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ENDIS 4.0 jako odpowied na wymagania Przemys³u 4.0
w obszarze zasilania i sterowania dla górnictwa
W artykule przedstawiono nową linię produktową do rozdziału energii i sterowania
ENDIS 4.0 z perspektywy wymagań Przemysł 4.0 stawianych przed Europą. W referacie
zostały zaprezentowane różnorodne warianty technicznego rozwiązania oraz możliwości
konfiguracji i szybkiej rekonfiguracji. Autorzy zawarli również swoje przemyślenia oraz
obserwacje aktualnego stopnia wdrożenia wytycznych Przemysłu 4.0 w polskiej i światowej branży górniczej.
Słowa kluczowe: ENDIS, przemysł 4.0, stacja kompaktowa, przesyła energii, stacja
transformatorowa, IoT
1. WSTÊP
Idea Przemysłu 4.0 już na dobre zakorzeniła się
w Europie. W Polsce w branży górniczej jest coraz
częściej omawiana i widoczna w działaniach wielu
firm. Samo pojęcie przywołuje na myśl skojarzenia
związane z inteligentną kopalnią, zakładem, fabryką,
digitalizacją, pełną integracją produktów z infrastrukturą, ich komunikacją z producentem czy analizą danych w czasie rzeczywistym.
Czym w takim razie jest Przemysł 4.0? To czwarty
etap (r)ewolucji przemysłowej. Pierwsza rewolucja

miała miejsce w XVIII wieku i oparta była na mechanizacji produkcji dzięki wykorzystaniu maszyny
parowej. Druga z kolei rozpoczęła się na początku
wieku XX po wprowadzeniu produkcji masowej i wykorzystaniu elektryfikacji. Trzecia rozpoczęła się po
upowszechnieniu automatyzacji w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, co było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki i rozwiązań IT.
Czwarta rewolucja toczy się obecnie. To rewolucja
oparta na systemach cyberfizycznych i dynamicznym
przetwarzaniu danych (rys. 1).

Rys. 1. Etapy rewolucji przemysłowej [1]
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Grupa Becker jako światowy lider w produkcji wysoko zaawansowanych rozwiązań elektrotechnicznych
dla przemysłu górniczego w ramach nowej linii produktowej ENDIS 4.0 również spełnia wymagania
Przemysłu 4.0, a także wymagania klientów ze wszystkich kontynentów. Poniżej przedstawiamy poszczególne rozwiązania techniczne i technologiczne w tym
obszarze.

2. ENDIS 4.0 
PRZEDSTAWIENIE LINII PRODUKTOWEJ
W STOSUNKU DO WYMAGAÑ
PRZEMYS£U 4.0
ENDIS 4.0 to rodzina uniwersalnych stacji kompaktowych przeznaczonych dla różnych poziomów
napięcia, w zależności od zapotrzebowania. Dzięki
konstrukcji modułowej przewiduje zabudowę 4, 8, 12,
16 lub 24 paneli stycznikowych, w tym również wyłącz-

nikowych. Konstrukcja stacji kompaktowej umożliwia
stosowanie dla napięć od 500 V do 4,16 kV, posiada
odporność na napięcia do 25 kV, prąd znamionowy
1250 A oraz łączeniowy prąd zwarcia 25 kA. Ta cecha
umożliwia łatwą i szybką rekonfigurację stacji w miarę zmieniających się wymagań klienta czy zasilanych
maszyn i urządzeń.
Stacja kompaktowa może wystąpić w obudowie
(rys. 2) tzw. wysokiej (H) i niskiej (L). W wersji wysokiej dostępne są dwa poziomy z maksymalnie 24 miejscami dla paneli stycznikowych. Poszczególne przedziały są zamknięte drzwiami z systemem szybkiego
otwierania. Konstrukcja umożliwia jej zabudowę na
kołnierzu stacji transformatorowej. Zastosowane
konstrukcje są maksymalnie ustandaryzowane oraz
przemyślane pod względem szybkiej rekonfiguracji
oraz serwisowania.
Dodatkowo obudowy mogą być wyposażone w różnego rodzaju szybkozłącza oraz wpusty po obydwu
stronach, co zostało przedstawione na rysunku 3.

Rys. 2. Możliwości konfiguracji stacji kompaktowych

Rys. 3. Możliwość zastosowania różnego rodzaju złączy oraz wpustów
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Rama konstrukcyjna (rys. 4) dla paneli stycznikowych montowana jest całkowicie poza obudową
ognioszczelną. Konstrukcja ramy eliminuje konieczność łączenia obwodów głównych i pomocniczych
w obudowie ognioszczelnej. Dzięki temu możliwe jest
także zastosowanie ramy konstrukcyjnej dla paneli
stycznikowych w strefie niezagrożonej wybuchem,
a następnie jej zabudowę w odpowiedniej osłonie
przemysłowej. Dodatkowo w przypadku potrzeby wymiany wnętrza obudowy w warunkach dołowych, cała
konstrukcja jest przygotowywana w miejscu do tego
sprzyjającym (warsztat), a w miejscu pracy stacji dokonywana jest podmiana całej konstrukcji.
Szczególne właściwości ramy konstrukcyjnej:
– panele stycznikowe są podłączane i odłączane od
obwodów silnoprądowych elektrycznie z możliwością manualnej ingerencji,
– automatyczne odłączanie uszkodzonych paneli stycznikowych od obwodu silnoprądowego, z zachowaniem połączeń diagnostycznych i zasilania sterowniczego,
– automatyczne rozpoznawanie podłączanych paneli (brak kodowania),
– obciążalność styków głównych do 1000 A,
– możliwość zastosowania wyłącznika mocy do 1000 A,
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– zintegrowane opcjonalnie zabezpieczenie łukochronne,
– swobodny dostęp do tylnej części stacji kompaktowej w celu podłączenia przewodów,
– uniwersalne miejsce przeznaczone do podłączenia
paneli stycznikowych jedno- i dwuodpływowych oraz
transformatorowych.
Stacje kompaktowe z rodziny ENDIS 4.0 wyposażane są w zoptymalizowaną nową generację paneli stycznikowych. Konstrukcja wszystkich paneli stycznikowych
jest identyczna dla wszystkich poziomów napięcia. Dwuodpływowe panele stycznikowe TCU zostały wykonane
dla napięcia znamionowego wynoszącego do 1140 V,
prądów obciążenia 2 × 250 A i posiadają zdolność łączeniową wynoszącą 4 kA. Panel stycznikowy typu
HPC 500 został wykonany dla napięć znamionowych
do 4,16 kV, prądu obciążenia 500 A oraz prądu znamionowego łączeniowego wynoszącego 6 kA. Styki silnoprądowe można wymieniać samodzielnie. Wyłącznik
mocy typu CB 1000 został wykonany dla napięcia znamionowego wynoszącego 4,16 kV, prądu znamionowego
wynoszącego 1000 A i posiada zdolność łączeniową wynoszącą 25 kA (rys. 5). W stacji kompaktowej zintegrowano wyjście oświetleniowe bez potrzeby wykorzystania miejsca podłączania dla panelu stycznikowego.

Rys. 4. Rama konstrukcyjna dla paneli

Rys. 5. Panele stycznikowe
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Rys. 6. Ekran panelu dotykowego do wizualizacji stacji kompaktowej – przykłady

Wyposażeniem standardowym jest moduł kontrolny o prędkości transmisji wynoszącej 500 kBit/s dla
interfejsów sieciowych oraz komunikacji z panelami
stycznikowymi. Stacja posiada 15-calowy ekran dotykowy z pełną wizualizacją diagnostyki poszczególnych
paneli, ich konfiguracji oraz historii ich pracy (rys. 6).
Nawet przy wysuniętym panelu zachowana jest pełna transmisja diagnostyczna i zasilanie obwodów sterowniczych.
Obecnie w zakładach przemysłowych tylko część
urządzeń i sensorów jest ze sobą połączona. Sensory połączone z systemami automatyki służą głównie
do odczytywania parametrów i sterowania procesem
produkcyjnym. Przemysłowy Internet Rzeczy sprawia, że coraz więcej urządzeń ma wbudowane czujniki i procesory, co pozwala na ich sprawną komunikację i interakcję. Wpływa to również na coraz bardziej
scentralizowaną kontrolę, a zdecentralizowana analityka umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym [1].
W ramach stacji kompaktowej wszystkie istotne
podzespoły są diagnozowalne, „usieciowione” i inteligentne, przez co potrafią komunikować się ze światem zewnętrznym. Dzięki tej funkcjonalności nawet
zdalnie serwis firmy Becker jest w stanie bardzo precyzyjnie stwierdzić, który z podzespołów uległ awarii
i w jaki sposób do niej doszło. Dodatkowo dzięki szerokiej diagnostyce w niektórych przypadkach istnieje możliwość predyktywnych działań serwisowych.
Grupa Becker kładzie na tę funkcjonalność szczególny nacisk z uwagi na to, że ma klientów na całym
świecie, a więc możliwość zdalnego serwisu i przewi-

dywania awarii jest znaczną oszczędnością kosztów
serwisowych.
Opcjonalnie stacja kompaktowa może być zintegrowana z sterownikiem PLC przez interfejsy magistrali systemowej Mincos AST, BTS lub innym
wymaganym przez klienta w celu wykonywania aplikacji bez stosowania dodatkowych sterowników zewnętrznych.
Wraz z upowszechniającą się łącznością i wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych wywodzących się z Przemysłu 4.0 rośnie potrzeba stosowania zabezpieczeń przed cyberatakami lub
zakłóceniem poprawnego działania. W konsekwencji
istotą cyberbezpieczeństwa jest niezawodna komunikacja i zaawansowane systemy identyfikacji użytkowników udzielające dostępu do urządzeń. ENDIS 4.0
w pełni spełnia te standardy dzięki zabezpieczeniu
interfejsów komunikacyjnych i wprowadzeniu poziomów dostępu do zmian parametrów czy istotnych
ustawień i funkcji.
W celu ułatwienia obsługi, uruchamiania i serwisowania stacji za pośrednictwem 15-calowego panelu
dotykowego dostępne są liczne, zrozumiałe instrukcje
w formie tekstowej oraz graficznej (schematy, animacje) w języku kraju użytkownika oraz innych wymaganych językach. Dodatkowo stacja może pełnić funkcję
centrali transmisyjnej oraz konwertera pomiędzy różnymi technologiami transmisji (rys. 7).
Dodatkowo istnieje możliwość zdalnego podłączenia się serwisu do stacji kompaktowej i zdalnego
wsparcia obsługi u klienta przy umożliwieniu takiego
połączenia w infrastrukturze użytkownika.
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Rys. 7. W pełni konfigurowalne wyposażenie transmisyjno-sterownicze [2]
Technologia ENDIS 4.0 jest w pełni zintegrowana
z systemem automatyki PROMOS 4.0 (rys. 8). Integracja odbywa się zarówno na poziomie sprzętowym,
jak i poziomie oprogramowania. Na rysunku 8 przedstawiono tradycyjną konfigurację wcześniejszej wersji
systemu ENDIS i PROMOS. W lewej części rysun-

ku widać oddzielną stację kompaktową do zasilania głównych odpływów przenośnika taśmowego, oddzielny moduł oświetleniowy oraz sterownik systemu
PROMOS. Po prawej stronie dzięki pełnej integracji
ENDIS 4.0 z systemem PROMOS 4.0 wszystko jest
zintegrowane w ramach jednej stacji.

Rys. 8. Różnica pomiędzy tradycyjną integracją ENDIS i PROMOS oraz nową 4.0 obu linii produktowych
Możliwości i funkcjonalność systemu PROMOS 4.0
zostały opisane w artykule System automatyzacji przenośników typu Promos 4.0 zaprezentowanym na XIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” w 2017 roku [3].

3. PODSUMOWANIE
Światowa branża górnicza przechodzi z Przemysłu 3.0 do 4.0, czego rezultaty widać w sterowaniu
produkcją, skracaniu cyklu przygotowania inwestycji czy relacjach z klientem. Utrzymanie kontaktu
m.in. na poziomie technicznym ze światowymi poten-

tatami górniczymi jest niezbędnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost opłacalności wydobycia.
Nie można zapomnieć o kwestiach regulacyjnych
związanych m.in. z dostępem do danych. Firmy zbierają ogromną ilość danych i ponoszą odpowiedzialność za to, by je chronić. Skala zmian technologicznych przyspiesza wykładniczo. Dziesięć lat temu nikt
nie korzystał ze smartfonów, a teraz posiadamy takie
urządzenia dostępne nawet w atmosferach zagrożonych wybuchem. Istnieje prawdopodobieństwo, iż za
dziesięć lat kompleksy wydobywcze będą już w pełni
autonomiczne. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie nowe rozwiązania będą dostępne i czego będziemy potrzebować w przemyśle.
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Bardzo ważne jest pokonanie jednej z głównych
barier efektywnego wdrożenia Przemysłu 4.0: niskiej
świadomości kadr oraz organów regulacyjnych. Jest
to wciąż świeży temat. Coraz większe wykorzystanie
systemów automatyki, sensorów, oprogramowania
i narzędzi analitycznych pozwala analizować efekty
wdrożonych rozwiązań i co najważniejsze – koncentrować się na tych zmianach, które wnoszą największą
wartość.
Bardzo istotną kwestią jest również nasz system
edukacji, który powinien być oparty na projektach
i uczyć inżynierów rozwiązywania problemów. Polska
ma mnóstwo zdolnych i głodnych wiedzy inżynierów,
ale brakuje specjalistów interdyscyplinarnych łączących wiedzę techniczną z biznesowymi umiejętnościami miękkimi. A właśnie takowe są wymagane, aby
móc w pełni wdrażać założenia Przemysłu 4.0.
Zaprezentowana grupa produktowa ENDIS 4.0
jest jedną ze składowych, środkiem dojścia do pozio-
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mu Przemysłu 4.0, ale czy i jak ją wykorzystamy, to
zależy tylko od nas samych.
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