
Redukcja ryzyka przy wdrażaniu Przemysłu 4.0   l   Czy EtherCAT jest rozwiązaniem?

Firmy współpracujące:

Połączyć materialne 
z cyfrowym
Zacierając granicę między światem materialnym 
a cyfrowym, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 
zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw

  Prześwietlamy fabrykę Tesli

  Rola czujników w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych

  Przemysłowy Internet Rzeczy 
optymalizuje chłodzenie wyparne

  Systemy MES a Przemysł 4.0

Raport specjalny do:

W
IO

SN
A 

20
18



Sterownik IoT firmy Beckhoff. 
Biblioteka programistyczna TwinCAT IoT daje możliwość integracji każdego sterownika 

firmy Beckhoff z chmurą i tzw. Big Data. Istotną korzyścią dla użytkownika wynikającą z 

otwartej i uniwersalnej technologii sterowania PC-based jest szeroka gama interfejsów 

komunikacyjnych, obsługa wszystkich dostępnych sygnałów I/O oraz możliwość wyboru 

dowolnej chmury (prywatnej lub publicznej) w standardzie AMQP, MQTT i OPC UA.  

www.beckhoff.pl/IoT-Controller 
 

Niezwykle prosta integracja maszyny
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Seria CX2000
CPU: aż do Intel® Core™ i7, quad-core

Seria CX9020
CPU: ARM Cortex™-A8

Seria CX8000
CPU: ARM9

http://www.beckhoff.pl/IoT-Controller
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Falstart dehumanizacji 
– czy Przemysł 4.0 (nie) działa?

Jak żartobliwie (i nie bez słuszności) zauważa jeden z bohaterów filmu „Iron Man 3”, 
największym problemem HR-ów jest czynnik ludzki. Gdyby go wyeliminować, tym 
samym zniknęłoby 99 proc. problemów kadrowych. Jeżeli dobrze się zastanowić, 
podobna idea, choć oczywiście sformułowana w zdecydowanie mniej ironicznym tonie, 
przyświeca koncepcji Przemysłu 4.0, której ukoronowaniem jest przecież realizacja 
wizji „inteligentnej”, w pełni zautomatyzowanej i zrobotyzowanej fabryki przyszło-
ści, w której linie produkcyjne i maszyny same się przezbrajają, diagnozują i serwisują, 
z minimalnym jedynie udziałem człowieka.

Wygląda jednak na to, że czwarta rewolucja przemysłowa potyka się o kłody, które 
sama miała usuwać. Jak wynika bowiem z badań z rynku amerykańskiego (o któ-
rych szerzej piszemy w artykule „Połączyć materialne z cyfrowym”), główną barierą 
we wdrażaniu Przemysłowego Internetu Rzeczy nie jest brak dostępu do technologii 
czy środków na inwestycje, ale złe kultury organizacyjne w firmach. Kultury, w któ-
rych konserwowany jest lęk przed zmianą, w których dominuje myślenie, że lepsze 
jest zawsze wrogiem dobrego, a silosowość organizacji sprawia, że o współpracy dzia-
łów IT i OT można jedynie pomarzyć. Znamy takie firmy, prawda?

Z drugiej strony, jak pokazujemy w artykule „Nowe technologie, problemy i skan-
dale: Prześwietlamy fabrykę Tesli”, problem „kłopotliwego” czynnika ludzkiego nie 
omija także ikon Industry 4.0, z należącą do Elona Muska fabryką w kalifornijskim 
Fremont na czele. Ktoś mógłby powiedzieć: „Przemysł 4.0 nie działa”, ale gdy przyj-
rzeć się sprawie bliżej, problem okazuje się bardziej złożony, a jego przyczyny leżą 
gdzie indziej, w każdym razie daleko od kwestii technologicznych. Gdzie dokładnie 
– przeczytajcie Państwo sami.

Zapraszamy do lektury!
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FABRYKA 4.0

Fabryka 4.0: Czwarta rewolucja prze-

mysłowa jest koncepcją wykorzysta-

nia automatyzacji oraz przetwarzania 

danych w innowacyjny sposób, a także 

wdrażania nowych technologii w pro-

dukcji. Chcąc ułatwić zrozumienie 

istoty Industry 4.0, Siemens przygoto-

wał poradnik przeznaczony dla mene-

dżerów i inżynierów pt. „Od Industry 

4.0 do Smart Factory”. Jest to kompen-

dium wiedzy na temat czwartej rewo-

lucji przemysłowej, zawierające mię-

dzy innymi informacje o korzyściach 

z Industry 4.0, wpływie tej koncep-

cji na zmiany w przemyśle i gospodarce, 

opisy kluczowych technologii i metodyki 

implementacji Industry 4.0 w przed-

siębiorstwie. Skąd pomysł na wydanie 

takiego opracowania i kto może być jego 

odbiorcą?

Cezary Mychlewicz: Przeanalizowaliśmy 
zakres dostępnych materiałów na temat 

Industry 4.0 i zauważyliśmy, że brakuje 
dokumentu, który systematyzowałby 
wiedzę rozproszoną w wielu źródłach, 
często niekompletną, wymagającą od czy-
telnika żmudnego wyszukiwania informa-
cji. Siemens nie bez powodu uznawany 
jest za lidera transformacji cyfrowej, dys-
ponującego właściwymi kompetencjami 
i wiedzą, którą chętnie się dzielimy. Dla-
tego postanowiliśmy wydać kompen-
dium przeznaczone m.in. dla inżynierów 
i menedżerów, zawierające informacje 
podane w przystępny sposób. Zebraliśmy 
je w jednym miejscu i uporządkowaliśmy 
po to, aby inżynierowie mogli łatwo do 
nich dotrzeć.

Które rozdziały tego opracowania 

powinny zwrócić szczególną uwagę 

odbiorcy?

Warto zapoznać się z całym dokumen-
tem, a szczególnie z fragmentami, w któ-
rych wyjaśniamy, czym tak naprawdę 
jest Industry 4.0. Opisujemy w nich, 
jak prawdopodobnie w najbliższym cza-
sie przebiegać będą procesy przemian 
w przedsiębiorstwach. Dla części z nich 
będzie to rewolucja, bo być może przesko-
czą pewien etap w rozwoju, natomiast dla 
innych stanowić będzie kolejny krok na 
drodze do pełnej cyfryzacji.

Małym i średnim przedsiębiorstwom, 
które prowadzą już produkcję, przejście 
w Industry 4.0 umożliwi pominięcie pew-
nych etapów rozwoju. Przykładem ana-
logicznym do przemian, jakie niesie Prze-
mysł 4.0, może być bankowość elektro-
niczna, która pozwoliła polskim bankom 
pominąć niektóre etapy rozwoju, np. 
w dziedzinie kart płatniczych. Natomiast 
dla firm, które już prowadzą produkcję 
ciągłą, takich jak rafinerie i zakłady che-
miczne, Industry 4.0 stanowi dużą szansę 
na rozwój, pozwalającą rozwinąć produk-
cję w sposób jeszcze bardziej efektywny.

Już obecnie na bazie nowych techno-
logii tworzonych według koncepcji Prze-
mysłu 4.0 oferowane są rozwiązania, 
takie jak np. wykorzystanie tzw. bliźnia-
ków cyfrowych, narzędzia dostępnego dla 
wszystkich branż produkcyjnych. Pozwala 
ono w utworzonym w środowisku cyfro-
wym modelu wprowadzać zmiany, wery-
fikować potencjał linii wytwórczych oraz 
testować nowe możliwości, nie ponosząc 
nakładów na rzeczywiste zmiany w sys-
temach produkcyjnych i oszczędzając 
czas w wyścigu o palmę pierwszeństwa 

Siemens ułatwia wejście
w Industry 4.0
Rozmowa z Cezarym Mychlewiczem, 
dyrektorem ds. marketingu 
branż przemysłowych w firmie Siemens.
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na konkurencyjnym rynku. Wytwórcy nie 
muszą już eksperymentować na działają-
cym systemie produkcyjnym, bo można 
to zrobić szybciej i taniej w świecie wir-
tualnym, co pozwala uzyskać ogromne 
oszczędności i uniknąć wielu zagrożeń.

Czy obawa o wysokie koszty tej trans-

formacji jest uzasadniona?

Myślę, że nie ma powodu do obaw, ale 
aby zrozumieć, z czym mamy do czynie-
nia, musimy się odnieść do kilku trendów. 

Zmiany technologiczne i postęp 
techniczny przebiegają w coraz szyb-
szym tempie, co powoduje, że skraca 
się czas dostarczania na rynek nowych 
modeli produktów. Dotyczy to samocho-
dów, artykułów spożywczych, opako-
wań i wielu innych produkowanych dóbr 
konsumpcyjnych. Klienci oczekują krót-
kich serii produktów, coraz bardziej sper-
sonalizowanych i dostosowanych do ich 
potrzeb, co wywiera coraz większą presję 
na elastyczność wytwarzania.

W poradniku pokazujemy, jakie są 
obecnie trendy i jak zmieniać się będzie 
podejście do produkcji w związku 
z nowymi technologiami związanymi 
głównie z Internet of Things, Machine 
Learning oraz Big Data. Przedstawiamy 
też zagrożenia, jakie wiążą się z rewolu-
cją Industry 4.0, do których w pierwszej 
kolejności należą te związane z cyberbez-
pieczeństwem.

Dostęp do danych i możliwość uzy-
skania cennej wiedzy na podstawie ana-
liz zapewniają znaczne korzyści. Jednak 
wgląd w informacje musi być odpowied-
nio zabezpieczany. W minionym roku 
ofiarą ataków kierowanych z sieci padło 
ok. 700 polskich firm. W dobie cyfryza-
cji i digitalizacji dostęp osób niepowoła-
nych do danych przedsiębiorstw stanowi 
poważne zagrożenie. 

Ale nie należy tracić z oczu innych nie-
bezpieczeństw związanych z cyfryzacją. 
Jednym z nich jest brak dbałości o jakość 
kadr i nienadążanie za postępem techno-
logicznym w kształceniu pracowników. 
Należy przede wszystkim pamiętać, że 
przyszłością przemysłu jest automatyzacja 
i robotyzacja. Jak wynika z naszego bada-
nia „Smart Industry Polska 2017”, coraz 
więcej firm deklaruje, że chce wykorzysty-
wać roboty w swoich przedsiębiorstwach. 
Coraz więcej robotów wykorzystujemy do 
pracy w środowiskach niebezpiecznych, 
w których człowiek nie powinien praco-

wać, lub stosuje się roboty współpracu-
jące, umożliwiające wygodną w zastoso-
waniu kooperację człowieka i maszyny. 
Powstają nowe stanowiska pracy. 
Potrzebni są programiści oraz służby do 
obsługi robotów.

Teza, że rewolucja przemysłowa spo-
woduje duże ograniczenia w zatrudnieniu 
w przemyśle, nie jest prawdziwa – po pro-
stu będziemy potrzebować specjalistów 
w nowych dziedzinach wiedzy.

W jaki sposób rozpocząć przygotowa-

nie firmy do wykorzystania idei Indu-

stry 4.0?

W naszym poradniku można zapoznać 
się z najważniejszymi pojęciami przed-
stawionymi w prosty i przyjazny sposób 
oraz stosowaną powszechnie terminolo-
gią. Wiedza podręcznikowa jest ważna, 
ale jeszcze ważniejsza jest umiejętność jej 
wykorzystania w praktyce i obecnej sytu-
acji przedsiębiorstwa.

Istotne jest, by umieć zadawać sobie 
pytania i znajdywać na nie odpowiedzi. 
Jaki jest nasz park maszynowy, jakie są 
metody zarządzania i co możemy w tym 
zakresie usprawnić? Czy nasza produk-
cja to zbiór rozproszonych gniazd pro-
dukcyjnych, czy też pracujący razem sys-
tem? Musimy ocenić, na jakim poziomie 
zaawansowania technologicznego znajduje 
się nasza produkcja. Pozwala to stwier-
dzić, czy czeka nas rewolucja, czy ewo-
lucja.

W wielu przypadkach wystarczy tylko 
coś dodać do już istniejącej infrastruk-
tury i stosowanych metod produkcji, 
by powstała zupełnie nowa jakość. Czę-
sto posługujemy się terminem „Indu-
stry 4.0 Ready”, określającym przej-
ściowy stan gotowości na Przemysł 4.0, 
w którym niekoniecznie trzeba wymie-
nić cały park maszynowy, żeby maszyny 
mogły się ze sobą komunikować i współ-
pracować w sposób przewidywany przez 
Industry 4.0. Nawet starsze urządzenia 
poprzez proces tzw. retrofittingu można 
dostosować do nowych wymogów. Dzięki 
wyposażeniu w czujniki i opomiarowa-
niu maszyn wykorzystywanych w produk-
cji dane mogą być zbierane od samego 
początku do końca procesu. 

Warto również zastanowić się nad 
obszarami, które stanowią tło dla produk-
cji, takimi jak: projektowanie, zmiany na 
linii produkcyjnej, logistyka materiałów 
i surowców oraz gotowych produktów, 

a także współpraca z klientami, odbior-
cami, dostawcami itp. Jest wiele obsza-
rów, które musimy uwzględnić, i można 
je włączyć w proces digitalizacji procesu 
produkcyjnego.

Korzystając z poradnika, można oce-
nić, jaki element zmian realizowanych 
w duchu Industry 4.0 jest dla nas najła-
twiejszy, najprostszy i najtańszy we wdro-
żeniu i jednocześnie przyniesie oczeki-
wany efekt. W poradniku, na podstawie 
studiów przypadków pokazujemy pewne 
obszary, w których można bardzo szybko 
wprowadzić zmiany. 

Siemens jest dostawcą technologii 
zapewniającym spełnienie znacznego pro-
centa potrzeb związanych z transformacją 
cyfrową, począwszy od etapu powstawa-
nia projektu, poprzez wirtualne testowa-
nie i przesyłanie danych, do etapu pro-
dukcyjnego. Obejmuje to także plano-
wanie i inżynierię produkcji oraz pełną 
logistykę dotyczącą surowców, materia-
łów i gotowych produktów, kończąc na 
odwzorowaniu całego procesu produkcyj-
nego. Poprzez przetworzenie zebranych 
danych w chmurze można jeszcze lepiej 
zoptymalizować proces produkcyjny.

Wszystkie produkty Siemensa są już 
gotowe do spełniania wymogów związa-
nych z Industry 4.0. Szczególnie zwró-
ciłbym uwagę na naszą przemysłową 
chmurę obliczeniową MindSphere, która 
pozwala śledzić cały proces produkcyjny, 
a także środowisko projektowe dla auto-
matyków, w którym można wirtualnie 
budować całe systemy automatyki.

Rozmawiał Bohdan Szafrański

Cezary Mychlewicz Cezary Mychlewicz zarządza strategią 
marketingową dla branż przemysłowych 
w spółce Siemens. Koordynuje działania 
z uwzględnieniem złożoności organizacyj-
nej i międzynarodowej struktury firmy. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Gdań-
skiego. Ukończył też studia podyplomowe 
z zastosowań technologii komputerowych 
na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale 
Elektroniki. W 2016 roku ukończył Inter-
national Language Academy of Canada, 
a wcześniej, w 2009 roku – The Chartered 
Institute of Marketing.

Publikację „Od Industry 4.0 do Smart 
Factory” można pobrać bezpłatnie 
ze strony www.siemens.pl/industry-40.

 

https://publikacje.siemens-info.com/ebook/73/od-industry-4-0-do-smart-factory
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Nowe technologie, problemy i skandale

 Prześwietlamy fabrykę Tesli
Fabrykę Tesli uznaje się za ikonę koncepcji Przemysłu 4.0. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. 
Skandale związane z licznymi urazami pracowników, którzy narzekają na zawrotne tempo pracy, oraz 
problemy z terminową realizacją zamówień rzuciły się cieniem na firmę Elona Muska. Czy słusznie?

Marcel Płoszczyński G dy pisałem ten artykuł, dotarła 
do mnie informacja, że akcje 
Tesli na giełdzie NASDAQ spa-

dły właśnie o prawie 3 proc. To nie 
pierwsza taka sytuacja i zapewne nie 
ostatnia. Zdaniem analityków przyczyn 
należy szukać przede wszystkim w dużych 
problemach z dostawą Modelu 3 – sztan-
darowego samochodu producenta.

Każdy, kto posiada chociaż odrobinę 
wiedzy na temat produkcji, z pewno-
ścią zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, 
że jedna z najnowocześniejszych fabryk 
świata, prawdziwa ikona czwartej rewo-
lucji przemysłowej zalicza takie wpadki? 
Przemysł 4.0 nie działa?

A może winy trzeba szukać gdzie 
indziej? Przecież niedotrzymywanie ter-
minów nie musi wynikać ze słabości sys-
temów informatycznych. Zdaniem Piotra 
Rojka z DSR, spółki dostarczającej nowo-
czesne rozwiązania IT polskim i zagranicz-
nym producentom, Internet Rzeczy, opro-
gramowanie klasy SFC i APS czy systemy 
ERP holistycznie obejmujące działalność 
fabryki potrafią diametralnie zwiększyć jej 
wydajność, jednak nie utemperują niere-
alistycznych oczekiwań zarządu. 

– Moce przerobowe każdego zakładu 
są ograniczone. Za pomocą nowych tech-
nologii zmniejszymy koszty produkcji, zre-
dukujemy zastoje i przewidzimy awa-

Źródło: Wikipedia
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rie. Posiadając odpowiednie know-how, 
możemy zwiększyć efektywność zakładu 
nawet o kilkadziesiąt procent, jednak gdy 
popyt znacząco przekracza jej możliwości, 
trzeba zastanowić się nad innymi krokami 
– przekonuje Rojek.

Czy Elon Musk, jeden z najwybit-
niejszych biznesmenów naszych czasów, 
który jak mało kto rozumie nowe techno-
logie, w pełni wykorzystuje możliwości 
swojej największej fabryki? Przecież każda 
jego działalność wiąże się z porzuceniem 
utartych sposobów działania, a kończy 
małą rewolucją.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
powinniśmy przyjrzeć się z bliska osła-
wionemu zakładowi Tesli, położonemu 
w kalifornijskim miasteczku Fremont. 
Jego wcześniejszymi właścicielami byli 
General Motors i Toyota. We wspólnej 
fabryce obie firmy produkowały 6 tys. 
pojazdów tygodniowo, aż do roku 2010, 
kiedy stała się ona własnością Tesli.

Na początku firma Elona Muska wyko-
rzystywała trochę ponad 10 proc. dostęp-
nej powierzchni o wielkości 1,5 mln m2. 
W zeszłym roku urząd miasta Fremont 
zgodził się na powiększenie zakładu pra-
wie o połowę. Tesla planuje wykorzy-
stać nową przestrzeń po to, by zwiększyć 
liczbę produkowanych samochodów do 
10 000 pojazdów tygodniowo.

„Profesor” Musk i jego X-Meni

Hala produkcyjna, w której powstaje 
Model 3, nawet jak na współczesne stan-
dardy jest wysoce zautomatyzowana. 
Odwiedzając fabrykę, nie sposób przejść 
obojętnie obok największej w USA prasy 
Schuler SMG, tłoczącej nowy panel samo-
chodowy co sześć sekund (czyli 5 tys. 
sztuk dziennie) z siłą do 10 tys. ton. Cho-
ciaż jedna taka maszyna kosztuje 50 mln 
dolarów, to Elonowi Muskowi udało się 
kupić ją za 6 mln, wliczając koszt dostawy.

Roboty pracują tu u boku człowieka, 
a z upływem czasu jest ich coraz wię-
cej. Michael Rundle, dziennikarz maga-
zynu „Wired”, który miał okazję przyjrzeć 
się im z bliska, w swojej relacji zwrócił 
uwagę na humorystyczny aspekt tej futu-
rystycznej asymilacji. – Nadawanie robo-
tom imion sprawia, że cały proces kon-
struowania samochodów jest trochę absur-
dalny – zauważa Rundle.

Maszyny odpowiedzialne za wkłada-
nie pojazdów na taśmę nazwano „Wolve-

rine” i „Iceman” – na cześć komikso-
wych superbohaterów. Tesla rolę robo-
tów w społeczeństwie bierze na poważnie, 
o czym świadczyć może intrygujący napis 
umieszczony na podłodze hali produkcyj-
nej fabryki we Fremont: „Roboty nienawi-
dzą śmieci. Prosimy o niedostarczanie im 
dodatkowych powodów do obalenia ludz-
kości”. Pomimo tak osobliwych akcen-
tów pracownikom placówki zapewne nie 
jest do śmiechu, gdy słyszą o ambitnych 
planach swojego CEO, a te, delikatnie 
mówiąc, godzą w ich interesy.

Wizja Muska sprowadza się do total-
nej dehumanizacji produkcji. By ją urze-
czywistnić, Tesla kupiła niemiecką firmę 
Grohmann Engineering, specjalizującą się 
w automatyzacji. Opowiadając o celach 
na najbliższe lata, przedsiębiorca z Połu-
dniowej Afryki zapowiedział, że zamie-
rza stworzyć zakład produkcyjny, który 
będzie się diametralnie różnił nawet od 
tych obecnie najbardziej zaawansowa-
nych. Ma on przezwyciężyć ogranicze-
nia ludzkiego tempa pracy. Nad proce-
sami odbywającymi się w takiej fabryce 

czuwać będzie zaledwie garstka eks-
pertów. Surowe materiały produkcyjne 
dostarczane będą z jednej strony, a z dru-
giej wyjeżdżać będą gotowe samochody. 
Za ich składanie odpowiedzialne będą 
wyłącznie roboty, a wszystko odbywać się 
będzie przy zawrotnej prędkości, wyklu-
czającej udział człowieka w produkcji 
m.in. ze względów bezpieczeństwa.

W poszukiwaniu straconego czasu

Trudno się dziwić Muskowi, że w pogoni 
za sposobami na przyspieszenie produkcji 
wykracza poza konwencjonalne rozwiąza-
nia – nawet te najnowocześniejsze, z któ-
rych już teraz fabryka z Fremont korzysta 
na potęgę. Opóźnienia w dostawie Tesli 
Model 3 są tak duże, że znużeni czeka-
niem klienci rezygnują z zamówień. Nie 
zagłębiając się w temat, można pochopnie 
zarzucić idei Przemysłu 4.0, że nie działa. 
Nic bardziej mylnego. 

Telewizja CNBC dotarła do grupy 
obecnych i byłych pracowników Tesli, 
którzy przyczyny kryzysu dopatrują się 

Tomasz Król, dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji 

Tesla biegnie jak antylopa goniona przez głodne lwy 
z Detroit, Wolfsburga, Monachium, Stuttgartu i Toyota City

Jestem fanem poczynań Elona Muska. Uważam, że to, co robi 
z Teslą kompletnie rewolucjonizuje rynek samochodów. Sposób 
sprzedaży, serwisowania, konfiguracji, aktualizacji wyposażenia 
i parametrów, a także konstrukcja samochodu obalają wszelkie ste-
reotypy funkcjonujące w tej skostniałej branży. To, że ludzie czekają 
w niewyobrażalnie długich kolejkach na samochody Tesli, podczas 
gdy od ręki mogą kupić lepsze auta innych producentów, świadczy 
o tym, że użytkownicy są gotowi na zmianę paradygmatu. Dlaczego 
więc idzie tak opornie? Sądzę, że presja wielkich graczy na zacho-

wanie status quo jest tak ogromna, że Tesla zewsząd napotyka na przeszkody. Jest takie 
amerykańskie powiedzenie „Pionierów poznaje się po strzałach w plecach”. Zatem 
Musk ma tych strzał wbity cały kołczan. Jako pionier pokonuje przeciwności niczym 
superbohater bajki Pixara. Testuje nowe możliwości, wkracza na grunt, na którym nikt 
nigdy nie postawił nogi, a zbudzone lwy motoryzacji rozwierają paszcze, wydobywa-
jąc potężny ryk, słyszalny coraz głośniej we Fremont. Technicznie – można było zbudo-
wać lepszą sieć dostawców, przygotować się lepiej sprzętowo (fabryka we Fremont ma 
ponad 30 lat). Ojcowie wiedzą takie rzeczy przy kolejnych dzieciach. Przy pierwszym się 
po prostu uczą. Gdy dziecko rośnie, nie ma czasu na myślenie. Jest czas na działanie. 
O błędach Elona Muska będzie można powiedzieć więcej za kilka lat. Teraz Tesla bie-
gnie jak antylopa goniona przez głodne lwy z Detroit, Wolfsburga, Monachium, Stutt-
gartu i Toyota City. Czy zdoła zmylić trop i złapać oddech?
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w słabej jakości komponentów pochodzą-
cych od zewnętrznych dostawców. Jeden 
z inżynierów zatrudnionych w fabryce 
przekonuje, że około 40 proc. części, 
które trafiają do Fremont, wymaga przeró-
bek. Regeneracja i odzyskiwanie są stan-
dardem w branży motoryzacyjnej, jednak 
w odróżnieniu od największych produ-
centów samochodowych Tesla nie korzy-
sta z podwykonawców, lecz przeprowadza 
regenerację we własnym zakresie.

Czy takie rozwiązanie przyspiesza pro-
ces naprawy wadliwych komponentów? 
Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że
skala problemu z dostawcami jest tak duża,
że osłabia morale pracowników placówki.
– Zdaje się, że Tesla nie ma szczęścia do 
dostawców. W takiej sytuacji nie pomogą 
najlepsze rozwiązania technologiczne. 
Gdyby problemem były awarie maszyn 
na hali produkcyjnej, system SFC nowej 
generacji pomógłby w redukcji przestojów. 
Można go również wykorzystać do identy-
fikacji czynników wpływających na jakość 
wyrobów. W tym przypadku wydaje mi 
się, że przyczyna problemu nie wymaga 
identyfikacji. Potrzeba natomiast konkret-
nych kroków naprawczych – zauważa 
dyrektor zarządzający w DSR SA.

Lepiej znaczy inaczej

Nowatorskie podejście twórcy Tesli dało 
o sobie znać na wiele różnych sposo-
bów, jednak największym jego świadec-
twem jest sam produkt końcowy. Andre 
Rivera, weteran branży automotive 

z ponad 20- letnim stażem, który pracę 
w fabryce rozpoczął, gdy ta należała jesz-
cze do poprzednich właścicieli, dostrzega 
ogromną różnicę pomiędzy starym 
a nowym pracodawcą. – To, w jaki sposób 
patrzymy na samochody, różni się diame-
tralnie od tego, w jaki sposób postrzega je 
większość ludzi. To nie jest nic szalonego, 
lecz zdrowy rozsądek. Czemu inni nie 
myślą w taki sposób? – pyta Rivera.

Na czym polega to innowacyjne myśle-
nie? Tradycyjnie producenci samocho-
dów wprowadzają zmiany w cyklach 
trwających od 5 do 7 lat. To archaiczne 
podejście, które nie zaspokaja rosnących 
potrzeb konsumentów. Z Teslą jest ina-
czej. Sam update oprogramowania może 
natychmiast polepszyć działanie samo-
chodu, a odbywające się przez Internet 
aktualizacje są na porządku dziennym.

To jednak nie koniec wyścigu do 
doskonałości. Z doniesień „Motor Trend” 
wynika, że firma Elona Muska potrafi 
wprowadzić 20 modyfikacji w ciągu tygo-
dnia, i nie chodzi wcale o software, lecz 
o fizyczne części samochodów. Na uwagę 
zasługują również wyśrubowane stan-
dardy kontroli jakości, która odbywa się 
na różnych etapach produkcji i o niebo 
przewyższa wszystkie działania podej-
mowane w tym zakresie przez inne firmy 
motoryzacyjne. 

Czy to wystarczy? Według Tomasza 
Króla, autora książki „Lean Management 
po polsku. O dobrych i złych praktykach” 
i dyrektora zarządzającego w Instytucie 
Doskonalenia Produkcji – niekoniecznie.

– Wszystkie biznesy Elona Muska 
dotychczas są pod kreską, ponieważ są 
w fazie testów i opracowywania pro-
duktów. Obawiam się, że to trochę przy-
kład Krzysztofa Kolumba, który płynął 
w zupełnie inną stronę, niż nakazywał 
zdrowy rozsądek. Ten upór doprowadził 
go do wielkich odkryć i na zawsze zmie-
nił świat. Zapewne podobnie będzie z Elo-
nem Muskiem. Ale czy wylądujemy na 
Marsie? Czy będziemy jeździć autonomicz-
nymi samochodami? Czy rakiety będą 
wracać na Ziemię? Czy dachy będą pro-
dukować prąd? Wierzę, że tak. Choć nie 
wiem, czy w czasie, który założył Musk – 
uważa Król.

Wszystkie grzechy Muska

O ile opieka, jaką Elon Musk otacza 
produkowane we Fremont samochody, 
zasługuje na podziw, o tyle jego podejście 
do pracowników wzbudza mieszane uczu-
cia, przez co nie raz znalazł się w ogniu 
krytyki.

W zeszłym roku Guardian opubliko-
wał artykuł o wymownym tytule: „Tesla 
factory workers reveal pain, injury and 
stress: 'Everything feels like the future but 
us'” („Pracownicy fabryki Tesli skarżą się Źr
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na ból, stres i wypadki: ‘Wszystko jest 
tu jak z przyszłości, poza nami’). Dra-
mat pracowników kalifornijskiej fabryki 
wyszedł na jaw i szybko doczekał się roz-
głosu. Z raportów, które w tajemniczych 
okolicznościach ujrzały światło dzienne, 
wynika, że w ciągu zaledwie dwóch lat 
na teren zakładu karetkę wzywano ponad 
100 razy, a pracownicy Tesli doświad-
czają omdleń, zawrotów głowy, a nawet 
drgawek, zaburzeń oddychania i bólu 
w klatce piersiowej. Łącznie zanotowano 
kilkaset urazów, z czego część można 
zakwalifikować jako trwałe. 

Praca po kilkanaście godzin pod pre-
sją, często w bólu i pomimo odniesio-
nych urazów, byle tylko zrealizować 
ambitne plany produkcyjne narzucone 
przez zarząd – tak zdaniem pracowników 
wygląda kultura organizacyjna w Tesli. 
– Widziałem, jak ludzie tracili przytom-
ność, upadali na ziemię, rozbijając twa-
rze o podłogę. Kazali nam pracować mimo 
wszystko, obchodząc leżącego na ziemi 
człowieka – powiedział angielskiemu 
dziennikowi Jonathan Galescu, technik 
produkcji z Fremont.

Ta historia znalazła zresztą potwier-
dzenie w relacjach innych osób zatrudnio-
nych w Tesli, jednak nie wywołała więk-

szego wzruszenia jej CEO, który prze-
konuje, że jego firmy nie powinno się 
porównywać z innymi producentami 
samochodów. – Jesteśmy nierentowni. To 
nie jest sytuacja, w której chciwi kapitali-
ści decydują się pominąć kwestie bezpie-
czeństwa, aby wygenerować większe zyski 
i dywidendy. Tu nie chodzi tylko o to, ile 
pieniędzy stracimy, lecz o to, czy prze-
trwamy i czy wszyscy nie stracą pracy 
– zasłania się Musk i twierdzi, że zależy 
mu na dobrobycie swoich pracowników. 
W oficjalnym komunikacie Tesla przeko-
nuje, że poziom bezpieczeństwa w ostat-
nich latach uległ znacznej poprawie.

Fabryka we Fermont to nie raj na 
ziemi. Mimo spektakularnego sukcesu 
firma boryka się z wieloma problemami, 
jednak Elon Musk nie raz pokazał, że 
w biznesie nie ma sobie równych i z pew-
nością wyprowadzi Teslę na prostą. Pozo-
staje tylko pytanie, jakim kosztem.

Fakt, że odnoszącą straty firmę 
uznaje się za ikonę Przemysłu 4.0, który 
przede wszystkim polega na generowaniu 
oszczędności poprzez optymalizację proce-
sów produkcyjnych, zakrawa na absurd. 
Jeśli jednak futurystyczna wizja jej zało-
życiela doczeka się realizacji, pozostanie 
nam w podziwie ściągnąć czapki z głów 

i zapłakać nad losem zwolnionych pra-
cowników.

Tymczasem doniesienia medialne wska-
zują, że na jej urzeczywistnienie przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. – Nadmierna auto-
matyzacja w Tesli była błędem. A mówiąc 
precyzyjnie, moim błędem. Ludzie są nie-
ocenieni – zaskoczył opinię publiczną 
Musk, który jeszcze rok wcześniej snuł 
poważne prognozy na temat robotyzacji.

Co sprawiło, że założyciel Tesli zmienił 
zdanie? Być może zrozumiał, że maszyny 
nie zastąpią ludzi z dnia na dzień. Sztucz-
nej inteligencji, której rozwoju tak bar-
dzo się obawia, mogło zabraknąć polotu 
i kompetencji. Nie jest tajemnicą, że 
nawet najbardziej zaawansowane roz-
wiązania technologiczne, jakimi chlubią 
się dziś inżynierowie, wciąż pozostawiają 
wiele do życzenia i w licznych obszarach 
nie są w stanie zastąpić człowieka. Zdaje 
się, że hurraoptymistyczny pęd miliardera 
w kierunku dehumanizacji to nic innego, 
jak zwyczajny falstart. 

Niemniej we współczesnej fabryce 
zmianie ulega stopień interakcji pomię-
dzy człowiekiem a maszyną, o czym prze-
konuje Przemysław Kędzierski z BPSC. – 
Głównym założeniem Przemysłu 4.0 jest 
łączenie ze sobą światów maszyn, syste-
mów IT i ludzi. Powstające w ten sposób 
„inteligentne” sieci mają zdolność samo-
nadzorowania i na podstawie przesłanych 
informacji optymalizują procesy zacho-
dzące w przedsiębiorstwach – tłumaczy 
ekspert BPSC i dodaje, że Przemysł 4.0 
to również nowy wymiar konserwacji. 
Pozwala on autoryzowanemu serwisan-
towi na zdalny dostęp do maszyny w celu 
zbadania jej stanu, wykrycia, a często 
także usunięcia usterki bez konieczności 
fizycznego kontaktu z urządzeniem. – Rola 
człowieka wciąż jest niezwykle istotna – 
podkreśla Kędzierski.

Historia Tesli pokazuje, że w nowo-
czesnej fabryce kluczowa jest wyważona 
integracja. Musi być ona odpowiednio 
zbilansowana, by każdy z elementów – 
maszyny, ludzie, oprogramowanie – grał 
dla sukcesu całej drużyny. Usunięcie jed-
nego z nich nie zawsze się opłaca, o czym 
Musk przekonał się na własnej skórze.

Marcel Płoszczyński Marcel Płoszczyński jest konsultantem 
medialnym i entuzjastą nowych technolo-
gii. Przetwarza kawę na linijki tekstu, gra-
sując w okolicach równika.
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Andrzej Soldaty

Mechanizmy redukcji ryzyka
przy wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0
Wizja Przemysłu 4.0 oznacza gruntowne zmiany paradygmatów 
związanych z całym cyklem życia produktów. Istotne zmiany 
dotyczą systemów wytwarzania, modeli biznesowych, architektury 
produktów. Zmienia się sposób postrzegania podmiotów 
realizujących procesy wytwórcze. Odchodzi się od stereotypów 
myślenia w kategorii wyodrębnionych zakładów produkcyjnych 
i przestawia na eksponowanie współdziałania w sieciach wartości, 
w których zacierają się granice pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Nowa rzeczywistość w przemyśle opiera się na funkcjonowaniu 
ekosystemów charakteryzujących się silnymi, ale równocześnie 
elastycznymi powiązaniami wewnętrznymi. Efekt oddziaływania 
na rynek takich ekosystemów jest zdecydowanie silniejszy niż 
pojedynczych przedsiębiorstw.

T a wizja nowej rzeczywistości prze-
mysłowej kusi prognozą ponad-
przeciętnych wzrostów produk-

tywności, korzystniejszym pozycjonowa-
niem w globalnych łańcuchach wartości, 
humanizacją pracy. Powyższe prognozy 
potwierdzają doświadczenia pionierów 
Przemysłu 4.0, wywołując rosnące zain-
teresowanie rynku na wzór efektu śnież-
nej kuli. 

Bariery na drodze 
do Przemysłu 4.0

Przedsiębiorstwa przed wejściem na drogę 
transformacji stają jednak przed kluczo-
wym wyzwaniem sprowadzającym się 
do pytania: w jakie zmiany zainwesto-
wać, żeby przyniosły oczekiwany efekt. 
W dynamicznie kształtującej się nowej 
rzeczywistości nie powstały jeszcze jedno-
znaczne wskazania, mówiące, które dzia-
łania wpłyną na istotne umocnienie prze-
wag konkurencyjnych i uzyskanie właści-
wej pozycji w nowych, skomplikowanych 
sieciach powiązań, a które będą miały 
tylko znaczenie kosmetyczne.

Problem jest tym poważniejszy, że 
transformacja przeważnie oznacza dla 
przedsiębiorstwa konieczność wyjścia
z obecnej strefy komfortu i zmianę mode-
lu biznesowego. Dotyczy to zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
o aktualnie utrwalonej pozycji w istnieją-
cych liniowych łańcuchach wartości.

Taki dotychczasowy układ sztywnych 
powiązań i jednoznacznego pozycjonowa-
nia w procesie wytwarzania może w nie-
odległej perspektywie stać się niewystar-
czający dla efektywnego funkcjonowania 

Źródło: Pixabay
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na rynku i grozi wykluczeniem z biznesu. 
Pomimo rosnącej świadomości zagro-
żeń przedsiębiorcom trudno jest odejść 
od modelu działania, który dobrze znają, 
i który stanowił podstawę dotychczaso-
wego rozwoju.

Wejście w obszar nieznany, w którym 
mechanizmy dopiero się kształtują, w któ-
rym brak ugruntowanych wzorców zmian, 
obarczone jest ryzykiem nieuzyskania 
zamierzonego efektu, przy równoczesnej 
utracie obecnego bezpieczeństwa biznesu. 
Z drugiej strony oczekiwanie na ustabi-
lizowanie się sytuacji grozi opóźnieniem, 
które będzie nie do nadrobienia zarówno 
w skali pojedynczych przedsiębiorstw, jak 
i w skali krajowych gospodarek.

Przede wszystkim wsparcie 
dla MŚP

Świadomość tego zagrożenia, zwłaszcza 
w krajach, w których udział produkcji 
przemysłowej w PKB jest znaczący, 
prowadzi do uruchamiania mechanizmów 
pozwalających redukować ryzyko trans-
formacji. Mechanizmy te w szczegól-
ności zorientowane są na wsparcie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, ponie-
waż ten segment ma największe problemy 
w pokonywaniu barier na drodze do Prze-
mysłu 4.0.

Wachlarz mechanizmów redukcji 
ryzyka przy wdrażaniu rozwiązań Przemy-
słu 4.0 jest szeroki. Dotyczy wszystkich 
etapów wprowadzania zmian, od etapu 
informacji i uświadamiania potrzeby 
transformacji, przez identyfikację potrzeb-
nych zmian, ukierunkowanie na drodze 
transformacji, przygotowanie kompeten-
cyjne, projektowanie i wdrażanie rozwią-
zań, aż do etapu funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości.

W pierwszym etapie wsparcia prowa-
dzone są działania informacyjne i uświa-
damiające. Wykorzystywane są różne ka-
nały przekazu informacji, zarówno mate-
riały drukowane, np. broszury czy maga-
zyny branżowe, jak i przekaz internetowy, 
np. dedykowane webinaria, a także konfe-
rencje, targi i „roadshow”, organizowane 
w oparciu o mobilną ekspozycję rozwią-
zań Przemysłu 4.0, czy też dni otwarte 
w instalacjach demonstracyjnych.

W zakresie pomocy przedsiębiorcom 
w identyfikacji potrzebnych zmian oraz 
ich ukierunkowania na drodze do Przemy-
słu 4.0 istotną rolę odgrywają tzw. apo-

stołowie transformacji, czyli specjaliści, 
którzy w bezpośrednim kontakcie z przed-
siębiorstwem potrafią zainspirować do za-
interesowania się potrzebą zmian i zaini-
cjować stosowne działania.

Działania te są podejmowane 
w poszczególnych krajach w różnych roz-
wiązaniach organizacyjnych. Poniżej 
przedstawionych jest kilka przykładów.

Programy wsparcia Przemysłu 4.0 
na świecie

Niemcy

W Niemczech uruchomiony został pro-
gram „Mittelstand 4.0”, inspirowany 
przez krajową Platformę Industry 4.0 
i realizowany we współpracy z regio-
nalnymi Izbami Handlowo-Przemysło-
wymi. Obejmuje serię dedykowanych 
wydarzeń organizowanych lokalnie z fir-
mami partnerskimi, w których prezento-
wane są kluczowe zagadnienia Przemy-
słu 4.0 i prowadzony jest dialog z eksper-
tami odnośnie koncepcji zmian. Udział 
w wydarzeniach jest otwarty i bezpłatny. 
Przeprowadzone są również indywidualne 
wizyty ekspertów w firmach.

Francja

Podobne działania we Francji prowadzi 
SYNTEC Numérique – największe francu-
skie zrzeszenie branżowe, liczące 1800 
firm z sektora e-gospodarki, będące człon-
kiem Stowarzyszenia na rzecz przemy-
słu przyszłości (Alliance pour l’Industrie 
du Futur). SYNTEC udostępnia władzom 
regionalnym własną bazę ekspertów słu-
żących doradztwem dla MŚP. Na każdy 

region przypada trzech ekspertów ds. 
mechaniki, robotyki i cyfryzacji, prowa-
dzących w terenie działalność „apostol-
ską”.

Austria

W Austrii program „SME DIGITAL” reali-
zowany jest przez Austriacką Izbę Han-
dlową we współpracy z Federalnym 
Ministerstwem Spraw Gospodarczych. 
W ramach programu prowadzone są webi-
naria z różnych tematów dotyczące Prze-
mysłu 4.0.

Przykładowo w serii webinariów doty-
czących ochrony danych w 2017 roku 
wzięło udział prawie 3000 uczestni-
ków. Przeprowadzono też przygotowa-
nie i certyfikację ponad 200 konsultan-
tów cyfryzacji funkcjonujących na tere-
nie kraju, których zadaniem jest między 
innymi przeprowadzenie indywidualnie 
wstępnej analizy szans i zagrożeń związa-
nych z transformacją. Efektem analizy jest 
przedstawienie firmom możliwych dróg 
wdrażania Przemysłu 4.0. Dla małych 
i średnich przedsiębiorstw ta usługa jest 
świadczona nieodpłatnie.

Polska: Inkubatory Liderów 
Przemysłu 4.0

W Polsce w październiku ubiegłego roku 
na mocy porozumienia między Minister-
stwem Rozwoju a Politechnikami: Ślą-
ską, Poznańską i Warszawską urucho-
miony został pilotażowy projekt pod 
nazwą Inkubatory Liderów Przemysłu 
4.0, którego celem jest przygotowanie 
kadr do działalności „apostolskiej”. Po 
kilkumiesięcznym kształtowaniu wyma-
ganych kompetencji „apostołowie trans-
formacji” rozpoczynają praktyczne roz-
wijanie i weryfikowanie oddziaływania 
na rynek w bezpośrednich kontaktach. 
Nabyte doświadczenia będą stanowiły 
bazę do przygotowania ogólnokrajowego 
programu kształtowania świadomości 
rynku w odniesieniu do budowania Prze-
mysłu 4.0.

Przedstawione powyżej działania 
odnoszą się do pierwszego etapu wpro-
wadzania zmian. W ich efekcie nastę-
puje rozbudzenie zainteresowania przed-
siębiorstw przeprowadzeniem transfor-
macji i poszukiwania właściwej drogi do 
Przemysłu 4.0. To prowadzi do drugiego 
etapu przeprowadzania zmian i wiąże 
się z potrzebą wprowadzenia instru-

Dzięki symulacji zamie-
rzeń w oparciu o model 
cyfrowy ocenia się ich 
efekty przed fazą rzeczy-
wistej realizacji. Modyfi-
kowanie koncepcji w war-
stwie wirtualnej dla osią-
gnięcia optymalnego 
rozwiązania nie wymaga 
kosztownego testowania 
w warstwie rzeczywistej.
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mentów wsparcia adekwatnych do tego 
etapu. W szczególności dotyczy to narzę-
dzi samooceny stopnia zaawansowania 
cyfryzacji przedsiębiorstw i ukierunkowa-
nia na dalszy rozwój. Ważnym komponen-
tem mechanizmów wsparcia jest stworze-
nie warunków bliższego zapoznania się 
z możliwymi rozwiązaniami i uświadomie-
nia potrzeb.

Samoocena i ukierunkowanie

W przypadku narzędzi samooceny i ukie-
runkowania wśród kilkunastu modeli 
oceny dojrzałości cyfrowej przedsię-
biorstw istnieje co najmniej kilka rozwią-
zań powiązanych ze specyfiką komplek-
sowych programów wsparcia transfor-
macji w danym kraju. Przykładem może 
być austriacki KME Digital Status Check 
– stanowiący komponent programu SME 
Digital, niemiecki Readiness Check Digi-
talisierung – funkcjonujący w ramach pro-
gramu Mittelstand 4.0, czy też hiszpań-
ski HADA – Self diagnostic digital tool 
on-line – komponent programu Industria 
Conectada 4.0. Właściwa diagnoza stanu 
zaawansowania i ukierunkowanie przed-
siębiorstwa na działania, ze wskazaniem 
możliwych do wykorzystania mechani-
zmów wsparcia, to środek redukcji ryzyka 
dla przedsiębiorstw we wkraczaniu na 
nieznany grunt.

W Polsce, w ramach wspomnianego 
projektu Inkubator Liderów Przemy-
słu 4.0, opracowany został model narzę-
dzia do samooceny przedsiębiorstw, 
bazujący na koncepcji drzewa decyzyj-
nego. W zależności od zidentyfikowanego 

poziomu zaawansowania wirtualny asy-
stent wskazuje dalszą drogę postępowa-
nia. Rozwiązanie będzie obecnie testo-
wane podczas drugiej fazy projektu Inku-
bator.

Case studies i instalacje 
demonstracyjne

Ważnym komponentem wsparcia dla 
przedsiębiorstw zainteresowanych wej-
ściem na drogę Przemysłu 4.0 jest moż-
liwość poznania dostępnych rozwiązań 
i ich praktycznych wdrożeń. 

Niemiecka Plattform Industrie 4.0 
prowadzi bazę opisów wzorcowych apli-
kacji rozwiązań Przemysłu 4.0. Baza 
obejmuje ponad 300 przykładów z Nie-
miec, 150 najlepszych praktyk z Fran-
cji i tyle samo opisów „use cases” z Japo-
nii. To wynik porozumienia między kra-
jowymi instytucjami liderów Przemysłu 
4.0 o wymianie informacji wspomagającej 
prowadzenie transformacji.

Pomocą w zrozumieniu zasad Przemy-
słu 4.0 są również demonstratory, wystę-
pujące zarówno w wersji wirtualnej, jak 
i w formie fizycznych instalacji demon-
stracyjnych. Obecnie istnieje wiele przy-
kładów instalacji i linii demonstracyj-
nych, funkcjonujących przede wszystkim 
w specjalistycznych jednostkach wspar-
cia dla Przemysłu 4.0, gdzie zaintereso-
wani mogą poznać funkcjonalne rozwiąza-
nia digitalizacji procesów produkcyjnych 
w powiązaniu z digitalizacją produktów 
i wykorzystanie technologii charaktery-
stycznych dla Przemysłu 4.0.

Należy podkreślić, że funkcja demon-
stracyjna to w zdecydowanej większości 
przypadków tylko fragment wykorzysty-
wania takich instalacji. Służą one głównie 
do prowadzenia testów rozwiązań Prze-
mysłu 4.0 oraz przygotowywania i wery-
fikowania aplikacji tych rozwiązań. A to 
dotyczy już kolejnego etapu przeprowa-
dzania zmian, czyli podejmowania kon-
kretnych działań urzeczywistniających 
koncepcję Przemysłu 4.0. 

Redukcja ryzyka dzięki 
technologiom Przemysłu 4.0

W tej fazie przy budowaniu mechanizmów 
wsparcia wykorzystuje się możliwości, 
jakie stwarza podstawowa cecha Przemy-
słu 4.0, czyli łączenie świata fizycznego 
ze światem wirtualnym.

Digital Twin

Odwzorowanie fizycznego przedmiotu, 
procesu lub systemu w warstwie wirtu-
alnej oznacza powstanie cyfrowego bliź-
niaka, przy pomocy którego można ana-
lizować przebieg planowanych zmian. 
Dzięki symulacji zamierzeń w oparciu 
o model cyfrowy ocenia się ich efekty 
przed fazą rzeczywistej realizacji. Mody-
fikowanie koncepcji w warstwie wirtual-
nej dla osiągnięcia optymalnego rozwiąza-
nia nie wymaga kosztownego testowania 
w warstwie rzeczywistej.

Takie podejście stwarza konkretne 
wsparcie dla decyzji inwestycyjnych, 
zwłaszcza przy wkraczaniu w obszar nie-
znany. Intuicja, która mogła mieć klu-
czowe znaczenie przy rozwijaniu biznesu 
w znanym i przewidywalnym otoczeniu, 
jest niewystarczająca przy rewolucyj-
nych zmianach. Dzięki możliwościom ana-
lizy koncepcji w oparciu o cyfrowego bliź-
niaka ryzyko nietrafionych decyzji ulega 
zmniejszeniu, a więc zmniejsza się ryzyko 
kosztów utopionych.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Podobną rolę odgrywa wirtualna i rozsze-
rzona rzeczywistość w procesach decyzyj-
nych. Zastosowanie tych technologii do 
wspomagania wyobraźni, zarówno przy 
tworzeniu nowych produktów, jak i środ-
ków wytwórczych, pozwala na weryfika-
cję pomysłu przed poniesieniem nakła-
dów na jego urzeczywistnienie. Nie bez 
znaczenia dla redukcji ryzyka jest stoso-
wanie technologii rzeczywistości wirtual-
nej i rozszerzonej do przygotowania kadr 
do współpracy z nowoczesnymi urządze-
niami, jak również ich serwisowania. Wir-
tualny asystent zmniejsza prawdopodo-
bieństwo błędów ludzkich przy wdrażaniu 
i wykorzystywaniu współczesnych rozwią-
zań technicznych.

Druk 3D wykorzystywany 
do szybkiego prototypo-
wania również umożliwia 
redukcję ryzyka. Mody-
fikacje pomysłu w celu 
osiągnięcia optymalnej 
wersji przeprowadza się 
na plikach graficznych, 
bez konieczności pono-
szenia kosztów zmian 
w warstwie fizycznej.

Pomocą w zrozumieniu
zasad Przemysłu 4.0 
mogą być demonstratory,
występujące zarówno 
w wersji wirtualnej oraz 
jako fizyczne instalacje 
demonstracyjne.
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Wytwarzanie przyrostowe

Kolejną technologią umożliwiającą reduk-
cję ryzyka jest druk 3D, wykorzystywany 
do szybkiego prototypowania. Zmateria-
lizowanie pomysłu dotyczącego nowego 
produktu następuje przez fizyczne odtwo-
rzenie pliku cyfrowego. Modyfikacje 
pomysłu w celu osiągnięcia optymalnej 
wersji przeprowadza się na plikach gra-
ficznych, bez konieczności ponoszenia 
kosztów zmian w warstwie fizycznej.

Wymienione technologie, będące fila-
rami w budowaniu Przemysłu 4.0, sta-
nowią równocześnie narzędzie do reduk-
cji ryzyka w procesie urzeczywistniania 
nowej generacji przemysłu.

Uwarunkowaniem realizacji tego zało-
żenia jest po pierwsze – umożliwienie sze-
rokiego dostępu do tych narzędzi i po 
drugie – umiejętność ich wykorzysty-
wania, a to stanowi przeważnie istotne 
wyzwanie dla małych i średnich przedsię-
biorstw.

Digital Innovation Hubs

Celem działań podejmowanych na pozio-
mie zarówno gospodarek krajowych, jak 
europejskich jest pomoc w pokonywa-
niu tych barier. Rozwiązaniem, które jest 
coraz częściej obecne w Europie, są tzw. 
Digital Innovation Hubs, określane skró-
tową nazwą DIH. 

Według definicji podawanej przez 
Komisję Europejską DIH stanowi „one 
stop shop”, w którym przedsiębiorstwa, 
a zwłaszcza MŚP, mogą otrzymać pomoc 
w rozwijaniu i doskonaleniu przedsię-

wzięć biznesowych, procesów produk-
cyjnych, produktów i usług w oparciu 
o cyfrowe innowacje.

Kluczową rolę w DIH odgrywają Cen-
tra Kompetencji Przemysłu 4.0, dyspo-
nujące infrastrukturą i zasobami intelek-
tualnymi do prowadzenia transferu wie-
dzy oraz przygotowywania i wdrażania 
rozwiązań. Partnerami Centrum Kompe-
tencji w DIH są między innymi jednostki 
związane z rozwijaniem i transferem tech-
nologii, inkubatory i akceleratory biz-
nesu, dysponenci instrumentów wspar-
cia. Dzięki temu kompleksowa oferta DIH 
obejmuje zarówno dostęp do cyfrowych 
technologii i kompetencji, infrastrukturę 
do prowadzenia testów cyfrowych inno-
wacji, jak i doradztwo biznesowe, dostęp 
do instrumentów wsparcia finansowego, 
a także możliwość budowania powiązań 
kooperacyjnych.

Ważnym elementem Centrów Kom-
petencji jest baza wiedzy dotycząca mię-
dzy innymi standardów Przemysłu 4.0. 
Dostęp do tej wiedzy zmniejsza ryzyko 
podejmowania przez przedsiębiorstwa 
przedsięwzięć, które nie spełnią warun-
ków interoperacyjności, kluczowego 
warunku rozwiązań Przemysłu 4.0.

Do finansowania działalności DIH 
wykorzystywane są krajowe i regionalne 
fundusze wsparcia, natomiast Komi-
sja Europejska inwestuje rocznie około 
100 mln euro w łączenie DIH w sieć 
obejmującą wszystkie kraje Unii Europej-
skiej.

Aktualnie sieć ta rozłożona jest 
w Europie bardzo nierównomiernie. 

W krajach, które są zaawansowane na 
drodze transformacji, przeciętna liczba 
funkcjonujących DIH wynosi kilkadzie-
siąt, podczas gdy w pozostałych kra-
jach są to pojedyncze przypadki. Dla 
poprawy tej sytuacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej Komisja Europejska urucho-
miła program przygotowania kompeten-
cyjnego dla jednostek kandydujących do 
statusu DIH. Z Polski uczestniczy w tym 
programie osiem podmiotów.

Przedstawiona gama mechanizmów 
wsparcia niezbędnych do transforma-
cji i redukcji ryzyka jest odpowiedzią na 
poziom wyzwań stojących przed przed-
siębiorcami, zwłaszcza MŚP, na dro-
dze do Przemysłu 4.0. Świadomość tych 
wyzwań, ale również zagrożeń i szans, 
jakie niesie czwarta rewolucja przemy-
słowa, motywuje instytucje publiczne 
na szczeblu krajowym i europejskim do 
podejmowania stosownych działań.

Cel jest jasno określony w założeniach 
programu Cyfryzacji Europejskiego Prze-
mysłu – każda działalność biznesowa 
w Europie, bez względu na sektor, lokali-
zację czy wielkość, powinna mieć możli-
wość korzystania z cyfrowych innowacji 
przy minimalizacji ryzyka wejścia w ten 
obszar. 

Andrzej SoldatyAndrzej Soldaty – założyciel i partner 
„Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0”,
Lider Projektu „Platforma Przemysłu 
Przyszłości” w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii. W latach 2010–2015 
był prezesem zarządu polskiego oddziału 
Festo. 

Źródło: Pixabay
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P unktem wyjścia dla w pełni zdi-
gitalizowanego rozwoju produk-
tów i cyfrowej produkcji jest holi-

styczne spojrzenie na wszystkich uczestni-
ków tych procesów oraz zapewnienie im 
optymalnych warunków wymiany infor-
macji oraz danych. Dla przykładu, projek-
tanci muszą mieć możliwość komuniko-
wania się ze specjalistami spoza zespołu 

CAD, a dziedziny takie jak mechanika, 
elektryka, elektronika i oprogramowa-
nie powinny zostać zintegrowane i funk-
cjonować w oparciu o dostępne dla 
wszystkich zasoby danych. Również 
trudne do zintegrowania w warunkach 
produkcyjnych działy, takie jak psycho-
fizjologia, neurobiologia czy prawo i eko-
nomia, należy wziąć pod rozwagę przy 
wdrażaniu holistycznego modelu rozwoju 
produktu.

Odpowiedzią na te wyzwania może 
być wykorzystanie funkcjonującej od 
kilku lat w przemyśle koncepcji inżynie-
rii systemów (ang. Systems Engineering). 
Co ciekawe, historia jej zastosowania 
sięga czasu misji lądowania na Księżycu. 
Wymagania i wytyczne w odniesieniu do 
tego projektu były nie do końca sprecy-
zowane, a środowisko realizacji misji nie-
znane. Dlatego, by ograniczyć ryzyko, 
wymagana była dokładna specyfikacja 
koncepcji operacyjnych i zaplanowanie 
dla nich narzędzi technologicznych. Wła-
śnie w tym zakresie Systems Engineering 
oferuje rozwiązania – zarówno wówczas, 
jak i teraz.

O coraz większym znaczeniu inżynie-
rii systemów świadczyć może rosnąca 
oferta edukacyjna polskich uczelni tech-
nicznych w tej dziedzinie, które wzorem 
swoich zachodnich odpowiedników sta-
rają się wypełnić zgłaszaną przez przed-
siębiorstwa lukę na rynku pracy. Przedsię-
biorstwa upatrują w niej bowiem sposobu 
na osiągnięcie niższych kosztów produk-
cji, lepszej jakości i większego bezpie-
czeństwa planowania. Ponadto spodzie-
wają się, że oparte na modelach podejście 
do projektowania pozwoli im lepiej pora-
dzić sobie z rosnącymi złożonymi wyma-
ganiami klientów.

Skomplikowane systemy techniczne, 
takie jak autonomiczna jazda, instala-
cja elektryczna mechanizmu napędowego 
samochodów czy łączenie w sieci maszyn 
i urządzeń zwiększa złożoność procesów 
rozwoju produktu na niespotykaną dotąd 
skalę. Co więcej, w tym samym czasie 
zmieniają się ramy prawne. Kompleksowe 
wymagania dowodowe w odniesieniu do 

Dariusz Kudzia

Inżynieria systemów 
kluczem do tworzenia 
innowacyjnych produktów 
w świecie Przemysłu 4.0
Digitalizacja produktów oraz proces ich rozwoju są w ostatnim 
czasie nieodłącznym elementem dyskusji na temat przyszłości 
procesów wytwórczych, w których jak mantra powtarzane 
są zagadnienia Przemysłu 4.0, digital twin, Internetu Rzeczy 
i Smart Factory. Badanie IDC dotyczące prognoz rozwoju 
koncepcji IoT pokazuje, że w ujęciu globalnym liczba rzeczy 
połączonych w sieci internetowej wzrośnie do roku 2020 
z obecnych 12,1 mld do 30,3 mld.
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ciągłości procesów, a także możliwość śle-
dzenia prac rozwojowych nad produktem 
(ang. traceability) są coraz częściej wyma-
gane przez klientów i regulatorów w kon-
tekście odpowiedzialności producenta za 
produkty.

Tylko holistyczne podejście do roz-
woju produktów zapewnia niezbędną 
transparentność dla wszystkich zaanga-
żowanych grup. System Engineering obej-
muje całe spektrum prac nad rozwojem 
produktu – od etapu określania wyma-
gań, przez wdrożenie technologii, produk-
cję, aż do etapu recyklingu w rozumie-
niu zasad PLM. Zadania są zróżnicowane 
i interdyscyplinarne – obejmują analizę 
systemu, określanie wymagań, opraco-
wywanie systemu, walidację i testowa-
nie. Natomiast celem jest opisanie licz-
nych funkcji różnych dyscyplin w ramach 
kompleksowego systemu funkcjonującego 
jako jeden model integrujący uczestników 
projektu. Aby zapewnić sprawny przebieg 
prac, konieczna jest pełna cyfryzacja, przy 
jednoczesnej standaryzacji generowanych 
danych. 

Rozwój systemu, który w wielu przed-
siębiorstwach jest nadal oparty na doku-
mentach zawierających tysiące specyfi-
kacji wymagań projektowych i produk-
cyjnych, może zostać znacząco ulepszony 
dzięki metodologii MBSE (ang. Model-Ba-
sed System Engineering), która opisuje 

wszystkie wymagania i specyfikacje koń-
cowego produktu, a także koordynuje 
jego cały cykl życia, w tym testy jakości 
i wymagania dotyczące późniejszego recy-
klingu.

Oparcie prac na modelu MBSE ozna-
cza również, że istnieje tylko jedna 
cyfrowa reprezentacja projektu, z której 
korzystają wszyscy uczestnicy procesu, 
bez względu na lokalizację. W efekcie 
powstaje cyfrowe środowisko współpracy 
między interdyscyplinarnymi zespołami. 
Każda pojedyncza zmiana jest natych-
miast widoczna dla wszystkich pracowni-
ków mających dostęp do platformy robo-
czej.

Co ważne, zawsze dostępna jest 
tylko jedna, najbardziej aktualna wersja 
(ang. Single Source of Thruth) projektu – 
pomaga to uniknąć błędów oraz oszczę-
dzić czas i pieniądze. Dodatkowo MBSE 
całkowicie odwzorowuje odpowiedni sys-
tem, w tym podsystemy, a także pozwala 
na jego ewaluację. Deweloperzy otrzy-
mują od klienta informację na temat nie-
zbędnych procesów i narzędzi, a następ-
nie opisują je w zrozumiały sposób za 
pomocą różnych modeli.

Należy pamiętać, że krytycznym czyn-
nikiem sukcesu jest spójność danych lub 
powtarzalność całych procesów. MBSE 
integruje istniejące modele systemu 
poprzez odpowiednie interfejsy. Służą 

do tego różne języki inżynierii systemów, 
takie jak SysML, a także specjalistyczne 
metody i narzędzia IT. Można je również 
łączyć inaczej, jednak wciąż brakuje ujed-
noliconych metod i standardowych inter-
fejsów. 

Wielkim wyzwaniem dla firm jest 
zatem połączenie ich koncepcji PLM lub 
MBSE w przyszłości. Rozwój systemu 
opartego na modelach wymaga nie tylko 
nowych narzędzi i standardów. Wymaga 
również innego sposobu myślenia zespo-
łów inżynierskich oraz współpracy przed-
stawicieli działów spoza obszaru pro-
jektowania czy produkcji, a także zmian 
organizacyjnych, proceduralnych i meto-
dologicznych w przedsiębiorstwach. 

Poszczególni pracownicy różnych 
działów muszą zostać odpowiednio wcze-
śnie zintegrowani w celu opracowania 
wspólnego podejścia połączonego z jedno-
litym opisem systemu i myśleniem syste-
mowym. Ważnym aspektem jest zaanga-
żowanie w dialog pracowników firmy, tak 
aby czuli się ważną częścią zmian i rozu-
mieli potrzebę ich wprowadzenia. Inży-
nieria systemów będzie bowiem nieroze-
rwalną częścią inteligentnych fabryk przy-
szłości. 

Dariusz KudziaDariusz Kudzia, Country Manager Poland 
w Dassault Systèmes.
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FABRYKA 4.0

U życie chłodzenia wyparnego 
redukuje koszty dzięki temu, że 
kompresor nie musi pracować 

pod pełnym obciążeniem tak często, jak 
w przypadku rozwiązań standardowych.

Dane kompresora głównego są monito-
rowane i przesyłane przez Internet do sta-
cji roboczej, gdzie są analizowane przez 
oprogramowanie analityczne. Wynikiem 
zastosowania technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) jest monitorowa-
nie i pomiar wydajności systemu chłodni-
czego przez Internet. 

Jeżeli w modelu dodatkowo wyko-
rzysta się dane historyczne z istniejącej 

instalacji, można uzyskać znaczące rezul-
taty. Niestety, takie dane są często nie-
zbyt szczegółowe dla opracowania rozwią-
zania wzorcowego, ale już użycie danych 
z podobnych instalacji umożliwia prze-
widywanie zachowań badanego obiektu. 
Możliwe jest również oszacowanie kosz-
tów eksploatacji systemu klimatyzacji 
wyposażonego w chłodzenie wyparne lub 
bez niego.

Działanie systemu

Przypomnijmy zasadę działania standar-
dowego systemu klimatyzacji. System 
ten przetłacza powietrze z pomieszcze-
nia przez parownik pochłaniający ciepło 
napływające z powietrzem. Tempera-

Chris Curry

Przemysłowy Internet Rzeczy 
optymalizuje chłodzenie wyparne
Chłodzenie wyparne (ewaporacyjne) redukuje koszty eksploatacji 
kompresorów używanych w systemach klimatyzacji, obsługujących 
obiekty komercyjne i przemysłowe. Zastosowanie chłodzenia 
wyparnego do powietrza chłodzącego skraplacz zwiększa wydajność 
systemów HVAC, obniżając jednocześnie zużycie energii elektrycznej.

↙  System chłodze-
nia wyparnego 
zainstalowany na 
zewnątrz klimaty-
zatora; powietrze 
chłodzące opływa 
skraplacz, poprawia-
jąc wymianę ciepła 
i tym samym spraw-
ność systemu. 
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tura gazu chłodniczego rośnie do poziomu 
wyższego niż temperatura otoczenia, 
a gaz jest przetłaczany do zewnętrznego 
skraplacza. Wentylator tłoczy powietrze 
zewnętrzne na skraplacz, chłodząc go, 
a gaz cyrkulujący w skraplaczu oddaje 
przenoszone ciepło i skrapla się w ciecz. 
Schłodzona ciecz jest następnie tłoczona 
i rozprężana w parowniku, po czym cały 
cykl się powtarza. 

Jeżeli temperatura zewnętrzna wzro-
śnie, sprężarka musi pracować bardziej 
intensywnie w celu zapewnienia dosta-
tecznej różnicy temperatur na skraplaczu. 
I odwrotnie – gdy temperatura otoczenia 
spada, poprawia się odprowadzanie cie-
pła w skraplaczu.

System chłodzenia wyparnego działa 
podobnie jak standardowy układ klima-
tyzacji w chłodny dzień. Przy niższej tem-
peraturze na zewnątrz sprężarka nie musi 
pracować zbyt intensywnie, aby osiągnąć 
założony efekt schładzania. Aby obliczyć 
oszczędności, konieczne jest zainstalowa-
nie czujników na wejściu skraplacza, czuj-
ników temperatury otoczenia, licznika 
godzin pracy sprężarki, miernika wielko-
ści przepływającego prądu oraz czujni-
ków innych parametrów. Zamiana genero-
wanych przez nie danych w wartościowe 
informacje wymaga technologii Przemy-
słowego Internetu Rzeczy, dzięki któ-
rej inżynierowie wyposażeni w stosowne 
narzędzia diagnostyczne stworzą wła-
ściwy algorytm wspierany przez informa-
cje historyczne. 

Odpowiednie oprogramowanie umożli-
wia projektantom i ekspertom współpracę 
w wykorzystywaniu otrzymanych danych. 
Skorygowanie niektórych z nich może być 
niezbędne, gdy przykładowo o określonej 
porze dnia temperatura zewnętrzna jest 
zakłócana przez promienie słońca pada-
jące bezpośrednio na czujnik temperatury.
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Budowa modelu

Model procesu zawiera wszystkie nie-
zbędne parametry i jest zbudowany na 
bazie aktualnego doświadczenia. Czuj-
niki przesyłają aktualne dane do mode-
lowego algorytmu, określające bieżący 
stan obiektu. Porównanie kosztów pracy 
systemu z chłodzeniem wyparnym i bez 
niego jest główną korzyścią i zarazem naj-
ważniejszym narzędziem dla użytkownika.

Model zużycia energii elektrycznej 
stworzony przez firmę Evaporcool przy 
użyciu narzędzi dostarczonych przez firmę 
Seeq okazał się dokładny na poziomie 
wartości regresji R = 0,98 (im wartość 
regresji jest bliższa 1, tym model lepiej 
opisuje proces rzeczywisty).

Po uruchomieniu systemu użytkow-
nicy mogą śledzić zużycie energii zdal-
nie (przez Internet) i w czasie rzeczywi-
stym. Infografika pokazuje aktualny stan 
w porównaniu do stanu instalacji pracu-
jącej bez zastosowania chłodzenia wypar-
nego. Analiza wykresów umożliwia iden-
tyfikację potencjalnych obszarów dalszych 
oszczędności, a stosowna aplikacja wyli-
cza oszczędności w różnych przedziałach 
czasowych.

Zebrane dane mają również dodat-
kową wartość. Niektóre z nich są wyko-
rzystywane w diagnostyce urządzeń. Przy-
kładowo, jeżeli prąd silnika kompresora 
ma stałą tendencję wzrostową bez żad-
nych przyczyn procesowych, możliwe 
jest, że następuje zacieranie się łożysk. Po 
określeniu parametrów krytycznych pod-
legających pomiarom ustala się następnie 
dolny i górny limit ich zmienności oraz 
przyporządkowane im alarmy. Kierow-
nictwo obiektu może monitorować pro-
ces zdalnie, używając komunikacji IIoT, 
a obiekty rozproszone geograficznie mogą 
być monitorowane z jednej centralnej ste-
rowni.

Mechanizm IIoT

W przypadku obiektów rozproszonych 
każdy budynek ma regulator nadrzędny 
zarządzający komunikacją z usługami 
w chmurze, korzystając z mobilnej Wir-

tualnej Sieci Prywatnej VPN. Takie połą-
czenie wykorzystujące sieci lokalne jest 
wspólne dla wszystkich obiektów, gdzie 
każdy zespół klimatyzatora HVAC pełni 
w sieci rolę klienta.

Każdy klient przesyła zapisane dane 
do kontrolera głównego, który konsoliduje 
dane i przesyła je do serwera w chmurze. 
Tam dane są magazynowane, analizowane 
i udostępniane przez portal Evaporcool. 
Ta sama infrastruktura umożliwia dostęp 
do danych czasu rzeczywistego dla testo-
wania i diagnostyki online oraz dla zmian 
parametrów procesowych.

Kierownicy obiektów mogą wykorzy-
stywać portal do monitorowania wydaj-
ności urządzeń i kosztów energii. Zastoso-
wanie protokołu komunikacyjnego BAC-
net (Building Automation and Control 
Networks) pomaga integrować informa-
cje procesowe z poszczególnych systemów 
HVAC w lokalnych systemach zarządza-
nia budynkiem. Stosowny interfejs może 
udostępnić informacje dla kadry zarząd-
czej z możliwością ich dystrybucji w dół, 
na niższe poziomy zarządzania. Prosta 
modyfikacja pozwala dostosować inter-
fejs do wizualizacji wymaganych informa-
cji (np. kierownik działu energetycznego 
potrzebuje innych informacji niż kierow-
nik utrzymania ruchu).

Dane generowane z odpowiednią roz-
dzielczością przez czujniki są gromadzone 
przez punkty centralnego monitorowa-
nia w celu ich weryfikacji i tworzenia 
trendów. Narzędzia analityczne identyfi-
kują trendy i stopniowe zmiany występu-
jące w pracujących systemach i obiektach 

z dużą efektywnością. Na przykład wyod-
rębnienie danych w okresach szczegól-
nych warunków pogodowych lub ocena 
efektów zmian strategii ustawień termo-
statów pozwala na dokładną i obiektywną 
ocenę procesu.

Rozszerzenie modelu

Dysponując dokładnym modelem pro-
cesu, możliwe jest zastosowanie go także 
wówczas, gdy dane historyczne nie są 
dostępne. Przykładowo, gdy kierownik 
obiektu wykorzystuje technologię chłodze-
nia wyparnego w jednej lokalizacji, przez 
modyfikację kilku parametrów można 
przeanalizować, jak system będzie praco-
wał w innej lokalizacji. Dane historyczne 
temperatury i stanu pogody dla jednej 
lokalizacji mogą być dodane do modelu 
i połączone z danymi o wydajności pro-
cesu, co pozwala z dużą dokładnością 
oszacować przyszłe oszczędności. 

Bez możliwości pozyskiwania danych 
do analizy użytkownicy w celu przepro-
wadzenia stosownych analiz musieliby 
odwołać się do skomplikowanych i cza-
sochłonnych arkuszy kalkulacyjnych. 
Łącząc komunikację internetową z algo-
rytmami matematycznymi i aplikacjami 
IIoT, można osiągnąć znaczące korzyści 
przy umiarkowanych kosztach.

Chris Curry Chris Curry jest prezesem firmy Evapor-
cool. Ma tytuł inżyniera Amerykańskiej 
Akademii Wojskowej w West Point oraz 
ukończone studia MBA na Uniwersytecie 
Michigan Ross School of Business. 
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↘  Zastosowanie narzędzi analitycznych umoż-
liwia obserwację procesu i wyliczenie jego 
wydajności przy zastosowaniu chłodzenia 
wyparnego i bez niego w każdym momencie 
cyklu technologicznego.

Mimo wzrostu
temperatur

 moc sprężarki
pozostaje stała

Rozpylenie
wody



FIRMA PREZENTUJE

Za o enia projektowe 
Logoplaste to mi dzynarodowa grupa produ-
kuj ca sztywne opakowania z tworzyw sztucz-
nych dla sektorów: ywno ci i napojów, higie-
ny osobistej, gospodarstw domowych oraz 
olejów i smarów. Maj c na uwadze zachowa-
nie p ynno ci produkcji oraz wysok  jako  
wytwarzanych produktów, firma Logoplaste 
oczekiwa a zaprojektowania systemu zapew-
niaj cego utrzymanie ci le okre lonych pa-
rametrów powietrza oraz jego wilgotno ci. 
Temperatura wewn trzna w budynku w okre-
sie letnim mia a by  utrzymana w zakresie
18°C – 25°C przy maksymalnej wilgotno ci
wzgl dnej na poziomie 70%. Projektanci insta-
lacji HVAC automatycznie zaproponowali sys-
tem konwencjonalnej klimatyzacji, który mia
zagwarantowa  sta e warunki wewn trz bu-
dynku, jednak kierownictwo zak adu wia-
domie odrzuci o takie rozwi zanie i wybra o 
innowacyjny system CoolStream.

Efekt ch odzenia w systemach CoolStream 
uzale niony jest w g ównej mierze od tempe-
ratury i wilgotno ci powietrza zewn trznego. 
Znaj c realia polskiego klimatu, Logoplaste 
zdawa o sobie spraw , o ile stopni CoolStream
jest w stanie zredukowa  temperatur  w po-
mieszczeniu. Gwarantowana redukcja tempe-
ratur o 8°C wzgl dem powietrza nawiewane-
go, okre lona dla strefy klimatycznej Polski
jako obszaru II, w którym po o ony jest zak ad,
spe nia a kryteria Logoplaste.

Na podj cie decyzji o zastosowaniu wentyla-
cji z ch odzeniem adiabatycznym wp yw mia  
w g ównej mierze niski koszt eksploatacyj-
ny oraz ekologiczny czynnik ch odniczy syste-
mu CoolStream (woda wodoci gowa), gdy  
odpowiedzialno  za rodowisko wpisana 
jest w strategi  „Environmental Resposibility 
All Natural” firmy Logoplaste.

Technologia CoolStream zu ywa jedynie 
1 kW energii elektrycznej zasilaj cej ener-
gooszcz dny wentylator (spe niaj cy wyma-
gania ekoprojektu ErP) oraz 50 litrów wody, 
któr  mo na wtórnie wykorzysta  do pod-
lewania zieleni. Przy takim zu yciu jednost-
ka gwarantuje 30 kW ch odu, przy czym ch o-
dzenie opiera si  na zjawisku odparowania 
wody i zachodzi bez wymiany energii.

Proces projektowy
Prace projektowe rozpocz y si  od wizji 
lokalnej, gdy  w ramach projektu nale-
a o zaadaptowa  istniej cy budynek do 

potrzeb nowej linii technologicznej, cz c 
dwa budynki o ró nych wysoko ciach w jed-
n  ca o .

Po okre leniu nominalnych mocy urz dze  
generuj cych zyski ciep a oraz nowego lay-
outu budynku, uwzgl dniaj cego towarzy-
sz c  infrastruktur  uzupe niaj cych si  
instalacji, in ynierowie firmy Colt przygo-
towali wst pn  koncepcj  systemu. Okaza-
o si  jednak, e z powodu zmieniaj cych si  

poziomów linii produkcyjnych na ca ej d u-
go ci budynku oraz niewielkiej jego wysoko-
ci wyst puje deficyt miejsca na prowadzenie 

Idealne rodowisko pracy przy 
niskich kosztach eksploatacyjnych 
LOGOPLASTE CASE STUDY
Fabryka 4.0 to idealne warunki pracy nie tylko dla wysokowarto ciowego parku maszyn i robotów, 
ale tak e dla ludzi, którzy w kooperacji z kobotami realizuj  procesy produkcyjne. Zapewnienie takich 
idealnych warunków, gwarantuj cych najwy sz  wydajno  maszyn i dok adno  procesów, a co za tym 
idzie, wysok  jako  wytwarzanych produktów, niejednokrotnie wymaga wyposa enia pomieszcze  
w systemy klimatyzacyjne. Jednak ich zastosowanie nie idzie w parze ze wiadomym zarz dzaniem 
energi . Alternatyw  dla poszukuj cych energooszcz dnych i innowacyjnych technologii jest system 
wentylacji z funkcj  ch odzenia adiabatycznego CoolStream. Z tego w a nie rozwi zania w swoim 
zak adzie skorzysta a firma Logoplaste.

Fot. 1. Pionowa instalacja z nawiewnikiem 
wyporowym.

mgr in . Magdalena Gawro ska-Dudek
Project Manager Power Plants & Heavy 
Industries w Colt International Sp. z o.o.
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instalacji dystrybuuj cej sch odzone powie-
trze. Dodatkowo oprócz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotno ci powietrza prioryte-
tem okaza o si  zapewnienie nadci nienia 
w budynku. Mia o to zagwarantowa  stabilny 
i p ynny transport gotowego produktu. Kolej-
ne wyzwanie stanowi  dach o niskiej no no-
ci, co znacznie ogranicza o mo liwo ci pro-

jektowe. Urz dze  na dachu nie mog o by  
zbyt du o i nie mog y one du o wa y . 

Na bazie oblicze  projektantów Colt i usta-
le  z inwestorem bezpo rednio na budowie 
powsta a kolejna koncepcja, a nast pnie pro-
jekt systemu, który zosta  docelowo zainsta-
lowany w budynku.

Zastosowane rozwi zania
Finalnie zamontowane zosta y cztery jed-
nostki ch odz ce CoolStream S o wydajno ci 
16 tys. m³/h ka da, równomiernie rozmiesz-
czone na po aci dachowej. Zapewniaj  one 
dostaw  powietrza o odpowiednich parame-
trach do hali o cznej powierzchni 708 m2 
i kubaturze 4140 m3.

Przez ca y rok dystrybucja powietrza odby-
wa si  za pomoc  lekkiego, aluminiowe-
go systemu kana ów Coltair, który zamonto-
wano w uk adzie poziomym z nawiewnika-
mi czterostronnymi (fot. 2) oraz pionowym, 
z nawiewnikami wyporowymi (fot. 1). Roz-
wi za o to problem deficytu przestrzeni mon-
ta owej w parku maszynowym.

W okresie jesienno-zimowym, z uwagi na 
wod  b d c  w obiegu zewn trznym, jed-
nostka CoolStream nie pracuje w trybie ch o-
dzenia. W sezonie grzewczym zasysa z prze-
strzeni poddachowej pomieszczenia ogrza-
ne przez proces technologiczny powietrze, 

miesza je w komorze ze wie ym powie-
trzem, a nast pnie transportuje w ni sze par-
tie budynku. Dzi ki temu zminimalizowane 
zosta y koszty ogrzewania zak adu. 

Kompensacja powietrza w budynku pomi -
dzy obiema jego cz ciami zosta a zrealizo-
wana grawitacyjnie, przy u yciu aluzjowych 
klap wentylacyjnych FCO i WCO. Jest to roz-
wi zanie energooszcz dne, gdy  zasilanie 
potrzebne jest jedynie w momencie otwie-
rania lub zamykania urz dze . Klapy wyko-
nano z aluminium (w 100% odpornego na 
korozj ), dzi ki czemu nie stanowi  nadmier-
nego obci enia dla konstrukcji dachu budyn-
ku (fot. 3). Klapy wyposa ono w siatki prze-
ciw insektom i demontowan  aluzj  górn , 
umo liwiaj c  dost p serwisowy z zewn trz 
budynku.

Zarz dzanie systemem
Sterowniki jednostek ch odz cych, klap wen-
tylacyjnych, czujników temperatury i wilgot-
no ci powietrza oraz sensory deszczu s  zin-
tegrowane przez oprogramowanie Cortiva, 
za pomoc  którego odbywa si  sterowanie 

ca ym systemem. Prosta w obs udze aplika-
cja umo liwia sta y monitoring, zarz dzanie 
i kontrol  nad kosztami eksploatacji oraz kon-
takt z serwisem.

Korzy ci z zastosowania systemu
System wentylacji z funkcj  ch odzenia adia-
batycznego CoolStream, zaimplementowa-
ny w hali produkcyjnej Logoplaste, przez ca y 
rok dostarcza wie e powietrze, a w okresie 
letnim sch adza je, zapewniaj c ci g  pro-
dukcj  i wysok  jako  produktu ko cowe-
go. Ponadto, co jest bardzo istotne dla inwe-
stora, dzi ki wykorzystaniu wody jako czynni-
ka ch odz cego jest przyjazny dla rodowiska 
naturalnego. I co najwa niejsze – koszty eks-
ploatacyjne s  siedmiokrotnie ni sze ni  kosz-
ty tradycyjnej klimatyzacji.

Dla kierowników produkcji i utrzymania 
ruchu, borykaj cych si  z nadwy k  ciep a 
w okresie letnim i szukaj cych efektywnych, 
oszcz dnych, a przy okazji ekologicznych spo-
sobów ch odzenia, rozwi zaniem mo e by  
system wentylacji z ch odzeniem adiabatycz-
nym. System CoolStream jest na tyle ela-
styczny, e mo e by  zastosowany w ci le 
zdefiniowanych strefach w budynku, rozwi -
zuj c istniej ce problemy przy niewielkich 
nak adach inwestycyjnych.

Colt International Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. +48 22 350 50 16
info@pl.coltgroup.com
www.coltinfo.pl
www.coolstream.pl

Fot. 2. Pozioma instalacja z nawiewnikiem czterostronnym.

Fot. 3. Klapa alu-
zjowa WCO do per-
manentnej wenty-
lacji o lekkiej kon-
strukcji – mo liwo  
bezpiecznej wenty-
lacji budynku pod-
czas opadów atmos-
ferycznych i silnych 
wiatrów bocznych.
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FIRMA PREZENTUJE

Bezpieczna i wydajna infrastruktura sieciowa 
na potrzeby nowoczesnych systemów 
zarz dzania produkcj

W spó czesne systemy sterowa-
nia automatyki przemys owej 
powstaj  w oparciu o produkty 

i urz dzenia z zaimplementowanymi najnow-
szymi technologiami. Cz sto wi c s  to kom-
ponenty sk adaj ce si  z najnowszych pod-
zespo ów, w tym wydajnych procesorów, 
du ej ilo ci wbudowanej pami ci operacyj-
nej oraz trwa ej, posiadaj ce wydajne por-
ty komunikacyjne bazuj ce na popularnych 
protoko ach i umo liwiaj ce skomunikowa-
nie tych urz dze  z otoczeniem. Rozwój ryn-
ku automatyki przemys owej znacz co wp y-
wa na mo liwo  wykorzystania potencja u, 
jaki stwarzaj  czwarta rewolucja przemys o-
wa oraz Przemys owy Internet Rzeczy.

Szacuje si , e liczba urz dze  przy czo-
nych do sieci Internet sukcesywnie rok do 
roku b dzie wzrasta  w post pie logarytmicz-
nym, w roku 2020 osi gaj c zawrotn  liczb  
20 bilionów, z czego znaczn  cz  stanowi  
b d  urz dzenia przemys owe. Nasuwa si  
pytanie, jakie korzy ci niesie za sob  taki stan 
rzeczy i w jaki sposób zarz dza  tak ogromn  
ilo ci  generowanych danych.

Celem nadrz dnym jest lepsza komunika-
cja pomi dzy u ytkownikiem a urz dzeniem, 
zarz dzanie prac  danego systemu wytwór-
czego, optymalizacja jego warunków pracy, 
polepszenie jako ci produktów czy predykcja 
i utrzymanie w ruchu danego obiektu, maszy-
ny i linii produkcyjnej. Wszystkie powy sze 
aspekty przek adaj  si  na popraw  czynni-
ków biznesowych, jak optymalizacja kosztów, 
zarz dzanie ryzykiem i utylizacja zasobów, 
wi ksza elastyczno  na zmiany w danej dzie-
dzinie dzia alno ci, a wynikaj ce z potrzeb 
rynku i konsumentów.

Aby móc zarz dza  ka dym z urz dze , które 
wp ywa na proces produkcyjny b d  generu-
je dane zwi zane z produkcj , niezb dna sta-
je si  wi c konieczno  zaimplementowania 

systemów zarz dzania produkcj , które 
pozwol  na osi gni cie maksymalnych korzy-
ci (finansowych lub innych, zdefiniowa-

nych w indywidualny sposób przez u ytkow-
nika). Mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e 
stosowanie systemów zarz dzania produk-
cj  w dzisiejszym zak adzie produkcyjnym 
staje si  konieczno ci  i zarazem niema ym 
wyzwaniem. 

Po ród dost pnych na rynku systemów zarz -
dzania produkcj  jest wiele aplikacji ró ni -
cych si  mo liwo ciami oraz przeznaczeniem, 
w tym np. oprogramowanie typu MES (ang. 
Manufacturing Execution System, System 
Realizacji Produkcji). Producenci oprogramo-
wania staraj  si  odpowiada  na wymagania 
swoich u ytkowników poprzez ci g e rozwija-
nie i implementacj  funkcjonalno ci wdro o-
nych rozwi za . Zdaniem Rockwell Automa-
tion jedn  z najwa niejszych z nich jest pe na 
integracja zarówno z istniej cym oprogra-
mowaniem biznesowym, jak i rodowiskiem 
produkcyjnym.

Integracja z oprogramowaniem biznesowym 
(ERP, CRM) pozwala na wiadome podej-
mowanie decyzji i raportowanie na pozio-
mie zarz dczym i finansowym oraz reago-
wanie na zmiany zachodz ce w otoczeniu 
przedsi biorstwa. Integracja ze rodowi-
skiem produkcyjnym z kolei pozwala na pozy-
skiwanie danych produkcyjnych w czasie rze-
czywistym, wprowadzanie korekt planów 
produkcyjnych, daleko id c  predykcj  czyn-
no ci serwisowych urz dze  na hali produk-
cyjnej oraz zarz dzanie jako ci  produktów. 
Ponadto z punktu widzenia u ytkownika oraz 
wdro enia rozwi za  umo liwiaj cych zarz -
dzanie produkcj  z u yciem oprogramowa-
nia klasy MES najwa niejsze s  poszczególne 
funkcje integracji ze rodowiskiem przedsi -
biorstwa w odniesieniu do specyfiki i organi-
zacji produkcji. 

Rockwell Automation, bazuj c na wielolet-
nim do wiadczeniu w rozwoju autorskie-
go oprogramowania klasy MES – Factory-
Talk Production Center, systemów automaty-
ki przemys owej oraz wspó pracy z szerokim 
gremium odbiorców ró nych bran , wspiera 

na ró nych etapach wdro enie technolo-
gii zarz dzania produkcj  oraz konwergen-
cj  (integracj ) sieci i oprogramowania war-
stwy zarz dczej (ERP, CRM) z sieci  i warstw  
aplikacji na produkcji i systemów DCS (ang. 
Distributed Control System, Rozproszony Sys-
tem Sterowania), batchowych (system zarz -
dzania parti , wsadem do produkcji) czy te  
sterowania dyskretnego procesami.

Konwergencja sieci IT w zakresie zarz d-
czym (biuro, administracja) z sieciami prze-
mys owymi OT ( rodowisko produkcji, sieci 
oparte na przemys owych protoko ach trans-
misji danych od urz dze  wykonawczych, 
czujników) w przypadku produktów i rozwi -
za  Rockwell Automation sprowadza si  do 
implementacji opracowanych, sprawdzonych 
i zatwierdzonych architektur sieciowych.

Obecno  standardu Ethernet w kompo-
nentach automatyki przemys owej pracuj -
cych w danym systemie wytwórczym umo -
liwia w prosty i efektywny sposób pozyski-
wa  informacje na potrzeby analizy poprzez 
system MES. Okazuje si  bowiem, e czynni-
kiem determinuj cym sukces przedsi wzi -
cia implementacji inteligentnych urz dze  
na miar  IIoT i Przemys u 4.0 jest mo liwo  
pozyskiwania i analizy informacji bezpo-
rednio z linii wytwórczych poprzez wydajn  

i bezpieczn  infrastruktur  sieciow , zarów-
no na potrzeby zarz dzania produkcj  – war-
stwa OT, jak i na poziomie zarz dczym i admi-
nistracji – warstwa sieci IT. 

Ale jak zrealizowa  te za o enia, by zapew-
ni  sukces przedsi wzi ciu? W celu spe nie-
nia wymaga  infrastruktury sieciowej i bez-
piecze stwa Rockwell Automation proponuje 
swoim partnerom biznesowym us ugi Con-
nected Services. 

Rozwi zania te bazuj  na ocenie wydajno-
ci transmisji danych i ich bezpiecze stwa 

w aktualnej konfiguracji infrastruktury sie-
ciowej i obejmuj  faz  projektu i dostoso-
wa  wg zalece  – norm przemys owych 
(np. IEC 62443) oraz sprawdzonych praktyk, 
wdro enie oraz ko cow  konfiguracj  sie-
ci przemys owej. Wsparcie i monitorowanie 

Roland Kulanek
Account Manager CSM
e-mail: rkulanek@ra.rockwell.com
tel. +48 508 004 768
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wydajno ci urz dze , w tym zdalny monito-
ring zasobów oraz predykcja w zakresie ano-
malii, cyberbezpiecze stwa sieci produkcyj-
nych, realizowana jest poprzez us ug  serwi-
sow  IaaS (ang. Infrastructure-as-a-Service, 
infrastruktura jako us uga).

W ramach otrzymanego wsparcia aplikacyj-
nego oraz produktowego przedsi biorstwa 
w sposób bezpieczny i efektywny s  w stanie
pozyskiwa  dane bezpo rednio z procesów
wytwórczych. Realizowane jest to przez bu-
dow  sieci ethernetowych w oparciu o ser-
wery wyposa one w wydajne jednostki cen-
tralne, pozwalaj ce przetwarza  bardzo du e
ilo ci operacji na potrzeby np. wirtualizacji
stanowisk operatorskich czy stacji in ynier-
skich. Ponadto Centra Przetwarzania Danych 
(Data Center) dostarczane przez Rockwell 
Automation budowane s  w oparciu o du e 
powierzchnie dyskowe do agregacji i przecho-
wywania danych, a zarz dzanie i zabezpiecze-
nie transferu danych w sieci odbywa si  z u y-
ciem switchy zarz dzalnych, definicji zaufane-
go obszaru DMZ oraz zapór sieciowych.

Analiza pozyskanych danych pomaga udosko-
nali  procesy i produkcj  przez lepsze wyko-
rzystanie zasobów, zwi kszenie wydajno-
ci przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka 

utraty produkcji i szybszym wprowadze-
niu produktów na rynek. Nale y zaznaczy , 
e cz ci  sk adow  IaaS jest wdro enie 

z uruchomieniem wydajnej i bezpiecznej 
infrastruktury sieciowej w oparciu o form  
finansowania ze rodków na dzia alno  ope-
racyjn  (OPEX). Taki scenariusz miesi cznych 
i sta ych p atno ci za ca o  przedsi wzi cia 
wraz z gwarantowanym wsparciem i admini-
stracj  sieci przemys owej efektywnie i zna-
cz co pozwala na realizacj  koncepcji The 
Connected Enterpise.

Nale y mie  pe n  wiadomo , e admini-
stracja systemami zarz dzania produkcj  od 
strony programowej oraz sprz towej w pe -
ni wpisuje si  w ramy cyberbezpiecze -
stwa oraz us ug Connected Services. W wie-
tle doniesie  z ostatnich lat oraz prognoz 
wiatowych liderów do spraw bezpiecze -

stwa systemów informatycznych (jak Kasper-
sky, Symantec) czy niezale nych podmiotów 
doradczych (jak Deloitte, PwC) zagadnienia 
zwi zane z bezpiecze stwem szeroko rozu-
mianych danych b d  znacz co rzutowa  na 
ka de przedsi biorstwo i zak ady produkcyj-
ne. Rockwell Automation, widz c, jak zna-
cz ca staje si  ochrona przed niepowo anym 
dost pem, próbami wy udzenia, atakami 
hakerskimi oraz przede wszystkim, jak istot-
ne jest zabezpieczenie produkcji i w asno ci 
intelektualnej, oferuje szereg indywidualnych 
rozwi za  skutecznie chroni cych interesy 
przedsi biorstwa poprzez monitoring i anali-
z  anomalii, zarz dzanie aktualizacjami opro-
gramowania ca ego systemu wytwórczego 

(firmware urz dze , update aplikacji) oraz 
szybkie wsparcie w analizie danych.

Wszystkie powy sze aspekty dotycz ce 
wydajnej i bezpiecznej infrastruktury siecio-
wej, serwisów i us ug Connected Services, 
w szczególno ci w kontek cie gromadzenia 
danych produkcyjnych oraz identyfikacji rze-
czywistych zagro e  zewn trznych (cyber-
bezpiecze stwo), zostan  omówione podczas 
spotkania Automation University Special, 
organizowanego przez Rockwell Automation 
w Jachrance w dniach 6–7 czerwca 2018 r.

Spotkania wraz z prezentacj  produktów 
i rozwi za  b d  mia y interaktywn  formu-

 ukierunkowan  na wymian  spostrze e , 
uznanych praktyk, zalece  wg wiedzy naszych 
ekspertów oraz Pa stwa komentarzy, uwag 
i potrzeb.

Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Pow zkowska 44C, 01-797 Warszawa

www.rockwellautomation.pl
rawarszawa@ra.rockwell.com

Przyk ad konwergencji sieci IT&OT, sprawdzona i zatwierdzona architektura sieciowa
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Wśród głównych ulepszeń wprowadzonych 
w wersji 6.3 platformy KEPServerEX 
znalazły się:

→  Poprawiona funkcja CRUD do konfiguracji 
API. Użytkownicy konfiguracji API mogą 
teraz zdalnie uruchamiać zapis projektu 
dla każdej instancji serwera KEPServerEX, 
tworzyć obiekt z hierarchią podrzędną 
w pojedynczej transakcji oraz tworzyć 
wiele obiektów w pojedynczej trans-
akcji. Użytkownicy konfigura-
cji API mogą teraz wprowa-
dzać zmiany masowe do kon-
figuracji i uruchamiać ATG, 
co pozwala na dokonanie 
szybszych zmian w więk-
szych projektach. KEPSer-
verEX 6.3 pozwala na 
mniejszą interakcję użyt-
kownika z lokalną konfi-
guracją i łatwiejsze zapi-
sanie wspólnego kodu 
dla obiektów w projek-
tach niepowiązanych.

→  Opcja synchronizacji cza-
sowej dla sterowników 
z funkcjami EFM. Użyt-
kownicy mogą teraz usta-
wić wspólną wartość pro-
gową dla synchronizacji czasowej 
dla dowolnego sterownika z funk-
cjami EFM, aby mieć pewność, że syn-
chronizacja wystąpi wyłącznie po prze-
kroczeniu określonego limitu odchylenia. 
OnPoll – nowa metoda synchronizacji cza-
sowej występująca w wersji 6.3 – również 
pozwala użytkownikowi na skonfigurowa-
nie wystąpienia synchronizacji czasowej 
wyłącznie po odpytaniu EFM. Zmniej-
sza to ruch sieciowy i daje użytkownikowi 
większą kontrolę nad synchronizacją cza-
sową.

→  Zdalne wgrywanie projektu. Korzysta-
jąc z istniejącego zabezpieczenia interfejsu 
klienta natywnego ThingWorx w KEPSer-

verEX, użytkownik może teraz impor-
tować projekt KEPServerEX z lokalnego 
magazynu plików i umieścić go w dowol-
nej instancji serwera KEPServerEX. Użyt-
kownik może również z łatwością dosto-
sowywać  
 

ustawienia  
sieciowe oraz zdalnie wdrażać projekty 
KEPServerEX, jednocześnie zarządza-
jąc wszystkimi pozostałymi instancjami 
maszyny z jednego interfejsu platformy 
ThingWorx.

Z kolei jesienią 2017 roku miała miej-
sce światowa premiera platformy opro-
gramowania przemysłowego EcoStruxure 
firmy Schneider Electric – zintegrowa-

nego, modułowego pakietu oprogramo-
wania, oferującego funkcje przeznaczone 
dla celów eksploatacyjnych i gospodar-
czych na rynku przemysłu i infrastruk-
tury. Według firmy Schneider platforma 
to „sprawdzone rozwiązanie z zakresu 
inżynierii, planowania i operacji, utrzy-
mania ruchu oraz kontroli i zarządzania 
informacjami”.

Przy ponad dwóch milionach licen-
cji na oprogramowanie, zakupionych 
przez ponad 100 tysięcy lokalizacji 
na całym świecie, przetwarzających 
ponad 10 bilionów transakcji dziennie, 
obejmujących ponad 20 miliardów para-
metrów eksploatacyjnych, platforma 

pracuje w skali, która jest w stanie 
obsłużyć złożone i krytyczne opera-

cje przemysłowe. EcoStruxure jest 
platformą niezależną od lokal-

nych systemów i platform 
sprzętowych, którą można 
wdrożyć w sposób skalo-
wany i modułowy.

Platforma oferuje 
szeroką gamę opcji 
komercyjnych (subscrip-
tion, SaaS, perpetual) 
oraz elastyczne moż-
liwości implementacji 
(lokalnie lub w chmu-
rze). Dzięki temu moż-

liwe jest obniżenie całko-
witego kosztu utrzymania 

(TCO) przy jednoczesnym 
zachowaniu funkcjonalności, 

bezpieczeństwa danych oraz 
wymogów eksploatacyjnych.
Wielodziedzinowa funkcjonalność 

platformy oprogramowania przemysło-
wego umożliwia doskonalenie biznesu: 
obsługuje inżynierię, eksploatację, zarzą-
dzanie utrzymaniem ruchu oraz komuni-
kację z ludźmi. Moduły związane z zarzą-
dzaniem informacjami, wiedzą o procesie 
biznesowym oraz z podejmowaniem decy-
zji dostępne są na całej platformie i prze-
znaczone do rozwiązywania problemów 
przemysłu. Tym samym pozwalają fir-
mom na ulepszanie swoich kompetencji, 
dokumentowanie działalności operacyjnej 
oraz rozbudowywanie siły roboczej kolej-
nej generacji. 

Aktualizacje i nowe platformy IIoT
Firma Kepware wypuściła na rynek przemysłową platformę 
przyłączeniową KEPServerEX w wersji 6.3, wyposażoną m.in. 
w sterownik Keyence KV Ethernet. Z kolei Schneider Electric 
jesienią zeszłego roku wprowadził do oferty platformę 
oprogramowania przemysłowego EcoStruxure.

Źródło: Pixabay

FABRYKA 4.0



FIRMA PREZENTUJE

P rzemys  4.0 zaistnia  ju  w wiadomo-
ci polskich in ynierów i mened erów. 

Badania prowadzone w ród in ynierów 
(ASTOR, 2016–2017) pokazuj , e w stosun-
ku do roku 2016 potrafimy ju  bardzo precy-
zyjnie okre li , w której rewolucji znajduj  si  
nasze firmy. 

Oko o 80% polskich firm jednoznacznie wska-
zuje, e rozpoczyna lub przechodzi trzeci  
rewolucj . Wynika to m.in. z tego, e koszty 
dost pu do technologii (np. robotyzacji) zna-
cz co spad y, ale g ówn  motywacj  do ich 
wprowadzania jest presja na obni anie ceny 
i brak pracowników. Odczuwalny jest tak-
e spadek konkurencyjno ci firm, które opar-
y swoj  strategi  tylko na obszarze produkcji 

(rys. 2), dodatkowo opieraj c si  na sieciach 
dyskontowych jako g ównym kliencie.

Buduj ce jest to, e na rynku mo na spotka  
firmy, które rozwijaj  bardziej warto ciowe 
elementy a cucha warto ci, np. R&D (ang. 
Research and Development, Badania i Roz-
wój), tworzenie marek w asnych czy rozwija-
nie zdolno ci logistyczno-dystrybucyjnych.

Warto wspomnie , e te zmiany w a cuchu 
warto ci dzia aj  w skali globalnej. Oznacza 
to, e firma produkcyjna ulokowana w Szwe-
cji dzi ki automatyzacji i cyfryzacji jest dzi  
w stanie osi gn  podobny poziom kosztów 
produkcji jak jej polski odpowiednik. Dodat-
kow  presj  rynkow  jest powszechne ocze-
kiwanie klientów, e ich produkt b dzie 
spersonalizowany.

W tej sytuacji potrzebna jest strategiczna 
decyzja: w którym kierunku rozwija  fabryki?

Cztery archetypy* fabryk przysz o ci
Kluczowe pytanie, zadawane cz sto przez mened erów w ostatnim 
pó roczu, brzmi: co oznacza dla mnie nadej cie Przemys u 4.0? 
Je eli firma, któr  zarz dzasz, realizuje tylko produkcj  (czyli 
rodkowy etap a cucha warto ci), to po pierwsze – na pewno 

odczuwasz presj  na obni enie ceny jednostkowej produktu, po 
drugie – prawdopodobnie mar a, któr  wypracowujesz, jest ni sza 
od oczekiwa , po trzecie – patrz c na dynamicznie zmieniaj cy si  
rynek pracy i brak pracowników, w najbli szym czasie mo esz mie  
powa ne problemy z zapewnieniem zdolno ci produkcyjnych. Jakie 
s  zatem mo liwe scenariusze rozwoju fabryk?

Jaros aw Gracel

*  Archetyp – pierwotny wzorzec postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Termin wywodz cy si  z psychologii. Upraszczaj c, mo na powiedzie , 
e archetypy s  psychicznym odpowiednikiem instynktu – istniej  jako wspólne dla wszystkich ludzi schematy, które cz owiek automatycznie 

rozpoznaje i jest w stanie wype ni  w asn  tre ci , gdy znajduje si  w sytuacji yciowej przywo uj cej wzorzec archetypowy (np. gdy si  zakocha, 
zostaje rodzicem, szefem itp.). Termin zosta  zapo yczony przez marketing, gdzie jedna z metodologii pozycjonowania marki opiera si  na 
teorii archetypów – mówi, e marki mo na sklasyfikowa  zgodnie z jednym z o miu podstawowych wzorców. S owo „archetyp” oryginalnie 
wskazuje na co  odwiecznego, fundamentalnego dla funkcjonowania cz owieka. Zdecydowali my si  jednak odwo a  do tego terminu, poniewa  
chcieli my zwróci  uwag  na fakt, e w obecnych czasach cyfrowej zmiany wy aniaj  si  idee, w których mo na dopatrywa  si  „pierwotnych 
wzorców” – nowych matryc naszego przysz ego funkcjonowania w wa nych obszarach ycia.

Rys. 1. W której
rewolucji przemy-
s owej znajduja si
firmy (ASTOR, 
2016–2017)
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FIRMA PREZENTUJE

Rola klienta w yciu fabryki
Pierwszym i podstawowym czynnikiem 
determinuj cym przysz y obraz twoich fabryk 
b dzie charakterystyka twojego klienta i jego 
oczekiwa  wzgl dem produktów. Proces ana-
lizy potrzeb i oczekiwa  klientów warto prze-
prowadzi  z dwóch perspektyw: zewn trznej 
i wewn trznej.

Z perspektywy zewn trznej mo na wykorzy-
sta  do tego takie narz dzia, jak:

• Value Proposion Design (projektowanie pro-
pozycji warto ci) – ocena, jak  warto  
dostarczamy obecnie klientom, a tak e pro-
jektowanie nowej propozycji warto ci,

• Customer Experience Design – projektowa-
nie do wiadczenia klienta (zorientowane 
nie tylko na marketing, ale na ca y a cuch 
warto ci),

• Design Thinking – projektowanie produktów 
i procesów zorientowane na klienta.

Z perspektywy wewn trznej bardzo warto-
ciowe b dzie u ycie sprawdzonych metod, np.:

• Value Stream Mapping – wykorzystywane 
w metodologii Lean Management mapowa-
nie, w jakim stopniu nasze procesy dodaj  
warto  klientowi,

• Voice of Customer – narz dzie metody-
ki Six Sigma, pozwalaj ce na uwzgl dnienie 
potrzeb klienta w procesach usprawnie .

Nast pnie wa na b dzie ocena potencjal-
nego wolumenu produkcji (wielko  rynku) 
dla naszego portfolio, a tak e wybór strategii 
rynkowej (produkcja masowa, koncentracja, 
produkcja niszowa).

Taka wst pna analiza powinna pomóc 
w ustaleniu, na ile twoje produkty i procesy 
s  konkurencyjne, a tak e wst pnie okre li  

kierunek rozwoju. Kolejny krok to wybór 
odpowiedniego archetypu dla fabryki. 

Nowy archetyp fabryki
W opracowaniu „Industry 4.0 – how to navi-
gate digitization of the manufacturing sec-
tor” z roku 2015 McKinsey proponuje cieka-
w  koncepcj  trzech archetypów dla fabryk 
przysz o ci (Smart-Automated Plant, Custo-
mer-Centric Plant, e-Plant in-the-box), któ-
re s  zaklasyfikowane wed ug realizowane-
go wolumenu produkcji oraz ród a warto ci 
(koszty, personalizacja).

Dyskusje z mened erami firm produkcyj-
nych pokazuj  jednak, e takie podej cie nie 
wyczerpuje tematu. Po pierwsze nie mo na 
zgodzi  si  ze stwierdzeniem, e zorientowa-
na na klienta powinna by  tylko jedna grupa 
fabryk. Takie powinny by  wszystkie. Dodat-
kowo w zakresie niskiego wolumenu produk-
cji i wysokiego stopnia personalizacji funk-
cjonuje (i w moim przekonaniu b dzie funk-
cjonowa ) czwarta kategoria fabryk. Dlatego 
proponuj  przyj cie nowej klasyfikacji, w któ-
rej fundamentem ka dego archetypu b dzie 
orientacja na klienta.

Cztery nowe archetypy fabryk przysz o ci 
mog  wygl da  tak:

1.  Smart-automated and robotized factory – 
inteligentna, zautomatyzowana i zrobotyzo-
wana fabryka.
Fabryka realizuj ca bardzo wysokie wolu-
meny produkcji, która dzi ki pe nej auto-
matyzacji i robotyzacji procesów jest w sta-
nie wytwarza  produkty na niskim (ni -
szym ni  konkurencja) poziomie kosztów. 
Produkcja w niej jest zorganizowana w for-
mie dedykowanych zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych ze wspólnymi modu ami kon-
fekcjonowania. Taki model mo e przyj  na 
przyk ad producent z bran y spo ywczej, któ-
ry swój biznes opiera na wspó pracy z siecia-
mi dyskontowymi.

2.  Digital mass-individualization factory – cyfro-
wa masowa indywidualizacja w fabryce.
Fabryka realizuj ca produkcj  w zakresie 
rednich lub wysokich wolumenów produk-

cji wysoce indywidualizowanych produktów 
(np. samochody, ubrania, meble, elementy 
konstrukcyjne, bramy). Zak ad pod wzgl dem 
procesowym i technologicznym jest przygo-
towany do realizacji bardzo krótkich serii, 
cz stych przezbroje  i wysokiej personaliza-
cji produktu. Cz sto jest on zorganizowany 
w formie uniwersalnych, modu owych gniazd 
produkcyjnych, gdzie produkt steruje prze-
p ywem sekwencji produkcji. To te  jest pro-
dukcja zrobotyzowana i zautomatyzowana, 
tylko z innym rodzajem organizacji produkcji, 
w formie np. gniazd.

3.  Mobile-modular plant – mobilna fabryka 
modu owa.
Fabryka „mobilna”, czyli taka, która mo e by
w sposób elastyczny budowana, uruchamiana,
pakowana i przenoszona, w zale no ci od 
trendów rynkowych, standardów bran owych 
lub dost pu do surowca. Przyk adem minifa-
bryki w takim archetypie jest system produk-
cji palet tekturowych, które zosta y wprowa-
dzone jako standard w grupie IKEA. Ten sys-
tem ze wzgl du na swoj  mobilno  mo e 
zosta  bardzo szybko zbudowany, zamonto-
wany i uruchomiony w dowolnym miejscu 
na hali produkcyjnej lub w jej bezpo redniej 
blisko ci, na czas realizacji zlecenia. Kolej-
nymi przyk adami s  minifabryki narz dzi 
i komponentów do realizacji du ych inwesty-
cji budowlanych czy bardziej zaawansowane 
rozwi zanie – modu owa mleczarnia Nestlé.

Rys. 2. Zmiany 
w a cuchu warto ci.
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4.  Hand-made with digital touch – produkcja 
r czna z wykorzystaniem cyfryzacji.
To zupe nie nowy archetyp dotycz cy niszowe-
go segmentu rynku, który jednak odpowiada
za produkcj  wyrobów o najwy szej warto ci
jednostkowej (tak e segmentu produktów 
luksusowych). W takich fabrykach proces 
opiera si  na r cznej pracy najwy szej klasy
specjalistów (cz sto rzemie lników), którzy
z wykorzystaniem nowoczesnych narz dzi do
obróbki materia ów wytwarzaj  produkty na
indywidualne zamówienie. W tego typu fa-
brykach nowoczesne technologie s  wykorzy-
stywane w sytuacjach, w których zwi kszaj  
bezpiecze stwo pracy, chroni  zdrowie (np. 
zrobotyzowane malowanie), a tak e poma-
gaj  w podnoszeniu do wiadczenia klienta, 
czy te  organizacji procesu produkcji (cyfro-
wy obieg informacji). Zgodnie z takim arche-
typem dzia aj  producenci samochodów (np. 
Bentley, Ferrari), producenci w bran y zbroje-
niowej oraz sektorze kosmicznym.

Powy ej opisane zosta y cechy ró nicuj ce 
archetypy. Istnieje natomiast szereg zagad-
nie  wspólnych (tzw. pryncypiów), które 
dotycz  ka dego z nich. Nale  do nich:

• rozwój kompetencji mened erów, in ynierów 
i pracowników liniowych,

• dbanie o doskona o  operacyjn  – kontynu-
acja programów ci g ego doskonalenia,

• rozwój infrastruktury cyfrowej i cyfrowy prze-
p yw informacji – tzw. paperless factory,

• polityka i narz dzia w obszarze 
cyberbezpiecze stwa.

Co fabryka to wyzwanie
Nie ma jednej recepty na rozwi zanie opi-
sanych wy ej zagadnie . Grono mened e-
rów i kluczowych in ynierów w ka dej fabry-
ce powinno indywidualnie zastanowi  si  nad 
wizj  swojej przysz o ci. Najistotniejsze punk-
ty, które warto przemy le  – po analizie stra-
tegii rynkowej, w tym a cucha warto ci, oraz 
portfolio produktów – to:

1.  Jak rozbudowywa  i modernizowa  istniej ce 
fabryki?

2.  Jak projektowa  i budowa  nowe fabryki?
3.  Jak rozwija  procesy i technologie 

produkcyjne?
4.  Jak wykorzysta  technologie cyfrowe do 

zwi kszenia czasu pracy umys owej kosztem 
czasu pracy fizycznej?

5.  Jak zmienia  nastawienie i rozwija  kom-
petencje kadry na ka dym poziomie 
odpowiedzialno ci?

6.  Jak rozwija  in ynierów?

Na koniec zostawiam dwa kluczowe pytania:
który archetyp fabryki najbardziej pasuje do 
twojej strategii rynkowej? Jak wdro ysz go 
w ycie?

Jarosław Gracel
Członek zarządu,

dyrektor ds. przemysłu 4.0, ASTOR
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BEZPIECZEŃSTWO TWOICH 
SIECI PRZEMYSŁOWYCH 
JEST W TWOICH RĘKACH
Raport specjalny CyberX 2017

Zakłady przemysłowe są coraz częstszym celem hakerów. 
Jak fabryki mogą zabezpieczyć się przed zagrożeniami 
z zakresu cyberprzestępczości?  

Dowiedz się, jak uniknąć ataków.

Pobierz raport na: www.astor.com.pl/cyberbezpieczenstwo Securing the Industrial Internet

http://www.astor.com.pl/cyberbezpieczenstwo
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B iznes skupiony jest na operacyj-
nej doskonałości, aby usprawnić 
i zoptymalizować procesy produk-

cyjne. Wysiłki te wspiera metoda zarzą-
dzania jakością Six Sigma. Przemysłowy 
Internet Rzeczy umożliwia wzniesienie się 
ponad rezultaty osiągane w ramach tej 
metodyki, w tym zracjonalizowanie wielu 

działań związanych z procesem w celu 
poprawy efektywności produkcji.

Badania rynku przeprowadzone przez 
L&T Technology Services i ARC Advisory 
Group, w których połowa respondentów 
wywodziła się z dużych korporacji, o rocz-
nych obrotach przekraczających 10 mld 
USD, zdają się potwierdzać te trendy. 

Keshab Panda

Połączyć materialne z cyfrowym
Zacierając granicę pomiędzy światem materialnym a cyfrowym, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 
zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz to, jak się w nich pracuje, wykorzystując różnorodne 
czujniki, technologię mikroprocesorową, łączność i analitykę, czyli rozwijające się technologie, 
znane również jako Przemysł 4.0. Ale liderzy biznesu ostrzegają: nie pozwólmy złym kulturom 
organizacyjnym hamować rozwoju technologicznego naszych firm.

↗  Zastosowanie technologii IIoT może mieć krótkotrwały efekt w postaci poprawy efektywności produkcji, jak również długotrwały wpływ 
na optymalizację zasobów, projekt wyrobu i automatykę.

projektowanie

zamówienie
Optymalizacja zasobów oparta 
na analizie danych

Zdalne testy i kontrole
środków produkcji

Kontrola jakości oparta
na analizie danych

Zdalne usługi

Produkcja części 
uzupełniających

Zaawansowane prowadzenie 
procesu

Współpraca człowiek-robot

Dział rozwoju zaawansowanych 
rozwiązań cyfrowych

projekt systemu

Zastosowanie
IIoT

budowa

uruchomienie

produkcja i UR

wycofanie z eksploatacji

demontaż i recykling

planowanie produkcji

materiały i środki

produkcja

dostawa i dystrybucja

wsparcie klienta

SYSTEM CYBERFIZYCZNY

planowanie procesu
produkcyjnego

inżyniering

Łańcuch rozwoju produktu Łańcuch produkcyjny Łańcuch środków produkcji

Procesy Przemysłowe
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PLM – Product Lifecycle Management, 
ERP – Enterprise Resource Planning
ALM – Application Lifecycle Management
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Badanie wykazało, że 57% liderów bizne-
sowych wykorzystuje technologię Przemy-
słowego Internetu Rzeczy w swojej dzia-
łalności operacyjnej. Główne pola zasto-
sowania tej technologii to zaawansowane 
działania operacyjne, współpraca czło-
wiek-robot, rozwinięte techniki cyfrowe, 
operacje oparte na przetwarzaniu dużych 
ilości danych oraz predykcyjne utrzyma-
nie ruchu.

Wcześniejsze badania rynku pokazują, 
że stosowanie technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy w dużej mierze zależy od 
inicjatywy pracowników. Według wspo-
mnianego badania L&T Technology Servi-
ces i ARC Advisory Group 42% liderów 
biznesu uważa, że kultura organizacyjna 
w ich firmie działa hamująco na wdra-
żanie Przemysłowego Internetu Rzeczy. 
Dość powszechne są również obawy doty-
czące rosnących nakładów kapitałowych 
(CAPEX).

Około 40% organizacji twierdzi, że 
jest na etapie projektu pilotażowego dla 
oceny wdrożenia IIoT, a kolejne 31% 
deklaruje, że prowadzi obecnie roz-
mowy z partnerami i planuje wykorzy-
stać przewagę rynkową, uzyskaną przez 
szybkie wdrożenie tej technologii, przy 
czym wśród kluczowych zalet osiągnię-
tych dzięki wdrożeniu IIoT wymienia się 
przede wszystkim analizę predykcyjną 
i integrację w ramach Przemysłowego 
Internetu Rzeczy.

Uwzględnić potrzeby

Odejdźmy na chwilę od tematu, aby pody-
skutować o tym, co naprawdę składa się 
na architekturę IIoT. W systemach Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy tworzą ją:

1.  majątek nieruchomy i technologia produk-
cji (Operational Technology – OT), w skład 
której wchodzą materiały, maszyny, sys-
temy sterowania itd., 

2.  połączenia z systemem informatycznym 
(Information Technology – IT),

3.  użytkownicy oraz systemy zarządzania 
procesami i produkcją (Business Techno-
logy – BT). 

Gdy tylko ustanowiona jest komunikacja 
i przepływ danych pomiędzy OT, IT oraz 
BT, dane te mogą być zbierane i podda-

wane analizie. W miarę zdobywania wie-
dzy decyzje są podejmowane w oparciu 
o inteligentne rozwiązania biznesowe.

Po udostępnieniu standardowej struk-
tury IIoT możliwa jest integracja tech-
nologii informatycznej, technologii pro-
dukcji oraz systemów zarządzania. Tech-
nologia IT zajmuje się rozrastającymi się 
bazami danych, technologia OT urządze-
niami i procesami produkcyjnymi, a sys-
temy zarządzania BT oprogramowaniem 
biznesowym. 

Dwie typowe cechy każdego systemu 
opartego na technologii IIoT to przetwa-
rzanie informacji w cyklu 24/7 i analiza 
wpływu otaczającego środowiska w czasie 
rzeczywistym.

Ogólna architektura systemów IIoT 
może zawierać:

→  czujniki do wykrywania zdarzeń lub 
zmian,

→ bramy sieciowe koncentrujące sygnały,
→ filtry danych,
→  platformy umożliwiające współpracę 

w chmurze, w tym koncentratory sygna-
łów i algorytmy modelowania,

→  analizę Big Data wraz z uczeniem maszy-
nowym, sztuczną inteligencją, rozszerzoną 
rzeczywistością, magazynowaniem danych 
i bezpieczeństwem. 

Cały system jest zaprojektowany do funk-
cjonowania jako usługa zarządzalna 
(managed service).

↘  Struktura IIoT 
upraszcza i inte-
gruje łańcuch warto-
ści, włączając serwis 
predykcyjny, opty-
malizację produk-
cji i nadzorowanie 
środków produkcji.

Integracja IT-OT-BT

Information 
Technology

Operational 
Technology

Business
Technology
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Według badania L&T 
Technology Services i ARC 
Advisory Group 42% 
liderów biznesu uważa, 
że kultura organizacyjna 
w ich firmie działa hamu-
jąco na wdrażanie Prze-
mysłowego Internetu 
Rzeczy.
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Dodatkowo firmy technologiczne 
zwiększają wartość IIoT przez dodanie 
usług inżynierskich jako kluczowego ele-
mentu systemu. Usługi te zawierają cało-
dobowy zdalny monitoring, predykcyjny 
serwis bazujący na analizie danych oraz 
inżyniering. Ten nowy model działalno-
ści, oparty na trzech zasadach: zbuduj-
-obsługuj-zarządzaj, staje się coraz popu-
larniejszym modelem wśród dostawców 
technologii.

Przykłady

Planowana jest integracja systemów za-
rządzania procesem i zarządzania przed-
siębiorstwem. Kompleksowa struktura
oparta na zastosowaniu technologii IIoT 

jest intensywnie rozwijana. W ramach
tej struktury możliwa jest integracja
procesów, poczynając od opracowania
produktu końcowego, poprzez proces
produkcji, aż do zarządzania łańcuchem
dostaw. Dostępna funkcjonalność zawie-
ra zarządzanie zapasami, zdalne testy 
i inspekcje sprzętu, kontrole jakości, 
zdalny serwis, produkcję elementów uzu-
pełniających, zaawansowane działania 
operacyjne, współpracę ludzie-roboty 
oraz rozwój technologii cyfrowych.

Mimo że Przemysłowy Internet Rzeczy 
jest w początkowej fazie rozwoju, dużo 
dzieje się w tym temacie. Na przykład 
międzynarodowa firma budowlana zma-
gała się ze znacznym problemem w zarzą-
dzaniu swoim majątkiem i urządzeniami. 
Aby umożliwić zdalne zarządzanie całym 
majątkiem firmy, postanowiono zastoso-
wać technologię IIoT. Powstała sieć skła-
dająca się z 30 tys. elementów w 500 
różnych typach. W wyniku tych dzia-
łań uzyskano poprawę wskaźnika wyko-
rzystania sprzętu o około 12%, spodzie-
wane jest również obniżenie kosztów 
ogólnych z uwagi na poprawę dostępno-
ści urządzeń w określonym czasie. Usługi 
wspierające wdrożenie rozwiązania obej-
mują dobór czujników, wybór bram sie-
ciowych, odbiór techniczny i uruchomie-
nie. Zaprojektowany system w ponad 
2500 węzłach sieciowych generuje 6 GB 
danych dziennie. 

W innym przykładzie producent dóbr 
konsumpcyjnych zamierza wykorzystać 
technologię IIoT do ograniczenia awa-
rii sprężarki pracującej w jego zakładzie 
produkcyjnym. System ma wykorzystać 
analizę predykcyjną do określenia czasu 
wystąpienia awarii, wykorzystując czuj-
niki temperatury, prądu, wibracji i innych 
parametrów. I choć stworzony model 
odwzorowuje obiekt rzeczywisty z niedo-
kładnością 70%, szacuje się, że korzysta-
nie z modelu generuje roczne oszczędno-
ści na poziomie 500 tys. USD.

Jaka przyszłość? 

Według firmy badawczej McKinsey & Co 
Inc. technologia IIoT jest jedną z kluczo-
wych technologii, która odmieni światową 
ekonomię, a wpływ Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy na globalną gospodarkę do 
2025 roku wyniesie około 6,2 bln USD.

Praca na platformie IIoT będzie jed-
nym z kluczowych czynników sukcesu 
dla producentów wyrobów rynkowych 
i dostawców usług. Producenci, którzy 
wykorzystają IIoT do integracji danych, 
urządzeń i działań pracowników, odczują 
znaczący wpływ tej technologii na wydaj-
ność, efektywność i zarządzanie.

Dr Keshab PandaKeshab Panda jest prezesem i dyrekto-
rem zarządzającym w firmie L&T Techno-
logy Services. 

↙  System IIoT zawiera 
czujniki, bramy sie-
ciowe, platformę 
IoT, usługi w chmu-
rze i analizę danych. 
Zebranie w jedną 
całość różnych ele-
mentów umożliwia 
pracę systemu jako 
usługa zarządzalna.

Elementy blokowe systemu IIoT
Platforma IoTBramy sieciowe

Usługi w chmurzeCzujniki /chipy

Algorytmy i modelowanieŁączność

Analiza Big DataOprogramowanie aplikacyjne

Rozszerzona rzeczywistośćUsługi zarządcze
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Główne pola zastosowa-
nia IIoT to zaawansowane 
działania operacyjne, 
współpraca człowiek-
-robot, rozwinięte tech-
niki cyfrowe, operacje 
oparte na przetwarzaniu 
dużych ilości danych oraz 
predykcyjne UR.
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P rzedsiębiorstwa przemysłowe na 
całym świecie coraz śmielej sięgają 
po technologię przemysłowego 

Internetu Rzeczy IIoT, opartą na anali-
zie Big Data, w celu poprawy efektywno-
ści produkcji, zwiększenia niezawodno-
ści procesów oraz usprawnienia łańcucha 
dostaw. Aby osiągnąć sukces, przedsię-
biorstwa te muszą zbudować odpowied-
nią strukturę organizacyjną, która umoż-
liwi bezpieczną i zdyscyplinowaną współ-
pracę pomiędzy oddziałami i zmieni 
procesy wewnętrzne tak, aby umożli-
wić łatwiejsze wykorzystanie informacji 
i bliższą współpracę zespołów, jak rów-
nież pomoże wykorzystać wiedzę klientów 
dla uzupełnienia informacji pozyskanych 
z Internetu.

Aktywa, procesy, łączność

Niemal wszystkie firmy z branży przemy-
słowej liczą na korzyści płynące z wdroże-
nia technologii Przemysłowego Internetu 
Rzeczy. Z jednej strony zakłady z bar-
dzo rozległą infrastrukturą często dyspo-
nują wiedzą lokalną i nie mają zdolno-
ści do komunikacji zewnętrznej i agrega-
cji danych. Z drugiej strony zakorzenione 
procesy ograniczają działanie wielu przed-
siębiorstw i nie pozwalają na poprawę 
wydajności i efektywności.

Jakość i niezawodność wyposażenia 
jest krytycznym elementem wszystkich 
procesów przemysłowych.

W przypadku wielu awarii urządzeń 
nie ma możliwości analizy ich przyczyn 

z uwagi na brak stosownych informacji 
lub też personel techniczny jest w stanie 
dokonać jej dopiero wiele dni po zaistnia-
łej awarii.

Stosunkowo często instalacje nie mają 
stosownych narzędzi do porównania aktu-
alnych wydajności procesu z typowymi 
wskaźnikami biznesowymi. Wymagają 
one lepszych technologii zbierania i maga-
zynowania danych, odpowiedniej wizu-
alizacji danych umożliwiających szybką 
ocenę stanu procesu, a co za tym idzie – 
przewidywanie i wykrywanie powstałych 
problemów i możliwości.

Potencjał IIoT

Przedsiębiorstwa przemysłowe rozważają 
dziś, jakie następne kroki należy uczy-
nić dla efektywnego wykorzystania szero-
kiego spektrum danych na potrzeby jed-
nej instalacji lub całego kompleksu prze-
mysłowego. W końcu sukces w biznesie 
polega na podejmowaniu właściwych 
decyzji we właściwym czasie na bazie 
właściwych informacji.

Coraz więcej przedsiębiorstw planuje 
użycie technologii Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy przez wykorzystanie uczenia 
maszynowego, analizy Big Data i automa-
tyki przemysłowej dla stworzenia „sys-
temu systemów”, który byłby w stanie 
efektywnie gromadzić, analizować i prze-
syłać dane. Firmy te liczą na uzyskanie 
większej efektywności pracy, zrównoważe-
nie produkcji i poprawę jakości w całym 
łańcuchu dostaw.

Ben Blanchette

Jak rozpocząć wdrażanie 
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Firmy sektora przemysłowego szukają skutecznych sposobów zaimplementowania Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT). W artykule podpowiadamy, jak zacząć korzystać z IIoT, włączając w to 
odpowiednie procesy, urządzenia, systemy, doświadczenie operacyjne, automatyzację i sterowanie.

W skrócie

→  Kluczowe elementy stojące 
za sukcesem wdrożenia IIoT

→  Jak przedsiębiorstwa prze-
mysłowe powinny wdrażać 
rozwiązania IIoT

→  Korzyści z wdrożenia IIoT 
w procesach przemysłowych
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Przemysłowy Internet Rzeczy jest 
następną znaczącą ewolucją w obszarze 
wydajności produkcji i prowadzenia pro-
cesów, przez zastosowanie już istniejących 
technologii, takich jak zaawansowane sys-
temy obliczeniowe, inteligentne czujniki, 
mobilne aplikacje, usługi w chmurze czy 
cyfryzacja przedsiębiorstw, które to tech-
nologie umożliwiają przekształcanie suro-
wych danych w użyteczną wiedzę.

Kluczowe elementy takiego rozwiąza-
nia to:

→ szeroka i bezpieczna współpraca,
→ analiza predykcyjna,
→ zarządzanie danymi i sterowanie online,
→ połączone inteligentne urządzenia i sprzęt.

Efektywna strategia IIoT opiera się na 
konsolidacji danych w chmurze zbiera-
nych z różnych systemów, zastosowania 
zaawansowanej analityki, wykorzystania 
wiedzy ekspertów, którzy zwykle oddale-
niu znajdują się daleko od instalacji prze-
mysłowej.

Analityka predykcyjna zastępuje dzia-
łania manualne (reaktywne) działaniami 
automatycznymi (proaktywnymi), zapo-
biegając niespodziewanym awariom 
i umożliwiając poprawę wydajności oraz 
bezpieczeństwa. Umożliwia to bezawa-
ryjną pracę instalacji nawet w odległych 
lokalizacjach, także w fabrykach kon-
traktorów i poddostawców, oraz globalny 
obrót towarami i produktami.

Efektywna struktura IIoT

Ze stworzeniem odpowiedniej struktury 
IIoT związanych jest kilka ważnych ele-
mentów. Główna wartość rozwiązania 
polega na scentralizowaniu danych i inte-
gracji stosownych aplikacji dla uporząd-
kowania i przetwarzania informacji.

Zamiast instalować aplikacje w sys-
temie sterowania, mogą one praco-
wać w chmurze, całkowicie eliminując 
potrzebę ich obsługi technicznej na obiek-
cie i umożliwiając zasilanie danymi z róż-
nych lokalizacji. Typowe aplikacje zwięk-
szające swoje możliwości działaniem 
w chmurze to między innymi sterowa-
nie zaawansowane APC (Advanced Pro-
cess Control), diagnostyka urządzeń CBM 
(Condition-Based Monitoring), historiany 
danych, aplikacje mobilne i planowanie.

Przedsiębiorstwa mogą gromadzić dane 
z różnych źródeł, korzystając z otwartych 
protokołów komunikacyjnych takich jak 

OPC UA. Większość współczesnych urzą-
dzeń akceptuje ten protokół, więc integra-
cja w ramach IIoT może być realizowana 
w bezpieczny sposób.

Następnie dane mogą być transfe-
rowane z procesu do przedsiębiorstwa 
w celu ich szczegółowej analizy i zidenty-
fikowania najistotniejszych parametrów. 
Niezbędne jest przy tym wykorzysta-
nie lokalnej wiedzy eksperckiej dla zrozu-
mienia analizowanych danych, zwiększe-
nia wiedzy ekspertów zewnętrznych oraz 
dostawców.

W celu umożliwienia obsługi dużej ilo-
ści danych skonsolidowanych, dla bar-
dziej szczegółowej analizy konieczne jest 
stworzenie i zastosowanie narzędzi do 
zaawansowanej analityki w chmurze i ulo-
kowanie modeli analitycznych w urządze-
niach na krawędzi sieci (edge devices). 
Niezbędne jest też skalowanie danych, tak 
aby otrzymać wyniki stosowne dla jed-
nego obiektu lub rozległej sieci produkcyj-
nej i wykorzystanie gamy systemów eks-
perckich do monitoringu i analizy.

Zastosowanie IIoT

Prawdziwe zalety Internetu Rzeczy doty-
czą bardziej ludzi zaangażowanych w pro-
ces niż związanych z nim urządzeń. Przed-
siębiorstwa, które w pierwszym etapie 
starają się poprawić komunikację między 
pracownikami, a dopiero później tworzyć 
architekturę IIoT, osiągną przewagę nad 
innymi. 

Kluczem do sukcesu wdrożenia tech-
nologii IIoT jest chęć prowadzenia pro-
cesu w odmienny sposób, a mianowicie 
z zastosowaniem narzędzi wspierających 
nowe role ludzi, ich nową odpowiedzial-
ność i organizację pracy.

Jeżeli plan wdrożenia IIoT nie zawiera 
zmian we współpracy istniejących grup 
funkcjonalnych pracowników, to praw-
dopodobnie wdrożenie należy ponownie 
przemyśleć.

Samodzielne budowanie wiedzy eks-
perckiej niezbędnej dla potrzeb komplek-
sowej instalacji produkcyjnej staje się nie-
zwykle skomplikowane. Rozwinięte rynki 
tracą zasoby wiedzy wraz z odchodzącymi 
na emeryturę pracownikami. Najlepiej 
poradzą sobie te firmy, które w odpowied-
nim czasie odtworzą swoją bazę wiedzy 
i pomogą firmom zewnętrznym w budo-
wie odpowiednich kompetencji.

Główną rolą technologii IIoT w pod-
niesieniu efektywności produkcji jest 
wzmocnienie współpracy z eksper-
tami firm trzecich. Dzisiejsza technolo-
gia umożliwia bezpieczne korzystanie 
w chmurze z wiedzy o całym ekosyste-
mie partnerów, podczas gdy inni uczest-
nicy rynku, tacy jak licencjodawcy czy 
dostawcy wyposażenia OEM, są w stanie 
rozwiązać problemy związane z ich obsza-
rem działania. Takie podejście może rów-
nież obejmować wewnętrzne zasoby firmy 
rozlokowane na całym świecie.

Nie jest kwestią przypadku, że wie-
dza dostawców OEM i właścicieli licen-
cji może mieć wielki wpływ na niezawod-
ność urządzeń i efektywne prowadzenie 
procesu. Przemysłowy Internet Rzeczy to 
bowiem nie tylko monitoring urządzeń, 
ale możliwość skorzystania z wiedzy dia-
gnostycznej ekspertów i osadzenia jej 
w kontekście konkretnych aplikacji, tak 
by służyła przewidywaniu i zapobieganiu 
awarii.

Ben Blanchette Ben Blanchette jest dyrektorem strate-
gii i rozwoju biznesu w Honeywell Process 
Solution.



Warto rozważyć

Jak przedsiębiorstwa prze-
mysłowe mogą mierzyć 
ROI po wdrożeniu technolo-
gii IIoT?

Zalety Internetu Rzeczy
dotyczą bardziej ludzi 
zaangażowanych w pro-
ces niż związanych z nim 
urządzeń. Przedsiębior-
stwa, które w pierwszym 
etapie starają się popra-
wić komunikację między 
pracownikami, a dopiero 
później tworzyć architek-
turę IIoT, osiągną prze-
wagę nad innymi.
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C zujniki i urządzenia pomiarowe 
stanowią kluczowy element ukła-
dów automatyki przemysłowej. 

Dzięki coraz powszechniejszym na całym 
świecie ideom czwartej rewolucji przemy-
słowej [1] automatyzacja dziarskim kro-
kiem opanowuje nawet mniejsze zakłady 
produkcyjne. Automatyka, robotyka, sen-
soryka – to dziedziny nauki, o których 
mówi się coraz więcej w kontekście efek-
tywności procesów produkcyjnych. Auto-
matyka odpowiada za algorytmy sterowa-
nia i zależności na nie wpływające oraz 
komunikację urządzeń. Robotyka to ele-
ment wykonawczy – ramię robota porusza 
się w taki sposób, w jaki zostało zapro-
gramowane, zgodnie z procesem prowa-
dzonym na linii. Sensoryka zaś, czyli sze-
reg zagadnień związanych z czujnikami 
przemysłowymi, pomiarami prowadzo-
nymi w czasie rzeczywistym oraz ad hoc, 
to nauka o tym, w jaki sposób selekcjo-
nować i pozyskiwać informacje i warto-
ści parametrów, których zmiany w istot-
nym stopniu wpływają na wyniki osią-

gane przez produkcję. Im dokładniej 
i skrupulatniej przeanalizowany i zaplano-
wany proces, tym większa szybkość dzia-
łania, lepsza jakość wyrobów oraz lepiej 
zapewnione bezpieczeństwo załogi pro-
dukcyjnej.

Czujniki w produkcji 
w kontekście Industry 4.0 
i Internetu Rzeczy

Procesy produkcyjne charakteryzują 
się zazwyczaj zaawansowanym pozio-
mem skomplikowania. W zależności 
od celów produkcyjnych – tego, czym 
jest wyrób, na jaką skalę jest produko-
wany oraz w jaki sposób sprawdzana jest 
jego jakość – zakres automatyzacji pro-
cesu może być zróżnicowany. Inaczej 
powinno się podejść do projektowania 
procesu produkcji mechanizmu napędo-
wego zegarków w liczbie kilku prototy-
pów czy choćby stu egzemplarzy, a inaczej 
do masowej produkcji dziesięciu tysięcy 
modeli na miesiąc. W pierwszym przy-

Agnieszka Hyla

Rola czujników 
w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych
Wiele firm, w szczególności tych o kapitale państwowym, w celu wypracowania większych zysków 
zmuszonych jest do dokonywania znacznych oszczędności. Najłatwiejszą oszczędnością w takiej sytuacji 
jest wstrzymanie inwestycji w nowe technologie. Ale brak postępu technologicznego oznacza regres. 
Kierując się przykładem liderów innowacji, warto wziąć pod uwagę wdrożenie bardziej nowoczesnego 
podejścia do utrzymania ruchu. Oszczędności można bowiem generować długofalowo, między innymi 
dzięki stałemu monitoringowi stanu maszyn, urządzeń oraz procesów. Wykorzystanie czujników 
i urządzeń pomiarowych do pozyskiwania informacji o poszczególnych parametrach procesów pomoże 
w przygotowaniu i wdrożeniu adekwatnej strategii predictive maintenance, która może już w krótkim 
czasie przynieść mierzalne efekty w postaci np. zmniejszenia liczby przestojów nieplanowanych, 
wynikających z przedwczesnego zużycia narzędzi lub usterki maszyny.
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padku możliwe jest weryfikowanie wyko-
nania każdego z wyrobów bezpośrednio 
przez osobę odpowiedzialną za ich jakość. 
W przypadku drugim ręczne sprawdze-
nie, czy każdy wyrób został wykonany 
poprawnie, nie zda egzaminu. Będzie cza-
sochłonne oraz niewspółmiernie do efek-
tów kosztowne i nieracjonalne.

Produkcja masowa to obszar, w któ-
rym automatyzacja procesów i podproce-
sów ma największe uzasadnienie. Podanie 
materiału wsadowego do maszyny może 
wykonać zamiast człowieka ramię robota. 
Podobnie odbiór gotowego detalu i prze-
kazanie go na taśmę, gdzie układ czujni-
ków laserowych zmierzy jego wymiary. 
Dane te zostaną przekazane do sieci 
komputerowej, gdzie algorytm sterowa-
nia sprawdzi, czy pozyskane wymiary 
mieszczą się w granicach dopuszczal-
nego odchylenia standardowego. Podob-
nie aplikacja wizyjna może zweryfikować, 
czy wymiary detalu mieszczą się w nor-
mie i jeśli tak nie jest – zgłosić do sys-
temu wyrób niespełniający wymaganego 
poziomu jakości.

Określenie, co to znaczy, że dany wyrób
mieści się w normie, jest kluczowe z punktu 
widzenia oceny jakości produktu wytwa-
rzanego zarówno na linii produkcyjnej ste-
rowanej tradycyjnie, jak i zautomatyzowa-
nej. Różnica polega na tym, że raz dobrze 
zaprojektowany algorytm i system stero-
wania nie popełnia błędów. Zdarzają się 
usterki wynikające z braku prądu czy przer-

wanego przesyłu danych, jednak są to 
wydarzenia niezwykle rzadkie. Człowie-
kowi błędy zdarzają się znacznie częściej. 
Stąd w przypadku dziesięciu tysięcy sztuk 
instalowanie czujników wykonujących 
ludzką pracę jest bardziej niż uzasadnione. 

W zakładach produkcyjnych wykorzy-
stuje się znacznie więcej rodzajów czuj-
ników niż tylko te stosowane do wymia-
rowania. Informacje, które są pozyski-
wane dzięki ich użyciu, przekazywane są 
dalej do chmury danych – serwera, gdzie 
przechowywane i analizowane są wszyst-
kie historyczne rekordy dotyczące pro-
dukcji. Internet Rzeczy, a więc połączenie 
wszystkich urządzeń pomiarowych, ste-
rujących i wykonawczych, w jeden układ 
współdzielący wiedzę, pozwala na osią-
ganie wyników wcześniej niedostępnych 
w świecie produkcyjnym. Przede wszyst-
kim należy podkreślić to, że dzięki prze-
chowywaniu danych globalnie, nie lokal-
nie, możliwy jest dostęp do nich z każ-
dego urządzenia z dostępem do sieci na 
terenie zakładu. Ze względów bezpieczeń-

stwa dostęp zdalny jest zazwyczaj mocno 
ograniczany. Ochrona drogocennego kno-
w-how należy do priorytetów większości 
firm produkcyjnych opracowujących wła-
sne algorytmy działania. 

Umożliwianie i wspomaganie 
prewencyjnego utrzymania ruchu

Magazynowanie danych z wielu źródeł 
to najlepsza droga do zastosowania kom-
pleksowego podejścia predictive mainte-
nance – utrzymania ruchu opartego na 
analizie wydarzeń historycznych, korela-
cji pomiędzy nimi a poziomem poszczegól-
nych parametrów oraz wyników pomia-
rów dokonywanych przez czujniki. Te 
ostatnie grają tutaj pierwsze skrzypce. 
System automatyki przemysłowej pozba-
wiony odpowiednich czujników po pierw-
sze nie mógłby być w pełni zautomatyzo-
wany, po drugie nie mógłby być podda-
wany autoanalizie. 

Jednostki centralne sterowników 
logicznych zawierają odpowiednie ścieżki 
sterowania, które uruchamiane są 
w zależności od np. szybkości przepływu 
strumienia cieczy, wysokości poziomu gra-
nulatu w pojemniku, liczby wykonywa-
nych detali na minutę, szybkości lakiero-
wania elementu itp. Układy sterowania 
biorą jednak pod uwagę nie tylko infor-
macje pozyskiwane przez czujniki w cza-
sie rzeczywistym. To, co dzieje się tu 
i teraz, to jedynie wkład do odpowiedniej 
metody sterowania bieżącym procesem. 
Czujniki, dzięki ciągłemu monitoringowi 
zapisywanych przez nie danych, stanowią 
także źródło wiedzy o procesie w prze-
szłości, odkąd zostały zainstalowane 
i podłączone do Internetu Rzeczy. 

Przechowywane w serwerach central-
nych lub w chmurze dane są analizowane 
przez zespoły projektantów oraz specjalne 
algorytmy wyszukujące korelacji pomię-
dzy parametrami. Poziom cieczy przekro-
czony o 2 mm oznacza wylanie jej na halę 
dwa etapy produkcyjne dalej. Zwolniona 
o 2% szybkość lakierowania drzwi samo-
chodu osobowego oznacza kończący się 
poziom farby lub konieczność wykona-
nia przeglądu robota lakierującego. Każdy 
zakład produkcyjny bada korelacje wystę-
pujące w procesie, następnie wybiera te, 
które mają największy wpływ na efektyw-
ność produkcji, i wprowadza takie mody-
fikacje linii produkcyjnej i algorytmu ste-
rowania, by poprawić finalny efekt pracy. 
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Produkcja masowa to 
obszar, w którym auto-
matyzacja procesów 
i podprocesów ma naj-
większe uzasadnienie.
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Może to oznaczać mniejsze zuży-
cie zasobów, czasami jest to większa 
liczba detali wykonanych w ciągu dnia. 
Innym razem do czynienia mamy z rza-
dziej występującymi usterkami maszyny 
CNC. W każdym z tych przypadków na 
skutek pracy czujników i układów sen-
soryki przemysłowej zespół produkcyjny 
o kolejny krok zbliża się do wypracowania 
procesu optymalnego.

Praca nad efektywnością 
produkcji

W przypadku dużych zakładów czujniki 
tego samego typu podłączane są w tych 
samych miejscach linii produkcyjnych 
o tożsamym przeznaczeniu. Dzięki temu 
możliwe jest porównywanie efektywno-
ści maszyn w zależności od zadanych 
parametrów produkcyjnych. Taka analiza 
porównawcza to świetny sposób na szyb-
kie wychwycenie luk w systemie bądź 
ustalenie, która metoda pracy jest najlep-
sza z punktu widzenia priorytetów firmy. 
Dzięki mądremu zastosowaniu czujni-
ków możliwe jest między innymi zwięk-
szenie prawdopodobieństwa wykrycia 
stanu maszyn poprzedzającego usterkę. 
Dokonanie przeglądu i wymiana przesta-
rzałej części na nową są znacznie tańsze 
niż wymiana całego urządzenia na skutek 
poważnego uszkodzenia. 

Wykorzystanie czujników i systemów 
pomiarowych wspiera także zwiększenie 
elastyczności produkcji. Posiadając kom-
pleksową informację o stanie linii, można 
w prostszy niż tradycyjny sposób perso-
nalizować całe serie produktów i kontro-
lować, czy są wykonywane zgodnie z zało-
żeniami już w czasie trwania procesu, 
a nie dopiero po jego zakończeniu. Ciągły 
monitoring, który umożliwiają czujniki, 
wspiera wzrost wydajności, znacznie rza-
dziej dochodzi bowiem do nagłych, nie-
planowanych zatrzymań produkcji wsku-
tek usterek urządzeń lub błędów w algo-
rytmie sterowania. Czujniki umożliwiają 
także weryfikację jakości wyrobów na 
każdym etapie produkcji, od obróbki 
skrawaniem czy gięcia blachy, przez pole-
rowanie, lakierowanie, aż po montaż 
gotowego wyrobu. Pozwala to znacznie 
ograniczyć nakłady finansowe na zespoły 
kontroli jakości oraz utylizację wyrobów 
poniżej progu jakości.

Należy jednak pamiętać, że różne 
rodzaje czujników wykorzystywane są 

w różnych branżach, stąd przed rozpoczę-
ciem nauki o konkretnych typach senso-
rów i ich wykorzystaniu warto zapoznać 
się z grupami tych urządzeń, które domi-
nują w wybranej przez nas branży.

Branża wydobywcza, 
przetwórstwo surowców 
kopalnych

W XIX wieku górnicy do pracy pod ziemią
zabierali ze sobą kanarki w klatkach. Wyso-
ki poziom metanu sprawiał, że kanarek 
najpierw przestawał śpiewać, a później 
zdychał. Dzisiaj górnicy używają zaawan-
sowanych czujników metanu, które jed-
nak w porównaniu do kanarków mają 

jedną podstawową wadę – mogą się usz-
kodzić. Mogą również zostać umieszczone 
w złych miejscach, np. w tzw. lufcie, czyli 
prądzie powietrza płynącego w kopalni. 
Wówczas wskazania poziomu metanu są 
niepoprawne (zaniżone). Po dziś dzień 
zdarzają się w kopalniach tragiczne wybu-
chy metanu spowodowane złym umiej-
scowieniem czujników, których zada-
niem ma być wykrycie podwyższonego 
poziomu metanu (maksymalnie 2% [2]). 
Czujniki automatyczne dodatkowo wyłą-
czają dopływ prądu do maszyn wydobyw-
czych. Czym spowodowane jest złe umiej-
scowienie bądź błędne wskazania czujni-
ków – trudno wyjaśnić. Wiadomo jednak, 
że spośród polskich kopalń węgla kamien-
nego, określanych jako „metanowe”, 
większość pracuje w czwartej, najwyższej 
kategorii zagrożenia wybuchem [2].

Przetwórstwo rud metali z kolei wyko-
rzystuje całą grupę zaawansowanych 

czujników pomiarowych. Są wśród nich 
np. przepływomierz, czyli urządzenie do 
pomiaru przepływów cieczy, czujniki po-
ziomu, wagi, gęstościomierze. Wśród czuj-
ników poziomu cieczy najczęściej wyróż-
nia się radarowe, ultradźwiękowe i pojem-
nościowe. Wśród czujników poziomu 
materiałów sypkich z kolei – radarowe 
i ultradźwiękowe.

Proces wytwarzania konkretnego pier-
wiastka z rudy metalu jest skompliko-
wany i trudny. Jego efektywność zależy 
od monitorowania materiału wsado-
wego i procentowej zawartości danego 
pierwiastka na każdym etapie procesu. 
Zazwyczaj rudę należy rozdrobnić i w for-
mie płynnej przetwarzać aż do uzyska-
nia gotowego produktu. Konieczne są tu 
więc właśnie czujniki poziomów, głów-
nie poziomu cieczy. Istotne jest także 
wykorzystanie rentgena przemysłowego. 
Choć trudno go nazwać czujnikiem, to 
służy do badania zawartości pierwiastka 
w rudzie i pozwala regulować parametry 
procesu w oparciu o tę zawartość. Podob-
nie na kolejnych etapach pracy proces jest 
modyfikowany w taki sposób, aby wytwa-
rzanie postępowało do przodu w spo-
sób optymalny i uzasadniony. Pomiarów 
dokonuje się zazwyczaj na początku i na 
końcu konkretnego etapu, aby skontrolo-
wać jego wpływ na zawartość pierwiastka 
docelowego. Dzięki temu można podwyż-
szyć lub obniżyć wybrane wymagania sys-
temu, aby pracował bardziej sprawnie. 

Sterylny świat Automotive

W branży motoryzacyjnej z kolei liczą się 
precyzja, efektywność, czystość i bez-
pieczeństwo. Stąd w hali produkcyjnej, 
w której wytwarzane są np. drzwi samo-
chodów osobowych, zamontowane są 
monitorujące warunki produkcyjne czuj-
niki temperatury, wilgotności czy zapyle-
nia. To one są odpowiedzialne za ewentu-
alne sygnalizowanie, czy temperatura pro-
cesu i pracy pracowników nie jest zbyt 
wysoka, czy np. etap mocowania uszcze-
lek nie odbywa się w warunkach zbyt 
dużej wilgotności lub też czy strefa pro-
dukcji jest na tyle czysta i pozbawiona 
ewentualnych pyłów, że proces może 
przebiegać bez zastrzeżeń. Specjalne algo-
rytmy sterowania zbierają i analizują dane 
przekazywane przez czujniki, by następnie 
wykorzystać je do sprawnego utrzymy-
wania preferowanych poziomów wymie-

Internet Rzeczy, a więc 
połączenie wszystkich 
urządzeń pomiarowych, 
sterujących i wykonaw-
czych w jeden układ 
współdzielący wiedzę, 
pozwala na osiąganie 
wyników wcześniej nie-
dostępnych w świecie 
produkcyjnym.
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nionych wyżej parametrów dla danego 
pomieszczenia. Dokładność w tej branży 
to niejednokrotnie ułamki milimetra, stąd 
każda warstwa brudu czy stopień Celsju-
sza za dużo jest wrogiem jakości.

W przypadku elementów gabaryto-
wych, takich jak np. karoseria, bardzo 
istotna jest precyzja wykonania. Złożo-
ność współczesnego samochodu osobo-
wego przekracza najśmielsze wyobraże-
nia konsumentów. Aby zapewnić sprawny 
postęp montażu, wykorzystuje się mię-
dzy innymi laserowe czujniki odległości 
sprawdzające odległość między elemen-
tami. Stosuje się również wymiarowanie 
z wykorzystaniem znakujących ramion 
robotów z serwonapędem. Ich dokładność 
pozwala na dokładne wskazanie, w któ-
rym miejscu powinien znaleźć się monto-
wany element, np. niewielka śrubka na 
tle kokpitu samochodu bądź antena mon-
towana w odpowiednim miejscu na dachu 
karoserii.

Działy jakości oraz inżynierii odwrot-
nej wykorzystują także zaawansowane 
systemy do wymiarowania 3D, zwykle 
oparte na technologii świetlnej lub lasero-
wej, gdzie odpowiednia wiązka wysyłana 
jest do badanego elementu, następnie 
się od niego odbija, dostarczając wynik. 
Wykorzystuje się również znaczniki odbla-
skowe umiejscowione w strategicznych 
obszarach weryfikowanego elementu. 
Podobne działanie mają systemy pomia-
rowe zaprojektowane w oparciu o ultra-
dźwięki. Zadaniem systemu ultradźwię-
kowego jest tworzenie profilu topograficz-
nego powierzchni badanego elementu oraz 
badanie jego zmienności w czasie na pod-
stawie odbicia wysyłanych ultradźwięków 
w przypadku układu ruchomego.

Automotive to branża niezwykle 
dokładna, gdzie każdy element procesu 
jest skrupulatnie zaplanowany. Stąd np. 
obecność bramek czujnikowych, wyko-
rzystywanych np. do zliczania elemen-
tów na linii produkcyjnej lub zarządzania 
tzw. strefami buforowymi pomiędzy pro-
cesami, gdzie gotowe elementy, będące 

produktem procesu A, oczekują na rozpo-
częcie procesu B. Na podstawie liczby ele-
mentów oczekujących w strefie buforo-
wej można zwolnić lub przyspieszyć pracę 
odpowiednio w procesie A i B.

Obróbka skrawaniem

O zupełnie innych czujnikach należy 
mówić w odniesieniu do działania maszyn 
obróbczych CNC, których zadaniem jest 
nadawanie kształtu detalom docelowym 
wytwarzanym z brył o kształcie pro-
stym, takich jak walec czy sześcian. Praca 
ta zazwyczaj opiera się na dużym natę-
żeniu ruchu narzędzia, obrotach, znacz-
nych naprężeniach, sile i momencie. Nie-
zwykle istotna jest tutaj możliwość okre-
ślenia mocy i momentu, stosowane są 
więc w maszynach CNC czujniki obu tych 
parametrów. Wykorzystywane są one do 
określania poprawności pracy maszyny, 
a także sterowania z distributed safety, 
które wyłącza maszynę w sytuacji, gdy 
poziom wybranych parametrów zostaje 
przekroczony. Czujniki piezoelektryczny 
i odkształcenia służą z kolei do określania 
zmiany kształtu detalu oraz zużycia narzę-
dzia zamontowanego w maszynie. Podob-
nie czujnik wibracji – badający poziom 
wibracji podczas pracy maszyny, co ma 
znaczny wpływ na szybkość zużywania jej 
poszczególnych elementów konstrukcyj-
nych i wykonawczych, np. narzędzi skra-
wających [3].

Dzięki podpięciu tych czujników do 
panelu sterującego pracą maszyny opera-
tor ma możliwość pozyskania takich infor-
macji, jak bieżący stan maszyny, histo-
ria jej pracy, wykresy liniowe zmienno-
ści poszczególnych parametrów podczas 
pracy. Dane te zaś wspomagają podej-
mowanie takich decyzji, jak koniecz-
ność zmiany narzędzia na nowe, doko-
nania przeglądu maszyny czy naprawy 
elementu, którego dalsze uszkodzenie 
może doprowadzić do zniszczenia całej 
maszyny. Koszty tak poważnej naprawy 
mogą przekraczać zyski wynikające z jej 
wykorzystania, stąd tak istotne w produk-
cji jest monitorowanie stanu maszyn.

Obserwacja stanu rzeczywistego

Rolą czujników w analizie danych produk-
cyjnych jest więc umożliwianie tej analizy 
na poziomie dającym rzeczywistą wartość 
w optymalizacji działań. Dzięki instalowa-
niu zaawansowanych urządzeń pomiaro-
wych w odpowiednich miejscach procesu 
produkcyjnego możliwy jest jego ciągły 
monitoring. Obserwowanie parame-
trów wynikowych działań wytwórczych 
pozwala na zapobieganie usterkom i awa-
riom, efektywne planowanie przeglądów 
i drobnych napraw, optymalizację stanu 
magazynu części zamiennych. 

Obecność czujników oraz ich integra-
cja z systemem zarządzającym poprzez 
sieć przemysłową jest kluczowym ele-
mentem predykcyjnego utrzymania ruchu 
i produkcji projakościowej. Lepiej bowiem 
podejmować decyzje w oparciu o kon-
kretne dane, o precyzyjną wiedzę o stanie 
maszyn i urządzeń, a nie jedynie o szcząt-
kowe informacje będące skutkiem wybiór-
czej analizy jakości lub nieprecyzyjne 
estymacje. 

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla jest konsultantką ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems Sp. z o.o. oraz 
autorką tekstów z dziedziny automatyki 
przemysłowej i zarządzania produkcją. 
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Czy EtherCAT jest rozwiązaniem?
IP zgodne ze standardami dla technologii 
komunikacji o małej mocy
Wraz z wprowadzeniem systemów sieciowych do hal zakładowych środowisko automatyki przemysłowej 
doświadcza dynamicznej transformacji technologicznej. Jednak nawet przy maszynach pracujących 
w sieci potencjał łączności nie zostaje w pełni wykorzystany, ponieważ urządzenia nadal działają jako 
wyspy lub indywidualne moduły, bez wzajemnej interakcji ani wiedzy o innych komponentach linii 
technologicznej. Aby móc wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0, poszczególne maszyny muszą być zdolne 
do sterowania infrastrukturą w zakładzie lub przynajmniej wpływania na nią. 

Andrew Caples P rzyszłością automatyki przemysło-
wej jest środowisko produkcyjne, 
w którym urządzenia, maszyny 

i materiały są wyposażone w czujniki. 
Główni dostawcy automatyki przemysło-
wej obiecują możliwość współpracy urzą-
dzeń na poziomie zakładu, która swoim 
zasięgiem obejmuje także aplikacje dzia-
łające w chmurze oraz korporacyjne cen-
tra danych. W ten sposób zostaje zasy-
pana przepaść pomiędzy sieciami techno-
logii informatycznej a sieciami technologii 
operacyjnej. 

Każdy czujnik, siłownik i maszyna 
staje się uczestnikiem łańcucha, a dostęp 
do danych w całym obszarze zakładu 
pomaga w zwiększeniu wydajności ope-
racyjnej. Do rozwoju istniejącej infra-
struktury wymagane jest jednak podejście 
oparte na standardach oraz możliwość 
obsługi różnych urządzeń przez istniejące 
platformy i systemy operacyjne. 

Innowacje 

Dla urządzeń o ograniczonych zasobach 
do transportowania danych i integra-
cji z chmurą stosowano protokoły wła-
sne, nieoparte na protokołach interneto-
wych (IP). Było to spowodowane dużymi 
obciążeniami oraz wymaganiami w zakre-
sie zasobów, powiązanymi z pakie-
tami IP. Protokoły własne wykorzysty-
wano dlatego, że dla węzłów sieciowych 
o małej mocy, takich jak czujniki i siłow-
niki, IP nie było uznawane za praktyczne 
ze względu na wymogi przepustowości 
i zużycie pamięci. 

Jednak wraz z wprowadzeniem IPv6 
dla bezprzewodowego Internetu systemów 
wbudowanych (6LoWPAN) krajobraz
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
uległ zmianie. Zgodnie z Wikipedią 6LoW-
PAN to nazwa zawiązanej grupy roboczej 
w obszarze Internetu grupy zadaniowej 

↘  IPv6 po 6LoWPAN pozwala urządzeniom 
o małej mocy i ograniczonych zdolnościach 
przetwarzania stać się częścią Przemysło-
wego Internetu Rzeczy.
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Przesyłając pakiety pomiędzy dwoma 
warstwami, 6LoWPAN obsługuje dużą 
liczbę węzłów w sieciach o małej mocy, 
wymagających wielu skoków na dużych 
obszarach. 

Zastosowanie dla istniejącej 
infrastruktury

Znaczący gracze na rynku automatyki 
przemysłowej doprowadzili do fragmen-
tacji rynku, promując różne technologie 
protokołów Fieldbus. Tymczasem komu-
nikacja sieciowa jest kluczową sprawą 
dla dalszego postępu w automatyzacji 
zakładów. Przyszłość leży w dostosowa-
niu opartych na standardach technolo-
gii Fieldbus, które usprawniają tradycyjną 
infrastrukturę sieciową.

Ethernet dla technologii automatyki 
sterowania (EtherCAT) to jeden z przykła-
dów rozwiązania typu Fieldbus, wykorzy-
stującego istniejącą standardową infra-
strukturę Ethernet. EtherCAT to rozwija-
jąca się technologia o globalnym zasięgu, 
która mogłaby prowadzić do wypracowa-
nia standardu Ethernet Fieldbus. 

EtherCAT bazuje na Ethernecie, ma 
funkcje czasu rzeczywistego oraz wbudo-
wane zabezpieczenia. Jest to jeden z naj-
bardziej wydajnych, dostępnych obecnie 
protokołów komunikacji przemysłowej na
bazie Ethernetu. EtherCAT pracuje na stan-
dardowym sprzęcie Ethernet, zapewniając
komunikację w czasie rzeczywistym w ob-
szarze aplikacji przemysłowych. Przetwa-
rzanie danych w momencie ich wprowa-
dzania to kluczowa cecha EtherCAT.

Wraz z generowaniem ruchu w sieci 
przez główny sterownik EtherCAT urzą-
dzenia podrzędne EtherCAT przetwa-
rzają każdą ramkę „w locie”, bez zatrzy-
mywania tych urządzeń. Zapisy i odczyty 
danych mogą być pobierane i wprowa-
dzane przez każde urządzenie podrzędne 
podczas przechodzenia ramki przez sieć 
bez generowania opóźnień. 

Ponieważ wymagany okres dla pętli 
kontrolnej może się zmieniać w zależności 
od wymaganej funkcji sterowania, Ether-
CAT oferuje elastyczność w tym zakresie. 
Na przykład dłuższe cykle dla aktualizacji 
wejść/wyjść lub bardzo krótkie cykle cza-
sowe dla synchronizacji ramion robotów 

ds. inżynierii internetowej (IETF). U pod-
staw koncepcji leży założenie, że IP może 
i powinien być stosowany nawet dla naj-
mniejszych urządzeń oraz że urządze-
nia o małej mocy i ograniczonych moż-
liwościach przetwarzania powinny móc 
uczestniczyć w Internecie Rzeczy. Tym 
samym użycie IP opartych na standardach 
dla technologii komunikacji o małej mocy 
staje się obecnie możliwe. 

6LoWPAN stanowi warstwę adapta-
cyjną między łączem IP a warstwą sieci, 
pozwalającą na transmisję pakietów IPv6 
przez złącza bezprzewodowe o małej mocy, 
takie jak IEEE 802.15.4. 6LoWPAN 
pozwala na kompresję nagłówka oraz 
fragmentację pakietu, co zmniejsza roz-
miar obciążenia, umożliwiając tym samym 
transmisję małej mocy pakietów IPv6. 

EtherCAT bazuje na Ethernecie, 
ma funkcje czasu rzeczywistego 
oraz wbudowane zabezpieczenia. 
To jeden z najbardziej wydajnych, 
dostępnych obecnie protokołów 
komunikacji przemysłowej.

Znaczący gracze na rynku 
automatyki przemysło-
wej doprowadzili do frag-
mentacji rynku, pro-
mując różne technolo-
gie protokołów Fieldbus. 
Tymczasem komunika-
cja sieciowa jest kluczową 
sprawą dla dalszego 
postępu w automatyzacji 
zakładów.
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mogą być przesyłane jednocześnie tym 
samym przewodem.

Ponieważ w warstwie fizycznej Ether-
CAT bazuje na Ethernecie, wykorzystuje 
standardowe okablowanie oraz infrastruk-
turę sieciową Kategorii 5. W celu umożli-
wienia transferu danych w oparciu o TCP/IP
w obszarze segmentu EtherCAT, dla pro-
tokołu EtherCAT można zastosować 
Ethernet. Do podłączenia urządzeń ether-
netowych do segmentu EtherCAT wyma-
gane są porty typu switch. Ramki ether-
netowe przesyłane są przez protokół Ether-
CAT, dzięki któremu sieć EtherCAT jest 
widoczna dla urządzeń ethernetowych.

Aby nie dopuścić do pogorszenia 
wydajności, porty typu switch zapewniają 
wprowadzanie pakietów TCP/IP do ruchu 
EtherCAT w sposób zachowujący niena-
ruszone właściwości czasu rzeczywistego 
sieci. Ponadto urządzenia EtherCAT mogą 
także obsługiwać protokoły internetowe 
(takie jak HTTP), a tym samym mogą 
działać jako standardowe węzły etherne-
towe poza segmentem EtherCAT. 

Znaczenie OPC UA 

Chociaż EtherCAT sam w sobie jest bez-
pieczny, to łączenie się z innymi sieciami 
w obrębie przedsiębiorstwa wykorzystują-
cymi TCP/IP może prowadzić do proble-
mów. Integracja z EtherCAT wymaga pro-
tokołów gwarantujących bezpieczeństwo 
niezbędne do zapobieżenia awariom urzą-
dzeń podłączonych do protokołu Field-
bus.

Ostatnio EtherCAT wraz z OPC Foun-
dation ogłosiły plany współpracy w zakre-
sie wspólnego wdrożenia standardu dla 
Przemysłu 4.0. Zunifikowana architek-
tura OPC (OPC UA) została zaprojekto-
wana z myślą o bezpieczeństwie całego 

systemu. OPC UA oferuje środki zapo-
biegawcze chroniące przed zagrożeniami 
z cyberprzestrzeni, takimi jak ataki typu 
blokowanie usług, zagrożenie funkcjo-
nowania sieci extranet lub komponen-
tów chmury oraz zainfekowanie złośli-
wym oprogramowaniem z intranetu lub 
Internetu. Wymogi bezpieczeństwa reali-
zowane są poprzez kontrolę dostępu, szy-
frowanie, podpisy cyfrowe oraz certyfi-
katy X.509. 

Ponieważ architektura OPC UA jest 
niezależna od platformy i skalowalna, 
integruje urządzenia w całym zakładzie. 
OPC UA można zastosować dla wbudowa-
nych urządzeń działających w systemach 
operacyjnych w czasie rzeczywistym oraz 
dla usług operujących na platformach 
Linux i Microsoft Windows. Dzięki połą-
czeniu OPC UA oraz EtherCAT protokoły 
oparte na standardach pozwalają na zin-
tegrowanie przestrzeni hal zakładowych 
z przedsiębiorstwem i systemami łańcu-
cha dostaw. 

Andrew Caples Andrew Caples jest menedżerem produktu 
w dziale systemów wbudowanych firmy 
Mentor. 

FABRYKA 4.0

↙  Wieloplatformowe 
podejście oferuje 
najbogatszy port-
fel zintegrowanych 
systemowo rozwią-
zań dla automatyki 
przemysłowej, od 
węzłów końcowych 
i przedsiębiorstwa 
do chmury.
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Integracja z EtherCAT 
wymaga protokołów 
gwarantujących bezpie-
czeństwo niezbędne do 
zapobieżenia awariom 
urządzeń podłączonych 
do protokołu Fieldbus.
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J eżeli istnieje coś takiego, jak ironia 
w automatyce przemysłowej, to jest 
nią fakt, że ogromna liczba sterow-

      ników urządzeń oryginalnie prze-
znaczonych do integracji w systemach 
SCADA odgrywa dziś znaczącą rolę w śro-
dowisku przemysłowym, nawet w tak 
krytycznych obszarach jak cyberbezpie-
czeństwo.

– To jest punkt sporny integracji – 
mówi Tony Paine, Chief Technology 
Officer w firmie PTC. – Choć urządze-
nia wyposażone w indywidualne sterow-
niki nie znikną z zakładów produkcyjnych 
z dnia na dzień, to istnieje duża niepew-
ność co do ich losów oraz losów interfejsów 
programowalnych, które wkrótce mogą 
zostać wyparte przez małą grupę nowych 
standardów.

Jak podkreśla Paine, przy tak dużej 
różnorodności urządzeń zainstalowanych 
na obiekcie z jednej strony oraz rosną-
cej liczbie nowego sprzętu wyproduko-
wanego w najnowszej technologii z dru-
giej, konieczność zastosowania rozwiązań 
hybrydowych jest nieunikniona, przynaj-
mniej w najbliższym czasie. – Biorąc pod 
uwagę nowe trendy w technice, projek-
tanci są świadomi, że współczesne urzą-
dzenia nie będą już pracowały samo-

dzielnie. Producenci, zamiast instalować 
w urządzeniach dedykowane sterowniki, 
oferują obecnie rozwiązania, w których 
będą one mogły być wybierane wprost 
z menu urządzenia – dodaje Paine.

Ważni pośrednicy

Przykładami podobnych działań są lekki 
protokół transmisji danych MQTT CoAP 
dla małych czujników, protokół AMQP 
firmy Microsoft czy ogólne usługi sie-
ciowe, a także standard OPC. Dzięki 
organizacji OPC Foundation producenci 
współpracują ze sobą dla zagwarantowa-
nia współdziałania urządzeń.

Standard interoperabilności OPC defi-
niuje interfejsy pomiędzy serwerem 
a klientem, jak również pomiędzy ser-
werami. Gdy standard został pierwszy 
raz ogłoszony w 1996 r., jego zadaniem 
było opisać specyficzne protokoły ste-
rowników PLC, jak Modbus czy Profibus, 
aby systemy SCADA mogły współpraco-
wać z „pośrednikami”, którzy mogliby 
konwertować specyficzne dla serwera 
OPC komendy zapis/odczyt na polecenia 
typowe dla poszczególnych urządzeń, oraz 
w drugą stronę.

Ostatnio bramy sieciowe czujników 
umożliwiają połączenia różnorodnych 
czujników w sieci, pracując jak mosty 
łączące różne protokoły transmisji. Bramy 

sieciowe schodzą do poziomu czujników, 
podobnie jak funkcje regulacyjne.

To samo dotyczy modelowania i roz-
woju techniki digital twins (czyli stoso-
wania cyfrowej repliki urządzeń rzeczy-
wistych). – Każdy może użyć schematu 
modelowania, ale nie chcemy go mapować 
dla każdego dostawcy. Standard OPC UA 
odgrywa tu istotną rolę, zapewniając sto-
sowną specyfikację modelowania danego 
protokołu – mówi Paine.

Ekosystem na własność

Firmy oferujące automatykę radzą sobie 
całkiem nieźle z adaptacją do rynku prze-
mysłowego. Sieci magistralowe typu 
Fieldbus, takie jak HART, Profinet czy 
EtherNet/IP, opracowane przez głównych 
dostawców automatyki, oferują możliwo-
ści tworzenia własnych ekosystemów. Jed-
nak nowe standardy ewoluują w kierunku 
standardów otwartych. – Wiele ważnych, 
dotąd formalnie zastrzeżonych informa-
cji zostało udostępnionych, ale wciąż cze-
kamy na decyzje, które standardy będą 
wspierane – konkluduje Paine.

To jeden z powodów, dla których Paine 
jest przekonany, że rozwój współdziałania 
i integracji w przemyśle zależy od współ-
pracy redukującej ryzyko prac rozwojo-
wych oraz formułującej trendy i jasne 
wytyczne dla użytkowników, a na koniec 
dnia przynoszącej również rozwiązanie 
zagadki typu „co było pierwsze: jajko czy 
kura?”.

Kevin Parker Kevin Parker jest starszym redaktorem 
współpracującym w CFE Media. 

Kevin Parker

Porozmawiajmy szczerze 
o integracji w przemyśle
Wygląda na to, że nie uciekniemy od hybrydowego środowiska 
otwartych i zamkniętych standardów. Przemysłowy Internet Rzeczy 
rozwija się, ale czy uniknie problemów, które nękały poprzednie 
generacje narzędzi integracyjnych?
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Gdyby podjąć się próby opraco-
wania jednozdaniowej definicji 
czwartej rewolucji przemysłowej, 

mogłaby ona brzmieć: integracja syste-
mów, maszyn oraz ludzi w jedną sieć przy 
użyciu technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. 

Stowarzyszenie ISA (International 
Society of Automation) opracowało stan-
dard ANSI/ISA-95 – Enterpise-Con-
trol System Integration, który wyróżnia 
kilka poziomów stosowanych w przedsię-
biorstwie systemów i urządzeń. Norma 

ta definiuje również wymianę informa-
cji i szereguje stosowane w przedsiębior-
stwach systemy oraz relacje między nimi. 
Poziomy 0, 1 i 2 dotyczą m.in. fizycz-
nych procesów produkcyjnych, czujni-
ków, sterowników PLC, systemów SCADA 
itp. Poziom 3 dotyczy funkcji ściśle zwią-
zanych z wykonaniem oraz kontrolą pro-
dukcji i to one są elementami składowymi 
systemów MES. Czwarty poziom to sys-
temy biznesowe i tutaj umiejscowione są 
funkcje zawarte w systemach ERP. 

W kontekście definicji opracowa-
nej przez ISA dla MES-ów i umiejscowie-
niu ich wśród systemów stosowanych 
w przedsiębiorstwach wynika, że są one 
niezbędnym elementem Przemysłu 4.0. 
Pozwalają na integrację maszyn pracują-
cych na hali produkcyjnej z systemami 
informatycznymi, co de facto stanowi clou 
Przemysłu 4.0 i idei inteligentnej fabryki. 
Bez łącznika nie może nastąpić integracja, 
a w związku z tym nie może być mowy 
o produkcji w ramach koncepcji czwartej 
rewolucji przemysłowej. Mówienie o Prze-
myśle 4.0 w sytuacji, kiedy nie korzy-
stamy z rozwiązań oferowanych w ramach 
systemów MES, jest niemożliwe.

Funkcja integratora świata maszyn 
i systemów biznesowych (ERP) to główna, 
ale jak pokazuje praktyka, nie jedyna 
funkcja MES-ów. Systemy te realizują 
również funkcje związane z zarządzaniem 
procesami produkcyjnymi, akwizycją 
danych oraz ich analizą.

Bliskość produkcji

Systemy MES pozwalają na wsparcie 
zadań związanych z optymalizacją pro-
cesów produkcyjnych, łatwy dostęp do 
dokumentacji czy też uzyskania ścieżki 
wyrobu. Wszystkie wymienione wyżej 
funkcje nie są już melodią przyszłości, ale 
mocno wpisują się w codzienność firm 
produkcyjnych.

Przemysław Kędzierski

Systemy MES a Przemysł 4.0
Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, opłacalność 
produkcji krótkoseryjnej, lepsza odpowiedź na potrzeby 
klientów – tak dziś wyglądają najważniejsze cele przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Wpisują się one w ideę Przemysłu 4.0, opartego na 
integracji świata rzeczywistego (maszyn produkcyjnych) ze światem 
wirtualnym (technologii informacyjnej). Połączenie tych dwóch 
światów jest możliwe m.in. dzięki systemom ERP i MES. Pierwszy 
pozwala zarządzać przedsiębiorstwem, drugi jest łącznikiem między 
światem maszyn i systemów biznesowych.
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Rozwiązania klasy MES pozwalają 
na dotrzymanie tempa zmieniającym się 
wymaganiom odbiorców. Jest to możliwe 
przede wszystkim dzięki zbieraniu danych 
w czasie rzeczywistym wprost z maszyn. 
Pozyskane informacje są bardzo warto-
ściowe ze względu na ich wysoki poziom 
szczegółowości. To z kolei umożliwia 
szybką identyfikację potencjalnych pro-
blemów oraz aktywne działania skutku-
jące podniesieniem jakości produkcji oraz 
obniżaniem kosztów. Ale nie tylko. 

Oprogramowanie pozwala również 
kontrolować przebieg procesów produk-
cyjnych i weryfikacji ich zgodności ze spe-
cyfikacją technologiczną i jakościową oraz 
reagować na zmiany zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz organizacji. Implemen-
tacja zaawansowanego systemu wspierają-
cego produkcję umożliwia lepsze wykorzy-
stanie kapitału przedsiębiorstwa przez np. 
zastosowanie analiz porównawczych.

Rozwiązania, jakie znajdziemy w sys-
temach klasy MES, mają zastosowanie 
w zasadzie niezależnie od środowiska pro-
dukcyjnego, w jakim funkcjonują. Inaczej 
mogą być jedynie rozłożone akcenty na 
poszczególne funkcje. 

Na przykład w przypadku środowi-
ska produkcyjnego, gdzie mamy do czy-
nienia z małym asortymentem wyrobów, 
relatywnie prostymi i stałymi procesami 
produkcyjnymi oraz partiami produk-
cyjnymi o wysokim wolumenie, istotne 
będą dane o wydajności procesu, para-
metrach jego przebiegu i odchyleniach 

od normy. Doskonałym przykładem 
będzie wdrożenie systemu klasy MES 
w OSM Piątnica. Proces produkcji 
w Spółdzielni jest w pełni zautomatyzo-
wany i sterowany komputerowo, począw-
szy od zwiezienia mleka, którego próby 
są automatycznie pobierane od dostaw-
ców, a dane o nich cyfrowo przekazywane 
z odbiorów do systemu rozliczenia skupu 
surowca. Nad całością obiegu surowca 
czuwa automatyczny system myjący 
i dezynfekujący wszystkie urządzenia 
w cyklu produkcyjnym. Oprogramowa-
nie MES dla Spółdzielni zostało tak opra-
cowane, aby w przyszłości móc, po nie-
wielkich modyfikacjach, zarządzać pracą 
robotów.

W przypadku środowiska produk-
cyjnego, które charakteryzuje się wyso-
kim poziomem indywidualizacji wyrobów 
i niskimi wolumenami produkcji, bardzo 
istotny jest np. łatwy dostęp do doku-
mentacji, zdolność procesów do adapta-
cji czy też automatyzacja w obszarze prze-
zbrojenia maszyn. Doskonałą ilustracją 
będzie produkcja w firmie Agmar S.A., 
która dostarcza systemy obudów metalo-
wych. Ze względu na specyfikę produktu 
proces wytwarzania w mieleckim przed-
siębiorstwie ulega częstym modyfikacjom 
projektowym i odbywa się w krótkich 
seriach. Wdrożenie oprogramowania klasy 
MES pozwoliło usprawnić proces indy-
widualizacji produkcji i utrzymać wysoki 
poziom rentowności przy niskim wolume-
nie produkcji.

Analityka dla zaawansowanych

Jednym z głównych pytań, jakie poja-
wia się w kontekście MES-ów, jest to, jak 
systemy tej klasy radzą sobie z obróbką 
i analityką wielu danych pochodzących 
z maszyn?

Odpowiadając na to pytanie, na 
początku należy zastanowić się, jakie 
dane i jakie analizy mamy na myśli. 
Czym innym jest analiza danych i tren-
dów w dłuższych okresach, a czym 
innym analiza danych na potrzeby reali-
zacji bieżących zadań związanych z pro-
dukcją i utrzymaniem ruchu. Oczywi-
ście te pierwsze wymagają analizy dużej 
ilości danych i służą wyciąganiu wnio-
sków raczej przez osoby zarządzające. Nie 
trzeba ich przetwarzać na bieżąco. Tego 
typu analizy można wykonywać, korzy-
stając z funkcjonalności systemu ERP lub 
też wykorzystać dedykowane narzędzia do 
analizy danych.

Jeżeli chodzi o analizy danych, które są 
wykorzystywane podczas produkcji przez 
operatorów lub brygadzistów (np. bieżące 
wskaźniki dotyczące wydajności, efektyw-
ności lub jakości), to tego typu rozwiązania
są oferowane w ramach systemów MES. 
Nie wymagają one obróbki relatywnie du-
żych ilości danych, co pozwala na wysoki 
poziom ich dostępności i aktualności.

Przemysław Kędzierski Przemysław Kędzierski jest Product 
Ownerem obszaru Produkcja w firmie 
Biuro Projektowania Systemów 
Cyfrowych Sp. z o.o.
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Funkcja integratora 
świata maszyn i syste-
mów biznesowych (ERP) 
to główna, ale jak poka-
zuje praktyka, nie jedyna 
funkcja MES-ów. Sys-
temy te realizują również 
funkcje związane z zarzą-
dzaniem procesami pro-
dukcyjnymi, akwizycją 
danych oraz ich analizą.
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Wspólnym mianownikiem wszystkich 
dotychczasowych pomysłów na organiza-
cję produkcji, z którymi mierzą się firmy 
zajmujące się projektowaniem i budową 
maszyn specjalnych, stanowisk oraz 
całych linii produkcyjnych i montażo-
wych, było i jest tworzenie gotowych, 
zamkniętych systemów, szerzenie ich zało-
żeń wśród firm oraz wdrażanie w życie. 
Jednak z naszych doświadczeń wynika, 
że niestety, dość często nie uwzględnia 
się w tym procesie specyfiki przypisanej 
do konkretnej produkcji, technologii czy 
do samych produkowanych wyrobów, ale 
działa się pod presją aktualnej obowią-
zującej mody, która nazywa się: „mamy 
super system i musimy do niego przysto-
sować naszą produkcję”.

Wielokrotnie oczekiwano od nas: „to 
musi być montaż one piece flow”, „ta linia 
montażowa musi być w kształcie litery 
U, a wszyscy operatorzy w środku (tzw. 
wyspa)”, „nie chcemy żadnych stref bufo-
rowania pomiędzy operacjami, nawet 
w ramach jednej zmiany produkcyjnej”… 
Już na samym początku prac koncepcyj-
nych nad projektem, na etapie wprowa-
dzania tego rodzaju założeń, gdy wiemy, 
czego nie możemy wymyślać, urucha-
miamy (świadomie czy podświadomie) 
autocenzurę na kolejne pomysły i chociaż 
opracowuje się bardzo ciekawe i inno-
wacyjne rozwiązanie, co i rusz zapala 
się w głowie czerwona lampka: „co na 
to nasz klient? czy to mieści się jeszcze 
w założeniach do systemów stosowanych 
w konkretnej firmie?”.

Problem ten nie występuje, gdy sys-
tem produkcji ma być w pełni automa-
tyczny. Jednak na styku człowiek–auto-
mat takie ograniczenia i próby dopasowa-
nia do narzuconych systemów rodzą wiele 
sprzeczności. Wiążą się one z tym, że albo 
nie można wykorzystać w pełni możliwo-
ści, jakie daje automatyzacja czy roboty-
zacja, gdzie człowiek ze swoimi ogranicze-
niami zaczyna wpływać na zdolność pro-

dukcji (wyraźnie ją obniżając), albo ludzie 
współpracujący z takim zespołem auto-
matycznym muszą zacząć pracować jak 
maszyny.

Prawie zawsze wymusza to stosowa-
nie rozwiązań kompromisowych, jeżeli 
takie są, lub prowadzi do absurdów, gdzie 
zaczynają funkcjonować dwa systemy 
równocześnie: jeden nazywamy syste-
mem „audyt” i funkcjonuje on w momen-
cie wizyty klienta zewnętrznego lub firmy 
audytorskiej odpowiedzialnej za wprowa-
dzenie systemu, drugi nazywa się „życie” 
i jest już bardziej dopasowany do wymo-
gów technologicznych produkcji, przy któ-
rych da się pracować i produkować. 

Czemu piszę o tym w kontekście idei 
„Przemysł 4.0”?

Pomijając całe otoczenie wynikające 
z możliwości, jakie nam daje nowa tech-
nologia zastosowania Internetu, sieci 
i środków komunikacji do przesyłania 
i gromadzenia danych, jest jedna rzecz 
w tym pomyśle, która zwróciła moją 
uwagę i której z nadzieją się uchwyci-
łem. Na jednej z konferencji usłyszałem, 
cytuję: „to wyrób ma nam powiedzieć, 
jak chce być wyprodukowany”. Te słowa 
sprawiły, że stałem się wyznawcą i orę-
downikiem nowej idei.

Oto pojawia się szansa, żeby odrzu-
cić istniejące szablony i podejść do roz-
wiązywania problemów od drugiej strony. 
Nie system ma nam narzucać, jaki mamy 
przyjąć model produkcji, lecz wyrób 
– czyli to, co produkujemy – ma nam 
powiedzieć, jaki system mamy zbudować.

Do każdego nowego wyzwania trzeba 
podejść indywidualnie, przeanalizować 
dostępne technologie i środki produk-
cji. Głównymi kryteriami muszą stać się: 
wydajność, czas amortyzacji inwestycji 
i oczywiście technologia produkcji, która 
wynika z wyrobu, jaki ma być wytwo-
rzony. System zbuduje się sam, ten naj-
bardziej efektywny i dopasowany do kon-
kretnych potrzeb w danej chwili. 

Po takiej analizie może się okazać, że 
znane nam, już istniejące systemy okażą 
się najlepsze. Nie przekreślajmy ich, 
lecz czerpmy ze zdobytego doświadcze-
nia, ale niech nie stanowią one dominują-
cego modelu narzuconego już na samym 
początku naszej analizy nad koncepcją. 
Tutaj bardziej chodzi o zmianę w podej-
ściu do rozwiązywania problemu poprzez 
szukanie najlepszych, najbardziej efektyw-
nych rozwiązań, uwzględniających indy-
widualne warunki produkcji w różnych 
firmach, dysponujących różnymi tech-
nologiami wytwarzania i możliwościami 
finansowymi. Róbmy to w taki sposób, 
aby były one maksymalnie efektywne, 
a nie jedynie spełniały założenia aktual-
nych trendów.

Specjalnie nie używam tutaj słowa 
„rewolucja”. Dla mnie będzie to oka-
zja do powrotu do normalności, wydaje 
mi się, że kiedyś tak to się robiło. A duże 
słowa zostawmy następcom, oni to ocenią 
i nazwą za parę lat. Bardziej odpowiada 
mi określenie „ewolucja”, gdyż cała idea 
„Przemysłu 4.0” bazuje na dorobku 
i doświadczeniu pokoleń. Zmieniają się 
narzędzia, które umożliwiają szerokie 
zastosowanie monitoringu, gromadzenia 
i analizowania wielkiej ilości informacji 
z produkcji w czasie rzeczywistym. Jeżeli 
w ślad za tym nie pójdzie zmiana naszego 
podejścia do rozwiązywania czekają-
cych nas wyzwań, to wszystko skończy 
się na kolorowych ekranach rozwieszo-
nych w halach produkcyjnych, które będą 
wyświetlać bieżącą wydajność produkcji, 
czyli po prostu licznikach, tylko ładniej-
szych i bardziej kolorowych. A przecież 
nie o to tutaj chodzi.

Paweł Żabiński Paweł Żabiński – właściciel firmy Projek-
towanie Maszyn W. Pietrzyk P. Żabiński 
sp.j., która od ponad 22 lat zajmuje się 
projektowaniem i budową maszyn specjal-
nych, stanowisk oraz całych linii produk-
cyjnych i montażowych. 

Rewolucja czy ewolucja?
„Przemysł 4.0”, „Industry 4.0”, „Internet Rzeczy” – z takimi terminami spotykamy się 

w ostatnim czasie na co dzień. Właściwie nie ma miesiąca, żeby nie słyszeć o kolejnej konferencji, 
na której prezentowane będą założenia do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.



Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  

doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie

www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl


e-wydanie

R ynkowe urządzenia cyfrowe są 
okresowo modernizowane poprzez 
modyfikacje ich oprogramowa-

nia sprzętowego. W podobny sposób uno-
wocześnia się urządzenia przemysłowe 
pracujące w instalacjach produkcyjnych, 
dodając nową funkcjonalność. 

Przykładowo, wyposażając urządzenia 
w technologie monitorowania ich stanu 
technicznego, można znacząco poprawić 
wskaźnik OEE (Overal Equipment Effec-
tivness) całkowitej efektywności wypo-
sażenia. Zdalna kalibracja i konfiguracja 
urządzeń pozwala na oszczędności czasu 
i zasobów, obniżając znacząco koszty.

Warunkiem wprowadzenia tych roz-
wiązań jest posiadanie urządzeń połączo-
nych w sieć komunikacyjną za pomocą 
Ethernetu. Jednak droga do upowszech-
nienia Ethernetu nie jest prosta. Nikt nie 
chce zakłócać funkcjonującego systemu 
lub wymieniać pracujących urządzeń. Kie-
rownictwo nie chce zatrzymywać pracu-
jących linii produkcyjnych dla dokonania 
gruntownej modernizacji. I wreszcie, nie-
które urządzenia nie mogą komunikować 
się w standardzie Ethernetu.

Wydobyć jak najwięcej

Jako przykład weźmy komunikację HART. 
Jest to międzynarodowy protokół komu-
nikacyjny transmisji danych cyfrowych 
z użyciem pętli prądowych 4–20 mA 
(w przeszłości ten rodzaj zasilania był naj-
bardziej rozpowszechnioną formą połą-
czenia urządzeń obiektowych z systemami 

rozproszonymi DCS). Szacuje się, że na 
świecie zainstalowanych jest ponad 40 
milionów urządzeń pracujących w stan-
dardzie HART. Badania rynkowe pokazują 
jednak, że mniej niż 10% z nich wykorzy-
stuje w pełni swój potencjał.

Urządzenia typu HART mogą być zdal-
nie kalibrowane i konfigurowane oraz 
mają możliwość diagnostyki indywidual-
nej. Zaleta tych urządzeń polega na tym, 
że zawór może zgłosić swoje zablokowa-
nie, a przepływomierz podaje warunki 
ciśnienia i temperatury, jakie panują 
w czasie pomiaru. Niestety, większość 
zainstalowanych sterowników PLC i syste-

Garrett Schmidt

Uwolnić dane
Podłączenie do sieci Ethernet starszych urządzeń, pracujących w takich standardach komunikacyjnych, 
jak HART, RS-232, RS-485 czy Modbus RTU, pozwala nie tylko w pełni wykorzystać ich potencjał, 
ale stwarza również nowe możliwości ich zastosowania, m.in. dzięki udostępnieniu w sieci danych 
procesowych i diagnostycznych, które do tej pory były dostępne jedynie lokalnie, często nie wychodząc 
poza obręb urządzenia, w którym powstały.

↗  Fot. 1. Przekształcenie protokołu Modbus 
RTU w Modbus TCP umożliwia efektywną 
modernizację instalacji przemysłowej.
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Wyposażając urządzenia 
w technologie monitoro-
wania ich stanu technicz-
nego, można znacząco 
poprawić wskaźnik OEE 
(Overal Equipment Effec-
tivness) całkowitej efek-
tywności wyposażenia. 
Zdalna kalibracja i konfi-
guracja urządzeń pozwala 
na oszczędności czasu 
i zasobów, obniżając zna-
cząco koszty.
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mów DCS nie ma funkcjonalności HART. 
Istnieje zatem potrzeba przesyłania infor-
macji w standardzie HART poprzez sieć 
Ethernet bez zakłócenia pracujących sys-
temów sterowania.

Zastosowanie multiplexera Ethernet 
HART jest prostą drogą do konfigurowa-
nia i monitorowania urządzeń typu HART 
poprzez sieci HART IP, Profinet, Modbus 
TCP i FDT/DTM dla integracji z niemal 
każdym rodzajem systemu sterowania. 
Jest to nowoczesna alternatywa w sto-
sunku do tradycyjnego rozwiązania, jakim 
jest multiplexer RS-485/HART.

Modułowa budowa multiplexerów 
Ethernet HART pozwala na skalowalność 
i stopniowe modernizacje istniejących sys-
temów DCS. Moduł podstawowy multi-
plexera wraz z jego rozszerzeniami typu 
HART może spełniać wiele potrzeb apli-
kacyjnych. Również cenne jest rozwią-
zanie 1 x 1 HART Master, które oznacza 
jeden HART master dla każdego kanału. 
Umożliwia to użytkownikowi przyspiesze-
nie procedur serwisowych przez obsługę 
wielu urządzeń w tym samym czasie. 
Moduł podstawowy zawiera osadzony 
serwer, umożliwiający łatwą konfigurację 
sprzętu. Dodatkowo interfejs CommDTM 
może współpracować z urządzeniami pra-
cującymi w technologii FDT, tak samo jak 

interfejs PACTware oraz wiele podobnych 
aplikacji do zarządzania sprzętem, ofero-
wanych przez dostawców systemów ste-
rowania.

Komunikacja szeregowa 
z podwyższonym poziomem 
bezpieczeństwa

Spójrzmy na urządzenia z komunika-
cją szeregową. Jest ich całkiem dużo na 
obiektach – skanery kodów kreskowych, 
wagi przemysłowe, czytniki tagów RFID 
i inne. Urządzenia te wyposażone są 
w porty RS-232 lub RS-485 i posługują 
się kodem ASCII w postaci ciągu znaków. 
Podłączenie tych przestarzałych urządzeń 
do Ethernetu daje im drugie życie. Nawet 
stare urządzenia, jeżeli są dobrze skon-
figurowane, mogą transmitować dane 
do sieci, do czego nie były nigdy prze-
znaczone. Ta przemiana nie jest naciąga-
niem rzeczywistości, a serwery komunika-
cji szeregowej są dostępne od lat. Trzeba 
mieć jednak na względzie fakt, że serwery 
te łatwo mogą paść ofiarą hakerów, dla-
tego należy zastosować odpowiednie spo-
soby szyfrowania informacji i uwierzytel-
niania odbiorcy.

Serwery z komunikacją szeregową 
stanowią dobry sposób na przejście 
z urządzeń szeregowych na nowocze-
sną komunikację ethernetową. Na rynku 
dostępne są urządzenia wyposażone 
w uniwersalne porty RS-232/485, z jed-
nym, dwoma lub czterema portami sze-
regowymi i z jednym lub dwoma portami 
Ethernet. Serwery urządzeń mogą peł-
nić rolę „wirtualnego portu COM” oraz 

jako naturalne urządzenie Ethernet TCP 
lub UDP. Oprogramowanie COM Port 
Redirector, jak również sterowniki Micro-
soft Windows są dostępne dla integracji 
w aplikacjach PC.

Konwersja ASCII do Ethernetu

Osadzone serwery WWW umożliwiają 
prostą konfigurację i uruchomienie. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo komunika-
cji, należy wziąć pod uwagę urządzenia 
z 256-bitowym szyfrowaniem AES i moż-
liwością zainstalowania własnych certyfi-
katów autentyczności. Urządzenia o dużej 
amplitudzie temperatury pracy (–40°C 
do +70°C) i w wykonaniach dla obsza-
rów zagrożonych wybuchem są odpowied-
nie do zastosowań przemysłowych. Idąc 
dalej, zintegrujmy te stare urządzenia sze-
regowe w nowoczesną sieć przemysłową.
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↙  Fot. 3. Multiplekser 
Ethernet HART jest 
nowoczesną alter-
natywą dla tradycyj-
nych multiplekserów 
HART RS-485.

↗  Fot. 2. Konwerter ASCII umożliwia wykorzy-
stanie czytników kodów kreskowych starej 
generacji w nowoczesnych sieciach Ethernet.

Modułowa budowa mul-
tiplexerów Ethernet HART 
pozwala na skalowalność 
i stopniowe moderniza-
cje istniejących systemów 
DCS. Moduł podstawowy 
multiplexera wraz z jego 
rozszerzeniami typu HART 
może spełniać wiele 
potrzeb aplikacyjnych.
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Gdy stary skaner kodów kreskowych 
jest zmodernizowany do obsługi komuni-
kacji Modbus TCP lub Ethernet /IP, poja-
wiają się nowe możliwości. Kod kreskowy 
może być zeskanowany i użyty do kiero-
wania montowanym pojazdem w fabryce 
samochodów lub umieszczenia podze-
społu na taśmie transportowej skierowa-
nej do magazynu. Można zaplanować wię-
cej działań na bazie istniejącego wyposa-
żenia. Moduł konwersji kodu ASCII może 
zamienić ciąg znaków ASCII z takich urzą-
dzeń, jak skaner kodów kreskowych, 
waga przemysłowa lub tag RFID w pro-
tokół komunikacyjny Modbus TCP, lub 
Ethernet/IP. Jak wspomniano wcześniej, 

jedno-, dwu- lub czteroportowe urządze-
nia szeregowe z jednym lub dwoma por-
tami Ethernet są dostępne na rynku. 

Na koniec nie zapominajmy o starych 
regulatorach, sterownikach PLC i zdal-
nych terminalach, których wiele wciąż 
pracuje na naszych obiektach. Wbrew 
obiegowej opinii, że z nic się już nie da 
z nimi zrobić, są one nadal sprawne, ale 
wymagają okresowych przeglądów. Urzą-
dzenia te prawdopodobnie komunikują 
się po starych protokołach komunikacyj-
nych, takich jak Modbus RTU, które nie 
są kompatybilne z błyszczącymi nowością 
sieciami Ethernet, zainstalowanymi po 
ostatnich modernizacjach na obiekcie. 

Ale adaptując te stare urządzenia do 
współpracy z nowymi rozwiązaniami, 
można utrzymać cały system w sprawno-
ści przez wiele najbliższych lat.

Przesiadka z Modbus RTU 
na Modbus TCP

Bramy sieciowe TCP/RTU przetwarzają 
szeregowy Modbus RTU (inaczej ASCII) 
na Modbus TCP. Urządzenia te są nie-
zwykle wydajne i mogą zostać skonfigu-
rowane do niemal każdej aplikacji sys-
temu klient–serwer obsługiwanego przez 
Modbus, włącznie ze współdzieleniem 
pamięci, pozwalającym dwóm modba-
sowym serwerom master na wzajemną 
komunikację. Identyfikatory ID urządzeń 
są wykorzystywane do tworzenia „wirtu-
alnego” Modbus ID dla urządzeń mod-
basowych nieobsługujących konfiguracji 
swoich adresów.

Przy minimalnych kosztach i niewiel-
kim wysiłku można dokonać pierwszego 
kroku w kierunku Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT). Urządzenia i sprzęt 
mają wiele do przekazania, jeżeli znaj-
dziemy sposób, aby ich wysłuchać, a przy 
niewielkim zaangażowaniu nawet przesta-
rzała infrastruktura może pozostać bardzo 
użyteczna.

Garrett SchmidtGarrett Schmidt jest menedżerem 
ds. protokołów komunikacyjnych 
w Phoenix Contact. 

Słownik skrótów i terminów użytych w artykule

→  AES (Advanced Encryption Standard) – specyfikacja szyfrowania danych cyfrowych, 
opracowana przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach 
Zjednoczonych. AES został przyjęty przez rząd USA i jest powszechnie używany na świe-
cie. Algorytm przedstawiony w AES jest algorytmem z kluczem symetrycznym, co ozna-
cza, że ten sam klucz jest używany do szyfrowania i deszyfrowania informacji.

→  ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – kod bitowy reprezentu-
jący tekst w komputerach i innych urządzeniach.

→  FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type Manager) – międzynarodowy standard 
do zdalnej obsługi urządzeń obiektowych, utworzony w 2009 roku przez firmy ABB, 
Endress+Hauser, Invensys, Metso Automation i Siemens.

→  HART (Highway Addressable Remote Transducer) – hybrydowy, analogowo-cyfrowy 
przemysłowy protokół komunikacyjny. Największą jego zaletą jest możliwość komuni-
kacji cyfrowej w pętli 4–20 mA zasilającej urządzenia obiektowe. Wykorzystuje jedną 
parę przewodów łączących system sterowania z urządzeniem obiektowym.

→  Modbus – protokół komunikacyjny w transmisji szeregowej, będący dziś w powszech-
nym użytku, łączący urządzenia cyfrowe na obiektach. Używany często do połączenia 
komputera nadrzędnego ze sterownikami PLC lub zdalnymi terminalami RTU.

→  Modbus TCP – wariant protokołu Modbus używany w sieciach TCP/IT.
→  OEE (Overal Equipment Effectiveness) – współczynnik określający efektywność wyko-

rzystania maszyn i urządzeń.
→  Profinet (Process Field Net) – standard sieci przemysłowej dla komunikacji przez Inter-

net przemysłowy. Jest siecią deterministyczną i dobrze się sprawdza przy transmisjach 
z dużymi obciążeniami.

→  RFID (Radio Frequency Identification) – użycie pola elektromagnetycznego do identyfi-
kacji i śledzenia drogi urządzeń RFID (tagów) przypiętych do obserwowanych obiektów 
i zawierających pakiet stosownych informacji.

→  TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – zestaw protokołów sto-
sowanych w sieci Internet i innych podobnych sieciach komputerowych. Standard ten 
określa, jak przesyłane dane powinny być pakietowane, adresowane, transmitowane, 
kierowane i odbierane.

→  UDP (User Datagram Protocol) – protokół komunikacyjny alternatywny dla TCP. Uży-
wany wówczas, gdy wymagana jest szybka transmisja, nie ma jednak mechanizmów 
kontroli połączenia.

Przy minimalnych kosz-
tach i niewielkim wysiłku 
można dokonać pierw-
szego kroku w kierunku 
Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT). Urządze-
nia i sprzęt mają wiele do 
przekazania, jeżeli znaj-
dziemy sposób, aby ich 
wysłuchać, a przy nie-
wielkim zaangażowaniu 
nawet przestarzała infra-
struktura może pozostać 
bardzo użyteczna.
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W programowaniu produktów 
i aplikacji IIoT założenia pro-
gramistów mogą obejmować: 

→  wsparcie zróżnicowanych czujników 
i siłowników przez Internet,

→  zintegrowanie różnorodnych protokołów 
łączności przewodowej i bezprzewodo-
wej, w tym LoRa, Sigfox, Wi-Fi, Bluetooth 
i innych, 

→  instalację oryginalnego oprogramowa-
nia na różnych platformach sprzęto-
wych, w tym MCU, x86/ARM CPU, GPU 
i innych, oraz różnych systemach opera-
cyjnych, między innymi Microsoft Win-
dows, Linux Distributions, mbed OS, 
Android,

→  przyłączenie usług w chmurze, takich jak 
WISE-PaaS, Microsoft Azure, IBM Bluemix 
i inne,

→  utrzymanie własności i integralności 
danych oraz rozumienie ich implikacji 
w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, 
a także szybkie tworzenie stabilnych apli-
kacji, 

→  stosowanie, aktualizowanie, ulepszanie 
i obsługę wielu urządzeń i usług, 

→  przekształcanie danych typu Big Data 
w cenne informacje gospodarcze.

Tym samym produkt lub rozwiązanie IIoT 
musi sprostać wyzwaniom stawianym 
przed czujnikami, łącznością, bezpieczeń-
stwem, usługami w chmurze, magazyno-
waniem, osprzętem urządzenia, konserwa-
cją urządzenia, analizą końcową/w chmu-
rze, integracją systemu, programowaniem 

aplikacji i tak dalej. Pierwszym wyzwa-
niem, przed jakim staje wiele firm, jest 
migracja do aplikacji IoT przy jednocze-
snym zbilansowaniu takich parametrów, 
jak czas projektu, czas wprowadzenia na 
rynek oraz ryzyko. 

Anatomia sieci 

Dane IoT mogą mieć dużą objętość, pod-
czas gdy aplikacje mają zazwyczaj wyso-
kie wymagania w zakresie pracy w cza-
sie rzeczywistym, stąd przesył olbrzymich 
ilości surowych danych stanowi duże 
obciążenie dla zasobów sieciowych. Dla-
tego zwykle wydajniejszym sposobem jest 
przetworzenie danych w pobliżu ich źró-
dła i przesłanie wyłącznie cennej ich czę-
ści do centrum w chmurze. 

Kurt Au

Kluczowe technologie w służbie
edge-intelligence
W miarę rozwoju Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) podlega tym samym wyzwaniom integracyjnym 
co poprzednie generacje automatyki. Poza zmieniającymi się wymaganiami zastosowanie mają tutaj 
różne technologie sprzętowe i oprogramowania oraz aplikacje. Obecnie, dzięki otwartym standardom, 
możemy połączyć jego różnorodne elementy w celu uzyskania odpowiednich rozwiązań. 

Dane IoT mogą mieć dużą 
objętość, podczas gdy 
aplikacje mają zazwyczaj 
duże wymagania w zakre-
sie pracy w czasie rze-
czywistym, stąd przesył 
olbrzymich ilości suro-
wych danych stanowi 
duże obciążenie dla zaso-
bów sieciowych.
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Edge computing to architektura roz-
proszonych zasobów IT, w ramach której 
dane klienta przetwarzane są na peryfe-
riach sieci, jak najbliżej źródła, z którego 
pochodzą. Dane uwarunkowane cza-
sowo (time-sensitive data) mogą być prze-
twarzane przez urządzenie inteligentne 
w punkcie ich pochodzenia lub przesyłane 
do serwera pośredniczącego, znajdującego 
się w niedalekiej odległości geograficz-
nej. Dane mniej wrażliwe czasowo mogą 
być przesyłane do chmury w celu analizy 

historycznej, analizy typu Big Data bądź 
ich długoterminowego przechowywania.

Firmy muszą dysponować środkami 
do zarządzania paradygmatem edge com-
puting niezależnie od tego, czy rozwiąza-
niem będzie infrastruktura, architektura, 
platforma czy serwer. Rozwiązanie, które 
firma Advantech określa jako serwer edge-
-intelligence (EIS), umożliwia lokalnym 
sieciom IIoT zastosowanie inteligencji na 
urządzeniach końcowych w celu zmaksy-
malizowania efektywności energetycznej, 
zmniejszenia zagrożenia prywatności, pro-
mocji prostoty wdrażania oraz modulary-
zacji i zminimalizowania opóźnień.

Usługi platformy oprogramowania 
IIoT oparte są na trzech głównych kom-
ponentach: węźle IIoT, serwerze edge-in-
telligence i usługach w chmurze. Poniżej 
opisano niektóre wybory z zakresu tech-
nologii, jakich każdy dostawca lub przed-
siębiorstwo musi dokonywać w opraco-
wywaniu swojej platformy. 

Dla zaprogramowania urządzenia koń-
cowego łączność w kierunku południo-

wym czujnika musi obsługiwać różno-
rodne protokoły detekcyjne, takie jak 
OPC czy BACnet, oraz bezprzewodowy 
IP/NonIP. Protokoły te mogą być obsłu-
giwane przez moduły wtyczkowe, które 
przetwarzają dane z czujnika, normaliza-
cję danych i komunikację.

Rozwiązanie obsługuje także łączność 
w chmurze „w górę” oraz inteligentną 
infrastrukturę, wykorzystując model kon-
tenera mikrousługi w celu modularyzacji 
różnych połączeń w chmurze i umożliwie-
nia zarządzania urządzeniem.

Podobnie inteligentna infrastruktura 
korzysta z architektury kontenera mikro-
usług, umożliwiając obróbkę napływa-
jących danych obejmującą ich wstępne 
przetwarzanie i czyszczenie.

Prawdopodobnie najcenniejszym narzę-
dziem jest usługa analityczna czasu rze-
czywistego na żądanie, która wydobywa 
zadane uprzednio właściwości danych 
w czasie rzeczywistym w miarę ich gene-
rowania. Przeglądy techniczne oraz utrzy-
manie najwyższej jakości służą do weryfi-

↗  Platforma programowa IIoT obejmuje węzły IIoT, serwer edge-intelligence oraz usługi w chmurze.
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Usługi platformy programowej

Services

Bezpieczeństwo
Intel Security
SSL/TLS

Edge Intelligence
analiza typu streaming,
przyjmowanie danych,
zarządzanie urządzeniem,
złącza protokołu

WISE-Agent
monitorowanie urządzenia, 
protokoły IoT,
złącze wtyczkowe danych

Dane
SQL/No SQL DB
Wsparcie ODBC

Pulpit 
Wsparcie urządzenia mobilnego, 
podgląd danych

Usługa
w chmurze

EIS

MQTT

Czujnik IoT

Marketplace

SDK

Usługi na kontenerach Docker Zarządzanie danymi

Narzędzie
konfiguracyjne

Łączność chmury w kierunku północnym

Łączność czujnika w kierunku południowym

Edge Intelligence Bezpieczeństwo Dane Pulpit RMM Bezpieczeństwo OTA SCADA IMM

Edge computing to archi-
tektura rozproszonych 
zasobów IT, w ramach któ-
rej dane klienta przetwa-
rzane są na peryferiach 
sieci, jak najbliżej źródła, 
z którego pochodzą.
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kacji przewidywania obszaru końcowego. 
Stanowią one podstawowe ramy do roz-
budowy modułów do analizy i przeglądów 
technicznych z wykorzystaniem otwartej 
normy architektury, w oparciu o wszech-
obecnie występujący protokół komunikacji 
MQTT oraz przy modularyzacji technolo-
gii kontenera Docker.

Pozostałe technologie, takie jak REST-
ful API, MQTT oraz Node-RED, umoż-
liwiają zaprogramowanie aplikacji typu 
„przenieś i upuść”. Node-RED oraz narzę-
dzie konfiguracyjne ułatwiają wdroże-
nie aplikacji niestandardowych. Ponadto 
dobrze udokumentowane SDK z przykła-
dowym kodem MQTT oraz interfejsem 
RESTful API umożliwiają zaawansowa-
nym programistom sprostanie wysokim 
wymaganiom.

Ostatnim komponentem są usługi 
w chmurze z komunikacją SSL/TLS 
oraz Intel Security, zarówno na urządze-
niu końcowym, jak i w chmurze. Usługi 
danych oferują w standardzie Postgre-
SQL DB i Mongo NoSQL DB oraz obsłu-
gują standardowy interfejs integracyjny 
dzięki szerokiemu wyborowi produk-
tów do przetwarzania i magazynowania 

danych. Strona internetowa pulpitu służy 
jako interfejs użytkownika aplikacji IoT, 
wyświetlając informację w przeglądarce 
lub na urządzeniu mobilnym dzięki narzę-
dziom do wizualizacji, takim jak Azure 
Power BI lub Tableau. 

W końcu platforma stanowi rynek 
udostępniania narzędzi programowych 
IoT, oferując czyste rozwiązania „chmu-
rowe”, takie jak bazy danych, pulpit oraz 
narzędzia do nauki maszynowej. 

Protokoły

Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej niektó-
rym ze wspomnianych już technologii.

MQTT to prosty, lekki protokół komu-
nikacji publikacji/subskrypcji, wykorzy-
stywany dla urządzeń ograniczonych oraz 
przy małej szerokości pasma, dużej laten-
cji lub przy sieciach niestabilnych. Usługa 
publikuje swoje zdolności i dane do bro-
kera MQTT i subskrybuje określone 
tematy dla interfejsów wejściowych.

RESTful API definiuje zbiór funkcji, 
których programiści używają do wpro-
wadzania zapytań i odbierania odpowie-
dzi przez protokoły HTTP, takie jak GET 
oraz POST. Ponieważ RESTful API wyko-
rzystują do komunikacji protokół HTTP, 
mogą być wykorzystywane przez prak-
tycznie każdy język programowania 
i są łatwe do testowania. RESTful API 
wymaga, aby klient i serwer pozostawały 
od siebie niezależne, co pozwala na zako-
dowanie klienta lub serwera w dowol-
nym języku oraz ich ulepszanie w razie 
konieczności, wydłużając tym samym 
żywotność systemu oraz usprawniając 
możliwość jego rozbudowy.

↗  Edge computing to architektura rozproszonych zasobów IT, w ramach której dane klienta przetwarzane są na peryferiach sieci, jak najbliżej 
źródła, z którego pochodzą.
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projektowanie logiki 
przepływu danych kreator pulpitów

Elastyczna i skalowalna 
architektura sprzętowo-
-programowa pomaga fir-
mom w opracowywaniu 
złożonej infrastruktury 
IoT w zintegrowanym 
ekosystemie obsługu-
jącym rozmaite rynki 
wirtualne.
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RESTful API określa zakres ofero-
wanych funkcji oraz sposób użytkowa-
nia i wymaga samookreślenia wszyst-
kich detali, takich jak parametry zapytań, 
forma odpowiedzi, ograniczenia zapy-
tań, klucze publiczne/API, metody (GET/
POST/PUT/DELETE), wsparcie językowe, 
użycie wywołań zwrotnych, wsparcie 
HTTPS oraz reprezentacje zasobów.

Właściwości podlegające ogranicze-
niom stylu architektury RESTful obej-
mują: 

→  interakcje komponentów, które mogą sta-
nowić dominujący czynnik w działaniach 
odczuwalnych przez użytkownika i wydaj-
ności sieci,

→  skalowalność obsługiwania dużej liczby 
komponentów oraz interakcji pomiędzy 
nimi, 

→ prostotę ujednoliconego interfejsu,
→  modyfikowalność komponentów w celu 

dopasowania się do zmiennych potrzeb, 
także podczas pracy aplikacji, 

→  widoczność komunikacji pomiędzy kompo-
nentami a agentem usług,

→  możliwość przenoszenia komponentów 
przez przemieszczanie kodu programu 
wraz z danymi,

→  odporność na awarie na poziomie systemu 
mimo awarii komponentów, złączy lub 
błędów danych. 

Wzór architektury mikrousługi pozwala 
programiście na rozdzielenie aplikacji na 
grupy mniejszych, wzajemnie powiąza-
nych usług, zamiast zastosowania poje-
dynczej i monolitycznej aplikacji. Usługa 
zwykle obejmuje różnorodne właściwości 
funkcji, takie jak zarządzanie łącznością, 
aplikacja pionowa i inne. Każda mikro-
usługa stanowi miniaplikację posiadającą 
własną architekturę, w tym logikę bizne-
sową wraz z różnymi łącznikami.

Konteneryzacja to metoda wirtualiza-
cji na poziomie systemu operacyjnego, 
bez uruchamiania całej maszyny wirtu-
alnej (VM) dla każdej aplikacji. Zamiast 

tego mamy tutaj wiele izolowanych pod-
systemów, zwanych kontenerami, dzia-
łających na jednym systemie kontrolnym 
hosta z dostępem do pojedynczego jądra. 
Kontenery mają to samo jądro systemu 
operacyjnego co host i są z reguły bardziej 
wydajne niż maszyny wirtualne, z których 
każda wymaga osobnej instancji systemu 
operacyjnego.

Kontener Docker obejmuje fragment 
oprogramowania w postaci niezależnego 
podsystemu, uzupełnionego o wszystkie 
właściwości wymagane do jego funkcjo-
nowania: kod, czas pracy, narzędzia sys-
temowe, biblioteki systemowe oraz wszel-
kie elementy, jakie można zainstalować 
na serwerze. Gwarantuje to zawsze iden-
tyczną pracę, niezależnie od środowiska.

Kontenery mają komponenty 
konieczne do obsługi wymaganej aplika-
cji, takie jak pliki, zmienne środowiskowe 
i biblioteki. System operacyjny hosta rów-
nież ogranicza dostęp kontenera do zaso-
bów fizycznych – takich jak CPU i pamięć 
– a zatem jeden kontener nie może zużyć 
wszystkich zasobów fizycznych hosta.

Jako źródło otwarte dostępny jest 
Node-RED, wdrożony przez IBM Emer-
ging Technology. Obejmuje on edytor 
przepływu pracujący w oparciu o prze-
glądarkę, w prosty sposób łączący duży 
wybór węzłów na jednej palecie. Prze-
pływy można następnie jednym kliknię-
ciem zastosować dla czasu pracy. Prze-
pływy utworzone w Node-RED przecho-
wuje się przy wykorzystaniu JSON; można 
je importować i eksportować w celu 
współdzielenia z innymi. Edytor może 
pracować na krawędzi sieci lub w chmu-
rze. Ekosystem menedżera pakietu węzła 
służy do rozszerzania palety dostęp-
nych węzłów, umożliwiając połączenia 
z nowymi urządzeniami lub usługami.

Freeboard zapewnia prosty sposób 
wizualizacji głównych wskaźników eks-
ploatacyjnych w czasie rzeczywistym. 
Ze względu na swoją prostotę, niewielki 
koszt, otwartość źródła oraz gotowość 
do rozbudowy narzędzie to otwiera sze-
reg możliwości dla projektów IoT. Klienci 
mogą rozpocząć pracę za darmo, a we 
właściwym czasie wybrać plan, który naj-
bardziej im odpowiada. 

Układ architektury 

Omawiany tutaj typ architektury można 
sklasyfikować w pięciu poziomach kate-

gorii. Każdy z nich wdrażany jest jako 
osobna mikrousługa, przy użyciu bro-
kera MQTT jako magistrali komunikacyj-
nej. Wszystkie mikrousługi są połączone 
z innymi mikrousługami lub klientami.

W czasie pracy każda instancja jest 
kontenerem Docker. Ułatwia to wdroże-
nie różnych doświadczeń dla określonych 
użytkowników, urządzeń lub przypadków 
specjalnego zastosowania.

1.  Dolna warstwa architektury to warstwa 
łączności czujnika. Czujniki przewodowe 
obsługują różne funkcje, w tym kontrolę 
nadzoru i akwizycję danych (SCADA), 
Modbus oraz OPC UA. Warstwa łączności 
sieciowej gromadzi dane i zarządza cen-
trami czujników.

2.  Warstwa SDK oferuje usługi programo-
wania, takie jak EIS RESTful API, usługę 
algorytmu predykcji błędów HDD itp. 
Programista może wywołać taką usługę 
poprzez RESTful API lub MQTT. Użyt-
kownik może również dodawać własne 
usługi, takie jak platforma uczenia maszy-
nowego, silnik bazy danych itp.

3.  Warstwa przepływu ma Node-RED jako 
silnik projektowania przepływu danych 
wraz z dodatkami, takimi jak SUSI API, 
WSN i węzły predykcyjne HDD. Użyt-
kownik projektuje ścieżki logiki poprzez 
proste operacje typu „przenieś i upuść” 
w środowisku graficznym. 

4.  Warstwa zarządzania i prezentacji inter-
fejsu UI. Program Webmin do administro-
wania systemem i konfiguracji łączności 
IoT używa Node-RED-UI do prezentacji 
IoT/danych czujnika.

5.  Warstwa chmury [Cloud] może zostać 
wcześniej zainstalowana, na przykład 
z WISE-Agent podłączonym do WISE-
-PaaS/serwera RMM Cloud.

Wnioski

Elastyczna i skalowalna architektura 
sprzętowo-programowa pomaga firmom 
w opracowywaniu złożonej infrastruktury 
IoT w zintegrowanym ekosystemie obsłu-
gującym rozmaite rynki wirtualne. Taka 
architektura powinna być dostosowana 
do użytkownika, łącząc w sobie kilka 
usług programowych. Następnie, w zależ-
ności od wymagań, można ją zainstalować 
na różnym sprzęcie.

Kurt Au Kurt Au jest menedżerem produktu 
w Advantech Embedded IoT Group. 
 

Nowe architektury poma-
gają firmom w opracowa-
niu złożonej infrastruk-
tury IIoT w zintegrowa-
nym ekosystemie.

e-wydanie
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