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Rozwiązania modułowe zapewniają bezpieczeństwo maszyn i 

kompletnych instalacji pakujących 

 

Przemysł opakowaniowy 4.0 

Ostfildern, kwiecień 2017 r. – Podobnie jak w przypadku 

personalizacji, inteligentnych sieci i zakładów 

produkcyjnych, również w przemyśle opakowaniowym 

koncepcja Industry 4.0 jest coraz częściej obecna w 

związku z rosnącą presją na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa produktu, zrównoważony rozwój i 

internacjonalizację. Tam, gdzie w dosłownym tego słowa 

znaczeniu, wszystko znajduje się w ciągłym ruchu, istnieje 

duże zapotrzebowanie na zaawansowane koncepcje 

bezpieczeństwa i automatyzacji. Firma Pilz posiada bogatą 

ofertę produktów, rozwiązań i usług dla przemysłu 

opakowaniowego spełniających wymagania Industry 4.0, 

które przynoszą korzyści zarówno producentom, jak i 

operatorom maszyn. 

Elastyczne i modułowe rozwiązania od dawna stanowiły 

wyzwanie dla sektora opakowaniowego. Specyfikacje wymagań 

technicznych wciąż priorytetyzują krótkie cykle produkcyjne, 

maksymalną niezawodność oraz możliwie najkrótszy czas 

przestojów. Sektor nie jest również wolny od wpływu trendów 

rynkowych i musi szybko reagować na zmieniające się 

wymagania klientów, oferując innowacyjne rozwiązania. 

Producenci oczekują, że proces pakowania będzie bardziej 

przyjazny dla środowiska, bądź w większym stopniu oparty na 

materiałach odnawialnych. Nie bez znaczenia pozostają coraz 

surowsze regulacje nakładane na przemysł spożywczy w 

zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów. Również proces 

internacjonalizacji wiąże się z koniecznością spełnienia 

specjalnych wymagań, dotyczącymi między innymi 
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respektowania szeregu norm i regulacji obowiązujących w 

poszczególnych krajach. 

Koncepcja Industry 4.0: nowe perspektywy dla sektora 

opakowaniowego 

Sektor opakowaniowy kładzie duży nacisk na wzrost tempa 

produkcji, kompatybilność ze światem IT oraz spełnianie 

indywidualnych wymagań klientów. Realizacja powyższych 

priorytetów wymaga posiadania inteligentnych zakładów 

produkcyjnych wyposażonych w cyfrowe sieci umożliwiające 

komunikację między ludźmi, systemami IT, podzespołami 

automatyzacji i maszynami. Inteligentne produkty znają 

poszczególne etapy procesu produkcyjnego i autonomicznie 

zarządzają swoją pracą w ramach instalacji. Inteligentne 

moduły wyłączają się, gdy na danym etapie cyklu 

produkcyjnego nie ma zapotrzebowania na ich pracę. W 

przyszłości produkcja zindywidualizowanych rozwiązań 

opakowaniowych będzie relatywnie tania; połączone w sieci, 

zdolne do komunikacji w czasie rzeczywistym instalacje 

pakujące będą szybko reagować na zmieniające się 

wymagania klientów. 

Bezpieczne technologie pakowania 

W wysoce zautomatyzowanym sektorze opakowaniowym 

bezpieczeństwo ludzi i maszyn będzie w przyszłości nadal 

odgrywać istotną rolę. Zróżnicowanie rozwiązań stosowanych 

obecnie w branży jest ogromne: od samodzielnych, 

obsługiwanych bezpośrednio przez operatora maszyn 

pakujących, które np. foliują produkty, aż po w pełni 

zautomatyzowane instalacje, które pracując w 

jednosekundowych odstępach, w trybie trzyzmianowym pakują 

gotowe do wysyłki produkty żywnościowe. Funkcjonowanie 

wielu maszyn jest wciąż zależne od bezpośredniej interwencji 

człowieka – zwłaszcza w kontekście podawania oraz odbierania 
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materiałów. W przyszłości coraz większą popularnością cieszyć 

się będą bezpieczne systemy HRC - oparte na współpracy 

człowieka z robotem, np. na końcach linii pakujących, przy 

magazynowaniu i odbieraniu zamówień lub w aplikacjach typu 

pick & place. Działania ludzi i robotów doskonale się 

uzupełniają, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie osłon 

bez znaczącego podnoszenia ryzyka. 

Instalacje pakujące potrzebują skalowalnych rozwiązań 

Jedną z charakterystycznych cech sektora opakowaniowego 

jest powszechność urządzeń posiadających ryglowane osłony, 

pokrywy, klapy i napędy. Ich użytkowanie wiąże się z wyższym 

niż przeciętny poziomem ryzyka. Firma Pilz już od wielu lat jest 

zaufanym partnerem firm z branży opakowaniowej w obszarze 

automatyki i bezpieczeństwa, oferującym szeroką gamę 

produktów, rozwiązań i usług. Zarówno w przypadku nowych 

inwestycji, modyfikacji posiadanych maszyn, jak i całkowitej 

modernizacji linii pakujących, oferuje produkty i skalowalne 

rozwiązania, które sprawdzą się w każdych okolicznościach, a 

także szeroki zakres usług zapewnienia bezpieczeństwa. 

Obejmują one opracowanie oceny ryzyka i projektu 

bezpieczeństwa, a także wsparcie w procesie uzyskania znaku 

CE dla maszyn pakujących. 

Jedna globalna filozofia i jeden globalny standard jakości 

Czy to w Europie, czy w Azji, w Ameryce Północnej, czy w 

Południowej – wszędzie kierujemy się tą samą filozofią i 

rozumiemy potrzeby naszych klientów. Znamy wymogi 

wynikające z norm i przepisów obowiązujących w 

poszczególnych krajach i szybko dostosowujemy się do zmian 

gospodarczych i technologicznych. Dzięki oferowanym usługom 

zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami i 

normami bezpieczeństwa, klienci zyskują przewagę 
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konkurencyjną na globalnych rynkach, zwłaszcza w obszarze 

eksportu maszyn. 

Kompleksowe portfolio produktów i usług dla przemysłu 

opakowaniowego 

Wydajne rozwiązania dla sektora opakowaniowego łączymy z 

najbardziej zaawansowanymi technologiami z obszaru 

automatyzacji. Dyrektywa maszynowa określa podstawowe 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn pakujących. W 

praktyce sprowadza się to do zharmonizowania 

bezpieczeństwa i automatyzacji, w szczególności gdy zachodzi 

potrzeba dopasowania do nowych zadań lub konserwacji 

maszyny. Na poziomie produktów firma Pilz oferuje szeroką 

gamę czujników bezpieczeństwa, które spełniają 

międzynarodowe normy i przeznaczone są do zastosowania na 

różnych etapach procesu pakowania. Są to między innymi 

czujniki bezpieczeństwa do monitorowania położenia i osłon, 

kurtyny świetlne oraz innowacyjne systemy wizyjne 3D, np. 

SafetyEYE, których zastosowanie pozwala na eliminację osłon 

zabezpieczających w sposób wolny od negatywnych 

konsekwencji dla bezpieczeństwa operatora. 

Spersonalizowana ochrona stref niebezpiecznych 

W zależności od indywidualnych potrzeb, w segmencie 

środków ochrony osłon oferujemy naszym klientom systemy 

PSENslock, PSENmlock, PSENsgate służące do bezpiecznego 

blokowania i ryglowania osłon. Zapewniają one niezawodny 

monitoring drzwi w ogrodzeniach zabezpieczających, a także 

pokryw i klap. Wszystkie wymienione urządzenia spełniają 

wymagania normy PN-EN ISO 14119 oraz posiadają przewody 

zakończone wtyczkami, co znacznie ułatwia proces montażu. 

Kurtyny świetlne PSENopt gwarantują bezpieczny dostęp do 

obszarów niebezpiecznych instalacji pakujących łączą w sobie 

funkcje mutingu, blankingu oraz łączenia kaskadowego. Można 
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je łatwo dostosować do specyfiki danej instalacji, co pozwala na 

opracowanie efektywnego procesu pakowania. Dzięki 

dedykowanemu oprogramowaniu PSENopt Configurator ich 

wdrożenie i obsługa przebiega szybko i sprawnie. Oferujemy 

także moduły PDP67 spełniające wysokie wymagania 

higieniczne przemysłu spożywczego oraz specjalne czujniki 

bezpieczeństwa przeznaczone do stosowania w obszarach 

zagrożonych wybuchem. 

Technologia serwonapędów dla przemysłu 

opakowaniowego 

Zastosowanie napędzanych lub zintegrowanych osi w 

maszynach pakujących pracujących w trybie produkcyjnym lub 

konfiguracyjnym rodzi szereg pytań w kontekście 

bezpieczeństwa. „W sektorze opakowaniowym wymagany czas 

reakcji zmniejszył się z milisekund do mikrosekund. Wymaga to 

przedstawienia praktycznych rozwiązań dla osi wzajemnie 

połączonych”, mówi Andreas Hahn, Product Manager 

odpowiedzialny w firmie Pilz za rozwiązania napędów. 

Technologia serwonapędów firmy Pilz to synonim 

bezpieczeństwa i energooszczędności w rozwiązaniach 

automatyzacyjnych. Zastosowanie otwartej, modułowej 

koncepcji napędu pozwala na łatwą integrację 

serwonapędów i uniwersalnego wzmacniacza PMCtendo w 

istniejącej instalacji. Dzięki produkowanym przez firmę Pilz 

wzmacniaczom do serwonapędów PMCtendo DD5 możliwe jest 

szybsze, prostsze i bardziej precyzyjne sterowanie napędem za 

pośrednictwem połączenia Profinet. W ten sposób firma Pilz 

umożliwia wdrażanie założeń Industry 4.0. 

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki przyjaznej dla 

użytkownika obsłudze 

Przełącznik wyboru trybu pracy PITmode odpowiada za 

kontrolę dostępu i wybór trybu pracy, łącząc w jednym 
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urządzeniu szerokie spektrum funkcji z obszaru 

bezpieczeństwa. Klucz transpondera definiuje osoby 

uprawnione do uruchomienia osi maszyny pakującej w trybie 

bezpiecznym. Ponieważ każdemu kluczowi odpowiada unikalny 

kod, wszelkie niepowołane manipulacje są praktycznie 

wykluczone. Znajduje on zastosowanie szczególnie 

w instalacjach pakujących wykorzystujących liczne sekwencje 

sterowania i tryby pracy. 

Wyłącznik awaryjny PITestop active może być stosowany w 

modułowych instalacjach pakujących o zróżnicowanych 

koncepcjach obsługi, może być w zależności od potrzeb 

bezpiecznie aktywowany lub dezaktywowany zgodnie z normą 

PN-EN ISO 13850. Dzięki podświetleniu można łatwo 

sprawdzić w jakim trybie w danej chwili się znajduje. Może być 

również aktywowany drogą elektryczną i jest zintegrowany z 

obwodem bezpieczeństwa, zatem nie musi być już 

dezaktywowany ręcznie. Aby ograniczyć koszty i zużycie 

energii możliwe jest wyłączenie nieaktywnych części maszyn 

bez konieczności zasłaniania nieaktywnych wyłączników 

awaryjnych. W połączeniu z systemem PNOZmulti lub 

PSS4000 można łatwo wdrożyć elastyczne koncepcje 

bezpieczeństwa. Możliwe jest także szybsze przełączanie 

trybów pracy na wzajemnie połączonych maszynach. 

Kompaktowe pakowanie  

Konfigurowalne sterowniki i systemy sterowania firmy Pilz 

znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zachodzi 

konieczność przetwarzania wielu sygnałów bezpieczeństwa – 

zarówno w pojedynczych maszynach, jak i w połączonych 

instalacjach pakujących. Zastosowanie systemu PNOZmulti 2 

zapewnia efektywność kosztową już od trzech funkcji 

bezpieczeństwa. Równolegle z poprzednią wersją systemu, 
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PNOZmulti, stosowany jest on dzisiaj w wielu maszynach 

pakujących.  

Modułowa struktura systemu PNOZmulti 2 pozwala na jego 

swobodną rozbudowę wraz ze wzrostem wymogów lub 

rozmiarów maszyny. Oprócz monitorowania funkcji 

bezpieczeństwa takich jak zatrzymanie awaryjne, drzwi 

ochronne lub kurtyny świetlne, dzięki swoim funkcjom 

logicznym system może również stanowić platformę dla funkcji 

sterujących maszyny pakującej. Zastosowanie oprogramowania 

PNOZmulti Configurator umożliwia łatwą i intuicyjną 

konfigurację systemu. 

Jeden system gwarantujący bezpieczeństwo procesu 

pakowania 

System sterowania PSS 4000 oferuje maksymalny poziom 

bezpieczeństwa dużych wzajemnie połączonych instalacji 

pakujących, w przypadku których wymagana jest elastyczność i 

zdolność rozbudowy. Dzięki możliwości zastosowania 

sterowników o zróżnicowanych parametrach, przeznaczonych 

do zadań związanych z bezpieczeństwem i automatyzacją, 

system można łatwo zaadaptować do indywidualnych 

wymagań. W praktyce aplikacja jest rozproszona na kilku 

modułach sterowania, a szereg funkcji przenoszonych jest na 

urządzenia peryferyjne. Jednak instalacja jako taka pozostaje 

jednolitym projektem. System PSS 4000 umożliwia także 

podłączenie i synchronizację kilku sterowników równorzędnych 

zgodnie z zasadą multi-master. 

Za pośrednictwem platformy programowej PAS4000 można centralnie 

programować i konfigurować wszystkie elementy sieci, a 

oprogramowanie PASvisu daje producentom i użytkownikom instalacji 

możliwość uzyskania w dowolnej chwili pełnego podglądu projektu. 

Projekt jest przejrzysty i łatwy w obsłudze oraz pozwala na szybką i 

sprawną integrację funkcji wymaganych przez klienta. Dzięki 
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systemowi sterowania PSS 4000 możliwa jest realizacja funkcji 

bezpieczeństwa i sterowania standardowego, umożliwiając wdrożenie 

efektywnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Industry 4.0. 

Pakiet usług uzupełniających 

Firma Pilz jest uznanym dostawcą usług z dziedziny 

bezpieczeństwa maszyn dla przedsiębiorstw działających na 

rynku krajowym i międzynarodowym. Czerpiąc z ponad 

trzydziestoletniego doświadczenia w branży, oferuje praktyczne 

odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa - 

zarówno ogólne, jak i dotyczące specyfiki konkretnych branży. 

Pakiet oferowanych usług profilowany jest pod kątem 

specyficznych wymagań klienta i obejmuje ocenę ryzyka, pełny 

proces projektowania oraz pomoc w procesie uzyskania znaku 

CE na zasadach określonych w Dyrektywie maszynowej 

2006/42/WE, gwarantując w ten sposób zgodność z przepisami 

prawa międzynarodowego. 

(Liczba znaków: 12.203) 

Grupa Pilz  

Grupa Pilz jest globalnym dostawcą produktów, systemów i usług dla 
technologii automatyzacji. Ta rodzinna firma z siedzibą w Ostfildern 
koło Stuttgartu zatrudnia około 2400 osób. Dzięki 42 oddziałom na 
całym świecie dostarcza bezpieczne rozwiązania dla ludzi, maszyn i 
środowiska. Oferuje kompletne rozwiązania w zakresie automatyzacji 
obejmujące czujniki bezpieczeństwa oraz technologię sterowania i 
napędu - w tym systemy komunikacji przemysłowej, diagnostyki i 
wizualizacji. Konsulting, inżynieria i szkolenia uzupełniają 
międzynarodową ofertę usług. Oprócz maszyn i urządzeń, 
rozwiązania firmy Pilz są stosowane w wielu sektorach, takich jak 
energetyka wiatrowa, technologia kolejowa i robotyka. 

www.pilz.com 
 

Dane kontaktowe dla mediów: 

Martin Kurth 
Prasa korporacyjna i 
techniczna 
Tel.: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
Prasa korporacyjna i techniczna 
 
Tel.: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 
Prasa techniczna 
 
Tel.: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


