multiplicere de respektive moduler. 

I efterhånden mange år har forskellige arbejdsgrupper fra NAMUR 
og ZVEI arbejdet på spørgsmålet om, hvordan disse moduler kan 
forbindes til et anlæg, og hvordan de kan kontrolleres. Arbejds- 
grupperne nøjes ikke at udveksle ideer. Nye projektgrupper er blevet 
etableret til håndtering af særlige, teknologiske udfordringer – for 
eksempel udformningen af kontroldisplays og processtyringer. På 
baggrund af dette fås forskellige white papers, som er standardiseret  
i henhold til ”2658 by VDI/VDE og NAMUR”. Resultaterne blev  
præsenteret på en fællesstand på Hannover messen og Achema  
– dialogen med de besøgende gjorde det klart, at både systempro-
ducenter og operatører arbejder med modularisering af systemer,  
og at de delvist realiserer deres ideer i demosystemer. De enkelte 
arbejdsgrupper arbejder også med emner som kommunikation,  
alarmstyring og funktionel sikkerhed. 

anlæg. Modulariseringen af systemer åbner også op for nye forret-
ningsområder i procesindustrien: udover udlån, kan moduler også lejes 
i en bestemt tidsperiode. Lave udviklingsomkostninger og mindre 
indsats hvad angår time-to-market er ekstra fordele. 

Modularisering giver øget transparens for systemoperatører, så de 
kan bruge mere opmærksomhed på anvendelsen af deres eget 
system (billede: Shutterstock)

Modulær automation inden for kemisk industri
Tydelige fordele for både systemproducenter og operatører

I forbindelse med transport og montage giver “container-design” 
indlysende fordele

Fleksible produkter, som kan designes individuelt, er målet 
med den fjerde industriele revolution. Mange mennesker 
forestiller sig derfor et scenarie, hvor de kan vælge lakering, 
sæder og fælge til deres nye bil og stadig tilpasse det under 
produktion. I de fleste tilfælde tager de imidlertid ikke højde 
for, hvor udvalget af de enkelte versioner kommer fra  
– nemlig fra den kemiske industri. 

I den kemiske industri findes der talrige eksempler på produkter, som 
kun er interessante i en bestemt tidsperiode og i begrænset mængde. 
Det gælder for eksempel for moderne farver, som også har en speciel 
struktur. Denne farve produceres kun i en enkelt sæson og trækkes 
derefter ud af programmet. Producenten afhænder naturligvis ikke 
anlægget, som har produceret farven – det ændres og anvendes til 
produktion af andre produkter. Derfor kan et anlæg i dag betragtes 
som en slags reservedelslager. Derudover vil udviklingsomkostninger 
for det ændrede anlæg ikke blive reduceret. 

Med det i baghovedet er det vigtigt, at den modulære tilgang til 
fleksibel produktion, der er implementeret i fabriksautomation, også 
deles af procesindustrien. Takket være modulariteten kan system- 
operatører nu arbejde med flowdiagrammer i processen; de skal ikke 
håndtere automationskomponenterne igen og igen. Der er i stedet en 
central pulje af forskellige systemmoduler, som kan udlånes til flere 
virksomheder om nødvendigt. På den måde får systemoperatører en 
øget transparens og kan rette større opmærksomhed mod deres eget 

De kompakte 
komponenter fra 
Phoenix Contact 
sparer op til 70% 
plads i styretavlen

Enkel integration i det samlede system

En af arbejdsgrupperne er kommet frem til, at der vil være behov for 
en udvekslingsfil til integration af moduler på proceskontrolniveau. 
Formatet for udvekslingsfilen kaldes Module Type Package (MTP) og 
er baseret på det XML-baserede Automation Markup Language  
(AutomationML). Filen indeholder alt relevant information, som er 
krævet til integration af data i et distribueret kontrolsystem. Den 
formaliserede beskrivelse via MTP filer genererer et mobilt automa-
tionsmodul, som kan integreres i processystemet på en enkel og 
fleksibel måde. Datapunkter skal ikke længere etableres og tilsluttes  
til visualiseringsobjekter manuelt. Det sker automatisk, når filen  
importeres. 

Producenter af PLC’er skal kun sikre, at MTP beskrivelsesfilen er 
lavet parallelt med PLC programmet. Herefter implementerer DCS 
leverandøren importfunktionen. Da OPC UA benyttes som et inter-
face til dataudveksling, er det ikke længere et problem at kombinere 
flere moduler, som er automatiseret med styringsteknologi fra  
forskellige producenter, i et anlæg. Systemmodulet har en program-
mérbar logikstyring, som kontrollerer modulet og kommunikerer med 
det respektive distribuerede kontrolsystem. Videreudvikling af auto-
mationsteknologi og de integrerede OPC UA servere i I/O moduler 
udelukker ikke muligheden for, at kontrollen af modulgrupper flyttes 
til den centrale PLC eller direkte til det distribuerede kontrolsystem. 

Kompakte automationskomponenter til 
kompakte systemmoduler

Så hvilke krav skal automationsteknologi, som er installeret i denne 
type systemmoduler, leve op til? Da modulerne skal være små, spiller 
automationskomponenternes kompakte design en vigtig rolle. De 
kompakte produktserier fra Phoenix Contact giver derfor pladsbe-
sparelser på op til 70%. Produktprogrammet omfatter blandt andet  
måletransducers, skilleforstærkere og egensikre sikkerhedsrelæer. Da 
Phoenix Contact i dag leverer Ex-komponenter med SIL-godkendelser 
er sikkerhedsaspektet tænkt ind i modulerne. Sikkerhedskomponen-
terne, som har en bredde på blot 6 eller 12 mm, vil yde den  
nødvendige sikkerhed. 
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De ”white papers”, som arbejdsgrupperne har lavet, fastlægger 
hvordan et PLC-program skal se ud, hvordan enheder skal styres, 
hvordan målepunkter skal læses, og hvilke øvrige parametre – udover 
den reelle værdi – de skal levere. Der er en datastruktur, og den kan 
kontrolleres fra det distribuerede kontrolsystem. Derudover  
understøttes forskellige driftstilstande, og det dækker en thought-out 
state maskine. Til implementeringen af alt dette er PLCnext  
Technology kontrolplatformen fra Phoenix Contact god. Her kan 
brugeren realisere komplekse funktioner i højniveausprog og integrere 
programmet i Phoenix Contacts automationssystem. Dermed reduce-
res udviklingstiden, og produktionsprocesser kan hurtigt tilpasses til 
ændrede krav. Ligesom de I/O-moduler, der følger med, har også AXC 
F 2152 PLCnext Control et kompakt design, som muliggør kompakte 
og intelligente systemmoduler på samme tid. 

Reducering af udviklingsarbejde og  
produktionsomkostninger

Modulariseringen af kemiske systemer åbner op for tydelige fordele, 
som er blevet genkendt af producenter af subsystemer såvel som 
systemoperatører. Reduktionen af udviklingsomkostninger reducerer 
også produktionsomkostninger for det endelige produkt, hvilket for-
bedrer leverandørens konkurrenceevne. Dermed er det sandsynligt,  
at modularisering også vil ses inden for procesteknologi. 

Åben platform til grænseløs automation
Processer skal blive mere fleksible, og automationsløsninger skal 
blive mere kommunikative og tilpasningsdygtige for at forblive 
konkurrencedygtige på markedet på lang sigt. Derfor har Phoenix 
Contact udviklet den åbne kontrolplatform PLCnext Technology, 
som lever op til alle krav fra IoT.

Den nye teknologi gør det nemmere at arbejde parallelt med 
forskellige softwareværktøjer som Visual Studio, Eclipse, Matlab 
Simulink og PLCnext Engineer samt at udvikle programmerings-
kode både i IEC 61131-3 og C/C++ og C#. Opgavehåndteringen 
gør det muligt at køre programrutiner som klassisk IEC-61131 
PLC-kode, således at højniveau sprogprogrammer automatisk 
bliver deterministiske. Platformen sikrer også konsistent data-
udveksling og synkron udførelse af programkoden. 

Samtidig er det også nemt at integrere funktioner fra andre 
producenter eller fra det åbne source community i Phoenix 
Contacts automationssystemer og forbinde dem til en overordnet 
løsning. Derudover er det også muligt at integrere aktuelle og 
fremtidige interfaces og protokoller. Nye IoT-baserede forretnings-
modeller kan realiseres ved direkte tilslutning til cloud-baserede 
services og databaser 

Ved at anvende AXC F 2152 PLCnext Control kan du implementere 
kompakte og intelligente systemmoduler på samme tid

Med PLCnext Technology kan aktuelle og fremtidige interfaces samt 
cloud-baserede services og databaser integreres i løsningen

PLCnext Technology
PLCnext Technology makes it possible to implement automation projects without the 
limits of proprietary systems. You work freely with your favorite programming languages 
and development tools, open-source software and apps. You can also integrate cloud 
services and future technologies individually. 
It is time for a platform that provides completely new levels of freedom for automation. 
It is time to think in new ways. It is time for PLCnext Technology.
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