Silmäys Industry
4.0 -hypen taakse

Joustavampi lähestyminen
digitalisaatioon
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Kun vallankumous tulee, se tulee kuin aalto. Joskus
se tulee hitaasti, ajan myötä rakentuen, keräten
energiaa ennen rantaan iskeytymistään. Toisinaan
se on kuin tsunami; maanjäristys, joka päästää
hyökyaallon valtavan energiamäärän valloilleen.
Monille Industry 4.0 tuntuu tsunamilta. Konseptin
vuonna 2011 tapahtuneesta esittelystä lähtien se on
ravistellut valmistavaa teollisuutta sellaisilla termeillä
kuin esineiden internet (IoT), älykkäät tunnistimet,
pilvianalyysi ja monia muita, aiheuttaen epävarmuutta
teollisuusjohtajien sydämiin.
SMC:n varmuus tulee hillityn lähestymistavan
omaksumisesta Industry 4.0:aan. Japanissa
pääkonttoriaan pitävän konsernin johtamiskulttuurina
on investoiminen hyväksi havaittuun teknologiaan, ei
hyppyihin tuntemattomaan.
Tänä päivänä SMC tarjoaa täyden valikoiman
teollisuuden automaatioratkaisuja; pneumaattiset ja
sähköiset toimilaitteet, väliaineen ohjaus ja paineilman
käsittelylaitteet sekä tunnistimet ja kytkimet.
Tässä julkaisussa tarkastellaan Smart Flexibility
-konseptia ja SMC:n Industry 4.0 -strategiaa, joka
keskittyy aina asiakkaaseen riippumatta siitä,
kuuluuko asia Industry 4.0:n piiriin vai ei.
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Industry 4.0 -hype

Kun tohtorit Henning Kagermann, Wolfgang
Wahlster ja Wolf-Dieter Lucas pitivät
lehdistötilaisuuden Hannoverin messuilla
Saksassa huhtikuun alussa 2011, he
eivät voineet aavistaa, millaisen pysyvän
vaikutuksen heidän fraasinsa ”Industry 4.0”
tekisi kautta maailman.
Nämä kolme tutkijaa olivat varmoja
asiastaan: tulevaisuus on tässä ja se
on digitaalinen. Aihetta käsittelevässä
seminaariartikkelissaan he kirjoittivat:
”Tuotantolaitosten, teollisuustuotteiden ja
yhtä lailla arkisten tuotteiden digitaalinen
viimeistely, johon sisältyy integroituja
muisti- ja viestintäominaisuuksia,
radiotunnistimia, sulautettuja toimilaitteita ja
älykkäitä ohjelmistoja, luo sillan virtuaalisen
”kyberavaruuden” ja reaalimaailman välille
synkronoimalla digitaaliset mallit ja fyysisen
todellisuuden hienovaraisesti yhteen”.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä viesti on
laimentunut vuosien kuluessa. Tehtaissa on
enemmän tunnistimia, enemmän dataa ja
enemmän yhdistettyjä laitteita kuin koskaan
ennen, ja silti monilta puuttuu edelleen tapa
muuttaa tämä todelliseksi arvoksi, josta
koituisi konkreettista tuottoa yritykselle.
Vaikka valmistajat nyt ymmärtävät
digitaalitekniikan tarjoamat edut – ja
käyttöönottoaste on kasvussa – virtuaali- ja
lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn (AI)
kaltaisten teknologioiden hyödyntämiselle on
edelleen esteitä.
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McKinsey-konsulttiyhtiön
tekemä tutkimus osoittaa,
että vaikka esimerkiksi AI:n
ennustetaan tuottavan kahden
biljoonan dollarin verran arvoa
valmistus- ja toimitusketjujen
suunnittelusektorilla vuoteen
2020 mennessä, vain harvat
yritykset ovat luoneet pohjan,
joka mahdollistaa AI:n arvon
hyödyntämisen laajassa
mittakaavassa. Yhtiö kertoo
analyysissään: ”Monilta
organisaatioilta puuttuu edelleen
perustavanlaatuiset käytännöt
arvon saamiseksi AI:stä
laajemmassa mittakaavassa
– esimerkiksi AI:n tarjoamien
mahdollisuuksien kartoittaminen
sekä selvien strategioiden
luominen AI:n tarvitseman datan
kokoamiseen”.
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Teollisuus murroksessa

SMC tukee tänä päivänä
teollisuusautomaatiota kehittämällä
innovatiivista pneumaattista ja
sähköistä teknologiaa. 28:ssa
Euroopan maassa työskentelevän
1500:n suunnitteluasiantuntijansa
avulla SMC:n tavoitteena on
toimittaa monipuolisia laitteita,
kuten pneumaattisia toimilaitteita
ja paineilman käsittelylaitteita
sekä suuntaventtiilejä, sähköisiä
toimilaitteita jne.

Tänä päivänä SMC toimii monilla
aloilla, mukaan lukien auto-,
elektroniikka-, elintarvike- sekä
juoma-, kaivos-, rakennus-,
pakkaus- ja muu teollisuus. Yhtiön
asiakkaita ovat OEMkonevalmistajat ja loppukäyttäjät
näillä sektoreilla
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Teollisuuden haasteet
Yhtiön asiakkaita ovat OEMkonevalmistajat sekä loppukäyttäjät
kyseisillä sektoreilla.
Tuote- ja teollisuusasiantuntijamme
ja heidän asiakkaansa ovat kokeneet
monia teollisuuteen vaikuttavia
haasteita, joiden voittamiseksi he
jatkuvasti työskentelevät. Ennen
kuin menemme heidän tarinoihinsa,
käydään läpi muutamia yleisiä
haasteita.
Haasteet voidaan jakaa neljään
luokkaan. Nämä ovat: fyysiset
haasteet, aika- ja arvohaasteet,
johtamishaasteet ja inhimilliset
haasteet.
Fyysiset haasteet liittyvät tyypillisesti
tuotteiden koon pienentämiseen,
tuotteiden keventämiseen ja
energiankulutuksen vähentämiseen
tuotantoprosessissa. Nämä
parannukset toivat lisähyötynä
paineilmajärjestelmien
ilmankulutuksen vähenemisen.

Aika- ja arvohaasteisiin sisältyy
tarve parantaa tuottavuutta ja
tuotannon läpimenoa. Jotkut
ovat huolissaan siitä, että paljon
ihmisiä työskentelee vähän taitoa
vaativissa vaihetöissä lisäarvoa
tuottavien tehtävien sijaan.
Samaan luokkaan kuuluvat myös
mutkikkuuden hallintaan liittyvät
kysymykset. Tässä yhteydessä
asiakkaat mainitsevat usein
lisä-älyn tarpeen tehtaillaan
sekä tuotannon joustavuuden
tarpeen yhdistettynä laajempaan
personointiin.

Johtamishaasteet heijastavat
johtajien ja päälliköiden
kykyä tehdä päätöksiä
käytettävissään olevien tietojen
perusteella. Mahdollisuus
nojata reaaliaikaisiin tietoihin
kvartaalilukujen sijaan on
huomattavasti arvokkaampi
tehokkaan päätöksenteon
kannalta.

Viimeinen kategoria on
inhimilliset haasteet, jossa
suuret kysymykset liittyvät
tekniikan osaamispuutteisiin.
Tämä on luonut ristiriidan
teollisuuden tarpeiden
ja vastavalmistuneiden
opiskelijoiden taitojen välille.
Toinen kategorian ongelma liittyy
taas laitteiden ja ohjelmistojen
käytettävyyteen.

Mahdollisuus nojata
reaaliaikaisiin tietoihin
kvartaalilukujen sijaan
on huomattavasti
arvokkaampi
tehokkaan päätöksenteon kannalta
Huolenaiheena on myös se, että
Aasian markkinoiden hintakilpailu
on ongelmallista kehittyneissä
Keski-Euroopan maissa,
joissa panostetaan laatuun.
Täällä teknologiaa pidetään
”suurena tasoittajana”, joka
auttaa parantamaan
tuottavuutta, lisäämään
sijoitetun pääoman
tuottoa ja antamaan
näille maille
mahdollisuuden kilpailla
globaalissa
mittakaavassa.
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Smart Flexibility
SMC:n vastaus Industry 4.0 -hypeen on käytännöllinen lähestymistapa, joka auttaa SMC:n
asiakkaita löytämään arvoa matkallaan kohti digitalisaatiota. Tämä lähestymistapa on nimeltään
Smart Flexibility.

Joustavuus teollisessa verkottumisessa
varmistaa, että koneet ja laitteet voivat
kommunikoida keskenään, jotta esineiden
internetistä (IoT) tulee todellisuutta.
Joustavuuden mahdollistaa kyky tuoda
laitteita olemassa oleviin verkkoihin,
käyttöönottoaikojen nopeuttaminen sekä sen
varmistaminen, että käyttäjät voivat saada
tarkemman käsityksen järjestelmästä.

Joustavuus älykkäässä huollossa
tarkoittaa ennakoivaa kunnossapitoa
ja kunnonvalvontaa, jolla varmistetaan,
että perinteiset haasteet voitetaan eikä
laitteille tule seisokkiaikaa. Tällä luodaan
tuotantoprosessiin luotettavuutta ja varmuutta,
jotta yritykset voivat toimia parhaalla
mahdollisella tavalla.
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Joustavuus koneiden asentamisessa
mahdollistaa tehtaanjohtajille nopean
reagoinnin jatkuvasti muuttuviin
markkinaolosuhteisiin. Nopea reagointi on
elintärkeää riippumatta siitä, merkitseekö
tämä tuotantolinjojen muuttamista
kausiluonteista kysyntää varten, kuten
makeis- ja herkkutuotteiden osalta joulun
aikaan, tai modulaaristen koneiden käyttöä
tuotantomäärien kasvattamiseksi.

Älykäs energiatehokkuus
Smart Flexibility kattaa myös
energiatehokkuuden. Valmistajien
digitalisoituessa heillä on myös paine tehdä
muutos kestävällä tavalla. Sen lisäksi,
että tämä lähestymistapa on vähemmän
haitallinen ympäristölle, se vaikuttaa myös
tulokseen auttamalla valmistajia alentamaan
energiankulutustaan ja -kustannuksiaan.
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Tapauskertomuksia
Euroopasta
Olemme
Olemme koonneet
koonneet tähän
tähän asiantuntijoidemme
asiantuntijoidemme yksilöllisiä
yksilöllisiä kokemuksia,
kokemuksia jakertomuksia
kertomuksia
asiakkaiden
matkoista
kohti
digitalisaatiota
ja
siitä,
miten
he
muutokseen
asiakkaiden matkoista kohti digitalisaatiota ja siitä, miten he muutokseen suhtautuvat.
suhtautuvat.

Itä-Eurooppa

laadun varmistamiseksi.

Roman Gawron on SMC:n
kansallinen autoteollisuuden
projektipäällikkö Keski- ja ItäEuroopassa alueella, joka
kattaa 14 maata Itävallasta
Puolaan ja Slovakiasta
Ukrainaan, Bulgariaan jne.
Hän vastaa yhteistyöstä
autoteollisuusasiakkaisiin, kuten
eräääseen alueen johtavista
autovalmistajista.

Jos jäähdytysvesi on liian
lämmintä tai virtaama ei riitä,
pisteen laatu ei täytä vaadittua
standardia ja koko auton kori
saattaa joutua romutettavaksi.

Tärkein teollisuudenalamme
Keski- ja Itä-Euroopassa on
autoteollisuus. Täällä näemme
kysyntää suuremmalle
tarkkuudelle ja läpimenolle, joten
nämä asiakkaat ovat erityisen
kiinnostuneita paineilmatoimisten
pneumaattisten toimilaitteiden
käytöstä suurella
paikoitustarkkuudella, usein
jopa 0,1 mm asti, esimerkkinä
pistehitsauksen vaatima tarkkuus.
Näissä hitsaussolusovelluksissa
käytetään HIP eli hall installation
plate -järjestelmiä (vakioitu
asennuslevy käyttökohteeseen)
eri käyttöaineiden jakeluun,
mukaan lukien matala- ja
korkeapaineinen jäähdytysvesi.
Koska väliaineen virtaama ja
lämpötila voivat vaihdella, on
tärkeää, että näitä muuttujia
seurataan jokaisen hitsipisteen
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Tämä on yhdistetty uusimpaan
innovaatioomme, langattomaan
kenttäväylään, joka poistaa
kaapeloinnin tarpeen. Ahtaissa
tiloissa, erityisesti robottivarsissa,
joiden on käännyttävä 360
astetta, voi olla vaikeaa
vetää kaapeleita sähköisille
toimilaitteille tai tunnistimille,
jotka sijaitsevat robottivarren
päässä olevissa tarttujissa.
Tämä ei ainoastaan rajoita
liikettä, vaan aiheuttaa myös
kulumista ja lopulta kaapeloinnin
vikaantumisen. Langattoman
järjestelmän avulla voimme
kerätä tiedot tunnistimista
langattomasti, jolloin toteutuksen
mutkikkuus vähenee.

Langattoman
järjestelmän avulla
voimme kerätä
tiedot tunnistimista
langattomasti, jolloin
toteutuksen mutkikkuus
vähenee.

Toinen alue, jossa olemme
auttaneet asiakkaitamme,
on reagoiminen
kaksoistarttujageometrian
kysynnän kasvuun.
Tuotantolinjalla, jossa robottivarsi
tarttuu ajoneuvoihin tai autonosiin
ja siirtää niitä, teknikoiden voi olla
tarpeen vaihtaa robotin tarttujat
käsin niiden mukauttamiseksi
linjan tai sillä kulkevien
ajoneuvotyyppien muutoksiin.
Kun sähkökäyttö yhdistetään
avoimen standardin mukaiseen
sarjaliikenneprotokollaan (IOLink), asiakkaamme voivat
käyttää yhtä robottivartta,
jossa on kaksoistarttujat eri
geometrioilla. Näin olleen yhtä
robottivartta voidaan käyttää
tuotantolinjalla kahden tai
useamman ajoneuvon kanssa, ja
tarttujaa voidaan vaihtaa varren
siirtyessä kohteesta toiseen,
ilman tarvetta käsin tapahtuvaan
vaihtoon tai uudelleenkalibrointiin.
Tämä innovaatio tulee
osoittautumaan erityisen
hyödylliseksi autoteollisuudessa
lähivuosina, kun autonvalmistajat
toteuttavat suunnitelmansa
tuottaa enemmän sähköautoja
nykyisten mallistojen rinnalla.

Italia
Roberto Rubiliani on SMC:n
tuotepäällikkö Italiassa. Hän
on ollut yhtiön palveluksessa
yli kolme vuosikymmentä ja
ymmärtää paremmin kuin
kukaan, miten innovaatioiden
avulla voidaan vastata
vaihtuvuuden haasteisiin.
Suurin osa asiakkaistamme
Italiassa on OEM-valmistajia, joita
kutsutaan myös konepajoiksi.
Nämä ovat pääosin pieniä
ja keskisuuria yrityksiä, jotka
valmistavat erikoiskoneita
esimerkiksi auto-, pakkaus-,
muovi-, elintarvike ja juoma-,
lääke-, kosmetiikka- ja
työstökoneteollisuudelle.
Koska asiakkaamme vievät
yli 75 prosenttia tuotteistaan
Italian ulkopuolelle, heidän
suurimpia haasteitaan on kilpailu
maailmanmarkkinoilla. Aasian
markkinoiden tuottama hintapaine
voi olla haastava, ja siksi
meidän on kilpailtava teknisillä
innovaatioilla.
Yksi tapa tämän saavuttamiseen
on tarjota pneumaattisia ja
sähköisiä toimilaitejärjestelmiä,

joiden avulla voidaan vastata
vaihtuvuuteen monissa
mutkikkaissa sovelluksissa.
Esimerkiksi sovelluksissa,
joissa käytetään liukujohteita,
servokäyttöjä, kääntöpöytiä,
tarttujia jne., voidaan hyötyä
elektronisten takaisin kytkettyjen
järjestelmien käytöstä. Näiden
järjestelmien avulla
voimme hallita tarkasti
toimilaitteen asentoa ja
suorittaa säätötoimenpiteitä sen
todellisen asennon perusteella.

Sovelluksissa, joissa
käytetään liukujohteita,
servokäyttöjä,
kääntöpöytiä,
tarttujia jne., voidaan
hyötyä elektronisten
takaisinkytkettyjen
järjestelmien käytöstä.
Lisäksi olemme kehittäneet
tunnistimia, joiden avulla tätä
toiminnallisuutta voidaan
hyödyntää olemassa olevissa
pneumatiikkajärjestelmissä, mikä

tekee aiemmin analogisesta
tekniikasta paremmin hallittavaa.
Tämä läpimurto on hyödyllinen
monenlaisissa sovelluksissa,
mukaan lukien kalvorullaimet
pakkauskoneissa. Kun rullain
syöttää kalvoa sovellukseen,
toimilaite tunnistaa rullan
halkaisijan ja varoittaa rullan
loppumisesta järjestelmän
kautta. Näin käyttäjät voivat
vaihtaa rullan oikeaan aikaan
ja mahdollinen seisonta-aika
vältetään.
Samaa periaatetta voidaan
käyttää toimilaitteen
huollontarpeen tunnistamiseen.
Esimerkiksi, jos iskutoiminto
vaatii sylinterin 100 mm
plusliikkeen, mutta toimilaite
antaa 101 mm, järjestelmä voi
hälyttää teknikon ja aikatauluttaa
huollon automaattisesti. Tästä
on hyötyä myös sähkökatkon
tapahtuessa, koska sylinterin
asento on tiedossa ja se voidaan
nollata ilman kalibrointia.
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Saksa
Oliver Prang on SMC:n
sähköisistä tuotteista vastaava
tuotesovelluspäällikkö Saksassa.
Hänen painopistealuettaan on
auttaa asiakkaita löytämään
käyttökohteeseensa parhaiten
sopivat tuotteet.
Saksassa on maailman johtavien
autonvalmistajien kotimaa, joten
siellä keskitytään luonnollisesti
voimakkaasti autoteollisuuteen.
Muut sektorit, kuten
elintarvike- ja juomateollisuus,
pakkausteollisuus ja yleinen
konepajateollisuus, ovat yhdessä
muita suuria aloja.
Tuotteiden suurin kysyntä tulee
mm. lämpötilan hallinnasta,
kuten jäähdyttimistä, sekä
pneumaattisista ja sähköisistä
toimilaitekomponenteista ja niihin
liittyvistä putkista ja varusteista.
Näiden sektorien asiakkailta
saamani palautteen perusteella
he tarvitsevat koneita ja laitteita,
joilla voidaan valmistaa satoja
erilaisia tuotteita samalla
koneella.
Tässä paljastuu tarve Industry
4.0:n joustavuudelle.
Asiakkaat vaativat yhä enemmän
älykkäitä ohjelmistoratkaisuja,
jotka mukautuvat heidän
tarpeisiinsa. Tämän lisäksi
he odottavat käyttöliittymiltä
(HMI) helppokäyttöisyyttä.
Yksi suurimmista haasteista,
joka liittyy uusien Industry 4.0
-teknologioiden käyttöönottoon,
on kuitenkin ihmisten saaminen
muutoksen taakse. Tämä koskee
kaikkia ihmisiä yrityksen sisällä:
insinöörejä, operaattoreita,
johtajia ja päälliköitä.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi
SMC on perustanut
demolaboratorioita, joissa
esitellään asiakkaille uusinta
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teknologiaa ja mahdollisuuksia
heidän sovellustensa
kehittämiseen. Ne kattavat kaiken
ennakoivasta huollosta ja IO-Linkyhteyksistä kunnonvalvontaan ja
älykkäisiin ohjelmistoihin.
Vaikka on totta, että monet
näistä teknologioista ovat olleet
olemassa muodossa tai toisessa
jo viimeisten kahdenkymmenen
vuoden ajan, on tärkeää, että
kerromme ihmisille niiden
tarjoamista digitaalisista
hyödyistä ja siitä, kuinka helposti
he voivat suorittaa tehtävät,
jotka aiemmin vaativat monia
manuaalisia vaiheita.
Uskon, että tämä ymmärrys
auttaa asiakkaitamme
edistymään nopeasti matkallaan
kohti digitalisaatiota seuraavien
viiden vuoden aikana. Tärkeintä

on aloittaa pienin askelin;
aloita kenttätunnistimilla,
käynnistä hyödynnettävän
tiedon keruu, mieti sitten
pitkän aikavälin tavoitteita,

Aloita kenttätunnistimilla, käynnistä
hyödynnettävän
tiedon keruu, mieti
sitten pitkän aikavälin
tavoitteita
kuten kunnonvalvontaa ja
ennakoivaa huoltoa. Vasta sitten
voidaan ajatella pilvipohjaisten
järjestelmien rakentamista ja
tekoälyn käyttöä.

Espanja
Mario Sánchez on markkinointipäällikkö Espanjan ja Portugalin
markkinoilla. Hän on ollut SMC:n
palveluksessa 15 vuotta ja
nähnyt näköalapaikalta Espanjan
hallituksen tukeman ”Industria
Conectada” (yhdistetty teollisuus)
ja Basque Industry 4.0 -ohjelman
käynnistyksen.
Espanjassa suosituimpia
teollisuudenaloja ovat
auto‑, elintarvike ja juoma-,
pakkaus-, maatalous- ja
työstökoneteollisuus sekä joiltakin
osin farmasia- ja lääketeollisuus.
Yksi yleisistä haasteista, joita
olen nähnyt näillä aloilla, on
tuottavuuden parantamisen tarve.
Loppukäyttäjät ovat muutoksen
etulinjassa ja OEM-valmistajien
on kehitettävä koneita,
jotka pystyvät täyttämään
asiakkaiden tarpeen joustavista
tuotantorakenteista, jotka
mahdollistavat erävalmistuksen
tai jopa personoidun elementin
lisäämisen tuotantoon.

Loppukäyttäjät ovat
muutoksen etulinjassa
ja OEM-valmistajien
on kehitettävä
koneita, jotka pystyvät
täyttämään asiakkaiden
tarpeen joustavista
tuotantorakenteista
Tämän toteuttamiseksi he
tarvitsevat reaaliaikaista
tuotantotietoa voidakseen
tehdä oikea-aikaisia päätöksiä.
Yksi olemassa olevien
tuotantorakenteiden esteistä on
yritysjohtajien kyvyttömyys tehdä
johtamispäätöksiä. He nojaavat
usein kvartaaliraporttien lukuihin,
jolloin on liian myöhäistä tehdä
tehokkaita päätöksiä.

Tässä yhteydessä digitalisaatio
voi auttaa reaaliaikaisessa
päätöksenteossa. Tuotantotiedon
läpinäkyvyys tulee mahdolliseksi
digitalisaatioon valmiiden
teknologioiden avulla.
Osa strategiaamme tavoitteen
saavuttamiseksi on ollut kouluttaa
ihmisiä Industry 4.0:aan ja siihen,
mitä se todella tarkoittaa.
Järjestämme myös vuosittain
yli 60 seminaaria, joissa
SMC:n asiantuntijat pitävät
asiakkaillemme teknisiä esityksiä
teollisuuden ajankohtaisista
aiheista. Sen jälkeen kun Industry
4.0 -ohjelma käynnistettiin
Espanjassa, suunnittelimme
seminaarin nimeltä ”4.0
Automation”, jonka tarkoituksena
on soveltaa Industry 4.0 -käsitettä
todellisiin sovelluksiin ja auttaa
ihmisiä ymmärtämään ”mitä”,
”miten se tehdään” ja ”miksi”.
Huomasimme nopeasti, että

monet asiakkaistamme ovat
vielä alkuvaiheessa matkallaan
kohti digitalisaatiota, joten koko
järjestelmien uusiminen kerralla
ei ole mahdollista. He hyötyvät
ennen kaikkea joustavuudesta
ottaa digitaalisia järjestelmiä
käyttöön omassa tahdissaan.
Tähän voisi kuulua koulutus
teollisuuden tietoliikenteestä
tai digitaalisista tunnistimista ja
niiden hyötyjen selventäminen.
Yhteistyö espanjalaisen
rengasvalmistajan kanssa
edesauttoi yritystä
siirtymään Industry 4.0:n
käyttöön. Toimitimme PF3Avirtauskytkimen, jonka
avulla asiakas voi seurata
ilmankulutusta reaaliajassa ja
luoda kulutusprofiilin normaalista
poikkeavien tilanteiden
havaitsemiseksi. Järjestelmä
yhdistettiin langattomaan EX600kenttäväyläämme, ja sovellus
tarjoaa nyt myös ennakoivan
vuotojen hallinnan.
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Britannia
Jeremy Wicks on SMC:n Drives
and Networks -divisioonan
liiketoiminnan kehittämispäällikkö
Britanniassa. Hänen
erikoisalueensa kattaa tasaja vaihtovirtakäytöt askel- ja
servomoottoreista verkotettuihin
vahvistimiin ja ohjaimiin, jotka
mahdollistavat moniakselisen
ohjauksen.
Teollisuuden verkottuminen
on yksi nopeimmin kasvavista
kysynnän aloista Britanniassa.
Tämän seurauksena monet
asiakkaistamme ovat vähemmän
tuotekeskeisiä ja enemmän
tuloshakuisia. He arvioivat, mitä
parannuksia teknologia voi tuoda,
ja kannustavat kaltaisiamme
yhtiöitä innovoimaan
nopeammin ja auttamaan heitä
johtavan markkina-aseman
säilyttämisessä.

Monet asiakkaistamme ovat vähemmän
tuotekeskeisiä ja
enemmän tuloshakuisia.
He arvioivat, mitä
parannuksia teknologia
voi tuoda ja kannustavat
kaltaisiamme yhtiöitä
innovoimaan
nopeammin
Jos asiakkaat pystyvät
lyhentämään koneidensa
rakennus- ja kokoonpanoaikaa,
se johtaa myös rakennus-,
testaus- ja käyttöönottoaikojen
nopeutumiseen tehtaan
lattiatasolla.
Toisin kuin muissa maissa,
kuten Saksassa, Italiassa ja
Espanjassa, Britanniassa ei
ole paljon konepajoja, minkä
vuoksi se tukeutuu kilpailussa
markkinoilla enemmän tekniseen
osaamiseen.
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Kysyntä on erityisen suurta
puolijohde- sekä elintarvike ja
juomateollisuudessa toimivien
asiakkaiden taholta. Ratkaisuna
innovaatiomme, kuten langaton
EX600-kenttäväyläjärjestelmä,
ovat ihanteellisia. Se vähentää
aikaa vievän kaapeloinnin
tarvetta ja mahdollistaa
etäyhteyden järjestelmään.
Tämä on arvokasta laajoissa
teollisuusympäristöissä,
koska laitekokoonpanot
voidaan toimittaa ajoissa eikä
asiantuntijoiden apua välttämättä
tarvita aina kun laitteita
vaihdetaan tai päivitetään.
Tästä on hyötyä myös pienille
ja keskisuurille yrityksille,
kuten artesaanileipureille

tai viininvalmistajille, jotka
voivat hyötyä verkottuneiden
koneidensa joustavammasta
konfiguroinnista.
Odotan, että teollisuus omaksuu
lähivuosina enemmän yhteyksiä
ja oppii hyödyntämään niitä
paremmin. Yritysjohtajien on
muistettava, että teknologia
on keino päästä päämäärään,
ei päämäärä itse. Heidän on
kysyttävä itseltään ”paljonko
lisäarvoa tämä tuo yritykselleni?”
Tämä on tehtävä riippumatta
konseptista, jonka alla sitä
myydään.

Tuotteet
SMC:n innovaatiot kattavat kaiken ilmavuotojen tunnistusjärjestelmistä
nopeudensäätimiin, langattomiin kenttäväyläjärjestelmiin ja toimilaitteiden
asennontunnistimiin. Tarkastelemme seuraavaksi joitain keskeisiä tuotteita,
joilla voidaan aloittaa matka kohti digitalisaatiota.

Automaattinen
vuodontunnistusjärjestelmä
Pneumatiikkajärjestelmissä väliaine muodostaa
vain pienen osan siitä, mitä itse järjestelmän käyttö
maksaa. Suuren kustannuserän muodostavat
vaihteleva ilmantarve, ilmavuodot, ylipaine ja
virheellinen käyttö. Analoginen menetelmä
ilmavuotojen löytämiseksi järjestelmästä voi olla
työläs prosessi, joka vaatii erityisiä ultraäänilaitteita
ja seisonta-aikaa vuotojen tunnistamista
varten. Tämän ongelman ratkaisemiseksi
SMC on kehittänyt edullisen automatisoidun
vuodontunnistusjärjestelmän:
•

Käyttää virtauskytkintä ja 3-aukkoista
magneettiventtiiliä, joka mittaa poikkeavan
virtaaman normaalilitroina minuutissa (Nl/min)

•

Osoittaa vuodon tarkan sijainnin

•

Vähentää yhdessä valmiusventtiilin kanssa
ilmankulutusta käytön aikana

Nopeudensäädin näytöllä
Paineilmasylinterien voimanlähteenä käytettävän
paineilman virtaamaa säädetään yleensä
vastusvastaventtiilillä, jolla voidaan säätää
sylinterin liikenopeutta sovelluksessa. Perinteisesti
huoltoteknikoiden on kuitenkin kuljettava ympäri
tehdasta kääntämässä venttiilejä käsin avaimella;
tämä on epätarkka yritykseen ja erehdykseen
perustuva menetelmä. SMC on kehittänyt
numeronäytöllisen nopeudensäätimen, jota voidaan
säätää ilman työkaluja:
•

Helppo säätää ja lukita ilman työkaluja

•

Numeronäyttöikkuna näyttää asteikon, joka
vastaa nopeutta
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Sähköiset toimilaitteet
Sähköiset toimilaitteet tarjoavat paremman
tarkkuuden, nopeamman jaksoajan ja
takaisinkytkennän vaativissa sovelluksissa.

verkkokaapelien tarpeen. EX600-W tarjoaa
kaikki langallisen järjestelmän toiminnallisuudet
ilman kaapeleita. Järjestelmä on ihanteellinen
mm. robottivarsiin elintarviketeollisuudessa tai
hitsaussovelluksiin haastavissa autotehtaissa.

Sähköiset toimilaitteet mahdollistavat liikkeen
hienosäädön: nopeus, kiihtyvyysvoima ja asento.
Säätö onnistuu käyttökohteesta riippumatta, olipa
kyseessä yksinkertainen varsityyppinen veto- ja
työntöjärjestelmä tai liukujohde, tai mutkikkaampi
kääntöpöytä tai kaksi-/kolmisorminen tarttuja.
Toimilaitteiden lisäksi SMC on yksinkertaistanut
myös moottorin ohjaimia, moniakselisia ohjaimia,
verkkoyhdyskäytäviä ja servo-ohjaimia vähemmän
kaapelointia vaativiksi rakentamalla yksittäisiä
säätimiä, joilla voidaan ohjata useita toimilaitteita.
Nämä järjestelmät minimoivat johdotuksen, mutta
mahdollistavat myös verkon konfiguroitavuuden
ja helpot asetukset avoimien viestintäprotokollien,
kuten IO-Linkin, avulla.

Langaton kenttäväylä
Yhtenä ensimmäisistä tällaisista järjestelmistä
SMC on kehittänyt hajautetun langattoman
kenttäväyläjärjestelmän, joka poistaa
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EX600-W tarjoaa kaikki
langallisen järjestelmän
toiminnallisuudet ilman
kaapeleita
•

Käyttää langatonta peruslaitetta enintään
127 etälaitteen ohjaamiseen 10 m säteellä

•

Käyttää 2,4 GHz ISM-taajuuskaistaa

•

Signaalin vasteaika on vain 5 ms

•

Langaton järjestelmä mahdollistaa I/O- ja
venttiiliohjauksen

EX600 sisältää ominaisuuksia, joita käyttäjät
odottavat langalliselta kenttäväylältä, kuten
nopea käyttöönotto, laitetason rengastopologia
redundanssia varten ja yhteys verkkopalvelimeen
etäohjausta varten.

IO-Link
IO-Link on avoin sarjaviestintäprotokolla (IEC
61131-9), joka mahdollistaa kaksisuuntaisen
kommunikaation IO-Linkiä tukevien ja isäntälaitteeseen kytkettyjen tunnistimien ja laitteiden
kanssa. IO-Linkin isäntäyksikkö voi lähettää
nämä tiedot eri verkkoihin, jolloin tiedot ovat
käytettävissä välittömiä toimenpiteitä varten.

Jäähdyttimet
Tarvitaanpa farmasialaitoksessa nopeaa lämmitystä
ja jäähdytystä, tai tarkkaa säätöä pakkauslaitoksen
muovin laserperforointijärjestelmässä,
jäähdytysaineen lämpötilan hienosäätö on erittäin
tärkeää. Käytettävä väliaine – ilma, vesi, höyry tai
lämmönsiirtoöljy – voi määrittää tehokkuuden, miten
paljon lämpöä järjestelmästä saadaan poistettua, ja
sen myötä lopputuotteen laadun.

Tämä tarkoittaa, että IO-Linkin avulla tehtaat voivat
parantaa tiedon saatavuutta verkossaan ja välittää
prosessitietoja, huoltotietoja ja tapahtumatietoja
samalla kertaa. Merkittävä hyöty on, että
asentajat voivat suorittaa yhdistettyjen laitteiden
kuntotarkastuksia ja vaihtaa tai korjata ne
tarvitsematta odottaa tunnistimen vioittumista. He
voivat tehdä tämän etäyhteyden avulla ja muuttaa
samalla tarvittavia parametreja reaaliajassa.

•

Mahdollistaa tarkan lämpötilansäädön 			
-20 ... +90 °C

Toinen IO-Linkin suuri hyöty on laitteen
kytkettävyys plug and play -periaatteella. Koska
IO-Linkin isäntälaite sisältää tiedot kaikista
laiteparametreista, huoltohenkilöstön ei tarvitse
ohjelmoida tai konfiguroida laitetta aina kun
se lisätään verkkoon. Laite vastaanottaa tiedot
isäntälaitteelta heti liittämisen jälkeen.

•

Jäähdytin reagoi nopeisiin lämpötilan 			
muutoksiin nopealla jaksoajalla

Esimerkkejä laitteista, jotka SMC on integroinut
IO-Link-toiminnallisuuteen:

•

Minimoi energiankulutuksen, ei sisällä			
kylmäainetta

•

Digitaaliset paine- ja alipainetunnistimet ilmalle

•

Digitaaliset virtauskytkimet vedelle

•

Toimilaitteen asennontunnistimet

•

Sähköpneumaattiset säätimet ja
askelmoottorin ohjaimet

•

Kenttäväyläjärjestelmät
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Jälleenrakennus
digitaalisuuden aikaan
Monille yritysjohtajille Industry 4.0:n tulo
on ollut kuin tsunami, joka tuo mukanaan
mullistuksen ja muutospakon. Samoin kuin
rannikkoalueiden ihmisten on mukauduttava
tsunamiin ja reagoitava niihin, niin on
myös teollisuusyritysten mukauduttava
digitalisaation ja Industry 4.0:n tuomiin
muutoksiin.
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Oikea vastaus ei kuitenkaan ole muutos
muutoksen vuoksi. Vastaus piilee
filosofiassa, kuten SMC:n Smart Flexibility,
jonka avulla voit saada kaiken irti teknisistä
innovaatioista tavalla, joka tarjoaa
käytännöllisiä tuloksia käyttäjille. Riippumatta
siitä, kuuluvatko nämä teknologiat Industry
4.0:n piiriin vai eivät, yritysten tulisi vastata
neljänteen teolliseen vallankumoukseen
omaksumalla joustava lähestymistapa
matkallaan kohti digitalisaatiota.
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