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Era robotów przemysłowych trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, żeby coś 
miało się w tym względzie zmienić… Zmienia się jednak technologia, dzięki czemu 
pojawiają się roboty nowej generacji, potrafiące współpracować ramię w ramię 
z człowiekiem. Tzw. coboty, bo o nich mowa, stworzyły nowe możliwości w przemy-
śle, o których wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. Współdzielenie przestrzeni robo-
czej pozwala połączyć takie zalety robota, jak dokładność, niezawodność czy wytrzy-
małość z mocnymi stronami człowieka – głównie jego elastycznością i umiejętnością 
podejmowania decyzji. 

Wkroczenie w nową erę robotów współpracujących, eliminujących konieczność 
użycia wygrodzeń czy osłon, to ogromny krok naprzód w świecie robotyki. Dzięki 
temu, że coboty cechuje ściśle kontrolowana siła oraz ograniczona moc, mogą pra-
cować w bezpośredniej bliskości z człowiekiem. I to na dodatek bezpiecznie. Wiele 
osób (chociaż coraz mniej) nadal podchodzi do tego bardzo sceptycznie, zakładając, 
że roboty, nawet te najdoskonalsze, zawsze pozostaną robotami, których „zachowa-
nia” nie sposób w żaden sposób przewidzieć i kontrolować. Czy w rzeczywistości da 
się zapanować nad tymi robotycznymi pracownikami, budzącymi lęk wciąż jeszcze 
u wielu osób? Jak najbardziej tak… Roboty te, uwolnione z systemu bezpieczeństwa 
w postaci „klatki”, muszą być jednak jeszcze bardziej czułe i inteligentne. Można 
to osiągnąć m.in. dzięki wyposażeniu ich w niezawodne mechanizmy sterowania 
i dynamiczne czujniki pozwalające im „poczuć”, kiedy dojdzie do kontaktu z czło-
wiekiem, a w konsekwencji – nie zrobić mu krzywdy. 

W przypadku cobotów bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową. Podobnie 
zresztą jak w wielu innych obszarach. Czy jest w tym coś dziwnego? Absolutnie 
nie! Już wiele lat temu amerykański psycholog Abraham Maslow w opracowanej 
przez siebie piramidzie potrzeb człowieka umieścił potrzebę bezpieczeństwa bardzo 
wysoko… nawet nad potrzebami fizjologicznymi człowieka. W dzisiejszych czasach, 
w których aż roi się od różnego rodzaju niebezpieczeństw (również tych generowa-
nych przez najnowsze technologie), dążenie do zaspokojenia tej nadrzędnej potrzeby 
jest tak samo silne, a może nawet silniejsze…

O tym, w jaki sposób można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w rela-
cji człowiek–robot, mogą Państwo przeczytać w tekstach odnoszących się do tematu 
numeru, do lektury których serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do zapo-
znania się z treścią pozostałych artykułów, w których omawiamy wiele ciekawych 
zagadnień związanych z szeroko pojętą automatyką i robotyką. 

Życzymy Państwu miłej lektury.
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Proces doboru najbardziej efektywnego sterownika wymaga starannego prze-
analizowania wielu wymagań dotyczących tego urządzenia. Punktem wyjścia dla 
takiej analizy jest określenie wymagań operacyjnych dotyczących sterowane-
go sprzętu, które okazuje się pomocne w oszacowaniu dostępnego zakresu ste-
rowników wyszczególnionych przez producentów OEM lub konstruktorów ma-
szyn. W zależności od tego, jak dany sprzęt jest dopasowany do większego śro-
dowiska produkcyjnego, system automatyki może stanowić kompletne rozwią-
zanie lub po prostu sterować indywidualnymi wydzielonymi częściami tego śro-
dowiska.  

Nowoczesne rozwiązania dotyczące 
automatyki – 5 trendów w branży spożywczej
Inteligentne i usieciowione rozwiązania do automatyzacji po-
zwalają producentom i użytkownikom maszyn pakujących 
zwiększać przewagę nad konkurencją. Jak jeszcze lepiej wyko-
rzystać pełen potencjał maszyn pakujących czwartej generacji? 
Jakie tendencje w automatyce znacząco wpływają na efektyw-
ność? W artykule zostaną przedstawione główne trendy w au-
tomatyce branży spożywczej.

Gdy jeden dostawca usług w chmurze 
to za mało
Platformy oparte na chmurze stają się standardowym elementem infrastruk-
tur IT większości firm. Część przedsiębiorców jednak odkrywa, że jeden dostaw-
ca może nie spełnić ich wszystkich potrzeb. W rezultacie rośnie liczba firm, które 
rozważają przyjęcie strategii obejmującej korzystanie z usług 
opartych na kilku chmurach jednocześnie (multicloud). Takie 
podejście może zapewnić znaczące korzyści, ale stwarza także 
szereg wyzwań. Zatem zanim wdrożona zostanie strategia do-
tycząca wykorzystania kilku chmur jednocześnie, należy prze-
prowadzić szczegółową analizę.
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Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

Na naszym portalu informujemy na bieżąco 
o najważniejszych wydarzeniach związanych
z automatyką przemysłową. 

Robotyzacja przemysłu 
jest szybsza niż szacowali 
eksperci.

 
e-wydanie 

Najnowsze wydanie magazynu publikujemy 
w wersji rozszerzonej, w formacie cyfrowym, 
na stronie www.controlengineering.pl.

 
Numery specjalne 

Dodatki tematyczne 
przygotowywane 
przez redakcję „Con-
trol Engineering Pol-
ska” – samodzielnie 
lub we współpracy 
z magazynem „Inży-
nieria & Utrzyma-
nie Ruchu” – doty-
czą najważniejszych 
zagadnień związa-
nych z automatyką 
i przemysłem. Zawie-
rają niepublikowane 
wcześniej mate-
riały rodzimych auto-
rów, a także tłuma-
czenia artykułów 
z amerykańskich edycji m.in. „Control Engi-
neering” oraz „Plant Engineering”. Dostępne 
są w wersji drukowanej i cyfrowej, pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. Najnowsze 
dodatki to „Integratorzy” i „Energia”.

 
Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w „Control 
Engineering Polska” dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:
• Komunikacja bezprzewodowa
•  Systemy wizyjne
• Automatyzacja procesów spawania

Automatyzacja procesu Kontrola procesu Automatyka maszyn Sieci i komunikacja Fabryka 4.0 Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia, praca
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Dobór sterownika przemysłowego

Więcej artykułów 
na temat sterowni-
ków przemysłowych 
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stronie: www.con-
trolengineering.pl
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P rzedstawiamy pięć najważniejszych
wniosków z badania dotyczącego
oprogramowania i sprzętu dla 

interfejsów HMI, przeprowadzonego przez 
redakcję Control Engineering w USA. 

1 Zastosowanie sprzętu i oprogramo-
wania HMI

Sprzęt HMI i oprogramowanie są najczę-
ściej używane w produkcji ciągłej (27%), 
produkcji mieszanej (20%) oraz w pro-
dukcji dyskretnej (18%).

2 Co skłania do zakupu?
Najczęstsze sytuacje, w których 

użytkownicy decydują się na zakup 
nowego sprzętu HMI i/lub oprogramowa-
nia HMI, to: unowocześnienie automatyki 
(64%), implementacja nowego systemu 

(47%) oraz aktualizacje operacyjne lub 
sprzętowe (33%).

3 Roczne wydatki
Szacuje się, że na przestrzeni ostat-

nich 12 miesięcy firmy responden-
tów wydały średnio 142,5 tys. dolarów 
na sprzęt HMI i oprogramowanie HMI 
(o 12% więcej w porównaniu do warto-
ści uzyskanej w wyniku ankiety przepro-
wadzonej w 2017 r.). Przewiduje się, że 
w kolejnym roku średnia wartość wynie-
sie 141,9 tys. dolarów.

4 Systemy operacyjne
Respondenci najczęściej używają 

takich systemów operacyjnych, jak: 
Microsoft Windows 7 (80%), Microsoft 
Windows 10 (57%) oraz Microsoft Win-
dows Server (55%).

Oprogramowanie i sprzęt interfejsów HMI
Nadchodzące trendy dla HMI

badania rynku

Średnio specjalista automatyk otrzymał pre-
mię w wysokości 9,6 tys. dolarów. Źródło: 
Control Engineering USA

   33%  użytkowników końcowych
                           jest zgodnych, że działa-
nie przy niskich harmonicznych jest bardzo 
istotne przy ocenie napędów o zmiennej 
prędkości dla silników AC/DC. Źródło: Con-
trol Engineering 2017 Motor Drives Study 
(badanie dotyczące napędów)

   63%  użytkowników końcowych
                           jest lub będzie zainteresowa-
nych oprogramowaniem sterującym, które 
umożliwia programowanie PLC oraz/lub roz-
wój interfejsu HMI. Źródło: Control Engine-
ering 2017 Programmable Controllers Study 
(badania dotyczące programowalnych jed-
nostek)

   35% użytkowników końcowych
                           zwykle kupuje lub wybiera 
systemy, w których oprogramowanie i sprzęt 
HMI są ze sobą zintegrowane. Źródło: Con-
trol Engineering 2018 HMI Software and 
Hardware Study (badanie rynku oprogramo-
wania i sprzętu HMI)

Online

Badania rynku publikowane przez 
nas w poprzednich numerach znajdą 
Państwo pod adresem: 
www.controlengineering.pl/category/
badanie-rynku/

5 Mobilność
51% ankietowanych używa mobil-

nych, przemysłowych urządzeń HMI. 
44% osób wykorzystuje tablet i inny 
poręczny sprzęt, a 35% respondentów 
zwraca uwagę na czynniki ludzkie oraz 
ergonomię HMI.

Opracowanie: Amanda PelliccioneAmanda Pelliccione, 
dyrektor ds. badań rynku w CFE Media.

CE
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Dane na temat cyberbezpieczeństwa

↗ Wydatki na urządzenia HMI wzrosły we wszystkich kategoriach, najbardziej zauważalną zmianą 
są starania placówek o ograniczony dostęp do HMI (61% w roku 2017 vs. 71% w roku 2018) 
oraz stosowanie oceny poziomu cyberbezpieczeństwa (wzrost z 18% do 29%).

Ograniczony dostęp do HMI

Lepsze zabezpieczenia
hasłami

Ograniczony fizyczny
dostęp do HMI

Analizowanie punktów 
dostępu do sieci pod kątem 

luk w zabezpieczeniach

Wykonywanie 
oceny poziomu

cyberbezpieczeństwa

Wymagane szkolenia 
z zakresu cyberbezpieczeń-

stwa dla personelu 
z dostępem do HMI

Oferowane szkolenia 
z zakresu cyberbezpieczeń-

stwa dla personelu 
z dostępem do HMI

61%

57%

71%

63%

38%

40%

29%

39%

18%

29%

14%

23%

5%

10%

2017

2018

www.controlengineering.pl/category/badanie-rynku/


www.noark-electric.pl

 Styczniki Ex9C do 500 A   
• Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-4-1

• Maksymalna wartość prądu do 500 A przy 400 V AC-3

• Napięcie sterujące cewki 24 – 415 V AC/DC

• Przeznaczone do aplikacji przemysłowych

NOARK znaczy brak łuku. Dzięki licznym patentom opanowaliśmy sposoby rozchodzenia się 
łuku elektrycznego w komorach gaszeniowych i na stykach łączeniowych. Ta sztuka sprawia, że 
produkujemy doskonałe produkty, które wytrzymują więcej cykli załączeniowych, więc działają 
dłużej. 

     ekologia                      innowacje                   wydłużona trwałość                 5 lat gwarancji 

Doskonały produkt. Wyjątkowa wartość.

http://www.noark-electric.pl
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Obecnie pojawia się coraz więcej inteli-
gentnych urządzeń i rozwiązań, które są 
zarządzane przez Internet. Odbywa się 
to nie tylko poprzez połączenie danego 
przedmiotu i komputera, ale także ich 
integrację w obszarze dostępu do sieci. 
Z takimi rozwiązaniami mamy do czy-
nienia niemal na co dzień – przykładem 
są inteligentne domy czy samochody. 
Dostrzec je można również w innych 
sektorach, np. gospodarce, w której na 
coraz szerszą skalę wprowadzana jest 
automatyzacja i cyfryzacja. Wpisują się 
one w ideę Przemysłu 4.0. przez zintegro-
wanie ludzi, maszyn oraz poszczególnych 
procesów. 

Wobec wielu opinii dotyczących wpro-
wadzania nowych technologii do pro-
dukcji, dyskusyjną kwestią jest ludzka 

praca. W obliczu rozwijającej się kon-
cepcji Przemysłu 4.0 jednym z jej głów-
nych założeń jest to, że ludzie w tym pro-
cesie nigdy nie będą zbędni. Działające 
według niej zakłady przemysłowe, często 
obejmujące zaawansowane obszary pro-
dukcyjne, mogą stanowić spore wyzwa-
nie dla bezpieczeństwa pracy. Nowe tech-
nologie i inteligentne systemy sprawiają, 
że firmy są w stanie sprostać tym proble-
mom. – Rozwinięte technologie, oparte na 
Przemyśle 4.0, w zasadzie jak nigdy wcze-
śniej są wsparciem w zakresie zapewnie-
nia odpowiedniego bezpieczeństwa pra-
cownikom. Nasze maszyny zostały wypo-
sażone w odpowiednie sprzęty i oprogra-
mowanie, które mają zapobiec niebezpie-
czeństwu, np. urządzenia laserowe mają 
specjalne kabiny, by uchronić operatora 

przed uderzeniem w trakcie obróbki mate-
riału, a także w celu niewydostania się 
na zewnątrz wiązki laserowej. Z kolei sys-
temy do automatycznego załadunku i roz-
ładunku wyposażone są w inteligentne 
bariery świetlne i siatki grodzące – tłuma-
czy Roman Padewski, dyrektor zarządza-
jący Prima Power Central Europe. 

W tym wypadku kluczowe okazuje 
się zbieranie danych w czasie rzeczywi-
stym w celu zapobiegnięcia wszelkim nie-
zaplanowanym wypadkom i awariom. Na 
tej zasadzie możliwe jest zainstalowanie 
w maszynie specjalnych czujników, któ-
rych zadaniem jest wykrycie wszelkiego 
niepożądanego zachowania pracownika, 
zagrażającego jego zdrowiu lub życiu. 
W obliczu takiej sytuacji inteligentna 
maszyna spowalnia swoją pracę lub cał-
kowicie ją zawiesza, do momentu całko-
witego wyeliminowania ryzyka. Innym 
sposobem jest również montaż inteligent-
nej kamery, mogącej wykonać zdjęcia lub 
filmy podczas pracy operatora z urzą-
dzeniem. Materiały są na bieżąco wysy-
łane do centrali zarządzającej maszyną 
i sygnalizują o tego typu niebezpieczeń-
stwie. Innym narzędziem wykorzystywa-
nym w zakresie Przemysłu 4.0 są proto-
koły bezpieczeństwa. Zostały zaprojek-
towane w ramach rozwinięcia starszych 
systemów przewodowych – mogą wyłą-
czyć maszynę, umożliwiając większy prze-
pływ informacji w celu zapewnienia mak-
symalnego czasu pracy urządzenia, a tym 
samym wyłączenia go tylko w ostatecz-
ności. Za pomocą urządzeń IoT i rozwią-
zań hybrydowych można również monito-
rować i wysyłać informacje dotyczące bez-
pieczeństwa, które obejmują dane biome-
tryczne pracownika. W rezultacie pomoże 
to firmom zmniejszyć koszty ubezpiecze-
nia przez zwiększenie bezpieczeństwa 
w miejscu pracy w inteligentny i sku-
teczny sposób. Ponieważ bezpieczeństwo 
w miejscu pracy jest najważniejszą kwe-
stią, rozwój i współpraca takich techno-
logii IoT będzie miała kluczowe znaczenie 
dla przedsiębiorstw. 

www.primapower.com

Prima Power

Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0, 
czyli jak nowoczesne technologie podnoszą 
komfort i bezpieczeństwo pracy

Koncepcja Przemysłu 4.0 jest realizowana na podstawie wiedzy, narzędzi, 
optymalizacji i monitorowania wszystkich systemów produkcji. Opiera się nie 
tylko na technologiach, ale także na bezpośredniej interakcji ludzi z maszynami, 
co z kolei wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa 
w zakładzie. Nowoczesne rozwiązania nie tylko w znacznym stopniu zwiększają 
komfort pracy, ale co istotne, nierzadko mogą uchronić pracownika przed 
utratą zdrowia, a nawet życia. 

AKTUALNOŚCI
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Nowy czytnik
kodów
DataMan 470
zapewnia maksymalne pokrycie, 
szybkość i łatwość użytkowania

DataMan 470 – montowany na stałe 
czytnik kodów kreskowych wyznacza 
nowe standardy w zakresie odczytu 
kodów kreskowych i łatwości instalacji. 
Doskonale radzi sobie w aplikacjach 
o dużej przepustowości, związanych 
z produkcją oraz logistyką poprzez:

– Zapewnienie większego zasięgu pola 
widzenia i głębi ostrości w porównaniu 
z konwencjonalnymi czytnikami,
– dekodowanie mieszanych symbolik 
w różnych lokalizacjach przy 

zachowaniu zadziwiających prędkości,
– odczytywanie słabych kontrastów 
i bardzo małych kodów 1-D i 2-D 
niewidocznych dla innych czytników,
– umożliwienie szybszą instalacja oraz 
bardzo wydajną eksploatacje.

Dzięki nowej, zgłoszonej do 
opatentowania technologii obrazowania 
(HDR +) jakość obrazu kodów 1D 
i 2D jest znacznie większa, zapewnia 
większy zasięg oraz większą 
szybkość aniżeli konwencjonalne 

czytniki. Rozbudowana platforma 
technologiczna DataMan 470 obejmuje 
wielordzeniową moc obliczeniową, 
zaawansowane algorytmy dekodowania 
i modułowe opcje konfi guracji, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć 
elastyczność i szybkość odczytu. 
Dodatkowe technologie, takie jak 
monitorowanie w czasie rzeczywistym 
„Cognex Explorer™ Real Time 
Monitoring” umożliwiają analizę metryki 
jakości kodów kreskowych w celu 
optymalizacji procesów produkcyjnych.

Podobnie jak w przypadku rodziny pozostałych przemysłowych czytników kodów DataMan, 
DataMan 470 zawiera nowo zoptymalizowane narzędzie DataMan Setup Tool do szybkiej instalacji.

Więcej informacji: 
www.cognex.com

Untitled-1   1 2018-09-05   16:05:45

http://www.cognex.com
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Tegoroczna konferencja Process Automa-
tion odbyła się w dniach 7–8 czerwca 
w samym sercu Torunia. To kontynuacja 
wcześniejszych spotkań, organizowanych 
pod nazwą Systemy Sterowania w Auto-
matyce Procesowej. Celem tej edycji 
wydarzenia była wymiana doświadczeń 
i najlepszych praktyk rynkowych. 

– W tym roku oprócz tematu zmian 
w procesach produkcyjnych w kontekście 
rewolucji przemysłowej 4.0 chcieliśmy roz-
mawiać o potrzebach i wyzwaniach stoją-
cych przed służbami utrzymania ruchu – 
powiedział Szymon Paprocki z firmy Sie-
mens. – Chcieliśmy, by nasi partnerzy 
i fachowcy z branży energetycznej, che-
micznej, a także innych branż proceso-

wych mogli podzielić się wiedzą na temat 
narzędzi wykorzystywanych do komplek-
sowego wsparcia ruchu, czy np. zapoznać 
się rozwiązaniami w kwestii cyberbezpie-
czeństwa. Wykorzystaliśmy też okazję do 
zaprezentowania innowacyjnego systemu, 
który dzięki wykorzystaniu technologii VR 
pozwala przeprowadzić symulację każdego 
zdarzenia, jakie może mieć miejsce w cza-
sie pracy zakładu. Uczestnicy konferencji 
będą mogli przekonać się o walorach i sze-
rokim zastosowaniu wirtualnej rzeczywi-
stości w pracy operatorów i służb utrzyma-
nia ruchu.

Wykłady zaczęły się prelekcją Seba-
stiana Jasióka z firmy Siemens na temat 
poprawy skuteczności działania służb UR 

w zakładach produkcyjnych. W swoim 
wystąpieniu przedstawił rozwiązania 
i narzędzia wspierające pracę instalacji 
procesowej. Uczestnicy konferencji mieli 
okazję posłuchać także, jak proponowane 
przez Siemens metody wsparcia spraw-
dzają się w praktyce – o ich skuteczności 
szczegółowo opowiedział Andrzej Nocoń 
z firmy Tameh Polska, który oprócz pre-
zentacji rozwiązań wdrożonych w elek-
trociepłowni ZW Nowa przedstawił także 
plany ich rozwoju.

Szczególnym zainteresowaniem słu-
chaczy cieszyły się wykłady na temat 
wykorzystania wirtualnej rzeczywistości 
w testowaniu nowych narzędzi do kom-
pleksowego wsparcia utrzymania ruchu. 
W technologii Siemensa pozwala ona
m.in. na dokładne sprawdzenie ich funk-
cjonowania bez podejmowania ryzyka 
wstrzymania pracy zakładu. Po boga-
tym wprowadzeniu dr. Ludomira Błeszyń-
skiego, który przedstawił m.in.
rozwiązania dotyczące ujednolicania 

Omega Communication

Wirtualna rzeczywistość w branży procesowej
Kilkunastu prelegentów, niemal setka przedstawicieli wiodących zakładów 
i wiele godzin prezentacji oraz merytorycznych dyskusji na temat adaptowania 
innowacyjnych rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu – tak w skrócie można 
podsumować 12. edycję konferencji naukowo-technicznej, której partnerem 
technologicznym była firma Siemens.



www.controlengineering.pl

struktury danych w zakładach, przyszedł 
czas na praktykę. Jarosław Siemianow-
ski zaprezentował praktyczne wykorzy-
stanie wirtualnej rzeczywistości w szko-
leniu przyszłych inżynierów, którzy będą 
systemowo zarządzać działaniem poszcze-
gólnych sektorów w zakładach w pełni 
zautomatyzowanych. 

Część prelekcji dotyczyła szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa, które w dobie 
postępującej cyfryzacji potrzebuje 
nowych, skutecznych narzędzi. Uczest-
nicy konferencji mogli dowiedzieć się wię-
cej o filozofii firmy Siemens w tym zakre-
sie, poznając konkretne rozwiązania 
w sferze bezpieczeństwa i przykłady ich 
zastosowania w zakładzie Heinz-Glas.

– Konferencja to doskonały pretekst do 
tego, by wymienić się doświadczeniami na 
temat rozwiązań w dynamicznie rozwija-
jącej się branży procesowej. Fakt, że to już 
12. edycja naszych spotkań, dowodzi, że 
wybrana przez nas formuła się sprawdza 
– powiedział Cezary Mychlewicz, dyrek-
tor ds. marketingu w firmie Siemens. 
– Podobnie jak w poprzednich edycjach, 

zadbaliśmy również o przestrzeń, w której 
nasi partnerzy oprócz możliwości zaprezen-
towania swojej działalności mogli nawią-
zać relacje branżowe, będące często zaląż-
kiem szerszej współpracy.

Konferencja Process Automation 2018 
odbyła się pod honorowym patronatem 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, Izby Gospodarczej Gazownictwa, 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 
Przemysłowego Instytutu Automatyki 
i Pomiarów, Politechniki Wrocławskiej 
oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Part-
nerami konferencji były firmy ENCON, 
MAWOS, PROCOM SYSTEM, PRO-CON-
TROL, Stoltronic i Theus-Led.

www.konferencja-processautomation.pl
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ABB przejmie intrion, prywatną firmę 
z siedzibą w Huizingen, niedaleko Bruk-
seli, zatrudniającą około 120 pracowni-
ków i posiadającą ponaddziesięcioletnie 
doświadczenie w oferowaniu rozwiązań 
i usług z zakresu automatyzacji procesów 
logistycznych dla obiektów magazynowo-
dystrybucyjnych, przemysłu spożyw-
czego i farmaceutycznego. Jej kompe-
tencje obejmują pełne spektrum syste-
mów z obszaru automatyzacji logistyki, 

w tym kontrolę, pakowanie, sortowanie, 
paletyzację, przenoszenie, magazynowa-
nie i sekwencjonowanie oraz kompleto-
wanie zamówień. Obie strony zobowią-
zały się do nieujawniania wartości trans-
akcji, która ma zostać sfinalizowana na 
przełomie trzeciego i czwartego kwartału 
2018 roku.

– Zakup ten jest kamieniem milowym 
na drodze ABB do wejścia na rynek logi-
styczny i znacznie rozwinie naszą ofertę 
w obszarze automatyzacji dla logistyki – 
mówi Sami Atiya, dyrektor Dywizji Robo-
tyki i Systemów Napędowych w ABB. 
– Rozwój handlu elektronicznego i upo-
wszechnienie masowej personalizacji ozna-
cza, że nasi klienci korzystają z coraz 

szerszej gamy opakowań i muszą spro-
stać rosnącym oczekiwaniom w zakresie 
dostaw, a my pomagamy im przygotować 
się do tych zmian.

Tendencja do masowej personalizacji 
towarów konsumpcyjnych prowadzi do 
zwiększenia złożoności zadań logistycz-
nych. Na przykład elektroniczna obsługa 
zamówienia (e-fulfilment) wymaga zwięk-
szonych możliwości identyfikacji, sorto-
wania i przetwarzania pojedynczych opa-
kowań o bardziej zróżnicowanych kształ-
tach i rozmiarach wśród dużej liczby 
szybko przemieszczających się konte-
nerów. Większe zapotrzebowanie na 
dostawy dopasowane do indywidual-
nych potrzeb powoduje również zwiększe-
nie złożoności logistyki w handlu detalicz-
nym, gdzie duże sieci wymagają od swo-

ABB

ABB przyspiesza rozwój w dziedzinie logistyki 
dzięki przejęciu firmy intrion
Wiodący belgijski dostawca rozwiązań 
z zakresu automatyzacji poszerzy 
kompetencje ABB na szybko 
rozwijającym się rynku automatyzacji 
procesów logistycznych.

Szef rządu w swoim wystąpieniu poprze-
dzającym debatę podkreślił, że wzrost 
gospodarczy, który mamy, zawdzięczamy 
przede wszystkim przedsiębiorcom. Pre-

mier wyraził wdzięczność, że polscy 
przedsiębiorcy są coraz bardziej kreatywni 
i konkurencyjni na światowych rynkach.

– Zależy nam, żeby pracownicy zara-
biali jak najlepiej, w jak najbardziej nowo-
czesnych przedsiębiorstwach – mówił pre-
mier, wskazując na „potrzebę połączenia 
kreatywności i zdyscyplinowania, ciężkiej 
pracy na rzecz polskiej gospodarki”, aby 
to osiągnąć. Odwołał się przy tym do suk-
cesu Powstania Wielkopolskiego.

Jako przykład innowacyjnego przed-
siębiorstwa przytoczona została firma 
WObit, organizator i gospodarz spotkania, 
znana m.in. z produkcji polskich robotów 
przemysłowych.

Premier RP oraz zgromadzeni goście 
podczas wizyty mogli zobaczyć linię 
technologiczną, która prawie całkowi-
cie zaspokaja zapotrzebowanie firmy 
WObit związane z wytwarzaniem robo-

tów i innych urządzeń mechatronicz-
nych. W skład linii wchodzą takie urzą-
dzenia, jak laser światłowodowy, prasa 
krawędziowa, maszyny CNC wykorzysty-
wane do obróbki skrawaniem. Ponadto 
firma posiada sekcję montowni (dział 
montażu mechatroniki), której elastyczna 
organizacja umożliwia wytwarzanie urzą-
dzeń w systemie zgodnym z Industry 4.0. 
W skład obszaru produkcji wchodzi rów-
nież linia do automatycznego i ręcznego 
montażu elektroniki.

Podczas spotkania szef rządu oraz 
zaproszeni przedsiębiorcy wzięli udział 
w prezentacji urządzeń demonstrujących 
możliwości firmy WObit, w tym robotów 
mobilnych MOBOT AGV oraz robotów 
manipulacyjnych typu Tower.

Premier Mateusz Morawiecki był pod 
wrażeniem nowoczesności i innowacyjno-
ści polskiej rodzinnej firmy WObit oraz jej 
działań na polu współpracy nauki z bizne-
sem – takich jak objęcie patronatem klasy 
w zawodzie: technik mechatronik w Pnie-
wach.

www.wobit.com.pl

WObit

WObit gościł Premiera RP w swojej siedzibie
W piątek, 27 lipca br. firma WObit w swojej siedzibie w Dęborzycach 
zorganizowała wyjątkowe spotkanie Premiera RP z zespołem firmy 
oraz przedsiębiorcami z Wielkopolski, a także samorządowcami.
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ich dostawców doręczenia wstępnie uło-
żonych palet dostosowanych do każdej 
lokalizacji, aby móc je rozładować bezpo-
średnio na półki sklepowe bez potrzeby 
sortowania.

– Centra logistyczne, które zazwyczaj
obsługują 10 000 przesyłek dziennie, 
mogą nieoczekiwanie odnotować 100 000 

przesyłek dziennie – mówi Per Vegard 
Nerseth, dyrektor zarządzający biznesu 
robotyki w ABB. – W przeszłości jedy-
nym sposobem szybkiego podniesienia 
wydajności było zatrudnianie większej 
liczby osób. Jest to jednak kosztowne, nie-
efektywne i trudne, ponieważ jest mniej 
chętnych do wykonywania monoton-
nej i często mozolnej pracy. Rozwiązania 
z zakresu automatyzacji zapewniają ela-
styczność i pozwalają radzić sobie z nie-
oczekiwanymi wzrostami, jednocześnie 
oferując pracownikom możliwość pełnienia 
bardziej satysfakcjonujących ról przy jed-
noczesnej poprawie ergonomii i bezpieczeń-
stwa pracy.

Wyjątkowa skalowalność i elastycz-
ność robotyki w zakresie sprostania 
tym wyzwaniom stanowi siłę napędową 
poważnych inwestycji w automatyza-
cję logistyki. Międzynarodowa Federa-
cja Robotyki przewiduje, że rynek profe-
sjonalnych robotów usługowych będzie 
rósł w tempie 20–25% rocznie w latach 
2018–2020.

– Łącząc siły z ABB, tworzymy jedną 
z najbardziej kompleksowych i atrakcyj-
nych ofert automatyzacji procesów logi-
stycznych na rynku europejskim. Jesteśmy 
przekonani, że pomożemy ABB pogłębić jej 
kompetencje w zakresie logistyki, a jedno-
cześnie rozwijać się w sposób wykracza-
jący poza nasze obecne zasoby, przy wyko-
rzystaniu regionalnego potencjału ABB 
i skutecznych programów obsługi klienta 
– mówi Gerard Paulussen, dyrektor gene-
ralny Intrion.

Intrion jest Autoryzowanym Dostawcą 
ABB od 2010 roku i rozwinął swoją dzia-
łalność w sposób, który pozwolił mu stać 
się uznanym integratorem rozwiązań auto-
matyzacji dla logistyki w krajach Bene-
luksu. Stanie się częścią Dywizji Robotyki 
i Systemów Napędowych ABB, pełniąc 
rolę nowego regionalnego centrum aplika-
cji zrobotyzowanych, koncentrującego się 
na rozwiązaniach logistycznych dla maga-
zynów, handlu detalicznego i e-commerce 
w Europie. 

www.abb.pl 
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igus® Sp. z o. o.  Tel. +48 22 863 57 70  info@igus.pl
plastics for longer life®

Koniec z czasochłonnym projektowaniem kół zębatych! Skonfiguruj  
i zamów online indywidualne części już w 60 sekund. 
Brak dodatkowych kosztów zakupu narzędzi do obróbki skrawaniem. 
Bez minimalnej ilości - możliwość zamówienia już od 1 sztuki.

Odwiedź nas: 
Energetab, Bielsko-Biała | Taropak, Poznań

.pl/kolazebate

... 40 % dłuższa żywotność*

* Porównanie do kół zębatych wykonanych z polioksometylenu (POM). Test kół zębatych z zębami śrubowymi (ślimacznicy) przy momencie napędowym 5 Nm oraz 12 obr./min. w laboratorium igus® o powierzchni 2,750 m².

Konfiguracja on-line już w 1 minutę ... dostawa od 5-7 dni ...

http://www.igus.pl/kolazebate
http://www.controlengineering.pl
http://www.abb.pl
mailto:info@igus.pl
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Najnowszy raport Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, podsumowujący wyniki dzia-
łalności polskiego przemysłu w 2017 
roku, pokazuje, że największy wzrost pro-
dukcji nastąpił w przetwórstwie prze-
mysłowym. W porównaniu z ubiegłym 
rokiem zwiększyła się ona aż o 7,3%. 
W 2017 roku w sektorze tym odnoto-
wano też jeden z najwyższych wzrostów 
nakładów na inwestycje, które w sto-
sunku do danych podsumowujących 
2016 rok zwiększyły się o ponad 5%. 

Szczególną rolę w ramach tego sektora 
odgrywa przemysł tworzyw sztucznych. 
Tylko w Polsce jego wartość jest szaco-
wana na ponad 80 mld zł. Jego dyna-
miczny rozwój wiąże się jednak z tym, 
że coraz częściej przedsiębiorstwa muszą 
walczyć o konkurencyjność w ramach 
branży. Zgodnie z raportem przygotowa-
nym przez firmę analityczną Dr. Wieselhu-
ber & Partner, we współpracy z Europej-

skim Stowarzyszeniem Przetwórców Two-
rzyw Sztucznych, firmy z branży prze-
twórczej najbardziej obawiają się rosną-
cej konkurencyjności, przede wszystkim 
z krajów spoza UE.

Innowacje wspierają konkuren-
cyjność
Odpowiedzią na te obawy ma być inno-
wacyjne podejście do dalszego rozwoju 
oraz inwestycja w cyfryzację, która ma 
pomóc w zwiększaniu efektywności oraz 
kontroli kosztów. Choć według raportu 
„Przemysł 4.0 – wyzwania współczesnej 
produkcji”, przygotowanego przez PwC, 
obecnie niewiele ponad 30% najwięk-
szych badanych firm z sektora przemysło-
wego ocenia swoje przedsiębiorstwo jako 
zaawansowane cyfrowo, to jednak zgod-
nie z przewidywaniami do 2020 roku 
odsetek ten ma wzrosnąć aż do 70%.

Wsparciem w realizacji tych założeń 
coraz częściej są technologie oparte na 
rozwiązaniach IoT. – Dzięki wykorzysta-
niu zaawansowanych technologicznie roz-
wiązań, oferowanych przez Przemysłowy 
Internet Rzeczy, jesteśmy w stanie budo-
wać konkurencyjność i rozwijać produkcję, 
przy jednoczesnej optymalizacji jej kosz-
tów – tłumaczy Tomasz Zaworski, kierow-
nik Industry 4.0, IT i Strategii Utrzyma-
nia Ruchu w firmie Saint Gobain.

Efektywne wykorzystanie energii
Ważnym elementem w budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej w przemyśle jest 
produkcja efektywna energetycznie. 
Według raportu Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej globalna wartość inwesty-
cji przeznaczonych na rozwój efektywno-
ści energetycznej tylko w 2016 roku prze-
kroczyła 230 mld dolarów. Jednocześnie 
przemysł jest sektorem o jej największej 
konsumpcji – odpowiada za 1/3 global-
nego zużycia energii końcowej.

– Poprzez wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań przedsiębiorstwa przemysłowe 
są w stanie budować efektywniejszą i bar-
dziej opłacalną produkcję, przekładającą 
się na przewagę konkurencyjną. Rozwią-
zania dostarczane przez IIoT pozwalają 
poprawić efektywność energetyczną m.in. 
dzięki otrzymywaniu informacji o zużyciu 
energii pobieranych z czujników oraz 
optymalizację pracy maszyn, na podsta-
wie analizy danych z raportów predyk-
cyjnych. W ten sposób zakłady przemy-
słowe, oprócz oszczędności wynikających 
z konieczności naprawy maszyn czy nie-
planowanych przestojów, są w stanie kon-
kurować również w zakresie energoosz-
czędnej produkcji – tłumaczy Artur Hanc 
z firmy Elmodis.

– Zastosowanie rozwiązań z zakresu 
IIoT dostarcza jeszcze jednej, ważnej 
z punktu widzenia naszej branży, korzy-
ści. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii jesteśmy w stanie minimali-
zować wpływ na środowisko naturalne 
i wspierać rozwój zrównoważonego, inteli-
gentnego przemysłu. Możemy o to dbać nie 
tylko dzięki produkcji energooszczędnych 
materiałów, ale również przez ograniczenie 
zużycia energii w trakcie całego procesu 
produkcyjnego – dodaje Tomasz Zaworski.

Według Smart Manufacturing Report 
2017 takie podejście pozwala na osią-
gnięcie realnych korzyści. Zgroma-
dzone w nim dane pokazują, że firmy 
inwestujące w rozwiązania IIoT zmniej-
szyły koszty bezpośrednie nawet o 20%, 
a dzięki zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii wydatki na energię udało się obni-
żyć średnio o 5%.

www.elmodis.com

Elmodis

Efektywna produkcja napędza konkurencyjność

Obniżenie kosztów i zwiększenie 
wydajności produkcji to główne 
założenia transformacji cyfrowej, na 
którą otwiera się przemysł. Potencjał 
nowych technologii dostrzegają też 
firmy działające w Polsce, które według 
danych PwC do 2020 roku planują 
zwiększyć wydatki na ten cel do prawie 
8% rocznych przychodów.
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Jest to jedyna wystawa branżowa we Wło-
szech o prawdziwie międzynarodowym 
zasięgu, która jako pierwsza otworzyła 
się na świat technologii do łączności sys-
temowej dla przemysłu, kładąca szcze-
gólny nacisk na Internet Rzeczy (Internet 
of Things – IoT), analizę dużych zbiorów 
danych (big data), bezpieczeństwo tele-

informatyczne (cyber security), przetwa-
rzanie w chmurze/chmura obliczeniowa/ 
(cloud computing), rzeczywistość rozsze-
rzoną (augmented reality), integratora 
systemu (system integrator), drukowa-
nie przestrzenne/produkcję warstwową/ 
(additive manufacturing), sterowanie 
wizyjne i sterowanie systemami (vision 
and systems control).

Dla Włoch, które pod koniec 2018 
roku będą mogły dokonać wstępnej oceny 
ostatnich dwóch lat przemysłu ukierun-
kowanego na cyfrową ewolucję maszyn 
i fabryk, również dzięki postanowie-
niom Krajowego Planu dla Przemysłu 4.0, 
31. Targi BI-MU będą naturalną plat-
formą, na której zostaną przedstawione 
wzajemne powiązania pomiędzy światem 
systemów produkcyjnych i technologii 
cyfrowych, prezentując dogłębną analizę 
głównych trendów rynkowych i modeli 

produkcyjnych stworzonych w pierwszych 
latach czwartej rewolucji przemysłowej.

www.bimu.it

W dniach od 9 do 13 października 
2018 r. w Fiera Milano Rho odbędzie 
się 31. edycja BI-MU, najważniejszych 
targów we Włoszech przeznaczonych 
dla branży producentów obrabiarek 
do obróbki skrawaniem i do obróbki
 plastycznej, robotów, automatyzacji, 
produkcji cyfrowej (digital manufac-
turing), technologii pomocniczych 
i technologii wspomagających.

Targi BI-MU

Targi BI-MU: cyfrowa epoka obrabiarek

Inteligentna automatyzacja cyfrowa
Norymberga, Niemcy, 27–29.11.2018

Answers for automation
Stajemy przed zadaniami, które stanowią nowe wyzwania.
Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie przyszłościowej automatyzacji.
W bezpośrednich rozmowach możesz znaleźć konkretne rozwiązania
dla swojego przedsiębiorstwa.

Twój bezpłatny bilet: kod 1812301064APL1
sps-exhibition.com/tickets
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APA Group

Jak człowiek współpracuje z robotem 
– innowacyjne badania naukowców ze Śląska

Problemami relacji człowieka z robotem 
psychologia zajmuje się od niedawna, bo 
od zaledwie 15 lat. Jednak w czasie gdy 
automatyzacja i robotyka wkraczają nie-
mal w każdy obszar naszego życia, warto 
poświęcić więcej uwagi człowiekowi, jego 
lękom, obawom i wyobrażeniom. Dla-
czego? – Z doświadczeń firm, które two-
rzą stanowiska z robotami współpracują-
cymi z ludźmi, wynika, że pracownicy nie 
zawsze je akceptują. Często, kiedy takie 
stanowiska powstają, ludzie je niszczą. 
Widać na nich uszkodzenia mechaniczne, 
bo pracownik np. źle podał robotowi mate-
riał. Być może to kwestia nieumiejętno-
ści pracy człowieka z robotem, nieprzysto-
sowania do takiego środowiska albo też… 
sprzeciwu wobec pracy z maszyną – mówi 
dr Anita Pollak, adiunkt w Katedrze Psy-
chologii Pracy i Organizacji UŚ. 

Cel – zbadanie relacji
Twórcy badania w pierwszej kolejności 
chcieli zobaczyć, w jaki sposób badane 

osoby będą współpracować z robotem, 
by wyciągnąć wnioski dla firm dostarcza-
jących roboty. Uczestników rekrutowano 
za pośrednictwem strony internetowej, 
a jedynym warunkiem udziału w badaniu 
był wiek: 19–28 lat. Naukowcom udało 
się objąć badaniem grupę 49 młodych 
osób, które mają wspólne doświadcze-
nia z technologią, czyli od początku funk-
cjonują w świecie, w którym nowoczesne 
rozwiązania są normą. Żadna z badanych 
osób nie pracowała wcześniej na stano-
wisku z robotem współpracującym – czyli 
takim, który nie działa samodzielnie, lecz 
w kooperacji z człowiekiem. 

Czujniki i zróżnicowane zadania 
Na początku uczestnicy zostali poinfor-
mowani, że badanie dotyczy postępującej 
automatyzacji i będzie związane z testo-
waniem nowych form współpracy. Badani 
otrzymali czujniki, które mierzyły ich 
tętno oraz odruch skórno-galwaniczny 
skóry. Dzięki tym technikom naukowcy 

otrzymywali informacje o poziomie stresu 
i emocjach przeżywanych na poszcze-
gólnych etapach badania. W pierw-
szym zadaniu uczestnicy rozwiązywali 
5 testów, potem wykonywali zadanie na 
czas, którego celem było zbadanie zdolno-
ści poznawczych badanej osoby. Po wyko-
naniu zadania uczestnicy otrzymywali 
informację o tym, że ich główne zadanie 
będzie polegało na współpracy z robotem.  

Badanie z rzeczywistym robotem
Wcześniej podejmowano już próby prze-
prowadzenia badania na symulacji sta-
nowiska pracy z robotem. Używano jed-
nak wówczas ramienia robota wydruko-
wanego na drukarce 3D i wyposażonego 
w specjalne siłowniki. Tymczasem pomy-
słodawcom ze Śląska zależało na tym, 
by przeprowadzić badanie na rzeczywi-
stym robocie. Z pomocą przyszła firma 
KUKA, która do celów badawczych przy-
słała swojego robota współpracującego – 
LBR iiwa 7 R800. Ramię robota jest czułe 
na całej powierzchni, reaguje na każdy 
dotyk, a dzięki czujnikom wie, w jakiej 
odległości znajduje się człowiek i jakie 
ruchy wykonuje. Dzięki wykorzystaniu 
prawdziwego robota można było odtwo-
rzyć rzeczywistą sytuację pracy w dwóch 
trybach pracy maszyny: manualnym (czło-
wiek dostosowuje pracę robota do swoich 
możliwości, uruchamiając i wyłączając go 
kiedy chce) i automatycznym (robot pra-
cuje cały czas, a człowiek musi dostoso-
wać się do jego trybu pracy).

Czy robot ogranicza 
ludzkie błędy?
Zadanie, jakie czekało na uczestników 
badania, dotyczyło jednego z podstawo-
wych zadań, jakie wykonują pielęgniarki 
w szpitalu, czyli wyłożenie leków oraz 
rozdysponowanie ich do kubeczków odpo-
wiadających poszczególnym pacjentom 
według rozpiski. – W instrukcji podawanej 
uczestnikom badania zaznaczyliśmy, 
że w pracy pielęgniarki zdarzają się 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział 
Bioinżynierii Politechniki Śląskiej połączyły siły, by pod okiem dr Anity Pollak 
oraz specjalistów z APA Group przeprowadzić badanie dotyczące relacji 
człowieka z robotem w miejscu pracy. Problem stosunku ludzi do takiej formy 
współpracy to fascynujący obszar psychologii pracy, którym naukowcy zajmują 
się coraz chętniej w obliczu dynamicznego rozwoju automatyzacji i robotyki. 
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momenty silnego zmęczenia, które może 
powodować błędy, np. pomyłki przy 
podawaniu leków dla pacjenta. Uczest-
nicy badania, mimo że to nie było wyma-
gane w instrukcji, w większości wczu-
wali się w rolę przemęczonej pielęgniarki. 
W ramach badania chcieliśmy przetesto-
wać to, jak osoby pracują nad tak pro-
stym zadaniem, jak reagują na obecność 
robota, czy pojawiają się błędy i czy współ-
praca człowieka z robotem może się przy-
dać w takich miejscach jak szpitale 
– wyjaśnia dr Anita Pollak. 

Strach można przezwyciężyć
Jak zauważyli naukowcy na podstawie 
pomiarów tętna, poziom stresu u bada-
nych rósł wraz z informacją o tym, że 
ich zadaniem będzie praca z robotem. 
Podobnie było już w trakcie wykonywa-
nia czynności, które były w gruncie rzeczy 
dość proste. Stres wywoływała zatem już 
sama wizja pracy z robotem, a nie tylko 
jego obecność. Takie zjawisko możemy 

z dużym prawdopodobieństwem przypi-
sać brakowi doświadczenia w obcowaniu 
z nowoczesnymi robotami, a stres trakto-
wać jako naturalny efekt podejmowania 
się zupełnie nowego, związanego z inno-
wacyjną technologią zadania. Wszystko, 
co nowe i nieznane, może budzić w nas 
lęk, jednak możliwości poznawcze, jakimi 
dysponujemy, pomagają nam dość szybko 
adaptować się do nowych warunków. Co 
ciekawe, uczestnicy pracowali z robotem 
na zmianę w trybie manualnym oraz auto-
matycznym. I chociaż mogłoby się wyda-
wać, że bardziej do gustu przypadnie im 
praca w trybie manualnym, w którym 
sami decydują, kiedy aktywować robota, 
większość wolała pracę w trybie automa-
tycznym.

Potencjał na przyszłość 
Po pierwszym etapie badań nad relacjami 
ludzi z robotami widać ogromny poten-
cjał badawczy na przyszłość. – W kolej-
nym etapie chcemy badać relacje ludzi 

z robotami w warunkach autentycznej 
pracy, czyli już w zakładach produkcyj-
nych. Mamy możliwość założenia człowie-
kowi różnych czujników, które wystarczą 
nam, żeby powiedzieć, co się z nim dzieje, 
co przeżywa, a niekoniecznie musimy być 
przy nim fizycznie. W fabryce mamy też 
monitoring, dzięki któremu możemy ana-
lizować zachowanie człowieka we współ-
pracy z robotem. To daje nam ogromne 
możliwości badawcze – zaznacza dr Anita 
Pollak.

– Pełne wyniki badań będą znane już 
we wrześniu tego roku. Twórcy inicjatywy 
planują wydanie specjalnej publikacji, 
która w przyszłości może się okazać bez-
cennym źródłem wiedzy w procesie two-
rzenia stanowisk pracy dla ludzi i robotów. 
Badania relacji człowieka z takimi maszy-
nami pomogą opracowywać oferty spe-
cjalnych szkoleń przygotowujących ludzi 
do pracy z robotami współpracującymi – 
dodaje dr Pollak.

www.apagroup.pl

http://nordsonefd.com/p%2Djetsolderplusce
http://www.controlengineering.pl
http://www.apagroup.pl
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Wraz z pojawieniem się koncepcji pro-
dukcji 4.0, polegającej na rejestrowaniu 
i wymianie danych przy użyciu technolo-
gii, takich jak Przemysłowy Internet Rze-
czy (Industrial Internet of Things – IIoT), 
cloud computing i obliczenia kognitywne, 
zautomatyzowany przemysł uległ grun-
townej przemianie. Przemysł motoryza-
cyjny jest jednym z kluczowych sektorów 
produkcji, w znacznym stopniu wykorzy-

stującym automatyzację w celu uspraw-
nienia produkcji. Obecnie przedsiębior-
stwa produkcyjne muszą radzić sobie 
z szeregiem wyzwań: począwszy od niedo-
borów kadrowych i odpływu siły roboczej 
z naszego kraju, a skończywszy na upo-
wszechnieniu się modelu „gospodarki na 
żądanie”, który wymusza na producen-
tach szybkie dostosowywanie się do zmie-
niających się trendów i oczekiwań konsu-
mentów.

Przykładem firmy, która dzięki wpro-
wadzeniu modernizacji pozytywnie wpły-
nęła na wyniki biznesu, może być spółka 
Troy Design & Manufacturing (TDM), 
specjalizująca się w wytłaczaniu metali 

Teraz OnRobot z Odense w Danii dodaje 
do swojego asortymentu produktów 
kolejną technologię przebojem zdobywa-
jącą rynki. Dzięki nabyciu firmy Purple 
Robotics OnRobot może obecnie oferować 

swoim partnerom pierwszy na świecie 
podwójny chwytak podciśnieniowy. Ścią-
gnął on na siebie uwagę międzynarodo-
wej branży robotycznej, gdy został przed-
stawiony przez jego twórców na najwięk-
szych światowych targach robotyki Auto-
matica w Monachium w czerwcu bieżą-
cego roku. 

Po wejściu z produktem na rynek 
firma Purple Robotics została dosłownie 

zasypana prośbami partnerów z całego 
świata chcących oferować go swoim klien-
tom. Już w trzy miesiące po wypuszcze-
niu chwytaka 40 partnerów z 25 kra-
jów zawarło umowy partnerskie z Pur-
ple Robotics na sprzedaż tej opatentowa-
nej innowacji. 

Podwójny chwytak podciśnieniowy 
Purple Robotics daje robotowi dwie „dło-
nie”, a za tym możliwość jednoczesnego 
chwytania kilku elementów i wykony-
wania wielu zadań jednym ruchem. 
Ponadto chwytak ma wbudowaną elek-
tryczną pompę podciśnieniową, dzięki 
której użytkownicy nie muszą się zajmo-
wać zewnętrznymi wężami, dostarcza-
niem sprężonego powietrza i zewnętrznym 
okablowaniem występującym w wypadku 
klasycznych chwytaków podciśnienio-
wych. 

Chwytak podciśnieniowy zaspokaja 
zapotrzebowanie różnych branż przemy-
słu na całym świecie na sprawne i ela-
styczne rozwiązania robotyczne, które 
uruchamia się w szybki i prosty sposób. 
Mający udźwig 10 kilogramów chwytak 
robotyczny jest przeznaczony do współ-
pracy z szeroką gamą lekkich robotów 
wszystkich producentów. 

www.onrobot.com

Zebra Technologies

„Ludzka ręka” niezbędna w produkcji

OnRobot

OnRobot kupuje Purple Robotics

W ciągu ostatnich kilku lat coraz 
częściej mówi się o wpływie 
automatyki na sektor przemysłowy. 
Wiele osób zadaje sobie pytanie: 
czy roboty w pełni zastąpią ludzi 
i co w takim przypadku stanie się 
z zatrudnionymi pracownikami?

W ciągu zaledwie roku nowo 
powstała firma Purple Robotics 
opracowała innowacyjny chwytak 
podciśnieniowy, pierwszy na świecie 
przeznaczony specjalnie do robotów 
współpracujących. Purple Robotics 
została właśnie kupiona przez firmę 
OnRobot, jednego z najbardziej 
znaczących graczy w przemyśle 
robotycznym. Ten zakup miał miejsce 
zaledwie dwa miesiące po połączeniu 
pod szyldem OnRobot trzech 
firm robotycznych z USA, Węgier 
i Danii, przeprowadzonego w celu 
stworzenia globalnego gracza silnie 
skoncentrowanego na rynku osprzętu 
do robotów przemysłowych.

↖ Jacek Żurowski, dyrektor regionalny 
Zebra Technologies w Europie ŚrodkowejŹr
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w Detroit w Stanach Zjednoczonych. 
Firma TDM do sprawnego funkcjono-
wania potrzebowała zautomatyzowa-
nego systemu śledzenia produktów, który 
umożliwiałby również nadzór nad każdym 
etapem ponad 150 codziennych modyfi-
kacji pojazdów w centrum modyfikacyj-
nym w Chicago.

Chcąc usprawnić procesy prowadzone 
w firmie, zainstalowano czytniki RFID, 
które umożliwiły większą precyzyjność 
procesów prowadzonych w przedsiębior-
stwie. Wskutek wdrożenia infrastruktury 
śledzenia pojazdów spółka Troy Design 
& Manufacturing zyskała szereg korzy-
ści biznesowych. Operatorzy stali się bar-
dziej skoncentrowani na wykonywanych 
zadaniach, a przebieg ich prac został 
usprawniony dzięki znacznemu ogranicze-
niu obowiązków związanych z dokumen-
tacją i śledzeniem dokumentów w formie 
papierowej.

Dzięki rezygnacji z tradycyjnego, ręcz-
nego, papierowego śledzenia ponad 90% 
operacji w firmie TDM jest już zautoma-

tyzowanych, co skutkuje poprawą pro-
duktywności procesów prowadzonych 
w firmie. Nowe możliwości pozwolą 
kadrze kierowniczej mieć pełny wgląd 
w operacje i możliwość rejestrowania każ-
dego procesu, tworząc przy tym zasoby 
danych. Pozyskane informacje – ostatecz-
nie analizowane przez ludzi, a nie przez 
maszyny – zwiększą wydajność produkcji, 
co w konsekwencji może prowadzić do 
oszczędności.

Wykorzystanie technologii IIoT 
w produkcji umożliwia wsparcie monito-
rowania zapasów surowców w czasie rze-
czywistym. Dzięki takim rozwiązaniom 
pracownicy mogą na bieżąco kontrolo-
wać stan magazynowy i w razie potrzeby 
zamawiać niezbędne materiały, co zwięk-
sza poziom wydajności i pozwala zmini-
malizować ewentualne przerwy w łańcu-
chu dostaw. Rozwój robotyki oraz sztucz-
nej inteligencji (AI) pozytywnie wpływa 
na rozmaite procesy w takich sektorach, 
jak produkcja, transport i logistyka (T&L). 
Roboty są w stanie wykonywać proza-

iczne, powtarzalne zadania bez utraty 
koncentracji i popełniania błędów, jak 
ma to miejsce w przypadku człowieka. 
Mogą one również bez żadnego problemu 
dotrzeć do trudno dostępnych dla czło-
wieka miejsc w magazynie i dokładniej 
oceniać stan liczbowy materiałów. Według 
prognoz firmy doradczej McKinsey do 
2030 r. gospodarka rynkowa może stracić 
nawet 800 mln miejsc pracy – jednak to 
tylko hipoteza. Z drugiej strony powstaną 
nowe miejsca pracy w innych gałęziach 
przemysłu, w szczególności usługach, 
oraz wytworzą się nowe specjalizacje dla 
personelu odpowiedzialnego za nadzoro-
wanie owych zautomatyzowanych pro-
cesów lub podprocesów, jak również 
w firmach IT specjalizujących się w roz-
wiązaniach Internetu Rzeczy. W rzeczy-
wistości zarówno w sektorze produkcji, 
jak i transportu oraz logistyki, automa-
tyzacja zdecydowanie zwiększy produk-
tywność, ale ludzki aspekt zawsze będzie 
potrzebny.

www.zebra.com

UMG 96RM-PA
Mały sieciowy gigant

 wymiary 96x96mm

 Analiza jakości zasilania - funkcja oscyloskopu 

 Certyfikat MID

 RCM - pomiar prądów różnicowych 

  Moduły rozszerzające - moduł komunikacyjny 
Ethernet, 2 wejścia analogowe 4-20mA,  
wejście temperatury

  Wbudowana pamięć

  Oprogramowanie wizualizacyjne GridVis

Dystrybutor: ACS SYSTEMS
 tel. 55 645 69 79, fax. 55 279 62 91
ul. Toruńska 21C, 82-500 Kwidzyn

biuro@acs-systems.pl, www.acs-systems.pl

UMG 96RM-PA 
Mały sieciowy gigant

http://www.controlengineering.pl
http://www.zebra.com
mailto:biuro@acs-systems.pl
http://www.acs-systems.pl
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Według badania Kaspersky Lab poświęco-
nego stanowi cyberbezpieczeństwa prze-
mysłowego w 2018 r. firmy z sektora 
przemysłowego i energetycznego, jak rów-
nież przedsiębiorstwa transportowe i logi-
styczne mają odmienne opinie na temat 
negatywnych skutków cyberataków na 
ich sieci przemysłowe. Jednak jeśli cho-
dzi o czynniki, które zagrażają bezpieczeń-
stwu ich sieci, zgodnie wskazują trzy klu-
czowe obawy: niedobory kadrowe, nie-
doinwestowanie ze strony kierownictwa 
wyższego szczebla oraz czynnik ludzki. 

Różne obawy…
W zależności od branży organizacje różnie 
oceniają szkody wyrządzone ich firmom 
przez cyberzagrożenia. W przypadku firm 
sektora transportowego i logistycznego, 
które rozwijają swoją działalność w opar-
ciu o model usług, najbardziej negatyw-
nym skutkiem jest utrata zaufania klien-
tów (75%). Jednak większość przedsię-
biorstw sektora produkcyjnego (66%) 

i energetycznego (73%) najbardziej oba-
wia się obniżenia jakości produkcji na 
skutek cyberataku. 

… te same łzy
Badanie Kaspersky Lab wykazało, że 
mimo częstotliwości i destrukcyjności 
ataków na sieci przemysłowych syste-
mów sterowania (ICS) jedynie 52% firm 
ustanowiło środki reagowania na wypa-
dek takiego incydentu. W porównaniu 
z takimi organizacjami ochrona sieci kor-
poracyjnych jest na dojrzalszym pozio-
mie: większość korporacji (77%) wdro-
żyła środki reagowania na wypadek incy-
dentów mających wpływ na technologię 
informatyczną. 

Istnieje kilka przyczyn tej sytuacji, 
wspólnych dla organizacji przemysłowych 
dążących do skutecznego zabezpieczenia 
swoich sieci ICS. 

Niewystarczające zasoby i umie-
jętności
Zadanie ochrony sieci przemysłowych 
często spada na osoby odpowiedzialne 
za korporacyjne bezpieczeństwo informa-
cyjne. W 40% organizacji produkcyjnych 
ochrona systemów kontroli przemysło-
wej należy do zadań specjalistów ds. kor-
poracyjnego bezpieczeństwa IT. W przy-
padku przedsiębiorstw transportowych 
i logistycznych ponad połowa responden-
tów (58%) potwierdza, że nad bezpie-
czeństwem ICS czuwa wyspecjalizowany 
zespół powołany do zwalczania zagrożeń, 
który pracuje w pełnym wymiarze godzin. 

Organizacje przemysłowe potrzebują 
wysoce wyspecjalizowanych, wykwalifi-
kowanych pracowników w celu wypełnie-
nia istniejącej luki. Na przykład w sekto-
rze energetycznym, w którym krytyczna 
infrastruktura kraju jest zarządzana przy 
pomocy przemysłowych systemów stero-
wania, głównym wyzwaniem w zakresie 

zarządzania ochroną (61%) jest zaangażo-
wanie pracowników posiadających odpo-
wiednie umiejętności. 

Brak zaangażowania kierownictwa
wyższego szczebla skutkuje niedo-
finansowaniem 
W wielu przedsiębiorstwach bezpieczeń-
stwo IT stanowi priorytet dla kierownic-
twa wyższego szczebla, jednak w ponad 
połowie (54%) przedsiębiorstw produk-
cyjnych kierownictwo w niewielkim stop-
niu – jeśli w ogóle – angażuje się w kwe-
stie ochrony systemów ICS, co prowa-
dzi do niedoinwestowania. W rzeczywisto-
ści dwie trzecie (66%) przedsiębiorstw nie 
ustala budżetu na ochronę infrastruktury 
krytycznej. Takie podejście nie zmienia 
się nawet w przypadku groźby incydentu 
– 17% organizacji sektora produkcyjnego 
nie uważa tego za wystarczający powód 
do inwestowania w bezpieczeństwo ICS. 

Czynnik ludzki to odwieczny 
problem bezpieczeństwa ICS 
Skutki błędów pracowników stanowią 
istotne zagrożenie dla połowy organiza-
cji wszystkich sektorów (49%). Nie jest 
to żadną niespodzianką, zwłaszcza że – 
zaraz po szkodliwym oprogramowaniu 
i ransomware – jest to najczęstsza przy-
czyna incydentów naruszenia bezpieczeń-
stwa w systemach kontroli przemysłowej 
(27%). Na szczęście firmy są świadome 
problemu i próbują go rozwiązać. 82% 
organizacji wdrożyło już szkolenie dla pra-
cowników, wykonawców i sprzedawców. 

Niezależnie od tego, jakich konsekwen-
cji najbardziej obawiają się organizacje 
przemysłowe, jedynym sposobem na unie-
możliwienie lub ograniczenie skutku ataku 
jest wdrożenie solidnych środków i proce-
dur bezpieczeństwa dla sieci przemysło-
wych. Monitorowanie i niezwłoczna reak-
cja na incydenty mające wpływ na sieci 
ICS powinny stanowić kluczowe priory-
tety bezpieczeństwa IT wraz z wyposaże-
niem personelu w odpowiednią wiedzę 
i narzędzia umożliwiające zminimalizowa-
nie zagrożeń dla ich działalności. 

www.kaspersky.pl

Kaspersky Lab

Zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowych 
systemów sterowania
Biorąc pod uwagę, że niemal 40% komputerów przemysłowych stanowi 
co 6 minut cel ataku, te luki w cyberbezpieczeństwie infrastruktury 
krytycznej znacząco zwiększają zagrożenia dla organizacji.
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Rittall

ABB i Rittal poszerzają globalne partnerstwo

Firmy ABB i Rittal, które już mogą się wy-
kazać sprawdzoną współpracą w dziedzi-
nie systemów zasilania bezprzerwowego, 
rozszerzą swoje partnerstwo w zakre-
sie infrastruktury centrów danych. W ten 
sposób powstanie bogate portfolio rozwią-
zań technicznych i usług, takich jak sys-
temy UPS, centra danych Secure Edge ze 
zintegrowaną ochroną przeciwpożarową, 
centra danych typu Edge oraz skalowalne, 
modułowe centra danych i rozwiązania 
kontenerowe systemów zasilania. 

ABB i Rittal poprzez swoją globalną 
sieć specjalistów z działów sprzedaży, 

inżynierii i serwisu wspierają strategiczny 
system planowania i realizowania nowo-
czesnych centrów danych. Prefabryko-
wane, solidne rozwiązania – takie jak 
Secure Edge Data Center, które zostało 
przedstawione na Targach Hanowerskich 
we współpracy z Hewlett Packard Enter-
prise (HPE) – są zaprojektowane specjal-
nie z myślą o cyfryzacji procesów produk-
cyjnych w surowych warunkach przemy-
słowych. 

Zdecentralizowane przetwarzanie 
danych wkracza w nową erę
Nowoczesne rozwiązania typu Edge są 
niezbędne dla systemów gospodarczych, 
które opierają się na danych produkowa-
nych w ogromnych ilościach w ramach 
Internetu Rzeczy. Centrum danych typu 
Edge zbliża infrastrukturę do miejsca, 

w którym dane są wytwarzane, pozwala-
jąc osiągnąć niższą latencję, przy jedno-
czesnym zwiększeniu bezpieczeństwa oraz 
niezawodności procesów przetwarzania 
danych.

Wyraźne sukcesy w digitalizacji
Rittal i ABB mogą pochwalić się pełnym 
sukcesów partnerstwem. Wspólne pro-
jekty referencyjne IT obejmują infrastruk-
turę krytyczną, np. wykonanie nowego 
centrum danych dla jednego z europej-
skich lotnisk. Lefdal Mine Datacenter, 
które zostało wybudowane w nieczyn-
nej kopalni oliwinów w Norwegii, należy 
do najbardziej wydajnych i bezpiecznych 
kolokacyjnych centrów danych w Euro-
pie. Centrum to dysponuje zasobami IT 
o mocy ponad 200 MW już w pierwszej 
fazie rozwojowej. ABB i Rittal wspólnie 
oferują gotową i skalowalną infrastruk-
turę IT do bardzo elastycznych zastoso-
wań systemów IT.

www.rittal.pl

 

Międzynarodowe
Targi  Metod i Narzędzi  

do Wirtualizacji Procesów

2-4.10.2018    www.toolex.pl     
www.exposilesia.pl

Centrum Targowo-Konferencyjne

Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec
tel.: +48 32 788 75 19 | +48 510 030 472; 510 031 684 | toolex@exposilesia.pl

Aby tworzyć niezawodne systemy IT 
w pobliżu maszyn oraz instalacji, firmy 
ABB i Rittal będą w przyszłości wspólnie 
oferować nowatorskie rozwiązania dla 
centrów danych.

http://www.toolex.pl
http://www.toolex.pl
http://www.oilexpo.pl
http://www.wirtotechnologia.pl
http://www.exposilesia.pl
http://www.controlengineering.pl
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Firmy coraz częściej interesują się rozwią-
zaniami RPA (automatyzacja i robotyka) 
i AI, zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne 
wdrożenia, jak i usługi firm zewnętrz-
nych. 

– Nasi klienci są nastawieni przede 
wszystkim na generowanie oszczędności 
przy jednoczesnym utrzymaniu lub podno-
szeniu jakości usług. Chcą wdrażać inno-
wacyjne technologie nie tylko z powodów 
biznesowych, ale także wizerunkowych. 
Rozwiązania, którymi są zainteresowani, 
muszą więc spełniać warunki kosztowo-
jakościowe i jednocześnie wykorzysty-
wać aktualne rozwiązania technologiczne 

– mówi Janusz Dziurzyński, dyrektor ds. 
rozwoju Grupy OEX i członek zarządu 
ArchiDoc.

Jakie procesy automatyzować?
Zautomatyzowany proces działa bezbłęd-
nie i bez ograniczeń czasowych, zaś jego 
koszt jest niższy niż w przypadku trady-
cyjnie realizowanych działań. To model 
idealny, jednak nie w każdej konfigu-
racji można go wdrożyć. Automatyza-
cja znajduje zastosowanie przede wszyst-
kim w przypadku procesów standardo-
wych, przewidywalnych i powtarzalnych. 
Dlatego często pierwszym krokiem przy 
wdrażaniu takich rozwiązań jest opraco-
wanie norm i standardów.

– Na początku automatyzacji podle-
gają najczęściej najprostsze procesy, np. 
z obszaru przetwarzania danych lub 
obiegu informacji. Pierwsze rezultaty 
zmian pojawiają się więc dosyć szybko 
i są bardzo wymierne. To zachęca do dal-
szej pracy, jednak im dalej, tym trud-

Grupa OEX

Automatyzacja w parze z know how
Według badań McKinsey & Company aż 49% czynności realizowanych 
przez polskie firmy może zostać zautomatyzowanych. Największy potencjał 
do zwiększenia wykorzystania takich technologii posiada obszar produkcyjny 
oraz gromadzenie i analiza danych.

AKTUALNOŚCI

Doświadczenie inżynierów
Pierwszą częścią warsztatów był cykl 
wykładów i dyskusji branżowych, na 
których specjaliści z ifm electronic oraz 
naukowcy z Politechniki Śląskiej przy-
bliżyli uczestnikom tematy, które są klu-
czowe dla skutecznej pracy inżynierów. 
O rewolucji przemysłowej, utrzymaniu 
ruchu, technologii 3D, a także automa-
tyce procesowej opowiedzieli eksperci 
z wieloletnim doświadczeniem. 

Wiedza w praktyce
Po krótkim wstępie teoretycznym przy-
szedł czas zmierzyć się z rzeczywistymi 

wyzwaniami, jakie stają przed inżynie-
rami w codziennej pracy. Przy sześciu 
dedykowanych stanowiskach uczestnicy 
spotkania mieli okazję pracować na naj-
nowszych sprzętach ifm electronic. Każdy 
z omówionych przez ekspertów tematów 
został przedstawiony również w praktyce, 
a biorący udział w warsztatach mieli oka-
zję przetestować sprzęt pod okiem specja-
listów w dziedzinie Przemysłu 4.0. 

Trendy a rzeczywistość
Od kilku lat inżynierowie mogą rozwijać 
swoje umiejętności na warsztatach orga-
nizowanych przez ifm electronic. Jest to 
okazja, by wiedzę o najnowszych trendach
w przemyśle wykorzystać w praktyce. 
Uczestnicy szkolą się w małych grupach,
wypracowując rzeczywiste rozwiązania.
Podczas większości wydarzeń warsztato-
wych omawia się bieżące nowości z zakre-
su technologii, jednak niewielu organiza-

torów umożliwia pracę na takim sprzęcie, 
jaki jest wykorzystywany w fabrykach. 
Celem dorocznych warsztatów śląskiego 
producenta jest przełożenie zdobytej wie-
dzy teoretycznej na realne działania i ich 
optymalizację w codziennej pracy.

ifm electronic planuje organizację 
kolejnej edycji warsztatów w 2019 r. Wię-
cej informacji na:

www.ifm.com.pl
facebook.com/ifm.electronic.poland 

ifm electronic 

Przemysł 4.0 bez tajemnic 
– warsztaty „ifmnovation!”
W dniach 7–8 czerwca w Radziejowi-
cach pod Warszawą odbyła się kolejna 
edycja warsztatów ifm electronic. 
W tym roku głównym tematem był 
Przemysł 4.0. 
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niej. Opanowanie bardziej złożonych pro-
cesów z wieloma wyjątkami, przypadków 
specjalnych, skomplikowanych zapytań 
wymaga interwencji człowieka – dodaje 
Janusz Dziurzyński.

Automatyzacji nie należy definiować 
jedynie jako redukcji zatrudnienia. Bardzo 
szybko okazuje się, że na dalszym etapie 
prostych oszczędności już nie ma. Wów-
czas pojawia się konieczność głębszej ana-
lizy procesów, znajdowania dłuższych łań-
cuchów wartości, bycia gotowym na głęb-
sze zmiany obecnego sposobu działania.

– W procesach automatyzacji warto 
znaleźć złoty środek pomiędzy uspraw-
nianiem procesów i wykorzystywaniem 
i rozwijaniem wiedzy zespołu. Bazowanie 
wyłącznie na technologii lub korzystanie 
jedynie z zewnętrznych zasobów może pro-
wadzić do utraty wyjątkowych kompeten-
cji, dzięki którym organizacja buduje swoją 
przewagę konkurencyjną – mówi Janusz 
Dziurzyński.

– Optymalną równowagę pomiędzy 
tymi dwoma elementami zapewniają roz-

wiązania hybrydowe, które płynnie łączą 
RPA i elementy AI z pracą ludzi. Doskona-
łym przykładem jest proces obsługi klienta, 
w którym zapytanie jest płynnie przej-
mowane przez wyszkolonego pracownika 
BOK, w sposób naturalny i niezauważalny 
dla odbiorcy, w momencie, w którym zaist-
nieje taka potrzeba – mówi Janusz Dziu-
rzyński.

Rosnąca popularność automatyza-
cji prowadzi także do sytuacji, w któ-
rych firmy, chcąc sprostać oczekiwaniom 
rynku, deklarują wykorzystanie nowych 
technologii, mimo że w rzeczywistości 
bazują na pracy ludzi. Zdarzają się też 
przypadki odwrotne.

– Często obszar robotyki i automatyza-
cji procesów jest postrzegany jako trudny 
i skomplikowany, zarezerwowany dla naj-
większych i zaawansowanych technolo-
gicznie firm. Na rynku są jednak rozwią-
zania dostępne dla każdej wielkości orga-
nizacji, można z nich skorzystać także 
w modelu usługowym – dodaje Janusz 
Dziurzyński.

Optymalne wykorzystanie 
posiadanej technologii
W procesach automatyzacji warto skorzy-
stać z elementów funkcjonującej w orga-
nizacji technologii i zastosować ją do 
uproszczenia lub automatyzacji pro-
cesu. Stosunkowo proste procesy rezer-
wacji, sprawdzania dostępności, infor-
macji o spełnieniu zadanego kryterium, 
statusu wykonania poprzedniej czynno-
ści w celu zainicjowania kolejnej to przy-
kłady, gdzie kreatywne zastosowanie tech-
nologii mobilnej, rozpoznawania obrazu, 
dźwięku, kodów QR, rozszerzonej rze-
czywistości może wygenerować ciekawe 
pomysły, które mają duże przełożenie 
na wydajność i efektywność danego pro-
cesu. Oddzielną kategorią są rozwiązania 
zapewniające najwyższe standardy bezpie-
czeństwa i zgodności z wciąż rosnącymi 
formalnymi wymaganiami i regulacjami, 
np. rozwiązania oparte na Blockchain.

 www.oex.pl

www.controlengineering.pl
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w Europie
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FIRMA PREZENTUJE

Nowoczesne systemy bezpiecze stwa
Zastosowanie interfejsu IO-Link w systemach bezpiecze stwa. 
Pierwszy na wiecie system bezpiecze stwa oparty na interfejsie 
IO-Link bazuj cy na protokole PROFIsafe.
Efektem wspó pracy firmy Balluff i SIM jest uk ad kontroli 
zaprezentowany na targach SPS IPC Drives w 2016 r. Jest doskona ym 
przyk adem rozwi zania, które wpisuje si  w standard Przemys u 
4.0 poprzez inteligentne czenie standardowych komponentów, 
zastosowanie nowoczesnych metod transferu danych i sieci wysokich 
pr dko ci oraz wykorzystanie technologii zabezpiecze  i sterowania 
opartych na interfejsie IO-Link. Rozwi zanie „Safety over IO-Link” 
firmy Balluff pozwoli o na wzbogacenie istniej cego systemu 
o rozwi zanie, które oprócz niezwykle atwej instalacji umo liwia 
bardzo sprawn  modernizacj  dotychczasowych systemów 
bezpiecze stwa. Rozwi zanie to wykorzystuje interfejs IO-Link 
i protokó  PROFIsafe.

L istopadowe targi SPS IPC Drives 
w Norymberdze by y doskona  okazj  
do zaprezentowania wspólnego rozwi -

zania automatu indeksuj cego o wymiarach 
3,15×1,65×2,25 m, które bardzo skutecznie 
przyci ga o odwiedzaj cych do stoiska Balluff 
przez ca y okres trwania targów.

Zaprezentowane rozwi zanie jest wietnym 
przyk adem na to, jak stworzy  optymalne 
po czenie standardowych komponentów 
i technologii, procesów produkcyjnych oraz 
koncepcji nap dowych. 

Zaprezentowany wielostopniowy system 
obróbki puszek bardzo dobrze pokazuje 
wspomniane zale no ci. Na efekt ko cowy 
sk adaj  si  po czenia tradycyjnych nap -
dów i rozwi za  z zakresu rozpoznawania 
obrazu, wspó czesne rozwi zania transferu 
liniowego, nap dy pneumatyczne i elektrycz-
ne, urz dzenia chwytne, wyt aczarki, linie 
przesy owe, kamery oraz uk ady rozdzielania 
i sortowania. 

– Naszym celem by o zademonstrowa-
nie mocnych stron ka dej z wykorzystanych 
w przyk adzie technologii oraz pokazanie, 
w jaki sposób tworzy si  ekonomiczne roz-
wi zania produkcyjne wychodz ce naprze-
ciw wymaganiom klienta oraz inteligentnie 

czy si  ró ne technologie – mówi Stephan 

Dornieden, dyrektor ds. planowania elektro-
nicznego w firmie SIM Automation. 

Maj ca swoj  siedzib  w Heilbad, nieopodal 
Göttingen, firma SIM Automation GmbH 
od wielu lat specjalizuje si  w opracowywa-
niu i wytwarzaniu indywidualnych i komplek-
sowych rozwi za  dostosowanych do potrzeb 
konkretnego klienta. Na rozwi zania te sk a-
da si  opracowywanie procesów, planowa-
nie projektów i konstruowanie gotowych 
do wykorzystania uk adów sprz towych, 
systemy do obs ugi, testowania i kontroli 

bazuj ce na najnowocze niejszych rozwi za-
niach produkcyjnych i technologiach testo-
wych, w tym w asnych technologiach poda-
wania i sortowania. Firma od lat odwo uje 
si  do do wiadczenia firmy Balluff w dzie-
dzinie automatyzacji i ch tnie korzysta z jej 
produktów. 

W prezentowanym przyk adzie g ównym 
rodkiem transportu jest liniowy mechatro-

niczny system transferu. W punkcie pocz t-
kowym znajduje si  podajnik krokowy, który 
unosi puszki na przeno nik ta mowy. Opra-
cowany przez firm  Balluff system detekcji, 
korzystaj cy z funkcji rozpoznawania obra-
zu przesy anego z czujników wizyjnych, okre-
la po o enie pojemników – je li puszka jest 

ustawiona wieczkiem do do u, pneumatyczny 
chwytak obraca j  o 180 stopni. W mi dzy-
czasie na pierwszej stacji liniowego systemu 
transferu 4 mechaniczne chwytaki ustawia-
j  si  w odpowiednim po o eniu. Nap dza-
ne silnikiem czujniki sprawdzaj , czy chwy-
taki s  dost pne. System za pomoc  uchwy-
tów z przyssawkami pobiera znajduj ce si  
w obiegu puszki i umieszcza je w gotowych 
do transportu chwytakach mechanicznych. 
Na nast pnej stacji serwoelektryczna prasa 
TOX dociska pokrywki puszek, a kolejna jed-
nostka zapewnia ich szybkie mechaniczno-
-elektryczne obracanie. Kolejnym krokiem 

Fot. 1. Uk ad SIM 
i system kontroli
z jednostk  opera-
cyjn  (po prawej) 
oraz centralna jed-
nostka obliczeniowa 
(po lewej)
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jest nak adanie druku. Nad prawid owo ci  
procesu czuwa system kontroli wizyjnej Bal-
luff. W ostatnim etapie procesu mechanicz-
ne chwytaki ustawiaj  puszki w rz dach po 
cztery sztuki. Równoleg e uchwyty serwo-
elektryczne usuwaj  puszki z systemu i prze-
nosz  je do zasobnika. W ten sposób p tla 
si  zamyka, a proces mo e zacz  si  od 
pocz tku. 

Uwag  zwraca przejrzysty i funkcjonalny 
uk ad elementów urz dzenia i szafy sterow-
niczej. Konstrukcja systemu opiera si  przede 
wszystkim na rozwi zaniach wykorzystuj -
cych interfejs IO-Link. Zgodne z norm  IEC 
61131-9 po czenia point-to-point gwarantu-
j  woln  od zak óce  wymian  danych i pe -
n  sprawno  urz dze  poni ej centralne-
go poziomu sterowania. Urz dzenia wyko-
nawcze i czujniki s  pod czane do uk adu za 

pomoc  standardowego trój y owego prze-
wodu z wtykiem M12. 

Rozwi zanie „Safety over IO-Link” opraco-
wane przez firm  Balluff jest logicznym roz-
szerzeniem filozofii interfejsu IO-Link oraz 
przejmuje wszystkie jego zalety. Dodatko-
wo korzysta z funkcji, jakie zapewnia protokó  
PROFIsafe do przekazywania sygna ów zwi -
zanych z uk adem bezpiecze stwa. Zgodnie 
z za o eniami interfejsu IO-Link rozwi zanie 
„Safety over IO-Link” stawia na prost  kon-
strukcj  systemu, okablowanie gwarantuj -
ce oszcz dno  czasu i pieni dzy oraz ogra-
niczenie rozmiarów szafy steruj cej. Pozwala 
zachowa  podstawow  funkcjonalno  syste-
mu i sprawia, e zabezpieczenia staj  si  zale-
dwie dodatkiem do niego. Rozwi zania „Safe-
ty over IO-Link” mo na szybko i atwo dosto-
sowa  do zmieniaj cych si  warunków pracy.

Zarówno elementy uk adu bezpiecze stwa 
firmy Balluff, jak i urz dzenia zabezpieczaj -
ce proces produkcji innych firm mo na pod-

cza  bez trudu do nowo opracowanego 
modu u bezpiecze stwa BNI IOF za pomoc  
standardowego przewodu ze z czem M12. 

Prezentowane rozwi zanie zosta o wyposa-
one w nast puj ce elementy uk adu bezpie-

cze stwa firmy Balluff: przyciski awaryjne-
go zatrzymania E-Stop, magnetyczne blokady 
drzwi oraz kurtyny wietlne z zabezpiecze-
niem przed manipulacj . Nowy modu  bez-
piecze stwa BNI IOF pozwala na pod cze-
nie standardowych rozwi za , takich jak np. 
czujniki binarne. Dzi ki temu mo liwe jest 
zredukowanie liczby dodatkowych koncen-
tratorów. Oba modu y zabezpieczaj ce po -
czone s  z modu em ProfiNet IO-Link Master, 
który zainstalowany jest na wspólnym profi-
lu (fot. 3).

Dane dotycz ce zabezpiecze  s  przetwarza-
ne w prosty i bezpieczny sposób – rozwi -
zania „Safety over IO-Link” bazuj  na profi-
lu PROFIsafe. Modu  ProfiNet IO-Link Master 
pozostaje urz dzeniem, które nie wchodzi 
w sk ad uk adu bezpiecze stwa. Jest on jed-
nak nieodzownym elementem infrastruktury. 
Warstwa protoko u „Black Channel” zapew-
nia prze roczysto  modu u ProfiNet IO-Link 
Master oraz komunikacj  pomi dzy modu-
em bezpiecze stwa BNI IOF a nadrz dnym 

sterownikiem z profilem PROFIsafe.

Przesy ane dane przechodz  przez modu  IO-
-Link Master do nadrz dnego poziomu stero-
wania nienara one na manipulacj  i dopiero 
tam s  bezpiecznie rozpakowywane. Progra-
mowanie uk adu odbywa si  za pomoc  funk-
cji „przeci gnij i upu ” dost pnej z poziomu 
interfejsu programistycznego sterownika.

Po czenie systemu automatyzacji z techno-
logi  zabezpiecze  pozwala wprowadza  bar-
dziej ekonomiczne i wydajne rozwi zania 
systemowe.

– czenie produkcji z procesem pakowa-
nia wymaga du ej dba o ci o wydajno  sys-
temu, szczególnie je eli taki system, z za o-
enia wysokosprawny, ma oferowa  osi -

gni cie optymalnego stosunku ceny do jego 
wykorzystania. Rozwi zanie „Safety over IO-
-Link” to liczne korzy ci dla twórców systemu, 
ale przede wszystkim dla jego operatorów – 
wyja nia Stephan Dornieden.

Przedstawione rozwi zanie pozwala na 
wizualizacj  aktualnego stanu urz dzenia, 

FIRMA PREZENTUJE

Fot. 2. Urz dzenia 
IO-Link Master, kon-
centratory czujni-
ków i modu y bez-
piecze stwa BNI IOF 
( ó te) firmy Balluff 
zosta y umieszczo-
ne ponad poziomem 
uk adu, dzi ki cze-
mu s  atwo dost p-
ne i nie stwarzaj  
zagro enia.

Fot. 3. Koncentra-
tory zabezpiecze  
IO-Link i elementy 
uk adu bezpiecze -
stwa ( ó te) firmy 
Balluff gwarantu-
j  bezpieczn  prac  
stacji nap dzanych 
ró nymi metodami.
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zdefiniowanie warto ci ostrzegawczych i pro-
wadzenie ci g ego monitoringu procesu. 
Dodatkowo mo na uzyska  wskazania doty-
cz ce przewidywanego czasu ycia oraz 
zapewni  pe n  kontrol  procesu. Wszystkie 
te funkcjonalno ci mo liwe s  dzi ki wykorzy-
staniu interfejsu IO-Link i wdro eniu za o e  

„Safety over IO-Link”. Zapewniaj  one rów-
nie  wzrost wydajno ci systemu, zwi kszaj c 
jednocze nie jego niezawodno .

Rozwi zanie „Safety over IO-Link”, zapropo-
nowane przez firm  Balluff, czy funkcje bez-
piecze stwa z automatyzacj , tworz c pe ny 

i wydajny system, który gwarantuje najwy -
sz  funkcjonalno , bezpiecze stwo i nieza-
wodno . „Safety over IO-Link” pozwala spro-
sta  wymogom zabezpiecze  na poziomie 
PLe/SIL3. Wysoki poziom standaryzacji skut-
kuje oszcz dno ciami w ci gu ca ego cyklu 
ycia maszyny.

 – Nasi klienci doskonale rozpoznaj  warto ci 
dodane – rozwi zanie „Safety over IO-Link” 
firmy Balluff b dzie od tej pory integral-
n  cz ci  naszych koncepcji systemowych – 
podsumowuje Stephan Dornieden.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21A, 54-516 Wroc aw
tel. +48 71 382 09 00
fax: +48 71 338 49 30
e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

Fot. 4. System 
detekcji korzysta-
j cy z funkcji roz-
poznawania obra-
zu przesy anego 
z kamer sprawdza 
w a ciwe ustawienie 
pojemników.
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Bohdan Szafrański D otychczas roboty przemysłowe 
były zwykle wykorzystywane 
do zadań uznawanych za nie-

pożądane dla realizacji przez pracowni-
ków, czyli do wykonywania prac niebez-
piecznych, brudnych lub monotonnych. 
Roboty, zastępując pracowników, poma-
gały zapobiegać urazom oraz negatywnym 
skutkom zdrowotnym, wynikającym np. 

z pracy w niebezpiecznych warunkach. 
Roboty sprawdzają się również wszędzie
tam, gdzie praca jest monotonna lub wy-
konuje się stale te same, powtarzające się
czynności, co wpływa negatywnie na mię-
śnie, stawy i układ kostny człowieka, 
a także oddziałuje negatywnie na koncen-
trację, zwiększając prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu z powodu nieuwagi. 
Pracownicy byli nie tylko wyręczani przy 
takich pracach przez roboty, ale też przed 
nimi chronieni. Roboty nowej generacji
wciąż wykonują tego typu zadania, ale 
dzięki możliwości pracy w bliskim kon-
takcie z ludźmi mogą być wykorzystywa-
ne na szerszą skalę w nowych aplikacjach. 

Interakcje między ludźmi a robotami 
współpracującymi (zwanymi też cobo-
tami) mogą obejmować przekazywanie 
lub podawanie sobie części i materiałów. 
Pracownik może też bezpośrednio uczyć 
robota, wodząc jego ramieniem i prowa-
dząc go przez pożądany obrys ruchu – 
robot go zapamiętuje i następnie powta-
rza już samodzielnie wielokrotnie okre-
ślone ruchy i operacje. Pozwala to z jednej 
strony częściowo zautomatyzować wyko-
nywanie powtarzających się czynności 
i lepiej wykorzystać mocne strony czło-
wieka, a także robota. Mowa tu o sile, 
precyzji, wytrzymałości oraz powtarzalno-
ści czynności robota i elastyczności, spo-
strzegawczości, kreatywności oraz umie-
jętności rozwiązywania problemów przez 
człowieka.

Robotów współpracujących 
będzie coraz więcej
Analitycy z firmy Markets and Markets
w raporcie dotyczącym światowego rynku 
robotów współpracujących przewidują, że 

Bezpieczna współpraca 
robotów i ludzi
Wykorzystywanie w zakładach przemysłowych robotów 
bezpośrednio współpracujących z człowiekiem od kilku lat cieszy 
się coraz większą popularnością. W takiej sytuacji pracownik dzieli 
z robotem wspólną przestrzeń roboczą. Przebywa w zasięgu jego 
ramion i np. zamocowanych w nich narzędzi, co może wiązać się 
z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Jak zatem zapewnić 
wysoki poziom bezpieczeństwa w relacji człowiek–robot?

28 CONTROL ENGINEERING POLSKA

Źr
ód

ło
: R

IA
/Y

as
ka

w
a

TEMAT NUMERU



WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018 29

w 2023 roku osiągnie on wartość 4,28 
mld dolarów i w latach 2017–2023 
będzie co roku średnio rósł o 56,94%. 
Tak znaczące wzrosty mają wynikać 
z wysokich wskaźników ROI (szybki 
zwrot z inwestycji) i stosunkowo niskich 
cen takich robotów. To zwiększa ich 
atrakcyjność dla firm z segmentu MŚP. 

Istotnym trendem na rynku jest rów-
nież w wielu branżach zwiększenie inwe-
stycji w automatyzację w celu wspar-
cia koncepcji Przemysłu 4.0. Ocze-
kuje się, że rynek robotów współpracu-
jących o udźwigu powyżej 10 kg będzie 
wzrastał najszybciej. Według anality-
ków ma to wynikać głównie z popytu na 
roboty współpracujące o dużej ładow-
ności w takich branżach, jak: motoryza-
cja, przemysł meblarski, obróbki metali 
i obróbki skrawaniem. 

Rynek robotów współpracujących – 
cobotów o udźwigu powyżej 10 kg – jest 
bardzo popularny i obecnie operuje na 
nim niewielu dostawców, czego przykła-
dem są takie firmy, jak: FANUC, KUKA 
i MABI. Tego rodzaju roboty współpra-
cujące są konkurencyjne w stosunku do 
dostępnych robotów przemysłowych, 
również ze względu na zwiększone bez-
pieczeństwo. Dlatego, jak sądzą analitycy, 
roboty współpracujące o udźwigu powy-
żej 10 kg powinny w najbliższej przyszło-
ści zyskać na popularności. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie ze wspo-
mnianym raportem, w 2016 r. Europa 
miała największy udział w rynku robo-
tów współpracujących, a rozwój rynku 
w regionie był dodatkowo stymulowany 
przez silne wsparcie instytucji rządowych 
w celu promowania rozwiązań automatyki 
przemysłowej i koncepcji nowoczesnego 
Przemysłu 4.0. Przodują w tym zakresie 
takie kraje, jak Wielka Brytania, Niemcy 
i Francja. Wśród głównych graczy na glo-
balnym rynku robotów współpracują-
cych wymienia się w raporcie firmy: ABB, 
KUKA, FANUC, Robert Bosch, Univer-
sal Robots, Rethink Robotics, MRK-Sys-
teme, Precise Automation, Energid Tech-
nologies, F&P Robotics, MABI, Techman 
Robot for Quanta Storage, Franka Emika, 
AUBO Robotics, YASKAWA Electric, 
Comau i KAWADA Robotics. Na pewno 
trzeba się zgodzić z tezą, że zwłasz-
cza w krajach, w których płace rosną, 
firmy będą poszukiwać szybkiego wzro-
stu wydajności, co pozwoli organizacjom 
zachować konkurencyjność, przy jed-

noczesnym zagwarantowaniu wysokich 
płac. Rozwiązaniem może być inwestycja 
w roboty współpracujące.

Bezpieczeństwo
Można wyróżnić trzy sposobności bezpo-
średniego kontaktu operatora z robotem, 
który może odbywać się w czasie progra-
mowania (uczenia) robota, w trakcie współ-
pracy z robotem oraz podczas napraw 
i konserwacji. Najczęściej wyznacza się 
trzy poziomy stref ochronnych: wykrywa-
nie obecności pracownika na granicy sta-
nowiska zrobotyzowanego, wykrywanie 
obecności człowieka w obszarze stanowi-
ska poza i w zasięgu ruchu robota oraz 
bezpośredniego kontaktu z robotem lub 
blisko jego ramienia. Obecnie stosuje się 
różne systemy detekcji obecności czło-
wieka. Przykładowo może to być: detek-

cja promieniowania mikrofalowego (wyko-
rzystanie efektu Dopplera), detekcja pod-
czerwieni pasywnej i aktywnej, systemy 
wizyjne, zmian pojemności elektrycznej,
nacisku, wykorzystanie ultradźwięków 
itp. Trzeba pamiętać, że projekt systemu
zrobotyzowanego musi uwzględniać wy-
magania zawarte w normie PN-EN ISO 
10218-1:2011 oraz załączniku I do dyre-
ktywy dotyczącej maszyn. Zakres tej nor-
my to wymagania i wskazówki do projek-
towania bezpiecznego, doboru środków
ochronnych i informacji w celu stosowa-
nia robotów przemysłowych, zdefiniowa-
ne w rozdziale 3. Opisano tu podstawowe
zagrożenia związane z robotami i zamiesz-
czono wymagania niezbędne do ich elimi-
nowania lub odpowiedniego zmniejszenia
ryzyka związanego z wymienionymi zagro-
żeniami. Normę opublikowano w roku 
2011 w czasie, w którym roboty współ-
pracujące były nowością i stanowiły mar-
gines rynku. Dlatego nie zostały w niej 

uwzględnione. Na początku 2016 r. Mię-
dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
(ISO) opublikowała specyfikację tech-
niczną ISO/TS 15066, w której uzupeł-
niono normę ISO 10218 o zagadnienia 
bezpieczeństwa dotyczące robotów współ-
pracujących. W specyfikacji tej przedsta-
wiono warunki, które należy spełnić przy 
pracach projektowych związanych z kon-
strukcją robota oraz z ich implementacją
na stanowiskach roboczych. Warto dodać, 
że w części drugiej normy PN-EN ISO 
10218-2:2011 pojawiła się też definicja
robota współpracującego. Podkreśla się, 
że wprowadzając robota do środowiska 
produkcyjnego, należy przeprowadzić ana-
lizę ryzyka, czyli zidentyfikować wszyst-
kie jego rodzaje i ograniczyć je do akcep-
towalnego poziomu. Informacje dotyczące 
tego zagadnienia można znaleźć w normie 
PN-EN ISO 12100:2012 (Bezpieczeństwo 
maszyn – Ogólne zasady projektowania – 
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka). Zde-
finiowano w niej podstawowe terminy, 
określono metodykę oraz zasady oceny 
i zmniejszania ryzyka, aby ułatwić projek-
tantom zapewnienie bezpieczeństwa na 
etapie projektowania maszyn. Uwzględ-
niając stan wiedzy i doświadczenie w pro-
jektowaniu i użytkowaniu maszyn oraz 
biorąc pod uwagę bezurazowe zdarzenia 
wypadkowe, a także wypadki przy pracy 
i ryzyko związane z maszynami, dostar-
cza ona podstawy do eliminacji zagrożeń, 
oceny i zmniejszenia ryzyka w odpowied-
nich fazach cyklu życia maszyny. 

Co sprawia, że możemy nazwać robota 
współpracującym? Zgodnie ze specyfikacją 
techniczną ISO/TS 15066 ma to miejsce 
wtedy, gdy jego konstrukcja zawiera wbu-
dowane zabezpieczenia, które pozwalają 
mu na interakcję z ludźmi. Wymienia się 
takie środki bezpieczeństwa, jak zakoń-
czenie pracy, kiedy pracownik zamierza 
wejść do obszaru roboczego robota; Pro-
wadzenie ramienia – robot porusza się 
tylko pod kontrolą operatora; Robot auto-
matycznie zmniejsza prędkość, gdy zbliża 
się pracownik aż do punktu, w którym 
zatrzymuje się, gdy zostanie dotknięty. 
Kolejny środek bezpieczeństwa to ograni-
czanie mocy i siły. Roboty współpracujące 
mają ograniczoną ładowność i siłę jako 
zabezpieczenie, gdyby doszło do uderze-
nia człowieka. Przy ich budowie projek-
tuje się też zaokrąglone krawędzie i mięk-
kie powierzchnie, co dodatkowo zmniej-
sza ryzyko obrażeń w razie kontaktu.

W sytuacji ograniczonej 
podaży siły roboczej na 
rynku pracy, jedynym roz-
wiązaniem wydaje się 
wykorzystanie na szerszą 
skalę robotów współpra-
cujących – cobotów.
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Nie oddzielać ludzi od robotów
Koszty wykorzystania standardowych 
robotów w przemyśle podnosi koniecz-
ność ich wygradzania i stosowania dodat-
kowych systemów zabezpieczeń. Ponadto 
środki te i elementy zajmują dużo miej-
sca w hali fabrycznej i niejednokrotnie 
utrudniają przemieszczanie się pracow-
ników. Jak podają Vladimir Murashov, 
Frank Hearl i John Howarda w artykule 
„Bezpieczna praca z robotami: zalecenia 
dla nowego miejsca pracy”, już w 2007 r. 
firma Pilz uruchomiła system kompute-
rowy z wieloma kamerami, który moni-
torował obszar otaczający roboty i odpo-
wiednio dostosowywał ich zachowa-
nie. System o nazwie SafetyEYE umoż-
liwia robotowi wykonywanie zadań bez 
odcięcia całego obszaru od pracowników. 
Dzięki temu pozwala robotom wykony-
wać swoje zadania wspólnie z pracowni-
kami w tym samym obszarze roboczym. 
Robot wyposażony w taki system może 
poruszać się swobodnie, ale można spo-
wolnić jego ruchy, jeśli zbliża się pracow-
nik lub jeśli robot zbliży się zbytnio do 
pracownika, przestaje całkowicie działać, 
bez zakłócania pracy całego pozostałego 
obszaru roboczego. Warto tu przy oka-
zji wspomnieć o nowości w zakresie bez-
pieczeństwa, jaką jest obecnie rozwiąza-
nie SafeMove2 firmy ABB. Dzięki niemu 
można tworzyć strefy bezpieczeństwa. 
W efekcie, im bliżej pracownik podchodzi 
do robota, tym wolniej on działa.

Według wspomnianych wcześniej 
autorów badania dotyczące bezpieczeń-
stwa fizycznego pracowników i robotów 
w przestrzeni współpracy dzielą się na 
trzy kategorie. Pierwsza to ocena bezpie-
czeństwa interakcji i ilościowy opis kon-
cepcji bezpieczeństwa człowieka oraz 
robota. Druga dotyczy bezpieczeństwa 
interakcji poprzez projektowanie lekkich 
manipulatorów, systemów pasywnych, 
bezpiecznych siłowników itp. W trze-
ciej projektuje się bezpieczeństwo inter-
akcji poprzez planowanie i sterowanie,
takie jak nawigacja i unikanie kolizji 
w środowisku współdzielonym przez czło-
wieka i robota, poprzez proaktywne sys-
temy bezpieczeństwa oraz kontrolę sztyw-
ności/elastyczności w celu zmniejszenia 
siły uderzenia w razie kolizji. Porusza się 
też inne problemy związane z bezpośred-
nią współpracą z robotami. Jeśli wystę-
puje dwukierunkowa interakcja pomię-

dzy robotem a człowiekiem, również na 
poziomie poznawczym (kognitywnym), 
jest sygnalizowana możliwość zagrożenia 
zdrowia psychicznego dla pracowników. 
W tym nowym trybie interakcji wymiana 
informacji między pracownikami a robo-
tami przebiega w obu kierunkach i na 
równym poziomie ważności w odniesieniu 
do procesów roboczych, zarówno dla 
pracowników, jak i robotów. Dlatego 
zaleca się, by ruchy robota były dla ludzi 
przewidywalne. Nie powinny być powo-
dem odczuwania strachu, zaskoczenia lub 
zdziwienia. Postuluje się nawet wbudo-
wanie w system funkcji rozpoznawania 
emocji człowieka i modyfikowania zgod-
nie z nim zachowania robotów współpra-
cujących. Badane są sposoby rozpoznawa-
nia wzorców zachowań i odbioru emocji 
ludzi, np. wykorzystując specjalne czuj-
niki umieszczane na skórze. Trwa dysku-
sja, jak bardzo roboty powinny przyjmo-
wać wygląd humanoidalny i czy w warun-
kach przemysłowych będzie to zaletą, 
czy wadą. Na przykład pracownicy mogą 
przypisywać robotom nieistniejące fak-
tycznie zdolności związane z rozumowa-
niem lub rozpoznawaniem danej sytuacji. 
Pojawia się wtedy pokusa zdania się na 
sposób działania sugerowany przez urzą-
dzenie i rezygnacja z osobistej odpowie-
dzialności.

W praktyce
W opracowaniu firmy Universal Robots 
stwierdzono, że zbliżamy się już do 
wizji Przemysłu 5.0, w której człowiek 
i maszyna współpracują ze sobą w inte-
ligentnych halach fabrycznych. Dlatego 
trzeba brać pod uwagę zgodność tego 
rodzaju miejsca pracy z wymogami bez-
pieczeństwa. Podano przykład firmy Eta-
lex z Quebecu w Kanadzie, w której ska-
ner bezpieczeństwa ostrzega robota 
UR10, który naciska hamulec prasy i spo-
walnia jej pracę do 20% normalnej pręd-
kości, jeśli tylko pracownicy przekroczą 
wyznaczoną przy stanowisku żółtą linię. 
Specjaliści zwracają uwagę, że w inte-
ligentnej fabryce pracownicy, pracując 
wspólnie z robotami współpracującymi, 
wykorzystują je tak, jak inne wielofunk-
cyjne narzędzia, np. paletyzator. Dlatego 
zapewnienie bezpieczeństwa w takim śro-
dowisku pracy jest bardzo ważne. 

Tak jak inni producenci robotów współ-
pracujących, również Universal Robots 

wyposaża swoje produkty we wbudowane 
zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. 
W tym przypadku jest to opatentowany 
przez firmę system, który ogranicza siłę 
robota – automatycznie przestaje działać, 
gdy napotka przeszkody na swojej drodze. 
Jak podaje firma, opatentowany regulo-
wany system bezpieczeństwa pozwala 
użytkownikom dostosować zakres różnych 
parametrów w celu zmniejszenia ryzyka 
związanego z wdrożeniem aplikacji robota 
przemysłowego. Obejmuje on: ogranicze-
nie siły, prędkości, mocy lub pędu robota 
lub ograniczenie przestrzeni roboczej za 
pomocą ustalonych granic bezpieczeństwa 
w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń.

Pojawiają się też zupełnie nowe zagro-
żenia związane z wykorzystaniem robo-
tów współpracujących – cobotów. Chodzi 
o niezabezpieczone środowisko cyfrowe, 
w którym funkcjonują. Mówi się, że cobot 
jest mądrzejszy od klasycznego robota 
przemysłowego. Nie oznacza to, że są one 
bardziej skomplikowane, a inne roboty 
przemysłowe prostsze. Oznacza tylko tyle, 
że są z reguły wyposażone w czujniki, 
inteligentne technologie i systemy, które 
są powiązane z Przemysłowym Internetem 
Rzeczy (IIoT) i np. systemami, chociażby 
do zarządzania magazynem. Wynika to 
też z tego, że muszą bezpiecznie pomagać 
ludziom, a inteligentne technologie i czuj-
niki idealnie się tu sprawdzają. Czujniki 
wykorzystuje się w nich tak jak w trady-
cyjnych robotach, np. do konserwacji pre-
dykcyjnej. Specjaliści zwracają uwagę, że 
choć robot współpracujący może nie być 
bezpośrednio zagrożony, to jednak haker 
z dostępem do sieci zakładu produkcyj-
nego może uzyskać do niego dostęp. Jeśli 
wdrażamy koncepcję Przemysłu 4.0, to 
również robot musi być skomunikowany 
z systemami informatycznymi zakładu, 
gdy dążymy do pełnej, systemowej inte-
gracji. Dotyczy to również wszystkich 
innych urządzeń wykorzystujących IIoT. 
W ocenie specjalistów od cyberbezpie-
czeństwa problem ten będzie narastał 
w najbliższych latach.

Na co zwracać uwagę?
Konwencjonalne podejście do bezpieczeń-
stwa robotów, w tym robotów współpra-
cujących, jest ważne, ale nadal trwają 
prace, by tak zdefiniować wskazówki 
praktyczne dla użytkowników, aby zapew-
nić bezpieczną interakcję człowieka 
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z robotem i w pełni wykorzystać dostępny 
potencjał. Ustala się takie parametry, 
jak wartości dopuszczalne dla siły ude-
rzenia, zacisku/uszczypnięcia i nacisku 
na powierzchnię dla wszystkich obsza-
rów ciała ludzkiego. Określa się medyczne 
i biomechaniczne wartości dopuszczalne 
dla akceptowalnego nacisku. Określa-
jąc przestrzeń współpracy człowieka 
i robota, trzeba pamiętać, że może się 
ona pokrywać tylko z częścią całkowitej 
przestrzeni pracy robota. W celu wyko-
nania swojego zadania robot może wyko-
nywać wiele ruchów, będąc wyposażony 
w różne narzędzia, z obrabianym ele-
mentem lub elementami. Narzędzia i czę-
ści mogą stwarzać zagrożenie, takie jak 
np. skaleczenie pracownika lub oparze-
nie. Przy autonomicznym transporcie to 
właśnie wystające elementy są powodem 
wypadków. Na ten aspekt związany z bez-
pieczeństwem nie zwraca się dostatecz-
nej uwagi lub lekceważy się go w codzien-
nej praktyce w zakładach produkcyjnych. 
System zrobotyzowany powinien być 
projektowany i wdrażany z uwzględnie-
niem warunku, że wystąpienie uszkodze-
nia dowolnego elementu nie będzie miało 

wpływu na bezpieczeństwo jego funkcjo-
nowania. Każda awaria powinna być awa-
rią kontrolowaną.

Podsumowując, w zakładach pro-
dukcyjnych i usługowych jest do wyko-
nania wiele zadań, które nie są atrak-
cyjne z punktu widzenia pracowników. Są 
powtarzalne, monotonne, nudne i trudno 
znaleźć do ich wykonania pracowni-
ków, nawet oferując lepsze wynagrodze-
nie. W sytuacji ograniczonej podaży siły 
roboczej na rynku pracy, co dotyka więk-
szość krajów rozwiniętych i praktycz-
nie całą Europę, jedynym rozwiązaniem 
wydaje się wykorzystanie na szerszą skalę 
robotów współpracujących – cobotów. 
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowa-
nie producenci rozwijają swoją ofertę ryn-
kową. Konkurencja na tym rynku powo-
duje, że roboty współpracujące stają się 
dostępne nawet dla mniejszych firm. 
Warto przypomnieć, że na przykład robot 
współpracujący YuMi firmy ABB, poka-
zany na targach w Hanowerze w 2015 r., 
został przedstawiony jako wizja przyszło-
ści. Dziś takie roboty pracują w wielu 
miejscach na świecie. Niedawno firma 
ABB wprowadziła do oferty jednoramien-

nego robota YuMi, który uzupełnił ofero-
waną od kilku lat wersję dwuramienną. 
Firma zwraca uwagę klientów na roboty 
z tej rodziny, jeśli wykonują oni montaż 
części, np. związany z elektroniką, albo 
szukają rozwiązania do przenoszenia 
lekkich elementów przy dużych wolume-
nach produkcji. W takiej sytuacji robot 
pozwala na dużą precyzję i zastępuje pra-
cowników przy monotonnych pracach 
montażowych. W opinii specjalistów obec-
nie w robotyce wzrasta wykorzystanie 
systemów wizyjnych. Pozwala to zwięk-
szyć elastyczność pracy robotów. Uważa 
się, że coboty są szansą na rozwój dla 
firm z sektora MŚP.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej.
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Oferujemy: 

Rozwiązania firmy Pilz gwarancją bezpieczeństwa!

Nie istnieje bezpieczny robot …
…  są tylko bezpieczne rozwiązania umożliwiające  

współpracę człowieka z robotem.

Rozwiązania firmy Pilz gwaran
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„Ramię w ramię” z robotami,
czyli jak współpracować bezpiecznie
Robotyzacja pozwala osiągać wyższą wydajność, dokładność i optymalizację kosztów. Robotyzacja 
procesów produkcyjnych staje się więc standardem w wielu zakładach. Nie ma wątpliwości, że roboty 
zwiększają efektywność przedsiębiorstw i linii produkcyjnych, a także minimalizują ryzyko błędów. 
Przekłada się to na ogromny rozwój przemysłu 4.0, a co za tym idzie – zwiększone zapotrzebowanie 
na rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa. Jak jednak przestrzegać norm w tak dynamicznie 
zmieniających się realiach branżowych?

Robert Pacwa P rzez wiele lat ze względów bez-
pieczeństwa współpraca między 
maszyną a człowiekiem oparta 

była na tzw. wygrodzeniu, czyli specjal-
nie wyznaczonej, oddzielnej strefie, nie-
dostępnej dla ludzi w chwili pracy robota. 
Jednak rozwój technologii sprawił, że 
coraz częściej w przemyśle stosuje się 
roboty współpracujące nowej genera-

cji, tzw. coboty, które dzielą przestrzeń 
roboczą z człowiekiem. Firmy stoją przed 
wyzwaniem, aby innowacje w zakre-
sie robotyzacji szły w parze z bezpie-
czeństwem pracowników, które zawsze 
powinno stanowić priorytet każdego 
przedsiębiorstwa.

Początek robotów przemysłowych 
sięga połowy ubiegłego wieku, jednak 
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to w ostatnich latach wraz z dynamicz-
nym rozwojem przemysłu 4.0 współpraca 
ludzi i robotów szczególnie przybrała na 
sile. Badania pokazują, że na skutek robo-
tyzacji ponad 83% firm zwiększyło skalę 
produkcji, 67% zauważyło spadek kosz-
tów produkcji, 54% podniosło rentow-
ność, a 33% badanych firm zwiększyło 
swoją sprzedaż za granicą (badanie IBnGR 
– „Wpływ robotyzacji na konkurencyj-
ność polskich przedsiębiorstw”, 2015 r.). 
Maszyny z założenia miały ułatwić czło-
wiekowi pracę, zapewniając powtarzal-
ność i precyzję realizacji zadań, które dla 

człowieka mogły być nużące lub męczące, 
co wpływało na zwiększone ryzyko popeł-
nienia przez pracownika błędu. Automa-
tyzacja sprawia, że niektóre branże, jak 
na przykład górnictwo, stały się dzięki 
niej bezpieczniejsze. Jednak wprowadza-
nie jej na coraz większą skalę niesie ze 
sobą konieczność wdrożenia konkretnych 
systemów bezpieczeństwa, minimalizują-
cych ryzyko na linii współpracy człowiek 
– robot.

Każda aplikacja sterująca robotem 
musi być dostosowana do konkretnych 
potrzeb użytkownika, zatem nie można 

mówić o istnieniu uniwersalnej tech-
nologii, która byłaby w stanie zapew-
nić bezpieczeństwo we wszelkich możli-
wych instalacjach. Aby środowisko pracy 
robota spełniało niezbędne normy, należy 
całościowo uwzględnić budowę samej 
maszyny, narzędzia czy specyfikę innych 
urządzeń wykorzystywanych w procesie. 
W praktyce oznacza to, że każda instala-
cja wymaga indywidualnej oceny bezpie-
czeństwa. Zaletą aplikacji jest niewątpli-
wie programowalność robota, czyli możli-
wość zmiany zaprogramowanych ruchów 
bez ingerencji w strukturę mechaniczną 
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lub układ sterowania, umożliwiająca cał-
kowite dostosowanie i modyfikację sys-
temu bezpieczeństwa danej instalacji. 
Przed wdrożeniem robota firmy powinny 
rozważyć wizytę referencyjną i przeprowa-
dzenie testów w centrum aplikacji. Taką 
możliwość daje np. Regionalne Centrum 
Aplikacji Zrobotyzowanych w Warszawie 
firmy ABB. Pozwala sprawdzić wydajność 
aplikacji zrobotyzowanej, a przede wszyst-
kim potwierdzić, czy rozwiązanie tech-
niczne z robotem, jakie zamierzamy wdro-
żyć, sprawdzi się w rzeczywistych warun-
kach produkcyjnych.

Roboty do zadań specjalnych
Jeżeli zaangażowanie pracownika w pro-
ces produkcyjny jest niemożliwe, np. ze 
względu na warunki produkcji, wówczas 
maszyny oddzielane są mechanicznymi 
elementami zabezpieczającymi. Dostęp 
do strefy robotów jest w pełni kontro-
lowany, udzielany jedynie z konieczno-
ści prac serwisowych. Strefa oddzielona 
jest drzwiami bezpieczeństwa wyposażo-
nymi w specjalne czujniki, które zatrzy-
mują pracę robota w chwili ich otwar-
cia. Robot, pozostając w zamkniętej stre-
fie, może realizować prace niebezpieczne 
dla człowieka. Tak jak w przypadku prac 
odlewniczych, gdzie temperatura sięga kil-
kuset stopni Celsjusza i wykonanie czyn-
ności przez pracownika w takich warun-
kach byłoby niemożliwe. Aplikacje 
z odgrodzoną strefą pracy robota stosuje 

się również przy czynnościach, które są 
dla człowieka szkodliwe lub ryzykowne: 
piaskowaniu, skrawaniu, operowaniu 
ciężkimi ładunkami czy paletyzacji. 

Tworzenie wygrodzeń i specjal-
nych osłon, które zmniejszają lub elimi-
nują bezpośredni dostęp do strefy pracy 
robota, to jednak niejedyne rozwiązanie 
zwiększające bezpieczeństwo eksploata-
cji robota. W powszechnym zastosowaniu 
są też podzespoły elektromechaniczne, 
takie jak wyłączniki bezpieczeństwa, blo-
kady i moduły, które utrudniają celowe 
obejście zabezpieczeń. Oczywiście każdy 
pracownik powinien przejść odpowiednie 
szkolenie z obsługi maszyn i mieć świa-
domość, jak istotne jest przestrzeganie 
zasad BHP czy zaleceń producentów. Pra-
codawcy często stosują jednak dodatkowe 
rozwiązania pozwalające na lokalizację 
pracownika w pobliżu instalacji, by do 
minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia 
niebezpiecznego zdarzenia. Wykorzysty-
wane są więc zabezpieczenia optoelektro-
niczne, laserowe skanery czy kamery 3D. 
Ponadto zapewnieniu ochrony służą rów-
nież wielofunkcyjne sterowniki bezpie-
czeństwa, monitorujące prędkości i poło-
żenie w pobliżu aplikacji. Nad integracją 
wszystkich tych systemów czuwają z kolei 
złożone moduły sieciowe. 

Techniki współpracy
Mechaniczne wygrodzenie to jedno z pod-
stawowych zabezpieczeń w przypadku 

robotów oddzielonych, jeśli natomiast 
pracownik i robot współdzielą obszar 
roboczy, bezpieczeństwo zapewniają kom-
ponenty wbudowane w maszyny bądź 
bezpośrednio na nich umieszczone. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami rozwią-
zania te powinny, według normy PN-EN 
ISO 10218-1, spełniać poziom bezpie-
czeństwa PL(d) oraz architekturę katego-
rii 3. Mimo rygorystycznych i dosyć pre-
cyzyjnych przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa współpraca z cobotami rów-
nież może wiązać się z pewnym ryzykiem, 
np. wystąpieniem kolizji między maszyną 
a pracownikiem, jako że strefy pracy czło-
wieka i robota w pewnym zakresie nacho-
dzą na siebie. 

W przypadku współpracy z cobotami 
istnieją dwa najbardziej prawdopodobne 
rodzaje zdarzenia: uderzenie i zacisk, 
szczególnie niebezpieczny dla pracownika. 
Ze względu na te zagrożenia ogranicza 
się w robotach np. elementy zaciskowe, 
a także stosuje zaawansowane mechani-
zmy sterowania czy inteligentne czujniki, 
które zapobiegają wypadkom lub, jeśli do 
nich dojdzie, wstrzymują pracę urządze-
nia. Robota służącego m.in. do montażu 
małych części cechuje wysoki stopień bez-
pieczeństwa w trakcie eksploatacji – dwu-
ramienna konstrukcja nie zawiera bowiem 
elementów grożących uszczypnięciem czy 
zakleszczeniem. Zaokrąglone osłony, wbu-
dowane przewody i niska masa pozwalają 
na instalację cobota bez odgradzania jego 
strefy pracy.

TEMAT NUMERU
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Rynek robotów wPolsce
Przyrost liczby robotów w Polsce wciąż na wysokim poziomie
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Należy przy tym pamiętać, że powyż-
sze sytuacje, przy przestrzeganiu określo-
nych standardów bezpieczeństwa, należą 
do rzadkości. Coboty doskonale spraw-
dzają się we współpracy z ludźmi, odcią-
żając ich w uciążliwych i monotonnych 
zadaniach. 

Inteligentny monitoring
W sytuacji gdy współpraca między robo-
tem a człowiekiem zakłada operowanie 
większymi ładunkami, wyżej wymienione 
koncepcje bezpieczeństwa są niewystar-
czające. W obrębie współpracy z robotem 
wyznaczane są wówczas konkretne strefy, 
których granice można dynamicznie regu-
lować i dostosowywać do zmieniających 
się potrzeb. Ogromną rolę odgrywa tutaj 
stopniowy monitoring i obserwacja zda-
rzeń – umożliwia to określenie, czy czło-
wiek znajduje się w promieniu możliwych 

niebezpiecznych ruchów maszyny (strefa 
ostrzegania), czy jest już w zasięgu strefy 
bezpieczeństwa.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu 
monitoringu przestrzeni powstają nie-
mal każdego dnia, stwarzając nowe moż-
liwości w zakresie projektowania aplika-
cji. Dalsza ewolucja tych rozwiązań zależy 
od przyszłych potrzeb instalacji. Zamiast 
natychmiast zatrzymywać pracę robota, 
można byłoby reagować bardziej elastycz-
nie, gdyby robot znał bezpieczny zakres 
swojego ruchu, a kamery rejestrowały na 
bieżąco położenie ludzi w jego obrębie.

Czy ustawy wierzą w roboty?
Wymieniając technologiczne rozwiąza-
nia, które zwiększają bezpieczeństwo na 
linii produkcji robot–człowiek, nie można 
zapominać o standardach i procedu-
rach prawnych, które powinny regulować 

wszelkie aplikacje. Projektanci systemów 
zrobotyzowanych muszą bezwzględnie 
pamiętać o unijnych dyrektywach regu-
lujących bezpieczeństwo pracy stanowisk 
zrobotyzowanych. Należy ciągle spraw-
dzać ich aktualność. Kolejnym zabezpie-
czeniem jest umieszczenie przez produ-
centa znaku CE na swojej aplikacji, co 
stanowi potwierdzenie, że instalacja speł-
nia wszelkie wymogi w zakresie bezpie-
czeństwa ochrony i zdrowia. 

Robert Pacwa Robert Pacwa – absolwent Politechniki Ślą-
skiej, kierunku Automatyki i Robotyki na 
wydziale Mechanicznym Technologicz-
nym. W firmie ABB pracuje od 2012 r. 
Zawodowo z branżą robotyki związany od 
2006 r., początkowo jako kierownik pro-
jektów aplikacji zrobotyzowanych, a obec-
nie jako kierownik działu sprzedaży robo-
tyki ABB w Polsce.

CE 
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FIRMA PREZENTUJE

Roboty? Do us ug!
Roboty serwisowe do wykonywania prac 
domowych czy opieki zdrowotnej od d u -
szego czasu znajduj  si  na pierwszych stro-
nach gazet. W wiecie robotyki przemys o-
wej roboty bardzo dobrze sprawdzaj  si  przy 
produkcji samochodów. Znajdujemy wie-
le przypadków, w których setki robotów pra-
cuj cych w specjalnych celach spawaj  ca e 
nadwozia samochodów. – Wi kszo  czynno-
ci mo na obecnie zautomatyzowa  w takich 

warunkach – wyja nia Marc Burzlaff, dyrek-
tor zarz dzaj cy EngRoTec. – W przysz o ci 
kluczem b dzie wprowadzenie ludzi do tego 
procesu i po czenie ich inteligencji z korzy-
ciami p yn cymi z robotyki. Wynikiem takiej 

wspó pracy b dzie bardziej wydajny i ela-
styczny proces produkcji oraz lepsze warunki 
pracy operatorów. 

Przede wszystkim bezpiecze stwo
Podczas gdy ludzie i roboty pracuj  oraz prze-
mieszczaj  si  w tym samym obszarze, kon-
takt pomi dzy nimi jest nieunikniony. 

Burzlaff, który zrealizowa  wiele projek-
tów HRC, wie, e czas reakcji w ramach ca e-
go a cucha bezpiecze stwa mo e by  czyn-
nikiem rozstrzygaj cym o sukcesie aplikacji 
HRC. – Je eli mo na uzyska  bezpieczny czas 
reakcji warto ci 350 do 400 milisekund, mo -
na zmniejszy  odst py bezpiecze stwa nawet 
o 50% w porównaniu do obecnego stanu rze-
czy – wyja nia. W ten sposób mo na tak-
e ograniczy  ogóln  przestrze  zajmowan  

przez urz dzenia. Pracownicy ceni  krótsze 
odleg o ci, które musz  pokonywa , a tak e 
bardziej ergonomiczne stanowiska robocze. 

Konwencjonalne rozwi zania MRC opiera-
j  si  na standardowych robotach posiada-
j cych w asne systemy sterowania, które 
komunikuj  si  z systemem bezpiecze stwa 
i kontroli celi. Zdecentralizowane zarz dzanie 
wieloma parametrami bezpiecze stwa oraz 

komunikacja pomi dzy systemami wyma-
gaj  ogromnych nak adów pracy projekto-
wej. – Przy takim poziomie z o ono ci nie jest 
mo liwe osi gni cie czasów reakcji poni ej 
500 milisekund – twierdzi Burzlaff. 

openROBOTICS dla integracji
W 2015 r. EngRoTec opracowa  oparty na 
sztucznej inteligencji uk ad sterowania robo-
tem. Pozwoli  on na znaczn  optymalizacj  
monta u cz ci karoserii i usprawni  wspó -
prac  mi dzy cz owiekiem i robotem. To 
sprawdzone i uznane przez bran  rozwi -
zanie zosta o obecnie rozwini te w posta-
ci nowej instalacji pokazowej HRC. – Mo -
liwo  realizowania takich scenariuszy dla 
naszych klientów w oszcz dny sposób sta-
a si  podstaw  naszej pracy – mówi Burz-

laff. – By to osi gn , musieli my ca kowicie 

przeprojektowa  nasze rozwi zania w zakre-
sie automatyki. 

Po dog bnej analizie rynku in ynierowie 
EngRoTec zdecydowali si  na robota Comau, 
wspieranego przez dowolnie konfigurowal-
n  technologi  sterowania B&R. Wynikiem 
tej wspó pracy jest openROBOTICS, pozwala-
j cy na cis  integracj  wspomnianego robo-
ta z ca o ci  linii. – Firma Comau zrezygno-
wa a z w asnych komponentów steruj cych 
robotami, co znacznie upro ci o ca  techno-
logi . Ponadto technologia B&R, stosowa-
na do sterowania i poruszania robotem oraz 
do celów bezpiecze stwa, jak te  pakiet tech-
nologii SafeROBOTICS nie tylko istotnie obni-
y y koszt projektowania, lecz tak e skróci-
y czas reakcji – mówi Tobias Daniel, dyrektor 

ds. sprzeda y i marketingu robotyki w firmie 
Comau. 

Cz owiek i maszyna – zespó  marze
Konfigurowalne systemy sterowania od B&R
Najstarszym marzeniem cz owieka jest, by ludzie i roboty pracowa y rami  w rami  w idealnej harmonii. 
Po czenie najlepszych cech obu wiatów mo e pomóc zoptymalizowa  istniej ce procesy i umo liwi  
powstanie ca kiem nowych rozwi za . Instalacja pokazowa firmy EngRoTec udowadnia, e nawet w ide-
alnych warunkach pracy wysoce wydajnych robotów prawdziwa wspó praca mi dzy lud mi a robotami 
(HRC) jest mo liwa. Wa n  rol  odrywa w pe ni konfigurowalna technologia sterowania od B&R.

Fot. Robot przechodzi w stan bezpiecznego zatrzymania, utrzymuj c element na miejscu 
w czasie, kiedy r cznie montowane s  zawiasy.

B&R 02 art spons.indd   2 2018-09-05   13:21:02
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Wprowadzaj c SafeROBOTICS, B&R ustanawia 
nowe standardy
Takie rozwi zania naprawd  podkre laj  silne strony B&R jako 
dostawcy systemów. Sterowanie, ruch oraz zintegrowana techno-
logia bezpiecze stwa mog  zosta  dobrane i skonfigurowane na 
potrzeby konkretnej aplikacji. Protokó  ethernetowego cza czasu 
rzeczywistego POWERLINK, wyposa onego w pakiet openSAFETY 
oraz mo liwo  wykonania ca ego projektu w jednym oprogramo-
waniu – B&R Automation Studio, przekona y in ynierów EngRoTec. 
B&R nadal wspiera ich prace projektowe, zapewniaj c ró norodne 
pakiety technologiczne. 

Jednym z takich pakietów jest SafeROBOTICS, zawieraj cy funk-
cje bezpiecze stwa, które mo na zastosowa  w ró norodnych roz-
wi zaniach HRC. Przyk adowo, wiele ko nierzy, po cze , punk-
tów monitorowania oraz punktów centralnych narz dzi, a tak e 
do 20 prostopad o cianów lub p aszczyzn umieszczonych gdziekol-
wiek w okre lonej przestrzeni, mo e by  równocze nie monitoro-
wanych, a ich konfiguracja mo e by  zmieniana w czasie rzeczywi-
stym. Konfigurowanie jest jeszcze atwiejsze, gdy dane te mo na 
zastosowa  bezpo rednio z narz dzia symulacyjnego. 

SafeROBOTICS obejmuje tak e bezpieczne funkcje sterowania 
nap dami, które monitoruj  przesuwanie si  punktu centralnego 
narz dzia (TCP) robota i zapewniaj  bezpieczne pozycjonowanie, 
pr dko  i kierunek pracy robota. Bez takich funkcji zastosowanie 
HRC by oby trudne, a nawet niemo liwe. 

Dzi ki nim czas reakcji aplikacji bezpiecze stwa mo e zosta  istot-
nie skrócony. – W tej aplikacji uzyskali my bezpieczny czas reakcji 
320 milisekund od momentu, gdy skaner laserowy wykryje naru-
szenie obszaru roboczego, do momentu bezpiecznego unierucho-
mienia nap du. To wiatowy rekord – nadmienia Markus Sandhöf-
ner, dyrektor zarz dzaj cy B&R Niemcy. 

Zwi kszenie wydajno ci i obni enie nak adów pracy
Burzlaff widzi korzy ci dla klientów szczególnie w lepszym dopaso-
waniu marginesów bezpiecze stwa oraz w ograniczeniu miejsca 
zajmowanego przez szaf  sterownicz . Zdecydowane zmniejszenie 
przestrzeni przynosi wyra n  popraw  dla pracowników linii pro-
dukcyjnej pod wzgl dem odleg o ci, jakie musz  pokonywa . 

– Je eli jeszcze bardziej skupimy si  na pracy wspieranej przez 
baz  danych i dodatkowo ograniczymy ilo  sprz tu, stosuj c kur-
tyny wietlne openSAFETY, b dziemy w stanie skróci  czasy reak-
cji o kolejne 70 milisekund. To wielki krok naprzód we wspó pracy 
ludzi z robotami na linii monta owej – o wiadcza Burzlaff. – Mo -
na mia o stwierdzi , e dalsze rozwijanie tej technologii przynie-
sie du e korzy ci. 

B&R Automatyka Przemys owa Sp. z o.o.
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tel. +48 618 46 05 00
www.br-automation.com
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Całkowicie magnetyczne mocowanie

Umożliwia adaptację maszyny. 
Jak żaden inny system transportowy.

Szybkie elementy przekierowujące 

www.br-automation.com/ACOPOStrak

ACOPOStrak
Najwyższa efektywność 
produkcji

Elastyczność projektowania torów

http://www.br-automation.com
https://www.br-automation.com/en/products/versatile-transport-systems/acopostrak/


dzeń służących do komunikacji? Jakie 
zastosowania znajdują tytułowe rozwią-
zania? Na te i inne pytania odpowiemy 
w niniejszym raporcie, powołując się na 
opinie dostawców, a także wyniki uzy-
skane z ankiety przeprowadzonej wśród 
czytelników magazynu „Control Engine-
ering Polska”.

Z kablem czy bez kabla?
Jakie urządzenia preferują użytkow-
nicy – przewodowe czy bezprzewodowe? 
Z ankiety redakcyjnej przeprowadzonej 
wśród czytelników magazynu „Control 
Engineering Polska” wynika, że zdania na 
ten temat są podzielone. Połowa respon-
dentów chętniej sięga po urządzenia bez-
przewodowe, natomiast druga połowa 
woli tradycyjne połączenie kablowe.

Jak wyjaśnia Paweł Auguściuk, inży-
nier projektu w firmie Automatech, 
w zależności od potrzeb można zna-
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T echnologia komunikacji bezprze-
wodowej jest obecnie najprężniej 
rozwijającym się segmentem rynku 

telekomunikacyjnego. Jakie sieci bezprze-
wodowe cieszą się największą popular-
nością? Jakie czynniki mają decydujący 
wpływ na wybór przemysłowych urzą-

Komunikacja bezprzewodowa
Coraz częściej odbiorcami technologii bezprzewodowych są zakłady przemysłowe, gdzie wykorzystuje 
się je głównie do monitoringu, diagnostyki czy telemetrii. Możliwość oderwania się od sztywnej 
infrastruktury kablowej skutkuje m.in. łatwością rekonfiguracji stanowisk pracy i linii technologicznych, 
co dla wielu użytkowników stanowi ogromną zaletę.

RAPORT

Agata Abramczyk
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leźć odpowiednie rozwiązania oferowane 
przez technologię bezprzewodową. Mimo 
że przy obecnych możliwościach tech-
nologicznych niemal dla każdej aplika-
cji można dobrać technologię bezprze-
wodową, to jednak nie zawsze jest taka 
potrzeba.

Należy pamiętać, że tradycyjne połą-
czenie kablowe jest tańsze i nie ma wielu 
ograniczeń, jakie ma technologia bezprze-
wodowa – w związku z tym bardzo często 
to „kabel” jest wybierany.

Jak wyjaśnia ekspert, zalety technolo-
gii bezprzewodowej są oczywiste. Należą 
do nich: mobilność maszyn, elastyczność 
parku maszynowego, łatwość konfigura-
cji połączeń w porównaniu do koniecz-
ności kablowania zakładu czy mobilność 
operatorów. Dodatkową zaletą w niektó-
rych systemach jest bezpieczeństwo pra-
cowników, którego poziom zwiększa się 
dzięki systemom zdalnego monitorowania 
i ostrzegania.

Natomiast wadami mogą być poten-
cjalne zagrożenia zakłóceń w komunika-
cji. Zarówno zakłócenia fizyczne, elek-
tromagnetyczne, radiowe, jak i problemy 
z infrastrukturą sieci GSM – wszystkie 
te potencjalne zagrożenia mogą wystąpić 
i w konsekwencji zakłócić pracę sieci bez-
przewodowej. Porównać je jednak można 
do zagrożeń wynikających z przerwania 
kabli czy zaniku zasilania, co ma miejsce 
w tradycyjnych sieciach sterowania.

Również zdaniem Kamila Wachowicza, 
szefa produktu – automatyka w firmie 
Phoenix Contact, główną wadą technolo-
gii bezprzewodowych jest mniejsza odpor-
ność na zakłócenia, a zaletami – elastycz-
ność systemu wynikająca z braku okablo-
wania, dzięki czemu można go z łatwością 
modyfikować lub przenosić w inne miej-
sce (np. instalacje tymczasowe, takie jak 
kopalnie, kamieniołomy itd.). Chcąc czer-
pać jak najwięcej korzyści z takiego roz-
wiązania, trzeba pamiętać o tym, że każda 
instalacja bezprzewodowa powinna być 
przetestowana w miejscu, gdzie zostanie 
docelowo zainstalowana. Pozwoli to na 
uniknięcie przykrych niespodzianek pod-
czas eksploatacji. 

Wi-Fi i GSM na czele
Z doświadczenia Pawła Auguściuka 
z firmy Automatech wynika, że zdecy-
dowanie największą popularnością cie-
szą się rozwiązania umożliwiające komu-

nikację za pośrednictwem sieci GSM oraz 
radiowe. Systemy GSM wymieniają dane 
bezpośrednio, np. wysyłając komendy do 
urządzeń mających wbudowane modemy 
lub za pośrednictwem Internetu i pod-
łączonych do niego systemów SCADA. 
Swoją popularność zyskały dzięki możli-
wości pracy na dużych odległościach bez 
dodatkowych inwestycji w infrastrukturę. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
również systemy komunikacji radiowej, 
stosowane w zdalnym sterowaniu maszyn 
oraz aplikacjach wymagających przesyłu 
kompaktowego pakietu danych. 

Mówiąc o technologiach bezprzewo-
dowych, nie należy zapominać o Zig-
Bee, która to, zdaniem Michała Sadow-
skiego, dyrektora sprzedaży w firmie 
Antaira Technologies, jest niewątpliwie 
ważną w przemyśle technologią komu-

nikacyjną. Jak wyjaśnia ekspert, w prze-
ciwieństwie do standardu Wi-Fi, który 
jest wykorzystywany w transmisji głów-
nie między komputerami i urządzeniami 
przenośnymi, zastosowanie ZigBee już od 
początku sprowadzało się do zapewnia-
nia wymiany danych między przyrządami 
pomiarowymi, np. w sieciach czujniko-
wych, między przetwornikami, licznikami 
czy urządzeniami monitorującymi. Zig-
Bee cechuje się stosunkowo dobrą nieza-
wodnością transmisji oraz elastycznością 
konfiguracji i skalowalnością. Do przesyłu 
danych wykorzystywane jest m.in. pasmo 
2,4 GHz, przy czym prędkość transmisji 
wynosi do 250 kb/s. Wprawdzie to zde-
cydowanie mniej niż w przypadku Wi-Fi, 
jednak jest to rekompensowane bardzo 
niskim poborem energii, co pozwala na 
długą (nawet wieloletnią) pracę urządzeń 

www.controlengineering.pl

Paweł Gogolok, specjalista ds. czujników optycznych, wizyjnych i bezpieczeństwa 
maszyn w firmie Turck

Wymiana informacji drogą radiową ma wiele zalet

Przemysłowe rozwiązania bazujące na elementach komunika-
cji bezprzewodowej zyskują coraz większe grono zwolenników. 
W szczególności dotyczy to polskiego rynku. Konkurencja jest spora 
i producenci prześcigają się w dostarczaniu nowych, interesujących 
rozwiązań. 

Produkty oferujące możliwość wymiany informacji drogą 
radiową mają wiele zalet, m.in. eliminują koszty montażu przewo-
dów, dają możliwość opomiarowania trudno dostępnych lub odle-
głych miejsc na terenie zakładu przemysłowego oraz zapewniają 
szybką instalację i uruchomienie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 

że same urządzenia są proste w obsłudze.
Wśród nowych rozwiązań bazujących na komunikacji bezprzewodowej można 

w szczególności zwrócić uwagę na systemy predykcyjnego utrzymania ruchu, w pełni 
bezprzewodowe czujniki czy systemy Call-for-Parts, ułatwiające komunikację służb 
utrzymania ruchu dzięki dodatkowemu raportowaniu SMS lub e-mail. 

Na etapie doboru modułów komunikacji radiowej warto zwrócić uwagę na wyma-
gania danej aplikacji. Zazwyczaj jednym z najważniejszych parametrów jest odległość, 
na jaką należy przesłać sygnał. Najlepszą praktyką w takiej sytuacji są testy zasięgu, 
dzięki którym można dobrać urządzenia idealnie odpowiadające wymaganiom. Należy 
również wziąć pod uwagę kwestię zasilania (sieciowe lub bateryjne), charakterystykę 
przesyłanych sygnałów (zwykłe, termopary, PT100, liczniki itp.), prędkość itd. 

Doskonałym obszarem do stosowania komunikacji bezprzewodowej są samo-
jezdne wózki AGV. Dzięki dobrze dobranemu systemowi radiowemu możemy nie tylko 
kontrolować i zarządzać całą siecią, ale również zbierać dane o tym, jakie trasy poko-
nał wózek, jakie produkty przewoził itp. Dane te umożliwiają przygotowanie raportów 
pozwalających na optymalizację stanów magazynowych czy poprawę procesów pro-
dukcyjnych, co w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści.

http://www.controlengineering.pl
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zasilanych bateryjnie. Kratowa topologia 
umożliwia rozszerzanie sieci o setki komu-
nikujących się wzajemnie ze sobą urzą-
dzeń. 

Jak zauważa Michał Sadowski, obecnie 
coraz częściej mamy do czynienia z tech-
nologią LoRaWAN. Umożliwia ona uzy-
skanie niewielkich prędkości przesyłu 
danych w zamian za mały pobór mocy. 
LoRaWAN pracuje w nielicencjonowanych 
pasmach ISM (Europa 868 MHz). 

Przyjrzyjmy się teraz preferencjom 
ankietowanych użytkowników doty-
czącym technologii bezprzewodowych. 
Według uczestników badania najwię-
cej zalet mają sieci Wi-Fi (54%) oraz sieci 
GSM (38%). Jak pokazano na rys. 1, 
w dalszej kolejności znalazły się: Wire-
lessHART (30%), radiomodemy (23%), 
Bluetooth (15%) oraz moduły M2M – 
machine to machine (8%). 

Natomiast zdaniem sondowanych 
dostawców najbardziej dynamicznie na 
polskim rynku rozwijają się następujące 
technologie: sieci GSM i moduły M2M 
(po 75% wskazań), sieci Wi-Fi (62%), 
radiometry (38%) oraz Bluetooth (25%).

Główni odbiorcy
Głównymi odbiorcami urządzeń bez-
przewodowych są duże przedsiębiorstwa 
mające rozbudowane zakłady produk-
cyjne o silnie rozproszonej produkcji. Dzi-

siejszy nabywca technologii bezprzewodo-
wej może reprezentować każdą dziedzinę 
przemysłu lub sektora usług. Jak tłuma-
czy Paweł Auguściuk, w tego typu zakła-
dach najczęściej zachodzi konieczność 
stałego monitoringu wielu parametrów, 
a możliwość relokacji maszyn bez koniecz-
ności ingerencji w okablowanie jest rów-
nież bardzo ceniona. 

Rozwiązania bezprzewodowe w prze-
myśle zyskują na popularności przede 
wszystkim tam, gdzie układanie przewo-
dów jest niemożliwe, nieekonomiczne 
lub niesie za sobą ryzyko technologiczne, 
a także wszędzie tam, gdzie ich zasto-
sowanie może skutkować wymiernymi 
zyskami. Jak wyjaśnia Michał Nieużyła, 
inżynier produktu w firmie RAControls, 
ich użycie jest uzasadnione w następują-
cych aplikacjach:

→ eliminacja połączeń ślizgowych, często 
podatnych na zabrudzenia. Jeśli komu-
nikacja jest prowadzona takim złączem, 
wymaga wielu przewodów (pinów), co 
dodatkowo komplikuje konstrukcję złą-
cza. W przypadku zastosowania połącze-
nia radiowego można ograniczyć się tylko 
do połączenia zasilającego;

→ wszelkiego rodzaju urządzenia porusza-
jące się, których obecnie – w dobie maga-
zynów automatycznych i wózków autono-
micznych – jest wyjątkowo dużo. W takim 
przypadku łączność bezprzewodowa jest 
wręcz niezbędna;

→ coraz bardziej popularny zdalny dostęp, 
wykorzystywany głównie do celów serwi-
sowych;

RAPORT

Michał Nieużyła, inżynier produktu w firmie RAControls

Popularność Ethernetu idzie w parze z możliwościami, 
które oferuje

Jeśli chodzi o technologie bezprzewodowe, najczęściej spotykane 
jest wykorzystanie klasycznego Ethernetu w wersji bezprzewodo-
wej (czyli technologii Wi-Fi na paśmie 2, 4 oraz 5 GHz). Sprawdza 
się przede wszystkim przy tworzeniu sieci lokalnej, czyli głównie 
w obrębie jednej hali/jednego zakładu (wszelkiego rodzaju suw-
nice, maszyny obrotowe czy też wspomniane wcześniej systemy 
magazynowe). Dodatkowo wiele urządzeń przemysłowych wyko-
rzystuje protokoły ethernetowe (zwłaszcza Ethernet/IP oraz Profi-
net), co dodatkowo upraszcza budowę sieci.

W rozwiązaniach telemetrycznych historycznie popularne 
były radiolinie na pasma 400 i 868 MHz, jednak wykorzystanie ich mogło być przy-
czyną dodatkowych problemów (mowa tu głównie o kwestiach związanych z licencją 
na pasmach komercyjnych). Moim zdaniem w telemetrii coraz bardziej popularne są 
obecnie rozwiązania wykorzystujące sieci komórkowe (GPRS i nowsze generacje Inter-
netu mobilnego), jako że infrastruktura tych sieci jest coraz bardziej rozbudowana, 
i często jest to dużo prostszy sposób na zapewnienie łączności, w przeciwieństwie do 
budowy własnej radiolinii.

Jeśli chodzi o systemy zdalnego serwisu, praktycznie wszystkie bazują na bezprze-
wodowej łączności internetowej, na architekturze typu cloud, co z kolei w prosty spo-
sób zapewnia użytkownikom dostęp do urządzeń z dowolnego miejsca na ziemi.

Rys. 1. Technologie bezprzewodowe postrzegane 
jako rozwiązania mające najwięcej zalet

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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→ zbieranie danych z rozproszonych lokali-
zacji (mniej lub bardziej klasyczna teleme-
tria).

Jeśli chodzi o ostatni z wyżej wymienio-
nych obszarów zastosowań, to – zdaniem 
Pawła Auguściuka – zastosowanie tele-
metrii jest optymalnym rozwiązaniem 
szczególnie w przypadku konieczności 
monitoringu i sterowania oddalonych 
od siebie obiektów. Zwłaszcza w gospo-
darce wodnej i energetycznej zdalny 
dostęp do danych telemetrycznych oraz 
możliwość podjęcia natychmiastowych 
działań zdalnych to bardzo korzystne roz-
wiązanie ze względów ekonomicznych 
i funkcjonalnych.

Zgodnie ze wskazaniami ankietowa-
nych najpopularniejszymi zastosowa-
niami urządzeń bezprzewodowych są 
przede wszystkim: monitoring i diagno-
styka (69% użytkowników i 78% dostaw-
ców), telemetria (62% użytkowników 
i 75% dostawców), a także systemy alar-
mowe i bezpieczeństwa oraz inne zastoso-
wania przemysłowe (54% użytkowników 
i 75% dostawców). W dalszej kolejno-
ści były wymieniane: zdalne sterowanie, 
branża wodno-kanalizacyjna, energetyka, 
a na samym końcu handel, kasy i banko-
maty (rys. 2). 

Jeśli chodzi natomiast o najbardziej 
perspektywiczne zastosowania bezprze-
wodowych urządzeń przemysłowych 
w naszym kraju, to – zdaniem uczest-
ników badania – są nimi: monitoring 
(85%), telemetria (76%), różnego rodzaju 
systemy alarmowe (70%), maszyny 
(62%), transport i logistyka (54%), kon-
trola dostępu (46%) oraz e-metering 
(38%) oraz HVAC (23%). 

Czynniki determinujące wybór
Optymalny wybór technologii bezprze-
wodowej dla wielu osób może być nie 
lada wyzwaniem. Jak powinno się dobie-
rać technologie komunikacyjne do zasto-
sowań? Zdaniem Kamila Wachowicza 
z firmy Phoenix Contact zastosowanie 
odpowiedniej technologii zależy od wielu 
czynników, z których najważniejszymi są: 
wymagana odległość, szybkość i rozmiar 
przesyłanych plików oraz możliwe zakłó-
cenia. Mając je wszystkie na uwadze, 
jesteśmy w stanie prawidłowo dobrać 
odpowiednią technologię. Oprócz wszyst-
kich wyżej wymienionych parametrów 
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Rys. 2. Najpopularniejsze zastosowania urządzeń
bezprzewodowych
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Michał Sadowski, dyrektor sprzedaży w firmie Antaira Technologies

Wybór technologii bezprzewodowej a odległość

W ostatnich latach systemy komunikacji bezprzewodowej rozwi-
jają się bardzo dynamicznie. Na skutek przełamania szeregu barier 
rozwojowych jakość i niezawodność przesyłu nawet w trudnych 
warunkach przemysłowych jest obecnie na dobrym poziomie. 

Komunikacja bezprzewodowa znajduje zastosowanie w takich 
aplikacjach, jak: monitoring, pomiary i sterowanie procesów pro-
dukcyjnych; kontrola parametrów meteorologicznych, poziomu 
wód, monitoring jakości powietrza; monitoring wideo oraz Inteli-
gentne Systemy Transportowe. W obszarach tych największą popu-
larnością cieszą się systemy bazujące na GSM, Wi-Fi, Bluetooth, 

LoraWan, jak również tradycyjne radiolinie. 
W przypadku komunikacji na duże odległości bezsprzecznym liderem jest obecnie 

komunikacja wykorzystująca sieci GSM. W przypadku standardu komunikacji LTE prze-
pustowość może wynosić nawet kilkadziesiąt Mb/s. Spadające ceny transferu danych 
u operatorów GSM, dobra jakość transmisji i coraz większa dostępność przyczyniają się 
do rosnącej popularności tego standardu. Jednakże w niektórych aplikacjach cały czas 
znajdują zastosowanie klasyczne radiolinie. Cechuje je niezależność od operatora GSM 
i brak kosztów transferu. Mimo że zapewniają znacznie mniejsze przepustowości niż 
LTE, to ciągle są stosowane wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo i stabilność połączenia 
jest sprawą kluczową – w aplikacjach wojskowych czy przemyśle chemicznym.

W przypadku komunikacji na mniejsze odległości królują standardy takie jak Wi-Fi, 
ZigBee czy Bluetooth. Wiodącym i najbardziej popularnym standardem jest Wi-Fi, cha-
rakteryzujący się dobrą przepustowością i niewygórowaną ceną. Nie mniej ważny jest 
pracujący w paśmie 2,4 GHz Bluetooth. Przeznaczony jest on do aplikacji o niewielkim 
zasięgu i małym poborze energii – często jest stosowany do przesyłania danych z prze-
nośnej aparatury pomiarowej czy do zdalnego programowania mikrokontrolerów PLC.

http://www.controlengineering.pl
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należy również zwrócić uwagę na sposób 
szyfrowania przesyłanych plików.

Jak dodaje Paweł Auguściuk z firmy 
Automatech, oprócz takich cech, jak wiel-
kość możliwego do przesyłu pakietu 
danych, rodzaj komunikacji i właściwy 
dobór typu sygnału do środowiska, 
w jakim system będzie funkcjonować, 
duże znaczenie powinna mieć także moż-
liwość realizacji funkcji bezpieczeństwa 
i ich kategoria, co jest szczególnie istotne 
przy systemach radiowego sterowania 
maszyn. 

Jeśli chodzi o kwestie związane z bez-
pieczeństwem, to – jak wyjaśnia Dariusz 
Nowak z firmy Pace Poland – obserwu-
jąc rynek komunikacji bezprzewodowej 
w Polsce, można zauważyć niski poziom 
wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeń-
stwa i świadomości zagrożeń sieciowych. 
Nagminne jest ignorowanie wymogu szy-
frowania danych przesyłanych przez sieć 
publiczną czy pomijanie prostej proce-
dury dwustopniowej autoryzacji dostępu 
do instalacji podłączonych do Internetu. 
Skutkuje to z jednej strony podłącza-
niem kosztownych instalacji do Internetu 
w sposób pozwalający na ich przejęcie, 
uszkodzenie, zainfekowanie i wykorzysta-
nie do destabilizacji pracy innych syste-
mów czy kradzieży danych poufnych. Na 
drugim biegunie mamy całkowite izolowa-
nie instalacji od Internetu pomimo tego, 
że są dostępne proste we wdrożeniu i nie-
drogie w utrzymaniu rozwiązania gwaran-
tujące cyberbezpieczeństwo w przemyśle, 
o których warto pamiętać.

Co do najważniejszych kryteriów bra-
nych pod uwagę podczas zakupu przemy-
słowych urządzeń służących do komuni-
kacji, zdaniem ankietowanych użytkow-
ników są nimi przede wszystkim: nieza-
wodność (84%), łatwość obsługi (69%), 
łatwość implementacji rozwiązania 
(54%), dostępne interfejsy komunikacyjne 
(46%), maksymalny zasięg (44%), cena 
(40%), stopień ochrony (38%), referen-
cje oraz doświadczenie dostawcy (36%), 
marka (24%), przepustowość (23%) oraz 
zakres częstotliwości pracy (8%) – rys. 3.

Z kolei w opinii sondowanych dostaw-
ców klienci zwracają uwagę głównie na 
cenę (87%), interfejsy komunikacyjne 
(75%) oraz niezawodność i łatwość imple-
mentacji rozwiązania (62%).

Jeśli chodzi o cenę, która zdaniem 
dostawców jest głównym czynnikiem 
determinującym wybór urządzenia do 

RAPORT

Rys. 3. Najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas zakupu 
przemysłowych urządzeń służących do komunikacji

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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komunikacji, większość użytkowników 
twierdzi, że nie jest ona zbyt wygóro-
wana. Na pytanie: „Czy aktualne ceny 
przemysłowych urządzeń bezprzewodo-
wych są adekwatne do ich możliwości?” 
respondenci odpowiedzieli: „raczej tak 
(38%), „jak najbardziej tak” (24%), „nie” 
(23%) oraz „nie mam zdania” (15%). 

Dla wielu osób nie bez znaczenia jest 
też współpraca z dostawcą/dostawcami 
urządzeń bezprzewodowych, która została 
oceniona: dobrze (54%), bardzo dobrze 
(31%) lub źle (15%) – głównie ze względu 
na brak wsparcia serwisowego.

Najbliższa przyszłość – plany 
zakupowe i prognozy sprzedaży
Naszych respondentów zapytaliśmy 
również o plany zakupu przemysło-
wych urządzeń bezprzewodowych. Oka-
zuje się, że w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy 75% ankietowanych ma zamiar 
nabyć tego typu rozwiązania, z czego 5% 
osób chce przeznaczyć na ten cel sporą 
część budżetu, a 70% – niewielką część 
budżetu. Pozostali uczestnicy badania 
(25%) nie zamierzają w tym czasie doko-
nywać tego rodzaju zakupów. 

Jak deklarują użytkownicy, moduły 
i urządzenia do komunikacji bezprzewo-
dowej kupowane są przez nich najczęściej 
samodzielnie (70%), rzadziej w systemach 
(30%). 

Z praktyki sondowanych dostawców 
również wynika, że rozwiązania te dużo 

www.controlengineering.pl

Paweł Auguściuk, inżynier projektu w firmie Automatech

Intensywny rozwój i ekspansja komunikacji bezprzewodowej 

Rynek systemów komunikacji bezprzewodowej obecnie szybko 
się rozwija. Dzieje się tak za sprawą rozwoju technologii bezprze-
wodowych i w konsekwencji – pojawienia się nowych możliwości 
przy wdrażaniu aplikacji. Komunikacja bezprzewodowa jest dzisiaj 
obecna tam, gdzie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nie było to 
możliwe i zachodziła konieczność wdrażania komunikacji w oparciu 
o rozwiązania przewodowe, często bardziej kosztowne i skompliko-
wane w implementacji. Rozwój ten jest zauważalny również wśród 
integratorów automatyki – coraz więcej firm ma w swojej ofercie 
tego rodzaju systemy, co skutkuje rosnącą konkurencją na rynku. 

Komunikacja bezprzewodowa jest w trakcie intensywnego rozwoju i ekspansji, co 
ma związek z trendami na rynku zmierzającymi do pracy w chmurach, automatyzacji 
i wdrażania założeń Industry 4.0. Jedną z najciekawszych nowości są obecnie systemy 
zdalnego sterowania maszyn drogą radiową, zapewniające zachowanie bezpieczeństwa 
na poziomie zgodnym z SIL3. Ponadto pojawiają się rozwiązania pozwalające na przesył 
coraz większej ilości danych, współpracujące z chmurą, a także szereg systemów uzu-
pełniających.

Rozwojowi segmentu systemów bezprzewodowych sprzyja coraz większa świado-
mość możliwości związanych z ich używaniem, wynikających z decentralizacji syste-
mów sterowania przy jednoczesnym swobodnym wglądzie w funkcjonowanie całego 
systemu. Mobilność maszyn i urządzeń oznacza większą elastyczność parku maszyno-
wego, a mobilność operatorów pozwala na bezpieczniejszą pracę i lepszą kontrolę nad 
sytuacją. 

Jak każda nowa technologia, również systemy bezprzewodowe budzą pewne wąt-
pliwości. Pojawiają się pytania o bezpieczeństwo sieci oraz zawartych w nich danych, 
jak również pewność połączenia i przesyłu danych. Takie wątpliwości wynikają po czę-
ści z braku wiedzy o zabezpieczeniach stosowanych we współczesnych technologiach 
bezprzewodowych, co niewątpliwie spowalnia rozwój rynku. 

https://www.eldar.biz
http://www.controlengineering.pl
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częściej sprzedają się samodzielnie (87%) 
niż w systemach (13%). 

Według oceny ankietowanych dostaw-
ców sytuacja obecnie panująca na pol-
skim rynku urządzeń bezprzewodowych 
jest postrzegana jako dobra (75%) lub 
bardzo dobra (25%) – rys. 4. Nic nie 
wskazuje na to, że miałoby się to zmie-
nić. Wręcz przeciwnie – wszyscy dostawcy 
prognozują, że w ciągu najbliższego roku 
należy się spodziewać zwiększenia sprze-
daży przemysłowych rozwiązań bezprze-
wodowych. Zdaniem respondentów ma to 
związek m.in. z coraz szybszą automaty-
zacją polskiego przemysłu i większą świa-
domością korzyści płynących z zastosowa-
nia urządzeń bezprzewodowych (np. moż-
liwość obniżenia kosztów serwisu gwaran-
cyjnego i pogwarancyjnego). Ponadto, jak 
wyjaśnia jeden z respondentów, w wielu 
aplikacjach, w których koszty przewo-
dów stają się coraz większe, tam pojawia 
się więcej miejsca dla systemów bezprze-
wodowych; rynek coraz częściej wymaga 
komunikacji bezprzewodowej w oferowa-
nych systemach. 

Respondenci są pewni, że najbliż-
sze lata przyniosą jeszcze bardziej dyna-

RAPORT

Dariusz Nowak z firmy Pace Poland

Cyberbezpieczeństwo to podstawa

W lipcowym badaniu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych 
(www.esfr.eu) zawartych jest wiele interesujących informacji na 
temat postrzegania zagrożeń w krajach członkowskich UE. Z bada-
nia wynika, że dominuje strach przed cyberatakami. Dekadę wcze-
śniej, w 2008 roku, tylko 4 kraje członkowskie postrzegały cyber-
ataki jako znaczące i główne zagrożenie. W 2018 roku takich kra-
jów jest aż 18. Raport prognozuje, że w 2028 roku tego typu ataki 
będą priorytetowe dla wszystkich krajów członkowskich. Poszcze-
gólne kraje członkowskie różnią się w kwestii postrzegania podat-
ności na cyberataki. Jeśli chodzi o Polskę, jest ona uważana za kraj 

raczej podatny na tego typu ataki. 
Jako dostawca urządzeń sieciowych i oprogramowania do zabezpieczenia połączeń 

mam możliwość obserwowania z bliska rynku komunikacji bezprzewodowej w Polsce. 
Z obserwacji tych wynika, że w naszym kraju jest zróżnicowany poziom wiedzy dotyczą-
cej cyberbezpieczeństwa i świadomości zagrożeń sieciowych. 

Poza instalacjami zabezpieczonymi wzorowo jest wiele takich, które nie spełniają 
podstawowych standardów bezpieczeństwa. Nagminne jest ignorowanie fundamental-
nych zasad zmniejszających ryzyko ataku, co przejawia się lekceważeniem wymogu szy-
frowania danych przesyłanych przez sieć publiczną, pomijaniem procedury dwuskład-
nikowego uwierzytelnienia oraz brakiem kontroli nad uprawnieniami dostępu do insta-
lacji podłączonych do Internetu. Skutkiem jest podłączanie kosztownych instalacji do 
Internetu w sposób pozwalający na ich przejęcie, uszkodzenie, zainfekowanie i wy-
korzystanie do destabilizacji pracy innych systemów czy kradzieży danych poufnych. 

Pomijając doskonale zabezpieczone systemy, na drugim biegunie znajdują się insta-
lacje całkowicie izolowane od Internetu, mimo że są obecnie dostępne proste we 
wdrożeniu i niedrogie w utrzymaniu rozwiązania gwarantujące cyberbezpieczeństwo 
w przemyśle. 
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miczny rozwój technologii komunikacji 
bezprzewodowych. Wpływ na tę sytuację 
ma wiele czynników. Zdaniem Michała 
Sadowskiego z firmy Antaira Technolo-
gies, jednym z najważniejszych jest z pew-
nością rozwój Internetu Rzeczy, który 
pociąga za sobą konieczność zapewnie-
nia taniej, pewnej komunikacji o małym 

poborze mocy. Jednocześnie rosnąca ilość 
danych będzie wymuszać powstawanie 
technologii o bardzo dużych przepustowo-
ściach.

W opinii uczestników badania rozwią-
zania bezprzewodowe zyskują stale na 
popularności i obejmują kolejne branże, 
na co ma wpływ m.in. poszerzenie oferty 
dostępnej na rynku, odpowiadającej coraz 
to nowszym potrzebom. Zdaniem dostaw-
ców w systemach bezprzewodowych drze-
mie ogromny potencjał – cały czas rośnie 
zapotrzebowanie na tego typu produkty 
oraz pojawiają się nowe rynki zbytu. 
Mimo że w aplikacjach przemysłowych 
wciąż dominują „kable”, niektórzy ana-
litycy prognozują, że przyszłość przemy-
słowej komunikacji należeć będzie do roz-
wiązań bezprzewodowych – wówczas bez-
przewodowość stanie się standardem, 
natomiast „kable” będą postrzegane jako 
ostateczność.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelni-

ków magazynu Control Engineering Pol-
ska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzących 
od dostawców przemysłowych urządzeń 
bezprzewodowych. Raport nie odzwiercie-
dla pełnego obrazu rynku.

CE

www.controlengineering.pl

Online

Więcej informacji na temat wykorzy-
stania komunikacji bezprzewodowej 
w środowisku przemysłowym mogą 
Państwo znaleźć na naszej stronie 
internetowej:
www.controlengineering.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.

Kamil Wachowicz, szef produktu – automatyka w firmie Phoenix Contact 

Przebojem od kilku lat jest technologia Trusted Wireless

Technologia komunikacji bezprzewodowej to obecnie najszyb-
ciej rozwijający się obszar rynku komunikacji przemysłowej. Pol-
ski rynek nie odbiega od rynku ogólnoświatowego i każdego roku 
notowany jest w tym obszarze dwucyfrowy wzrost wartości. 

Najpopularniejszą technologią bezprzewodową jest oczywiście 
transmisja danych z użyciem sieci komórkowych. Popularność jej 
wynika z możliwości przesyłania danych na bardzo duże odległości. 
Trochę mniejszą popularnością (aczkolwiek również dużą) cieszą 
się technologie WLAN i Bluetooth. Stosowane są głównie w halach 
produkcyjnych ze względu na niewielkie odległości działania (do 

200 m). Przebojem od kilku lat jest technologia Trusted Wireless, działająca na trzech 
ogólnodostępnych częstotliwościach (2400, 900 i 868 MHz), która umożliwia przesy-
łanie danych nawet na odległość 20 km. Co ciekawe, częstotliwość 868 MHz, zastoso-
wana w technologii Trusted Wireless, do 2014 roku była używana (i zastrzeżona) przez 
wojska NATO. Obecnie NATO przeszło na inną częstotliwość, co umożliwiło zastosowa-
nie 869 MHz w przemyśle.

Coraz większa popularność systemów komunikacji zdalnej wynika z wielu korzy-
ści płynących z ich zastosowania. Wyobraźmy sobie taką sytuację – producent maszyny 
instaluje ją w zakładzie produkcyjnym oddalonym o kilkaset kilometrów. Maszyna oczy-
wiście wymaga regularnych przeglądów, sprawdzania ustawień, parametrów itp., jed-
nak zamiast za każdym razem wysyłać do niej technika serwisu (co jest czasochłonne 
i kosztowne), możemy najpierw połączyć się z nią zdalnie i sprawdzić wszystkie para-
metry, a nawet je ustawić.
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Rys. 4. Ocena obecnej sytuacji 
panującej na polskim rynku 
urządzeń bezprzewodowych

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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FIRMA PREZENTUJE

Dlaczego dost p zdalny?
Korzystanie z sieci publicznych w celu uzy-
skania dost pu do systemów IT w zak adach 
przemys owych lub do maszyn niesie ze sob  
potencjalne zagro enia w postaci cyberata-
ków na zasoby u ytkownika wystawione na 
ataki w Internecie. Pojedynczy atak na prze-
mys owy system kontroli mo e mie  niepo-

dane konsekwencje, takie jak ingerencja 
w procedury technologiczne, nieuprawniona 
zmiana programów w sterownikach logicz-
nych PLC, wysy anie fa szywych informacji do 
operatorów lub blokowanie alarmów. 

Dlatego te , je li korzystasz z oczywistych zalet 
us ug zdalnej pomocy technicznej zapewnia-
nych przez producentów maszyn, to koniecz-
nie zadbaj przy tym o struktur  swojego syste-
mu, która zagwarantuje rodki zaradcze odpo-
wiednie do ograniczenia ryzyka wyst pienia 
i konsekwencji ewentualnych cyberataków.

Informacje o przemys owych 
systemach kontroli (CS)
Istniej  istotne ró nice pomi dzy sposobem 
dzia ania przemys owych systemów kontroli
i systemów technologii informatycznych (IT), 
które skutkuj  wymaganiem stosowania spe-
cjalistycznego podej cia do sposobu post po-
wania w zakresie zarz dzania bezpiecze stwem.
Jedn  z ró nic jest fakt wykorzystywania przez
przemys owe systemy kontroli w asnych sys-
temów operacyjnych przeznaczonych do pracy
w trybie 24 godziny na dob , 7 dni w tygodniu,
przez 365 dni w roku. Zazwyczaj w systemach
tych magistrala obiektowa jest sprz ona z rze-
czywistymi sygna ami wej ciowymi genero-
wanymi przez czujniki lub posiada wyj cie 
do sterowania ruchem i silnikami urz dze . 
Protoko y wykorzystywane w tych systemach 
s  zaprojektowane do skutecznego dzia ania
z szybk  transmisj  danych i z procesami 
deterministycznymi, jednak kulej  w zakresie 
bezpiecze stwa. Dost pno  w razie potrze-
by jest priorytetem przy projektowaniu prze-
mys owych systemów kontroli.

Wiele norm i najlepszych praktyk w zakre-
sie bezpiecze stwa IT mo na odnie  do 

przemys owych systemów kontroli. Nale-
y tak e uwzgl dni  dodatkowe aspekty ze 

wzgl du na fakt, e znaczenie ryzyka i prio-
rytety w przemys owych systemach kontroli 
ró ni  si  od rozumienia tych poj  w wiecie 
IT. Przyk adowo analiza ryzyka dla IT uwzgl d-
nia wp yw na ewentualn  utrat  danych lub 
nieprawid owy przebieg operacji bizneso-
wych, natomiast najwa niejsze rodzaje ryzy-
ka dla przemys owych systemów kontroli to 
niebezpiecze stwo utraty ycia, uszkodzenia 
sprz tu lub produktu.

Dlatego priorytety bezpiecze stwa równie  
si  ró ni : W przypadku technologii informa-
tycznych (IT) poj cie bezpiecze stwa oznacza 
koncentracj  na zachowaniu poufno ci infor-
macji, natomiast dla technologii operacyj-
nych (OT) oznacza dost pno  systemu.

Pozosta e wa ne ró nice w wymaganiach 
podsumowano w tabeli poni ej.

Dost pno  i bezpiecze stwo to dwa prio-
rytety dla produkcji, wa niejsze nawet od 
zabezpiecze . Oba mog  czasami kolidowa  
z bezpiecze stwem w ramach budowy i dzia-
ania systemu kontroli. 

Na rynku s  dost pne wytyczne i normy 
cyberbezpiecze stwa systemów przemys o-
wych, jak np. ISA 62443, NIST SP800. 

Architektura zapewniaj ca 
bezpieczny dost p zdalny
Podczas projektowania systemu dost pu 
zdalnego trudno okre li  zakres elektronicz-
nego obszaru bezpiecze stwa, poniewa  
odpowiedzialno  za bezpiecze stwo dost -
pu zdalnego le y po stronie dostawcy, tj. zwy-
kle poza stref  zaufan . To dostawca odpo-
wiada za zapewnienie odpowiednich zabez-
piecze  dost pu zdalnego. Cz sto producenci 
maszyn nadaj  wszystkim swoim maszy-
nom te same parametry sieci Ethernet, tj. 
ten sam adres IP oraz w wi kszo ci przypad-
ków korzystaj  z tego samego serwera VPN. 
W takiej sytuacji nie jest w a ciwe rozwi -
zanie, w ramach którego u ytkownik podaje 
adresy IP odpowiadaj ce konfiguracji w swo-
im zak adzie. Ka da maszyna wymaga aby 
konfigurowania zgodnie z potrzebami indywi-
dualnego klienta, a tak e ponownego testo-
wania mo liwo ci komunikacji w systemie 

Najwa niejsze zalecenia dotycz ce 
bezpiecznego dost pu zdalnego 
do przemys owych systemów kontroli

IT OT

Nie w czasie rzeczywistym Dzia anie w czasie rzeczywistym

Reakcja musi by  niezawodna Czas reakcji ma krytyczne znaczenie

Zapotrzebowanie na wysok  przep ywno Niewielka przep ywno  jest akceptowalna

D ugie opó nienie i wysoki poziom zak óce  
akceptowalne

D ugie opó nienie stanowi powa ny problem

Sporadyczne awarie s  dopuszczalne Przestoje s  niedopuszczalne

Integralno  danych ma nadrz dne znaczenie Bezpiecze stwo ludzi ma nadrz dne 
znaczenie

IT OT

Poufno Dost pno

Integralno Integralno

Dost pno  Poufno
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podczas odbioru. To samo dotyczy klienta 
VPN: je li u ytkownik korzysta z konkretne-
go dostawcy technologii VPN, to producent 
maszyn musia by instalowa  klienta VPN na 
ka dym komputerze PC odbiorcy. Zmiany te 
zwi kszy yby z o ono  ca o ci, a tak e koszty 
zwi zane z projektowaniem, budow  i insta-
lacj  systemu.

W celu wyeliminowania tych ogranicze  fir-
ma HMS oferuje eWON, czyli nowocze-
sne rozwi zanie do obs ugi us ug dost pu 
zdalnego oparte na chmurze. Us ugi te s u-

 do zapewniania po cze  u ytkowników 
z maszynami za po rednictwem Internetu. 
U ytkownicy to zazwyczaj in ynierowie – ser-
wisanci lub automatycy – którzy potrzebuj  
dost pu do maszyn zainstalowanych w kilku 
lokalizacjach klientów, zazwyczaj rozproszo-
nych po ca ym wiecie. 

Po stronie u ytkownika instaluje si  aplika-
cj  dzia aj c  na komputerze PC. S u y ona 
do ustanawiania stabilnego po czenia 
komunikacyjnego pomi dzy komputerem 
PC a us ug  chmurow  za po rednictwem 
Internetu. 

Po stronie maszyny znajduje si  router prze-
mys owy pod czony do sterownika logicz-
nego PLC, który stanowi serce maszyny, do 
komputera przemys owego lub do dowolne-
go urz dzenia automatyki znajduj cego si  
na terenie zak adu. 

Podsumowuj c – architektura zapewniaj -
ca zarówno bezpiecze stwo, jak i atwo  
dost pu dla dostawców systemów musi 
obejmowa :

• dedykowany router dla klienta VPN pod -
czony do maszyny, do której ma by  uzyskany 
dost p zdalny; 

• us ug  w chmurze do obs ugi czno ci z ser-
werem VPN, zapewniaj c  inne funkcje bez-
piecze stwa, takie jak filtrowanie adresów 
IP lub portów, dzienniki po cze  do wyko-
rzystania podczas audytów, zarz dzanie rola-
mi itp.;

• klienta VPN, za po rednictwem którego mo -
na bezpiecznie czy  si  z maszyn .

W porównaniu z bezpo rednim dost pem do 
maszyny, dost p do routera poprzez zabez-
pieczon  us ug  w chmurze zapewnia dodat-
kow  warstw  zabezpieczaj c , poniewa  do 
routera dociera tylko zaszyfrowany i uwierzy-
telniony ruch oparty na sieci VPN.

Na kolejnych stronach przedstawiono szereg 
zalece  dla w a ciciela zasobów, które nale y 

uwzgl dni  przy wdra aniu funkcji zdalnego 
dost pu do maszyn.

17 najwa niejszych zalece  
dotycz cych bezpiecznego 
dost pu zdalnego

1.  Dostawca maszyn mo e mie  dost p do 
maszyny, ale nie do sieci zak adowej
Idealne rozwi zanie daje dostawcy dost p 
tylko do maszyn na terenie zak adu, za któ-
re odpowiada. Dlatego system musi by  skon-
figurowany w taki sposób, aby oddzieli  sie , 
w której dzia a maszyna, od reszty infrastruk-
tury sieciowej. W ramach takiego rozwi za-
nia maszyny i urz dzenia nie s  pod czone 
bezpo rednio do sieci zak adowej i nadaje im 
si  ró ne adresy IP.

2.  Unikaj korzystania z urz dze  steruj cych 
maszyn  (np. HMI, PC, sterownik PLC) w roli 
hosta sieci VPN do obs ugi dost pu zdalnego
Wykorzystanie urz dzenia pe ni cego funk-
cj  sterowania maszyn  (takiego jak kompu-
ter PC, interfejs HMI lub sterownik PLC) jako 
hosta sieci VPN mo e ogranicza  dost p-
no  jej zasobów, a tym samym sprawno  
potrzebn  do realizacji g ównego zadania, 
jakim jest sama kontrola nad maszyn . Nie 
nale y te  zapomina , e w celu zachowania 
dost pno ci systemu kontroli musi on rów-
nie  zapewnia  mo liwo  pracy w trybie 
awaryjnym podczas ataku typu DoS. W zwi z-
ku z powy szym router zewn trzny pe ni 
funkcj  zabezpieczenia granicznego, filtruj -
cego okre lone pakiety w celu ochrony syste-
mów kontroli przed bezpo rednimi efektami 
ataków typu DoS. Takie rozwi zanie pozwo-
li unikn  zewn trznego ataku skierowanego 

bezpo rednio na system kontroli i unierucho-
mienia maszyny.

3.  Adres IP routera nie mo e by  widoczny 
w Internecie
Adres IP routera musi pozosta  ukryty, aby 
utrudni  hakerom skanowanie adresów 
w celu przeprowadzenia ataku. W takiej kon-
figuracji po czenie z routerem b dzie mo -
liwe wy cznie przy u yciu prywatnych adre-
sów VPN, a nie publicznych adresów IP.

4.  Dopuszczenie wy cznie po cze  wychodz -
cych z zaufanych stref do stref niezaufanych

aden port wej ciowy zapory nie mo e by  
wystawiony bezpo rednio na sie  interneto-
w . Nie nale y tak e wymaga  korzystania ze 
statycznych adresów IP w Internecie. 

Do ustanawiania bezpiecznego wychodz -
cego tunelu VPN wykorzystuj cego proto-
kó  PPTP router przemys owy u ywa okre lo-
nego konta w chmurze. Tunel jest uwierzy-
telniany i szyfrowany przy u yciu protoko u 
HTTP i przechodzi przez sie  korporacyjn  
oraz zapor  (dotyczy tylko po cze  wycho-
dz cych). Po dotarciu do Internetu informa-
cja przemieszcza si  poprzez sie  w chmurze 
z wykorzystaniem us ug dost pu zdalnego.

5.  Ca y ruch w sieci musi by  szyfrowany
Specjali ci pomocy zdalnej cz cy si  
z maszynami za po rednictwem Interne-
tu powinni korzysta  z protoko u szyfrowa-
nego, np. z po czenia za po rednictwem 
klienta VPN, serwera aplikacji lub bezpiecz-
nego dost pu HTTP, a dodatkowo potwier-
dza  swoj  to samo  za pomoc  silne-
go mechanizmu zabezpiecze , takiego jak 
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uwierzytelnianie wieloczynnikowe oparte na 
tokenach. 

Do szyfrowania nale y stosowa  certyfikaty
klucza publicznego zgodne z powszechnie 
przyj tymi normami i wytycznymi, jak np. 
Internet Engineering Task Force (IETF) wg RFC 
3647 dla PKI opartych na X.509 (infrastruktu-
ra klucza publicznego o d ugo ci 2048 bitów).

6.  Zmie  domy lne has o podczas konfiguro-
wania urz dzenia po raz pierwszy
Domy lne has a stosowane w urz dzeniach 
automatyki przemys owej s  powszechnie
u ywane przez u ytkowników, mo na je 
atwo znale  w Internecie lub w instrukcji

obs ugi. Dlatego pami taj, aby zmieni  do-
my lne has o podczas pierwszej konfiguracji 
urz dzenia/aplikacji. Dzi ki mo liwo ci zmia-
ny domy lnych hase  mo na zabezpieczy  
system przed nieautoryzowanym dost pem 
u ytkowników korzystaj cych z tych hase .

7.  Stosuj zalecane zasady bezpiecze stwa 
hase  równie  w sterowniku PLC
Cel nadrz dny korzystania z dost pu zdalne-
go to zmiana konfiguracji maszyny poprzez 
dost p do urz dze  bezpo rednio steruj -
cych dan  maszyn . Zasada tworzenia moc-
nych hase  w sterowniku PLC zapewnia ko -
cow  warstw  ochrony.

8, 9, 10...
– Aby pozna  wszystkie 17 zalece , skontak-
tuj si  z nami, a otrzymasz pe n  wersj  bia-
ej ksi gi pt. „17 najwa niejszych zalece  

dotycz cych bezpiecznego dost pu zdalne-
go” (w j zyku angielskim). Nasz  misj  jest 
dostarczanie klientom bezpiecznych rozwi -
za  dost pu zdalnego oraz niezawodnych 
us ug pomocy technicznej, tak aby zapewni  
im ci g o  dzia ania – mówi Yvan Rudzinski 
(yvru@hms.se), kierownik ds. sprzeda y na 
terenie Europy rodkowo-Wschodniej w fir-
mie HMS.

A co z chmur  Talk2M?
Powsta a pod k tem wspó pracy z route-
rami VPN eWon firmy HMS, Talk2M to 
pierwsza IIoT chmura, oferuj ca us ug  do-
st pu zdalnego do przemys owych syste-
mów kontroli.

Z us ugi Talk2M korzystaj  konstrukto-
rzy maszyn, integratorzy systemów oraz 
w a ciciele zak adów produkcyjnych. Ju  
ponad 190 000 routerów eWON na ca-
ym wiecie jest pod czonych do us u-

gi Talk2M.

Dzi ki chmurze Talk2M specjalista serwisu 
technicznego mo e zdalnie programowa  
i rozwi zywa  problemy ze sterownikami

PLC na maszynach i monitorowa  instala-
cje, uzyskuj c dost p do interfejsów HMI, 
kamer IP lub komputerów PC.

Rozwi zanie Talk2M jest regularnie testo-
wane przez niezale ne firmy, takie jak NVI-
SO Admeritia itp., pod k tem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpiecze stwa, kwe-
stii kluczowej w dzisiejszym wiecie szybko 
ewoluuj cych technologii. 

Od maja 2017 Talk2M posiada certyfikat 
ISECOM STAR, uzyskany w wyniku ewa-
luacji przeprowadzonej przez Admeritia 
GmbH, niezale n  niemieck  firm  b d c  
autorytetem w dziedzinie cyberbezpie-

cze stwa. Firma ta specjalizuje si  zw asz-
cza w zagadnieniach zwi zanych z oce-
n  bezpiecze stwa systemów IT (hacking 
etyczny) oraz ewaluacj  poziomu zabez-
piecze  w oparciu o KPI (kluczowe wska -
niki efektywno ci). 

Od ko ca roku 2017 firma HMS posia-
da certyfikat ISO27001:2013 w zakresie 
wspó pracy z Talk2M. Norma ISO27001 
jest dobrze znanym i uznawanym na ca ym 
wiecie standardem bezpiecze stwa sys-

temów, który potwierdza zarz dzanie ich 
bezpiecze stwem oraz nieustanne dosko-
nalenie rozwi za  w tym zakresie, w per-
spektywie d ugoterminowej.

Producent:
HMS Industrial Networks
www.hms-networks.com

Dystrybutor:
RAControls Sp. z o.o.
ul. Ko ciuszki 112 
40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
fax: 32 788 77 10
e-mail: biuro@racontrols.pl
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AI i IoT to tylko zbędna,
 kosztowna zabawka
O Sztucznej Inteligencji i Internecie Rzeczy rozmawiamy z Pawłem Pacewiczem, Business Development 
Managerem w firmie Transition Technologies PSC, specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań IT dla 
przemysłu i zastosowaniu w przemyśle najnowszych technologii Internetu Rzeczy  (IoT) i Rozszerzonej 
Rzeczywistości (AR), które umożliwiają realizację koncepcji Przemysłu 4.0. 

CE Polska: Stawia Pan kontrowersyjną 
tezę, że technologie takie, jak Sztuczna 
Inteligencja i Internet Rzeczy, są zbędne 
i kosztowne – dlaczego więc zyskują 
na popularności oraz czemu mówi się 
o nich, że są „przyszłością przemysłu”? 
Paweł Pacewicz: Stawiam tezę, że mogą 
być zbędne i kosztowne, jeśli nie podej-
dziemy do nich poprawnie. Jeśli ktoś myśli, 
że kupi licencje PTC ThingWorx, Micro-
soft Azure czy innej platformy, zainstaluje 
oprogramowanie „z pudełka” jak pakiet 
oprogramowania biurowego i zacznie 
korzystać jak z takiego pakietu, to się 
grubo myli. Po pierwsze, IoT i AI trzeba 
zaaplikować do konkretnych proble-
mów, z którymi się borykamy, np. nasze 
produkty zbyt często się psują, przez co 
wydajemy fortunę na naprawy gwaran-
cyjne, a nasi klienci nie są zadowoleni, bo 
nie mogą z tych produktów korzystać lub 
niespodziewane awarie i nieplanowany 
serwis powodują przestoje w produkcji, 
przez co generują koszty, które chcemy 
ograniczyć. Od tego rodzaju analizy wła-
snego biznesu należy zacząć, żeby nie 
narazić się na duże i zbędne wydatki.

Komu AI i IoT przysporzyły zbędnych 
kosztów?
Wszystkim tym, którzy kupili rozwiąza-
nie i myśleli, że ich problemy magicz-
nie znikną, a także wielu firmom, które 
stwierdziły, że stworzą własne platformy 
IoT czy AI. Nawet wielkie GE ogłosiło 
niedawno zapowiedź sprzedaży swojej 
sekcji GE Digital, właściciela platformy 
Predix, w której rozwój wpompowano 
miliony, jeśli nie miliardy dolarów. 

Od czego powinno się więc zacząć? 
Przedsiębiorstwo musi najpierw zidenty-
fikować własne słabe strony, czyli te ele-Źr
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menty, które można zoptymalizować. 
Zależnie od przedsiębiorstwa może to 
dotyczyć zbyt dużej awaryjności parku 
maszynowego czy produktów końcowych, 
niskiej efektywności napraw dokonywa-
nych przez dział serwisowy, zbyt dużego 
wysiłku ludzkiego wkładanego w moni-
torowanie sprzętu itp. Można to zro-
bić samemu lub przy pomocy partnera, 
a z całą pewnością w interdyscyplinar-
nym zespole, który pozwoli na wielowy-
miarową analizę problemu. Następnie naj-
lepiej zwrócić się do kogoś z odpowied-
nią wiedzą dotyczącą potencjalnych roz-
wiązań, czyli do odpowiedniego partnera, 
który pomoże zidentyfikować metody 
poprawy sytuacji. W przypadku IoT czy 
AI będzie to sprawdzona firma technolo-
giczna, która dogłębnie zna różne rozwią-
zania technologiczne i wie, jak je zaapli-
kować w różnych przypadkach. Polega-
nie wyłącznie na zasobach wewnętrz-
nych zazwyczaj jest ryzykowne, głównie 
z powodu braku szerokiej wiedzy techno-
logicznej dotyczącej rozwiązań.

A czy Pan korzysta z IoT i AI?
Każdy z nas z tego korzysta, mniej lub bar-
dziej świadomie, na przykład dokonując
zakupów w Internecie lub sprawdzając 
prognozę pogody w smartfonie. Ja nawet 
w domu mam tzw. inteligentny głośnik 
i choć na razie korzystam z niego w bar-
dzo podstawowym zakresie (słuchanie 
muzyki, radia, odpytywanie o pogodę, 
ustawianie minutników, budzików itp.), 
to liczę na to, że możliwości tych syste-
mów rozwiną się wraz z integracją kolej-
nych aplikacji i urządzeń. Już teraz poz-
walają nam sterować inteligentnym oświe-
tleniem w domu czy sprawdzać, kto stoi 
pod naszymi drzwiami, gdy jesteśmy w po-
dróży. To przypadek czysto konsumencki, 
natomiast pokazuje szeroki horyzont moż-
liwych zastosowań tych technologii.

Kiedy, Pana zdaniem, ma sens transfor-
macja cyfrowa?
Wtedy, kiedy się do niej podchodzi 
w celu osiągnięcia konkretnych rezulta-
tów, takich jak np. poprawienie współ-
czynników Overall Equipment Efficiency 
(OEE), lepsza współpraca na linii czło-
wiek–maszyna, poprawa jakości pro-
duktu końcowego, lepsze zarządzanie ist-
niejącymi zasobami. Przypadki pozytyw-
nego wpływu transformacji na przed-
siębiorstwa można mnożyć niemal bez 

końca, zarówno w mocno ucyfrowionych 
firmach, jak i tych, które dopiero na tę 
ścieżkę wkraczają.

Jak inwestować w transformację cyfrową, 
chcąc czerpać z niej korzyści i nie nara-
zić się na niepotrzebne wydatki?
Najlepiej przy pomocy i w ścisłej współ-
pracy z kimś, kto coś takiego robił, a nie 
tylko o tym mówi. Przykładowo pewne 
firmy technologiczne produkujące „oku-
lary” Rozszerzonej Rzeczywistości rekla-
mują wykorzystanie ich sprzętu na budo-
wach – tymczasem to absurd, ponie-
waż nikt na budowie nie będzie spędzał 
całego dnia z urządzeniem o wadze lap-
topa na głowie. Jednocześnie warto roz-
ważyć model małych kroków, czyli roz-
począć od wdrożenia pilotażowego, które 
pozwoli zweryfikować podejście i wybór 
rozwiązań technologicznych, jak również 
wprowadzić ewentualne poprawki przed 
rozszerzeniem wdrożenia na całe przedsię-
biorstwo. 

W jaki sposób możemy więc znaleźć 
odpowiedniego partnera? Czym się kie-
rować, dokonując takiego wyboru?
Najlepiej szukać kogoś, kto będzie szczery. 
Nie będzie przywiązany do jednego roz-
wiązania technologicznego, tylko oceni 
plusy i minusy wielu z nich, a także po-
może dobrać takie, które będą najlepiej 
pasowały do danego problemu. Należy 
szukać też takiego partnera, który szcze-
rze powie, jeśli mamy do czynienia z po-
mysłem, w który nie warto inwestować.
Jak takiego znaleźć? Zadzwonić do mnie…

Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapro-
ponowane przez naszego partnera rozwią-
zanie nie sprawdzi się w naszym biznesie?
Poniżej 10%. Dlatego zaczyna się od 
wdrożeń pilotażowych, które pozwa-
lają na wczesnym etapie ocenić efektyw-
ność i wprowadzić poprawki do koncep-
cji, a nawet zupełnie przeorientować cały 
projekt. Gdy pilot da efekty, trzeba skalo-
wać w górę. Wielu przedsiębiorców popeł-
nia ten błąd i nie wdraża zweryfikowa-
nych pozytywnie rozwiązań na skalę całej 
fabryki czy organizacji – takie zakłady 
nigdy nie osiągną pełni wartości z IoT 
czy AI, bo efektywność tych rozwiązań 
rośnie drastycznie wraz ze wzrostem skali 
zastosowania. Na przykład dane doty-
czące użytkowania i awaryjności 10 000 
maszyn pozwolą nam lepiej przewidy-

wać awarie w 10 001-ej, niż dane z 10 
maszyn. Natomiast poprawnie dobrane 
i wdrożone rozwiązanie realnego pro-
blemu daje duży poziom pewności uzy-
skania satysfakcjonującego rezultatu.

Na jakim etapie wdrażania nowatorskich 
rozwiązań jest nasz rodzimy sektor prze-
mysłowy?
Niestety, jesteśmy daleko za tzw. świa-
tem zachodnim, szczególnie USA i Niem-
cami. Jeśli nawet niektórzy próbują, to 
są to zazwyczaj filie dużych zagranicz-
nych koncernów lub spółki będące wła-
snością tychże. Weźmy na przykład pol-
ską firmę z okolic Kielc, która produkuje 
pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. 
budowlane). Jest to rodzinna firma, która 
jest zadowolona z zasięgu biznesu i nie 
planuje ekspansji, bo to wiązałoby się 
z dużymi inwestycjami. Mają potencjał, 
ale nawet nie planują go wykorzystywać. 
Inny przykład to jedna z polskich spółek 
zbrojeniowych – kiedyś opracowaliśmy 
dla nich nowatorskie rozwiązanie IoT dla 
pojazdu bojowego. Niestety, po pilotażo-
wym wdrożeniu zmienił się nastrój poli-
tyczny i projekt, jak wiele innych, wylą-
dował na półce. A moglibyśmy mieć naj-
bardziej nowoczesne pojazdy militarne na 
świecie. Takich przykładów jest więcej.

A jak jest z polskimi firmami technolo-
gicznymi? Czy w kraju znajdziemy odpo-
wiedniego partnera do realizacji takiego 
przedsięwzięcia?
Całe szczęście jest kilka firm z odpowied-
nimi kwalifikacjami. Firmy te mają bardzo 
duży wkład w rozwój tych technologii, 
więc znają je od podszewki. Przykładem 
może tu być TT, które od wielu lat ma 
duży wkład w rozwój takich systemów jak 
PTC ThingWorx, uznawany za najbardziej 
dojrzałą platformę IoT na świecie. Jeste-
śmy praktycznie rozszerzonym zespołem 
dla tego producenta oprogramowania, 
więc znamy się na nim świetnie, a jed-
nocześnie nie kosztujemy tyle, co amery-
kańskie czy niemieckie firmy. Ponadto od 
wielu lat kładziemy bardzo silny nacisk 
na badania i rozwój, dzięki czemu zawsze 
jesteśmy o kilka kroków przed konkuren-
cją. Zarówno nasze autorskie systemy, 
jak również dostarczane przez nas usługi 
zawsze charakteryzują się bardzo wyso-
kim poziomem innowacji i efektywności.

CE 
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Mgr in . Danny Siriboe
MBA, Szef Dzia u Marketingu Produktowego, 
Oznaczanie i Monta , Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG, Blomberg

Mgr in . Wiktor J drzejak 
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Wroc aw

Cyfrowe opisywanie oznaczników
ze specjaln  aplikacj  do oznaczania przemys owego

J ednoznaczne oznaczanie podzespo ów
i sprz tu elektrycznego jest kluczowym 
elementem nowoczesnej konstrukcji 

szafy sterowniczej. Niniejszy temat sta  si  
jeszcze wa niejszy wraz z wprowadzeniem 
normy EN 81346 w maju 2010 roku. Ozna-
czanie przemys owe staje si  atwiejsze i ela-
styczniejsze za pomoc  przeno nej r cznej 
drukarki THERMOFOX, któr  mo na sterowa  
na miejscu poprzez aplikacj  oznaczaj c .

Dwie cz ci normy – EN 81346-1 i EN 81346-2
– dok adnie definiuj  zasady strukturalne 
i odpowiadaj ce im oznaczenia referencyj-
ne dla systemów, zak adów i sprz tu przemy-
s owego, w wyniku czego znacznie wzros a 
potrzeba profesjonalnego oznaczania podze-
spo ów i sprz tu elektrycznego. 

Oznaczanie nie mo e sta  si  
agoni  wyboru
W celu dok adnej identyfikacji podzespo-
ów elektrycznych w pó niejszym czasie, sto-

suje si  ró ne metody oznaczania sprz tu, 
które nale y uwzgl dni  na wczesnym eta-
pie procesu planowania. Kolejnym krokiem, 
po skompletowaniu dokumentacji wszyst-
kich wymaganych oznacze  w schemacie 
obwodu, jest wybór odpowiedniego typu 
oznacznika dopasowanego do specjalnych 
zastosowa . 

Ze wzgl du na du  liczb  dost pnych na 
rynku opcji oznaczania, producent szaf ste-
rowniczych staje w obliczu kl ski dobroby-
tu, jednak e pochopna decyzja mo e atwo 
spowodowa  negatywne skutki. Po wybo-
rze sposobu oznaczania urz dzenia, szafy 
sterownicze poddaje si  zazwyczaj konwer-
sji, modernizacji lub konserwacji w trakcie 
okresu u ytkowania, d ugo po jej wyprodu-
kowaniu, dostawie i odbiorze. W wi kszo ci 

przypadków odbywa si  to na rynku lokal-
nym. Na potrzeby prac konserwacyjnych 
oznaczenie urz dze  musi by  kontrolowa-
ne w terenie i – w razie potrzeby – podda-
ne gruntownemu przegl dowi lub ca ko-
wicie wymienione. Aby zapewni  spójne 

oznaczenie sprz tu – szczególnie urz dze-
niom pod napi ciem – zespo y monta owe 
na ca ym wiecie serwisuj  szafy sterowni-
cze w miejscu u ytkowania. Z tego powodu 
k adziony jest coraz wi kszy nacisk na wdra-
anie wi kszych i bardziej kompleksowych 

Fot. 1. Szybkie i atwe oznaczanie: przeno na drukarka Thermofox mo e by  sterowana za po-
moc  aplikacji na smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android poprzez kabel USB.
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projektów oznaczania urz dze , w mo liwie 
najszybszy i naj atwiejszy sposób ju  bezpo-
rednio w terenie. 

Unikanie wysi ków badawczych
Wybór odpowiedniego rozwi zania z obszaru 
oznaczania, odgrywa wa n  rol  w profesjo-
nalnym znakowaniu urz dze . Wiele licznych 
wymogów, powoduje rozbudowanie testów. 
Przewidywany wp yw na rodowisko – stycz-
no  z olejami, chemikaliami lub nawet bez-
po rednie wystawienie na dzia anie promieni 
UV – mo e negatywnie wp yn  na trwa o  
oznaczenia, co nale y wzi  pod uwag , przy 
doborze materia ów. Technologia drukowania 
odgrywa wa n  rol  – np. transfer termiczny, 
drukowanie atramentowe lub laserowe – jak 
równie  urz dzenia drukuj ce w zale no ci 
od zastosowanego materia u. Zaleca si  sto-
sowa  dobrze skoordynowany system ozna-
czania. Wymagane podzespo y cz sto trzeba 
dobiera  indywidualnie z szerokiego zakre-
su produktów. Niejednokrotnie analizuje si  
katalogi produktów lub dokonuje przegl du 
tre ci internetowych. Obie czynno ci s  nie 
tylko czasoch onne, lecz równie  podatne na 
b dy. To, dlatego wielu u ytkowników wola-
oby prostszy proces wyboru. 

Szafy sterownicze s  cz sto u ywane na 
obiektach przez ponad 10 lat. W tak d ugim 
czasie mo e si  zdarzy , e niew a ciwe 
oznaczenie sprz tu stanie si  nieczytelne lub 
– w najgorszym przypadku – wr cz odpada 
od powierzchni. W takim przypadku oznacze-
nie sprz tu powinno by  ca kowicie wymie-
nione lub naprawione bezpo rednio na 
obiekcie. Przy takich pracach konserwacyj-
nych najcz ciej u ywa si  przeno nych dru-
karek termotransferowych, jednak e ten typ 
drukarek szybko osi ga swoje limity wydaj-
no ci i jest niewystarczaj co szybki i dok ad-
ny w bardziej skomplikowanych naprawach 
terenowych. Tutaj tak e w rosn cym stop-
niu u ytkownicy poszukuj  nowych rozwi -
za  mobilnych. 

Oznaczanie równie  staje si  cyfrowe
Aplikacja „Systemy oznaczania” daje mo li-
wo  odnalezienia odpowiedniego materia-
u (rys. 2). Za pomoc  strukturalnego asy-

stenta wyszukiwania lub te  zintegrowane-
go skanera kodów kreskowych, u ytkownik 
w atwy sposób znajdzie w a ciwe rozwi za-
nie. Po ród 3000 rozwi za  w obszarze ozna-
czania i jedenastu systemów drukowania 
– podzielonych na trzy technologie – prak-
tycznie ka dy u ytkownik znajdzie w a ciwe 

rozwi zanie dla swojego zastosowania. Apli-
kacja jest czytelna i intuicyjna w u ytkowaniu 
oraz posiada funkcj  asystenta wyszukiwania 
do materia ów oznaczaj cych (fot. 3).

Za pomoc  funkcji filtra szybko mo na zna-
le  prawid owe rozwi zanie, nawet bez 

specjalistycznej wiedzy o produktach. Ponad-
to asystent wyszukiwania umo liwia dost p 
do czterech g ównych kategorii oznaczni-
ków: z czki szynowe, przewody i kable, urz -
dzenia i oznaczniki obiektowe. Zintegro-
wany „Przewodnik po aplikacji” rozwi zuje 
inny problem: zawiera wszystkie informacje 

atwiejsze oznaczanie w terenie
Drukarka termotransferowa THERMO-
FOX umo liwia opisywanie rurek ter-
mokurczliwych, etykiet i oznaczników 
nieprzywieraj cych. Posiada „inteli-
gentn “ klawiatur  integruj c  sym-
bole, kody kreskowe i numery seryjne. 
Oprogramowanie CLIP PROJECT z ob-
szaru planowania i oznaczania umo li-
wia prost  wymian  danych. Po czenie 
materia u i kaset z ta m  barwi c  u a-
twia szybk  wymian  no nika, nawet 
podczas pracy.

Przeno n  termotransferow  drukark  
THERMOMARK Prime do kart (drukarka 
po prawej) mo na równie  wykorzysta  
do sterowania r cznej drukarki Thermofox 
za pomoc  po czenia USB.

Fot. 2. Nie jest wymagane posiadanie wiedzy w omawianym zakresie: „Przewodnik po aplikacji”
znajdzie w a ciwy materia  oznaczaj cy dla ka dego zastosowania
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o oznaczeniach w odniesieniu do wymaga-
nych zezwole , wymogów rodowiskowych 
i w a ciwo ci materia owych. Nowo zintegro-
wane kryteria wyboru upraszczaj  wyszuki-
wanie przez u ytkownika, a wybór odbywa 
si  automatycznie. 

Dla oznaczania z czek szynowych i listew 
Phoenix Contact przydatny jest równie  ska-
ner kodów kreskowych, który wspoma-
ga wyszukiwanie odpowiedniego rozwi za-
nia z obszaru znakowania. Podczas skanowa-
nia etykiety, na ekranie pojawiaj  si  sugestie 

odnosz ce si  do propozycji zastosowa  
odpowiednich oznaczników. Nie mniej wa -
ne jest równie  referowanie przez aplikacj  
odpowiednich pozycji z szerokiego zakresu 
akcesoriów do oznaczania. 

Aplikacja równie  upraszcza i przyspiesza pro-
ces obs ugi w terenie, poniewa  mo na j  
pod czy  do drukarki r cznej THERMOFOX 
za pomoc  smartfonu z zainstalowanym sys-
temem operacyjnym Android i wyposa one-
go w kabel USB. Po czenie smartfonu i dru-
karki jest równie  mo liwe dla du ych i z o-
onych przedsi wzi  z zakresu oznaczania 

elementów w terenie.

Znacz cy wzrost produktywno ci
Projekt z zakresu oznaczania sprz tu mo -
na atwo tworzy  i nast pnie konwertowa  
w biurze za pomoc  oprogramowania CLIP 
PROJECT lub PROJECT COMPLETE. Przekon-
wertowany plik dotycz cy danego projek-
tu mo na przes a  poczt  elektroniczn  do 
u ytkownika w miejscu pracy. Mo liwo  ta 
jest bardzo u yteczna, poniewa  u ytkow-
nik w miejscu pracy rzadko ma czas na kom-
pletne przygotowanie oznaczenia urz -
dze . Finalnie, projekt zostaje wydrukowany 
w ca o ci za pomoc  drukarki THERMOFOX.

Niniejsze rozwi zanie cyfrowe w formie apli-
kacji, przyspiesza procesy ju  na etapie plano-
wania oraz czyni je bezpieczniejszymi (fot. 4). 
Dzi ki dalece zaktualizowanym danym cyfro-
wym, u ytkownik zawsze wybierze w a ciwe 
rozwi zanie z obszaru oznaczania. W po cze-
niu z du  elastyczno ci  w terenie, niniej-
sze rozwi zanie cyfrowe jest idealnym narz -
dziem do oznaczania przemys owego. Apli-
kacja MARKING System jest nieodp atnie 
dost pna na smartfony i tablety w sklepach 
Google Play i Apple iTunes.

Wi cej informacji
Wejd  na www.phoenixcontact.pl 
i wprowad  „#1562” w funkcji wyszukiwania
lub bezpo rednio
www.phoenixcontact.net/webcode/#1562

Rys. 4. Funkcja listy ycze : znalezione rozwi zania z obszaru oznaczania mog  zosta  oznaczo-
ne, umieszczone w koszyku sklepu internetowego Phoenix Contact lub natychmiast zamówione 
przez poczt  elektroniczn

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, budynek nr 3/A
51-317 Wroc aw
tel. 71 398 04 10
www.phoenixcontact.pl

Rys. 3. Proste wytyczne dla u ytkownika: asystent wyszukiwania znajdzie w a ciwe rozwi zanie 
z obszaru oznaczania z czek

Phoenix 04 art spons.indd   4 2018-09-05   14:40:48

54 CONTROL ENGINEERING POLSKA

http://www.phoenixcontact.pl
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1562
http://www.phoenixcontact.pl


Cyberbezpieczeństwo w systemach 
SCADA w epoce Internetu Rzeczy
Tradycyjna rola informatycznych systemów nadzorujących przebieg procesów technologicznych lub 
produkcyjnych (SCADA) obecnie podlega istotnym zmianom, co ma związek z rozwojem technologii 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), które odgrywają coraz większą rolę w przemyśle. Do nowych 
trendów rozwoju technologii muszą się dostosować również systemy SCADA.

Ed Nugent
Mike Ratte I nformatyczne systemy nadzorujące 

przebieg procesów technologicznych 
lub produkcyjnych (SCADA – Super-

visory Control And Data Acquisition) oraz 
ogólnie przemysłowe systemy sterowania 
(ICS – Industrial Control Systems), obej-
mujące systemy SCADA, interfejsy ope-
ratorskie (HMI – Human-Machine Inter-
faces), systemy zarządzania budynkiem 
(BMS – Building Management Systems) 
oraz systemy komputerowego wsparcia 
zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS – 
Computerised Maintenance Management 
Systems) pierwotnie wywodzą się z tzw. 
technologii firmowych, które były roz-
wijane indywidulanie przez różne firmy 
i tradycyjnie odizolowane od infrastruk-
tury informatycznej przedsiębiorstw. Dla-
tego też pierwotnie systemy te nie były 
projektowane z uwzględnieniem kwestii 
zapewnienia ich cyberbezpieczeństwa.

Tradycyjna rola systemów ICS, polega-
jąca na sterowaniu procesami realizowa-
nymi w zakładach oraz zapewnieniu bez-
pieczeństwa personelowi i środowisku, 
została rozszerzona o nowe funkcje umoż-
liwiające dostarczanie kierownictwu firm 
informacji dotyczących sprzętu i procesów 
lub odpowiadaniu na polecenia płynące 
z ERP (systemu planowania zasobów) 
i innych systemów przedsiębiorstwa. 
Według przewodnika „Bezpieczne przej-
ście na sieci SCADA/PLC oparte na pro-
tokole IP” („Securing the Move to IP-based 
SCADA/PLC networks”), opublikowanego 
przez brytyjską agencję rządową „Cen-
trum Ochrony Infrastruktury Państwowej 

(CPNI – Centre for the Protection of Natio-
nal Infrastructure), sytuacja ta naraziła 
systemy ICS na potencjalne cyberzagroże-
nia. Obecne skoncentrowanie się na usie-
ciowieniu systemów przemysłowych pod 
sztandarem wdrażania technologii Inter-
netu Rzeczy (IoT – Internet of Things) 
i blisko z nim spokrewnionego Przemysło-
wego Internetu Rzeczy lub Przemysłu 4.0, 
oferuje olbrzymie potencjalne korzyści dla 
strategii agregacji danych i świadomości 
sytuacyjnej w zakładach przemysłowych. 
Jednakże urządzenia IIoT wykorzystują 
protokoły internetowe (IP), co zwiększa 
poziom zagrożenia cyberatakami. 

Transformacja systemów sterowania 
w kierunku IIoT zakłóca rolę tradycyj-
nej sterowni w fabryce. Obecnie istnieje 
bowiem tendencja do wykorzystywania 
urządzeń mobilnych w celach monitoringu 
i sterowania (Nugent, Bailliencourt i Kal-
tenbacher, 2015). Pojawiający się kon-
tekstowy komponent HMI systemów ICS 
opartych na technologii IIoT umożliwia 
zwiększenie wydajności produkcji dzia-
łom operacyjnym i utrzymania ruchu, jed-
nocześnie rozszerzając granice i obszary 
działania systemów ICS. Jednak dodaje 
się to również do zakresu zarządzania 
cyberzagrożeniami.

Filary cyberbezpieczeństwa
Dostawca nowoczesnej platformy ICS 
włącza Zarządzanie Cyberryzykiem 
i Cyberodpornością (Cyber Risk and Resi-
lience Management), opracowane przez 

W skrócie

 →  Przemysłowy Internet Rze-
czy (IIoT) i Przemysł 4.0 mają 
duży potencjał dla syste-
mów SCADA, jednak charak-
teryzują się także znaczą-
cym potencjałem w zakresie 
zagrożeń dla cyberbezpie-
czeństwa.

 →  Opracowana przez Instytut 
NIST podstawowa struktura 
systematycznego identyfiko-
wania kluczowych zasobów 
organizacji bazuje na czte-
rech podstawowych elemen-
tach: identyfikacji, zabezpie-
czaniu, wykrywaniu i reago-
waniu.

 →  Narzędzia efektywnego 
przewidywania cyberwła-
mań i zarządzanie uwierzy-
telnianiem to najlepsze spo-
soby zabezpieczania współ-
czesnych systemów SCADA. 
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amerykańskie centrum badawczo-rozwo-
jowe Software Engineering Institute, do 
zgodnego z normą ISO 9001 procesu 
zarządzania jakością w dziedzinie opra-
cowania i produkcji wyrobów. Celem jest 
pozostanie transparentnym pod względem 
raportowanych wewnętrznie i zewnętrznie 
wrażliwości na cyberataki oraz szybkie 
działanie w celu zminimalizowania ryzyka 
dla klientów.

Współpraca z organizacjami normali-
zacyjnymi, takimi jak Instytut Inżynierów 
Elektryków i Elektroników (IEEE) oraz 
Międzynarodowa Komisja Elektrotech-
niczna (IEC), jest pomocna w osiągnięciu 
celu dzięki możliwościom prowadzenia 
otwartej dyskusji oraz dostępności infor-
macji zwrotnych. Współpraca jest sprawą 
kluczową przy bardzo szybkim wdraża-
niu zaleceń otrzymywanych od tych orga-
nizacji.

Amerykański Narodowy Instytut Stan-
daryzacji i Technologii (NIST – Natio-
nal Institute of Standards and Technology) 
opracował pewną podstawową strukturę, 
która jest nieoceniona dla systematycz-
nego identyfikowania kluczowych zaso-
bów organizacji, identyfikowania zagro-
żeń i zabezpieczania kluczowych zasobów 
(Nugent i Hoske, Cyberbezpieczeństwo 
w systemach SCADA, 2015). Struktura ta 
składa się z czterech podstawowych ele-

mentów: identyfikacji, zabezpieczania, 
wykrywania i reagowania.

Rozpoznanie i zidentyfikowanie 
posiadanych zasobów
Przed Maratonem w Bostonie w 2016 r. 
amerykańska Narodowa Agencja Bezpie-
czeństwa Nuklearnego (NNSA– National 
Nuclear Security Administration) wyko-
nała pomiary promieniowania tła przy 
wykorzystaniu nisko latających helikop-
terów. Pomiar naturalnie występującego 
promieniowania w celu ustanowienia 
poziomu odniesienia jest normalną częścią 
programu zabezpieczeń i gotowości awa-
ryjnej (security and emergency prepared-
ness, NNSA, 2016).

Ważne jest, aby prowadzić w firmie 
inwentaryzację posiadanych zasobów oraz 
przepływów danych w celu ustanowienia 
poziomu odniesienia normalnego zacho-
wania systemu ICS. Sieci przemysłowe 
mogą być rozległe i złożone, zaś protokoły 
przemysłowe różnią się od tych wykorzy-
stywanych w zwykłych sieciach informa-
tycznych przedsiębiorstwa. Zautomatyzo-
wane narzędzia, które mapują i monito-
rują sprzęt sieciowy, wykorzystując pro-
ste protokoły zarządzania siecią (SNM), 
zwiększają efektywność i dokładność 
zasobów inwentarza.

Narzędzia do inwentaryzacji i moni-
toringu, które współpracują z syste-
mem sterowania, są ważnym czynni-
kiem przy ustanowieniu niezawodnego 
poziomu odniesienia dla systemu ICS. 
Monitoring systemu ICS za pomocą tech-
nologii, która jest w stanie tworzyć sza-
blon poziomu odniesienia dla komunika-
cji pomiędzy systemem ICS, sterownikami 
PLC oraz innymi elementami automatyki, 
jest zatem sprawą kluczową. Takie sys-
temy powinny być w stanie:
 →  dokonywać ekstrakcji metadanych 
z danych przepływających przez sieć, przy 
użyciu czujników pasywnych;
 →  dynamicznie tworzyć wizualny spis kom-
ponentów systemu oraz mapę połączeń;

 →  rozpoznawać system ICS oraz dostarczać 
statystyczne i behawioralne opisy normal-
nych operacji;

 →  zalecać działania prewencyjne;
 →  uruchamiać reakcje na incydenty w zależ-
ności od potrzeb.

Urządzenia IIoT często komunikują się 
przy wykorzystaniu technologii bezprze-
wodowej. Różnica pomiędzy ogólnymi sie-
ciami IT a sieciami ICS polega na uży-
ciu statycznego adresu IP. Ponieważ 
sieci przemysłowe są obecnie coraz czę-
ściej podłączone do Internetu, to systemy 
monitorujące kondycję wyszukują zmiany 
lub duplikaty adresów IP oraz MAC, 
ruchy urządzeń lub kabli oraz nieautory-
zowane połączenia. Środowisko to staje 
się bardzo skomplikowane po dodaniu 
czujników mobilnych podłączonych do 
sieci za pomocą bezprzewodowych punk-
tów dostępowych z dynamicznymi adre-
sami IP (Robles i Kim, 2010).

Zabezpieczenia sieci 
o „rozpływających się” granicach
Mike Ratte na ostatnim szczycie „Tech 
Talks” w Massachusetts przedstawił 
obecny stan zabezpieczeń sieci informa-
tycznych (Centrify, 2016). Powiedział 
on, że „Tożsamość jest nową granicą”, 
uzasadniając to tym, że niemal połowa 
cyberwłamań jest spowodowana prze-
chwyceniem danych uwierzytelniają-
cych. Hakerzy mają na celowniku wszyst-
kie klasy użytkowników, w tym uprzywi-
lejowanych, dlatego tradycyjne zabezpie-
czenia oparte na granicach sieci są nie-
wystarczające oraz zabezpieczenia bazu-
jące na politykach opartych o kontekst. 

1. Identyfikacja

3. Wykrywan
ie

4. Reagowanie

2.
 Z

ab
ez

pieczenie

Cyberbezpieczeństw
o

Źródło: firmy PcVue Inc. i Centrify Corp., Instytut NIST

↙ Według struktury 
opracowanej przez 
Instytut NIST filary 
cyberbezpieczeń-
stwa mają cztery 
elementy: identy-
fikację, zabezpie-
czanie, wykrywanie 
i reagowanie.

FABRYKA 4.0
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Warto rozważyć

Jakie inne metody mogą być zastosowane 
do zabezpieczenia systemów SCADA 
wykorzystujących technologię IIoT?

Ta strategia pasuje bardzo dobrze do „rozpływających się” 
granic sieci (dissolving network perimeter) ICS, czerpiąc korzy-
ści z otwartego usieciowienia, a zatem także z doświadcze-
nia i wiedzy specjalistów od zabezpieczeń, zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie.

Wskutek 63% potwierdzonych przypadków cyberwła-
mań spowodowanych słabymi, domyślnymi lub wykradzio-
nymi hasłami (Verizon, 2016), zarządzanie uwierzytelnia-
niem plasuje się wysoko na liście cyberzagrożeń dla systemów 
ICS. Możliwość uzyskania fizycznego dostępu do systemu 
za pomocą skradzionego lub zgubionego urządzenia mobil-
nego rodzi potrzebę budowania mechanizmów silnego zarzą-
dzania uwierzytelnianiem. W sieciach przemysłowych pierw-
szy poziom obrony realizowany jest za pomocą firewalli, wir-
tualnych sieci prywatnych (VPN) i przełączników siecio-

wych. Dostawca systemu ICS musi zaszyfrować pliki konfi-
guracyjne, dostarczyć system monitoringu zdolny do wykry-
cia odbiegających od normy prób uzyskania połączeń siecio-
wych, wykorzystywać bezpieczne protokoły takie jak HTTPS 
i dawać zaawansowanym użytkownikom prawa zintegrowane 
z usługami Microsoft Active Directory. Współczesny system 
ICS może i powinien być dopasowany do strategii rozwoju 
sieci z mechanizmami silnego zarządzania tożsamościami. Za 
pomocą usługi Active Directory, będącej podstawowym repo-
zytorium zarządzania tożsamościami, możliwe jest użycie 
przez użytkownika systemu ICS jednego podpisu dla wszyst-
kich aplikacji. 

Ed Nugent Ed Nugent jest dyrektorem operacyjnym w firmie PcVue Inc. 
Mike Ratte Mike Ratte jest dyrektorem regionalnym w firmie Centrify Corp.

CE

Obecne skoncentrowanie się na usie-
ciowieniu systemów przemysłowych 
pod sztandarem wdrażania techno-
logii Internetu Rzeczy (IoT – Internet 
of Things) i blisko z nim spokrewnio-
nego Przemysłowego Internetu Rzeczy 
lub Przemysłu 4.0, oferuje olbrzymie 
potencjalne korzyści dla strategii agre-
gacji danych i świadomości sytuacyjnej 
w zakładach przemysłowych.

http://www.phoenixcontact.pl
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podstawowych kryteriów 
skutecznego działania 
interfejsów HMI 
na urządzeniach mobilnych

Strategie działania interfejsu HMI dla urządzeń mobilnych powinny uwzględniać bezpieczeństwo danych, 
łatwość obsługi, stopień dostępu do treści i ich szczegółowość oraz możliwość współpracy między 
urządzeniami – gdy przenosimy HMI z dyspozytorni do pomieszczeń technologicznych.

Mariana Dionisio
Catnilo Fadul
Cindy Scott D ostępność informacji z systemów 

automatycznej regulacji proce-
sów technologicznych na urzą-

dzeniach mobilnych, używanych przez 
inżynierów, operatorów instalacji, kie-
rowników i techników utrzymania ruchu, 
to obecnie konieczność na drodze cyfro-
wej transformacji przemysłu. Dzięki temu 
można zwiększyć wydajność, produktyw-
ność i bezpieczeństwo ruchu technolo-
gicznego. Opracowanie skutecznej stra-
tegii zastosowania urządzeń mobilnych 
ma decydujące znaczenie dla powodzenia 
inwestycji i działalności, których celem 
jest odpowiednia równowaga między ela-
stycznym dostępem do informacji o tech-
nologii eksploatacji (OT) a wymaganym 
poziomem bezpieczeństwa systemów IT.

Skuteczna strategia mobilnego inter-
fejsu człowiek–maszyna polega na oce-
nie możliwości skutecznego przeniesie-
nia interfejsów HMI z dyspozytorni ruchu 
zakładowego do instalacji obiektowych za 
pomocą przeglądarek internetowych na 
telefonach, tabletach czy notebookach.

Aby stworzyć skuteczną strategię dla 
mobilnych interfejsów HMI, należy kiero-
wać się poniższymi pięcioma kryteriami:

1 Integracja natywna
Integracja natywna oznacza mniejszy 

nakład pracy technicznej: systemy auto-
matycznego sterowania procesami techno-

logicznymi projektuje się z technologiami 
mobilnymi tak, aby wymieniały między 
sobą informacje w sposób bezpieczny, bez
zbędnego powielania konfiguracji systemu.

2 Zdalne stanowiska operatorów
Zdalne stanowiska operatorów 

przenoszą funkcje nadzoru i regula-
cji (w pełnym lub ograniczonym zakre-
sie) poza centralną dyspozytornię bez-
pośrednio w pobliże instalacji na obiek-
cie, a nawet poza zakład. Tu interfejsem 
może być tablet komercyjny lub notebook 
klasy przemysłowej. Taki interfejs umoż-
liwia pracownikom zakładu pełny pod-
gląd i określony zakres regulacji procesu. 
Jest elementem sieci automatyki regulacji 
procesów lub strefy DMZ, umożliwiają-
cym np. pracownikom obchodowym taki 
dostęp do informacji i regulacji, jaki jest 
w dyspozytorni centralnej.

3 Interfejs HMI w HTML5 dla urzą-
dzeń mobilnych

Interfejs HMI bazujący na HTML5 jest 
gotowy do łatwego przeniesienia na urzą-
dzenia mobilne i komputery, w tym prze-
nośne, nie wymagając powielania konfigu-
racji ekranu na platformie mobilnej. Prze-
kłada się to na pełną przenośność inter-
fejsu graficznego i łatwą pracę z insta-
lacjami zakładowymi – ekrany i wskaź-
niki dostępne w centralnej dyspozytorni 

W skrócie

 →  Jak wdrożyć skuteczną stra-
tegię interfejsu HMI dla 
urządzeń mobilnych?

 →  Zalety strategii dla inter-
fejsu HMI dla urządzeń 
mobilnych.

5
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IT DLA PRZEMYSŁU
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ruchu są łatwo dostępne w oknie przeglą-
darki internetowej. Dzięki temu pracow-
nicy pracujący zdalnie na obiekcie dyspo-
nują identycznymi danymi i elementami 
graficznymi, jak ma to miejsce w dyspo-
zytorni. Ułatwia to współpracę obydwu 
zespołów.

4 Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne umożliwiają 

dostosowanie podglądu danych technolo-
gicznych w trybie tylko do odczytu. Tym 
samym są popularną, bezpieczną techno-
logią przekazu informacji między pracow-
nikami zakładu, bez względu na to, gdzie 
się znajdują.

Mogą mieć postać zdalnego stanowi-
ska operatora, interfejsu HMI w HTML5, 
obsługującego urządzenia mobilne, lub 
natywnych aplikacji mobilnych, i w każ-
dej z tych postaci można je łatwo i bez-
piecznie zintegrować z codziennie pro-
wadzonymi procesami i metodami pracy, 

podnosząc wydajność, produktywność 
i bezpieczeństwo na wymagany poziom.

5 Należy pamiętać o całkowitym 
koszcie użytkowania

Istnieje wiele technologii dotyczących 
przedmiotu tego artykułu, na podstawie 
których można opracować stosowne roz-
wiązania, lecz rozwiązanie idealne daje 
dużą wartość w cyklu życia technolo-
gii, wyróżnia się niskim kosztem wdroże-
nia, wysokim poziomem bezpieczeństwa 
i minimalnymi nakładami pracy tech-
nicznej w dalszym horyzoncie czasowym. 
Sukces takiej strategii wymaga doboru 
rozwiązania odpowiadającego strategii OT 
i jednocześnie IT oraz możliwości jej reali-
zacji w codziennej działalności pracowni-
ków zakładu technologicznego. 

Mariana DionisioMariana Dionisio, Catnilo FadulCatnilo Fadul i Cindy Cindy 
Scott Scott są liderami strategii w projektowaniu 
DeltaV dla urządzeń mobilnych i interfej-
sów HMI, zatrudnionymi w firmie Emer-
son Automation Solutions.
 CE 

↙ Urządzenia takie jak 
zdalne stanowisko 
operatora pozwa-
lają na dostęp do 
funkcji interfejsów 
centralnej dyspozy-
torni w rozwiązaniu 
mobilnym.

Online

Więcej informacji na temat interfej-
sów HMI znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej:
www.controlengineering.pl
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Interfejs HMI bazujący 
na HTML5 jest gotowy 
do łatwego przeniesienia 
na urządzenia mobilne 
i komputery.

https://www.fatek.pl/hmi
http://www.fatekpolska.pl
http://www.controlengineering.pl
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Dr in . Marcin Kantorek

Kalibracja przep ywomierzy
W artykule omówiono i porównano podstawowe metody kalibracji 
przep ywomierzy, stosowane w warunkach przemys owych oraz 
laboratoryjnych. Przedstawiono te  alternatywne mo liwo ci 
spe nienia wymaga  ISO901:2008 po wi conych nadzorowi 
wyposa enia monitoruj cego i pomiarowego.

Wzorcowanie czy kalibracja?
Pury ci j zykowi nie maj  w tpliwo ci, e 
w j zyku polskim powinni my stosowa  okre-
lenie wzorcowanie. W codziennym u yciu 

oba terminy funkcjonuj  jednak zamiennie. 
Wed ug Mi dzynarodowego S ownika Termi-
nów Metrologii Prawnej (VIML) wzorcowanie 
to ogó  czynno ci ustalaj cych relacj  mi -
dzy warto ci  wielko ci mierzonej wskazan  
przez przyrz d pomiarowy a odpowiednimi 

warto ciami wielko ci fizycznych dostarcza-
nymi przez wzorzec jednostki miary, wraz 
z podaniem niepewno ci tego pomiaru.

W powszechnym rozumieniu poj cie kali-
bracji jest szersze i obejmuje równie  czyn-
no  adjustacji, maj c  na celu doprowa-
dzenie przyrz du pomiarowego do stanu 
dzia ania odpowiadaj cego jego przezna-
czeniu. W szczególno ci dokonuje si  
tego przez ustawienie punktu zerowe-
go oraz zmian  charakterystyki przetwa-
rzania tak, aby b d pomiaru by  nie wi k-
szy ni  deklarowany przez producenta w kar-
cie parametrów technicznych urz dzenia 
pomiarowego, z uwzgl dnieniem przyj tej 
niepewno ci pomiarowej. Tak  w a nie kom-
pleksow  us ug  wiadczy wi kszo  firm 
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i laboratoriów zajmuj cych si  profesjonalnie 
wykonywaniem us ug kalibracyjnych. 

Z adjustacj  czy bez?
Zak ad przemys owy, który decyduje si  na 
przerw  w produkcji, demonta  urz dzenia 
pomiarowego z linii technologicznej i wys a-
nie go do laboratorium kalibracyjnego, pono-
si znaczne koszty. Prawdopodobnie nie by by 
usatysfakcjonowany, otrzymuj c wraz z urz -
dzeniem wiadectwo wzorcowania, które 
stwierdza, e: „dokonano porównania wska-
zania przep ywomierza wzgl dem wzorca, 
maksymalny b d wskaza  wynosi 3%, wi c 
urz dzenie nie mie ci si  w klasie pomia-
rowej”. S u by utrzymania ruchu zak adu 
zapewne zak ada y taki rezultat bada  wcze-
niej. W przeciwnym wypadku nie zdecydo-

wa yby si  na demonta  urz dzenia i podda-
nie go czynno ci kalibracji. 

Firma, która zamierza zap aci  kilka tysi cy 
z otych za kalibracj  przep ywomierza maso-
wego, oczekuje, e przyrz d pomiarowy, któ-
ry wróci z laboratorium wzorcuj cego, b dzie 
wskazywa  poprawne warto ci. Dlatego per-
sonel dokonuj cy weryfikacji przep ywomie-
rza w ramach realizowanego zlecenia rów-
nie  go adjustuje. Koryguje si  wspó czynnik 
kalibracji, ustawia punkt zerowy, wymie-
nia uszkodzone oraz zu yte elementy lub 
dokonuje innych zabiegów tak, aby popra-
wi  wadliwe wskazania urz dzenia, reduku-
j c b d pomiaru do warto ci akceptowanej 
przez zleceniodawc .

Kalibracja fabryczna
Wi kszo  produkowanych typów przep ywo-
mierzy przed wysy k  do finalnego odbiorcy 
jest kalibrowana fabrycznie przez ich wytwór-
c . Zazwyczaj producenci posiadaj  w asne 

stacje kalibracyjne, których wydajno  i para-
metry metrologiczne, szczególnie niepew-
no  ca kowita, odpowiadaj  w a ciwo ciom 
wytwarzanych przyrz dów pomiarowych. 
Wyj tkiem s  przep ywomierze wymagaj -
ce oceny w rzeczywistych warunkach pra-
cy, które s  trudne i kosztowne do odtworze-
nia w laboratoriach. Typowym przyk adem 
s  przep ywomierze o bardzo du ych red-
nicach, przeznaczone do gazowych w glo-
wodorów. Panuj ce ci nienia i du e pr dko-
ci przep ywu sprawiaj , e budowa dedy-

kowanej stacji kalibracyjnej poch on aby 
wiele milionów euro i by aby nierentowna. 
W takich przypadkach nawet renomowani 
producenci decyduj  si  powierzy  kalibra-
cj  swoich urz dze  niezale nym o rodkom 
kalibracyjnym, niejednokrotnie prowadz cym 
jednocze nie prace badawcze i korzystaj -
cym z subsydiów rz dowych, co czyni koszty 
wiadczonych us ug akceptowalnymi.

Metody kalibracji przep ywomierzy
Konstrukcje stanowisk wzorcuj cych s  ró -
norodne, a ich wybór zale y g ównie od:

• rodzaju p ynu (ciecz, gaz, ciecz przewodz ca 
lub nieprzewodz ca),

• rednic badanych przep ywomierzy,
• strumieni masy lub obj to ci,
• dopuszczalnych b dów i niepewno ci 

kalibracji,
• oczekiwanej przepustowo ci stacji (szt./zmia-

n  8h).

Metoda grawimetryczna 
Jest to najdok adniejsza ze stosowanych 
w warunkach przemys owych i laboratoryj-
nych metod kalibracyjnych. Wykorzystywa-
na jest zarówno do bezpo redniej kalibra-
cji przep ywomierzy masowych, jak i do kali-
bracji wzorców strumienia obj to ci lub masy 
ni szego rz du. Stacja kalibracyjna wyposa-
ona jest w ród o stabilnego strumienia cie-

czy, uk ad przerzutowy, zmieniaj cy tor prze-
p ywu oraz zbiornik pomiarowy cieczy posa-
dowiony na wadze. Sercem stacji jest uk ad 
przerzutowy pe ni cy funkcj  zaworu trój-
drogowego, który w u amku sekundy potra-
fi przekierowa  strumie  do zbiornika pomia-
rowego lub z powrotem do zbiornika zasila-
j cego. W a ciwa kalibracja rozpocznie si , 
gdy parametry cieczy p yn cej przez bada-
ny przep ywomierz, w szczególno ci strumie  
masy, ci nienie i temperatura, zostan  usta-
bilizowane na zadanej warto ci. Uk ad prze-
rzutowy kieruje strumie  cieczy do zbiornika 
pomiarowego i rozpoczyna si  pomiar czasu 
kalibracji. Gdy ciecz nap ywaj ca do zbiornika 
osi gnie okre lon  mas , uk ad przerzutowy 

Po lewej stanowi-
sko kalibracyjne 
przep ywomierzy

Po prawej samoka-
libruj ca si  waga 
stanowiska grawi-
metrycznego 
z wzorcami masy
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ponownie przekierowuje ciecz do zbiorni-
ka zasilaj cego oraz zatrzymywany jest zegar 
odmierzaj cy czas kalibracji. Strumie  masy 
jest okre lany przez podzielenie masy cieczy, 
która nap yn a do zbiornika pomiarowego, 
przez zmierzony czas nap ywu. W przypad-
ku kalibracji t  metod  wzorców strumienia 
obj to ci, w obliczeniach uwzgl dniane s  
te  g sto , temperatura i ci nienie. Ca kowi-
ta niepewno  rozszerzona (95%, k=2) meto-
dy grawimetrycznej, stosowanej w stanowi-
skach kalibracyjnych Endress+Hauser, wynosi 
tylko ±0,015%, co czyni je najdok adniejszymi 
przemys owymi stanowiskami na wiecie.

Metoda obj to ciowa
W kalibracjach t  metod  jako wzorzec 
odniesienia stosowany jest kalibrator t o-
kowy. Podczas kalibracji ciecz przep ywaj -
ca przez badany przep ywomierz jest wt a-
czana do precyzyjnie wykonanego cylindra 
z wewn trznym t okiem o absolutnej szczel-
no ci. Przesuni cie t oka okre laj  enkode-
ry liniowe generuj ce impulsy. Pozwala to 
na bardzo dok adny pomiar obj to ci cieczy 
znajduj cej si  w cylindrze. W kalibratorach 
t okowych wykorzystuje si  par  zaworów 
trójdro nych, dzi ki którym t ok w cylindrze 
porusza si  do przodu i do ty u, umo liwiaj c 
ci g y przep yw cieczy, nawet gdy p ynie ona 
w jednym kierunku przez badany przep y-
womierz. Strumie  obj to ci jest okre lany 

jako funkcja pr dko ci t oka oraz powierzch-
ni przekroju poprzecznego cylindra. Ca ko-
wita niepewno  pomiarowa dla tej meto-
dy w przypadku kalibracji przep ywomierzy 
obj to ciowych wynosi ±0,022%.

Metoda z przep ywomierzem wzorcowym
Jest to najpopularniejsza z metod wzorcowa-
nia, spotykana zarówno w stacjonarnych, jak 
i mobilnych stanowiskach kalibracyjnych. Sto-
suje si  j , gdy od badanych przep ywomie-
rzy nie oczekuje si  najwy szych dok adno ci, 
osi ganych wcze niej przedstawionymi meto-
dami obj to ciowymi lub grawimetrycznymi. 
W przypadku Endress+Hauser jako wzorce 
odniesienia wykorzystuje si  przep ywomie-
rze Coriolisa Promass, które, oprócz doskona-
ej liniowo ci i najwy szej dok adno ci pomia-

ru, cechuje istotna w przypadku uk adów 
kalibracyjnych wysoka powtarzalno  pomia-
rowa oraz bliski pomijalnemu wp yw warun-
ków procesowych na dok adno . 

Zasada kalibracji na tego typu stanowiskach 
jest stosunkowo prosta i polega na porów-
naniu odczytów przep ywomierzy bada-
nych z wzorcowymi. Aby dodatkowo zmniej-
szy  niepewno  kalibracji, na stanowiskach 
stacjonarnych stosuje si  wzorce czo-
ne szeregowo, co pozwala osi gn  rozsze-
rzon  niepewno  ca kowit  wzorcowania 
wynosz c  ±0,08%. Jest ona w zupe no ci 

wystarczaj ca na potrzeby kalibracji przep y-
womierzy elektromagnetycznych, wirowych 
czy ultrad wi kowych. 

Mobilne stanowiska kalibracyjne
Wyjazdowe us ugi kalibracji przetworników 
ci nienia czy temperatury s  wiadczone na 

m = 1 kg

2501 kg

2500 kg

2500 L

2501 L

V = 1 L
V = 1 L

2500 L

2501 L

Kalibracja metod  grawimetryczn Kalibracja metod  obj to ciow Kalibracja przep ywomierzem wzorcowym

Transport mobilnej stacji kalibracyjnej
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rynku od wielu lat i nie stanowi  zaskocze-
nia. Nowo ci  jest pojawienie si  w Polsce 
firm oferuj cych mobilne us ugi wzorcowania 
w miejscu instalacji urz dzenia, które obej-
muj  równie  przep ywomierze. Najprostsze 
i najta sze z takich stanowisk s  wyposa o-
ne w licznik wzorcowy, wpinany szeregowo 
w instalacj  technologiczn , na której zamon-
towane jest badane urz dzenie. Aby skorzy-
sta  z tego rozwi zania, ruroci gi technolo-
giczne powinny mie  dodatkowe kró ce przy-

czeniowe i zawory odcinaj ce, do których 
pod czany jest wzorzec. Dla firm przemy-
s u spo ywczego i farmaceutycznego jest to 
rozwi zanie k opotliwe. Dodatkowe elemen-
ty armatury tworz  bowiem tzw. puste kie-
szenie, które powoduj  utrudnienia podczas 
mycia linii technologicznych. 

Z my l  o tych bran ach przemys u powsta-
y mobilne stacje kalibracyjne, które s  ca ko-

wicie autonomiczne. Maj  one w asne pom-
py o zmiennej wydajno ci, w asne zbiorniki 
z wod  zasilaj c  oraz pe ne oprzyrz do-
wanie komputerowe, umo liwiaj ce pod-

czenie dowolnych sygna ów wyj ciowych 
z badanego przep ywomierza, od tradycyj-
nych 4…20 mA i impulsów, po magistrale Pro-
fibus PA/DP, Profinet, EthernetIP i inne. Po 
stronie odbiorcy us ugi wymagane jest jedy-
nie zapewnienie ród a zasilania w energi  
elektryczn . W ci gu jednej zmiany spraw-
na ekipa wzorcuj ca potrafi dokona  demon-
ta u i kalibracji kilkunastu przep ywomierzy, 
po czym umie ci  je ponownie na instalacji. 
Utrudnienia produkcji s  wi c minimalne i, 

co nie mniej wa ne, mo na je odpowiednio 
wcze nie przewidzie  oraz zaplanowa . G ów-
nym ograniczeniem mobilnych, autonomicz-
nych stacji kalibracyjnych s  rednice maksy-
malne badanych przep ywomierzy, zazwyczaj 
nieprzekraczaj ce 80 mm, przy strumieniach 
masy lub obj to ci odpowiadaj cych oko o 
30–50 m³/h. Osi gane ca kowite niepewno ci 
kalibracji, w przypadku najlepszych dostaw-
ców takich us ug, s  lepsze ni  0,20%. Na tym 
tle wyró niaj  si  us ugi oferowane przez fir-
m  Endress+Hauser, która swoje mobilne sta-
nowiska kalibracyjne wyposa y a w przep y-
womierze Coriolisa serii Promass. Stanowiska 
te umo liwiaj  wzorcowanie zarówno liczni-
ków masy, jak i obj to ci. Maj  niepewno  
wzorca lepsz  ni  0,05%, co pozwala na kali-
bracj  przep ywomierzy z niepewno ci  ca -
kowit  lepsz  ni  0,11%, przy wspó czynniku 
rozszerzenia k=2.

Jako  produkcji i wymagania 
prawne
Wiele zak adów przemys owych ze wzgl -
du na jako  produktu, ochron  rodowi-
ska czy obowi zuj ce uregulowania prawne 
wykonuje okresowe wzorcowania urz dze  
pomiarowych wykorzystywanych w swo-
ich procesach technologicznych. W przy-
padku wybranych modeli przep ywomierzy 
dost pne s  zewn trzne modu y weryfika-
cyjne, pozwalaj ce oceni  sprawno  kom-
ponentów elektroniki i ewentualnie okre li , 
czy przyrz d wymaga kalibracji. Niepewno  
diagnostyczna tych rozwi za , odniesiona 

do w a ciwo ci metrologicznych urz dzenia, 
pozostawia jednak spory margines b du. 
Ten rodzaj sprawdzenia nie obejmuje istot-
nych sk adowych toru pomiarowego, zwi za-
nych przede wszystkim ze zu yciem b d  sta-
rzeniem si  krytycznych elementów czujnika 
pomiarowego.

Najbardziej zaawansowane modele prze-
p ywomierzy wykorzystuj  wbudowane 
wewn trznie i redundantne wzorce odniesie-
nia. Pozwalaj  one z du ym poziomem ufno-
ci okre li , czy aktualne parametry przyrz -

du pomiarowego odpowiadaj  specyfikacji 
fabrycznej deklarowanej przez producenta. 
Przyk adem takiego rozwi zania jest wery-
fikacja Heartbeat Technology, oferowa-
na w przep ywomierzach Endress+Hauser. 
Zosta a ona przebadana i pozytywnie zaopi-
niowana przez renomowanego niemieckie-
go audytora, firm  TÜV, pod k tem zgodno ci 
z wymaganiami ISO9001:2008 Rozdzia  7.6a 
oraz norm bezpiecze stwa PN-EN 61508-2/3. 
Odpowiada wi c wymaganiom audytów jako-
ci i procedur bezpiecze stwa, stosowanych 

w zak adach produkcyjnych.

Znakomita wi kszo  wspó cze nie produ-
kowanych przep ywomierzy, i to nie tylko 
mechanicznych, nie posiada jednak adnych 
skutecznych mechanizmów walidacji i auto-
diagnostyki metrologicznej. W zwi zku z tym, 
pragn c potwierdzi  poprawno  wskaza , 
ich u ytkownikom nie pozostaje nic inne-
go, jak demonta  przep ywomierza z instala-
cji technologicznej i jego wysy ka do labora-
torium producenta lub innego o rodka kali-
bracyjnego. Alternatywnie mog  oni zaprosi  
firm  wzorcuj c  do swojego zak adu, co 
pozwala skróci  czas kalibracji i ograniczy  jej 
ogólne koszty, a przede wszystkim wykona  
us ug  w najbardziej dogodnym terminie. 

Wi cej na: www.pl.endress.com/kalibracje 

Dr in . Marcin Kantorek jest pracownikiem 
Endress+Hauser Polska, gdzie od wielu lat 
zajmuje si  zagadnieniami pomiarów przep y-
wu i kalibracji przep ywomierzy.

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
www.pl.endress.comMobilna stacja kalibracyjna w trakcie realizacji us ugi
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Poziom nienaruszalności 
bezpieczeństwa procesów 
technologicznych w przemyśle
Przyrządowe systemy bezpieczeństwa (SIS) są instalowane 
w zakładach przemysłu procesowego w celu zmniejszania zagrożeń 
ze strony realizowanych tam procesów technologicznych. Muszą one 
być przyporządkowane do docelowego poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa (SIL) podczas realizacji procesu, aby określić, co musi 
być zrealizowane w następnej kolejności.

David Yoset P rzyrządowe systemy bezpieczeń-
stwa (SIS – Safety Instrumented 
Systems) są instalowane w zakła-

dach przemysłu procesowego w celu 
zmniejszania zagrożeń ze strony realizo-
wanych tam procesów technologicznych 
poprzez sprowadzenie procesu do „stanu 
bezpiecznego”, gdy wartości wielkości 
regulowanych przekroczą punkty nastaw 
lub gdy bezpieczne warunki operacyjne 
zostaną naruszone.

System SIS jest jedną z warstw zabez-
pieczeń w wielowarstwowym systemie 
bezpieczeństwa, ponieważ żaden pojedyn-
czy środek bezpieczeństwa nie jest w sta-
nie sam wyeliminować ryzyka. Analiza 
warstwy ryzyka (LOPA – Layer of Pro-
tection Analysis) to metoda, dzięki któ-
rej wszystkie znane zagrożenia zwią-
zane z procesem i wszystkie znane war-
stwy zabezpieczeń są dokładnie przeana-
lizowane. Dla każdego procesu, w któ-
rym badanie LOPA wykazało, że istnie-
jące zabezpieczenie nie może zredukować 
ryzyka do akceptowalnego lub tolerowa-
nego poziomu, wymagany jest system SIS. 
Jednak nie wszystkie zagrożenia zwią-
zane z procesem wymagają zastosowania 
takiego systemu. Każde zagrożenie, które 
wymaga zastosowania SIS, musi być przy-
porządkowane do docelowego poziomu 

nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – 
Safety Integrity Level).

Czym są poziomy SIL?
Poziomy SIL wywodzą się z dwóch norm 
dobrowolnie stosowanych przez właści-
cieli/operatorów fabryk w celu określenia 
wymagań bezpieczeństwa realizacji nie-
bezpiecznych operacji. Są to następujące 
normy:

 → IEC 61508: „Bezpieczeństwo funkcjo-
nalne elektrycznych/elektronicznych/
programowalnych elektronicznych sys-
temów związanych z bezpieczeństwem” 
(Functional Safety of Electrical/Electronic/
Programmable Electronic Safety-related 
Systems).

 → IEC 61511: Przyrządowe systemy bezpie-
czeństwa dla sektora przemysłu proceso-
wego (Safety Instrumented Systems for the 
Process Industry Sector).

Jak zdefiniowano w normach Międzyna-
rodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), 
istnieją cztery poziomy SIL (SIL1÷SIL4). 
Wyższy poziom SIL oznacza większe 
zagrożenie związane z procesem oraz wyż-
szy poziom zabezpieczeń wymaganych od 
systemu SIS. Poziom SIL jest funkcją czę-
stotliwości zagrożeń oraz znaczenia, kry-

W skrócie

 →  Przyrządowe systemy bez-
pieczeństwa (SIS) są prze-
znaczone do zmniejszania 
zagrożeń procesowych przez 
sprowadzanie procesów do 
„bezpiecznego stanu”.

 →  Analiza zagrożenia proce-
sowego (PHA) jest wyko-
rzystywana do wyznaczenia 
poziomu integralności bez-
pieczeństwa (SIL) fabryki.

 →  Ogólne prawdopodobień-
stwo awarii danej funkcji 
bezpieczeństwa przyrządo-
wego (SIF) jest wyznaczane 
przez wykonywanie obliczeń 
poziomu SIL.

Warto rozważyć

Jakie szczególne zakłady 
przemysłu przetwórczego 
osiągają największe korzyści 
z wyznaczania poziomów SIL 
i dlaczego?

BEZPIECZEŃSTWO
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tyczności tych zagrożeń. Zagrożenia, które 
mogą występować częściej lub których 
konsekwencje są poważniejsze, mają wyż-
sze poziomy SIL.

Aby wyznaczyć poziom SIL zagrożeń 
związanych z procesem, pomocne jest 
zrozumienie cyklu życia bezpieczeństwa 
(safety lifecycle).

Cykl życia bezpieczeństwa
Normy IEC definiują koncepcję okre-
ślaną mianem cyklu życia bezpieczeństwa, 
która zapewnia powtarzalną platformę, 
dzięki której wszystkie zagrożenia zwią-
zane z procesem są identyfikowane i ana-
lizowane w celu identyfikacji i zrozumie-
nia, które z nich wymagają zastosowania 
systemu SIS dla ich ograniczenia. Z zało-
żenia jest to proces cykliczny. Wszelkie 
zmiany projektu procesu, warunków ope-
racyjnych lub sprzętu wymagają cyklicz-
nego powrotu do punktu początkowego, 
aby zagwarantować, że wszystkie zmiany 
są wdrażane poprawnie. 

Istnieje wiele etapów wyznaczania 
poziomu SIL. Proces ten rozpoczyna się 
wraz z wykonaniem analizy zagrożenia 
procesowego (PHA – Process Hazard 
Analysis).

Analiza PHA jest systematycznym 
szacowaniem wszystkich potencjalnych 
zagrożeń związanych z procesem przemy-
słowym. Konieczne jest przeanalizowanie 
wszystkich potencjalnych przyczyn i kon-
sekwencji takich zdarzeń, jak:
 → pożary,

 → eksplozje,
 → emisje materiałów toksycznych, niebez-
piecznych lub łatwopalnych itd.

Skoncentrujmy się na tych czynnikach, 
które mogą wpłynąć na proces. Są to:
 → awarie sprzętu,
 → awarie przyrządów pomiarowych lub pro-
blemy z ich kalibracją,
 → odcięcie mediów (energii elektrycznej, 
wody chłodzącej, sprężonego powietrza 
itd.),
 → błędy lub działania ludzkie,
 → czynniki zewnętrzne, takie jak burze lub 
trzęsienia ziemi.

W ramach analizy PHA musi być prze-
analizowana zarówno częstotliwość, jak 
i ewentualne konsekwencje każdego 
zagrożenia procesowego. Należy znaleźć 
odpowiedzi na następujące pytania:
 → Jak często może wystąpić zagrożenie? 
Np. wylanie się cieczy może zdarzyć się 
zawsze przy ręcznym napełnianiu zbior-
nika (wiele razy w roku).
 → Jak poważne są konsekwencje zdarzenia? 
Np. uszkodzenie sprzętu, pożar, eksplo-
zja, emisja toksycznych gazów lub śmierć 
ludzi.

Kluczowy dla analizy PHA jest fakt, że 
wypadki mogą się zdarzyć i się zdarzają. 
Dlatego należy odejść od myślenia, czy 
coś złego może się zdarzyć, a zamiast tego 
przewidywać, kiedy to się wydarzy. Każ-
demu zidentyfikowanemu zagrożeniu jest 
przyporządkowana „akceptowalna” czę-

stotliwość. Nie można przyjąć, że zagroże-
nie nigdy się nie wydarzy.

 → Zagrożenie związane ze zdarzeniem, 
które będzie wymagało udzielenia pierw-
szej pomocy, może być traktowane jako 
„akceptowalne”, jeśli zdarzenie to wystę-
puje tylko raz w roku.

 → Wybuch lub pożar spowodowany przez 
pęknięcie zbiornika może mieć „akcepto-
walną” częstotliwość, jeśli zdarza się raz 
na 10 tysięcy lat.

Końcowym wynikiem analizy PHA jest 
lista wszystkich możliwych zagrożeń pro-
cesowych, z których każdemu przypo-
rządkowano „akceptowalną” częstotli-
wość wystąpienia. Następnym krokiem 
w wyznaczeniu cyklu życia bezpieczeń-
stwa jest analiza warstw zabezpieczeń.
Żadne pojedyncze zabezpieczenie samo 

nie jest w stanie wyeliminować ryzyka. 
Z tego powodu efektywny system bez-
pieczeństwa musi składać się z warstw 
zabezpieczeń. 

W ten sposób, jeśli jedna z warstw 
zabezpieczeń zawiedzie, to kolejne war-
stwy sprowadzą proces do stanu bezpiecz-
nego. Ponieważ liczba warstw bezpieczeń-
stwa i ich niezawodność wzrasta, to bez-
pieczeństwo całego procesu także rośnie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda 
warstwa musi funkcjonować niezależnie 
od innych w przypadku, gdy jedna lub 
więcej warstw zawodzi.

Niektóre ze specyficznych przykładów 
warstw zabezpieczeń to:

 → systemy przeciwpożarowe,

Projekt
koncepcyjny 
procesu

Obliczenia 
poziomu SIL
Wykonanie projektu 
koncepcyjnego 
systemu SIS i zweryfi-
kowanie, czy spełnia 
on wymagania 
specyfikacji SRS

Wykonanie 
szczegółowego 
projektu 
systemu SIS 

Instalacja, odbiór 
techniczny i wstępne 
uruchomienie 
systemu SIS

Uruchomienie systemu SIS, 
jego obsługa, konserwacja 
i okresowe testowanie 
funkcjonalne

Zmiany

PHA
Analiza zagrożenia 
procesowego 
i ocena ryzyka

SPECYFIKACJE

PROJEKT INSTALACJA OBSŁUGA I KONSERWACJA

LOPA
Zastosowanie warstw 
zabezpieczeń niezwiązanych 
z SIS do zapobiegania 
zidentyfikowanym zagrożeniom 
lub redukcji ryzyka

Czy
wymagany
jest system

SIS?

Zdefinio-
wanie

docelowe-
go poziomu 

SIL

SRS 
Opracowanie 
specyfikacji 
wymagań dla 
zapewnienia 
bezpieczeństwa
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 → systemy zabezpieczeń przed wyciekiem 
(bariery lub podwójne ściany),
 → ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa,
 → systemy detekcji gazu/ostrzegawcze.

Dla każdego zagrożenia procesowego, 
zidentyfikowanego przez analizę PHA, 
należy:

 → wykonać listę wszystkich dostępnych 
środków bezpieczeństwa, niezwiązanych 
z systemem SIS,

 → przyporządkować do każdej warstwy 
jej własny współczynnik zmniejszenia 
ryzyka,

 → obliczyć efektywną częstotliwość zagrożeń 
przy zastosowaniu warstw zabezpieczeń.

Przykład. Operacja napełniania zbior-
nika, która występuje 250 razy w roku, 
„może” doświadczyć zdarzenia przepeł-
nienia 250 razy w roku. W tej sytuacji:

 → warstwa zabezpieczeń w formie prawidło-
wego systemu odpowietrzania/odpływu 
może zmniejszyć niebezpieczeństwo 
poprzez wartość współczynnika (zmniej-
szenia ryzyka) równą 100, 

 → zagrożenie wynikające z przepełnienia 
zbiornika będzie miało efektywną często-
tliwość występowania równą 250/100 = 
2,5 razy na rok.

Po obliczeniu efektywnej częstotliwości 
występowania każdego zagrożenia klu-
czowe pytanie, na które należy odpo-
wiedzieć, brzmi: „Czy po zastosowa-
niu warstw zabezpieczeń niezwiązanych 
z systemem SIS efektywna częstotliwość 
będzie niższa od akceptowalnej?”.

Po zidentyfikowaniu wszystkich zagro-
żeń procesowych i przyporządkowaniu 
im wszystkich warstw zabezpieczeń, jeśli 
analiza PHA/LOPA wykazała, że istnie-
jące zabezpieczenia nie mogą zreduko-

wać ryzyka do akceptowalnego lub tolero-
wanego poziomu, będzie wówczas wyma-
gany system SIS. Jednak w rzeczywistości 
nie każde zagrożenie procesowe wymaga 
zastosowania systemu SIS. 

Przyrządowe systemy 
bezpieczeństwa i ich funkcje
Celem systemu SIS jest sprowadzenie pro-
cesu do stanu bezpiecznego, gdy warto-
ści wielkości regulowanych przekroczyły 
punkty nastaw lub gdy zostały naruszone 
bezpieczne warunki operacyjne.

Rolą systemu SIS jest redukcja ryzyka 
poprzez wdrożenie przyrządowych funkcji 
bezpieczeństwa (SIF – Safety Instrumen-
ted Functions).

Poniżej podano dwa przykłady funk-
cji SIF:
 → Zagrożenie: przepełnienie zbiornika. 
Funkcja SIF: system SIS wyłącza pompy 
napełniające, gdy poziom cieczy w zbior-
niku przekroczy uprzednio ustawioną bez-
pieczną wartość.
 → Zagrożenie: wysoka temperatura. Funkcja 
SIF: system SIS za pomocą przekaźnika 
wyłącza zasilanie grzałki po osiągnięciu 
przez obiekt uprzednio nastawionej bez-
piecznej wartości temperatury.

W każdym przypadku SIF jest funkcją 
bezpieczeństwa realizowaną przez system 
SIS w celu osiągnięcia lub utrzymywania 
stanu bezpiecznego. Czujniki, jednostka 
logiczna (ang. logic solver) i elementy 
wykonawcze funkcji SIF współdziałają ze 
sobą, aby wykryć zagrożenie i sprowadzić 
proces do stanu bezpiecznego.

Każda funkcja SIF służy jako war-
stwa bezpieczeństwa sprowadzająca efek-
tywną częstotliwość występowania zagro-
żenia poniżej częstotliwości akceptowal-

nej. W tym celu każda funkcja SIF musi 
mieć minimalny współczynnik zmniejsze-
nia ryzyka.

Docelowy poziom SIL funkcji SIF
W przykładzie z przepełnieniem zbiornika 
obliczono, że po zastosowaniu warstw 
zabezpieczeń spoza systemów SIS efek-
tywna częstotliwość występowania zagro-
żenia wyniosła 2,5 razy na rok. Jeśli 
akceptowalna częstotliwość występowania 
zagrożenia wynosi raz na 10 lat, to funk-
cja SIF musi mieć współczynnik zmniej-
szenia ryzyka (RRF – Risk Reduction Fac-
tor) równy co najmniej 25. Tak więc:

 →  minimalny współczynnik RRF funkcji 
SIF = efektywna częstotliwość występo-
wania zagrożenia bez zastosowania sys-
temu SIS/częstotliwość akceptowalna = 
2,0/0,1=25,

 →  minimalna wartość współczynnika RRF 
każdej funkcji SIF jest używana do wyzna-
czania docelowego poziomu SIL funkcji 
SIF.

Docelowy poziom SIL jest wyznaczany 
bezpośrednio ze współczynnika RRF 
na podstawie tabeli 1. Należy zwrócić 
uwagę na relację pomiędzy poziomem 
SIL a współczynnikiem RRF. Poziom SIL1 
ma minimalny współczynnik RRF równy 
101, a SIL2 – minimalny współczynnik 
RRF równy 102 i tak dalej.

W przykładzie z przepełnieniem zbior-
nika minimalna wartość współczynnika 
RRF wynosi 25, docelowy poziom SIL 
funkcji SIF wynosi SIL1, a zatem jest to 
zagrożenie na poziomie SIL1.

Dla każdego zagrożenia zidentyfiko-
wanego za pomocą analiz PHA i LOPA, 
które wymaga użycia funkcji SIF, doce-
lowy poziom SIL jest przyporządkowy-
wany przy użyciu tej samej metody. 
Należy zauważyć, że prawdopodobnie 
będziemy mieli różne docelowe poziomy 
SIL. Następnym krokiem w tym procesie 
jest zaprojektowanie systemu SIS, który 
będzie w stanie zrealizować wymagane 
funkcje SIF i osiągnąć docelowy poziom 
SIL.

Osiągalne poziomy SIL 
funkcji SIF
SIS jest systemem obejmującym wiele 
komponentów, takich jak:

 →  czujniki dostarczające sygnał wejściowy,

BEZPIECZEŃSTWO

Tabela 1. Wymagane wartości współczynnika zmniejszenia 
ryzyka (RRF)

Poziom SIL Wymagana wartość współczynnika zmniejszenia ryzyka (RRF)

1 10÷100 (101÷102)

2 100÷1000 (102÷103)

3 1000÷10 000 (103÷104)

4 10 000÷100 000 (104÷105)
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 →  interfejsy i przetworniki sygnału wejścio-
wego,

 →  jednostka logiczna z zasilaniem i komuni-
kacją,

 →  przetworniki i interfejsy sygnału wyjścio-
wego oraz zasilanie,

 →  elementy wykonawcze (zawory, przekaź-
niki, styczniki) do ostatecznej realizacji 
funkcji sterowania.

Przykładowa funkcja SIF, realizowana 
przez system SIS, który wyłącza zasila-
nie cewki przekaźnika w celu otwarcia 
obwodu grzałki po osiągnięciu wysokiej 
temperatury przez obiekt regulacji, może 
mieć jeden z poniższych elementów pętli 
lub wszystkie elementy:

 →  termoelement,
 →  nadajnik sygnału temperatury,
 →  przetwornik lub separator sygnału wej-
ściowego,

 →  kartę wejść analogowych,
 →  kartę (-y) komunikacyjną (-e),
 →  procesor (CPU),
 →  kartę wyjść cyfrowych,
 →  przetwornik lub separator sygnału wyj-
ściowego,

 →  przekaźnik zasilający grzałkę.

Musimy założyć, że w pewnym punkcie 
wystąpi zagrożenie. Nie możemy założyć, 
że zagrożenie nie wystąpi nigdy. Podob-
nie, musimy założyć, że w dowolnym 
z komponentów funkcji SIF może wystą-
pić uszkodzenie i nie zadziała on, reagując 
na przywołanie.

Jednym z bardzo rozpowszechnionych 
źródeł awarii jest zawór odcinający, który 
pozostaje otwarty w normalnych warun-
kach realizacji procesu. Jeśli w celu reali-
zacji danej funkcji SIF wymagane jest 
zamknięcie zaworu, to możliwa jest sytu-
acja, że element ten zakleszczy się w poło-

żeniu otwartym i nie zamknie się, gdy 
będzie to wymagane. Z tego powodu 
musimy znać prawdopodobieństwo awa-
rii funkcji SIF. Ogólne prawdopodobień-
stwo awarii danej funkcji SIF jest wyzna-
czane na podstawie obliczeń poziomu 
SIL (SIL calcs). Obliczenia te są dość zło-
żone, jednak zasadniczo proces ich wyko-
nania polega na zebraniu danych dotyczą-

cych wskaźników awaryjności dla kom-
ponentów SIF i uwzględnieniu takich 
współczynników, jak częstotliwość testów, 
redundancja, układ głosujący itd. Wyni-
kiem końcowym będzie otrzymanie dla 
każdej funkcji SIF wartości ogólnego 
prawdopodobieństwa uszkodzenia na 
przywołanie (PFD – Probability of Failure 
on Demand).

Dane dotyczące awaryjności dla wielu 
urządzeń, które tworzą pętle SIF, są publi-
kowane przez producentów sprzętu. Firmy
często współpracują z konsultantami przy 
wyznaczaniu wskaźników awaryjności. 

Do obliczania poziomu SIL dla funk-
cji SIF są wymagane dane dotyczące awa-
ryjności, nie zaś dane SIL. Nie ma czegoś 
takiego jak urządzenie o znamionowym 
poziomie SIL. Nie można kupić czujników 

czy systemów sterowania o znamionowym 
poziomie SIL.

Gdy znany jest już współczynnik PFD 
funkcji SIF, to jego współczynnik RRF 
oblicza się w prosty sposób, jako odwrot-
ność PFD (RRF=1/PFD). Można wtedy 
porównać współczynnik RRF funkcji SIF 
z minimalnym wymaganym RRF. Jeśli 
współczynnik RRF funkcji SIF jest więk-
szy od minimalnego RRF, to funkcja SIF 
jest wystarczająca do zmniejszenia ogól-
nego poziomu zagrożenia poniżej akcepto-
walnego.

Wracając znów do analizowanego już 
przykładu z przepełnieniem zbiornika, 
załóżmy, że obliczenia poziomu SIL wyka-
zały, iż funkcja SIF ma współczynnik RRF 
równy 300. Ponieważ jest on większy 
od 25, to funkcja SIF jest wystarczająca. 
Jeśli obliczenia poziomu SIL wykazały, że 
współczynnik RRF jest mniejszy od 25, 
to będzie konieczna zmiana lub ponowne 
rozmieszczenie komponentów funkcji SIF.

Jednym ze sposobów zwiększenia 
współczynnika RRF jest zainstalowanie 
czujników redundantnych w układzie gło-
sującym lub zakup czujników o niższych 
opublikowanych współczynnikach awa-
ryjności.

Relacje pomiędzy poziomem SIL oraz 
współczynnikami a PFD i RRF zestawiono 
w tabeli 2.

Wracając jeszcze raz do przykładu 
z napełnianiem zbiornika: minimalny 
współczynnik RRF wyniósł tam 25 (SIL1) 
przy współczynniku RRF dla funkcji SIF 
równym 300. Osiągalny poziom SIL funk-
cji SIF wynosi SIL2. Oznacza to, że do 
zabezpieczenia przez zagrożeniem na 
poziomie SIL1 jest tam wykorzystywana 
funkcja SIF zdolna osiągnąć poziom SIL2. 
Jest to sytuacja w pełni akceptowalna 
i wcale nie jest niczym niezwykłym.

David Yoset David Yoset jest kierownikiem projektu 
w firmie Cross Company. Niniejszy arty-
kuł oryginalnie pojawił się na blogu „Sys-
temy Zintegrowane” tejże firmy.

CE

Każda funkcja bezpie-
czeństwa przyrządowego 
służy jako warstwa bez-
pieczeństwa, sprowadza-
jąca efektywną często-
tliwość występowania 
zagrożenia poniżej często-
tliwości akceptowalnej.

Tabela 2. Prawdopodobieństwo uszkodzenia na przywołanie (PFD)

Poziom SIL Współczynnik PFD Współczynnik RRF

1 1 na 10 ÷ 1 na 100 10 ÷ 100

2 1 na 100 ÷ 1 na 1000 100 ÷ 1000

3 1 na 1000 ÷ 1 na 10 000 1000 ÷ 10 000

4 1 na 10 000 ÷ 1 na 100 000 10 000 ÷ 100 000

BEZPIECZEŃSTWO

Online

Więcej informacji na temat bezpie-
czeństwa procesów przemysłowych  
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


Proste, otwarte i ustandaryzowane
Rozwi zania firmy Beckhoff dla Przemys u 4.0 i Internetu Rzeczy
Rosn ca integracja technologii informatycznych i sektora automatyki zaowocowa a rozwojem nowych 
us ug chmurowych do komunikacji i zarz dzania danymi, tworzonych z my l  o przemys owych 
systemach sterowania. Jako rozszerzenie klasycznych funkcji sterowania aplikacje z zakresu Big Data, 
data mining czy monitoringu stanu i energii umo liwi  tworzenie zaawansowanych, przysz o ciowych 
systemów automatyki. Za  nowe produkty dla Przemys u 4.0 i Internetu Rzeczy firmy Beckhoff maj  
za zadanie u atwi  ich implementacj  w procesach przemys owych.

K oncepcje Przemys u 4.0 i Internetu 
Rzeczy opieraj  si  na za o eniu maksy-
malnego usieciowienia i ci g ej komu-

nikacji mi dzy urz dzeniami. Patrz c przez 
pryzmat klasycznej piramidy komunikacyjnej,
mamy tu do czynienia z wymian  ogromnych 
ilo ci danych mi dzy czujnikami i warstwami 
nadrz dnymi. Jednak wa n  rol  w tym pro-
cesie odgrywa tak e horyzontalna komunika-
cja mi dzy sterownikami PLC. Aby umiej tnie
zarz dza  owym przep ywem danych, konie-
czne jest wdro enie odpowiedniego syste-
mu sterowania bazuj cego na technologiach 
PC-based, które stanowi  dzi  kluczowy ele-
ment sterowania automatyk  przemys ow . 

Przyk adem takiego rozwi zania mo e by  
nowy system projektowania i sterowania pro-
cesami TwinCAT 3, który dzi ki zintegrowane-
mu modu owi TwinCAT IoT umo liwia efek-
tywn  komunikacj  w ramach Przemys u 4.0 
i Internetu Rzeczy. Uzupe niony o dostosowa-
ne do potrzeb IoT modu y I/O firmy Beckhoff, 
pozwala na prost  bezprzewodow  integra-
cj  aplikacji dzia aj cych w chmurach publicz-
nych i prywatnych.

Zbieranie, agregacja i analiza 
danych procesowych
Kluczowym czynnikiem decyduj cym 
o wypracowaniu warto ci dodanej i osi gni -
ciu za o onych celów biznesowych s  dane 
procesowe, w tym przede wszystkim infor-
macje zbierane przez czujnik i przekazywane 
przez sie  Fieldbus do sterownika PLC. Dane 
te mog  by  wykorzystywane do kontroli sta-
nu instalacji bezpo rednio z poziomu syste-
mu sterowania, przy wykorzystaniu bibliote-
ki danych Condition Monitoring zintegrowa-
nej z oprogramowaniem TwinCAT 3. Pozwala 

to na znaczn  redukcj  czasów przestojów 
i kosztów naprawy maszyn.

W sektorach produkcji wykorzystuj cych wie-
le równoleg ych systemów sterowania ana-
liza danych w ramach jednego tylko syste-
mu nie zawsze jest wystarczaj ca. Niekiedy 
do przeprowadzenia pe nej analizy i wysnucia 
wniosków na temat ca ego systemu potrze-
ba zagregowanych danych z wielu lub wszyst-
kich systemów sterowania danej linii produk-
cyjnej lub typów maszyn. Do tego niezb d-
na jest jednak odpowiednia infrastruktura IT. 
Stosowane dot d rozwi zania bazowa y 
przede wszystkim na centralnej serwerowni, 
w czonej do sieci przedsi biorstwa i wypo-
sa onej w magazyn danych w formie syste-
mu bazodanowego. Dzi ki temu oprogramo-
wanie do analizy danych mia o bezpo redni 
dost p do zagregowanych danych zgroma-
dzonych w bazie.

Mimo e takie rozwi zanie funkcjonowa o 
poprawnie, sprawia o wiele problemów. Po 
pierwsze, wymaga o inwestycji w niezb dn  
infrastruktur  IT, w tym drogi sprz t i opro-
gramowanie do obs ugi serwera. Rodzi o tak-
e trudno ci natury kadrowej: rosn ca z o-
ono  sieci integruj cych maszyny i linie 

produkcyjne, zw aszcza w przypadku zak a-
dów rozmieszczonych w kilku ró nych lokali-
zacjach, stwarza a konieczno  zatrudnienia 
odpowiedniego personelu zdolnego wdro-
y  tego typu system. Nie bez znaczenia by a 

te  jego ma a skalowalno , znajduj ca wyraz 
w ograniczonej pojemno ci dysków oraz 
wydajno ci procesora i/lub pami ci RAM. 
W efekcie ka da rozbudowa linii produkcyj-
nej o nowe maszyny czy jednostki sterowni-
cze wymaga a r cznej przebudowy ca ej sieci. 
Serwer musia  bowiem rosn  razem z przed-
si biorstwem, aby móc zebra  i przetworzy  
dodatkowe dane.

FIRMA PREZENTUJE

Sven Goldstein Mened er produktu TwinCAT 
w firmie Beckhoff Automation
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Droga do chmury publicznej 
Wad tych pozbawione s  us ugi komunikacyj-
ne i bazodanowe funkcjonuj ce w chmurze.
Umo liwiaj  one bowiem u ytkownikowi wy-
biórcze spojrzenie na sprz t i oprogramowa-
nie le ce u ich podstaw. Owa „wybiórczo ”
oznacza, e podczas korzystania z us ugi u yt-
kownik nie musi si  martwi  o sprawy zwi -
zane z serwerem, a jedynym jego obowi z-
kiem jest odpowiednie korzystanie z us ug. 
Kwestie napraw i konserwacji infrastruktury
IT spoczywaj  bowiem na barkach dostawcy
owych us ug. Systemy tego typu mo na po-
dzieli  na tzw. chmur  publiczn  i prywatn . 

Dostawcy us ug w chmurze publicznej, np. 
Microsoft Azure™ lub Amazon Web Servi-
ces™ (AWS), udost pniaj  u ytkownikom 
ró norodne us ugi oferowane przez ich cen-
tra komputerowe. Obejmuj  one zarówno 
maszyny wirtualne, w których u ytkownik 
sam sprawuje kontrol  nad systemem opera-
cyjnym i zainstalowanymi aplikacjami, jak te  
pojedyncze us ugi komunikacyjne i zarz dza-
nia danymi. Niektóre z nich umo liwiaj  tak e 
dost p do algorytmów uczenia maszynowe-
go, które na podstawie danych maszyn i pro-
cesu produkcyjnego mog  realizowa  zada-
nia prognozowania i klasyfikacji okre lonych 

ze sob  za pomoc  centralnej us ugi chmu-
rowej. Po drugie, z perspektywy urz dzenia 
ko cowego komunikacja w chmurze z udzia-
em oprogramowania po rednicz cego (mes-

sage brokera) ma charakter typowych po -
cze  wychodz cych – niezale nie od tego, czy 
dane s  wysy ane (publikacja), czy otrzymy-
wane (subskrypcja). Taka architektura powo-
duje, e znika potrzeba konfiguracji po cze  
przychodz cych, np. w firewallach czy ko -
cowych urz dzeniach sieciowych, co znacz-
nie redukuje koszty tworzenia i utrzymania 
infrastruktury. Transfer danych odbywa si  za 
pomoc  „lekkich”, standardowych protoko-
ów komunikacyjnych, np. MQTT lub AMQP, 

wyposa onych we wbudowane zabezpiecze-
nia, takie jak szyfrowanie transferu czy uwie-
rzytelnianie za pomoc  message brokera. 
Scenariusze komunikacyjne oparte na wzor-
cu publikacja/subskrypcja s  tak e stosowane 
w ramach standardowego protoko u komuni-
kacyjnego OPC UA. Dzi ki temu baza dost p-
nych protoko ów poszerzy a si  o kolejny 
standard transportu danych do chmury.

Chmura prywatna 
Wzorzec publikacja/subskrypcja mo na jed-
nak z powodzeniem wykorzysta  nie tyl-
ko w systemach chmury publicznej, ale tak-
e w wewn trznej sieci przedsi biorstwa. 

W przypadku protoko ów MQTT i AMQP nie-
zb dna infrastruktura w postaci message 
borkera mo e zosta  w prosty sposób zainsta-
lowana na dowolnym komputerze. Umo liwia 
to zarówno wdro enie komunikacji maszy-
na-maszyna (M2M), jak i po czenie syste-
mu sterowania z dowolnym urz dzeniem 

FIRMA PREZENTUJE

zbiorów danych. Tre ci niezb dne do prze-
prowadzenia analizy s  w tym przypad-
ku udost pniane za po rednictwem us ug 
komunikacyjnych.

Us ugi takie bazuj  zwykle na protoko ach 
komunikacyjnych, a te opieraj  si  na wzor-
cu publikacja/subskrypcja. Takie rozwi zanie 
– dzi ki lu nemu powi zaniu (loose coupling) 
wszystkich komunikuj cych si  ze sob  apli-
kacji – oferuje wiele korzy ci: po pierwsze, 
uczestnicy procesu komunikacji nie musz  si  
zna  ani udost pnia  swoich danych adreso-
wych, gdy  wszystkie aplikacje komunikuj  si  

Rys. 1. Komunikacja 
wed ug wzorca 
publikacja/subskrybcja 
w sieci firmowej

Rys. 2. Aplikacja TwinCAT IoT Data Agent 
– proste w konfiguracji i obs udze narz dzie 
do po czenia z chmur , tak e za po rednic-
twem protoko u OPC UA
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wyj ciowym, np. smartfonem. Dost p do urz dze  wyj ciowych 
jest w tym przypadku zabezpieczany dodatkowo przez systemy 
typu firewall (rys. 1). Dzi ki rozszerzeniu specyfikacji protoko u 
o wzorzec publikacja/subskrypcja uproszczeniu ulegnie tak e konfi-
guracja i korzystanie ze scenariuszy komunikacji 1:N w sieci maszy-
nowej przy wykorzystaniu OPC-UA.

Produkty dla Przemys u 4.0 i IoT
Firma Beckhoff oferuje swoim u ytkownikom ró norodne rozwi -
zania umo liwiaj ce prost  i ustandaryzowan  integracj  z us u-
gami komunikacyjnymi i zarz dzania danymi w chmurze. Przyk a-
dem mog  by  modu y IoT zintegrowane z systemem automaty-
ki TwinCAT3, które umo liwiaj  wymian  danych procesowych 
za pomoc  standardowych protoko ów komunikacyjnych bazu-
j cych na wzorcu publikacja/subskrypcja oraz dost p do specjal-
nych us ug komunikacyjnych i wymiany danych w chmurze. Us ugi 
te mog  by  realizowane zarówno w chmurach publicznych, takich 
jak Microsoft Azure™ czy Amazon Web Services™ (AWS), jak i pry-
watnych. Dost p do funkcji IoT mo e natomiast odbywa  si  przez 
modu y funkcyjne bezpo rednio z poziomu systemu sterowania 
albo za pomoc  zewn trznej aplikacji TwinCAT IoT Data Agent, któ-
ra umo liwia prosty wybór danych w konfiguratorze graficznym 
i ich transfer do konkretnej us ugi. Jej zalet  jest tak e mo liwo  
integracji us ug chmurowych ze starszymi urz dzeniami wyposa o-
nymi w system TwinCAT. Sam transfer danych procesowych mo e 
by  realizowany tak e za po rednictwem standardowego protoko-
u komunikacyjnego OPC UA, co umo liwia korzystanie z danych 

pochodz cych z systemów sterowania innych ni  TwinCAT (rys. 2). 
Opcjonalna aplikacja na smartfony pozwala z kolei ledzi  komuni-
katy alarmowe i informacje o statusie maszyny z dowolnego miej-
sca z dost pem do sieci.

Sygna y I/O mog  by  tak e przesy ane bezpo rednio – bez opro-
gramowania systemowego – za pomoc  koncentratora danych IoT 
EK9160 firmy Beckhoff. Dost p do nich jest mo liwy przez konfigu-
rowaln  stron  internetow , która pozwala w prosty sposób zmie-
nia  parametry danych I/O w celu ich przes ania do chmury. Kon-
centrator ca kowicie przejmuje zadanie przesy u cyfrowych lub 
analogowych warto ci I/O do chmury. Modu  koncentratora sk a-
da si  z EK9160 oraz niemal dowolnej liczby wydajnych, super-
szybkich modu ów EtherCAT. Dane s  wysy ane do chmury w przy-
jaznym w obs udze, ustandaryzowanym formacie JSON z mo -
liwo ci  dodatkowego szyfrowania, a wbudowane rozszerzenia 
pozwalaj  na ich lokalne buforowanie w razie przerwania po cze-
nia internetowego, a tak e monitoring przy czonych protoko ów 
Fieldbus. Dzi ki takiemu rozwi zaniu sygna y I/O mog  by  gro-
madzone nie tylko za po rednictwem sieci EtherCAT, ale tak e np. 
CANopen lub Profibus.

www.beckhoff.pl/twincat-iot

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno, Polska

tel.: +48 22 750 47 00, fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl, www.beckhoff.pl
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Wygodna integracja: systemy 
sterowania PC-based ułatwiają 
przejrzyste zarządzanie danymi 
na temat zużycia energii 

Prąd Ciepło, 
gaz

Woda Ciśnienie 
powietrza

Temperatura Monitoring 
stanu

www.beckhoff.pl/energy-data-management
Sterowanie PC-based fi rmy Beckhoff daje możliwość monitorowania, 
pomiaru i analizy danych na temat zużycia energii za pomocą zaawanso-
wanych modułów EtherCAT. Są one w pełni zintegrowane ze standardową 
magistralą I/O, dzięki czemu ułatwiają pracę systemów zarządzania 
zużyciem energii, a także umożliwiają redukcję kosztów jej zużycia. 
Specjalne moduły pozwalają na precyzyjną i przejrzystą agregację danych 
o zużyciu energii w całym przedsiębiorstwie – od warstwy zarządzania po 
każde urządzenie wykonawcze w poszczególnych zakładach. Przetwarza-
nie i analiza danych realizowana jest za pośrednictwem oprogramowania 
TwinCAT. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału 
oszczędności energii oraz dopasowanie systemów zarządzania do wymo-
gów normy PN-EN ISO 50001.

www.beckhoff.pl
http://www.beckhoff.pl/twincat-iot
mailto:info@beckhoff.pl
http://www.beckhoff.pl
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Instalowanie napędów VFD 
Kwestie warunków pracy napędów i BHP
Poznanie i zrozumienie różnych opcji instalacyjnych napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) 
może się przyczynić do oszczędności kosztów, skrócenia czasów przestojów i zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy pracowników oraz maszyn.

Jeff Raefield K oszty są często decydującym czyn-
nikiem przy wyborze miejsca 
i sposobu instalowania napędów 

o zmiennej częstotliwości (ang. VFD – 
Variable Frequency Drives) niskiego napię-
cia AC.

Jednak przy podejmowaniu kluczo-
wych decyzji dotyczących instalowania 
takiego napędu kierowanie się przede 

wszystkim kosztami może doprowadzić 
niestety do wyższych nakładów finanso-
wych. Takie podejście może także zwięk-
szyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
nieplanowanych przestojów i stworzyć 
potencjalne problemy w zakresie BHP.

W pierwszej kolejności należy więc 
przeanalizować kilka kwestii związanych 
z warunkami pracy napędów i bezpie-
czeństwem pracowników, niezależnie od 
tego, czy użytkownicy planują zainstalo-
wać napędy VFD w nowym, czy istnieją-
cym już zakładzie przemysłowym.

Problemy warunków pracy 
napędów VFD
Ciepło jest największym wrogiem nieza-
wodności napędów VFD. Jeśli nie jest ono 
skutecznie odprowadzane, to może nastą-
pić przegrzanie „warstw złącza” tranzy-
storów mocy napędu, a w konsekwencji 
ich spalenie się lub stopienie.

Przegrzewanie się może być także szko-
dliwe dla inteligentnego modułu mocy 
(modułu IPM – Intelligent Power Module) 
napędu VFD. Ponadto może wpływać nie-
korzystnie na setki mniejszych komponen-
tów i podzespołów dyskretnych, pracują-
cych razem w napędzie.

Instalowanie napędu VFD w central-
nej szafie sterowniczej silników (MCC – 
Motor Control Center) jest pożądaną opcją 
z perspektywy warunków pracy tego 
urządzenia. Standard UL- 845 mówi, 
że wymagania montażowe i procedury 
testowe centralnych szaf sterowniczych 
silników odnoszą się do zarządzania cie-

↘ Rys. 1. Użytkownicy powinni zrozumieć nie-
odłączne zagrożenia i korzyści różnych opcji 
instalacyjnych, aby zoptymalizować pracę 
napędu VFD.
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płem dla całej szafy MCC. W związku 
z tym wymaga się od producenta szaf 
MCC wydania certyfikatu potwierdza-
jącego, że ani napęd VFD nie zostanie 
uszkodzony na skutek jego zainstalowania 
i pracy wewnątrz szafy, ani ciepło wytwa-
rzane przez napęd nie zaszkodzi innemu 
sprzętowi znajdującemu się w szafie.

Jednak należy pamiętać, że prawidłowe
zarządzanie ciepłem i uzyskanie certyfi-
katu zgodności całego zespołu z wymo-
gami standardu UL-845 mogą być wyko-
nane tylko przez producentów central-
nych szaf sterowniczych silników. Produ-
cenci szaf sterowniczych, nawet posiada-
jący certyfikat UL-508a, nie mogą doda-
wać napędów VFD do swoich szaf i utrzy-
mać ich zgodności z normą UL-845. Jeśli 
jakieś urządzenie zainstalowane w szafie 
MCC nie jest zgodne z wymogami stan-
dardu UL-845, to certyfikat UL-845 dla 
całej szafy staje się nieważny.

Umieszczenie napędu VFD w prze-
mysłowym panelu sterowniczym (ICP – 
Industrial Control Panel) zamiast w szafie 

MCC przerzuca realizację zadania chło-
dzenia napędu na jego użytkownika koń-
cowego.

Jeśli panel ICP musi być uszczelniony, 
to często wymagany jest klimatyzator do 
utrzymywania temperatury wewnętrz-
nej w granicach określonych przez projek-
tanta napędu VFD (lub w granicach okre-
ślonych dla innych podzespołów zainsta-
lowanych w panelu). Ogólna praktyczna 
reguła mówi, że należy oszacować, czy 

napęd VFD będzie emitował około 3% 
całkowitej energii przechodzącej przez 
niego jako ciepło do swojego bezpośred-
niego otoczenia.

Wentylacja panelu ICP musi spełniać 
warunek, że całkowita objętość powietrza 
przepływającego przez panel przy mak-
symalnej temperaturze otoczenia musi 
być wystarczająca do utrzymywania tem-
peratury wewnątrz panelu w granicach 
dopuszczalnych przez projektanta napędu 
VFD. Ponadto, gdy otaczające powie-
trze zawiera pył lub wilgoć, to muszą 
być zastosowane filtry redukujące ilość 
zanieczyszczeń. Brak zainstalowanych fil-
trów lub niedokonywanie ich okresowej 
wymiany będzie skutkowało przegrzewa-
niem się komponentów w panelu.

Innym kluczowym problemem doty-
czącym napędów VFD montowanych 
w panelach ICP jest utrzymywanie dosta-
tecznie dużej wolnej przestrzeni wokół 
nich w celu zapewnienia prawidłowego 
przepływu powietrza. Każda konstrukcja 
napędu VFD ma specyficzne wymagania 

Ciepło jest największym 
wrogiem niezawodno-
ści napędów VFD. Jeśli 
nie jest ono skutecznie 
odprowadzane, to może 
nastąpić przegrzanie 
„warstw złącza” tranzy-
storów mocy napędu.

www.controlengineering.pl
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dotyczące minimalnej odległości napędu 
od innych obiektów – od góry, od dołu 
i z boków, których przestrzeganie jest 
kluczowe dla prawidłowego chłodzenia 
układów elektronicznych i innych pod-
zespołów napędów. Często niedoświad-
czeni producenci paneli błędnie zakła-
dają, że perforowane korytko kablowe nie 
jest przeszkodą dla przepływu powietrza 
i montują je zbyt blisko napędu VFD. Jed-
nak korytko to w istocie jest przeszkodą 
dla prawidłowego przepływu powietrza 
i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących 
minimalnych odstępów często skutkuje 
przedwczesną awarią napędu.

Napędy VFD montowane na ścianach
mają zwykle wentylatory, które wymu-
szają przepływ powietrza dookoła napędu,
co powoduje jego chłodzenie. Należy 
także zorientować się, co jeszcze może 
być obecne w tym otaczającym powietrzu: 
wilgoć, olej maszynowy, pył, chemika-
lia czy agresywne gazy. Elementy te mogą 
wniknąć do wnętrza napędu i spowodo-
wać jego uszkodzenie lub osadzanie się 
warstwy brudu, która zmniejsza skutecz-
ność chłodzenia. Utrzymywanie odstę-
pów od obiektów będących przeszkodą 
dla przepływu powietrza jest dla napędów 
montowanych na ścianach równie ważne.

Niektórych gazów, takich jak siarko-
wodór, należy unikać całkowicie, ponie-
waż mogą one spowodować korozję obwo-
dów drukowanych i złączy. Ponadto 
w przypadku niektórych napędów musi 
być utrzymywana minimalna wartość wil-
gotności względnej powietrza, ponieważ 
przy zbyt suchym powietrzu przepływa-
jącym dookoła napędu problemem staje 
się elektryczność statyczna. Jest to duży 
problem, głównie w napędach niskiego 
napięcia, w których elektroniczne obwody 
drukowane nie są pokryte lakierem.

Napędy VFD współpracujące z silni-
kami o mocy powyżej 400 hp (294,2 kW) 
stają się zbyt duże, aby można je było 
montować na ścianach i dlatego są insta-
lowane w wolnostojących konstrukcjach, 
przymocowanych śrubami do podłogi. 
Wersje te, nazywane napędami do mon-
tażu w szafach sterowniczych, wymagają 
oddzielnego kanału powietrznego do chło-
dzenia ich radiatorów. 

Prawidłowe warunki 
bezpieczeństwa dla napędów VFD
Ochrona przed łukiem elektrycznym jest 
istotną kwestią, która powinna być wzięta 
pod uwagę przed podjęciem decyzji o spo-

sobie i miejscu zainstalowania napędu 
VFD.

Najbardziej przekonującym argumen-
tem za instalowaniem napędów w szafach 
MCC jest to, że bezpieczeństwo jest nie-
rozerwalnie związane z całą konstrukcją 
takiej szafy. Gdy napędy VFD są instalo-
wane w szafach MCC, to wszystkie kwe-
stie BHP personelu są związane z całym 
procesem podejmowania decyzji o wyko-
rzystaniu tych szaf. Jeśli użytkownicy 
chcą, aby szafa MCC była odporna na łuk 
elektryczny, to obudowy napędów VFD 
muszą być także odporne na łuk.

Poza zabezpieczeniami przed łukiem 
elektrycznym, z instalowaniem napędów 
VFD w szafach MCC związane są inne 
kwestie dotyczące zapewnienia odpowied-
nich warunków BHP dla personelu:

 →  W szafie MCC zgodnej z wymogami stan-
dardu UL-845 napęd VFD musi być zain-
stalowany w przetestowanym i zgodnym 
z tym standardem połączeniu szerego-
wym. Testy te wykonuje producent szafy 
MCC na poziomie równym lub większym 
od znamionowych parametrów zwarcio-
wych szafy. Tak długo, jak specyfika-
cje ogólne szafy MCC spełniają warunki 
panujące w miejscu jej zainstalowania 
w zakładzie, zapewnione jest, że każde 
urządzenie wewnątrz szafy będzie certyfi-
kowane na podłączenie do tego systemu.

 →  Dostęp użytkownika do napędu VFD za 
pomocą interfejsu operatorskiego (HMI 
– Human-Machine Interface) jest zawsze 
wyprowadzony na drzwi szafy typu 
MCC, o ile nie zostało to określone ina-
czej. Oznacza to, że operatorzy nie będą 
musieli otwierać drzwi szafy i narażać 
swojego bezpieczeństwa wewnątrz, gdy 
będą chcieli dokonać odczytu, regulacji, 
zaprogramować lub rozwiązać problem 
napędu VFD, używając jego panelu stero-
wania i wyświetlacza. 

Gdy napęd VFD jest umieszczany 
wewnątrz panelu ICP, to musi być także 
przeanalizowanych wiele aspektów BHP. 

Jeśli użytkownicy nie wymagają przy 
zakupie podania w danych technicznych 
znamionowego prądu zwarciowego (SCCR 
– Short-Circuit Current Rating), to nie-
którzy producenci paneli ICP dostarczają 
im wyroby o „grzecznościowym”, stan-
dardowym znamionowym prądzie zwar-
cia 5 kA. Oznacza to, że użytkownicy nie 
mogą podłączyć panelu ICP do sieci ener-
getycznej o maksymalnym prądzie zwar-

↙ Rys. 2. Szafy ste-
rownicze silników to 
jedna z opcji mon-
tażu napędów VFD. 
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ciowym (AFC – Available Fault Current) 
większym niż 5 kA. Trzeba jednak zazna-
czyć, iż maksymalny prąd zwarciowy 
równy 5 kA jest dosłownie niemożliwy 
do uzyskania w aplikacji przemysłowej, 
szczególnie w sieci 480 V AC.

Ponadto wymagania dotyczące zagro-
żenia łukiem elektrycznym i wyłączenia 
zasilania przed dokonywaniem prac kon-
serwacyjnych/napraw (lockout/tagout) 
oznaczają zwykle, że główny odłącz-
nik zasilania panelu ICP będzie musiał 
być otwarty, zablokowany i oznakowany 
przed rozpoczęciem wykonywania prac 
związanych z innymi modułami i urzą-
dzeniami znajdującym się wewnątrz lub 
podłączonymi do tego panelu. Zarządza-
nie wieloma odłącznikami montowanymi 
na drzwiach jest niezmiernie trudne. Ale 
zastosowanie panelu ICP może mieć sens 
w porównaniu z szafą MCC lub oddziel-
nymi napędami VFD, bowiem w tych 
przypadkach, gdy jedna część systemu 
zostaje wyłączona, to cały system musi 
także zostać wyłączony.

I znów, w przypadku napędów VFD 
montowanych na ścianach i w szafach 
kluczowa jest kwestia prądu zwarciowego. 
Jeśli to możliwe, napędy VFD powinny 
być nabywane jako jednostki złożone, 
w których odłącznik główny i zabezpie-
czenia zwarciowe są integralną częścią 
pakietu. To rozwiązuje problem prądu 
zwarciowego oraz inne problemy bezpie-
czeństwa pracy w instalacjach i z urządze-
niami elektrycznymi.

W przypadku dużych napędów VFD 
innym problemem jest to, że często są 
one bardzo ciężkie. Np. technicy utrzyma-
nia ruchu często używają narzędzi, pod-
nośników lub nawet wózków widłowych 
w sposób, który może narazić tych pra-
cowników lub napędy VFD na poważne 
niebezpieczeństwo. Obudowy na kół-
kach, wykorzystujące specjalnie zapro-
jektowany podzespół „wózka”, który jest 
dopasowany do wewnętrznych prowad-
nic na dnie szafy VFD, mogą zdecydowa-
nie ułatwić wyjmowanie ciężkich podze-
społów z szaf.

Dostępność, bezpieczeństwo, konser-
wacja i odpowiedniość instalacji napędu 
VFD mogą mieć długotrwałe skutki, nie 
do końca oczywiste w fazie projektowania 
i planowania. Dzięki zrozumieniu nieod-
łącznych zagrożeń i korzyści różnych opcji 
instalacyjnych, użytkownicy mogą zop-
tymalizować pracę napędu VFD w czasie 
jego cyklu życia, jednocześnie potencjal-
nie minimalizując przestoje i zagrożenia 
dla bezpieczeństwa.

Jeff Raefield Jeff Raefield jest konsultantem technicznym
ds. zasilania w firmie Rockwell Automation
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FIRMA PREZENTUJE

Smart Safety 
Inteligentne bezpiecze stwo

Z apewnienie bezpiecze stwa perso-
nelowi, który pracuje przy obs udze 
maszyn, przez zastosowanie odpo-

wiednich systemów kontroli jest obecnie 
g ównym obowi zkiem dostawców rozwi -
za  wykorzystywanych w przemy le. Jednym 
z g ównych zagro e  dla bezpiecze stwa jest 
samo zachowanie pracowników: 

• operatorzy obchodz cy le zaprojektowane 
systemy bezpiecze stwa, 

• systemy nieuwzgl dniaj ce anomalii 
proceduralnych,

• pracownicy nieprzestrzegaj cy standardo-
wych procedur obs ugi, 

• przestoje z powodu zatorów, zaci  koniecz-
no ci regulacji przezbroje  i konserwacji.

Dost p do danych produkcji i prawid owe ich
przetworzenie w przyswajalne informacje
zwi ksza bezpiecze stwo i wydajno  maszyn. 
Rozwi zania SMART SAFETY przygotowane
przez firm  Rockwell Automation zapewniaj
dost p do tych danych oraz mo liwo  utwo-
rzenia wszechstronnego obrazu stanu maszyny. 

SMART SAFETY dostarcza szczegó owej dia-
gnostyki dla rodowiska projektowego, sys-

temu wizualizacji, oprogramowania oraz ste-
rowania. Sercem SMART SAFETY s  sterowniki 
programowalne Guardlogix, które pozwalaj  
na realizacje z o onych inteligentnych maszyn 
o du ej produktywno ci i minimalnych prze-
stojach. Urz dzenia SMART SAFETY umo li-
wiaj  specjalistom zmian  sposobu monito-
rowania i zarz dzania bezpiecze stwem. 

Skalowane i zintegrowane rozwi zania bezpie-
cze stwa pozwalaj  na wybór integracji i wiel-
ko ci zgodnie z potrzebami. Umo liwia to za-
stosowanie rozwi za  bezpiecze stwa najbar-
dziej odpowiadaj cych wymaganiom aplikacji. 

Przeka niki bezpiecze stwa 
ze standardowymi sterownikami
Rozwi zanie to zapewnia nadzorowanie sys-
temu bezpiecze stwa przez zezwolenie na 
uruchomienie maszyny lub jej zatrzyma-
nie. Jednofunkcyjne przeka niki bezpiecze -
stwa to najbardziej ekonomiczne rozwi za-
nie, sprawdzaj ce si  w mniejszych maszy-
nach, gdzie dedykowane urz dzenie logiczne 
jest wystarczaj ce do realizacji funkcji 
bezpiecze stwa. 

Konfigurowalny przeka nik 
bezpiecze stwa ze standardowymi 
sterownikami 
Programowalny przeka nik bezpiecze stwa 
Guardmaster 440C-CR30 marki Allen-Bradley
jest elastyczny, ekonomiczny i atwo konfi-
gurowalny i idealnie nadaje si  do zastoso-
wa  wymagaj cych od 4 do 10 obwodów 
bezpiecze stwa i kontroli do 5 stref niebez-
piecznych. Wbudowany port komunikacyj-
ny pozwala na atw  wspó prac  z pane-
lami operatorskimi PanelView Compo-
nent™, sterownikami rodziny Micro800™ 
lub CompactLogix™. Dzi ki kompatybilno-
ci z oprogramowaniem Connected Compo-

nents Workbench™ u ytkownik mo e two-
rzy  i monitorowa  system bezpiecze stwa 
w tym samym rodowisku co standardo-
wy system automatyki, co pozwala na zwi k-
szenie wydajno ci oraz skrócenie czasu pro-
gramowania. Guardmaster 440C-CR30 ma 
wbudowane 22 wej cia/wyj cia bezpiecze -
stwa, z których 6 jest w pe ni konfigurowal-
nych. Pozwala to na zastosowanie go w apli-
kacjach wymagaj cych pewnego stopnia ela-
styczno ci. Dzi ki mo liwo ci rozbudowy 
o dwa dodatkowe modu y rozszerze  z rodzi-
ny Micro 800 mo emy rozbudowa  CR30 
o 16 standardowych wej /wyj  cyfrowych, 
oszcz dzaj c cenne wej cia/wyj cia Safety. 

Zintegrowane bezpiecze stwo
Opcja ta pozwala na zastosowanie pojedyn-
czego sterownika do sterowania standardo-
wego i sterowania bezpiecze stwa. Umo li-
wia tak e u ycie funkcji bezpiecze stwa wbu-
dowanych w przemiennikach cz stotliwo ci, 
serwonap dy, modu y we/wy standardowe 
i bezpiecze stwa oraz w wiele innych urz -
dze . Pozwala równie  na programowanie 
funkcji bezpiecze stwa w taki sam sposób, 
jak programowanie standardowych funkcji 
w rodowisku Studio 5000. Dzi ki skalowal-
no ci jeste my w stanie zoptymalizowa  pro-
jekt systemu bezpiecze stwa, a nawet obni-
y  jego koszty, zapewniaj c jednocze nie 

zgodno  z aktualnymi przepisami bezpie-
cze stwa maszyn. 

Sterowniki Guardlogix maj  du  moc oblicze-
niow , dzi ki czemu uzyskuj  krótsze czasy
reakcji i zapewniaj  mniejsze odleg o ci bez-
pieczne. Wszystko to pozwala na konstruowa-
nie mniejszych maszyn, co daje oszcz dno  
miejsca w zak adzie produkcyjnym. 

Uzupe nieniem rozwi za  SMART SAFETY jest 
szeroka gama narz dzi wspieraj cych zgod-
no  z normami bezpiecze stwa. 

Rys. 1. Smart Safety
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Safety Automation Builder
 Oprogramowanie Safety Automation Buil-
der pozwala na skrócenie mudnego i czaso-
ch onnego procesu r cznego projektowania 
oraz dokumentowania systemów. Oprogra-
mowanie SAB wykorzystuje pe n  ofert  pro-
duktów bezpiecze stwa marki Allen-Bradley, 
umo liwiaj c konstruowanie kompleksowego 
rozwi zania bezpiecze stwa w oparciu o naj-
lepsze praktyki. 

U ytkownicy importuj  obraz maszyny, 
a Safety Automation Builder prowadzi ich 
przez proces opracowywania systemu. Narz -
dzie doboru zada seri  pyta , które pomo-
g  wybra  odpowiednie rozwi zania. Jest to 
szczególnie pomocne dla osób, które dopie-
ro zapoznaj  si  z systemami bezpiecze stwa 
lub poszukuj  nowych rozwi za . Program na 
podstawie listy wybranych rozwiaz  generu-
je zestawienie materia ów. Podany jest osi -
gni ty poziom bezpiecze stwa (PL) zgod-
ny z norm  EN ISO 13849-1 oraz generowa-
ny plik projektu SISTEMA (Safety Integrity 
Software Tool for the Evaluation of Machi-
nery Applications) dla potrzeb analizy. Po -
czenie z oprogramowaniem Proposal Works 
umo liwia wygenerowanie kompletnego 
zestawienia materia ów.

Wst pnie opracowane funkcje 
bezpiecze stwa 
Doskona ym narz dziem wspomagaj cym 
proces projektowania maszyn w zakresie bez-
piecze stwa funkcjonalnego jest wykorzysta-
nie gotowych przyk adów rozwi za  aplika-
cyjnych przygotowanych przez Rockwell
Automation. Ka dy dokument sk ada si  
z listy materia owej, schematu pod cze , 
programu PLC, konfiguracji urz dze , obli-
cze  poziomu bezpiecze stwa przy u y-
ciu oprogramowania SiSTEMA oraz planu 
walidacyjnego.

Materia y s  bezp atne i do ogólnego 
wykorzystania:
http://marketing.rockwellautomation.
com/safety-solutions/pl/MachineSafety/
OurSafetySolutions/safety_functions

Accelerator Toolkits 
Narz dzia projektowe umo liwiaj ce szybsze 
i bardziej ekonomiczne opracowywanie apli-
kacji zwi zanych z bezpiecze stwem. Bezp at-
ny zestaw narz dzi zawiera bardzo efektywny 
kreator rozbudowy systemu, który po otrzy-
maniu danych systemowych od projektan-
ta automatycznie generuje pliki potrzebne do 

szybkiego uruchomienia projektu. Narz dzia 
wchodz ce w sk ad pakietu charakteryzuj  
si  intuicyjn  obs ug . Zosta y zaprojektowa-
ne tak, aby oferowa y zaawansowane funkcje 
i jednocze nie by y proste w obs udze. 

Opisana w artykule oferta innowacyjnych 
produktów, rozwi za  i narz dzi to silne 
zaplecze dla dzia a  zmierzaj cych do popra-
wy funkcjonalnego dzia ania maszyn. Smart 
Safety to mo liwo  u ycia inteligentniej-
szych maszyn i urz dze , a Rockwell Automa-
tion w miar  pojawiania si  nowych technik 
opracowuje i dostarcza zintegrowane kom-
ponenty i systemy, które pomagaj  zmaksy-
malizowa  produkcj  i ca kowit  efektywno  
urz dze . 

RAControls Sp. z o.o.
Autoryzowany Dystrybutor 
Rockwell Automation
ul. Ko ciuszki 112, 40-519 Katowice
e-mail: dok@racontrols.pl
www.racontrols.pl

Rys. 2. Skalowalne rozwi zania bezpiecze stwa
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Nowe technologie 
zwiększają zakres pomiarowy 
i dokładność czujników położenia
Rozwój w dziedzinie czujników położenia sprawia, że inżynierowie 
mogą wykorzystać nowe technologie do polepszenia 
ich dokładności i zwiększenia zakresów.

Tony Udelhoven Z akres i dokładność to najważniej-
sze cechy czujników, które dają 
inżynierom i producentom sprzętu 

OEM możliwość wglądu w funkcjonowa-
nie procesów na poziomie urządzeń. 

Dotyczy to w szczególności czujni-
ków położenia stosowanych w syste-
mach zautomatyzowanych. Niezawodna 
i dokładna detekcja obiektów jest klu-
czowa dla poprawności realizacji procesu 
– począwszy od detekcji przedmiotu na 
przenośniku, do określania poziomu cie-
czy w zbiorniku i sprawdzania, czy kom-
ponenty znajdują się na swoim miej-
scu. Dzięki zrozumieniu podstawowych 
czynników wpływających na ich zakres 
i dokładność oraz wpływu nowych tech-
nologii na polepszenie tych parametrów, 
inżynierowie mogą wybrać rozwiązanie 
optymalnie dostosowane do potrzeb okre-
ślonych aplikacji.

Podstawowe wiadomości na temat 
zakresu i dokładności
Fizyka jest kluczem do poznania moż-
liwości sprzętowych czujników położe-
nia, a zasady tej nauki określają zakres 
i dokładność czujnika. Dwa najczęściej 

W skrócie

 →  Zrozumienie zasad rządzą-
cych zakresem pomiarowym 
czujnika i jego dokładnością 
pozwala inżynierom na jak 
najlepszy dobór czujnika do 
danego zastosowania.

 →  Przy wyborze czujnika inży-
nierowie powinni kierować 
się jak najmniejszą długością 
fali RF ze względu na jego 
powtarzalność i histerezę.

 →  Nowe osiągnięcia techniki, 
takie jak IO-Link, poma-
gają usprawnić działanie 
czujników i zwiększyć ich 
dokładność.

← Producenci wdra-
żają technologie 
IO-Link do istnieją-
cych czujników, aby 
inżynierowie mogli 
gromadzić dodat-
kowe informacje 
z poziomu fabryki.

Źr
ód

ło
: T

ur
ck

KONTROLA PROCESU

78 CONTROL ENGINEERING POLSKA



WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018  

spotykane rodzaje czujników położenia to 
czujniki indukcyjne i ultradźwiękowe. 

Czujniki indukcyjne zawierają cewkę, 
która generuje fale częstotliwości radiowej 
(RF) w celu detekcji obiektu. Chcąc uzy-
skać najlepszą precyzję, inżynier powinien
wybierać jak najkrótsze częstotliwości RF
do detekcji obiektów ze względu na dwie 
cechy czujnika: powtarzalność i histerezę.
Powtarzalność to dokładność występowa-
nia punktu wykrywania obiektu, przy wie-
lokrotnych operacjach. Typowo wynosi 
ona 2% zakresu pomiarowego lub mniej. 
Histerezą nazywamy różnice pomię-
dzy stanem, w którym czujnik sygnali-
zuje obecność obiektu w miarę przesu-
wania się ku niemu, a punktem, w któ-
rym sygnał ten zanika wraz z oddalaniem 
się obiektu. Wartość tę oblicza się jako 
procentowy udział odległości w zakresie 
pomiarowym i zwykle wynosi ona 5%.

Na przykład, jeżeli czujnik o śred-
nicy 8 mm ma zakres pomiarowy równy 
3 mm, powtarzalność czujnika wyno-
sić będzie około 0,06 mm, a typowa 
histereza będzie na poziomie 0,15 mm. 
O wiele większy czujnik o wymiarach 
80×80 mm, z wyglądu przypominający 
krążek hokejowy, z zakresem pomiaro-
wym 50 mm, cechować się będzie powta-
rzalnością na poziomie 1 mm i histerezą 
wynosząca 2,5 mm.

Do zastosowań wymagających bardzo 
dokładnego wykrywania obiektów, czuj-
nik o średnicy 8 mm będzie lepszy, ponie-
waż okno, w którym załącza i wyłącza się 
sygnał czujnika, jest bardziej dokładne.

Do precyzyjnego wykrywania obiek-
tów w większym zakresie pomiarowym 
lepszym wyborem są zwykle czujniki 
ultradźwiękowe. Czujniki te wykorzystują 
zjawisko fali ultradźwiękowej do wykry-
wania obiektów, emitując sygnał i odbie-
rając jego odbicie. 

Czujniki ultradźwiękowe zapew-
niają niezawodne wykrywanie obiek-
tów w zakresie do 6 m. Urządzenia te są 
również odpowiednie do bardziej skom-
plikowanej detekcji obiektów, takich 
jak obiekty o nieregularnych kształtach 
lub obiekty przezroczyste, niemetalowe, 
wymagające szerokiego zakresu pomiaru 
lub do pomiarów wykonywanych w zaku-
rzonym lub zaolejonym środowisku.

Monitorowanie poziomu cieczy 
i wykrywanie obiektów wykonanych ze 
szkła to dwa klasyczne przykłady zasto-
sowania czujników ultradźwiękowych. 

Detekcja przezroczystych obiektów, takich 
jak szkło, może stanowić wyzwanie dla 
systemów wizyjnych, ale materiały te 
wciąż będą odbijać fale dźwiękowe, jeśli 
czujnik ultradźwiękowy zostanie zamonto-
wany poprawnie. 

Ciecze bardzo dobrze odbijają fale aku-
styczne, jeśli ich powierzchnia jest czysta, 
a czujniki ultradźwiękowe często są stoso-
wane do monitorowania poziomu płynów 
w pojemnikach.

Niesprzyjające warunki otoczenia 
mogą znacząco wpłynąć na zakres pomia-
rowy i dokładność czujnika. Zanieczysz-
czone środowiska mogą zawierać wiele 
rodzajów zanieczyszczeń: od agresyw-
nych środków chemicznych po kurz 
i wodę. Dobór materiałów jest krytyczny 
dla trwałości sensora i jego odporności 
na warunki otoczenia. Stal nierdzewna 
to najlepszy wybór w przypadku ryzyka 
kontaktu z agresywnymi środkami che-
micznymi. Mosiądz używany jest zwykle 
w środowisku, w którym nie występują 
agresywne środki chemiczne.

Jak nowe technologie wpływają 
na możliwości czujników
Możliwości nowoczesnych czujników 
położenia są rozwijane dzięki mikro-
procesorom i zaawansowanej technolo-
gii budowy czujników. Nowe rozwiązania 
pojawiające się na rynku pozwalają inży-
nierom na poprawę dokładności i zakresu 
pomiarowego czujników.

Jedną z nowinek technicznych jest 
IO-Link, czyli rodzaj ustandaryzowanej 
komunikacji point-to-point, zaprojektowa-
nej w celu zwiększenia ilości danych zbie-
ranych przez czujnik i przekazywanych 
do sterownika. System ten ma również 
zastosowanie praktyczne ze względu na 
dokładność mierzonych wartości, zwłasz-
cza w przypadku systemów analogowych.

W przypadku tradycyjnych systemów 
analogowych sygnał może być konwerto-
wany z cyfrowego na analogowy, zanim 
zostanie dostarczony do jednostki PLC, 
gdzie jest z powrotem konwertowany 
z analogowego na cyfrowy. Każda konwer-
sja może wpływać na jakość sygnału.

Dzięki technologii IO-Link dane z czuj-
nika są transmitowane w postaci cyfrowej
tylko raz i wracają do IO-Link master, osta-
tecznie trafiając do jednostki PLC. Ograni-
cza to liczbę konwersji i zmniejsza szansę 
na utratę jakości i dokładności informacji.

http://www.turck.com
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Technologia ta wpływa na poprawę 
dokładności czujnika, ponieważ cyfrowa 
rozdzielczość jest stała. Inżynier może 
sprawdzić sygnał binarny, wybrać punkty 
reprezentujące dane położenie i pod-
jąć decyzję na podstawie odczytu. Nie 
musi on skalować sygnału analogowego 
do odpowiedniego zakresu pomiarowego. 
Znajdujące się wewnątrz mikroproce-
sory są zaprojektowane tak, by umożli-
wiać interpolacje, zwiększając dokładność 
sygnałów cyfrowych.

Konstrukcja czujnika 
a jego możliwości
Oprócz IO-Link technologia mikroproce-
sorowa ma spory wpływ na konstrukcję 
czujnika i jego możliwości. Firmy mogą 
produkować inteligentne czujniki z funk-

cją samodiagnostyki i interpolacji sygnału 
w celu poprawy dokładności i powtarzal-
ności.

W przeszłości sama elektronika wyma-
gała dodatkowej przestrzeni ze względu 
na połączenia lutowane z płytką PCB. 
Nowe rozwiązania wykorzystujące układy 
scalone i tzw. chipy z gotowymi do luto-
wania wyprowadzeniami na spodzie obu-
dowy mogą obsługiwać większe prądy 
i mają większą moc obliczeniową oraz lep-
sze zakresy pomiarowe, zajmując przy 
tym mniejszą przestrzeń. Pozwala to na 
tworzenie bardziej kompaktowych czuj-
ników. Nowoczesne czujniki są do 30% 
mniejsze niż starsze odpowiedniki oraz 
mają o 50% większe zakresy pomiarowe.

Technologia czujników wciąż się roz-
wija, stwarzając nowe możliwości wglądu 
w procesy produkcyjne. Poprzez zestawie-

nie wiedzy na temat zasad działania czuj-
ników z technologiami takimi jak IO-Link 
i coraz mocniejszymi mikroprocesorami 
inżynierowie mogą zwiększać możliwości 
systemów i usprawniać operacje od jed-
nostki PLC aż do poziomu urządzenia.

Tony Udelhoven Tony Udelhoven jest wiceprezesem 
firmy Turck.

CE
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↗ IO-Link to ustandaryzowana komunikacja typu point-to-point. Grafika przedstawia zastosowanie produktów IO-Link na poziomie pomiędzy 
konwencjonalnymi urządzeniami i produktami sieciowymi.
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Standardowe we/wy

Warto rozważyć

Jaki jest następny krok 
w technologicznym roz-
woju czujników i jaki wpływ 
będzie on miał na wytwa-
rzanie?



FIRMA PREZENTUJE

Poprzednio przy wymianie wk adki li-
zgowej o yska pracuj cego na szynie 
prowadz cej, na przyk ad w atmosferze 

bardzo cieraj cego piasku lub py u szklane-
go, ca y liniowy wózek musia  zosta  zdemon-
towany i rozkr cony. Dla osi liniowych lub 
wieloosiowych robotów liniowych z nap -
dem z paskiem z batym oznacza o to wiele 
prac monta owych, a tak e przestoje maszyn. 
Dlatego firma igus opracowa a trwa e o ysko 
zamienne do prowadnic liniowych drylin W. 
o ysko umo liwia atw  wymian  bezpo-
rednio w zamontowanym wózku na szynie 

liniowej. Tak jak podczas postoju w wy ci-
gach Formu y 1, o ysko zapasowe mo -
na zmieni  bardzo szybko i bez komplikacji, 

przez co przestoje s  zredukowane do mini-
mum. o ysko, prowadnica liniowa lub nap d 
liniowy mog  by  zatem ponownie urucho-
mione i „produktywne” w ci gu zaledwie kil-
ku sekund. Praktyczne, darmowe narz dzie 
umo liwia bezpieczn  instalacj  w krótkim 
czasie.

atwa wymiana o yska liniowego 
U ywaj c prostego rubokr tu, mo na atwo 
od czy  i wyj  boczn  pokryw  wózka linio-
wego. Za pomoc  darmowego narz dzia, któ-
re u ytkownik mo e równie  sam wydruko-
wa  na drukarce 3D, wk adka jest wypycha-
na z wózka i bezpo rednio usuwana z szyny. 

Nowe o ysko, wykonane z odpornego na 
zu ycie i cieranie wysokowydajnego tworzy-
wa sztucznego iglidur J200, zostaje nast p-
nie przytwierdzone do szyny i umieszczone 
w wózku za pomoc  narz dzia monta owego. 
Nast pnie umieszcza si  pokryw  boczn  na 
wózku, aby zako czy  proces wymiany o y-
ska i zablokowa  wk adk  w oprawie o ysko-
wej. Praktyczne zalety tego rozwi zania pole-
gaj  na tym, e szyny nie mo na uszkodzi , 
a wymiana odbywa si  bezpo rednio w syste-
mie. Zawleczka umieszczona po rodku bocz-
nej pokrywy zabezpiecza wk adk  w wózku. 
Alternatywnie mo na dokona  wymiany rów-
nie  za pomoc  rubokr ta. Do tego celu s u-

 specjalne wg bienia znajduj ce si  na 
nowej wk adce i w wózku. Nowe o ysko typu 
Exchange mo na obecnie zmodernizowa  
dla wszystkich istniej cych systemów drylin 
W o wielko ci 10, takich jak prowadnice linio-
we, osie liniowe i roboty liniowe. Firma pla-
nuje wprowadzi  w przysz o ci równie  inne 
rozmiary.

Szybka wymiana wk adek 
dzi ki wymiennym o yskom 
drylin W firmy igus
Prowadnica liniowa drylin W firmy igus, b d cej specjalist  motion 
plastics, opiera si  na wk adkach wykonanych z wysokowydajnych 
polimerów, dzi ki czemu przesuwa si  cicho i precyzyjnie. W celu 
u atwienia zmiany, odbywaj cej si  nawet w ekstremalnych 
warunkach, firma igus opracowa a nowe o ysko zamienne. 
Wystarczy odblokowa  o ysko, wypchn  wk adk  i wymieni  j  
na now . Zasada dzia ania o yska drylin W Exchange jest bardzo 
prosta. Za pomoc  darmowego narz dzia monta owego wk adki 
mo na wymieni  bezpo rednio na szynie liniowej w zaledwie kilka 
sekund, co pozwala firmie zajmuj cej si  konserwacj  zaoszcz dzi  
czas i pieni dze.

Wymiana o yska w kilka sekund: Odblokuj o ysko, u yj narz dzia do monta u, aby wypchn  wk adk , i wepchnij now .

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 863 57 70, faks: 22 863 61 69
info@igus.pl, www.igus.pl
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Nawigacja w kierunku 
przyszłości systemów IIoT
Rozwój systemów Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
jest nieunikniony. Sprawą kluczową jest zrozumienie, 
które technologie połączeń sieciowych powinny być 
wykorzystywane w jego aplikacjach.

Stan Schneider K onsorcjum Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIC – Industrial Inter-
net Consortium – organizacja non 

profit utworzona przez pięć czołowych 
firm z sektora IT), po dwóch latach ana-
lizowania różnych technologii dedykowa-
nych dla aplikacji IIoT, opublikowało nie-
dawno dokument o nazwie „Podstawowe 
Zasady Połączeń Sieciowych Przemysło-
wego Internetu Rzeczy” (IICF – Indu-
strial Internet Connectivity Framework). 
W raporcie tym zawarto spostrzeżenia 
i opinie ekspertów, w tym przedstawicieli 
czołowych konsorcjów przemysłowych, 
wielu firm, a także informacje o najważ-
niejszych standardach sieciowych.

Najbardziej zaskakującą konkluzją kon-
sorcjum jest to, że Przemysłowy Internet 
Rzeczy to pojęcie i koncepcja naprawdę 
wielka. Jest ona tak wielka, że technologie 
stosowane w różnych obszarach i aplika-
cjach IIoT nie nakładają się. 

W efekcie projektanci aplikacji sys-
temowych dla IIoT mogą pomyśleć 
o wybraniu dowolnego standardu połą-
czeń sieciowych, takiego jak DDS, OPC 
UA, MQTT lub oneM2M, i odnieść suk-
ces. Ale wynika z tego błędne przekona-
nie, że w przestrzeni rozwiązań połączeń 
sieciowych dla IIoT występuje nakładanie 
się technologii, jak pokazano na rys. 1.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie 
inna. Technologia IIoT obejmuje wiele 
gałęzi przemysłu i wiele przypadków uży-
cia (use cases) – aplikacji, w tym auto-
matykę przemysłową, robotykę, samo-
chody autonomiczne, lotnictwo, produk-
cję, sterowanie procesami, duże elektrow-

↘ Rys. 1. Diagram pokazujący powszechne 
błędne przekonanie, że wiele technologii 
spełnia wymagania w przestrzeni połączeń 
sieciowych IIoT. Możliwymi opcjami wyboru, 
biorąc pod uwagę każdą aplikację (X oznacza 
naszą aplikację), są B lub C. Jeśli te technolo-
gie w rzeczywistości nakładają się, to będzie 
działała albo B albo C.

Wybór B

Nasza aplikacja: 
wybór B lub CWybór A

Wybór A 
lub B

Wymaganie 1, np. latencja
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Wybór odpowiedniej technologii – nakładające się 
na siebie opcje 
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nie i dystrybucję energii odnawialnej. 
To tylko kilka przykładów z setek firm 
i tysięcy aplikacji w przestrzeni IIoT.

Dlatego właśnie w rzeczywistości prze-
strzeń IIoT jest tak wielka, że opcje tech-
nologiczne rzadko się nakładają, jeśli 
w ogóle. Współcześnie wyzwaniem dla 
wyboru architektury sieciowej w prze-
strzeni IIoT nie jest zatem to, że nie tylko 
jedna z wybieranych nakładających się 
technologii może całkiem rozwiązać pro-
blem. Wyzwaniem jest zrozumienie tych 
technologii, porównanie ich zamierzonych 
obszarów aplikacyjnych i wybór takiej, 
która najlepiej pasuje do specyficznych 
wyzwań dla danej aplikacji. Na pewno 
rozciąganie obszarów aplikacyjnych 
jakiejś technologii poza wszelkie proporcje 
może sprawić, że wszystko będzie działać. 
Ale będzie to wymagało dużo dodatkowej 
pracy i projektu, który w efekcie końco-
wym nie jest optymalnym rozwiązaniem. 
Jeśli poszukujemy bardziej realistycznej 
mapy sytuacji, to lepszym rozwiązaniem 
będzie pokazany na rys. 2 rozrzucony dia-
gram Venna, niż nakładające się obszary 
pokazane na rys. 1. 

Brak nakładania się różnych technolo-
gii wykorzystywanych w przestrzeni IIoT 
właściwie znacznie upraszcza pracę archi-
tekta sieci. Rzeczywistym problemem nie 
jest wybór pomiędzy podobnymi opcjami, 
tylko zrozumienie bardzo różniących się 
od siebie opcji i przezwyciężenie swoich 
uprzedzeń. Dokument IICF bezpośrednio 
zajmuje się tym problemem.

Wybór technologii dla IIoT
Przeanalizujmy ten proces nieco dokład-
niej. Można odpowiedzieć sobie na kilka 
pytań na temat każdej opcji wyboru tech-
nologii i szybko zawęzić dostępne opcje. 
Pytania te mogą w pewien sposób nazbyt 
uprościć problem, jednak są one świet-
nym punktem startowym. Dokument 
IICF identyfikuje cztery potencjalne „pod-
stawowe standardy połączeń siecio-

wych”: DDS, OPC UA, oneM2M, i REST-
ful HTTP. Pierwsze trzy z nich przeana-
lizowano poniżej. RESTful HTTP (REST 
– Representational State Transfer, zmiana 
stanu poprzez reprezentację) jest dobrze 
znany, więc nie opisano go w artykule. 
Natomiast zdecydowano się na przeanali-
zowanie protokołu MQTT ze względu na 
jego popularność, mimo że nie kwalifikuje 
się jako „podstawowy standard połączeń 
sieciowych” według IICF, ponieważ nie 
ma żadnego standardowego systemu typo-
wania struktur danych, wymaganego dla 
interoperacyjności.

DDS
DDS (Data Distribution Services, usługi 
dystrybucji danych, standard opraco-
wany przez konsorcjum Object Manage-
ment Group) to standard, który opisuje 
platformę programową Databus („szyna 
danych”). Oprogramowanie Databus ste-
ruje zorientowanym na dane przepły-
wem informacji w sieci IIoT. Jest to kon-
cepcja podobna do bazy danych, która 
oznacza zorientowane na przechowywa-
nie informacji. Podstawową różnicą jest 
to, że baza danych zapisuje stare infor-
macje, które mogą być wyszukiwane za 
pomocą relatywnych właściwości zapisa-
nych danych. Natomiast Databus zarzą-
dza przyszłymi informacjami poprzez fil-
trowanie danych przychodzących, na pod-
stawie ich właściwości. W tej koncepcji 

należy zarówno zrozumieć treść danych 
i pozwolić aplikacjom oddziaływać bez-
pośrednio bardziej na te dane i poprzez 
te dane, niż ze sobą wzajemnie. Aplika-
cje wykorzystujące bazę danych lub Data-
bus nie mają bezpośredniego powiązania 
z aplikacjami peer-to-peer.

Mając wiedzę na temat struktury, tre-
ści i oczekiwań wobec danych, oprogra-
mowanie Databus może zarządzać ich 
przepływem. Może na przykład rozwią-
zywać problem nadmiarowości danych, 
eliminując powtarzające się aktualizacje. 
Databus może kontrolować parametry 
jakości usługi (QoS – Quality of Service), 
takie jak prędkość aktualizacji, nieza-
wodność i gwarantowane powiadomienia 
o przesyłaniu danych na żywo (data live-
liness, trwający obecnie przesył danych 
niebędący odtworzeniem danych uprzed-
nio zapisanych). Może przeglądać aktuali-
zacje i optymalizować sposób ich wysyła-
nia lub podejmować decyzje o niewysy-
łaniu ich w ogóle. Może także odkrywać, 
kontrolować i zabezpieczać przepływy 
danych, oferując je aplikacjom i podob-
nym narzędziom generycznym. Taki zarzą-
dzany dostęp do danych bardzo ułatwia 
integrację i skalowanie systemu.

OPC UA 
Celem technologii OPC UA (OPC Uni-
fied Architecture) jest przede wszyst-
kim zagwarantowanie interoperacyjno-

↘ Rys. 2. Diagram Venna jest bliższy rzeczywi-
stości, niż pokazany na rys. 1. Okazuje się, że 
technologie połączeń sieciowych nie nakła-
dają się na siebie. Większość aplikacji może 
tylko logicznie wykorzystać jedną technolo-
gię. Wyzwaniem jest często wybranie roz-
wiązania niedoskonałego, jego dopasowanie 
i wdrożenie.

Odpowiednie technologie: należy wybrać najbardziej 
pasującą i wdrożyć

A

B

C

X

Wymaganie 1, np. latencja

W
ym

ag
an

ie
 2

, n
p.

 o
bc

ią
ża

ln
oś
ć 

w
yj
śc

io
w

a
Wybór A

Nic nie pasuje 
dobrze

Wybór B

Nasza aplikacja: 
należy wybrać B, 

okaże się najlepszą 
opcją

Źr
ód

ło
: R

ea
l-T

im
e 

In
no

va
tio

ns
, I

nd
us

tr
ia

l I
nt

er
ne

t C
on

so
rt

iu
m

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


84 CONTROL ENGINEERING POLSKA

ści urządzeń. Przed wprowadzeniem OPC 
UA (lub jej poprzednika OPC, OLE for 
process control), aplikacje po prostu uzy-
skiwały dostęp do urządzeń bezpośred-
nio za pomocą firmowych interfejsów 
API (Application Programming Interface, 
interfejsów programistycznych aplikacji), 
dostarczanych przez producentów urzą-
dzeń. Niestety oznaczało to, że aplikacje 
stawały się zależne od urządzenia, którym 
sterowały. Co gorsza, aplikacje wyższego 
poziomu, takie jak interfejsy operatorskie 
(HMI – Human-Machine Interfaces) nie 
miały łatwej drogi do odnalezienia róż-
nych urządzeń w fabrykach, połączenia 
się z nimi lub sterowania nimi. 

Standard OPC UA dzieli oprogramo-
wanie systemowe na klientów i serwery. 
Serwery zwykle rezydują w urządzeniu 
lub programowalnym sterowniku logicz-
nym (PLC – Programmable Logic Control-
ler) wyższego poziomu. Umożliwiają one 
dostęp do urządzenia poprzez standar-
dowy „model urządzenia”. Istnieją stan-
dardowe modele dla wielu typów urzą-
dzeń, od czujnika do regulatorów. Każdy 
producent jest odpowiedzialny za dostar-
czenie takiego serwera, który mapuje 
model urządzenia generycznego dla swo-
jego konkretnego urządzenia. Serwery 
te prezentują obiektowo zorientowany, 
zdalnie wywoływany interfejs API, który 
wdraża model urządzenia. 

Klienci mogą się połączyć z urządze-
niem i wywoływać funkcje z generycz-
nego modelu urządzenia. W ten spo-
sób oprogramowanie klienckie jest nieza-
leżne od aktualnego urządzenia, zaś pra-
cujący w fabryce integratorzy systemów 
mogą dowolnie wybierać producentów 
lub modele urządzeń czy modułów auto-
matyki według potrzeb. Tak więc OPC 
UA umożliwia połączenia sieciowe, które 
są wymagane do sterowania systemem. 

Należy zauważyć, że model urządzenia 
umożliwia także poziom interoperacyjno-
ści „semantycznej”, ponieważ model urzą-
dzenia definiuje interfejsy API obiektu 
generycznego w znanych jednostkach 
i określonych punktach odniesienia.

OneM2M
Standard oneM2M (opracowany przez 
organizację o tej samej nazwie, która zaj-
muje się m.in. technologią wymiany infor-
macji pomiędzy maszynami, M2M – 
Machine-to-Machine) wynika ze współ-
pracy pomiędzy wieloma dostawcami 
urządzeń mobilnych i bezprzewodowych. 
Dotyczy on sieci urządzeń mobilnych, 
które komunikują się głównie/wyłącznie 
poprzez infrastrukturę stacji bazowych.

Podstawowym przeznaczeniem 
oneM2M jest zdefiniowanie usług, które 
mogą być wykorzystane przez urządzenia
mobilne do współpracy i integracji. Jeśli 
zamierzamy otwarcie wykorzystać te usłu-
gi, to musimy się z nimi połączyć. Będą 
one uruchomione w warstwie platformy 
(chmurze obliczeniowej) połączonej z urzą-
dzeniami, zwykle za pomocą infrastruk-
tury sieci komórkowej. Inne technologie
także wykorzystują ruch sieciowy IP w sieci
komórkowej, jednak zwykle także w dużym 
stopniu w swoich projektach wykorzy-
stują technologie sieciowe LAN, lokalnych 
sieci bezprzewodowych lub WAN.

MQTT 
MQTT (MQ Telemetry Transport) jest pro-
stym protokołem przeznaczonym głów-
nie do „zbierania danych”. Nie kwalifi-
kuje się on jako „podstawowy standard 
połączeń sieciowych” według wytycz-
nych IICF, ponieważ nie ma żadnego stan-
dardowego systemu typowania struk-
tur danych. W ten sposób może obsługi-
wać tylko przesył danych nieprzejrzystych 
(opaque data), a nie typowane struktury 
danych. Bez systemu typowania protokół 
ten nie potrafi zaoferować standardowej 
i wymaganej interoperacyjności na „syn-
taktycznym” poziomie struktury danych.

Niemniej jednak MQTT cieszy się 
znaczną popularnością z powodu swojej
prostoty. Dlatego też w procesie decyzyj-
nym odpowiedzi na kilka pytań dotyczą-
cych systemu sieciowego w danej aplikacji 
pomogą w określeniu, czy MQTT będzie
w danym przypadku dobrym rozwiązaniem.

Współpraca systemów i techno-
logii
Większość wytycznych IICT jest dedyko-
wana architekturze integracji tych tech-
nologii. Jest to sprawa kluczowa dla poja-
wienia się „internetowej” części IIoT. 
Architektura referencyjna wymaga opar-
tych na standardach podstawowych bram 
sieciowych pomiędzy podstawowymi 
standardami połączeń sieciowych.

Kiedyś w przyszłości zostaną wyko-
nane integracje, np. systemu produkcyj-
nego z transportem i energetyką. Złożone 
oprogramowanie autonomiczne dokona 
ponownej konfiguracji gniazd roboczych, 
tworząc odważny nowy świat dla produ-
centów urządzeń i komponentów. Sys-
temy bezprzewodowe 5G będą współ-
pracować ze sterownikami ruchu bezkoli-
zyjnego (ang. freeway controllers) i pojaz-
dami autonomicznymi. Sieć bezprzewo-
dowa 5G może nawet bezpośrednio stero-
wać urządzeniami w fabrykach, eliminu-
jąc potrzebę układania przewodów i kabli. 

Jednak projektanci powinni przeanali-
zować rozległość przestrzeni IIoT. Obec-
nie istnieje kilka konkretnych potrzeb, 
aby zlikwidować ogromne różnice pomię-
dzy wykorzystywanymi w systemowych 
aplikacjach przemysłowych technologiami 
połączeń. Nie oznacza to, że przemysł nie 
reaguje na tę oczywistą potrzebę. Na przy-
kład niedawno na komputerze testowym 
IIC zademonstrowano „most” pomiędzy 
standardami DDS a OPC UA. W perspek-
tywie długoterminowej tego typu inte-
gracje umożliwią większym systemom 
łączenie technologii. Obecnie projektanci 
muszą zrozumieć te duże różnice pomię-
dzy technologiami, żeby wybrać najbar-
dziej optymalne rozwiązanie.

Dr Stan Schneider Stan Schneider jest dyrektorem general-
nym firmy Real-Time Innovations Inc. oraz 
członkiem Komitetu Sterującego Konsor-
cjum Przemysłowego Internetu Rzeczy.

CE 

Warto rozważyć

Po dokonaniu wyboru wła-
ściwej technologii, jaki jest 
następny krok we wdraża-
niu prawdziwego rozwiąza-
nia IIoT w przestrzeni prze-
mysłowej?

Podstawowym przezna-
czeniem oneM2M jest 
zdefiniowanie usług, 
które mogą być wykorzy-
stane przez urządzenia 
mobilne do współpracy 
i integracji.
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istotne kwestie dotyczące 
migracji rozproszonych 
systemów sterowania (DCS)

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rafinerią, zakładem chemicznym, czy innym 
obiektem, w którym realizowane są procesy technologiczne, główny system sterowania musi 
działać wydajnie, bezpiecznie i ekonomicznie. Jeśli tak nie jest, być może nadszedł czas 
na jego aktualizację lub modernizację. 

Jack Smith Kierownicy zakładów oraz kierow-
nicy nadzorujący procesy techno-
logiczne zwykle na co dzień nie 

zaprzątają sobie głowy tym, że ich roz-
proszony system sterowania (DCS) i ste-
rowniki programowalne (PLC) z postępu-
jącym czasem ich eksploatacji staną się 
przestarzałe i że należałoby opracować 
właściwy plan i strategię działania w tym 
zakresie. Dlatego też, niestety, uświado-
mienie sobie, że platforma sterowania 
zakładu przetwórczego staje się nieefek-
tywna, zazwyczaj ma miejsce zbyt późno, 
zarówno z perspektywy praktycznej, jak 
i ekonomicznej.
Świadomość tego faktu oznacza zwykle 

również to, że nadszedł czas, aby dokonać 
aktualizacji, a może nawet modernizacji 
systemu sterowania. I wówczas, niezależ-
nie od tego, czy z upływem czasu nastę-
puje wymiana poszczególnych jego czę-
ści, czy też całkowita wymiana sprzętu, 
należy pamiętać o czterech kwestiach 
związanych z migracją w systemie DCS:
 → stwierdzenie, że migracja w ramach sys-
temu DCS jest konieczna,

 → określenie przyczyn migracji,
 → zaplanowanie ścieżki migracji,
 → wdrożenie planu migracji.

Konieczność migracji
John Rudolph, wiceprezes firmy Lifecycle 
Solutions and Services w Honeywell Pro-
cess Solutions, w artykule zatytułowanym 

„Surviving a control system migration 
project” („Przetrwanie projektu migracji 
systemu sterowania”) napisał: „W rapor-
cie z 2015 r. zatytułowanym ‘Distribu-
ted Control Systems Worldwide Outlook’ 
(‘Rozproszone systemy sterowania z per-
spektywy globalnej’) grupa doradcza ARC 
oszacowała, że okres eksploatacji syste-

mów automatyki procesowej zainstalowa-
nych na całym świecie, o łącznej wartości 
65 mld dolarów, właśnie dobiega końca, 
a w wielu przypadkach może przekroczyć 
25 lat. Wiele z tych systemów – o war-
tości 12 mld dolarów – to jedne z pierw-
szych rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS) zainstalowanych pod koniec 
lat 70. Jak na ironię, wielu producentów 
traktuje swoje systemy biznesowe i ser-
wery poczty elektronicznej zupełnie ina-

W skrócie

 →   Nawet jeśli istniejący system 
sterowania działa poprawnie 
po 30 latach lub nawet dłu-
żej, nie oznacza to, że działa 
wydajnie, niezawodnie, bez-
piecznie lub tanio.

 →  Firmy, które przechodzą na 
nowszy, skuteczniejszy sys-
tem kontroli, zyskują klu-
czową przewagę nad kon-
kurencją, która czeka, aż 
okres eksploatacji zasobów 
przedsiębiorstwa dobiegnie 
końca.

 →  Chociaż pierwotna decyzja 
dotycząca unowocześnie-
nia i uzasadnienia projektu 
migracji jest konieczna, fak-
tyczne planowanie projektu 
jest prawdopodobnie naj-
istotniejszą kwestią.

4
STEROWANIE

W obliczu starzenia się 
systemu DCS należy 
uwzględnić wiele czynni-
ków, jednakże skupiają 
się one wokół czterech 
najważniejszych kwestii: 
konieczność, uzasadnie-
nie, plan i wdrożenie.
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W skrócie

 →  Szyfrujmy komunikację bez-
przewodową.

 →  Sprawdzajmy, kto jest w sieci 
i jakie ma prawo dostępu.

 →  Kierujmy się zdrowym roz-
sądkiem.

czej niż swoje systemy sterowania proce-
sami technologicznymi. Firmy podejmują 
wspólny wysiłek w celu utrzymania aktu-
alnej infrastruktury IT. Podobne działania 
nie są jednak jeszcze powszechną prak-
tyką w automatyce instalacji”.

Nawet jeśli istniejący system sterowa-
nia działa poprawnie po 30 latach lub 
nawet dłużej, nie oznacza to, że działa 
wydajnie, niezawodnie, bezpiecznie lub 
tanio. Jeff Morton, kierownik sprze-
daży w Cross Company Integrated Sys-
tems Group, napisał w artykule zatytu-
łowanym „Six action items for an aging 
DCS/PLC” („Sześć kroków, które należy 
podjąć na rzecz starzejącego się DCS/
PLC”): „Budżet i wydatki inwestycyjne 
są w większości sytuacji ograniczone, 

zwłaszcza w przypadku wymiany w pełni 
rozproszonego systemu sterowania (DCS) 
lub programowalnego sterownika PLC, 
które często są inwestycjami o wartości 
wielu milionów dolarów.

Ta inwestycja jest jednak niczym 
w porównaniu z kosztem, który nale-
żałoby ponieść w momencie przestoju 
zakładu produkcyjnego i niemożno-

ści odzyskania jego rentowności przez 
tydzień lub dłużej.

Co więcej, istnieje wiele urządzeń nie-
przygotowanych na awarię lub przestarza-
łość obsługującego je systemu, co może 
mieć katastrofalne skutki. Kierownicy ds. 
procesów, kierownicy zakładów lub inży-
nierowie muszą rozpocząć przygotowania 
do migracji systemu sterowania z dotych-
czasowego rozwiązania i technologii do 
aktualnie obsługiwanych rozwiązań”.

Uzasadnienie migracji 
w systemie DCS
Według Johna Rudolpha „proaktywność” 
jest nowym standardem, jeśli chodzi 
o uaktualnianie technologii automatyzacji. 

Firmy, które przechodzą na nowszy, sku-
teczniejszy system kontroli, zyskują klu-
czową przewagę nad konkurencją, która 
czeka, aż okres eksploatacji zasobów 
przedsiębiorstwa dobiegnie końca. Opcja 
„niepodejmowanie żadnych działań” nie 
jest już opłacalna.

W artykule zatytułowanym „Distri-
buted control system upgrades for pro-

cess control systems” („Modernizacja sys-
temów sterowania rozproszonego w ste-
rowaniu procesami”) Aneel Shahzad 
Baig, starszy kierownik projektu w firmie 
Intech Process Automation, napisał, że 
powodem modernizacji systemu sterowa-
nia rozproszonego są m.in:

 →  zakończenie okresu eksploatacyjnego,
 →  nieobsługiwane już technologie,
 →  brak wiedzy lub wykwalifikowanych zaso-
bów ludzkich do obsługi istniejących sys-
temów,

 →  problemy z wydajnością,
 →  brak elastyczności w kwestii rozbudowy 
lub integracji z nowszymi systemami,

 →  brak cech wymaganych do doskonalenia 
filozofii sterowania,

 →  koszty utrzymania.

Laurie Ben Emerson, dyrektor ds. global-
nego rozwoju działalności modernizacyj-
nej, oraz Aaron Crews, dyrektor ds. glo-
balnych rozwiązań modernizacyjnych, po-
dają dodatkowe powody, dla których warto 
wdrożyć projekt modernizacji systemu 
sterowania. Ich artykuł „Using automa-
tion modernization for business success” 
(„Stosowanie modernizacji automatyki 
w celu osiągnięcia sukcesu firmy”) ukazał 
się w kwietniowym numerze magazynu 
Applied Automation z 2017 roku. Są to: 

 →  koszt – system automatyki jest kosztowny 
w utrzymaniu,

 →  malejąca wartość – system automa-
tyki dysponuje niewielką liczbą narzędzi 
i technologii, które pomagają sprostać bie-
żącym potrzebom biznesowym i presjom 
rynkowym.

Zaplanowanie ścieżki migracji
Chociaż pierwotna decyzja dotycząca uno-
wocześnienia i uzasadnienia projektu 
migracji jest konieczna, faktyczne plano-
wanie projektu jest prawdopodobnie naj-
istotniejszą z kwestii. W tej sytuacji do 
wielu decyzji stosuje się klasyczną zasadę 
inżynierską: „To zależy”.

John Rudolph proponuje następujące 
możliwości podejścia do modernizacji eks-
ploatowanego systemu DCS:

 →  odświeżenie technologiczne polegające na 
wymianie dotychczasowej elektroniki,

 →  modernizacja technologii polegająca na 
wymianie istniejącego sprzętu,
 →  modernizacja własności intelektual-
nej polegająca na przejściu na bardziej 
zaawansowane technologie.

↗ Rafinerie ropy naftowej i inne instalacje technologiczne opierają się na systemach sterowania, 
które muszą działać z maksymalną wydajnością. 
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Typowe alternatywy migracji, według 
Johna Rudolpha, mogą obejmować:
 →  przeniesienie sterowania na obecnie sto-
sowany sprzęt w celu zachowania zainsta-
lowanych wejść/wyjść (I/O) oraz całej ist-
niejącej technologii,

 →  przeniesienie sterowania na obecnie sto-
sowany sprzęt w celu zachowania zainsta-
lowanych wejść/wyjść (I/O) i przeprojek-
towanie aktualnego oprogramowania ste-
rującego,

 →  przeniesienie sterowania na nowszy 
sprzęt, aktualizacja do nowych wejść/
wyjść i (I/O) i przeprojektowanie aktual-
nego oprogramowania sterującego,

 →  zmiana układu sterowania – w tym 
wejść/wyjść – i całkowite przeprojektowa-
nie oprogramowania sterującego.
Z kolei Ben i Crews proponują trzy strate-
gie w celu osiągnięcia sukcesu w moderni-
zacji systemu DCS:

1.  Zaczynając, myśl o końcowym rezultacie.
2.  Aktywnie zarządzaj ryzykiem projekto-

wym.
3.  Stosuj filozofię przyszłości.

Planując jakąkolwiek migrację systemu 
DCS, nie należy zapominać o aspekcie 
szkoleniowym.

„Migracja systemu DCS, zwłaszcza ta, 
w której wprowadzono nową platformę, 
wymaga przemyślenia i może wyzwo-
lić szereg problemów, jeśli nie zosta-
nie dobrze przeprowadzona. Szkolenia są 
istotną kwestią i należy do nich podcho-
dzić z rozwagą” – stwierdza Peter Welan-
der, specjalista ds. treści dla Control Engi-
neering, w artykule zatytułowanym „DCS 
Migrations: Opportunity for improve-
ment, or operational disaster” („Migracje 
DCS: szansa na poprawę albo technolo-
giczna katastrofa”).

Wdrożenie planu migracji
W obliczu starzenia się systemu DCS 
należy uwzględnić wiele czynników, jed-
nakże skupiają się one wokół czterech 
najważniejszych kwestii: konieczność, 
uzasadnienie, plan i wdrożenie. Z tego 
samego powodu istnieje również wiele 
wyzwań, które należy wziąć pod uwagę 
w tej sytuacji.

„Jeśli migracja systemu sterowania 
zostanie właściwie zaplanowana i wdro-
żona, firmy przemysłowe będą mogły 
migrować starsze platformy sterowania 
we własnym tempie, co pozwoli na doda-

wanie nowych sterowników w dowolnym 
momencie oraz ich integrację z istnieją-
cym sprzętem”, twierdzi John Rudolph. 
„Dobrze zrealizowana strategia przeciw-
działania przestarzałej technologii przy-
nosi znaczne korzyści operacyjne i biz-
nesowe dzięki płynnej integracji nowych 
i istniejących zasobów automatyki”. 

 
Jack SmithJack Smith jest menedżerem ds. treści 
w firmie CFE Media
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rowania (DCS), pracujący 
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wie 30 lat, to czy wówczas 
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FIRMA PREZENTUJE

Nowy kontroler R-30iB Plus marki FANUC
– zaprogramuj robota w 30 minut
„Mózgiem” ka dego robota jest jego kontroler. To on odpowiada za wymian  informacji pomi dzy 
programatorem a ramieniem robota. To dzi ki sterownikowi operator ma pe n  w adz  nad maszyn , 
mo liwo  kontrolowania i bie cego zarz dzania prac  robota, tak by osi ga  najwy sz  jako  
i precyzj  w coraz krótszym cyklu produkcyjnym. 

Wydajno  i intuicyjna obs uga 
In ynierowie firmy FANUC, my l c o aktual-
nych potrzebach produkcji, kreuj  produk-
ty cz ce w sobie najnowsze zdobycze tech-
niki i atwo  u ytkowania, co umo liwia bez-
problemowe wdra anie i obs ug  robotów 
przemys owych w fabrykach. Efektem ich 
prac jest m.in. nowa generacja kontrolerów 
R-30iB Plus, które zarówno od strony sprz -
towej, jak i oprogramowania zapewniaj  nie-
zawodno  i mo liwo  sprawnego zarz dza-
nia produkcj  zarówno osobom do wiadczo-
nym, jak i pocz tkuj cym.

Kontroler R-30iB Plus 
– wyznaczniki innowacji
Najnowsza generacja kontrolerów R-30iB 
Plus reprezentuje nowe oblicze sprawdzo-
nej technologii firmy FANUC, udoskonalanej 
od blisko 60 lat. Dzi ki zmianom wprowadzo-
nym w obszarze produktu nast pi  znaczny 
wzrost wydajno ci i maksymalne skrócenie 
cyklu przetwarzania informacji. Porównuj c 
kontroler R-30iB Plus z poprzednimi sterow-
nikami marki FANUC, mo na zauwa y  zwi k-
szone mo liwo ci ich zastosowania w syste-
mach wymagaj cych du ej dok adno ci pozy-
cjonowania, m.in. w aplikacjach laserowych. 
Sterownik R-30iB Plus jest wspierany przez 
oprogramowanie do programowania oraz 
wspierania procesów projektowania aplika-
cji zrobotyzowanych. Co wa ne, jest to opro-
gramowanie autorskie – w pe ni odporne na 
zak ócenia zewn trzne, np. wirusy czy ata-
ki hakerskie, a przy tym stabilne i niezawod-
ne w dzia aniu. 

Udoskonalenia w obszarze hardware
Kontroler R-30iB Plus gwarantuje u ytkow-
nikom znacznie wy sz  wydajno . Wynika 
to z zastosowania nowoczesnego proceso-
ra o cz stotliwo ci 1,2 GHz (poprzedni model 
R-30iB – 867 MHz). Zwi kszona moc oblicze-
niowa i szybko  pracy procesora sprawiaj ,
e nowy kontroler jest synonimem du ej 

pr dko ci, niskiego zu ycia energii i mo liwo-
ci korzystania z u ytecznych funkcji. Zasto-

sowany w nim port Gigabit Ethernet zapew-
nia szybsz  transmisj  danych dla czujników, 
kamer, przyspieszaj c przy tym znacznie ogól-
ny przep yw danych. Z cze USB 3.0 przy-
spiesza procesy tworzenia kopii zapasowych 
i adowania plików. 

Nowy kontroler R-30iB Plus charakteryzuje
si  tak e poszerzon  pami ci  FROM. Obec-
nie osi ga ona 256 MB wobec 128 MB w kon-
trolerach poprzedniej generacji. Z kolei 
pami  dynamiczna DRAM zosta a zwi k-
szona z poziomu 128 MB do 1 GB. Zmiany 
wprowadzone w obszarze pami ci eliminu-
j  potrzeb  aktualizacji pami ci podstawo-
wej dla systemu wizyjnego iRVision, apli-
kacji LVC itp. Pozwalaj  u ytkownikowi na 

rejestrowanie wi kszych ilo ci danych i ado-
wanie bardziej obszernego oprogramowania. 
Posiadacze nowych kontrolerów z pewno ci  
doceni  tak e mo liwo  przetwarzania wi k-
szych plików danych. 

Nowy, szybki iPendant Touch 
o wysokiej rozdzielczo ci 
Mimo e zewn trzna konstrukcja sterownika 
R-30iB Plus bazuje na wcze niejszym modelu, 
to wyra nie wida  zmiany w interfejsie u yt-
kownika i w mo liwo ciach konsoli progra-
muj cej. iPendant to programator s u cy do 
poruszania manipulatorem robota, czyli do 
tzw. sterowania r cznego oraz wprowadza-
nia i testowania programów umo liwiaj cych 
realizacj  celów produkcyjnych. Ma du y, 
kolorowy wy wietlacz ciek okrystaliczny oraz 
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klawiatur . Znajduj  si  na nim tak e klawi-
sze specjalne, m.in. przycisk stopu awaryjne-
go, w cznik oraz z ty u przyciski DEADMAN 
(czuwaka).

Kontrolery nowej generacji R-30iB Plus 
zapewniaj  szybsz  reakcj  interfejsu u yt-
kownika. Wy sza rozdzielczo  gwarantuje 
tak e wyra niejsz  i bardziej rzeczywist  gra-
fik , a port USB 3.0 szybszy dost p do urz -
dze  pami ci i obs ug  kamer. Nie bez zna-
czenia jest tak e fakt, e przeprojektowany 
iPendant ma mo liwo  korzystania z funk-
cji HotSwap. Dzi ki temu czas jego urucho-
mienia jest znacznie krótszy. Obecnie wynosi 
24 sek., a poprzednio wynosi  44 sek. 

Nowe mo liwo ci w obszarze 
software – nowy iHMI
Nawet najbardziej do wiadczony u ytkownik 
nie b dzie w stanie wykorzysta  w pe ni mo -
liwo ci robota, je li nie b dzie mia  do tego 
odpowiedniego narz dzia. Im bardziej b dzie 
ono zaawansowane technologicznie i prost-
sze w obs udze, tym lepiej. Tym narz dziem, 
umo liwiaj cym p ynn  wspó prac  cz o-
wieka z robotem, jest interfejs u ytkowni-
ka HMI (Human Machine Interface). Mo e on 
przybiera  prost  form  przycisków, lampek 
i potencjometrów, wy wietlacza graficznego 
wraz z klawiatur  lub bardziej zaawansowan  
– wy wietlacza graficznego z panelem doty-
kowym. Ostatnia opcja jest obecnie najcz -
ciej wybierana do obs ugi stanowisk zrobo-

tyzowanych i tak te  jest w przypadku kontro-
lera R-30iB Plus.

Dzi ki wy wietlaczowi graficznemu u yt-
kownik systemu ma mo liwo  korzysta-
nia z wizualizacji obrazuj cych stan procesu 
odbywaj cego si  na stanowisku, np. poprzez 
animacj . Dodatkowo mo e wy wietla  infor-
macje pomocnicze, jak np. liczba cykli wyko-
nanych danego dnia, temperatura z czujnika, 
czas pracy czy komunikaty dotycz ce b dów. 
Czytelne przedstawienie informacji zwi k-
sza komfort pracy z maszyn  oraz umo liwia 
szybsz  detekcj  ewentualnych b dów, a to 
skutkuje wy sz  wydajno ci  pracy. 

Kontrolery najnowszej serii R-30iB Plus ofe-
ruj  du o bardziej przyjazny u ytkownikom 
wygl d interfejsu. Ekran g ówny, w formie 
zbli ony do ekranów dost pnych w centrach 
obróbczych CNC marki FANUC, oferuje mo -
liwo  intuicyjnego korzystania z menu g ów-
nego o przejrzystej strukturze. U ytkowni-
cy znajd  w nim m.in. przewodniki dotycz ce 
konfiguracji i programowania oraz samouczki, 

które u atwiaj  przygotowanie robotów do 
realizacji konkretnych zada  produkcyjnych. 
Poza prezentowaniem informacji z maszyny
interfejs umo liwia równie  u ytkowniko-
wi przes anie informacji do maszyny. Przyk a-
dem wykorzystania takiej funkcji jest kaso-
wanie informacji o b dzie po usuni ciu przy-
czyny jego wyst pienia, ustawienie pr dko ci 
pracy robota, zmiana stanu wyj cia cyfrowe-
go kontrolera lub zatrzymanie procesu. 

W oparciu o poprawion  wydajno  ruchu 
nowy interfejs u ytkownika (iHMI) umo li-
wia zaprogramowanie robota w czasie krót-
szym ni  30 minut za pomoc  przewodnika 
wst pnej konfiguracji nawet osobom ma o 
do wiadczonym we wspó pracy z robotami 
lub wr cz pocz tkuj cym. atwo  u ytko-
wania produktu u atwia równie  konfiguracj  
i konserwacj  systemu w celu poprawy jego 
ogólnej wydajno ci. 

Firma FANUC, oferuj c u ytkownikom iPen-
dant z funkcjonalno ci  iHMI, zapewnia osi -
gni cie podstawowej funkcjonalno ci pane-
lu operatorskiego bez dodatkowych kosztów 
zwi zanych z zakupem takiego panelu.

Nowy wymiar wizji 
Wraz z nowym kontrolerem R-30iB Plus fir-
ma FANUC wprowadza udoskonalony system 
wizyjny iRVision. Najnowszy produkt firmy 
FANUC jest wyposa ony w nowy, szybki inter-
fejs kamery cyfrowej. U ytkownicy wzboga-
conego pakietu wizyjnego FANUC z pewno-
ci  zauwa , e oferuje on znacznie krótsze 

czasy procesów wizyjnych, a tak e czterokrot-
nie szybsz  transmisj  danych. W porówna-
niu do poprzedniej wersji uzyskano 48-proc. 
popraw  szybko ci pozyskiwania i przetwa-
rzania obrazu. Jest tu tak e sporo udogod-
nie  dla u ytkownika. Poprawiono m.in. 
poziom intensywno ci zintegrowanego wia-
t a LED, dost p do obiektywu w celu regula-
cji ostro ci i przes ony, a tak e sposób zasila-
nia diody LED – jest sterowana przez standar-
dowy przewód kamery. Uproszczono równie  
procedur  ustawiania i kalibracji kamery. 
W najnowszym pakiecie wizyjnym jest rów-
nie  dost pne narz dzie do pozyskiwania 
i przechowywania obrazów – iRVision Snap 
Tool, umo liwiaj ce optymalne dostosowa-
nie parametrów procesu wizyjnego (w tym 
kontroli wiat a LED) do w asnych potrzeb 
oraz praktyczny przewodnik po ustawieniach 
iRVision. Nowy system wizyjny FANUC zosta  
zaprojektowany tak, by pocz tkuj cy u yt-
kownicy mogli korzysta  z niego w sposób 
ca kowicie intuicyjny. 

Skuteczna diagnostyka prewencyjna 
Niespodziewany przestój linii produkcyjnej 
mo e kosztowa  nawet 5 tys. euro za minu-
t . U ytkownicy nowych kontrolerów R-30iB 
Plus mog  mie  pewno , e w ich przypad-
ku ryzyko wyst pienia ewentualnego przesto-
ju jest znacznie mniejsze. Wynika to z zasto-
sowania udoskonalonego narz dzia diagno-
stycznego – FANUC ZDT (Zero Downtime). 
System ZDT stale monitoruje mechanik  ka -
dego robota, proaktywnie wykrywa poten-
cjalne problemy techniczne lub procesowe 
i wyklucza przestoje du o szybciej, ni  maj  
szans  wyst pi  w rzeczywisto ci. 

W przypadku jakichkolwiek problemów sys-
tem wysy a powiadomienia do u ytkowni-
ka, tak by ten mia  szans  w por  je odczyta , 
cho by za pomoc  smartfona.

R-30iB Plus – cztery wersje
produktu i mo liwo  pracy 
synchronicznej
Kontrolery marki FANUC s  z regu y kom-
paktowe, bo to ogranicza ryzyko problemów 
podczas integracji. W przypadku bardziej z o-
onych aplikacji, z wieloma robotami, mo -

na je uk ada  w stosy. W ramach nowej serii 
R-30iB Plus dost pne s  cztery typy kontrole-
rów: Kabina Typu A i B, Mate i Open-Air. War-
to wiedzie , e FANUC oferuje równie  mo li-
wo  tworzenia systemów kontrolerów czo-
nych (tzw. Multiarm) w przypadku, gdy kilka 
robotów ma wspó pracowa  ze sob  na jed-
nym stanowisku. W takim systemie mo -
liwe jest nadzorowanie i programowanie 
maksymalnie 4 robotów z poziomu jedne-
go „mózgu” (wspólnego kontrolera, pami -
ci, procesora i iPendanta). Multiarm oferuje 
mo liwo  tworzenia skomplikowanych pro-
gramów, w których roboty pracuj  jednocze-
nie, cz sto w bardzo ograniczonej przestrze-

ni, komunikuj c si  i synchronizuj c swoje 
ruchy w czasie rzeczywistym. 

Dodatkowe informacje s  dost pne 
na stronie www.fanuc.pl

FANUC Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 2
52-407 Wroc aw
tel. +48 71 776 61 60
fax +48 71 776 61 69
www.fanuc.pl
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Największe bolączki 
standardowych rozwiązań I/O 
– jak sobie z nimi poradzić?
Utrata wartości pomiarowych, podatność na zakłócenia, kłopotliwa wymiana czy możliwość 
manipulacji przy urządzeniach – to tylko niektóre problemy, które codziennie napotykają użytkownicy 
standardowych rozwiązań I/O. Obecnie nowoczesne systemy wymiany danych pozwalają na uniknięcie 
tego typu niedogodności. 

Bartosz Dudziński

J eszcze do niedawna czujniki ograni-
czały się zwykle do prostych sygna-
łów przełączających i wartości ana-

      logowych. Teraz to już zupełnie nowa 
rzeczywistość. Podstawą kolejnej rewolu-
cji przemysłowej są nowoczesne czujniki, 
w których zastosowano kluczową tech-
nologię IO-Link. Teraz dostarczają one 
nie tylko wartości pomiarowych z urzą-
dzeń i maszyn, ale też pozwalają na unik-
nięcie wielu dotychczasowych kłopotów 
związanych ze standardowymi rozwiąza-
niami I/O. 

IO-Link rządzi
IO-Link to znormalizowany i niezależny 
przemysłowy interfejs komunikacyjny. 
Jest rozwinięciem standardowego połą-
czenia czujników – na typowym sygnale 
wyjściowym modulowana jest dodatkowa 
cyfrowa komunikacja szeregowa typu 
punkt-punkt, bez konieczności adresowa-
nia. W dodatku nowe wersje czujników 
z IO-Link są w pełni zgodne z ich stan-
dardowymi odpowiednikami. Dzięki temu 
istnieje możliwość korzystania ze standar-

dowych wyjść czujników, a dopiero przy 
późniejszej rozbudowie systemu wyko-
rzystanie IO-Link i implementacja peł-
nej funkcjonalności bez konieczności kosz-
townej zmiany okablowania. Standard ten 
został opracowany wspólnie przez wiodą-
cych producentów czujników, elementów 
wykonawczych i systemów sterowania. 

Same zalety
Wśród najważniejszych zalet rozwiązań 
IO-Link znajduje się szeroka gama obsłu-
giwanych urządzeń. Mogą to być np. czuj-
niki optyczne, indukcyjne lub procesowe, 
a także mastery IO-Link, które umożli-
wiają podłączenie nawet ośmiu różnych 
urządzeń IO-Link. Mastery IO-Link prze-
syłają rzeczywiste wartości procesowe, 
parametry i dane diagnostyczne do ste-
rownika, a także pozwalają na jedno-
czesną wymianę danych ze światem IT 
z pominięciem sterownika PLC.

Użytkownicy rozwiązań IO-Link nie są 
już narażeni na długie przestoje w przy-
padku awarii. Urządzenia te umożliwiają 
zdalną i szybką diagnostykę, a zatem pre-
dykcję uszkodzeń maszyny. Również ich 
obsługa jest znacznie łatwiejsza i wygod-
niejsza niż w przypadku standardowych 
rozwiązań. Mastery IO-Link swoją funk-
cjonalnością pozwalają także na automa-
tyczną reparametryzację czujnika przy 
wymianie czy implementację dodatko-
wych funkcji. Dzięki możliwości zdal-
nej parametryzacji urządzeń – zarówno 
z poziomu sterownika PLC, jak i kompu-
tera PC – możliwe jest stosowanie wielu 
profili produkcji bez konieczności manu-

alnej zmiany parametrów przy przezbraja-
niu maszyn. 

Sposób na oszczędności
Obecnie czujniki IO-Link można wykorzy-
stać do zapewnienia maksymalnej efek-
tywności i oszczędności. Umożliwiają one 
transparentność danych procesowych 
od maszyny do systemów klasy ERP, np. 
SAP, co pozwala na maksymalną optyma-
lizację istniejącego systemu automatyki. 

Jeśli chodzi o korzyści płynące ze sto-
sowania rozwiązań opartych na IO-Link, 
ich użytkownicy wskazują na zmniejsze-
nie kosztów budowy maszyn. Jest to moż-
liwe dzięki ograniczeniu liczby urządzeń 
procesowych przy pomocy inteligentnych 
urządzeń IO-Link, dostarczających więcej 
niż jedną wartość pomiarową. W dodatku 
wymagany jest tylko jeden moduł wejść/
wyjść (master IO-Link) i jeden przewód 
magistralowy. Poza tym dzięki bogatej 
ofercie rozwiązań polowych istnieje moż-
liwość zredukowania przestrzeni zajmo-
wanej przez doszafkowe karty I/O. Maleje 
również koszt prac inżynierskich.

IO-Link okazuje się być doskona-
łym, uniwersalnym rozwiązaniem, eli-
minującym wiele problemów wynikają-
cych ze stosowania standardowych roz-
wiązań I/O, które już od lat sprawdza się 
w zakładach przemysłowych i wszystko 
wskazuje na to, że zadomowi się na dobre 
w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 

Bartosz Dudziński Bartosz Dudziński jest inżynierem projektu 
w firmie ifm electronic.

CE

Urządzenia IO-Link umoż-
liwiają zdalną i szybką 
diagnostykę, a zatem 
predykcję uszkodzeń 
maszyny.
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Proces transferu linii produkcyjnych 
– od wyboru technologii do jej wdro enia
Has o „transfer linii produkcyjnych” wci  u wielu z nas budzi jeszcze w tpliwo ci i niepewno . 
Niektórzy co  s yszeli na ten temat, ale dok adnie trudno cokolwiek powiedzie . O co wi c chodzi 
z tym ca ym transferem linii produkcyjnych?

M ówi c o profesjonalnych transfe-
rach cz sto nawet ca ych linii pro-
dukcyjnych, warto wspomnie  

o etapach wykonania takiego przedsi wzi -
cia, by wiedzie , jak wa ne jest, by transfer 
realizowany by  najlepiej, czyli kompleksowo, 
wiedz c równie , e jest procesem wieloeta-
powym, czasoch onnym oraz kosztownym.
Proces transferu linii produkcyjnych to cz -
sto kompleksowe transfery maszyn, nawet 
ca ych linii zak adów produkcyjnych, pocz w-
szy od demonta u mediów, relokacji, poprzez 
zapewnienie transportu oraz wykonanie 
nowych przy czy w miejscach docelowych. 
To równie  wykonanie stosownych projektów 
z dziedziny elektryki, automatyki i robotyki, 
a tak e mechaniki, co niesie za sob  wykorzy-
stanie okre lonej wiedzy zarówno organiza-
cyjnej, jak i technicznej. 

Etapy w transferze linii 
produkcyjnych
Realizacja transferu linii produkcyjnych zaczy-
na si  od przekazania rzetelnych informacji 
i technologii pod dwiema postaciami – wie-
dzy technicznej, na któr  sk adaj  si : wiedza 
in ynierska, naukowa, standardy itp., oraz 
proceduralnej, któr  stanowi  umowy trans-
ferowe, umowy o zachowaniu poufno ci, 
a tak e patenty i licencje. 

Chc c bli ej przedstawi  proces „transferu
linii produkcyjnych”, nale y wyró ni  trzy 
g ówne etapy przeprowadzenia takiego pro-
cesu. W pierwszym etapie transferowi podle-
gaj  maszyny i urz dzenia. Ten etap transferu
odpowiada wk adowi potrzebnemu do stwo-
rzenia nowej linii produkcyjnej lub zmoderni-
zowania ju  istniej cej. Drugi etap to przeka-
zanie kwalifikacji i wiedzy w zakresie eksplo-
atacji rozwi za , co jest niezb dne do prze-
niesienia b d  modernizacji systemu produk-
cyjnego. Dopiero w trzecim etapie firma otrzy-
muje konieczn  do przeprowadzenia udane-
go transferu linii produkcyjnych wiedz  ogól-
n  lub eksperck . W ramach tej cz ci nast -
puje poznanie zasad procesów produkcji 

firmy zlecaj cej. Taka wiedza pozwala firmie 
wykonuj cej transfer na powielenie linii pro-
dukcyjnej lub jej zmodyfikowanie.

Podsumowuj c, realizacja transferu linii pro-
dukcyjnych zaczyna si  od wyboru techno-
logii, a ko czy na jej adaptacji i absorbcji 
w przedsi biorstwie nabywcy.

Organizacja transferu linii 
produkcyjnych z punktu widzenia 
przedsi biorcy
Proces transferu linii produkcyjnych dla 
przedsi biorcy oznacza nie tylko samo prze-
niesienie produkcji. Na podstawie przepro-
wadzonej dok adnej analizy potrzeb przed-
si biorstwa wybierana jest technologia. 
Nast pnie rozpoczynaj  si  poszukiwania 
odpowiedniej oferty na rynku i dopiero po 
zako czeniu zaczyna si  w a ciwy transfer 
linii produkcyjnych. 

Istnieje wiele schematów transferów linii 
produkcyjnych, nie ma jednak uniwersalnego 

modelu tego procesu. Ka dy taki transfer jest 
czym  indywidualnym, uwarunkowanym spe-
cyfik  danej technologii, bran y oraz potrze-
bami i mo liwo ciami jej nabywcy – wraz 
z rozwojem komputeryzacji producenci chc  
i mog  spe nia  szybko rosn ce wymagania 
w zakresie wysoce precyzyjnej, powtarzalnej 
produkcji. Dlatego wci  tak bardzo poszuki-
wana jest optymalizacja w tym zakresie.

Przedsi biorstwo Us ugowo-Projektowe 
ARGON Sp. z o.o.
ul. Strzemieszycka 8
42-530, D browa Górnicza
tel./fax 32 268 41 19
e-mail: biuro@argonspzoo.pl
www.argonspzoo.pl
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Osiąganie doskonałości operacyjnej 
dzięki wykorzystaniu technologii APC
W przemyśle chemicznym zaawansowane sterowanie procesem (APC) jest formułą uzyskiwania 
wyższych poziomów doskonałości operacyjnej. W artykule opisano 10 korzyści, które mogą osiągnąć 
firmy dzięki zastosowaniu technologii APC, w tym m.in. wzrost wydajności produkcji o 3–5% 
oraz zmniejszenie zużycia energii o 3–15%.

D oskonałość operacyjna przekłada 
się na osiąganie i utrzymywa-
nie przez firmy silnej pozycji na 

rynku przemysłu chemicznego. Drogą do 
uzyskania wyższego poziomu i dojrzało-
ści w doskonałości operacyjnej jest zreali-
zowanie dobrze zaplanowanego programu 
wdrożenia zaawansowanego sterowa-
nia procesem produkcji (APC – Advanced 
Process Control). O ile sam cel wdrożenia 
APC w przemyśle chemicznym jest zasad-
niczo prosty: maksymalizacja zysków przy 
jednoczesnym spełnianiu oczekiwań klien-
tów, to jednak dyrektorzy zakładów prze-
mysłu chemicznego powinni rozważyć 
kilka czynników, aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tej technologii.

Zrozumienie korzyści z APC
Technologia APC była pierwotnie przezna-
czona dla rafinerii oraz innych zakładów 
przemysłu petrochemicznego i została 
pierwszy raz wykorzystana w pierwszej 
połowie lat 80. ubiegłego wieku. Od tego 
czasu dokonała ona ewolucji w tej branży. 
APC jest technologią sterowania i opty-
malizacji procesów przemysłowych, która 
uwzględnia obejmującą wiele zmiennych, 
interaktywną naturę jednostek proceso-
wych i ma na celu redukcję zmienności 
oraz takie sterowanie realizacją procesu, 
aby z każdą minutą możliwe było uzyska-
nie w nim optymalnych wyników. Doko-
nuje się to poprzez odpowiednie manipu-
lowanie zmiennymi, takimi jak dozowanie 
surowców, nastawy temperatur, nastawy 
ciśnień oraz przepływy orosienia, które 

Tushar Singh są zmieniane przez operatorów obsługują-
cych jednostkę procesową.

Ze względu na naturę procesów che-
micznych, obejmujących wiele zmien-
nych i ich wzajemne oddziaływania, ope-
racje realizowane w jednostkach proceso-
wych nie mogą w pełni zoptymalizować 
procesu przy sterowaniu ręcznym, ponie-
waż takie próby skończą się tym, że war-
tości kluczowych zmiennych procesowych 
będą od czasu do czasu wychodziły poza 
żądany zakres operacyjny. Dla zachowa-
nia konserwatywności parametry proce-
sowe są przesuwane poza zakres opty-
malny, a jednocześnie w bardziej komfor-
towy zakres operacyjny (reprezentowany 
przez „A” na rys. 1). Jednak często powo-
duje to większe koszty i/lub niższe tempo 
produkcji. W porównaniu z wykorzysta-
niem APC występuje w takim przypadku 
większe zużycie energii, niższa wydaj-
ność produkcji i mniejsze tempo dozowa-
nia surowców.

Na przestrzeni ostatnich dekad tech-
nologia APC sprawdziła się jako reduku-
jąca zmienności w realizowanym procesie 
technologicznym (reprezentowane przez 
„B” na rys. 1) poprzez aktywne stero-
wanie kluczowymi parametrami procesu 
na bieżąco, z minuty na minutę. Kontro-
lowane zmienne są stabilizowane, zaś 
odchylenie standardowe zostaje zredu-
kowane. Podczas gdy kluczowe zmienne 
są stabilizowane, optymalizująca natura 
APC jest wykorzystana do przesunięcia 
procesu do bardziej optymalnego punktu 
pracy (reprezentowanego przez „C” na 
rys. 1). W wyniku tego jednostka proce-

W skrócie

 →  Zaawansowane sterowa-
nie procesem (APC) to tech-
nologia sterowania i opty-
malizacji procesu produkcji, 
która uwzględnia obejmu-
jącą wiele zmiennych inter-
aktywną naturę jednostek 
procesowych w celu reduk-
cji zmienności oraz odpo-
wiedni sposób sterowania 
procesem, aby osiągać mak-
symalne wyniki minuta po 
minucie.

 →  Pierwszym krokiem przy 
wdrażaniu programu APC 
jest określenie, które jed-
nostki procesowe lub ich 
części są dobrymi kandyda-
tami do zastosowania tech-
nologii APC.

 →  Obecnie niektóre firmy 
wyszły poza tradycyjne 
metody i wykorzystują bar-
dziej zaawansowaną techno-
logię poprzez integrację ada-
ptacyjnego sterowania pro-
cesem z technologią APC.

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
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sowa codziennie i konsekwentnie pracuje 
z maksymalną wydajnością, bezpiecznie 
i niezawodnie.

Identyfikacja okazji do wprowa-
dzenia technologii APC
Przy wdrażaniu programu APC pierw-
szym krokiem jest określenie, które jed-
nostki procesowe lub jaka część tych jed-
nostek są dobrymi kandydatami do wyko-
rzystania tej technologii. Aby móc określić 
korzyści i potencjalne obszary do wpro-
wadzenia ulepszeń, konieczne jest wcze-
śniejsze zrozumienie ekonomii jednostki 
procesowej oraz całego procesu produk-
cji. Ponadto niezbędne jest przeanalizowa-
nie samej jednostki lub, w wielu przypad-
kach, jej roli w większym łańcuchu warto-
ści produkcji.

Jeśli organizacje mają ustalone klu-
czowe wskaźniki efektywności (KPI – Key 
Performance Indicator) dla firmy lub pro-
cesów, to wskaźniki te mogą służyć jako 
doskonały punkt startowy dla przeana-
lizowania potencjalnych obszarów apli-
kacyjnych do wprowadzenia technologii 
APC. Jednak istnieją także inne sposoby 
obliczania potencjalnych korzyści z tej 
technologii. Poniżej podano 10 kryteriów, 
które mogą być wykorzystane do określe-

nia korzyści związanych z realizacją pro-
jektu APC.

1 Wzrost produkcji
W praktyce w dotychczasowych 

aplikacjach projekty APC spowodowały 
zwiększenie możliwości produkcyjnych 
zwykle o 3–5%. Poprzez redukcję zmien-
ności w procesie produkcji i utrzymywa-
nie wielkości regulowanych bliżej górnych 
wartości granicznych, technologia APC 
usuwa wąskie gardła (ang. bottlenecks, 
pojęcie z Lean Manufacturing) z procesu 
lub części procesu, umożliwiając osiąganie 
większego tempa produkcji. Jednak, aby 
tak się stało, wymagane jest zrozumienie 
wpływu produktów pośrednich i przyczyn 
tego wpływu na działy firmy zajmujące 
się produkcją i sprzedażą gotowych wyro-
bów (ang. downstream units). 

2 Zmniejszenie zużycia energii
Według dostępnych raportów 

wdrożenie technologii APC spowodo-
wało zmniejszenie zużycia energii przez 
zakłady w wysokości od 3 do 15%, zależ-
nie od procesu produkcji i bieżących ope-
racji. Przez większość czasu zarządza-
nie mediami energetycznymi, w szczegól-
ności parą technologiczną, jest złożonym 
problemem sterowania, który rozciąga 

się na cały zakład produkcyjny, a cza-
sami także wpływa na sieć elektroener-
getyczną. Można jednak tak zaprojekto-
wać aplikacje APC, aby efektywnie zarzą-
dzały zużyciem mediów poprzez dopa-
sowanie wytwarzania pary do zapotrze-
bowania zakładu. Uzyskiwane korzyści 
pochodzą ze zmniejszania liczby redukto-
rów ciśnienia oraz redukcji lub eliminacji 
odpowietrzania pary w zakładzie. Wiele 
firm donosi o uzyskaniu redukcji odpo-
wietrzania pary o 60–90% dzięki zastoso-
waniu technologii APC. Po ustabilizowa-
niu się ciśnień w kolektorach pary techno-
logia APC może być także wykorzystana 
do optymalizacji wytwarzania energii. Na 
przykład obciążenia kotłów, praca turbin 
gazowych lub innych źródeł energii mogą 
być codziennie tak wyregulowane, aby 
zmaksymalizować sprawność całego sys-
temu, przy jednoczesnym utrzymywaniu 
stabilnego ciśnienia w kolektorach.

3 Poprawa jakości wyrobów
Ważną sprawą jest redukcja zmien-

ności jakości gotowych wyrobów. Nie-
które produkty, na przykład pewne typy 
polimerów i specjalistycznych związków 
chemicznych, są sprzedawane po cenie 
zależnej od zmienności jakości wypro-
dukowanej partii. Wiele firm donosi 

↙ Rys. 1. Zalety tech-
nologii zaawanso-
wanego sterowa-
nia procesem (APC): 
redukcja wariancji 
zmiennych proceso-
wych oraz optymali-
zacja realizowanych 
operacji.
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o zmniejszeniu odchylenia standardowego 
jakości produktów nawet o 50%. 

4 Poprawa wydajności produkcji
Wiele organizacji dzięki zastosowa-

niu technologii APC uzyskuje w prak-
tyce zwiększenie wydajności produkcji 
o 1–2%. Zwykle uzyskuje się je na sku-
tek optymalizacji tej części procesu, która 
jest realizowana w reaktorze i/lub czę-
ści separacyjnej. Prawie we wszystkich 
przypadkach reakcja jest wysoce egzo-
termiczna, co oznacza, że kluczowa jest 
tam dokładna regulacja temperatury reak-
tora. Dodatkowo duże korzyści przynosi 
dokładna regulacja i optymalizacja sto-
sunku ilości surowca do ilości kataliza-

tora. W reaktorach z dobrym sterowa-
niem uzyskuje się zwiększenie wydajno-
ści o 0,5% na jedno przejście, przy tych 
samych wartościach prędkości produkcji 
i przy jednoczesnym utrzymywaniu bez-
piecznych wartości temperatur roboczych. 
W niektórych przypadkach udowodniono, 
że przy dobrej regulacji czas pracy reak-
tora polimeryzacyjnego zostaje wydłużony 
nawet o 5% przed wymaganym wyłącze-
niem reaktora w celu jego wyczyszczenia. 
Daje to w efekcie zwiększenie wydajności 
i tempa produkcji. 

W przypadku tych elementów procesu 
produkcji, w których nie zachodzą reak-
cje chemiczne, takich jak kolumny desty-
lacyjne, utrzymywanie określonych para-
metrów wyrobu końcowego może zwięk-

szyć wydajność produkcji pożądanego 
wyrobu przez zwiększanie zanieczyszczeń 
(domieszek) aż do wartości uzgodnionych 
z klientem w kontrakcie. W ten sposób 
większa liczba produktów o nieco gorszej 
jakości (zanieczyszczenia) jest sprzeda-
wana jako produkty dobrej jakości, przy 
jednoczesnym utrzymywaniu parametrów 
jakościowych według oczekiwań klienta. 

5 Optymalizacja rytmu produkcji 
polimerów

Przy wytwarzaniu polimerów tzw. rytm 
produkcji (ang. rhythm wheel, produc-
tion wheel – rytm/koło produkcji, poję-
cie z Lean Manufacturing) zwykle nie 
jest zoptymalizowany pod kątem potrzeb 

rynku, ponieważ trudne procesy zmiany 
gatunku tego tworzywa mogą być odrzu-
cane przez działy operacyjne fabryk. Bez 
technologii APC przestawianie produk-
cji na inny gatunek polimerów trwa dłu-
żej, a ponadto w takim okresie przejścio-
wym produkowane jest tworzywo gor-
szego gatunku. Powszechnie obserwuje 
się skracanie czasu przestawiania pro-
dukcji na lepszy gatunek polimerów 
o 20–50%. Przy wykorzystaniu techno-
logii APC możliwe jest „rozbicie rytmu 
produkcji” i wytwarzanie takich gatun-
ków polimerów, na jakie istnieje popyt na 
rynku, przy jednoczesnym minimalizowa-
niu czasu przejściowego wytwarzania pro-
duktów gorszego gatunku. Firmy stosu-
jące technologię APC w połączeniu z opro-

↙ Rys. 2. Firmy sto-
sujące technologię 
zaawansowanego 
sterowania proce-
sem (APC) w połą-
czeniu z oprogra-
mowaniem do opty-
malizacji łańcucha 
dostaw wykorzy-
stują nowe możliwo-
ści dalszego optyma-
lizowania rytmu pro-
dukcji.
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gramowaniem do optymalizacji łańcucha 
dostaw mogą wykorzystywać nowe moż-
liwości dalszego optymalizowania rytmu 
produkcji (rys. 2). 

6 Zawartość surowców z recyklingu
Zakłady stosujące recykling surow-

ców są dobrymi kandydatami do zastoso-
wania technologii APC. Przy takiej organi-
zacji procesu dodatek świeżych surowców 
zależy od jakości surowców z recyklingu. 
Bez APC utrzymywany jest ustalony sto-
sunek świeżego surowca do surowca 
z recyklingu. Podejście takie nie uwzględ-
nia kwestii jakości wyrobu, pracy sprzętu 
produkcyjnego lub ograniczeń jednostki 
produkcyjnej. Obejmująca wiele zmien-
nych natura APC umożliwia optymalizację 
stosunku świeżego surowca do surowca 
z recyklingu w celu maksymalizacji pro-
dukcji i/lub utrzymywania jakości wyrobu 
według specyfikacji.

7 Kontrola emisji gazów
Wdrożenie technologii APC może 

także pomóc w utrzymywaniu kontroli 
nad ograniczeniami środowiskowymi. 
Poprzez użycie APC dla modelu i aktyw-
nego sterowania APC piecami i kotłami 
w elektrociepłowni możliwa jest praca 
zakładu przy emisjach bardziej zbliżonych 
do wartości granicznych, ale bez ich prze-
kraczania. Ponadto pomaga to w zmniej-
szeniu zużycia energii oraz minimalizacji 
kosztów przestrzegania przepisów doty-
czących ograniczeń emisji tlenków azotu 
i siarki.

8 Wykorzystywanie oddziaływania 
temperatury otoczenia

Technologia APC sprawdziła się jako 
umożliwiająca wykorzystanie warunków 
otoczenia. Temperatura otoczenia wpływa 
na pracę kompresorów, wydajność kon-
densacji, pracę turbin gazowych, tempe-
raturę wody chłodzącej, wydajność chło-
dzenia, objętości gazów i wiele innych 
warunków związanych z procesem. 
Zmiany dobowe, wilgotność powietrza lub 
nawet zachmurzenie mają bowiem wpływ 
na temperaturę wody chłodzącej, co może 
dać w wyniku zmiany w ograniczeniach 
wydajności kompresora. Nie można jed-
nak oczekiwać od operatorów wykorzysty-
wania zmian temperatury otoczenia.

To oznaczało przewidywanie oddzia-
ływania temperatury otoczenia na proces 
i dostrajanie parametrów procesu tylko 
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w celu odwrócenia wszystkich zmian pod-
czas wschodu słońca. Jednostki proce-
sowe, na które wpływ mają warunki oto-
czenia, mogą czerpać korzyści z aplika-
cji APC, ponieważ są wówczas w stanie 
przewidywać te zmiany warunków i odpo-
wiednio dostrajać parametry procesu 
z minuty na minutę.

9 Dynamiczne okazje
Bez APC zakłócenia pochodzące 

od jednostek zajmujących się poszuki-
waniami, wydobyciem i dostarczaniem 
surowców (ang. upstream units) lub jed-
nostek realizujących produkcję i sprzedaż, 
będą wpływały na jednostki procesowe 
i zmniejszały zyski firmy. Na przykład, 
gdy jakość surowca zmniejszy się chwi-
lowo o 1–5%, to operatorzy będą rea-
gowali na tę sytuację, aby utrzymać 
jakość produktu zgodną ze specyfikacją, 
jednak najprawdopodobniej nie zrobią 
tego w sposób optymalny. Gdy para-
metry procesu są bardziej stabilne, jed-

nostka może nie być zoptymalizowana, 
ponieważ sytuacja z zakłóceniem jest 
tymczasowa. W najlepszym przypadku 
jest to osiągane dzięki produkowaniu 
wyrobu zgodnego ze specyfikacją, jednak 
po wyjątkowo niskiej cenie. W najgor-
szym zaś razie będzie to oznaczało zmniej-
szenie dopływu surowca, aby poradzić 
sobie z sytuacją. Natomiast przy wykorzy-
staniu technologii APC jednostki opera-
cyjne będą stale reagowały na zakłócenia 
w sposób optymalny.

10 Okazje do optymalizacji 
w całym zakładzie

Obecność w zakładzie przemysłowym 
jednostek operacyjnych wykorzystują-
cych APC stwarza możliwość optymali-
zacji w większym zakresie. Optymaliza-
cja części procesu, będąca jedyną opty-
malizacją, oznacza utratę wielu okazji 
i potencjalnych obszarów optymalizacyj-
nych, w porównaniu do łącznej optyma-
lizacji wielu jednostek. Na przykład zmu-

szanie reaktora do pracy z maksymalną 
wydajnością może nie mieć sensu, jeśli 
wąskim gardłem jednostki jest gaz reszt-
kowy. W takiej sytuacji lekkie materiały, 
które powinny być usunięte, są wpychane 
albo do płomienia lub do gazu resztko-
wego, gdzie są tracone. W pewnych oko-
licznościach może to oznaczać zmniejsze-
nie zysków firmy. Takie wzajemne oddzia-
ływania i ograniczenia są analizowane 
w projekcie systemów APC i mogą prowa-
dzić do uzyskania znacznych korzyści dla 
całego zakładu. 

Wdrożenie APC i cykl 
życia projektu
Po zidentyfikowaniu przypadku bizneso-
wego (ang. business case) dla projektu 
APC, następnym krokiem jest rozpoczęcie 
opracowania i wdrożenia sterownika APC. 
W niedalekiej jeszcze przeszłości tradycyj-
nie projekty APC były długie i kosztowne, 
obejmowały wiele zdefiniowanych eta-
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pów wymaganych do skutecznego odbioru 
technicznego APC. Na przykład od orga-
nizacji wymagano przejścia przez niezli-
czone fazy testowania krok po kroku, 
budowania modeli, opracowywania ste-
rownika i odbioru technicznego, przed 
przejściem do etapu wdrożenia (rys. 3). 
W wyniku tego wiele firm doświad-
czyło utraty zysków podczas długiej fazy 
wdrożenia APC oraz zakłóceń w produk-
cji, wynikających z konieczności zebra-
nia danych potrzebnych do zbudowania 
modeli APC. Dodatkowo proces wdroże-
nia APC wymagał udziału użytkowników 
z dużym doświadczeniem w celu opraco-
wania i utrzymania sterowników.

Obecnie niektóre firmy wyszły poza 
metody tradycyjne i wykorzystują bardziej 
zaawansowaną technologię, poprzez inte-
growanie adaptacyjnego sterowania pro-
cesem z technologią APC.

Przy pomocy adaptacyjnego sterowa-
nia procesem cztery fazy w podejściu kla-
sycznym zostały połączone w jedną, umo-
żliwiając użytkownikom szybsze wdro-
żenia i osiąganie korzyści poprzez cią-

głe aktualizowanie modelu w tle bez żad-
nych zakłóceń procesu produkcji (rys. 4). 
Ponadto narzędzia te umożliwiają większej 
liczbie użytkowników oraz mniej doświad-
czonym użytkownikom wdrażanie i utrzy-
mywanie sterowników APC, co może 
zaoszczędzić organizacji czas i pieniądze.

Zaawansowana technologia APC 
pomaga także firmom w utrzymywaniu 
stanu osiągania zysków. W przeszłości 
wszelkie zmiany w procesie lub sprzęcie 
po wdrożeniu wymagały ponownej iden-
tyfikacji modelu, co wiązało się niestety 
z kosztownym testowaniem krok po 
kroku i było obsługiwane jako projekt. 
Jednak dzięki technologii sterowania ada-
ptacyjnego, zintegrowanej z współcze-
snymi rozwiązaniami APC, utrzymywanie 
sterowników nie jest już obecnie obsłu-
giwane jako projekt, ale raczej jako pro-
ces ciągły. 

Narzędzia zapewniające trwałość 
w tych zaawansowanych rozwiązaniach 
APC obejmują także automatyczną iden-
tyfikację złego modelu. Modele te mogą 
być kalibrowane online, w pętli zamknię-

tej i bez żadnych zakłóceń realizowanego 
procesu.

Dodatkowo utrzymywanie sterowni-
ków APC wymaga mniejszych zasobów, 
w wyniku czego sterowniki utrzymują 
szczytowe parametry pracy, co z kolei 
umożliwia firmom wdrażanie i utrzy-
mywanie większej liczby sterowników, 
a w konsekwencji – wdrożenie programu 
APC najlepszego w swojej klasie.

APC jest kluczem do doskonałości 
operacyjnej
Na rynku chemicznym panuje duża kon-
kurencja; rynek ten jest niestabilny 
i szybko się zmienia. Aby utrzymywać 
silną pozycję, przedsiębiorcy działający 
w tej branży muszą dokładniej i głębiej 
przeanalizować kwestie związane z posia-
danym sprzętem, produkcją i realizowa-
nymi operacjami w celu optymalizacji łań-
cucha produkcyjnego. Dla wiodących firm 
z branży chemicznej technologia APC jest 
kluczowym narzędziem strategicznym do 
osiągania wyższych poziomów doskonało-
ści operacyjnej.

Tushar Singh Tushar Singh – menedżer marketingu pro-
duktów; Kate Kulik – starszy konsultant 
biznesowy w firmie Aspen Technology Inc. 
Redakcja tekstu: Jack Smith, menedżer 
ds. treści, CFE Media, Control Engineering.
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↙ Rys. 3. Fazy cyklu życia tradycyjnego 
projektu zaawansowanego sterowania 
procesem (APC).

Wstępne
testowanie
krok po kroku

Kalibracja
modelu

Opracowanie 
sterownika

Odbiór
techniczny

Identyfikacja 
modelu Ciągłe ulepszanie

Wdrożenie technologii 
Aspen DMC3

Źr
ód

ło
: A

sp
en

 Te
ch

no
lo

gy
 In

c.

↘ Rys. 4. Cykl życia projektu zaawanso-
wanej technologii sterowania (APC), 
takiej jak Aspen DMC3, która jest zin-
tegrowana z adaptacyjnym sterowa-
niem procesem.
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Jak wybrać panel operatorski? 
ważnych kryteriów
Planujesz wprowadzić panel HMI do swojego zakładu albo zastanawiasz się nad 
wymianą obecnego sprzętu? Wiemy, że przed tobą ważna decyzja. Tymczasem liczba 
dystrybutorów i oferowanych paneli potrafi przerosnąć każdego z nas. Zamiast więc 
porównywać każdy parametr i wertować katalogi w poszukiwaniu mniejszego zła, 
wybierz dla swojego zakładu najbardziej optymalne rozwiązanie. 

Jarosław Pawełek 1 Przede wszystkim przekątna ekranu
Zastanów się, jaka przekątna ekranu 

będzie ergonomiczna dla operatora. Oczy-
wiście wybierając mniejszy panel, zaosz-
czędzisz pieniądze. Większość współ-
cześnie produkowanych matryc dotyko-
wych zapewnia dużą dokładność, czułość 
i dobrą rozdzielczość nawet przy niewiel-
kich rozmiarach. 

Jeśli masz za mało miejsca na insta-
lację panelu standardowych wymiarów, 
wybierz taki, który zajmie najmniej miej-
sca w szafie sterowniczej. Może to być 
panel z ultracienką obudową lub kompak-
towy panel bez wyświetlacza, ale z wej-
ściem HDMI.

Mały ekran może się okazać niewy-
starczający w niektórych warunkach – 
wyobraź sobie operatora, który w grubej 
rękawicy próbuje trafić palcem w malutki 
obiekt. Jeśli potrzebujesz dużej przekąt-
nej, ale nie chcesz przepłacać, rozważ 
następujące rozwiązania:
 →  panel, który zamiast ekranu ma wyjście 
HDMI – wystarczy go umieścić na szynie 
DIN i podłączyć do niego monitor, tele-
wizor dotykowy lub zwykły ekran, mysz 
i klawiaturę,

 →  panel, który dzięki dedykowanej aplika-
cji umożliwia zdalną wizualizację na table-
tach, smartfonach i komputerach.

2 Funkcjonalność
Do czego potrzebny jest ci panel 

i w jaki sposób zamierzasz go wykorzysty-

wać? Jak widzisz, to podstawowe zagad-
nienie, od którego musisz wyjść, szukając 
panelu na miarę swych potrzeb. 

Obecnie niektóre panele są zbliżone 
funkcjonalnością do systemów SCADA, 
a w niektórych aplikacjach wręcz je zastę-
pują. 

Najważniejsze funkcje, które powinien 
mieć nowy panel, to:

 →  możliwość pisania skryptów,
 →  logowanie danych,
 →  recepturowanie,
 →  alarmy,
 →  tworzenie kont użytkowników,
 →  możliwość zdalnego dostępu,
 →  obsługa baz danych,
 →  harmonogramy,
 →  obsługa różnych protokołów komunika-
cyjnych,

 →  logowanie czynności operatora,
 →  obsługa wielu języków,
 →  możliwość generowania wykresów,
 →  przeglądarka PDF,
 →  obsługa formatów wideo, kamer IP,
 →  oraz wiele, wiele innych funkcji, które 
ułatwią pracę z panelem.

Warto pamiętać, że zdecydowana więk-
szość producentów oprócz swoich sztan-
darowych produktów ma w ofercie eko-
nomiczne serie, których cena niejedno-
krotnie może stanowić ułamek ceny tych 
pierwszych. Oczywiście panel ekono-
miczny sprawdzi się głównie w prostych 
aplikacjach i przez to nie będzie odpo-
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wiedni wtedy, gdy potrzebujemy prawdzi-
wego kombajnu. 

3 Bogate biblioteki graficzne
Nie każdy musi być artystą. Każdy 

projekt powinien być jednak czytelny. 
Sprawdź, czy w danym urządzeniu są 
dostępne bogate biblioteki grafik. Dzięki 
nim szybko stworzysz łatwą w obsłudze, 
przyjazną dla oka wizualizację. 

4 Wsparcie techniczne i gwarancja
Technologia ewoluuje w zawrotnym 

tempie. Zarówno oprogramowanie, jak 
i sam sprzęt na przestrzeni lat zmieniają 
się i bardzo często są uaktualniane. Twoi 
pracownicy nie mogą zostawać w tyle za 
postępem nowych technologii w dobie 
Przemysłu 4.0. Bardzo ważne jest, by 
firma dostarczająca HMI i oprogramowa-
nie gwarantowała wsparcie techniczne, 
rzetelne szkolenie pracowników i pomoc 
w obsłudze. Równie istotną kwestią jest 
sam okres gwarancji, którym objęty jest 
panel – sprawdź to przed zakupem.

5 Zdalny dostęp
Jeśli chcesz połączyć się z HMI 

z dowolnego urządzenia i z dowolnego 
miejsca, by w ten sposób kontrolować 
pracę zakładu – wybierz panel z oprogra-
mowaniem umożliwiającym zabezpieczone 
połączenie oraz zdalną konserwację i nad-
zór, nawet wówczas, gdy biuro jest znacz-
nie oddalone od fabryki. Dzięki odpo-
wiednim aplikacjom zainstalowanym na 
urządzeniu z Androidem lub na iPadzie 
można monitorować stan maszyn znajdu-
jących się w dowolnym miejscu przedsię-
biorstwa. Pozwala to na natychmiastowy 
dostęp do danych produkcyjnych, zdarzeń 

i alarmów w czasie rzeczywistym. Panele 
dostępne na rynku umożliwiają również 
połączenia panelu przez Wi-Fi, moduł 3G 
lub 4G.

6 Kompatybilność wsteczna
Należy sprawdzić, czy dany pro-

ducent ma możliwość konwersji projek-
tów ze starszych wersji oprogramowania 
na nowsze. Nie warto wymyślać koła na 
nowo.

7 Panel do zadań specjalnych
Pozostają jeszcze kwestie, o któ-

rych zwykle zapomina się przy zaku-
pie nowego sprzętu. Nie zawsze są one 
istotne, to prawda. Jednak kiedy aplika-
cja wymaga specyficznych warunków lub 
panel będzie pracować w trudnym środo-
wisku, musimy się upewnić:

 →  w jakiej temperaturze i wilgotności będzie 
pracował panel,

 →   jakie certyfikaty ma dany panel,
 →  czy będziesz mieć możliwość montażu 
szkła/folii ochronnej na wyświetlaczu,

 →  jaki jest zakres zasilania,
 →  czy panel ma ochronę powłoki PCB,
 →  jaki stopień ochrony IP będzie zapew-
niony,
 →  czy panel ma optoizolację zasilania,
 →  czy jest wstrząsoodporny. 

Zacznij od przemyślenia, jakie warunki 
panują w twojej fabryce i jak na co dzień 
będzie użytkowany panel. Zastanów 
się, jakie realne korzyści z użytkowania 
danego modelu wyniesiesz ty i twoi pra-
cownicy. Zaczynając od tych zagadnień 
i kierując się powyższymi poradami, uda 
ci się wybrać najbardziej optymalne urzą-
dzenie, dopasowane do twoich potrzeb. 
Jeśli nie chcesz zagłębiać się w szczegóły 
techniczne, wybierz dostawcę, od któ-
rego otrzymasz wsparcie doświadczonych 
doradców. Dystrybutor, z którym warto 
współpracować, zaproponuje optymalne 
rozwiązanie dla twojego zakładu i z pew-
nością ułatwi wdrożenie HMI w fabryce.

Jarosław PawełekJarosław Pawełek – specjalista ds. tech-
nicznych w firmie Multiprojekt; absol-
went Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie oraz Politechniki Krakowskiej. Na 
co dzień zajmuje się problemami technicz-
nymi klientów firmy oraz prowadzi szko-
lenia z zakresu programowania PLC, HMI 
oraz serwonapędów.
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Roboty współpracujące
w firmach przemysłowych 
spoza branży produkcyjnej
Gałęzie przemysłu, które nigdy dotąd nie interesowały się robotyką, 
odkrywają obecnie, że technologia robotów współpracujących może 
im pomóc w uzyskiwaniu dodatkowych korzyści, ponieważ roboty 
te są znacznie łatwiejsze do zaprogramowania, a ich znaczenie 
na konkurencyjnym rynku coraz bardziej rośnie. Przedsiębiorcy 
zamierzający wykorzystać roboty współpracujące powinni jednak 
wcześniej rozważyć kilka istotnych kwestii.

Josh Westmoreland R oboty współpracujące stały się 
obecnie przełomową technolo-
gią nie tylko w przemyśle pro-

dukcyjnym, ale utorowały drogę automa-
tyce także w innych gałęziach przemysłu. 
Firmy przemysłowe, które nigdy dotąd 
nie interesowały się robotyką, odkrywają 
nagle, że przy pomocy tej przełomowej 
technologii mogą także czerpać korzyści 
z wprowadzenia automatyki. Skąd jednak 
to zainteresowanie? Dlaczego firmy prze-
mysłowe spoza branży produkcyjnej mają 
w planach wprowadzenie robotów, skoro 
nie rozważały tego wcześniej?

Po pierwsze roboty współpracu-
jące są w stanie pracować wśród ludzi 
bez potrzeby stosowania dodatkowych 
zewnętrznych barier ochronnych lub 
zabezpieczeń (zależnie od oceny ryzyka 
całej aplikacji). To utorowało robotyce 
drogę do nowych gałęzi przemysłu. Bez 
stosowania dodatkowych elementów 
ochrony i bezpieczeństwa, a w szczegól-
ności dużych osłon zabezpieczających, 
roboty obecnie mogą być wykorzystywane 
w miejscach, w których nie byłoby to 
możliwe w przeszłości.

Po drugie roboty współpracujące są 
zwykle znacznie łatwiejsze do zaprogra-

mowania niż tradycyjne roboty przemy-
słowe. Firmy nie muszą już zatrudniać 
całego zespołu inżynierów robotyków 
w celu zaprogramowania tych maszyn do 
wykonywania prostych zadań. Warto jed-
nak podkreślić, że podejmując decyzję 
o wprowadzeniu robotów współpracują-
cych, przedsiębiorcy powinni odpowie-
dzieć sobie na poniższe trzy pytania:

1 Czy zadanie do wykonania 
jest powtarzalne?

Jest to prawdopodobnie najważniej-
sza kwestia, którą należy rozważyć przy 
podejmowaniu decyzji o wykorzysta-
niu robotów współpracujących. Roboty, 
zarówno współpracujące, jak i trady-
cyjne, są programowane do wielokrot-
nego wykonywania jakiegoś zadania. 
Oczywiście istnieją metody zapewnia-
jące pewną elastyczność pracy robotów, 
jednak wciąż najprostsza i najłatwiejsza 
instalacja wymaga od robota wykonywa-
nia tego samego zadania wielokrotnie. Na 
przykład umieszczanie hamburgerów na 
grillu i przewracanie ich na drugą stronę 
po upływie z góry określonego czasu, 
a następnie zdjęcie z grilla i umieszcze-
nie w innym miejscu. Te typy powtarzal-
nych zadań nadają się do wprowadzenia 
technologii robotów współpracujących. 
Zawsze, gdy jakieś zadanie wymaga reali-
zacji powtarzalnych czynności, istnieje 
możliwość łatwego wprowadzenia auto-
matyki w postaci robotów.

2 Ile godzin pracują roboty?
Przy rozważaniu wprowadzenia 

robotów należy wziąć pod uwagę nie 

W skrócie

 →  Roboty współpracujące są 
zaprojektowane do pracy 
bez barier bezpieczeństwa, 
co pozwala na użycie ich 
w aplikacjach innych niż tra-
dycyjne.

 →  Firmy rozważające wprowa-
dzenie robotów współpra-
cujących muszą odpowie-
dzieć sobie na pytania: ile 
wynosi liczba godzin pracy 
przy wykonywaniu danego 
zadania oraz czy zadanie to 
jest powtarzalne, wymaga 
wykonywania pracy w nie-
bezpiecznych lub trudnych 
warunkach.
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tylko wykonalność zadania przez te maszyny, ale także zwrot 
z inwestycji (ROI – return on investment), aby zorientować 
się, czy wykorzystanie robota ma sens z perspektywy bizneso-
wej. Często ten składnik bywa przeoczony, dopóki firma nie 
spędzi wiele czasu na analizowaniu sprawy od strony tech-
nicznej. Wskaźnik ROI jest zmienny – należy brać pod uwagę 
nie tylko aplikację robotów, ale także liczbę godzin ich pracy 
oraz obciążenie pracownika. Przy wzroście płacy minimalnej 
obecnie wiele firm znacznie szybciej uzyskuje zwrot z inwesty-
cji w roboty współpracujące.

3 Czy zadanie do wykonania wymaga pracy w trudnych
warunkach, w zabrudzonym środowisku, czy jest 

monotonne lub niebezpieczne?
Prace w trudnych warunkach, w szczególności w środowisku 
zabrudzonym, to zadania, których pracownicy nie chcą wyko-
nywać. Ludzie podczas ich realizacji muszą bowiem wdychać 
brudne powietrze, wąchać niemiłe zapachy, brudzić się lub 
nawet stosować regularne przerwy w celu umycia się. Prace 
te mogą niszczyć morale pracowników i wpływać negatyw-
nie na wydajność produkcji, ponieważ pracownicy niechęt-
nie realizują tego typu zadania, które są im zlecane. Niektóre 
z takich zadań obecnie zalicza się nawet do kategorii nie-
bezpiecznych. Mycie i czyszczenie przy użyciu chemikaliów, 
prace przy gorących obiektach lub w ciasnych, ograniczonych 
przestrzeniach mogą bardzo szybko stać się pracami niebez-
piecznymi.

W niektórych zastosowaniach robotyki głównym celem 
jest zatem nie tylko zwiększenie wydajności czy redukcja 
kosztów, ale także ograniczenie wykonywania niebezpiecz-
nych zadań przez operatorów. Jednak obydwa wzajemnie się 
nie wykluczają, zaś wszystkie z powyżej opisanych czynników 
mogą być rozważone podczas analizowania potrzeby wprowa-
dzenia robotów przez firmę. 

Josh Westmoreland Josh Westmoreland jest specjalistą ds. robotyki w firmie 
Cross Company. Redakcja tekstu: Chris VavraChris Vavra, redaktor pro-
dukcji, CFE Media, Control Engineering.

CE 

Warto rozważyć

  Co jeszcze należy rozważyć przy podejmowaniu 
decyzji o wprowadzeniu robotów współpracujących?

Tworzymy bezpieczne
miejsca pracy.

 Bistabilny, napędzany silnikiem
elektrycznym sworzeń ryglujący

 Siła ryglująca 10.000 N

 Odryglowanie pomimo poprzecznej
siły nawet 300 N

 Dwukanałowy sygnał sterujący ryglowaniem

 PL e / Kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania

www.schmersal.pl

Blokada bezpieczeństwa

AZM400

W niektórych zastosowaniach robotyki 
głównym celem jest nie tylko zwięk-
szenie wydajności czy redukcja kosz-
tów, ale także ograniczenie wykonywa-
nia niebezpiecznych zadań przez ope-
ratorów.

http://www.schmersal.pl
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Firma prezentuje B&R Automatyka Przemysłowa

Kompaktowy komputer Automation PC 2200

Automation PC 2200 to najnowszej gene-
racji kompaktowy przemysłowy komputer 
B&R z serii 2000. Jest wyposażony w pro-
cesory Intel Atom od generacji Apollo Lake 
i dostępny w obudowie komputera stacjo-
narnego lub panelowego.

Mimo niewielkich rozmiarów Auto-
mation PC 2200 jest pełnowartościowym 
systemem komputerowym. Oferowany 
w wersjach z procesorami dwu- lub cztero-
rdzeniowymi zapewnia w pełni skalowalną 
moc obliczeniową. Dzięki technologii Hyper-
visor firmy B&R system operacyjny czasu 

rzeczywistego Automation Runtime może 
działać równocześnie z systemem operacyj-
nym Windows 10 IoT Enterprise lub Linux. 
Automation PC 2200 doskonale spisuje się 
jako bramka IoT albo jako w pełni wyposa-
żony Egde Controller.

Automation PC 2200 w formacie stacjo-
narnym może być opcjonalnie wyposażony 
w interfejs SDL4. Ta technologia transmisji 
cyfrowej umożliwia obsługę paneli HMI na 
odległość do 100 m.

W standardowej konfiguracji przewi-
dziano dwa interfejsy Gigabit Ethernet i dwa 

porty USB 3.0. Sieci przemysłowe, takie jak 
POWERLINK i CAN, mogą być konfiguro-
wane indywidualnie.

www.br-automation.com

Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi obsługują-
cemu maszyny przez zastosowanie odpowiednich syste-
mów zabezpieczeń jest obecnie głównym obowiązkiem 
producentów maszyn. Nowoczesne rozwiązania Smart 
Safety oparte na sterowniku GuardLogix pozwalają 
obniżyć koszty projektowania i wykonania maszyny, 
zapewniając jednocześnie jej zgodność z przepisami bezpieczeń-
stwa. Skalowalność pozwala zoptymalizować projekt systemu zarówno pojedynczej 
maszyny, jak i skompilowanej linii produkcyjnej. Smart Safety to: zwiększone bezpieczeń-
stwo pracy • większa produktywność • minimalne przestoje dzięki diagnostyce systemu 
bezpieczeństwa • korzyści z najszerszej oferty produktów, rozwiązań i usług związanych 
z bezpieczeństwem • zastosowanie inteligentniejszych maszyn w Connected Enterprise.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2018 potwierdza wysoką klasę 
rozwiązań Rockwell Automation w zakresie systemów bezpieczeństwa maszyn.

www.racontrols.pl

 RAControls

Sterownik Compact GuradLogix

Moduły można łatwo zintegrować z wybraną siecią przemysłową dzięki wbudowanemu 
interfejsowi, do wyboru: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT lub USB. Interfejsy umożliwiają 
monitorowanie energii i funkcji pracy, parametryzację urządzeń oraz bezpieczne wyłą-
czanie systemu w dowolnym momencie. Urządzenie jest dostępne we wszystkich tech-
nologiach sieciowych, do wyboru wersje: 5 A, 10 A, 20 A i 40 A. Inteligentny system 
zarządzania akumulatorem z IQ Technology zapewnia optymalne wykorzystanie systemu 
magazynowania energii. Technologia zapobiega awariom dzięki prewencyjnej ocenie 
stanów roboczych i akumulatorów, takich jak pozostała żywotność baterii (SOH – State 
of Health) i obecny stan naładowania (SOC – State of Charge). Umożliwia to zaplanowa-
nie wymiany baterii na podstawie jej oczekiwanej żywotności w miesiącach. Rodzaj pod-
łączonej baterii jest rozpoznawany automatycznie, a ustawiona charakterystyka ładowa-
nia maksymalnie zwiększa żywotność. Wydajna ładowarka o mocy do 5 A zapewnia naj-
szybszy możliwy czas ładowania, gwarantując stałą dostępność systemu.

www.phoenixcontact.pl

 Phoenix Contact

UPS QUINT do integracji 
w istniejących sieciach 
przemysłowych

Oprócz wąskich urządzeń ochronnych z kom-
pletnej rodziny ograniczników przepięć Ter-
mitrab Complete firmy Phoenix Contact 
o szerokości zaledwie 3,5 mm dostępne są 
również wersje o szerokości 6 mm z mecha-
niczną sygnalizacją stanu. Dostępne jako 
opcja są zestawy zdalnej sygnalizacji, które 
monitorują do 40 modułów ograniczni-
ków. Bariera fotoelektryczna jest wykorzy-
stywana do monitorowania. Jeśli ogranicz-
nik przepięć ulegnie awarii w wyniku prze-
ciążenia, zintegrowane urządzenie odłącza-
jące zasłania „kanał komunikacyjny“ w prze-
ciążonym urządzeniu ochronnym. Stru-
mień bariery fotoelektrycznej do zdalnej 
sygnalizacji zostaje przerwany. Stan błędu 
jest przekazywany do systemów nadzoru za 
pośrednictwem modułu odbiornika i bez-
potencjałowego styku przekaźnika. Zaletą 
monitorowania wizualnego jest łatwa insta-
lacja. Nie wymaga skomplikowanego pro-
gramowania ani dodatkowego okablowania 
urządzeń ochronnych.

www.phoenixcontact.pl

 Phoenix Contact

Wizualny monitoring 
ograniczników przepięć 
dla AKP

Firma prezentuje

Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.br-automation.com
http://www.racontrols.pl
http://www.phoenixcontact.pl
http://www.phoenixcontact.pl
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Firma prezentuje Turck

Kurtyny bezpieczeństwa 
EZ-SCREEN LS Basic

Głowica pomiarowa SMAB z pierścieniem magnetycznym 
MRAB pozwalają na bezdotykowy pomiar w trybie absolut-
nym. Średnica wewnętrzna pierścienia magnetycznego wynosi 
80 mm. Głowica montowana jest od czoła pierścienia, dzięki 
czemu cały enkoder ma grubość tylko 20 mm i sprawdza się dosko-
nale w aplikacjach o ograniczonej ilości miejsca. Urządzenie ma stopień ochrony IP69K, 
co pozwala na pracę w bardzo zanieczyszczonym środowisku. Bezdotykowy pomiar 
i brak ruchomych elementów mechanicznych gwarantują długą i bezawaryjną eksplo-
atację. Przetwornik ma rozdzielczość 18-bitów, która pozwala rozpoznać 262 144 pozy-
cje. Enkoder wyposażono w interfejs SSI. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą 
o zastosowaniu w robotyce, w aplikacjach wojskowych i urządzeniach specjalnych.

www.eldar.biz

 Eldar

SMAB + MRAB – płaski absolutny 
enkoder bezłożyskowy

Nowa generacja wyłączników linkowych bezpieczeństwa serii ZS 92 S zastąpi dotych-
czas oferowane typoszeregi (ZS 90 S i ZS 91 S). Wyłączniki wykonane są z odpornego na 
korozję stopu aluminium (pokrytego specjalnymi powłokami ochronnymi). Nowo opra-
cowana obudowa jest bardzo wytrzymała mechanicznie i umożliwia montaż tradycyjny 
(na poziomej powierzchni) lub, co jest istotną zaletą, bezpośrednio na pionowej ścia-
nie lub belce konstrukcyjnej. Rozstaw otworów montażowych pozwala na szybką pod-
mianę wyłączników innych producentów. Dwa otwory dławnic M25 × 1,5 ułatwiają sze-
regowe łączenie urządzeń. Dzięki zakresowi temperatury pracy od -40 ͦC do +85 ͦC, stop-

niowi ochrony IP66/IP67 oraz odporności na koro-
zję wyłączniki ZS 92 S świetnie sprawdzą się w naj-
trudniejszych warunkach, np. w zakładach che-
miczno-nawozowych czy przemyśle wydobyw-
czym. Standardowa wersja ma 2 zestyki zwierne 
i 2 rozwierne. Dźwignia odblokowująca może być 
montowana na przedniej lub tylnej ściance urzą-

dzenia. Maksymalna długość linki to 2×100 m. 
www.steute.pl

 Steute

Nowy wyłącznik linkowy ZS 92 S

Kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN LS to 
seria urządzeń ciesząca się dużym uzna-
niem na rynku. Swój sukces osiągnęła 
dzięki nieskomplikowanej i szybkiej insta-
lacji, wysokiej wytrzymałości mechanicz-
nej oraz obudowie o stopniu ochrony IP67, 
a nawet IP69K (w serii higienicznej dedyko-
wanej dla przemysłu spożywczego). Oczywi-
ście urządzenie jest również zgodne z kate-
gorią bezpieczeństwa 4, PL e, SIL3. Nowa 
seria EZ-SCREEN LS Basic ma wszystkie te 
zalety, przy czym oferuje podstawowe funk-
cje w korzystniejszej cenie. Urządzenie 
charakteryzuje się rozdzielczością 23 mm 
(zabezpieczenie przed dostępem dłonią) 
i dostępne jest w wysokościach od 350 do 
1820 mm przy zakresie detekcji do 8 m. Te 
cechy powodują, że kurtyna bezpieczeństwa 
EZ-SCREEN LS Basic z powodzeniem może 
być stosowana w bardzo wielu aplikacjach 
w różnych gałęziach przemysłu.

www.turck.pl

Balluff wprowadza na rynek nowe produkty 
przeznaczone do pracy w systemie Pick-to-
Light. W zależności od wersji pozwalają one 
na wizualizację i monitoring procesu lub 
jednoznaczne określenie miejsca poboru 
komponentu w procesie produkcji. Nowy 
wskaźnik ma wiele dodatkowych funkcji, 
m.in. wyświetlanie kierunku przepływu czy 
pozostałe do wykonania kroki produkcyjne. 
Pozwala wykryć błędne wybory lub określić 
poziom dostępnych materiałów w magazy-
nie. Wskaźnik SmartLight składa się z sze-
ściu niezależnych, wielokolorowych seg-
mentów LED (wizualizacja aż 6 stanów 
maszyny), które oferują różne tryby pracy: 

 • segmentowy – prezentacja 1, 2, 3 lub 6 
niezależnych segmentów, 
 • świetlny – wizualizacja np. stanu maszyny 
(gotowa do pracy, w trakcie cyklu),
 • poziomu – wskazanie poziomu lub położe-
nia z uwzględnieniem rotacji o 360° lub 720°.

Zastosowanie interfejsu IO-Link pozwala na 
szybką i ekonomiczną instalację (plug-and-
play). Wszystkie informacje o trybach, kolo-
rach i statusach są bezpośrednio dostępne 
w danych procesowych. Dodatkowo moż-
liwe jest łączenie dwóch wskaźników i pod-
łączenie ich do jednego portu mastera 
IO-Link, co przekłada się na redukcję kosz-

tów i niezbędnego czasu instalacji. Stopień 
ochrony IP65 oraz średnica złącza mon-
tażowego zapewniają możliwość instala-
cji w standardowych otworach na panelach 
operatorskich w trudnych warunkach prze-
mysłowych.

www.balluff.pl

 Balluff

Wskaźnik SmartLight dla aplikacji Pick-to-Light
Firma prezentuje

Firma prezentuje

Firma prezentuje
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http://www.multiprojekt.pl


NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

W skład zestawu wchodzą następujące 
elementy:
→   Serwosilnik 750W Astraada SRV  

z enkoderem absolutnym
→   Serwowzmacniacz EtherCAT 
→   Sterownik PLC Astraada One ECC2100 
→   Kabel zasilający i enkoderowy
→   Przykładowa aplikacja sterująca
→   E-szkolenie z podstaw programowania 

sterowników PLC Astraada One
→   Zasilacz 24V DC (AST-PWR-3024)

 Modem przemysłowy Astraada GSM 2G
→   GSM/GPRS z RS232;
→   850/900/1800/1900 MHz
→   Programowanie w języku Python  

oraz komendami AT
→   Obsługa kart SIM 3V
→   Aluminiowa obudowa
→   Gwarancja 24 miesiące
→   Temperatura pracy -30 do + 70°C
→   Dokumentacja w polskiej wersji  

językowej

→    Modem przemysłowy 
Astraada GSM 2G

www.astor.com.pl/sklep

IC200UDR164-PR
→  Licencja Proficy Machine Edition Lite 

Suite wer. 9.5
→  40x DI (24 VDC) (w tym 4 liczniki HSC, 

100 kHz)
→  24x DO (przekaźnikowe 2A)
→  rozbudowa o 4 dodatkowe moduły 

rozszerzeń

990
PLN NETTO

2770 NETTO

INTDEV-01-N-17-P
→  Licencja deweloperska oraz Runtime 

w wersji 2017
→  64 zmienne z I/O
→  Dostęp zdalny InTouch Web Client
→  Biblioteka ArchestrA Graphics  

z obiektami Situational Awareness
→  Najpopularniejsza SCADA na świecie

→  Wonderware InTouch 
64 zmienne z I/O

2590
PLN NETTO

3490 NETTO

3430
PLN NETTO

5419 NETTO

499
PLN NETTO

600 NETTO

→  Zestaw startowy:  
VersaMax Micro PLUS  
+ licencja Proficy  
Machine Edition

→  Zestaw startowy  
sterowania serwona-
pędem Astraada SRV 
750 W EtherCAT

Giełda Control Engineering Polska
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http://www.wobit.com.pl
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FELIETON

Standaryzacja towarzyszy człowiekowi od
starożytności i pojawia się we wszystkich
obszarach jego życia. Słowo „standard” 
w zależności od kontekstu może dotyczyć
zarówno rozmiaru gwintu, jednostki po-
miarowej, ale także muzyki czy literatury. 
Wraz z dynamicznym rozwojem przemy-
słu i techniki pod koniec XIX wieku rola 
standardów w przemyśle stała się klu-
czowa. Jako jedni z pierwszych dostrzegli 
to Niemcy w 1887 roku, tworząc Naro-
dowy Instytut Metrologii (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt). Wsparcie pań-
stwa dla procesów standaryzacji umożli-
wiło im w tamtym okresie szybki rozwój 
na fali trwającej drugiej rewolucji prze-
mysłowej. Inne kraje zachęcone sukcesem 
podążyły w tym samym kierunku. Obec-
nie instytucji standaryzujących są tysiące, 
przy dzisiejszym poziomie globalizacji 
szczególnie ważne są te międzynarodowe. 

Tak jak w obliczu poprzednich rewo-
lucji przemysłowych standaryzacja oka-
zała się jednym z warunków ich sukcesu, 
tak w obliczu rozpoczynającej się czwartej 
rewolucji ma ona jeszcze większe znacze-
nie. Doskonale zdają sobie z tego sprawę 
główni gracze na rynku, kładąc na ten 
obszar duży nacisk.

Niemiecka Platform Industrie 4.0, która
jest wiodącą inicjatywą związaną z roz-
wojem Przemysłu 4.0, w 2015 roku opu-
blikowała Reference Architectural Model 
Industrie 4.0 (RAMI4.0). Celem nowej 
architektury jest ustrukturyzowanie złożo-

ności, jaką cechuje się Przemysł 4.0, i sys-
temowe podejście do problemu. Według 
RAMI4.0 ma to nastąpić przez jednolitą 
standaryzację w każdym z trzech wymia-
rów definiujących produkt: hierarchia, cykl
życia oraz warstwa. Model wprowadza
także nową definicję produktu, który jest
elementem systemu cyberfizycznego. Głów-
ną cechą produktu jest powłoka admini-
stracyjna (Administration Shell), która jest
łącznikiem między światem rzeczywistym
a cyfrowym, będąc jednocześnie integral-
ną częścią produktu. RAMI4.0 zakłada 
standaryzację powłoki administracyjnej 
dla każdego produktu pod kątem funkcjo-
nalności, jakości, komunikacji oraz bezpie-
czeństwa. Umożliwi to płynną współpracę 
między różnymi produktami i systemami 
cyberfizycznymi, otwierając perspektywy 
dla zupełnie nowych modeli biznesowych 
opartych na usługach i danych.

Przykładem produktu w modelu 
RAMI4.0 może być ramię robota, którego 
powłoka administracyjna zawiera pełną 
cyfrową informację o jego podzespołach
(np. modele matematyczne, modele CAD,
dane produkcyjne). Wbudowane w powło-
kę administracyjną algorytmy przewidują
w czasie rzeczywistym ryzyko awarii. Ra-
mię jest jednocześnie częścią większego 
systemu produkcyjnego, na bieżąco wysy-
łając wszelkie dane pozwalające na efek-
tywniejsze zarządzanie zasobami. Dzięki 
standardowej i otwartej strukturze Admi-
nistration Shell możliwe jest wykorzysta-

nie tych danych nie tylko przez producen-
tów OEM, ale także podmioty trzecie. 

Poza inicjatywą niemiecką podobną 
politykę prowadzi Industrial Internet Con-
sortium (IIC), które jest odpowiednikiem 
Platform Industrie 4.0 w Stanach Zjedno-
czonych. ICC opublikowało w tym samym 
roku konkurencyjną koncepcję Industrial 
Internet Reference Architecture (IIRA), którą 
łączy z RAMI4.0 bardzo wiele elementów. 
Wzorem Niemiec i USA podążają także 
Chiny, Japonia oraz inne kraje. W pro-
ces włączone są także czołowe instytucje 
standaryzujące, jak DIN, IEC czy ISO.

Z punktu widzenia polskich przed-
siębiorców toczące się procesy są o tyle 
istotne, że postępują bardzo szybko i na 
skalę globalną. Aby pozostać konku-
rencyjnym na rynku, bardzo ważne jest 
zatem śledzenie tych zmian i przygotowa-
nie się na nie. Z pomocą ma tutaj przyjść 
powstająca Polska Platforma Przemy-
słu Przyszłości. W ramach swoich zadań 
będzie ona prowadzić działalność eduka-
cyjną, a także umożliwi testowanie pro-
duktów zainteresowanym przedsiębior-
com pod kątem zgodności ze standardami 
Przemysłu 4.0 w specjalnie do tego przy-
gotowanych centrach kompetencji i labo-
ratoriach demonstracyjnych.

Piotr Lis Piotr Lis jest członkiem zespołu projekto-
wego „Platforma Przemysłu Przyszłości” 
w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii. CE

Standaryzacja w Przemyśle 4.0
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Przegląd podstawowych koncepcji 
regulacji wielowymiarowej
Regulatory wielowymiarowe to układy automatyki, które mogą zrównoważyć trudne do pogodzenia 
cele automatyki. Sterowniki procesów, potrafiące jednocześnie obsługiwać wiele zmiennych 
procesowych, stają się obecnie coraz bardziej popularne oraz oferują więcej możliwości. 
Jednak nadal mogą być trudne do zaprojektowania i wdrożenia.

T rudne do pogodzenia cele w ste-
rowaniu skomplikowanymi pro-
cesami przemysłowymi mogą być 

dokładnie zrealizowane za pomocą regu-
latorów wielowymiarowych (multivaria-
ble controller, regulator wielu zmiennych/
wielkości fizycznych). Regulatory jedno-
wymiarowe, takie jak proporcjonalno-róż-
niczkująco-całkujące (PID), są zdecydowa-
nie najbardziej rozpowszechnionymi ste-
rownikami w aplikacjach przemysłowych. 
Regulator jednowymiarowy mierzy war-
tość jedynej zmiennej procesowej oraz 
decyduje o tym, czy wartość ta jest akcep-
towalna, a w razie potrzeby stosuje akcję 
korygującą i powtarza całą operację. To 
rutynowe działanie sprawdza się dobrze 
w przypadku problemów ze sterowaniem 
procesami przemysłowymi o jednej zmien-

Vance J. VanDoren nej lub kilku zmiennych, które mogą być 
regulowane niezależnie od siebie. 

Jak zasugerowano, problem staje się 
bardziej złożony, gdy wymaga się od sys-
temu sterującego osiągnięcia wielu celów, 
przy użyciu wielu elementów wykonaw-
czych, z których każdy jednocześnie 
wpływa na wszystkie zmienne procesowe. 
Taka sytuacja wymaga zastosowania regu-
latorów wielowymiarowych, które potra-
fią natychmiast zrównoważyć działania 
wszystkich elementów wykonawczych.

Rozważmy na przykład regulację tem-
peratury i wilgotności w biurze firmy han-
dlowej. Obniżanie temperatury za pomocą 
agregatu chłodniczego (chillera) powoduje 
jednoczesne obniżanie także wilgotności 
względnej. Natomiast zwiększanie wilgot-
ności za pomocą pary wodnej powoduje Silniki sterujące obro-

tem wokół osi pozio-
mej poprzecznej (Pitch) 
powodują także lekki 
obrót wokół osi poziomej 
wzdłużnej (Roll) Silniki sterujące obro-

tem wokół osi piono-
wej (Yaw) powodują 
także lekki obrót wokół 
osi poziomej poprzecz-
nej (Pitch)

Silniki sterujące obro-
tem wokół osi poziomej 
wzdłużnej (Roll) powodują 
także lekki obrót wokół osi 
pionowej (Yaw) Źródło: Control Engineering

↙ Rys. 1. Podobnie jak bąk (zabawka dla dzieci), 
przyciągany przez siłę grawitacji statek 
kosmiczny, obracając się, dąży do wykony-
wania ruchu precesyjnego – zmiany kierunku 
osi obrotu, tak więc obrót wokół osi pozio-
mej wzdłużnej (ang. Roll) powoduje także 
lekki obrót wokół osi pionowej (ang. Yaw). 
Obrót wokół osi pionowej powoduje także 
lekki obrót wokół osi poziomej poprzecznej 
(ang. Pitch), zaś obrót wokół osi poziomej 
poprzecznej powoduje również lekki obrót 
wokół osi poziomej wzdłużnej. Regulator wie-
lowymiarowy potrafi wykorzystać te wza-
jemne oddziaływania, zamiast je ignorować 
– tak jak byłoby w przypadku zastosowania 
trzech regulatorów jednowymiarowych. 
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jednoczesne zwiększanie temperatury. 
Wymagana równowaga pomiędzy chłodze-
niem a wstrzykiwaniem pary może być 
trudna do wyznaczenia i osiągnięcia.

Regulacja wielu zmiennych staje się 
trudniejsza także w sytuacji, gdy możliwe 
jest spełnienie wszystkich wymagań regu-
lacji za pomocą kilku różnych kombina-
cji akcji regulatora. Najbardziej efektywne 
regulatory wielowymiarowe potrafią 
wybrać taką kombinację akcji, która jest 
najtańsza we wdrożeniu. Niektóre potra-
fią także uwzględnić potencjalne koszty 
wynikające z niezastosowania właściwej 
regulacji. Obejmują one nie tylko koszty 
finansowe, takie jak koszty energii zużytej 
i zaoszczędzonej, ale także czynniki BHP.

Regulatory wielowymiarowe są naj-
bardziej rozpowszechnione w przemyśle 
petrochemicznym, lotniczym oraz ener-
getycznym. Dobrym przykładem jest tu 
kolumna destylacyjna, w której mogą 
występować setki wartości temperatury, 
ciśnienia i natężenia przepływu. Wszyst-
kie one muszą być skoordynowane w celu 
maksymalizacji jakości produktu destyla-

cji. Innym przykładem jest system stero-
wania odrzutowca. Musi on koordynować 
pracę silników i położenie powierzchni 
sterowych, aby samolot utrzymywał się 
w powietrzu.

Techniki sterowania wielowymia-
rowego
Warto zastanowić się nad tym, w jaki spo-
sób regulator wielowymiarowy realizuje 
wszystkie te wymagania? Istnieje kilka 
podstawowych technik regulacji wielo-
wymiarowej, jednak, co może dziwić, nie 
należy do nich popularny algorytm PID. 
Ani PID, ani żadna inna technika regulacji 
jednowymiarowej nie może wyjaśnić skut-
ków oddziaływania jednego regulatora na 
pozostałe, bez pomocy bardziej złożonych 
algorytmów.

Ponadto większość regulatorów jedno-
wymiarowych ignoruje koszty stosowania 
akcji regulacyjnych. Ich jedynym celem 
jest zmniejszanie uchybu, czyli różnicy 
pomiędzy wartością zadaną a wartością 
rzeczywistą zmiennej procesowej, nieza-

leżnie od tego, ile energii jest wymagane 
i zużywane na realizację tego zadania. 
Tak więc same tylko regulatory PID nie są 
tym rozwiązaniem optymalnym.

Z drugiej strony, jeśli koszty regula-
cji są w rzeczywistości pomijalne oraz 
jeśli wzajemnie oddziaływania zmien-
nych procesowych są relatywnie słabe, 
to można zastosować kombinację wielu 

↗ Rys. 2. Ten regulator dwuwymiarowy z odsprzęganiem może być wykorzystany do regulacji dwóch wielkości fizycznych w sterowaniu klimatyza-
cją pomieszczenia. Jeśli temperatura w tym pomieszczeniu zostanie zdefiniowania jako zmienna procesowa 1, zaś wilgotność jako zmienna pro-
cesowa 2, to skrzynka P12 będzie reprezentowała wpływ zmian wilgotności na temperaturę, a skrzynka P21 – wpływ zmian temperatury na wil-
gotność. Aby wyeliminować te efekty sprzężeń, element odsprzęgający C12 powinien odcinać zasilanie ogrzewania zawsze podczas wstrzyki-
wania gorącej pary do nawiewu pomieszczenia, reagując na sygnał zwiększenia wilgotności. I podobnie – element odsprzęgający C21 powi-
nien odcinać wstrzykiwanie pary zawsze, gdy temperatura w pomieszczeniu spada, ponieważ chłodniejsze pomieszczenie wymaga mniej pary do 
utrzymania w nim tej samej wilgotności względnej.
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Nastawa 2 Zmienna procesowa 2
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Najbardziej efektywne 
regulatory wielowymia-
rowe potrafią wybrać 
taką kombinację akcji, 
która jest najtańsza we 
wdrożeniu. Niektóre 
potrafią także uwzględnić 
potencjalne koszty wyni-
kające z niezastosowania 
właściwej regulacji. 
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regulatorów jednowymiarowych do ste-
rowania procesami obejmującymi wiele 
zmiennych. Agencja NASA wypróbowała 
to podejście na kilku ze swoich pierw-
szych statków kosmicznych, jak pokazano 
na rys. 1. NASA wykorzystała trzy nieza-
leżne sterowniki do regulacji osi obrotu 
(kątów RPY– Pitch, Yaw and Roll) kap-
suły Gemini. Każdy regulator reagował 
na skutki działań dwóch pozostałych, tak 
jak gdyby obsługiwały one zakłócenie 
zewnętrzne. Ten schemat działał dosta-
tecznie dobrze, jednak regulatory miały 
skłonność do działania przeciw sobie 
i skończyło się to zużyciem znacznie więk-
szej ilości paliwa, niż było to konieczne.

Odsprzęganie procesów 
i zmienne procesowe
Sterowniki jednowymiarowe mogą także 
być wykorzystane w aplikacjach wielowy-
miarowych, jeśli zmienne procesowe nie 
mogą być odsprzężone matematycznie. 
Rys. 2 ilustruje sposób, w jaki pewien 

prosty proces z dwoma regulatorami 
i dwoma zmiennymi procesowymi może 
być odsprzężony tak, że każdy z regula-
torów wpływa tylko na jedną ze zmien-
nych procesowych. Elementy odsprzęga-
jące (C21 i C12) są przeznaczone do eli-
minacji sprzężenia skrośnego, które każdy 
z regulatorów wywiera na drugą ze zmien-
nych procesowych (P21 i P12). Elementy 
odsprzęgające umożliwiają takie działa-
nie obydwu regulatorów, jak gdyby stero-
wały one tylko swoim własnym niezależ-
nym procesem.

Najprostsze podejście do odsprzę-
gania odnosi się dokładnie do elimina-
cji sprzężenia skrośnego w stanie ustalo-
nym. Seria testów krokowych w otwar-
tej pętli regulacji pokaże, jakie jest długo-
trwałe oddziaływanie każdego z regula-
torów na każdą zmienną procesową. Jeśli 
na przykład krok jednostkowy z regula-
tora 1 zwiększy wartość zmiennej proce-
sowej o X% (poprzez P11), zaś krok jed-
nostkowy z regulatora 2 zwiększy war-
tość tej samej zmiennej procesowej o Y% 

(poprzez P12), to element odsprzęgający 
C12 może być ustawiony na wzmocnie-
nie równe -Y/X. To da drugiemu regu-
latorowi zerowe oddziaływanie netto na 
pierwszą zmienną procesową. Chociaż ele-
ment odsprzęgający w stanie ustalonym 
jest relatywnie prosty do zaprojektowania 
i wdrożenia, to jego wykorzystanie jest 
ograniczone do sytuacji, w których ważne 
są tylko długotrwałe wartości zmiennych 
procesowych. Jeśli muszą ponadto być 
regulowane krótkotrwałe zmiany wartości 
zmiennych procesowych, to wymagane są 
bardziej dopracowane elementy odsprzę-
gające, które będą reagowały na dyna-
miczne zachowanie się procesu.

Ponadto nawet takie elementy odsprzę-
gające, które są zaprojektowane do elimi-
nacji sprzężenia skrośnego zarówno w sta-
nach przejściowych, jak i w stanie usta-
lonym, będą działały tylko wtedy, gdy 
sprzężenie to będzie albo bardzo słabe, 
albo bardzo dobrze zrozumiane. W prze-
ciwnym razie elementy odsprzęgające nie 
będą w stanie wyeliminować go całko-
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wicie. Odsprzęganie może się także nie 
udać, jeśli zachowanie procesu zmienia 
się nawet nieznacznie po zastosowaniu 
elementów odsprzęgających. 

Regulacja minimalnowariancyjna
Algorytm regulacji minimalnowariancyj-
nej (minimum-variance control) jest bar-
dziej skuteczny w jednoczesnej regulacji 
wielu zmiennych procesowych. Warian-
cja jest tu miarą wielkości niepożąda-
nych ostatnich fluktuacji wartości zmien-
nej procesowej wokół punktu nastawy. 
Jest ona obliczana przez periodyczne pod-
noszenie do kwadratu pomierzonej war-
tości uchybu regulacji, będącego różnicą 
między aktualną wartością zmiennej pro-
cesowej a wartością nastawioną, a następ-
nie dodanie wyników do sumy bieżącej. 
Dla procesu obejmującego wiele zmien-
nych ogólna wariancja jest sumą ważoną 
wariancji obliczonych dla każdego indywi-
dualnego procesu.

Regulator minimalnowariancyjny koor-
dynuje wszystkie swoje akcje regula-
cyjne w celu zminimalizowania warian-
cji ogólnej. Może on także zminimalizo-
wać koszty regulacji za pomocą traktowa-
nia każdego elementu wykonawczego jak 
kolejnej zmiennej procesowej o zerowej 
nastawie. Współczynniki ważenia użyte 
do obliczenia wariancji ogólnej mogą być 
dobrane tak, aby narzucić wielkość naci-
sku wywieranego przez regulator w celu 
wyeliminowania uchybów przy jednocze-
snym minimalizowaniu wysiłków regula-
cyjnych. W przykładzie z regulacją tem-

peratury i wilgotności w pomieszczeniu 
można tak zaprojektować sterownik kli-
matyzacji, aby jego działanie było mniej 
lub bardziej agresywne, w zależności od 
względnych korzyści ze zmniejszenia zuży-
cia energii, w stosunku do utrzymywania 
przyjemnych dla użytkowników warun-
ków w pomieszczeniu.

Regulatory minimalnowariancyjne 
obejmują modele matematyczne sterowa-
nego procesu w celu przewidywania przy-
szłych skutków bieżących akcji regula-
cyjnych. To zaawansowane ostrzeżenie 
pozwala regulatorowi na wybranie swo-
jego następnego zestawu akcji regulacyj-
nych dla zminimalizowania przyszłych 
wariancji pomiędzy zmiennymi proceso-
wymi a ich odpowiednimi nastawami.

Ograniczenia dla regulatorów
Model procesu umożliwia także regu-
latorowi narzucanie granic lub ograni-
czeń w stosunku do swoich akcji regu-
lacyjnych oraz zmiennych procesowych. 
Jeśli model ten jest dokładny, to regulator 
może zaplanować swoje działania na przy-
szłość, aby zobaczyć, na co są ukierunko-
wane jego akcje regulacyjne oraz zmienne 
procesowe, a następnie zmieniać kieru-
nek działań w celu uniknięcia narusza-
nia ograniczeń w przyszłości. Jednak jeśli 
model nie odzwierciedla zachowania się 
procesu z dostateczną dokładnością, to 
ograniczenia muszą być mimo wszystko 
naruszone.

Ograniczenia regulatora często repre-
zentują fizyczne ograniczenia sterowa-

nego procesu, na przykład zawory nie 
mogą być otwarte bardziej niż na 100%, 
zaś mechaniczne elementy wykonaw-
cze (siłowniki) nie mogą wykonywać zbyt 
szybkich ruchów ze względów bezpie-
czeństwa. Ponadto niektóre zmienne pro-
cesowe muszą także mieć ograniczenia, 
aby ich wartości pozostawały w pobliżu 
nastaw, bez względu na koszty. Pominię-
cie punktu nastawy może być najszyb-
szym sposobem na osiągnięcie wymaga-
nej temperatury w piecu, ale jednocze-
śnie może spowodować spalenie produktu 
znajdującego się wewnątrz.

Dostosowanie się do takich ograni-
czeń jest jedną z podstawowych moty-
wacji dla zastosowania regulacji mini-
malnowariancyjnej w aplikacjach z regu-
lacją wielu wielkości fizycznych. Rys. 3 
pokazuje wpływ wariancji na wybór 
nastawy zmiennej procesowej. Jeśli regu-
lator potrafi skutecznie zminimalizować 
wariancję każdej zmiennej procesowej, to 
związany z nią punkt nastawy może być 
przesunięty znacznie bliżej najbliższego 
ograniczenia. To umożliwia przebieg pro-
cesu na samej krawędzi jego ograniczeń 
fizycznych, kiedy produktywność jest naj-
wyższa.

Niestety korzyści z regulacji minimal-
nowariancyjnej i większości innych form 
regulacji wielowymiarowej mają swoją 
cenę. Matematyczne sformułowanie tych 
algorytmów jest nużące i bardziej złożone 
niż w przypadku tradycyjnych regulato-
rów PID.

Najbardziej efektywne regulatory wie-
lowymiarowe potrafią wybrać taką kombi-
nację akcji, która jest najtańsza we wdro-
żeniu. Niektóre potrafią także uwzględnić 
potencjalne koszty, wynikające z niezasto-
sowania właściwej regulacji.

Jeśli regulator potrafi skutecznie zmini-
malizować wariancję każdej zmiennej pro-
cesowej, to związany z nią punkt nastawy 
może być przesunięty znacznie bliżej naj-
bliższego ograniczenia.

CE

↗ Rys. 3. Wariancja jest miarą wielkości fluktuacji zmiennej procesowej dookoła jej punktu 
nastawy. Minimalizowanie wariancji pozwala na sterowanie procesem przy wartości jego 
zmiennej bliższej ograniczeniom. 

Ograniczenie górne

Zmienna procesowa

Nastawa

Duża wariancja wymaga 
zmniejszenia nastawy 

w celu uniknięcia 
naruszenia ograniczeń

Czas

Zmniejszenie wariancji 
pozwala na zwiększenie 

nastawy
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Jakie procesy, w których 
obecnie stosowana jest 
regulacja jednowymiarowa, 
mogłyby uzyskać korzy-
ści z regulacji wielowymia-
rowej?
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T echnologie mobilne stały się 
obecnie kluczowe dla sprawnego 
funkcjonowania firm. Pracow-

nik będący przedstawicielem pokolenia Y 
ceni sobie możliwość korzystania z mobil-
nych narzędzi, które pomagają mu zdo-
bywać niezbędne informacje i zwiększają 
jego produktywność. Poprzez implemen-
tację zbudowanych na życzenie rozwiązań 
mobilnych z zakresu automatyki organi-
zacje mogą na nowo zdefiniować sposób 
działania operatorów maszyn, tworząc 
miejsce dla najlepszych i najzdolniejszych 
ludzi, jednocześnie pozytywnie wpływa-
jąc na poprawę czynności operacyjnych 
i produkcji.

Korzyści płynące z technologii 
mobilnych
Wraz z rosnącą odpowiedzialnością 
w fabryce personel potrzebuje coraz wię-
cej zabezpieczeń i dostępu na życzenie do 
ważnych informacji w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa operacyjnego, produktyw-
ności i efektywności. Technologie mobilne 
są kluczowym składnikiem tej zmiany, 
przynosząc użytkownikowi wiele korzyści. 
Oto siedem najistotniejszych: 

1 Swoboda w wielozadaniowości
Zdalne narzędzia w automa-

tyce mogą zapewnić dostęp do danych 
czasu rzeczywistego z konsoli opera-
tora w telefonie komórkowym i tablecie, 
bez konieczności podłączania się do ste-
rowni lub zdalnego połączenia z kompute-
rem PC. Każdy parametr lub alarm, który 
został skonfigurowany w systemie DCS 

(system dystrybucji sterowania), może 
zostać przekazany do urządzenia mobil-
nego łatwo i bezpiecznie, dając użytkow-
nikowi pewność dostępu do aktualnych 
informacji o realizowanych operacjach, za 
które są odpowiedzialni.

Aby przyspieszyć czas wykonywania 
pewnych czynności w fabryce, stosowane 
są przełomowe rozwiązania filtrujące 
i mechanizmy odpowiedniego przekiero-
wania powiadomień. Dzięki temu można 
mieć pewność, że kluczowe informacje 
trafiają tylko do odpowiednich osób, a nie 
tkwią w stosie nieistotnych informacji. 
Użytkownicy widzą tylko interesujące ich 
dane i aby je wyłuskać, nie muszą prze-
szukiwać niepotrzebnych informacji.

Zabezpieczony i zdalny dostęp do 
danych oznacza możliwość swobodnego 
poruszania się po fabryce (lub nawet po 
świecie) i realizowanie prac w formule 
wielozadaniowości. Załoga może efektyw-
nie wykonywać zadania i współpracować 
wewnątrz organizacji.

2 Stabilność i bezpieczeństwo
Nowa generacja pracowników ceni 

sobie zdolność systemów do zbierania 
i dostępu do informacji. Postrzegają tech-
nologie mobilne jako czynnik zmniejsza-
jący potrzebę wykonywania czynności 
manualnych, co może wymagać wykorzy-
stania fizycznego sprzętu w niebezpiecz-
nych i oddalonych lokalizacjach. 

Przez integrację mobilności w ramach 
systemów monitoringu i automatyki 
można zapewnić tym pracownikom ela-
styczność, jakiej oczekują w swoich zawo-
dowych działaniach. Zabezpieczony 
dostęp do danych może spowodować 
wzrost produktywności i poziomu bezpie-
czeństwa poprzez redukcję lub całkowite 

e-wydanie

korzyści 
z zastosowania w zakładzie 
mobilnego oprogramowania

Intuicyjne oprogramowanie i mobilne sterowanie automatyką pomagają przedsiębiorcom przyciągać 
i utrzymywać utalentowanych pracowników oraz zwiększają konkurencyjność.

Mariana Dioniso wyeliminowanie potrzeby wykonywania 
wielu dodatkowych czynności, zwłaszcza 
manualnych.

3 Pozytywna reakcja użytkownika
Zagwarantowanie użytkownikowi 

narzędzi służących zwiększeniu jego bez-
pieczeństwa i wydajności może mieć duży 
pozytywny wpływ na zdolność organiza-
cji do przyciągania i utrzymywania utalen-
towanych pracowników. Jednakże zapew-
nienie pracownikom mobilności, którą 
docenią – i co ważniejsze, będą wyko-
rzystywać, to coś więcej niż ciągły wgląd 
w DCS. Nowoczesne systemy mobilne 
muszą być zaprojektowane w taki sposób, 
aby możliwe było proste i bezpieczne ich 
użytkowanie.

Wielu inżynierów nowego pokole-
nia, którzy zostają zatrudnieni w fabryce, 
oczekuje, że na miejscu zastaną techno-
logie bezprzewodowe. Mobilne technolo-
gie odegrały ważną rolę w ich życiu spo-
łecznym i poprzednich doświadczeniach 
zawodowych. Ci użytkownicy lubią pra-
cować z technologiami bezprzewodowymi 
i aplikacjami, które są intuicyjne i proste 
w integracji z ich procesem.

Zarząd fabryki powinien się skupić na 
implementacji rozwiązań mobilnych, które 
pozwalają na łatwy, bezpieczny dostęp do 
danych procesowych, ustawień maszyn 
itp. oraz wymagają przy tym minimalnej 
liczby konfiguracji.

4 Wyprzedzanie oczekiwań klienta
Istnieje wiele rozwiązań mobilnych, 

ale w ich aplikacjach przemysłowych bar-
dzo ważne jest, aby zapewnić bezpieczny 
dostęp, co pomaga użytkownikowi spraw-
niej pracować. Podobnie jak w przypadku 
najlepszych aplikacji do telefonów komór-
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kowych czy smartfonów, niewymagają-
cych czasochłonnej konfiguracji, rozwią-
zania mobilne dla systemów automatyki 
również powinny być gotowe do działania 
„zaraz po wyjęciu z pudełka”.

Warstwowe rozwiązania mobilne, które 
są skomplikowane w konfiguracji i inte-
growane z DCS lub bazami danych, nie 
są już obecnie potrzebne. Organizacje 
powinny szukać czegoś więcej niż rozwią-
zań warstwowych i zamiast tego oferować 
swojemu personelowi nowoczesne, bez-
pieczne, mobilne rozwiązania, które są od 
razu zintegrowane z DCS oraz zaprojek-
towane do pracy na urządzeniach mobil-
nych, najlepiej korzystających z popular-
nych, standardowych platform, takich jak 
Android lub Apple iOS, a przy tym nie 
wymagają dodatkowej konfiguracji z DCS. 
Użytkownicy otrzymują tę samą informa-
cję w czasie rzeczywistym oraz są infor-
mowani o zmianach przez alarmy, które 
są dostępne dla operatora przy konsoli, 
a pojawiają się wraz z ważnymi danymi 
na temat procesu, czego oprogramowa-
nie o architekturze warstwowej może nie 
zapewnić.

5 Zabezpieczony dostęp do danych
Wraz z rozwojem technologii bez-

przewodowej ewoluowały również oczeki-
wania użytkowników co do bezpiecznego 
dostępu do danych.

Dlatego mobilne oprogramowanie do 
automatyki procesów oferuje również 
zabezpieczenia zintegrowane, które są nie-
mal niewidoczne dla użytkownika. Apli-
kacje te zaprojektowane tak, by dane 
możliwe były tylko do odczytu, zapo-
biegają nieumyślnym szkodom w proce-
sie. W dodatku mobilny dostęp do proce-
sów i danych diagnostycznych jest zwy-
kle zapewniony przez dedykowane, dodat-
kowe serwery, zlokalizowane w strukturze 
wyższej niż sieć sterowania automatyką, 
dając użytkownikowi dodatkową warstwę 
bezpieczeństwa.

Najlepsze rozwiązania zapew-
niają powyższe korzyści już po wyjęciu 
z pudełka – bez lub z niewielką liczbą nie-
zbędnych kroków konfiguracji admini-
stratora oraz bez potrzeby konfigurowa-
nia urządzenia przez użytkownika końco-
wego. Wykorzystanie przyjaznej użytkow-
nikowi technologii upraszcza przepływ 
zadań w fabryce i jest kluczowe dla utrzy-
mania młodych, utalentowanych osób 
w zespole.

6 Lepsza komunikacja 
międzyoddziałowa

Przedsiębiorstwa, które zapewniają szybki 
i łatwy dostęp do ważnych danych wraz 
z możliwością łatwego przesyłania danych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, stają się bar-
dziej konkurencyjne na rynku. Narzę-
dzia do współpracy umożliwiają szybkie 
rozdzielenie danych wewnątrz organiza-
cji, a decyzyjny personel jest stale infor-
mowany, bez względu na jego lokaliza-
cję, co pozwala zbudować zespół specja-
listów zmierzający do efektywności i suk-
cesu. W wielu organizacjach współdziele-
nie danych jest bardzo utrudnione, ponie-
waż przechowywane są one w osobnych 
oddziałach lub bazach danych. Zbieranie 
informacji z różnych źródeł w fabryce lub 
w przedsiębiorstwie może być procesem 
niewygodnym i prowadzić do poważnych 
konsekwencji.

Rozwiązania mobilne pozwalają poko-
nywać bariery organizacyjne dzięki inte-
gracji danych z różnych źródeł i udostęp-
nianiu ich na ekranie dowolnego upraw-
nionego urządzenia przenośnego, stwarza-
jąc nowe możliwości do szybszego podej-
mowania decyzji. Rozwiązania takie mogą 
też być zaprojektowane do współpracy 
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Użytkownicy mogą sami programować 
alerty, aby widzieć rekomendowane reak-
cje i istotne dane procesowe wraz z ich 
kontekstem, co pomaga pracownikom 
podejmować szybsze i lepsze decyzje.

7 Wsparcie załogi
Pracownicy cenią sobie organi-

zacje, które zapewniają im narzędzia 
i technologie niezbędne do wykony-
wania pracy w sposób najbardziej bez-
pieczny i sprawny. Inwestycja praco-
dawcy w nowoczesne narzędzia, wytyczne 
i nowe możliwości pomaga młodym pra-
cownikom i przygotowuje ich do odno-
szenia sukcesów w pracy. Dla pracowni-
ków urodzonych na początku tego tysiąc-
lecia, dorastających w duchu mobilności, 
stanowi to nieodłączny, ważny aspekt ich 
życia. Jako użytkownicy mobilnych syste-
mów w fabryce oczekują oni bezpiecznego 
i łatwego dostępu do danych, gotowych 
do działania urządzeń zaraz po wyjęciu 
z pudełka, minimalnej ilości konfiguracji 
oraz intuicyjnego interfejsu.

Wykorzystanie takich technologii w miej-
scu pracy zapewnia personelowi fabryki 
narzędzia zwiększające bezpieczeństwo, 
wydajność i lepszą współpracę, wpły-
wając na poprawę efektywności opera-
cji realizowanych w przedsiębiorstwie. 
Mobilna siła pracująca nadchodzi. Przed-
siębiorstwa, które ją wykorzystają, na 
długie lata zapewnią sobie przewagę na 
rynku.

Mariana Dioniso Mariana Dioniso – Product Manager 
w firmie Emerson.

CE 

↗ Zaprojektowane do telefonów komórkowych Apple iOS i Android, DeltaV Mobile oferuje użyt-
kownikowi intuicyjne, proste oraz bezpieczne oprogramowanie mobilne, gotowe do działania 
zaraz po wyjęciu z pudełka i od razu zintegrowane z DCS.
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