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Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS

Prezentujemy Państwu system kompleksowej automatyzacji procesu produkcji betonu oraz 
zarządzania węzłem betoniarskim.

Oferowany produkt został opracowany przez profesjonalny zespół projektantów systemów 
teleinformatycznych, informatyków, elektrotechników oraz doświadczonych operatorów węzłów 
betoniarskich.

Proces projektowania, tworzenia systemu sterowania, jak i testowania, realizowany był w oparciu 
o funkcjonujący węzeł betoniarski, wykorzystywany do produkcji betonu towarowego oraz galanterii 
betonowej. Efektem tego było opracowanie systemu sterowania spełniającego bardzo rygorystyczne 
kryteria dokładności dozowania naważeń oraz ich powtarzalności.

Opracowany system prezentuje szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie sterowania, kontroli 
oraz zarządzania, które zostały przetestowane na czynnym węźle betoniarskim i z powodzeniem 
tam funkcjonują. Pozwoliły one m.in. osiągnąć dokładność dozowania składników mieszczącą się  
w tolerancji poniżej 1%. 

Charakterystyka systemu
Podstawowe cechy systemu to:

wielostanowiskowość (system sieciowy),• 
intuicyjna obsługa,• 
skalowalność,• 
elastyczność, • 
struktura modułowa,• 
maksymalizacja bezpieczeństwa pracy,• 
dokładność i powtarzalność naważeń.• 

Wielostanowiskowość 
System LAPIS w pełni wspiera pracę wielostanowiskową (symultaniczną) w sieci. Praca na każdym 

ze stanowisk współgra z pozostałymi. 
Wbudowane algorytmy autoryzacji pozwalają na przydzielenie każdemu użytkownikowi 

odpowiednich uprawnień, umożliwiających dostęp tylko do określonych funkcji programu.  
Oferowany przez nas system oparty jest o architekturę klient-serwer i w pełni obsługuje pracę  
na wielu stanowiskach. 

Dzięki zaimplementowanemu systemowi autoryzacji, każdy użytkownik ma nadany status  
i uprawnienia pozwalające na dostęp do poszczególnych modułów programu. 

System, w ramach jednego klastra standardowo pozwala na stworzenie:
dowolnej liczby stanowisk magazynowych,• 
dowolnej liczby stanowisk administracyjnych ,• 
jednego stanowiska operatorskiego. • 

Istnieje możliwość stworzenia innych stanowisk, o specyficznych uprawnieniach – wedle potrzeb 
Klienta.

Nie ma ograniczenia co do ilości klastrów obsługujących poszczególne mieszalniki, jakie mogą  
ze sobą współpracować. 
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Intuicyjność obsługi programu
Podstawowym założeniem przy projektowaniu stanowiska operatora była intuicyjność obsługi. Aby 

zapewnić optymalną czytelność wszystkich wyświetlanych danych opracowany został dwumonitorowy 
system obsługi. Pozwala to oddzielić część administracyjno od wizualizacyjno-operatorskiej. 
Dodatkowym czynnikiem usprawniającym pracę jest minimalizacja komunikatów (wyskakujących 
okien) do niezbędnego minimum, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa funkcjonowania węzła. 

Doświadczenie wskazuje, że przeszkolenie osób, które nie miały styczności z obsługą komputera nie 
stanowi żadnego problemu. Pracownicy są w stanie opanować obsługę programu już po 2 godzinach 
szkolenia. Osoby o podstawowej znajomości obsługi komputera (Windows, Word) i orientujące się  
w tematyce produkcji betonu są w stanie przygotować wszystko, co potrzebne od budowy receptury 
po wykonanie zarobu nawet bez potrzeby czytania instrukcji i bez szkolenia z naszej strony.

Elastyczność
System LAPIS został stworzony przez Spell Software Sp. z o.o. od podstaw, m.in. w oparciu  

o wieloletnie doświadczenia operatorów węzłów betoniarskich. Jednym z podstawowych założeń 
była elastyczność systemu (z uwagi na różnorodną specyfikę poszczególnych węzłów). 

Zastosowane podejście pozwala zmodyfikować system do aktualnych potrzeb w bardzo krótkim 
czasie. Jesteśmy w stanie zadowolić wymagania każdego klienta w zakresie dostosowania produktu 
do konkretnych potrzeb, bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Skalowalność
W sytuacji rozbudowy węzła, na którym zainstalowany został system LAPIS, dostosowanie 

programu do pracy w nowych warunkach wymaga jedynie zmiany konfiguracji węzła wprowadzonej 
do programu oraz skalibrowania urządzeń.

Konieczność rozbudowy systemu może wynikać również z innych przyczyn, np. ze zmiany sposobu 
zarządzania wieloma współpracującymi węzłami. W takim przypadku, dzięki modułowej budowie 
systemu, łatwo jest rozbudować program o kolejny moduł, nie zmieniając charakterystyki dotychczas 
użytkowanej aplikacji.

Modułowa struktura systemu
W systemie LAPIS wydzielone zostały cztery podstawowe moduły: 

moduł sterowania,• 
moduł magazynowy,• 
moduł administracyjny,• 
moduł raportów.• 

Tryby pracy
Moduł sterowania węzłem pozwala na pracę w trzech trybach:

pełna automatyka pracy,• 
sterowanie ręczne z ekranu monitora (ekran dotykowy lub myszka),• 
sterowanie ręczne z pulpitu.• 

Tryby pracy mogą być zmieniane przez operatora w dowolnym momencie i w dowolny sposób, 
np. z pracy automatycznej przełączyć w tryb ręczny, zadozować wybrany składnik i powrócić do trybu 
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automatycznego. Program podejmie pracę rejestrując w dokumentach wszelkie działania wykonane 
przez operatora. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy opracowywaniu nowych receptur.

Oprogramowanie spełnia wymogi przepisów prawnych (PN – EN 206), generując dokumenty 
WZ dla każdego transportu, dokumenty zarobowe oraz w zakresie dokładności naważeń. Pozwala  
na oddzielne rejestrowanie produkcji własnej, dla której nie ma potrzeby generowania  
dokumentów WZ. Posiada także zaawansowany, wielokryterialny system raportowania oraz 
generowania statystyk pracy węzła. 

Program umożliwia budowanie nieograniczonej bazy klientów, obsługiwanych budów, pojazdów 
(własnych i obcych), surowców, produktów i receptur.

Dokładność naważeń
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, system kontrolujący 

dozowanie poszczególnych składników wykorzystywanych do produkcji betonu recepturowego 
(produkcja galanterii betonowej lub betonów samozagęszczalnych), nie dopuszcza do sytuacji,  
w której pojedynczy zarób byłby przeważony.

Składniki dozowane są w taki sposób, by do mieszarki trafiły w ilościach o dokładnie wskazanej 
wadze. Dzięki temu unikatowemu rozwiązaniu, można dozować kruszywo z dokładnością  
do kilogramów. 

Przeprowadzone testy wykonania powtarzalnych zarobów 0,2 m3 na węźle o pojemności  
mieszadła 1,5 m3 dały wynik dokładności poniżej 1% przy dozowaniu kruszyw czy cementu,  
a dozowanie wody mieściło się w reżimie 0,1 l. 

Funkcjonalność modułów

Funkcje dostępne w module „Operator”:
sterowanie procesem produkcji,• 
kolejkowanie transportów do wykonania,• 
dodawanie i zarządzanie zleceniami,• 
dodawanie i zarządzanie transportami,• 
dodawanie i edycja obsługiwanych budów oraz klientów,• 
raportowanie (produkcji, transportów, zużycia komponentów, dostaw komponentów),• 
parametryzacja ilości, typów i dostaw składników w zasobnikach, silosach, pojemnikach  • 
na domieszki,

Funkcje dostępne w module „Księgowy”: 
przyjmowanie i wprowadzanie zleceń do systemu,• 
wprowadzanie danych klienta, • 
wprowadzanie danych budowy, na którą wysyłane są transporty, • 
wprowadzanie ilości i rodzaju mieszanki betonowej,• 

Funkcje dostępne w module „Administrator”:
wprowadzanie, edycja i nadawanie uprawnień użytkownikom,• 
wprowadzanie i edycja klientów,• 
wprowadzanie i edycja budów,• 
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wprowadzanie i edycja pojazdów i kierowców,• 
wprowadzanie i edycja profili rozładunku,• 
wprowadzanie i edycja komponentów,• 
wprowadzanie i edycja receptur,• 
sporządzanie raportów produkcyjnych (produkcji, transportów, zużycia komponentów, dostaw • 
komponentów).

Moduł OPERATOR

Operator pracuje w module sterowania i jako jedyny może dokonywać wszelkich czynności 
związanych z pracą samych urządzeń stanowiących instalację węzła. To on decyduje, kiedy włączyć 
proces pracy, co w nim zmienić i kiedy. Inne stanowiska nie posiadają takiej możliwości ze względów 
bezpieczeństwa.

Stanowisko operatora jest dwumonitorowe. Jeden ekran pełni rolę panela administracyjnego, 
gdzie przygotowywane są zlecenia oraz inne zadania niezbędne do obsługi zleceń. Drugi monitor 
stanowi panel sterowniczy, gdzie widoczna jest wizualizacja pracy węzła. Na nim operator  
ma możliwość dowolnej ingerencji w procesy produkcyjne. Oba panele pracują niezależnie i pozwalają 
na symultaniczne wykonywanie czynności, co ma istotny wpływ na szybkość i sprawność obsługi 
węzła.

 
Ilustracja 1: po lewej – panel administracyjny, po prawej – panel sterowniczy 

Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS 1, Spell Software Sp. z o.o.

Innowacje zaimplementowane w systemie sterowania
Tryby pracy automatyki.
System LAPIS posiada możliwość trzech rodzajów pracy automatyki:

szybki, • 
dokładny.• 

Tryb szybki służy do produkcji betonu towarowego z zachowaniem naważenia kolejnych zarobów 
tak, by w betonomieszarce znalazła się mieszanka o zadanych parametrach. Dopuszczalna jest jednak 
zadana przez administratora tolerancja naważania kruszyw przy poszczególnych zarobach, np. 5%  
czy 3%.

Tryb dokładny najczęściej wykorzystywany jest do produkcji betonu recepturowego (produkcja 
galanterii betonowej, betonu samozagęszczalnego) i nie występuje w nim sytuacja przeważenia 
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składników a tolerancja naważeń wynosi poniżej 1%. 
Składniki dozowane są w oparciu specjalnie opracowany algorytm, by do mieszarki trafiły 

składniki w dokładnie wskazanej wadze bez względu na warunki. Zastosowane rozwiązania pozwalają  
na dozowanie kruszywa z dokładnością do kilogramów.

Zmiana trybu pracy
W systemie LAPIS istnieje możliwość zmiany trybu pracy z automatycznej na ręczną (z ekranu 

lub z pulpitu) w dowolnym momencie, a także w dowolnym momencie powrotu do pracy w tryb 
automatyczny. Operacje w żaden sposób nie zakłócają procesów produkcji betonu. 

Pomiar konsystencji
Dzięki specjalnie opracowanemu wskaźnikowi aktualnej konsystencji mieszanki operator może 

ocenić jakość mieszanki, która znajduje się mieszadle. W sytuacji, w której zarób jest zbyt gęsty, może 
on uplastycznić beton dodając wody (praktyka wykazuje potrzebę takiego postępowania z uwagi  
na niestabilne parametry cementów w kolejnych dostawach). 

Zastosowany w systemie unikatowy algorytm pozwala na wykonanie tej czynności bez przerywania 
automatycznego trybu pracy. W efekcie czynność ta nie wpływa na realizację naważania innych 
komponentów do następnego zarobu. 

Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, operator może zmienić ilość wody do podania  
w następnym zarobie (na wskaźniku uwidocznione jest, ile dodatkowej wody zadozował). Praca 
cały czas przebiega w trybie automatycznym i cały transport zostanie załadowany automatycznie  
z uwzględnieniem wszelkich dokonanych zmian. 

Panel pomiaru konsystencji oparty o przekładnik prądowy wskazuje operatorowi aktualną 
konsystencję betonu. Jest ona uwidoczniona na czytelnym wskaźniku okna wizualizacji dostosowanym 
do rodzaju aktualnie wytwarzanego betonu. Na ekranie na bieżąco wyświetlane są informacje o ilości 
dozowanej wody. Istnieje możliwość dokonania dynamicznej zmiany w recepturze tak, aby kolejne 
zaroby posiadały właściwą konsystencję.

Dynamiczna korekta receptury
Na etapie wprowadzania zlecenia lub transportu, operator ma możliwość dodania do już  

istniejącej receptury betonu, odpowiedniej domieszki tylko do tego zlecenia lub transportu.  
Znajduje to zastosowanie przy specyficznych warunkach realizacji zlecenia np. odległość do miejsca 
dostawy jest duża lub temperatura powietrza jest wysoka. 

Takie zmiany nie są trwale nanoszone do receptury, ale zostają uwidocznione zarówno  
na dokumencie WZ jak i w raporcie zarobowym.

Wstrzymywanie rozładunku
W razie konieczności operator, podczas pracy w trybie automatycznym, ma możliwość  

wstrzymania rozładunku za pomocą przycisku na ekranie. Operacja ta nie wpływa na pozostałe 
czynności realizowane w węźle. W tym czasie można wykonywać różne operacje związane  
z przygotowywaniem betonu.

Obsługa awarii zasilania
W sytuacji zaniku prądu, system nie wymaga od operatora podejmowania żadnych działań. 

Serwer dysponuje zasilaniem awaryjnym, a w przypadku przedłużającej się awarii zostanie  
on automatycznie zamknięty. Po przywróceniu zasilania system zostaje uruchomiony (podniesiony), 
a program wskaże zlecenie do wykonania, które zostało przerwane. Proces kontynuowany jest  
od momentu przerwania w trybie automatycznym. 

Jeśli w mieszadle znajdował się zarób program poprosi o awaryjne włączenie mieszadła – decyzja 
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tu należy do operatora, bo może zaistnieć konieczność częściowego zrzucenia zarobu z mieszadła.  
Po dokonaniu częściowego zrzutu, operator naciska klawisz start, włącza mieszadło awaryjnie,  
a program dalej zrealizuje zlecenie i załadunek. 

Podobnie rzecz przedstawia się w sytuacji jakichkolwiek awaryjnych wyłączeń spowodowanych 
przez operatora (wyłącznikiem awaryjnym). System podnosi się samoczynnie i może kontynuować 
realizację zlecenia w trybie automatycznym.

System dodatkowych zabezpieczeń
Wprowadzone zostało zabezpieczenie przed podwójnym załadowaniem mieszalnika kruszywami. 

Zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym, system kontroluje czy w mieszalniku jest już 
załadowane kruszywo oraz czy zostało ono już rozładowane. W przypadku próby wrzucenia  
do pracującego już mieszalnika kolejnego kosza z kruszywami, operator jest informowany  
komunikatem o tym fakcie. Dopiero po jego potwierdzeniu ma możliwość wykonania tej czynności.

 

Moduł KSIĘGOWOŚĆ

Moduł księgowy pozwala m.in. na: 
przyjmowanie i wprowadzanie zleceń do systemu,• 
wprowadzanie danych klienta, • 
wprowadzanie danych budowy, na którą wysyłane są transporty, • 
wprowadzanie ilości i rodzaju mieszanki betonowej,• 
obsługa magazynu.• 

Praca osoby na stanowisku księgowym jest funkcjonalnie połączona ze stanowiskiem operatora.  
W przypadku wprowadzania nowego zlecenia, operator jest o tym informowany w sposób 
automatyczny. Analogicznie – po zrealizowaniu zlecenia, użytkownik stanowiska księgowości jest 
informowany o tym fakcie. Samo zlecenie może zostać również wprowadzone przez operatora.

Moduł ADMINISTRATOR

Administrator dysponuje możliwością m.in. 
wprowadzanie, edycja i nadawanie uprawnień użytkownikom,• 
wprowadzanie i edycja klientów,• 
wprowadzanie i edycja budów,• 
wprowadzanie i edycja pojazdów i kierowców,• 
wprowadzanie i edycja profili rozładunku,• 
wprowadzanie i edycja komponentów,• 
wprowadzanie i edycja receptur,• 
konfigurowanie kryteriów dostępu do paneli i funkcji,• 
monitorowanie w czasie rzeczywistym funkcjonowania węzła,• 
przeglądanie, sporządzanie raportów i statystyk pracy węzła.• 

Ze względu na bezpieczeństwo pracy węzła, administrator nie ma możliwości ingerowania  
(poprzez program) w pracę operatora (tylko operator może uruchamiać pracę urządzeń węzła). 
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Kalibracja węzła do pracy po zainstalowaniu systemu.
System LAPIS wyposażony jest w specjalny panel służący do kalibracji węzła. Wraz z zaimplemen-

towanymi algorytmami sztucznej inteligencji (Fuzzy Logic), monitoruje pracę węzła i dostosowuje 
naważanie do istniejących warunków np. pogodowych. 

Po zainstalowaniu programu należy podstawić betonomieszarkę pod zsyp mieszadła i uruchomić 
program automatycznej kalibracji. Program sam dokona kontrolnych nasypów kolejnych kruszyw  
i utworzy bazę danych potrzebnych do pracy. Poszczególne kruszywa zostaną podane do mieszadła 
bez mieszania ich wzajemnie, co nie powoduje strat materiału (można je wykorzystać w dalszej pracy). 
Tą samą metodą kalibruje się cement i domieszki. Czas potrzebny na skalibrowanie tą metodą węzła 
to w przybliżeniu jedna godzina. Po zakończeniu tego etapu można przystąpić do produkcji betonu, 
podczas której algorytmy sztucznej inteligencji dokończą kalibracji. Potrzeba wykonania czterech 
zarobów dla pełnej samodzielnej kalibracji. Alternatywą jest dokonanie dokładnej kalibracji przez 
nasz personel.

Monitoring pracy węzła.
Podczas pracy algorytm sztucznej inteligencji samodzielnie dokonuje odpowiednich korekt  

w bazach danych i nie absorbuje swoimi działaniami operatora. Operator jest informowany 
komunikatami tylko w sytuacji znacznych odstępstw od normy pracy układu (ustalanych przez 
administratora węzła), które są na ogół pierwszym sygnałem niesprawności mechanicznej (np. klapy 
systematycznie spowalniają swoją pracę, co może świadczyć o awarii w systemie zasilania w sprężone 
powietrze, podajnik ślimakowy transportuje znacznie mniej cementu, co może wskazywać na jego 
awarię lub niewłaściwą strukturę cementu).

W przypadku prawidłowego funkcjonowania urządzeń, praca operatora nie jest zakłócana 
notorycznie wyskakującymi monitami do potwierdzenia. 

Ponadto system wyświetla na ekranie cyfrowe oznaczenie cyklu załadunku kolejnych składników. 
Operator i administrator widzą, jaka jest aktualna sytuacja pracy węzła. Stanowisko operatora 
wyposażone jest w dwa monitory – jeden monitor stanowi panel administracyjny, w którym dokonuje 
wszelkich operacji przygotowawczych (zlecenia, dobór receptury, ustawienia wilgotności kruszyw itp.). 
Drugi monitor jest panelem wizualizacyjno-operacyjnym, gdzie w sposób czytelny odzwierciedlona jest 
praca węzła, a operator może dokonywać korekt, jakie są wymagane w danym zleceniu (administrator 
ma jedynie podgląd na to, co się dzieje). 

Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, a jego obsługa intuicyjna. 

 

Ilustracja 3: po lewej – raport transportów, po prawej – ustawienia silosów 
Komputerowe sterowanie procesem produkcji betonu LAPIS 1, Spell Software Sp. z o.o.
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Monitoring operacyjny
System monitoruje pracę wszelkich mechanicznych urządzeń zamontowanych na węźle  

i prowadzi bazę wyświetlanych operatorowi komunikatów o występujących niesprawnościach,  
jak np. szybkość otwierania i zamykania klap zasypów i wag, sprawność podajników cementów  
i popiołu, sprawność podajników domieszek. 

Komunikaty te zostały rozdzielone na dwie grupy, w zależności od wpływu na bezpieczeństwo 
pracy. Komunikaty istotne dla bezpieczeństwa (luźna lina, kosz góra, brak kruszywa w zasypie, 
brak cementu w silosie) wyświetlane są w postaci dużego Komunikaty mniej istotne wyświetlane  
są w specjalnym oknie informacyjnym.

Podsumowanie
Wybierając system LAPIS firmy Spell Software Sp. z o.o., decydują się Państwo na innowacyjny, 

wszechstronnie konfigurowalny i modyfikowalny produkt, optymalizujący procesy produkcji betonu. 
System cechuje się wysoką stabilnością działania i został opracowany pod kątem wytwarzania 
betonu o ściśle określonych parametrach, a także przyjaznego interfejsu obsługi. Jest to produkt stale 
rozwijany i dostosowywany do aktualnych wymagań, technologii i trendów. 


