
Taustatietoa 
 

 

Industrie 4.0: Pilz osallistuu automaation tulevaisuuden luomiseen! 

 

Turvallinen ja älykäs: Matkalla kohti verkotettua 

tuotantoa 

 

Ostfildern, marraskuu 2016 – Industrie 4.0 -tulevaisuusprojektin 

tavoitteena on varmistaa Saksan teollisuuden kilpailukyky. 

Kyse on Internet-teknologioiden sovittamisesta 

tuotantoprosesseihin tuotannon joustavuuden ja 

tehokkuuden lisäämiseksi. Safetyn ja Securityn yhteispeli 

sekä ohjauksen hajauttaminen ovat Industrie 4.0:n 

onnistumisen edellytykset.  

 

Käsitteet Industrie 4.0, Internet of Things ja SmartFactory kuvaavat 

koneiden ja laitosten lisääntyvää verkottumista. IT-tekniikka ja 

automaatio liittyvät tiiviisti toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että 

tulevaisuudessa suuresti verkottunut teollisuus kasvattaa yritysten 

arvonluontipotentiaalia ja alentaa samalla kustannuksia.  

 

Automaatiomaailman jatkokehitys Industrie 4.0 -projektissa asettaa 

yrityksille uusia turvallisuushaasteita: Toivotuissa 

tuotantojärjestelmissä on kyse verkotetuista rakenteista, joihin 

kuuluu lukuisia ihmisiä, IT-järjestelmiä, automaatiokomponentteja 

ja koneita. Osittain autonomisesti toimivien teknisten 

järjestelmäkomponenttien välillä tapahtuu vilkasta ja usein 

aikakriittistä tietojen ja informaation vaihtoa, samalla prosessiin 

osallistuu merkittävästi useampia jalostusketjun toimijoita.  

 

Turvallisuus menestystekijänä 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Saksa 

www.pilz.com 
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Koneiden verkostoitumisen kasvaessa kaksi maailmaa kohtaa 

turvallisuuteen liittyen: Automaation maailma sulautuu IT-

maailmaan. Näkökulmat turvallisuuteen eroavat merkittävästi: 

kansainvälisesti käytetyt käsitteet "Safety" koneturvallisuudelle ja 

"Security" IT- ja dataturvallisuudelle auttavat perustavassa 

erottamisessa. Haasteena on standardoida molempien maailmojen 

vaatimukset sopiviksi ja käytännöllisiksi ratkaisuiksi. Uudet 

suojaustavoitteet kattavat esimerkiksi tuotantotietojen suojauksen, 

tuote- ja kopiointisuojauksen, tietotaitojen suojauksen, 

sisäänpääsysuojauksen, loukkaamattomuussuojauksen ja 

etähuollon.  

 

Yksi kestävän hyväksynnän edellytyksistä on standardoitujen 

mekanismien luominen koneiden väliselle ja koneen sisäiselle 

tiedonsiirrolle. Vain kun molempien maailmojen vaatimukset 

huomioidaan, syntyy käytännöllisiä, käyttäjien hyväksymiä 

ratkaisuja. 

 

Automaatio mekatronisen lähestymistavan mukaan  

Industrie 4.0 asettaa erityisiä vaatimuksia modularisaatiolle, 

verkottumiselle ja ohjaustoimintojen jakamiselle pieniin ja aina 

pienempiin osatoimintoihin.  

 

Koneiden ja laitosten modulaarinen rakenne on yhä tärkeämpää, 

jotta tuotannon muuttuviin vaatimuksiin voidaan mukautua 

joustavasti ja nopeasti. Lisäksi se selkeyttää suunnittelua ja 

parantaa yksittäisten yksiköiden uudelleenkäytettävyyttä. Tähän 

tosin tarvitaan automaatiojärjestelmiä, jotka pystyvät ohjaamaan 

mekatronisiin yksiköihin jaettua ohjausälyä keskeisesti ja 

helppokäyttöisesti. Laitteistot voidaan jakaa selkeisiin, itsenäisesti 

työskenteleviin yksiköihin.  
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Modularisaation etuja ei voida hyödyntää täysimittaisesti nykyisillä 

keskeisillä PLC-ohjauksilla: Yksittäiseen osaan tehdyt muutokset 

aiheuttavat suhteettoman suurta työtä ohjaustasolla, koska 

moduulien ohjelmarakenteet ja tiedonsiirtoyhteydet on muutettava 

keskusohjauksessa.  

 

Tulevaisuuden automaatio edellyttää siksi ratkaisuja, jotka 

pystyvät toisaalta jakamaan ohjausälyä ja toisaalta varmistavat, 

että käyttö on helppoa useiden ohjausten verkottamisesta 

huolimatta. PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä ja reaaliaikaisella 

SafetyNET p:llä Pilz pyrkii johdonmukaisesti modulaariseen ja 

hajautettavaan lähestymistapaan, joka mahdollistaa hajautetun 

ohjausrakenteen etujen hyödyntämisen jo tänään. 

 

Hajautettu ohjausäly 

Tulevaisuudessa hajautettujen järjestelmien älykkäät anturit ja 

toimilaitteet hoitavat yhä useammin ohjausten toimintoja. 

Tavoitteena on konemoduulien keskinäinen sekä ihmisten ja 

koneiden välinen parannettu vuorovaikutus. Turvalliset Motion 

Controllerit, jotka on liitetty tahdistetusti ja turvallisesti tosiaika-

Ethernet-verkon kautta, hoitavat jo nyt paikalliset ohjaus- ja 

analysointitoiminnot. Pilz näyttää tietä tähän suuntaan älykkäillä 

kamerajärjestelmillä kolmiulotteiseen tilanvalvontaan ja 

kamerapohjaisilla suojaus- ja mittausjärjestelmällä.  

 

Industrie 4.0 Pilzin tuotannossa 

Industrie 4.0:n hengessä Pilzin tuotanto on verkottunut edeltäviin 

ja seuraaviin prosesseihin ja toimintoihin. Jo entisessä 

tuotannossa käytettiin IT-tuettuja tuotantoprosesseja, kuten älykäs 

RFID-tuettu työkappalekuljetin. Näitä hyödynnettiin myös uudessa 

järjestelmässä ja niitä on nyt vaihe vaiheelta täydennetty. 

Ostfildernin uudessa Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksessa 
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Pilz optimoi tuotannon ohjauksen konetietojen määrätietoisella 

keruulla ja työstöllä. Tämä vähentää häiriöitä ja keskeytyksiä. 

Työdokumentit tallennetaan Pilz Pilveen, jossa ne ovat 

reaaliaikaisesti käytettävissä myös mobiililaitteilla. Uusia 

konkreettisia tapoja IT:n ja tuotannon yhdistämiseksi syntyy "Pilz 

Ajatustehtaassa 4.0“: IT:n ja tuotantotekniikan asiantuntijat 

kehittävät siellä resursseja Industrie 4.0:n toteutukseen.  

 

Industrie 4.0 -tulevaisuusprojekti 

Industrie 4.0 -tulevaisuusprojekti on osa Saksan liittohallituksen 

Hightech-strategiaa 2020. Industrie 4.0 -projektia tai Integrated 

Industryä koskevaa keskustelua leimaavat kasvavat 

tuottavuudelle, joustavuudelle ja koneiden ja laitteistojen 

käytettävyydelle asetetut vaatimukset. Pärjätäkseen 

kansainvälisessä kilpailussa teollisuus tarvitsee koneita ja 

laitteistoja, joilla se voi tuottaa yksittäisiä tuotteita mahdollisimman 

resursseja säästävästi ja tehokkaasti. Internet-teknologioiden 

käytön myötä tehtaiden tuotanto- ja logistiikkaprosessit tulevat yhä 

älykkäämmiksi - mutta myös monimutkaisemmiksi. Tuotantoon 

syntyy nk. Cyber-Physical Production Systems (CPPS) -

järjestelmiä älykkäillä koneilla, varastojärjestelmillä ja 

käyttöaineilla, jotka voivat itsenäisesti vaihtaa tietoja, suorittaa 

toimintoja ja ohjata toisiaan. Ne voivat parantaa 

teollisuusprosesseja tuotannossa, suunnittelussa, 

materiaalinkäytössä sekä toimitusketjun ja elinkaaren hallinnassa.  

http://www.bmbf.de/de/19955.php  
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Kuvateksti: 

"Turvallisuus on Industrie 4.0:n 
onnistumisen edellytys" Susanne 
Kunschert, Pilz GmbH & Co. KG:n 
toimitusjohtaja ja saksalaisen 
tutkimusyhteenliittymän jäsen. 
 
Kuva: Pilz GmbH & Co. KG 

 Kuvateksti: 

Modularisaatio ja ohjausälykkyyden 
hajautuminen ovat kaksi 
automaatiojärjestelmien 
ominaisuutta, jotka täyttävät Industrie 
4.0 vaatimukset. 

Kuva: Pilz GmbH & Co. KG 

Tekstit ja kuvat voit myös ladata osoitteesta www.pilz.de.  

Pilz-konserni 

Pilz-konserni on automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja 
palvelujen globaali toimittaja. Perheyrityksen pääkonttori sijaitsee 
Ostfildernissa. Pilz varmistaa ihmisten, koneiden ja ympäristön 
turvallisuuden kaikkialla maailmassa 2400 työntekijän ja 42 tytäryhtiön 
voimin. Teknologiajohtaja tarjoaa anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan 
sisältäviä täydellisiä automaatioratkaisuja – mukaan luettuna järjestelmiä 
teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. Salkun 
täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy neuvonta, 
suunnittelu ja koulutus. Pilz-ratkaisuja käytetään kone- ja 
laitosrakentamisen lisäksi monilla aloilla, kuten tuulivoimaloissa, 
rautateillä ja robotiikassa. 

www.pilz.com 
 

Lehdistön yhteystiedot: 

Martin Kurth 
Yritys- ja ammattilehdistö 
Puh.: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
Yritys- ja ammattilehdistö 
Puh: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 
Ammattilehdistö 
Puh: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


