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Temat numeru

Wykorzystanie rzeczywistości 
rozszerzonej i wirtualnej 
do szkolenia pracowników
W wielu branżach szkolenia pracownicze 
mogą być znacząco usprawnione 
dzięki technologiom AR i VR
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mogą być znacząco usprawnione 
ddzziięękki technologiom AR i VR

  Raport: 
HMI/SCADA

  Mgła obliczeniowa 
w automatyce przemysłowej 

  Fabryka Roku 2018 – najlepsi 
w przemyśle wybrani 
po raz siódmy

  Optymalizacja operacji 
związanych z inteligentną 
produkcją dzięki konserwacji CBM
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www.ewon.biz/security

Największa korzyść 
z usługi Talk2M to 
bezpieczeństwo

Talk2M
Certy  kowana chmura IIoT 
do rozwi za  dost pu zdalnego

Bezpiecze stwo to podstawowa 
kompetencja zintegrowana w pe ni na 
ka dym poziomie naszych rozwi za :

• NAJWI KSZA KORZY  Z US UGI TALK2M TO 
BEZPIECZE STWO:
ISO 27001, czyli uznawany na ca ym wiecie standard 
bezpiecze stwa, oraz certy  kat STAR (Security 
Test Audit Report) potwierdzaj  wysoki poziom 
bezpiecze stwa platformy Talk2M.

• UZNANIE W RODOWISKU IT:
Najlepsze w swojej klasie rozwi zania dost pu 
zdalnego, które s  odpowiednie zarówno dla 
zwyk ych u ytkowników, jak i mened erów ds. IT.

• INFRASTRUKTURA SIECIOWA
Globalni partnerzy hostingowi z redundancj  
infrastruktury.Dowiedz si  wi cej

http://www.ewon.biz/security


Wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna… Czas przebudzenia się natury do życia 
splata się z okresem ożywienia w obszarze imprez targowo-wystawienniczych, które 
niczym ptaki powracające z ciepłych krajów zwyczajowo wracają do kalendarza 
wydarzeń branżowych. W przypadku niektórych targów powroty te odbywają się 
cyklicznie od wielu lat, czego przykładem jest AUTOMATICON, który już od ćwierć-
wiecza gości na naszym rodzimym „podwórku”.

W tegorocznej edycji targów, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można 
doświadczyć wiosennego powiewu nowości, poznać innowacyjne rozwiązania tech-
niczne i bieżące trendy panujące na rynku automatyki i pomiarów, a także skorzy-
stać z doświadczenia i wiedzy ekspertów. 

Mimo konkurencji ze strony innych imprez branżowych AUTOMATICON wciąż 
cieszy się dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony zwiedzających (w 2018 r. 
targi odwiedziło 12 tys. osób), jak również firm, które decydują się dołączyć do 
grona wystawców. 

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z tegorocznymi wystawcami, cenią oni 
sobie to międzynarodowe wydarzenie za pełen profesjonalizm, doskonałą organi-
zację oraz – przede wszystkim – za stworzenie efektywnej platformy do budowa-
nia relacji biznesowych. Impreza ta, postrzegana przez wielu jako wręcz kultowa 
w branży automatyki, jest doskonałym miejscem do zaprezentowania swojej oferty 
(często także pokazania niektórych rozwiązań w działaniu) – zwłaszcza tym, dla któ-
rych Internet jest zbyt bezosobowy i którzy nade wszystko cenią sobie bezpośrednie 
kontakty. W czasach e-commerce, w których przyszło nam żyć, możliwość spotkania 
face to face i wymiany poglądów coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dzięki temu 
można dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania zainteresowanych, co jest szczegól-
nie istotne w przypadku firm oferujących zindywidualizowane rozwiązania. 

AUTOMATICON to impreza, która jak dotąd przyciągała wielu entuzjastów auto-
matyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Czy również w tym roku warszawskie 
hale EXPO XXI zapełnią się tłumem gości? Czy inne wydarzenia branżowe organi-
zowane w tym samym czasie (np. imprezy targowe w Kielcach – tzw. Przemysłowa 
Wiosna) nie przełożą się na frekwencję? Wkrótce się o tym przekonamy. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że AUTOMATICON utrzyma swoją silną pozycję i przez 
kolejne długie lata pozostanie dla wielu firm oraz pasjonatów nowoczesnych techno-
logii stałym i ważnym punktem w kalendarzu.

Agata Abramczyk, redaktor naczelna

agata.abramczyk@trademedia.pl
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6 badania rynku

STEROWNIKI SERWONAPĘDÓW 
I SILNIKÓW KROKOWYCH
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję „Control Engineering”.

8 aktualności

8 Otwarcie Showroom 4.0 Mitsubishi 
Electric

9 Troax wprowadza wygrodzenia 
z poliwęglanu

10 Globalna współpraca ABB i Dassault 
Systèmes w zakresie oprogramowania 
dla branż cyfrowych

10 Jaka technologia kryje się za lotami 
w największym na świecie symulatorze 
swobodnego spadania?

12 Przemysł wrzuca piąty bieg 
– czas na sieć 5G

13 OnRobot otworzył regionalne biuro 
w Warszawie

14 Europa wydaje miliardy euro na IoT
15 Fabryka Danfoss jedną z najbardziej 

inteligentnych na świecie
16 Tempo wprowadzania innowacji 

w biznesie przyspiesza
18  Airbus i Dassault Systèmes nawiązują 

strategiczne partnerstwo

24 fabryka roku

24  Najlepsi w przemyśle wybrani po raz siódmy
Co roku w konkursie promowane są zakła-
dy wyróżniające się organizacją nowocze-
snej, innowacyjnej, przyjaznej dla środo-
wiska i bezpiecznej produkcji. 

36  3M Wrocław Fabryką Roku 2018
Z Anthonym Crawfordem, dyrektorem 
operacji produkcyjnej 3M w Polsce oraz 
członkiem zarządu 3M Wrocław i 3M 
Poland Manufacturing, rozmawia Bohdan 
Szafrański.

42 automaticon 2019

42  XXV Międzynarodowe Targi Automatyki
i Pomiarów AUTOMATICON Warszawa, 
26–29 marca 2019 roku
Jak zawsze w marcu odbędzie się najwięk-
sze w Polsce profesjonalne forum produ-
centów, kompletatorów i odbiorców auto-
matyki przemysłowej.

47  Jak zapowiada się tegoroczny 
AUTOMATICON?
O prognozach dotyczących przyszłości tar-
gów, nowych i powracających wystawcach 
rozmawiamy z Jackiem Frontczakiem, ko-
misarzem targów AUTOMATICON.

48 Wizytówki
Prezentacja fi rm biorących udział w tar-
gach AUTOMATICON.

50 Polski przemysł w 2018 roku 
– podsumowanie
Mimo że przedsiębiorcom nie brakuje mo-
tywacji, aby budować fundamenty czwar-
tej rewolucji przemysłowej, mamy jeszcze 
wiele do nadrobienia. 

54 Targi z perspektywy wystawców
Jakie zdanie na temat targów mają wy-
stawcy i dlaczego zdecydowali się wziąć 
w nich udział?

67 Automatyka w produkcji to już codzienność
O przyszłości branży automatyki rozma-
wiamy z Pawłem Drabem, prezesem za-
rządu fi rmy Lean-Tech.

68  6 najważniejszych trendów techno-
logicznych 2019 roku
Jakie trendy technologiczne będą miały 
największy wpływ na efektywne prospero-
wanie przedsiębiorstw? Z pewnością dużą 
rolę odegra połączenie chmury, sztucznej 
inteligencji oraz sieci 5G.

74  Produkty
Prezentacja produktów, które będzie moż-
na zobaczyć na targach AUTOMATICON.
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76 temat numeru

76 Szkolenie młodszej generacji pracowników 
za pomocą technologii immersyjnych
Zaadaptowanie nowych technologii, takich
jak VR i AR, pomoże w szybszym szkoleniu 
młodszych pracowników.

80 Technologie AR i VR dokonują transfor-
macji metod szkoleń pracowników 
w przemyśle produkcyjnym
Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczy-
wistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości 
(VR) szkolenie nowych pracowników jest 
efektywniejsze o 30 – 40%.

86 Technologie AR i VR wspierają przemysł 
na 7 sposobów
Widoczność fabryk, szkolenia pracowni-
ków i rozwiązywanie bieżących proble-
mów to dziedziny, które czerpią najwięcej 
korzyści z technologii AR i VR.

93 raport

POLSKI RYNEK PANELI HMI 
ORAZ SYSTEMÓW SCADA
Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć efektyw-
ność i wydajność produkcji, coraz częściej 
stawiają na automatyzację i robotyzację 
swoich zakładów. 

102 zarządzanie

OPTYMALIZACJA OPERACJI ZWIĄZA
NYCH Z INTELIGENTNĄ PRODUKCJĄ 
DZIĘKI KONSERWACJI CBM
Wdrożenie konserwacji opartej na stanie 
technicznym sprzętu (CBM) może przyczy-
nić się do skrócenia czasu przestoju tego 
sprzętu, poprawy procedur zbierania da-
nych oraz zwiększenia całkowitej efektyw-
ności wyposażenia (OEE).

106 bezpieczeństwo

ZARZĄDZANIE ALARMAMI: 
6 ZAGROŻEŃ I 4 STRATEGIE
Ustalenie współzależności oraz klasyfi ka-
cja alarmów w przemysłowych systemach 
sterowania procesami i produkcji ma za-
sadnicze znaczenie dla zachowania bez-
pieczeństwa oraz wydajności produkcji.

108 sieci i komunikacja

MGŁA OBLICZENIOWA 
W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ
W artykule opisano osiem fi larów archi-
tektury mgły obliczeniowej, realizowanej 
poza obszarem zakładowych sieci przemy-
słowych.

115 sterowanie

AUTOMATYCZNY DOBÓR NASTAW 
REGULATORÓW PID  CZĘŚĆ 2
Opisano zalety i wady regulatorów PID 
z funkcją automatycznego doboru nastaw.

119 od podstaw

PROGRAMOWANIE W JĘZYKU 
DRABINKOWYM: OBSŁUGA AWARII
Jak podprogram obsługi awarii wysyła 
komunikaty do interfejsu HMI lub PLC?

121 produkty

12121 OR Quantec-2 – robot nowej generacji
121 Panel z dwoma portami Ethernet
12121 Miniaturowe czujniki ultradźwiękowe
12121 Inspekcja X-RAY układów elektronicznych

128 felieton

MATEMATYKA + PSYCHOLOGIA 
= STEROWANIE SPRZEDAŻĄ
Wydaje się, że nie ma nic bardziej odle-
głego od siebie niż psychologia i matema-
tyka. No bo jak ubrać w liczby relacje mię-
dzy ludźmi i cały ten „miękki” świat?

SPIS MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV okł.
Advantech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ASKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61, 74
ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-92, 123
ATEQ PL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43, 74
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B&R Automatyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
Beckhoff  Automa  on . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 74
Bronkhorst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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Mul  projekt Automatyka . . . . . . . . 19, 121, 122
P.P.H. WObit E.K.J. Ober  . . . . . . . . . . . . 124-125
Promark Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Radwell Interna  onal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RS Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
SMC Industrial Automa  on Polska . . . . . . . . . . 89
StatSo   Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-41
steute Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-63
Targi Hannover Messe 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Targi ITM Polska 2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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Sieć to obecnie obszar, w którym stosuje się wiele innowa-
cyjnych rozwiązań, takich jak sieć definiowana programowo 
(SDN), sztuczna inteligencja czy IoT. Wszystkie te elementy 
mają dziś ogromny wpływ na jej funkcjonowanie – od samego 
centrum przetwarzania danych po urządzenia końcowe. Jakie 
trendy i aspekty technologiczne są istotne dla większości orga-
nizacji w zakresie rozwoju sieci? 

Praca automatyka – 5 kompetencji, 
które każdego automatyka zmienią 
w inżyniera Przemysłu 4.0
Kluczem do poznania istoty idei Przemysłu 4.0 jest zrozumie-
nie, że sama automatyzacja procesów nie jest jeszcze rewo-
lucyjna; rewolucyjna jest umiejętność przekucia możliwości, jakie niosą nowe 
technologie, na nowe, niespotykane dotąd modele biznesowe. Dlatego tak waż-
ne jest budowanie pomostów między światem inżyniera, biznesmena i użytkow-
nika. Kluczem do rozwoju Przemysłu 4.0 jest więc człowiek – inżynier 4.0.

Dokąd zmierza analiza danych?
Wraz z rozwojem Internetu Rzeczy i pozyskaniem dostępu do 
nieograniczonej ilości danych pojawia się kluczowe pytanie: 
jak najlepiej wykorzystać otrzymywane informacje oraz jaką 
rolę zajmuje w IIoT analiza danych?

Technologie przyszłości i ich wpływ 
na pracowników mobilnych
Big Data, Internet of Things (IoT) i technologie sensorycz-
ne będą miały w tym roku największy wpływ na pracowników 
mobilnych i wykorzystywane przez nich urządzenia – wynika 
z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie 
firmy Panasonic.

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Powstała pierwsza 
w Polsce Agencja Pracy 
Robotów

 
e-wydanie 

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

Luty – podsumowanie

•  Standaryzacja programowania przemysło-
wych systemów sterowania dzięki językom 
opisanym w normie IEC 61131-3

•  Automatyczny dobór nastaw regulatorów 
PID – część 1

•  Wyłączniki różnicowo-prądowe w świecie 
cyfrowym

•  Optymalizacja układów elektrycznych 
dzięki technologiom IIoT

•  Ataki na systemy ICS – warto wyciągać 
wnioski

 
Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w „Control 
Engineering Polska” dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:
• HMI/SCADA
• Zarządzanie energią w przemyśle
•  Systemy wizyjne

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

Jaka jest sieć przyszłości?

Więcej artykułów 
na temat sieci 
znajdą Państwo na 
stronie: www.con-
trolengineering.pl
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Facebook
www.facebook.com/controlengineeringpolska

Twitter
https://twitter.com/CE_Polska

https://www.controlengineering.pl/jaka-jest-siec-przyszlosci
https://www.controlengineering.pl
https://www.controlengineering.pl/jaka-jest-siec-przyszlosci
https://www.controlengineering.pl/praca-automatyka-5-kompetencji-ktore-kazdego-automatyka-zmienia-w-inzyniera-przemyslu-4-0/
https://www.controlengineering.pl/praca-automatyka-5-kompetencji-ktore-kazdego-automatyka-zmienia-w-inzyniera-przemyslu-4-0/
https://www.controlengineering.pl/dokad-zmierza-analityka-danych/
https://www.controlengineering.pl/dokad-zmierza-analityka-danych/
https://www.controlengineering.pl/technologie-przyszlosci-i-ich-wplyw-na-pracownikow-mobilnych-badanie-panasonic/
https://www.controlengineering.pl/technologie-przyszlosci-i-ich-wplyw-na-pracownikow-mobilnych-badanie-panasonic/
https://www.controlengineering.pl
https://www.controlengineering.pl/powstala-pierwsza-w-polsce-agencja-pracy-robotow/
http://www.facebook.com/controlengineeringpolska
https://twitter.com/CE_Polska
http://www.controlengineering.pl
http://www.controlengineering.pl
http://www.controlengineering.pl


  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  
doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie www.fabrykaroku.pl

designed by Freepik

Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl
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C zterdzieści sześć procent respon-
dentów biorących udział w ankie-
cie dotyczącej sterowników silni-

ków, przeprowadzonej przez Control Engi-
neering, dokonuje zakupu, sporządza spe-
cyfikacje, używa lub zamierza używać 
sterowników serwonapędów i/lub silni-
ków krokowych w ciągu następnych 12 
miesięcy. Poniżej podano pięć wniosków 
z tego badania:

1 Aplikacje
Sterowniki serwonapędów/silników kro-
kowych są powszechnie wykorzystywane 
w nowych aplikacjach (88% użytkowni-
ków końcowych) oraz aplikacjach wyma-
gających pewnej wymiany sprzętu (71%) 
albo modernizacji (63%).

2 Zakup
56% użytkowników końcowych prefe-
ruje zakup produktów z branży sterowni-
ków serwonapędów/silników krokowych 
jako dopasowanych urządzeń, podczas 
gdy 13% zamawia je osobno, niezależnie, 
a 31% nie ma tu żadnych preferencji.

3 Wielkość wydatków
Użytkownicy końcowi oszacowali średnie 
wydatki na sterowniki na 96 tys. dolarów
w ciągu ostatniego roku, jednak 60% 
respondentów podało kwotę 50 tys. dola-
rów lub mniejszą, a 9% kwotę wyższą od 
250 tys. dolarów.

4 Typy układów sterowania
Ośmiu na dziesięciu inżynierów stosuje 
układ zamknięty regulacji w sterownikach 
serwonapędów i silników krokowych. 
24% użytkowników planuje w najbliższej 
przyszłości stosowanie bezszczotkowych 
silników DC (z komutacją trapezoidalną).

5 Wydajność prądowa wzmacniacza
15% inżynierów stosuje obecnie serwona-
pędy ze wzmacniaczem o wydajności prą-
dowej 0–5 A, 31% o wydajności 6–10 A, 
21% o wydajności 11–25 A, a 18% 
o wydajności ponad 25 A.

Amanda Pelliccione Amanda Pelliccione jest dyrektorem 
ds. badań w CFE Media. CE

Sterowniki serwonapędów 
i silników krokowych
Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety

badania rynku

 38% użytkowników końcowych wykorzy-
stuje sterowniki pracujące w sieci z progra-
mowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), 
19% z rozproszonymi systemami sterowa-
nia (DCS), 14% z przemysłowymi kompute-
rami PC (IPC), 10% z programowalnymi ste-
rownikami automatyki (PAC), a 19% pracu-
jące samodzielnie.

   42%  użytkowników końcowych 
                           serwonapędów/silników kro-
kowych zawsze podczas zamawiania pro-
duktów dołącza do specyfikacji swoje pre-
ferowane programowe lub sprzętowe inter-
fejsy operatorskie (HMI). Źródło: „Badania 
nad programowalnymi i sprzętowymi inter-
fejsami HMI”, Control Engineering 2018

   100 339  dolarów – tyle
                                                 wyniosła prze-
ciętna podstawowa roczna pensja użytkow-
nika końcowego serwonapędów/silników 
krokowych w 2017 roku. Podana kwota nie 
obejmuje premii, udziałów w zyskach lub 
innych wynagrodzeń niestanowiących pen-
sji. Źródło: „Badania nad karierą i wynagro-
dzeniami”, Control Engineering 2018 

   75% użytkowników końcowych
                           preferuje standardowe, 
dostępne od ręki napędy o zmiennej pręd-
kości, zamiast produktów na zamówienie. 
Źródło: „Badania nad napędami silniko-
wymi”, Control Engineering 

Online

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

Łączenie i integracja
sterowników serwonapędów 
i silników krokowych z innymi 

systemami

w sieci 
z komputerami 
IPC

praca samodzielna
w sieci 
z systemami DCS

w sieci ze sterownikami PAC

w sieci ze
sterownikami PLC

19%

19%

14%
38%

10%

Ważne czynniki oceny sterowników serwonapędów/
silników krokowych

↗ Dokładność pozycjonowania oraz regulacja prędkości i momentu obrotowego silników to naj-
ważniejsze funkcje i czynniki brane pod uwagę podczas porównywania sterowników serwona-
pędów i silników krokowych. 
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dokładność pozycjonowania

dokładność regulacji prędkości i momentu obrotowego

oprogramowanie do doboru i optymalizacji parametrów silników

komunikacja za pomocą pojedynczego kabla

zmniejszanie/tłumienie rezonansu

sterowanie za pomocą microsteppingu

zmiana kroku podczas pracy silnika

dostępność kart dla opcji aplikacyjnych

dostępność wymiarów ultrakompaktowych

93%

92%

80%

69%

68%

53%

53%

50%

50%
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Po wejściu do Showroomu 4.0 powi-
tają nas roboty w niecodziennym wyda-
niu. „Threerobot” to stacja z trzema prze-
mysłowymi robotami ramieniowymi, 
które wcielają się w rolę aktorów. Widzo-
wie będą mogli obejrzeć niezwykły 
pokaz, będący połączniem tańca robotów, 

dźwięku oraz wizualizacji prezentowa-
nej na monitorach. Oczywiście poza walo-
rami artystycznymi stanowisko prezentuje 
najnowsze trendy w robotyzacji – roboty 
współpracujące z wykorzystaniem skane-
rów bezpieczeństwa oraz funkcjonalności 
MELFA Safe Plus.

Idąc dalej, widzimy gniazdo zbudo-
wane z robotów i urządzeń skręcających 
długopisy. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się to standardowym procesem produk-
cji, ale jak się przyjrzymy bliżej, jest to 
coś więcej niż tylko wygrawerowany dłu-
gopis. Klienci chcą otrzymywać coraz bar-
dziej spersonalizowane produkty, dlatego 
procesy produkcyjne w firmach muszą 

być elastyczne i dostosowane do produk-
cji różnych elementów i coraz mniejszych 
wolumenów produkcji przy zachowaniu 
wskaźników efektywności produkcji na 
odpowiednim poziomie. Kluczowym roz-
wiązaniem dla zakładów produkcyjnych 
jest integracja automatyzacji, robotyzacji 
oraz warstwy IT. Optymalizacja procesów 
produkcyjnych na halach wraz z analizą 
oraz przetwarzaniem danych ma wpływ 
na oszczędność czasu, a co za tym idzie, 
generowanie coraz większych zysków. Sta-
nowisko e-Factory jest idealnym odzwier-
ciedleniem takiego procesu produkcyj-
nego i bogatym portfolio produktów Mit-
subishi Electric wpiętych w sieć przemy-
słową CC-Link IE Field. Miłym akcentem 
wycieczki jest pamiątka w postaci wypro-
dukowanego w czasie rzeczywistym dłu-
gopisu, który można dowolnie zaprojekto-
wać i wygrawerować.

Ostatnim etapem podróży po świe-
cie e-Factory jest stacja z wielkogabaryto-
wymi ekranami, tzw. viedowall, na której 
zwizualizowane zostały różnorodne dane. 
Aplikacja oparta jest na systemie MAPS 
SCADA, dzięki czemu oferuje ogromne 
możliwości w zakresie wizualizacji nie 
tylko zużycia energii, lecz całego procesu 
produkcyjnego. Prowadzenie ciągłego 
monitoringu i archiwizacja danych pomia-
rowych daje nam możliwość zrozumie-
nia, gdzie i jak zużywamy energię. Analiza 
takich danych pozwoli z kolei na znalezie-
nie słabych punktów w naszym systemie 
zasilania i dystrybucji energii. Na ekra-
nach wyświetlone zostały raporty z pro-
dukcji długopisów czy też wskaźniki OEE 
z maszyny produkcyjnej, umożliwiające 
analizę produkcji pod kątem jej optyma-
lizacji. Aplikacja umożliwia także analizę 
i monitoring kondycji podzespołów pod 
kątem predykcyjnego utrzymania ruchu, 
na który coraz więcej firm kładzie nacisk.

Dzięki e-Factory staramy się pomóc 
naszym klientom w zoptymalizowaniu 
procesów produkcyjnych oraz zwiększa-
niu konkurencyjności na rynku. Liczymy, 
że nasz Showroom zaprezentuje zwie-
dzającym ideę Przemysłu 4.0 w pigułce. 
Shorwoom 4.0 będzie otwarty dla klien-
tów, dając im możliwość przeprowadzania 
symulacji oraz testów swoich aplikacji. 
W planach mamy również zorganizowa-
nie dni otwartych, podczas których każdy 
będzie mógł przekonać się na własne 
oczy, jak zbudować inteligentną fabrykę.

www.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric

Otwarcie Showroom 4.0 
Mitsubishi Electric
Światowy przemysł znajduje się obecnie w ważnym punkcie zwrotnym, 
określanym mianem Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Żeby firmy mogły się 
stać konkurencyjnymi, muszą być coraz bardziej inteligentne. I to było głównym 
powodem zbudowania nowoczesnego i innowacyjnego centrum automatyki 
przemysłowej, w którym odwiedzający mogą się przenieść do świata e-Factory 
i zobaczyć, jak zbudować Smart Factory.
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Troax Group to jeden z największych na 
świecie producentów przemysłowych 
paneli i systemów wygrodzeń. Korzenie 
Troax Group sięgają 1955 r. Koncern od 
5 lat jest obecny na naszym rynku jako 
Troax Safety Systems Poland Sp. z o.o.

Troax dostarcza przemysłowe i maga-
zynowe ścinki działowe firmom pro-
dukcyjnym i logistycznym, które wyko-
rzystują zautomatyzowane urządzenia. 
Wygrodzenia pozwalają niewielkim nakła-

dem czasu i sił wydzielić powierzchnię 
w zakładzie lub magazynie w zależności 
od potrzeb. Produkty firmy w pełni speł-
niają wymagania Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE. Sercem biznesu szwedzkiej 
firmy jest Centrum Testowe Troax. 

– Nigdy nie ryzykujemy i nie idziemy 
na skróty. Dlatego tak wielką wagę przy-
wiązujemy do testów uderzeniowych na 
panelach, mocowaniach i uchwytach. 
Dzięki testom możemy stworzyć produkty 
przekraczają ce standardy dyrektyw dla 
róż nych rynków. To oznacza gwarancję, że 
nasza metoda zapewnia to, co obiecujemy, 
czyli bezpieczeń stwo – mówi Sebastian 
Chrzanowski-Sawicki z Troax Safety Sys-
tems Poland Sp. z o.o.

www.troax.com

Troax

Troax wprowadza wygrodzenia
z poliwęglanu
Szwedzki koncern Troax wprowadził 
na rynek najnowsze wygrodzenie 
z poliwęglanu – Troax PC. To jedyny 
tego typu produkt, który może się 
wykazać wytrzymałością 1600 dżuli.
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Współpraca umożliwi połączenie cyfrowych
rozwiązań ABB Ability™ oraz platformy
3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes. 
Partnerzy będą korzystać z zainstalowanej
bazy urządzeń obu firm. ABB wykorzy-

stuje już platformę 3DEXPERIENCE do 
modelowania i symulacji swoich rozwią-
zań przed ich dostarczeniem do klientów. 
Dzięki współpracy ABB będzie rozwijać 
cyfrowe bliźniaki i dostarczać je klientom.

Firmy będą stopniowo koncentrować 
się na automatyzacji i robotyzacji fabryk, 
automatyzacji w przemyśle przetwórczym, 
a także rozwiązaniach w zakresie elektry-
fikacji inteligentnych budynków. Pierwsze 

Gwałtownie wzrasta poziom adrenaliny.
Cukier daje kolejny zastrzyk energii. 
Bicie serca i oddech przyspieszają, dzięki 
czemu większa ilość tlenu doprowadzana 
jest do mięśni. Tego właśnie doświadcza 
ludzkie ciało w trakcie swobodnego spa-
dania z wysokości, powiedzmy, 4500 
metrów.

Aero Gravity w Mediolanie oferuje
takie doświadczenia, tyle że już kilka me-
trów nad  ziemią i bez zakładania spado-
chronu. To największy na świecie symula-
tor swobodnego spadania. W wysokiej na 
21 metrów, przezroczystej tubie o śred-
nicy 5 metrów ludzie szybują w powietrzu.

Za tą zabawą kryje się nowoczesna 
technologia. Sześć potężnych wentylato-
rów tłoczy powietrze w górę, aby amator 
mocnych wrażeń mógł poczuć to samo, 
co człowiek wyskakujący z samolotu na 
wysokości kilku tysięcy metrów. Napędy 
o zmiennej prędkości (VSD) zamontowane 

przy silnikach napędzających wentylatory 
są obsługiwane joystickiem, a nad bezpie-
czeństwem pracy turbin czuwa cyfrowa 
technologia ABB Ability™. 

Każdy z sześciu wentylatorów o mocy 
400 kilowatów (kW) jest obsługiwany 
przez asynchroniczny trójfazowy silnik 
elektryczny ABB i przemiennik częstotli-
wości ACS 800. Operator tunelu joystic-
kiem reguluje przepływ powietrza zgodnie 
z potrzebami użytkownika fruwającego 
w komorze. Prędkość nadmuchu można 
w ciągu kilku sekund zwiększyć lub 
zmniejszyć w przedziale 120–370 km/h.

W celu zapewnienia najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa Aero Gravity 
wykorzystuje oparte na chmurze narzę-
dzie ABB Ability™ do monitorowania 
stanu napędu. Monitorowanie odbywa się 
na podstawie zbieranych danych o kluczo-
wych parametrach, takich jak nietypowa 
temperatura czy nieprawidłowa praca.

Dane te są analizowane na serwerze
ABB, który następnie, poprzez system 
wskaźników, sygnalizuje obszary wyma-
gające dodatkowej uwagi. Technicy ABB 
korzystający z zaawansowanego zestawu 
narzędzi online mogą diagnozować i anali-
zować potencjalne problemy.

www.abb.pl

ABB

Globalna współpraca ABB i Dassault Systèmes 
w zakresie oprogramowania dla branż cyfrowych

ABB

Jaka technologia kryje się za lotami 
w największym na świecie symulatorze 
swobodnego spadania?

ABB i Dassault Systèmes nawiązały 
współpracę, dzięki której klienci z branż 
cyfrowych otrzymają dostęp do opro-
gramowania m.in. do zarządzania 
cyklem życia produktów oraz monito-
rowania stanu technicznego urządzeń. 
Firmy będą dostarczać klientom kom-
pleksowy asortyment zaawansowa-
nych, otwartych rozwiązań, podnoszą-
cych konkurencyjność przedsiębiorstw.

O bezpieczeństwo użytkowników tune-
lu aerodynamicznego dba m.in. oparte 
na chmurze obliczeniowej narzędzie do 
monitorowania napędów.
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wspólne rozwiązania zostaną zaprezen-
towane na najbliższych targach przemy-
słowych w Hanowerze, które odbędą się 
w dniach 1–5 kwietnia br.

– Współpraca pomoże naszym klien-
tom w dążeniu ku innowacyjności i wzro-
stowi, fundamentalnie zmieniając cały ich 
łańcuch wartości w sposób pozwalający 
na wykorzystanie ogromnych szans, jakie 
daje cyfryzacja przemysłu – powiedział 
Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy 
ABB. – ABB włącza Dassault Systèmes do 
swojej mocnej sieci partnerów w zakresie 
cyfryzacji przemysłu, do której należą już 
takie firmy, jak Microsoft, HPE i IBM.

– W XXI wieku przemysł nie polega już 
wyłącznie na zwykłej zdolności do wytwa-
rzania dóbr. Dzisiejsi liderzy muszą dosko-
nale opanować techniczne know-how. To 
nowy czynnik decydujący o konkurencyj-
ności, istotny już dziś z uwagi na konwer-
gencję cyfrowych technologii, które zmie-
niają każdy aspekt prowadzenia biznesu 
w sektorze przemysłowym – dodał Ber-
nard Charlès, wiceprezes i dyrektor gene-

ralny Dassault Systèmes. – Mamy do 
czynienia z renesansem w przemyśle, 
a cyfrowa platforma umożliwia przepływ 
informacji między światem realnym i wir-
tualnym oraz wzajemne wzmacnianie się 
obu tych domen.

We współczesnym, zautomatyzowanym
przemyśle cyfrowe modelowanie fabryk 
oraz elastyczne, zrobotyzowane systemy 
produkcyjne pomagają firmom w genero-
waniu większej liczby cykli w szybszym
tempie, prowadzących do otrzymania so-
lidniejszych i odporniejszych konstrukcji. 
To z kolei pozwala przyspieszyć przecho-
dzenie z masowej produkcji na masową 
indywidualizację, czyli wytwarzanie bar-
dziej zróżnicowanych dóbr w mniejszych 
partiach, z krótszym cyklem życia pro-
duktu. W ostatnich latach wielu produ-
centów odnotowuje drastyczny wzrost 
kosztów przestojów w miarę upowszech-
niania się dostaw w systemie just-in-time. 
Godzina przestoju nowoczesnego zakładu 
produkcyjnego może kosztować nawet 
ponad milion dolarów.

ABB posiada już rozbudowaną ofertę 
rozwiązań cyfrowych ABB Ability™. Kon-
cepcja uruchomiona w 2017 r. obejmuje 
ponad 210 cyfrowych rozwiązań do pla-
nowania, budowy i obsługi zakładów 
przemysłowych przy wyższym poziomie 
produktywności i bezpieczeństwa oraz 
niższych kosztach.

Dassault Systèmes współpracuje z fir-
mami różnej wielkości z 11 branż, poma-
gając im sprostać nowym wyzwaniom. 
Platforma 3DEXPERIENCE integruje 
wszystkie technologie i możliwości wyko-
rzystujące wiedzę i know-how w jednym
spójnym środowisku, które pozwala za-
chować cyfrową ciągłość od koncepcji 
poprzez produkcję aż do wsparcia tech-
nicznego. Firmy przemysłowe mogą inte-
grować aplikacje 3D na platformie w celu 
tworzenia cyfrowych bliźniaków. Takie 
modele pozwalają mierzyć, oceniać i pro-
gnozować parametry instalacji przemysło-
wej oraz pomagają inteligentnie zoptyma-
lizować jej funkcjonowanie.

www.abb.com

https://www.kuka.com/
http://www.controlengineering.pl
http://www.abb.com
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– Mamy dzisiaj do czynienia z czwartą 
rewolucją przemysłową – przekonuje Jacek 
Łukaszewski, prezes na Klaster Europy 
Środkowo-Wschodniej w Schneider Elec-
tric. – Doskonale ilustruje to nasza sztan-
darowa platforma EcoStruxure, wyko-
rzystująca potencjał Internetu Rzeczy. Jej 
poprzednik, Transparent Factory, powstał 
w 1997 roku i bazował na sieci Ether-
net. Obecnie nasz system współtworzy 
olbrzymia społeczność zrzeszająca 20 000 
programistów, 3000 przedsiębiorców 
i 650 000 usługodawców oraz partnerów. 
Sama cyfryzacja odpowiada natomiast za 
ok. 50% dochodu firmy. Wierzymy, że to 
właśnie digitalizacja jest właściwym kie-
runkiem rozwoju.

Wsparcie Przemysłu 4.0
Zmiany związane z wprowadzaniem no-
wych cyfrowych rozwiązań do przemysłu 
zachodzą na naszych oczach. Powiązanie 
pracy fizycznej z zaawansowanymi syste-
mami informatycznymi, w tym z Interne-
tem Rzeczy i przetwarzaniem w chmurze, 
jest szansą nie tylko na radykalne zwięk-
szenie efektywności, ale także na opra-
cowanie nowych schematów współpracy 
ludzi z inteligentnymi urządzeniami.

– Nasze projekty modernizacyjne w Pol-
sce potwierdzają korzyści, jakie branża 
może odnieść dzięki transformacji cyfrowej.
W hucie St. Gobain w Dąbrowie Górniczej
w ciągu miesiąca udało nam się tak zmo-
dernizować cały system, że wydajność

pieca wzrosła z 500 do 1000 ton dziennie.
W zakładzie ELDA-Szczecinek Elektrotech-
nika S.A. stanęliśmy przed wyzwaniem 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 
parku maszynowego. Teraz ELDA kontro-
luje zysk energetyczny i wydatki na ener-
gię za pomocą zestawu parametrów moni-
torujących – przekonuje Jacek Łukaszewski.

Sama koncepcja Przemysłu 4.0 została 
zaprezentowana w 2011 roku w trakcie 
targów w Hanowerze. W ciągu 8 lat jed-
nak znacznie się rozwinęła. 

– Uważamy, że wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji i cyfrowych rozwiązań 
w przemyśle to olbrzymia szansa, ale rów-
nież wielka odpowiedzialność – stwier-
dził Wojciech Świątek, Business Develop-
ment Director w Schneider Electric, pod-
czas dyskusji na temat cyfrowej transfor-
macji jako elementu strategii nowocze-
snej firmy w trakcie Forum. – W najnow-
szym raporcie Global Digital Transforma-
tion Benefits Report 2019 przeanalizowa-
liśmy 230 projektów, które realizowaliśmy 
w ciągu ostatnich pięciu lat w 41 krajach 
świata. Okazało się, że wielu przedsiębior-
ców obawia się wdrożenia nowych rozwią-
zań ze względu na wysokie koszty tej ope-
racji. Musimy jednak wskazywać, jakie 
dają korzyści i perspektywy na przyszłość. 
Forum Gospodarcze TIME jest znakomi-
tym miejscem do dyskusji i prezentowania 
możliwych ścieżek rozwoju.

Współpraca jest opłacalna
Rewolucyjnych zmian nie można wdrożyć 
samodzielnie. Jednym z podstawowych 
celów Forum jest wskazanie na potrzebę 
współpracy przedsiębiorców, naukow-
ców oraz polityków. Nowa gospodarka 
wymaga zupełnie nowych rozwiązań, 
także w zakresie obowiązującego prawa.

W trakcie panelu poświęconego trans-
formacji cyfrowej obok siebie zasiedli 
przedstawiciele największych firm zajmu-
jących się innowacjami, reprezentanci śro-
dowisk naukowych oraz Parlamentu Euro-
pejskiego. – Musimy określić to, jak wyko-
rzystać szansę, którą dają nam nowe tech-
nologie. Możemy to osiągnąć, stawiając na 
współpracę i otwartość – mówił Wojciech 
Świątek. – Olbrzymią rolę w przemianach 
odgrywa Unia Europejska i podległe jej 
instytucje. Tylko priorytetowe traktowanie 
kwestii rozwoju przemysłu umożliwi suk-
ces w tym obszarze – dodaje.

www.schneider-electric.pl

Podczas tegorocznej edycji Forum Gospodarczego TIME, które odbyło się 
w dniach 4–5 marca br., eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawicie-
le władz szczególną uwagę poświęcili sieci 5G oraz rozwiązaniom wykorzysty-
wanym przez Przemysł 4.0. Forum Gospodarcze TIME to dwudniowe spotka-
nie europejskiego przemysłu cyfrowego, zorganizowane przez Polską Izbę Infor-
matyki i Telekomunikacji, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomuni-
kacji oraz ZVEI, niemieckie stowarzyszenie przemysłu elektronicznego. Jednym 
z partnerów wydarzenia był Schneider Electric.

Schneider Electric

Przemysł wrzuca piąty bieg 
– czas na sieć 5G
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Biuro regionalne znajduje się w Warsza-
wie w Alejach Jerozolimskich. Centralna 
lokalizacja Polski pozwoli na sprawne 
zarządzanie działalnością OnRobot w kra-
jach CEE. 

– Rynek robotów współpracujących roz-
wija się bardzo dynamicznie. Nasza strate-

gia obejmuje umacnianie OnRobot poprzez 
rozwój wewnątrz firmy, akwizycje oraz 
rozszerzanie globalnej sieci partnerskiej. 
Jako cel stawiamy sobie zbudowanie pozy-
cji światowego lidera w obszarze aplika-
cji współpracujących wykorzystywanych 
w zakładach produkcyjnych. Rolą Aleksan-
dra Marinkovica będzie rozwijanie zespołu, 
sprzedaży i sieci partnerskiej w regionie 
CEE – mówi Enrico Krog Iversen, prezes 
OnRobot.

– Chcemy zapewniać naszym klien-
tom dostęp do współpracujących aplikacji, 
które pozwolą im zrobotyzować zadania 
wcześniej niemożliwe do zrobotyzowania. 
Jako nowy General Manager w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej będę dzia-
łał tak, aby OnRobot miał wszelkie narzę-

dzia umożliwiające dotarcie do jak naj-
większej liczby lokalnych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza z sektora MŚP, którym roboty-
zacja może pozwolić na budowanie prze-
wagi konkurencyjnej – podkreśla Aleksan-
der Marinkovic.

www.onrobot.com

OnRobot 

OnRobot otworzył regionalne 
biuro w Warszawie
Firma OnRobot, producent narzędzi 
montowanych na końcu ramienia 
robota (end-of-arm tooling – EOAT), 
otworzył na początku lutego regionalne 
biuro w Warszawie. Za zarządzanie 
działaniami OnRobot w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej będzie 
odpowiadał nowy General Manager 
Aleksander Marinkovic. Źr
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W lutym IDC opublikowało prognozy dla 
Europy na 2019 r. dla rynku Internetu 
Rzeczy (IoT). Analitycy spodziewają się, 
że wydatki na Starym Kontynencie w tym 
roku będą rekordowo wysokie – w samym 
grudniu wartość rynku IoT w regionie 
wyniesie 149,25 mld euro. A to dopiero 
początek, bo boom na IoT będzie się 
utrzymywał na wysokim poziomie przez 
najbliższe 3 lata. Do 2022 r. rynek będzie 
rósł w prawie dwudziestoprocentowym 
tempie rok do roku. To o prawie 5 punk-
tów procentowych szybciej niż prognozy 
dla rynku globalnego.

Jeśli sprawdzą się prognozy IDC i przez 
najbliższe 35 miesięcy tempo inwestycji 
będzie się utrzymywać, to rynek Internetu 
Rzeczy w Europie może być wart nawet 
210 mld euro. 

To ogromna kwota, zbliżona do PKB 
Finlandii – jednego z najbardziej rozwinię-
tych technologicznie i gospodarczo państw
świata. Gwałtowny wzrost wydatków na
Internet Rzeczy pokazuje, że w Europie
czwarta rewolucja przemysłowa jest realną
siłą zmieniającą krajobraz gospodarczy 
naszego regionu.

– Dziś inwestycje w technologie to must 
have każdej liczącej się firmy. Postępująca
digitalizacja Europy to bardzo dobry znak, 
bo tylko w ten sposób może ona pozostać

konkurencyjna na arenie międzynarodowej.
 – przekonuje Sławomir Kuźniak, dyrek-
tor ds. zarządzania produktem w BPSC, 
firmie specjalizującej się w projektowaniu 
i wdrażaniu systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie.

Europa dwóch prędkości
Jak zauważa ekspert z BPSC, bardzo dyna-
miczny rozwój inwestycyjny niewątpli-
wie cieszy. Problem w tym, że tylko część 
Starego Kontynentu dostrzega szanse 
w inwestowaniu w rozwiązania IoT. Dane 
IDC nie pozostawiają złudzeń: w najbliż-
szych latach aż 90% wydatków w techno-
logie Internetu Rzeczy będzie pochodzić
z Europy Zachodniej. Regionalnym liderem
będą nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. 
Według prognoz IDC w 2019 r. wydatki 
największej gospodarki Unii i strefy euro 
na technologie Internetu Rzeczy będą sta-
nowić 45% nakładów całego kontynentu. 
To odpowiada 30,5 mld euro.

– Gospodarka niemiecka od dawna 
jest jednym z największych innowatorów, 
o czym najlepiej świadczy fakt, że to tam 
opracowano koncepcję Przemysłu 4.0. Pol-
scy przedsiębiorcy powinni brać przykład
z naszych sąsiadów, którzy widzą poten-
cjał w technologii pozwalającej osiągnąć 

ogromne korzyści w wielu obszarach, 
takich jak przemysł, handel czy obsługa 
klienta – ocenia Sławomir Kuźniak.

Handel w wydatkach goni 
przemysł
Liderem wśród branż, które w najbliż-
szym czasie zainwestują w IoT, będzie 
przemysł. Według IDC firmy z sektora 
wytwórczego wydadzą 17,4 mld euro na 
technologie inteligentnych rozwiązań.

– IoT oraz IIoT są technologiami nie-
rozerwalnie związanymi z ideą czwartej 
rewolucji przemysłowej. Obie funkcjonują 
w oparciu o dane i na nich budują swoją 
siłę. Dlatego do ich sprawnego funkcjono-
wania niezbędny jest system ERP. To on 
„ożywia” maszyny, czujniki i sensory oraz 
zapewnia odpowiednią komunikację mię-
dzy nimi. A jak pokazują statystyki, wciąż 
jesteśmy w ogonie digitalizacji i prawie 3/4 
firm w Polsce nie ma wdrożonego systemu 
klasy ERP. Co jest równoznaczne z tym, 
że ponad 70% firm w naszym kraju nie 
zakończyło trzeciej rewolucji przemysłowej 
– wyjaśnia Sławomir Kuźniak z BPSC. 

Warto tu wspomnieć o firmach dostar-
czających zaawansowane rozwiązania. 
Według IDC rynek oprogramowania dedy-
kowanego rozwiązaniom IoT przekro-
czy 30 mld euro. Jaki sektor uplasuje się 
zaraz za przemysłem? Według danych 
IDC na kolejnych pozycjach będzie han-
del detaliczny, który wyda o miliard mniej 
(16,5 mld euro), a na najniższym stop-
niu podium branża transportowa, której 
wydatki będą równe 13,09 mld euro.

Przełomowy rok
Co ciekawe, analitycy spodziewają się, 
że 2019 r. będzie przełomowy dla rynku 
IoT. Według ekspertów możemy się spo-
dziewać eksplozji rozwiązań Internetu 
Rzeczy, które będą wpływać na zwykłych 
ludzi. Firma IDC prognozuje, że nakłady 
na IoT dla odbiorców indywidualnych 
wyniosą prawie 28 mld euro. Zarobią 
przede wszystkim trzy branże: inteligent-
nych rozwiązań do domów (smart home), 
wellness i sektor motoryzacyjny.

www.bpsc.com.pl
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BPSC

Europa wydaje miliardy euro na IoT

Jak zapowiada IDC, europejski rynek IoT wzrośnie w tym roku prawie o 20%. 
Tym samym będzie wart prawie 150 mld euro, a dwucyfrowy wynik wzrostu 
ma utrzymać się aż do 2022 r. Takie tempo spowoduje, że za 3 lata Europa na 
IoT wyda ponad 200 mld euro. Liderem w regionie będą nasi zachodni sąsiedzi.

http://www.bpsc.com.pl
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Dziękujemy
za nasz
wspólny sukces.
Od 65 lat wraz z naszymi klientami dbamy o bezpieczeństwo 
procesów produkcji. Razem tworzymy profesjonalne rozwiązania 
dla przemysłu, logistyki i magazynowania. 
Zapraszamy do współpracy.

Sebastian Chrzanowski-Sawicki – Dyrektor Zarządzający
Troax Safety Systems Poland Sp. z o.o.
wraz z całym zespołem.  
 
www.troax.com

W fabryce Danfoss, znajdującej się 
w Strefie Rozwoju Wuqing w Chinach, 
produkowane są kompresory. Bezzało-
gowe pojazdy poruszają się wzdłuż ale-
jek, dostarczając pracownikom odpo-
wiednie komponenty. Ci z kolei wykorzy-
stują inteligentne narzędzia komunikujące 
się poprzez Bluetooth, które informują, 
czy proces złożenia komponentów prze-
biegł właściwie. Pracownicy mają rów-
nież dostęp do elektronicznych opisów 
przedstawiających krok po kroku wyko-
nywane przez nich zadanie – bez względu 
na to, w której części zakładu produkcyj-
nego pracują.

Lista inteligentnych technologii, 
w które fabryka zainwestowała w ciągu 
ostatnich kilku lat, jest dużo dłuższa. 
Co więcej, inwestycja już się zwróciła. 
W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch 
lat produktywność pracowników wzro-
sła o 30%, koszty związane z odpadami 
poprodukcyjnymi spadły o 20%, a liczba 
zastrzeżeń klientów zmalała o 57%.

To właśnie dzięki takim technologiom 
fabryka Danfoss w Wuqing znalazła się na 
liście opracowanej przez Światowe Forum 
Ekonomiczne i zawierającej 16 najbardziej 
inteligentnych centrów produkcyjnych 
świata. Według WEF inteligentna fabryka 
to nie tylko taka, która sprawnie wdraża 
nowoczesne technologie, ale potrafi rów-
nież przekuć związane z nimi inwestycje 
w korzyści operacyjne oraz finansowe.

Fabryki, które znalazły się na liście, 
zostały wybrane z grupy ponad tysiąca 
zakładów produkcyjnych.

– Przedstawiciele Światowego Forum 
Ekonomicznego odwiedzili niedawno 

naszą fabrykę i przeprowadzili całodniowy 
audyt. Jesteśmy niezwykle dumni z jego 
wyniku. Dzięki niemu nasz zakład zna-
lazł się na finałowej liście rankingu. Bez 
wątpienia jest to bezpośrednio powiązane 
z faktem, że nasze inwestycje w digitaliza-
cję produkcji zwróciły się w postaci wyż-
szego stopnia produktywności, poprawy 
jakości oraz większej satysfakcji klienta. 
Będziemy kontynuowali wdrażanie 
nowych technologii w celu poczynienia dal-
szych postępów w tych obszarach – powie-
dział Ruixing Zhang, starszy dyrektor ope-
racyjny fabryki Danfoss w Wuqing.

Poza fabryką Danfoss na liście 16 naj-
bardziej zaawansowanych technologicz-
nie zakładów produkcyjnych znalazły się 
fabryki takich firm, jak BMW, Procter & 

Gamble, Siemens Industrial Automation 
Products oraz Schneider Electric.

www.danfoss.pl

Danfoss

Fabryka Danfoss jedną z najbardziej
inteligentnych na świecie
Podczas trwającego Światowego 
Forum Ekonomicznego (World 
Economic Forum – WEF) wybrano 
16 najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie inteligentnych zakładów 
produkcyjnych, nazwanych fabryka-
mi Czwartej Rewolucji Przemysłowej. 
Jednym z takich miejsc jest fabryka 
Danfoss w chińskim Wuqing.
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Według 94% spośród 6672 przebada-
nych firm z 27 krajów z całego świata
tempo wdrażania innowacji w bizne-
sie znacznie przyspieszyło w ostatnich 
3 latach. W Polsce ten odsetek jest nawet 
wyższy i sięga 97%.

– Wchodzimy w erę postcyfrową, która 
jednak nie oznacza, że technologie cyfrowe 
przestają być istotne, one po prostu stają 
się coraz bardziej powszechne, tak jak 
elektryczność. Firmy muszą się wyróżnić 
za pomocą innych elementów. Nadrzęd-
nym celem inwestycji w innowacje będzie 
stworzenie dodatkowej wartości dla klien-
tów i zapewnienie im spersonalizowanych 
doświadczeń on-demand – mówi Jacek 
Borek, dyrektor zarządzający Accenture 
Technology w Polsce.

Autorzy raportu Technology Vision 
2019 podkreślają, że w erze postcyfro-
wej innowacyjność organizacji będzie się 
przejawiać głównie w tym, jak wpływa na 
świat i czy jest w stanie w odpowiednim 
momencie dotrzeć ze swoimi produktami 

i usługami do klientów. Przykładem jest 
SpeedFactory, czyli współpraca Adidasa 
z Siemensem, która ma umożliwić dostar-
czanie klientom obuwia dopasowanego do 
ich indywidualnych preferencji w ciągu 
kilku godzin, albo branża ubezpiecze-
niowa, która eksperymentuje z rozwiąza-
niami opartymi na sztucznej inteligencji, 
aby maksymalnie skrócić i uprościć pro-
ces likwidacji szkód komunikacyjnych.

Według badania Accenture to wła-
śnie sztuczna inteligencja jest technolo-
gią, która w nadchodzących latach będzie 
najczęściej wykorzystywana w projektach 
transformacyjnych. W tym roku zamie-
rza w nią inwestować 63% firm globalnie 
i 60% polskich przedsiębiorstw.

– Na drugim miejscu znalazły się tech-
nologie Internetu Rzeczy, oparte na wszel-
kiego rodzaju czujnikach, na które wska-
zało blisko 60% respondentów globalnie. 
W Polsce cieszą się one mniejszym zainte-
resowaniem, inwestycje w IoT planuje ok. 
30% przebadanych firm z naszego kraju. 
Na kolejnym miejscu – z 49% wskazań 
globalnie i niespełna 40% w Polsce – zna-
lazł się Blockchain, czyli technologia reje-
strów rozproszonych – mówi Jacek Borek.

W pierwszej piątce technologii, 
w które zamierzają w najbliższym czasie 
inwestować firmy, uplasowały się jeszcze 

Accenture Technology

Tempo wprowadzania innowacji w biznesie przyspiesza
Wkraczamy w erę postcyfrową, w któ-
rej nowe technologie stają się po-
wszechne, a kluczem do sukcesu bę-
dzie dostarczanie klientom spersonali-
zowanej oferty w odpowiednim miej-
scu i czasie, czyli on-demand – to głów-
ny wniosek z raportu Accenture Tech-
nology Vision 2019. 

AKTUALNOŚCI
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rozszerzona rzeczywistość i robotyzacja. Wymienione techno-
logie posłużą firmom nie tylko do budowania relacji z klien-
tami, lecz także do wewnętrznej transformacji, w tym zapew-
nienia większego bezpieczeństwa oraz lepszego wykorzystania 
potencjału pracowników.

Raport Accenture Technology Vision 2019 wskazuje pięć 
trendów, które zdominują inwestycje technologiczne firm 
w nadchodzących 3 latach.

– Pierwszy to „DARQ Power”, czyli połączenie technologii 
Blockchain, sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości 
i komputerów kwantowych. To trend zupełnie nowy, o którym 
wcześniej nie rozmawialiśmy. Wykorzystanie tych czterech 
technologii pozwoli stworzyć zupełnie nową ofertę dla klientów 
– mówi Jacek Borek.

Trend drugi został nazwany „Cyfrowy klient” i polega 
na budowaniu relacji z klientami w oparciu o personaliza-
cję i zaufanie. Zdaniem 83% menedżerów zarówno w Polsce, 
jak i na świecie zrozumienie tego, z jakich technologii korzy-
stają dzisiaj ich klienci, pomoże im wyjść naprzeciw niezaspo-
kojonym dotąd potrzebom, tworzyć spersonalizowane oferty 
i budować ich lojalność.

– Trend trzeci nazwaliśmy „Człowiek+ w pracy”. Doty-
czy on wykorzystania technologii w środowisku pracy zarówno 
na etapie poszukiwania i przyciągania pracowników, jak 
i w zakresie zmiany i utrzymania atrakcyjności miejsca pracy. 
Raport pokazuje ogromną potrzebę wdrożenia narzędzi szkole-
niowych, które pozwolą uatrakcyjnić i dynamicznie zmieniać 
środowisko pracy w firmach – mówi dyrektor zarządzający 
Accenture Technology w Polsce.

Czwarty trend to „Bezpieczne ekosystemy”. Autorzy 
raportu podkreślają, że ekosystemy budują przewagę kon-
kurencyjną firm, ale wystawiają je także na większe cyber-
ryzyko. Z badania wynika, że tylko 29% kadry zarządzają-
cej (w Polsce – 39%) ma pewność, że ich partnerzy w ramach 
ekosystemów robią wszystko, aby spełniać najbardziej rygory-
styczne normy w zakresie bezpieczeństwa.

Ostatnim trendem jest „Rynek chwili”, czyli identyfiko-
wanie i spełnianie potrzeb klienta tu i teraz, dostarczanie im 
produktów i usług od ręki dzięki wykorzystaniu technologii 
i wiedzy o cyfrowych zachowaniach konsumentów.

– Jest to trend odpowiadający w szczególności na zapotrze-
bowanie młodego pokolenia, które jest coraz bardziej aktywne 
na rynku i ma ogromne oczekiwania względem spersonali-
zowanej oferty, dostępnej poprzez kanały, które są dla nich 
w danym momencie najbardziej dogodne – mówi Jacek Borek.

www.accenture.com
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Według badania Accenture sztuczna 
inteligencja jest technologią, która 
w nadchodzących latach będzie 
najczęściej wykorzystywana w projek-
tach transformacyjnych.

https://www.advantech.eu/
http://www.accenture.com


Zgodnie z protokołem porozumienia
(MOA) firma Airbus wdroży platformę
3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, 
która zapewni cyfrową ciągłość od fazy 
projektu po fazę operacyjną w ramach 
pojedynczego modelu danych, oferując 
przy tym zunifikowane wrażenia użyt-
kowe. Dzięki temu w pełni cyfrowe pro-
jektowanie, produkcja i usługi (DDMS) 
staną się rzeczywistością we wszystkich 
działach i na wszystkich liniach produk-
cyjnych firmy Airbus. 

DDMS to odejście od tradycyjnych 
procesów sekwencyjnych na rzecz modelu 
równoległego. Otwiera to całkowicie 
nowe możliwości w zakresie projektowa-
nia, wydajności operacyjnej, wsparcia 
technicznego i konserwacji oraz nowych 
modeli biznesowych. Zamiast koncentro-
wać się przede wszystkim na wydajności 
produktów, firma Airbus będzie w stanie 
współtworzyć i opracowywać samoloty 
nowej generacji w ramach ścisłej współ-
pracy z fabrykami, które będą zajmo-

wać się produkcją. Tym samym możliwa 
będzie redukcja kosztów i skrócenie czasu 
wprowadzania produktów na rynek. 

– Nie mówimy o zwykłej digitalizacji 
czy wdrożeniu technologii 3D, ale o zmia-
nie modelu projektowania i obsługi samo-
lotów z ukierunkowaniem na uproszczenie 
i przyspieszenie procesów oraz zadowole-
nie klientów – mówi Guillaume Faury, pre-
zes Airbus Commercial Aircraft. – DDMS 
jest prawdziwym katalizatorem przemian, 
który pozwala nam zbudować nowy model 
europejskiego przemysłu lotniczego z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszych techno-
logii. Naszym celem jest zaawansowane 
zaplecze produkcyjne pozwalające skrócić 
czas dostarczania nowych rozwiązań.

– Lotnictwo jest najlepszym przykła-
dem połączenia technologii, nauki i sztuki. 
Gdy przyjrzymy się ewolucji tego prze-
mysłu od jego początku po dzień dzisiej-
szy, zauważymy, że kształtowała go mie-
szanka innowacyjności technologicznej, 
cyfrowej precyzji i inspiracji – mówi Ber-
nard Charlès, wiceprezes i dyrektor gene-
ralny Dassault Systèmes. – Przemysł lotni-
czy charakteryzuje niespotykana w innych 
branżach szybkość transformacji. To tutaj 
powstają wysokiej jakości innowacje 
oraz nowe usługi opracowywane z myślą 
o skomplikowanych środowiskach ści-
śle regulowanych przepisami. Platforma 
3DEXPERIENCE przyspieszy transforma-
cję cyfrową firmy Airbus i pozwoli jej ana-
lizować dane i czerpać wiedzę z całego śro-
dowiska, aby opracowywać i dostarczać 
rozwiązania możliwe tylko dzięki technolo-
giom cyfrowym. 

www.3ds.com
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Dassault Systèmes

Airbus i Dassault Systèmes nawiązują 
strategiczne partnerstwo
Firmy Airbus i Dassault Systèmes podpisały protokół porozumienia 
(Memorandun of Agreement – MOA) na pięć lat, zgodnie z którym firmy będą 
współpracować w zakresie wdrożenia aplikacji związanych z projektowaniem 
3D, designem, inżynierią, produkcją, symulacją i sztuczną inteligencją. 
Pozwoli to firmie Airbus wykonać ważny krok w kierunku transformacji 
cyfrowej i zapewni podstawy do rozwoju nowego europejskiego ekosystemu 
technologicznego związanego z przemysłem lotniczym. 
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DDMS to odejście od 
tradycyjnych procesów
sekwencyjnych na rzecz
modelu równoległego. 
Otwiera to nowe możli-
wości w zakresie projek-
towania, wydajności 
operacyjnej, wsparcia 
technicznego i konserwa-
cji oraz nowych modeli 
biznesowych.

http://www.3ds.com


R o nie zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowanych pracowników dzia ów 
utrzymania ruchu, b d cych na bie -

co i posiadaj cych aktualn  wiedz  z zakre-
su automatyki i budowy maszyn. Firma 
Multiprojekt pragnie wyj  naprzeciw tym 
potrzebom. Chcemy, by osoby pos uguj ce 
si  sprz tem firm Weintek, Fatek czy Estun 
potrafi y w pe ni wykorzystywa  ich mo liwo-
ci i tworzy y coraz ciekawsze aplikacje. Pro-

wadzimy szkolenia z zakresu programowa-
nia, obs ugi, konfiguracji i serwisowania sys-
temów automatyki przemys owej:

• szkolenia podstawowe z zakresu obs ugi 
i programowania PLC Fatek, HMI Weintek – 
czyli obs uga krok po kroku, gar  wiedzy teo-
retycznej i praktyczne case studies,

• szkolenia indywidualne – ich program dosto-
sowywany jest do potrzeb klienta (wi cej 
na www.multiprojekt.pl/Szkolenia), trene-
rzy odpowiedz  na wszelkie pytania, pomog  
wdro y  zaawansowane rozwi zania, naucz , 
jak optymalnie korzysta  z urz dze ,

• darmowe szkolenia dla studentów 
– zapisy i wi cej informacji na stronie: bit.ly/
Multiprojekt_Studenci.

Dzielenie si  wiedz  to misja naszej firmy. 
Zale y nam na pr nym rozwoju automatyki 
przemys owej w naszym kraju. Pasjonujemy 
si  tematem programowania i budowy 
maszyn, wi c chcemy do o y  cegie k  od sie-
bie w budowaniu nowoczesnego przemys u. 
Wierzymy, e tylko wtedy, kiedy b dziemy 
wymienia  si  do wiadczeniami i dzieli  si  
wiedz , automatyka przemys owa w Polsce 
b dzie si  rozwija .

Zapraszamy do kontaktu: 
szkolenia@multiprojekt.pl

 Postaw na rozwój 
– we  udzia  w szkoleniach
Pomagamy skróci  czas, jaki mija od nabycia sprz tu do uruchomienia pierwszej aplikacji.

FIRMA PREZENTUJE

Ewa Wrzesi ska, Natalia Dudka
multiprojekt.pl

W ubieg ym roku zaufa o nam
niemal 300 osób, bior c udzia
w 64 szkoleniach w Krakowie,

Warszawie, Poznaniu
i Gdyni.
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FIRMA PREZENTUJE

Inteligentne systemy wizyjne
Firma B&R stworzy a pierwsze na wiecie rozwi zanie 
do przetwarzania obrazu, które jest bezproblemowo 
zintegrowane z systemem automatyki. Kamery, inteligentne 
algorytmy przetwarzania obrazu i innowacyjne portfolio 
o wietlenia s  integraln  cz ci  systemu sterowania B&R. 
Integracja obejmuje równie  oprogramowanie. In ynierowie 
automatycy b d  mogli samodzielnie zrealizowa  wiele 
zada  zwi zanych z potrzeb  zastosowania przemys owego 
systemu wizyjnego za pomoc  jednego rodowiska 
programistycznego.

S ercem rozwi zania systemu wizyjnego
B&R jest szeroki wybór inteligentnych
kamer. Ni szy segment rozwi za  b -

dzie w stanie zast pi  proste czujniki wizyjne, 
podczas gdy rozwi zania z górnej pó ki obej-
muj  pe en potencja  wysokiej jako ci inteli-
gentnych kamer. Ca e portfolio kamer wypo-
sa one jest w atwo konfigurowalne funkcje 
do tworzenia aplikacji przy minimalnym pro-
gramowaniu.

Inteligentna kamera
B&R wkracza na rynek systemów wizyjnych
do maszyn z dwoma wariantami kamer: 
Smart Sensor i Smart Camera. Rozwi zanie 
B&R obejmuje wiele wariantów przetwor-

ników obrazu, obiektywów oraz funkcji opro-
gramowania, co pozwala realizowa  praktycz-
nie ka de wymagania wi kszo ci aplikacji 
systemu wizyjnego do maszyn.

Smart Sensor jest zaprojektowany do realiza-
cji pojedynczego zadania wizyjnego, takiego 
jak np. czytanie kodu QR czy detekcja pozycji
obiektu. W odró nieniu od podobnych urz -
dze  w swojej klasie Smart Sensor firmy B&R
nie wymaga instalowania dedykowanego 
sprz tu dla ka dej funkcji. Zamiast tego u yt-
kownik po prostu konfiguruje dan  funkcj
w oprogramowaniu narz dziowym Automa-
tion Studio. Producent maszyn zaopatruje si  
tylko w jeden typ kamery i jest od razu 
w stanie realizowa  wiele zada  i funkcji apli-
kacyjnych. 

Skalowalno  produktów 
Kiedy zachodzi potrzeba zastosowania bardziej
zaawansowanych funkcji, bez problemu mo na 
wykorzysta  urz dzenie Smart Camera. Do 
aplikacji mo na oczywi cie zastosowa  istnie-
j ce ju  funkcje czy ustawione wcze niej pa-
rametry. Bez wzgl du na wybór typu kamery 
jej instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy 
po czy  kamer  w sieci maszyny, a auto-
matycznie zyskuje ona dost p do wszystkich 
ustawie , których potrzebuje od sterownika. 

Fabryczna kalibracja 
B&R kalibruje wszystkie elementy o wietle-
nia i optyczne elementy systemu – obiek-
tywy i czujniki – przed dostaw . Co nam 
to daje? Nie trzeba ju  wprowadza  zmian 
w ustawieniach parametrów czy oprogramo-
waniu podczas wymiany urz dze  w zak a-
dzie. Zyskujemy te  na czasie, przyspiesza-
j c moment uruchomienia. Istotne, zw aszcza 
dla seryjnych producentów maszyn. 

Inteligentne o wietlenie 
Cz ci  systemu wizji do maszyn firmy B&R 
jest kompleksowy system o wietlenia. Firma 

Najwa niejsze cechy 
systemu wizyjnego B&R

• W pe ni zintegrowany z systemem 
automatyki

• Synchronizacja z mikrosekundow  
dok adno ci

• Kompletne portfolio: kamery, obiek-
tywy, o wietlenie i oprogramowanie

Najwa niejsze zalety:
• Jeden produkt – wiele funkcji
• Elektroniczne ustawienie ostro ci 
• Wi ksze mo liwo ci dzi ki wst pnemu 

przetwarzaniu obrazu przez FPGA
• atwa wymiana dzi ki fabrycznej 

kalibracji 

Elastyczne modu y o wietleniowe cechuj  si  elektronicznym 
ustawieniem k ta i umo liwiaj  realizacj  o wietlenia typu 
bright-field (z lewej) oraz dark-field (po prawej) za pomoc  

tego samego urz dzenia, tylko poprzez 
zmian  pojedynczego

parametru. 
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stworzy a i opatentowa a w asne rozwi zanie, w którym o wietle-
nie zsynchronizowane jest z w asnym systemem automatyki w cza-
sie krótszym od mikrosekundy. Modu owe ród a wiat a i wybór 
o wietlaczy typu backlight jest w stanie zapewni  doskona e efekty 
nawet w trudnych warunkach o wietleniowych. 

Elementy o wietleniowe s  dost pne jako zintegrowane z kamer  
lub jako urz dzenie zewn trzne i s  zsynchronizowane z prze-
chwytywaniem obrazu. Dzi ki temu nawet szybko poruszaj ce si  
obiekty s  doskonale o wietlone: z maksymaln  precyzj  i inten-
sywno ci  wiat a. Wbudowany kontroler stroboskopowy bezpo-
rednio w wiat ach powoduje, e nie trzeba ju  stosowa  adnego 

dodatkowego osprz tu. 

Wymagania okre lonego przedmiotu, takie jak o wietlenie pola 
jasnego (bright-field, daj ce równomierne o wietlenie przedmiotu 
bez ekspozycji jego cech) lub pola ciemnego (dark-field, umiesz-
czane pod k tem i idealne do detekcji kraw dzi, rys) mo na skon-
figurowa  po prostu przez ustawienie odpowiedniego parametru. 
Nie trzeba stosowa  podatnego na b dy ustawienia r cznego za 
pomoc  rub monta owych.

Zarówno urz dzenia, jak i oprogramowanie do systemów wizyj-
nych B&R s  w pe ni zintegrowane z systemem sterowania. Jest to 
jedyny sposób uzyskania absolutnej precyzji i mikrosekundowej 
synchronizacji pomi dzy wszystkimi komponentami automatyki 
– w tym systemu wizyjnego. In ynierowie automatycy b d  teraz 
mogli samodzielnie zrealizowa  wiele zada  zwi zanych z syste-
mami wizyjnymi dzi ki jednemu narz dziu do programowania 
i jednej aplikacji do zarz dzania.

B&R Automatyka Przemys owa Sp. z o.o.
ul. S. Ma achowskiego 10, 61-129 Pozna
tel. +48 618 46 05 00
www.br-automation.com

Warianty produktów
Smart Sensor 

• Do realizacji pojedynczego zadania (odczyt, pomiar, 
detekcja itp.)

• Funkcja zdefiniowana w projekcie, nie poprzez numer 
asortymentu

• Prosta konfiguracja zast puje skomplikowane progra-
mowanie

Smart Camera
• Równoczesne wykorzystywanie wielu funkcji 
• Proste graficzne po czenia pomi dzy funkcjami 
• Adaptacja funkcji w trakcie pracy
• Przej cie z urz dzenia Smart Sensor bez konieczno ci 

zmiany ustawie

B&R 03 art spons press.indd   3 2019-03-04   11:40:39

ZINTEGROWANY  
SYSTEM WIZYJNY
Szerokie spektrum funkcjonalności
Więcej informacji: www.br-automation.com/vision

Nowa precyzja widzenia
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FIRMA PREZENTUJE

Legalizowane fronty nalewcze 
zamiast wa enia cystern
Poznaj sposób na usprawnienie wydawania p ynnych 
w glowodorów i automatycznego rozliczania transakcji. 

W agi tensometryczne charak-
teryzuj  si  cz sto niewystar-
czaj c  powtarzalno ci  i rela-

tywnie wysok  cen  w stosunku do nak a-
dów na obs ug . Na wyniki wa enia maj  
wp yw opady atmosferyczne, wiatr i si a 
wyporu powietrza. Trudno ci i koszty lega-
lizacji ponownej wagi zniech caj  u ytkow-
ników do inwestycji oraz nara aj  na strat  
cennego czasu. Si gnij po instalacj  pomia-
row  w formie skidu za adunkowego lub 

roz adunkowego, opartego na przep ywo-
mierzu masowym Coriolisa. Wysoka dok ad-
no , powtarzalno , wielokrotnie wi k-
sza przepustowo  instalacji zdecyduj  
o twoich zyskach. atwa zabudowa, lega-
lizacja i uruchomienie frontu nalewczego 
Endress+Hauser to dodatkowe korzy ci.

Studium przypadku wydawania 
oleju nap dowego (ON) 
do cystern drogowych 
W a ciciel terminala paliwowego u ywa lega-
lizowanych wag samochodowych. W trak-
cie wa enia ka dej cysterny si a wyporu 
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powietrza nie jest uwzgl dniana. Rzeczywista 
jej masa jest wi ksza. W a ciciel ponosi straty 
wg poni szej analizy:

• 20 kg to masa ON wypartego przez powietrze 
z jednej cysterny o obj to ci 20 m3.

• 20 kg ON to obj to  23,5 litra cieczy przy 
g sto ci 850 kg/m3.

• Wa enie jednej cysterny trwa cznie ok. 
15 minut, wi c w ci gu doby mo liwa jest 
obs uga do stu cystern.

• Koszt sprzeda y hurtowej 1 litra ON to 4 z ote.

Roczne straty w wyniku rozliczania wyda  ON 
na podstawie wagi wynosz  zatem 3 290 000 
z otych.

Automatyka za adunku
Rozwi zanie dla cystern drogowych i kolejo-
wych opiera si  na wspó dzia aniu kilku pod-
zespo ów, w tym m.in. dok adnie odmie-
rzaj cego mas  i g sto  przep ywomierza 
Coriolisa Proline Promass F lub Q, kontro-
lera nalewu, zaworów cyfrowych oraz pomp. 
Tak zbudowana instalacja pomiarowa, zwana 
potocznie skidem za adunkowym lub fron-
tem nalewczym, jest wielokrotnie wydajniej-
sza od wagi, jest tak e zgodna z dyrektywami 
MID oraz Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasad-
niczych wymaga  dla przyrz dów pomiaro-
wych, wdra aj cym dyrektyw  2014/32/WE. 
In ynier projektu Endress+Hauser przejmuje 
odpowiedzialno  za uzgodnienia z urz dni-
kami opiniuj cymi i certyfikuj cymi, prowa-
dzi bran  automatyki i pomiarów projektu 
oraz nadzór nad monta em. Ostatecznie skid 
zostaje dopuszczony do u ytku w miejscu, 
w którym zast pi wag . Przek ada si  to na 
odczuwaln  popraw  rentowno ci sprzeda y 
w glowodorów, wi ksz  bezobs ugowo  
i bardzo szybki zwrot z inwestycji.

Serce instalacji pomiarowej 
Przep ywomierz masowy Coriolisa z rodziny 
Proline Promass ma unikatow  przewag  
nad wag  tensometryczn . Wysoka dok ad-
no  i powtarzalno  pomiaru oraz wielokrot-
nie wi ksza przepustowo  instalacji nalew-
czej decyduj  o zyskach u ytkownika. Wa na 
jest atwo  i szybko  przeprowadzenia lega-
lizacji ponownej. Zabudowa bezobs ugowego 
przep ywomierza Promass, którego praca jest 
niezale na od deszczu, niegu i si y wyporu 
powietrza, jest atwa i wymaga minimalnej 
przestrzeni monta owej. Monta  urz dze-
nia bez podpory oraz odcinków wlotowych 
i wylotowych zauwa alnie zmniejsza roz-
miary skidu nalewczego. Promass pozostaje 

odporny na zmiany temperatury i ci nie-
nia oraz napr enia mechaniczne i drgania 
ruroci gu. 

Studium przypadku wydawania 
oleju nap dowego (ON) 
do cystern drogowych 
W a ciciel terminala paliwowego podj  
decyzj  o modernizacji. Polega ona na zast -
pieniu legalizowanych wag samochodowych 
instalacj  pomiarow  wykonan  pod klucz 
przez Endress+Hauser. W a ciciel ponosi 
nast puj ce koszty inwestycji:

• koszt zakupu przep ywomierza Promass F 300 
4" MID (0,05%) – 100 000 z otych,

• koszt zakupu podzespo ów automatyki 
nalewu – 250 000 z otych,

• koszt wykonania projektu, monta u i urucho-
mienia – 34 000 z otych,

• koszt zatwierdzenia typu i legalizacji GUM 
– 6000 z otych.

Razem koszty inwestycji to 390 000 z otych. 
Oszcz dno ci roczne, które s  skutkiem uni-
kania strat opisanych uprzednio, to 3 290 000
z otych, a wi c amortyzacja inwestycji w insta-
lacj  pomiarow  do automatycznego za a-
dunku cystern nast pi po 2 miesi cach. Jedno-
cze nie przepustowo  instalacji wydawania 
oleju nap dowego wzro nie ze 100 a  do 140 
cystern, co zwi kszy rentowno  dzia alno ci 
terminala paliwowego.

Katalog korzy ci z inwestycji 
w instalacj  pomiarow  
do za adunku cystern

• atwa zabudowa i uruchomienie frontu 
nalewczego dzi ki jego dostawie w wersji 
zmontowanej, gotowej do u ycia.

• Zwi kszasz zyskowno  dzi ki u yciu prze-
p ywomierza masowego Coriolisa Promass, 
który wyró nia si  bardzo wysok  dok adno-
ci  i stabilno ci  d ugoterminow  pomiaru 

przep ywu strumienia masy.
• Zmniejszasz koszty operacyjne dzi ki 

wyd u eniu okresów mi dzy legalizacjami 
wtórnymi.

• Przep ywomierz masowy Coriolisa Promass 
to najlepszy bezobs ugowy i trwa y zamiennik 
wagi samochodowej.

• Masz gwarantowan  zgodno  z dyrektyw  
MID oraz wymaganiami G ównego Urz du 
Miar dla instalacji pomiarowych.

Front nalewczy (skid) paliw lotniczych do autocysterny zrealizowany przez Endress+Hauser.

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.com/rozwiazania

E+H 02 art spons press.indd   3 2019-03-04   11:43:11
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Bohdan Szafrański

W VII edycji konkursu Fabryka 
Roku wzięło udział ponad 90 
zakładów produkcyjnych, do 

finału przeszły zaś 23 firmy. Oceniane 
były przez jury w składzie:

→ Dominik Belter, adiunkt w Instytucie 
Automatyki, Robotyki i Inżynierii Infor-
matycznej Politechniki Poznańskiej,

→ Ireneusz Borowski, Senior Manager, 
Partner Success Management EuroCentral 
w firmie Dassault Systèmes,

→ Krzysztof Kamiński, prezes zarządu w fir-
mie Alnea,

→ Piotr Kowalski, dyrektor ds. strategii 
i rozwoju oraz prezes zarządu w firmie 
Wielton Investment,

→ Michał Parda, trener i konsultant,
→ Piotr Radziszewski, dyrektor ds. rozwoju 

w firmie Sodexo Polska,
→ Andrzej Soldaty, założyciel i partner 

Projektu „Inicjatywa dla Polskiego Prze-
mysłu 4.0”,

→ Krzysztof Szafraniec, członek zarządu 
w firmie Lean-Tech,

→ Tomasz Szpikowski, prezes zarządu 
w firmie Bergman Engineering,

→ Zbigniew Zajączkowski, inżynier automatyki.

Podczas Gali odbywającej się 5 grudnia 
w hotelu Marriott wręczono wyróżnienia 
oraz tytuły Fabryki Roku 2018 przyznane 
w następujących kategoriach:

→ w 6 kategoriach specjalistycznych – Prze-
mysł 4.0, Utrzymanie ruchu, Pracodawca 
Roku, Badania i rozwój, Zielona fabryka, 
Bezpieczna fabryka

→ oraz w 10 kategoriach branżowych 
– Motoryzacyjna, Spożywcza, Elektroni-
czna i elektrotechniczna, Energetyczna, 
Chemiczna i tworzyw sztucznych, Meta-
lowa, Drzewno-papiernicza, Farmaceu-
tyczna i kosmetyczna, Meblowa i wyposa-
żenia wnętrz oraz FMCG.

Ponadto wręczono 2 nagrody specjalne: 
→ CEO Roku, 
→ Dostawca Roku – nagroda redakcji 

magazynów Control Engineering Polska 
oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu dla 
dostawców rozwiązań z zakresu automa-
tyki przemysłowej i utrzymania ruchu, 
przyznana w tej edycji konkursu w trzech 
kategoriach: Automatyka przemysłowa, 
Utrzymanie ruchu oraz Smart Factory.

Zwieńczeniem uroczystości było ogło-
szenie laureata nagrody głównej – tytułu 
Fabryki Roku 2018 w kategorii Fabryka 
Roku. Sponsorem tej nagrody, przyznawa-
nej przedsiębiorstwu, które ma wyjątkowe 
osiągnięcia we wszystkich obszarach dzia-
łalności, była firma Sodexo. Ufundowała 
ona, warte 15 tys. zł: audyt zerowy prze-
prowadzony przez zespół ekspertów tech-
nicznych Sodexo na terenie zwycięskiego 
zakładu, jednodniowe szkolenie z automo-
tywacji i zarządzania stresem dla maks. 
12 osób oraz analizę możliwości podjęcia 
inicjatyw energooszczędnych w obiekcie. 

Głównym partnerem wydarzenia, 
a także sponsorem nagrody w katego-
rii Przemysł 4.0 była firma Dassault 
Systèmes. 

Sponsorami nagród były również firmy:
→ w kategorii Utrzymanie ruchu – Flexlink 

Systems Polska,
→ w kategorii Pracodawca Roku – ASTOR,
→ w kategorii Badania i rozwój – Lean-Tech,
→ w kategorii Zielona Fabryka – APA Group,
→ w kategorii Branża motoryzacyjna – FANUC,
→ w kategorii Branża energetyczna 

– APA Group.

Najlepsi w przemyśle 
wybrani po raz siódmy

Co roku w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Trade Media International 
i redakcje magazynów Inżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz Control Engineering Polska 

promowane są zakłady wyróżniające się organizacją nowoczesnej, innowacyjnej, 
przyjaznej dla środowiska i bezpiecznej dla pracowników produkcji. 

W 2018 r. zorganizowano siódmą już edycję tego wydarzenia. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone 5 grudnia podczas uroczystej Gali, która odbyła się 

w warszawskim hotelu Marriott. 

VII EDYCJA KONKURSU
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Przemysł 4.0
Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur

•

Utrzymanie ruchu 
Amica (wyróżnienie)

Newag

•

Pracodawca Roku
Warszawska Fabryka Platerów HEFRA 

(wyróżnienie)
Sokpol

•

Badania i rozwój
Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik

•

Zielona fabryka
ALCHEMIA (wyróżnienie)
ACO Elementy Budowlane

•

Bezpieczna fabryka
Faurecia Wałbrzych,

Zakład Mechanizmów (wyróżnienie)
3M Wrocław

•

Branża motoryzacyjna
Cooper Standard Polska

Branża spożywcza
Sokpol-Koncentraty (wyróżnienie)

Grupa Mokate

•
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Zakład Elektroniczny POLLIN
(wyróżnienie)

Hulanicki Bednarek

•
Branża energetyczna

RAFAKO

•
Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

3M Wrocław

•
Branża metalowa
Impexmetal

•
Branża drzewno-papiernicza

AMK Group Rękawek, Kondraciuk

•
Branża farmaceutyczna i kosmetyczna

Adamed

•
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

SITS

Branża FMCG
CLOVIN

•

CEO Roku
Anthony Crawford, dyrektor operacji 

produkcyjnej 3M w Polsce,
członek zarządu 3M Wrocław i 3M 

Poland Manufacturing (wyróżnienie)
Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu 

Mennicy Polskiej (wyróżnienie)
Jacek Rutkowski, prezes zarządu 

Grupy Amica

•
Dostawca Roku

Automatyka przemysłowa
Rockwell Automation

•
Dostawca Roku 

Utrzymanie ruchu
igus

•
Dostawca Roku 
Smart Factory

FlexLink Systems Polska

•

Nagroda główna: Fabryka Roku
3M Wrocław

Wyróżnienia i tytuły Fabryki Roku 2018 w poszczególnych kategoriach,
tytuły CEO Roku 2018 i Dostawcy Roku 2018
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Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur
Tomasz Chuć, zastępca dyrektora zakładu

Przemysł 4.0

Amica (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, organizator i wydawca, 
Michał Pieczara, dyrektor zarządzający w firmie Flexlink 
Systems Polska oraz Krzysztof Machaj, dyrektor 
Fabryki Kuchni Grupy Amica

Zielona fabryka

ACO Elementy Budowlane
Tomasz Łapa, dyrektor zarządzający

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, Karolina Rduch, HSE Manager 
w firmie Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów 
oraz Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna 
magazynu I&UR

Pracodawca Roku Pracodawca Roku

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA (wyróżnienie)
Dominika Górska, rzecznik prasowy

Sokpol
Od lewej: Michael Majchrzak, Jerzy Urbański, dyrektor generalny 
w firmie Sokpol oraz Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
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Utrzymanie ruchu Utrzymanie ruchu

Newag
Od lewej: Michael Majchrzak, Michał Pieczara oraz Adam Magiera, 
dyrektor marketingu w firmie Newag

Bezpieczna fabryka Bezpieczna fabryka

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce, 
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

Badania i rozwój Zielona fabryka

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik
Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny

ALCHEMIA (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, Dominika Górska oraz Artur Pollak, 
prezes zarządu w firmie APA

VII EDYCJA KONKURSU



RAFAKO
Grzegorz Brożek, dyrektor Zakładu Produkcji Kotłów RAFAKO

Cooper Standard Polska
Od lewej: Grzegorz Pyżyński, dyrektor zakładu Cooper Standard w Myślenicach, 
Leszek Księżarczyk, dyrektor operacyjny na Europę Środkowo-Wschodnią
oraz Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych projektów w firmie FANUC

AMK Group Rękawek, Kondraciuk
Anita Laskowska, Key Account Manager

Sokpol-Koncentraty (wyróżnienie)
Daria Sobczyk-Matysek, wiceprezes zarządu

Adamed
Od lewej: Michael Majchrzak oraz Dariusz Stępień, 
dyrektor Infrastruktury Adamed

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce, 
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

Branża motoryzacyjna

Branża energetyczna Branża chemiczna
i tworzyw sztucznych

Branża farmaceutyczna i kosmetycznaBranża drzewno-papiernicza

Branża spożywcza
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Grupa Mokate
Od lewej: Michael Majchrzak, Jadwiga Witek, rzecznik prasowy Grupy Mokate 
oraz Krzysztof Kamiński, prezes zarządu w firmie Alnea

SITS
Marcin Pikuła, dyrektor finansowy

Impexmetal
Od lewej: Michael Majchrzak, Piotr Szeliga, prezes zarządu w firmie Impexmetal, Dominik Belter, adiunkt w Instytucie 
Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej oraz Agnieszka Korzeniewska

Hulanicki Bednarek
Grzegorz Zbawicki, dyrektor handlowy 

CLOVIN
Włodzimierz Żanowski, prezes zarządu

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz Branża FMCG

Branża metalowa

Branża spożywcza Branża elektroniczna i elektrotechniczna

VII EDYCJA KONKURSU



Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M
w Polsce, członek zarządu 3M Wrocław 
i 3M Poland Manufacturing

FlexLink Systems Polska
Michał Pieczara, dyrektor zarządzający

Jacek Rutkowski, prezes zarządu Grupy Amica (nagrodzony)
Krzysztof Machaj, dyrektor Fabryki Kuchni Grupy Amica 
(odbierający nagrodę)

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mennicy Polskiej (wyróżnienie)
Bartosz Grad, dyrektor marketingu Mennicy Polskiej 
(odbierający wyróżnienie)

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce,
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

igus
Radomir Ochocki, dyrektor zarządzający

CEO Roku

CEO Roku Dostawca Roku – Utrzymanie ruchu

Dostawca Roku – Smart Factory Fabryka Roku

CEO Roku
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ACO Elementy Budowlane

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Zielona Fabryka

Grupa ACO dzięki zintegrowanemu podej-
ściu tworzy ofertę mającą na celu zapew-
nienie zrównoważonej gospodarki wod-
nej, tj. gromadzenie, podczyszczanie 
oraz ponowne kontrolowanie wykorzy-
stania zasobów wody. Dbałość o przy-
rodę i bezpieczeństwo potwierdzają: pro-
gram ochrony płazów i dostosowane pro-
dukty ACO PRO, wysoka jakość pod-
czyszczania substancji ropopochodnych 
w separatorach ACO, systemowe rozwią-
zania HygieneFirst dla przemysłu spożyw-
czego, systemowe rozwiązania odwodnie-
nia dla stadionów i obiektów sportowych 
ACO SPORT.

Adamed

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża farmaceutyczna i kosmetyczna

Adamed to polska firma farmaceuty-
czno-biotechnologiczna, która powstała 
dzięki wykorzystaniu polskiej myśli 
naukowej i własnych patentów. Działal-
ność eksportową rozpoczęła w grudniu 
2003 r. i obecnie jej produkty dostępne 
są na 65 rynkach. W 2001 r. jako pierw-
sza wśród polskich firm farmaceutycz-
nych rozpoczęła poszukiwanie innowa-
cyjnych leków. Dziś wytwarza blisko 580 
produktów nowej generacji w 17 obsza-
rach terapeutycznych. Obecnie koncen-
truje się m.in. na dwóch platformach 
badawczych – onkologicznej i neuropsy-
chiatrycznej.

Alchemia

Wyróżnienie w kategorii 
Zielona Fabryka

Alchemia jest jednym z krajowych produ-
centów wyrobów stalowych, takich jak 
rury bez szwu, pręty czy wlewki. Celem 
przyświecającym działaniom władz firmy 
jest rozwijanie koncernu stalowego przy-
jaznego środowisku. Przeprowadzone 
w latach ubiegłych oraz trwające obec-
nie inwestycje w linie ultradźwiękowe, 
zwiększające wydajność pieców, podnoszą 
jakość oferowanych wyrobów oraz obni-
żają zużycie energii. Wieloletnia praktyka 
pozwala na optymalizację procesu pro-
dukcyjnego, utrzymywanie długich serii 
oraz efektywne wykorzystanie zaplecza 
produkcyjnego.

Amica

Wyróżnienie w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Amica to polski producent sprzętu gospo-
darstwa domowego. Dział utrzymania 
ruchu w firmie nadzoruje park ponad 
200 bardzo zróżnicowanych maszyn, 
a także realizuje autorskie i innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie automaty-
zacji i utrzymania ruchu. Przykładami 
takich działań racjonalizatorskich są: sta-
bilizacja wahań zawieszek podczas trans-
portu (innowacyjne rozwiązanie wdrożone 
na podstawie pracy doktorskiej napisanej 
przez pracownika firmy) czy badanie roz-
kładu temperatur na frontach produkowa-
nych wyrobów przy użyciu kamery termo-
wizyjnej.

AMK Group Rękawek, Kondraciuk

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża drzewno-papiernicza

AMK Group Rękawek, Kondraciuk
jest prężnie rozwijającą się firmą działa-
jącą w branży poligraficznej. Właściciele
firmy kładą duży nacisk na jakość oraz 
innowacyjność, dzięki czemu drukar-
nia stale wzbogaca się o nowe technolo-
gie i powiększa swój park maszynowy. 
Wysoka jakość zarówno produkowanych 
materiałów, jak również obsługi zapew-
nianej klientom wyróżnia AMK Group na 
rynku i umożliwia współpracę z najwięk-
szymi międzynarodowymi koncernami. 
Drukarnia regularnie bierze udział w tar-
gach krajowych i zagranicznych, dzięki 
czemu grono klientów stale rośnie. 

Laureaci VII edycji konkursu Fabryka Roku
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CLOVIN

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża FMCG

CLOVIN jest polską firmą rodzinną i od
1995 r. produkuje środki czystości. Po-
czątkowo wytwarzała profesjonalne proszki 
do prania dla pralni wodnych, hotelo-
wych, szpitalnych itp. oraz stopniowo 
wprowadzała nowe rozwiązania do środ-
ków czystości przeznaczonych dla konsu-
mentów do użytku domowego. O poten-
cjale badawczym przedsiębiorstwa świad-
czą realizowane przedsięwzięcia z wyko-
rzystaniem środków UE, m.in. wdrożenie 
prac B+R nad innowacyjnymi środkami 
detergentowymi, a także rozpoczęcie reali-
zacji projektu mającego na celu stworze-
nie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Cooper Standard Polska

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża motoryzacyjna

Cooper Standard Polska wytwarza cztery 
grupy produktowe, na które składają się 
systemy: uszczelnień, paliwowe i układy 
hamulcowe, antywibracyjne oraz prze-
pływu płynów. Klientami firmy są świa-
towi producenci pojazdów, tacy jak: 
BMW, Daimler, Fiat, Ford, Land Rover, 
Opel, Volvo i VW. Firma wprowadza inno-
wacje w zakresie automatyzacji, robotyki 
oraz utrzymania ruchu, a także w obsza-
rze Przemysłu 4.0. Koncentruje się na 
zapewnieniu jak najwyższej jakości i sta-
łym rozwoju oraz cechuje się uczciwością 
wobec klientów i udziałowców i lojalno-
ścią w stosunku do pracowników.

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Badania i rozwój

FŁT – Kraśnik jest pierwszą firmą, która 
rozpoczęła produkcję łożysk tocznych 
w Polsce. Od 1948 r. zajmuje się pro-
jektowaniem i wytwarzaniem nowych 
wyrobów. W latach 2013–2018 urucho-
miła 286 różnych rodzajów łożysk oraz 
opracowała i wdrożyła do produkcji 93 
modyfikacje dotyczące istotnej poprawy 
i rozwoju technologii produkcji łożysk. 
Zmiany te zaowocowały oszczędnością 
w zużyciu materiałów podstawowych 
(stali łożyskowej), energii oraz robocizny, 
które w sposób istotny przyczyniły się 
do ochrony środowiska naturalnego oraz 
poprawy warunków pracy.

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów

Wyróżnienie w kategorii 
Bezpieczna fabryka

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechani-
zmów specjalizuje się w produkcji sys-
temów wyposażeń samochodów. Firma 
wyznacza trendy w dziedzinie BHP. Do 
podjętych przez nią działań należą m.in.: 
wprowadzenie jako obowiązku przepro-
wadzenia audytu tzw. trzeciej strony dla 
spełnienia wymagań minimalnych/zasad-
niczych maszyn; wdrożenie zasady „eye 
contact” dla pieszych i operatorów pojaz-
dów; wdrożenie systemu Spotme (sygna-
lizacja optyczna w magazynie wysokiego 
składowania); reorganizacja warsztatu 
UR pod kątem ergonomii na stanowisku 
pracy.

Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Przemysł 4.0

Zakład jest jednym z najnowocześniej-
szych zakładów Faurecii w całej Europie. 
Pracę nad wprowadzaniem go w erę Prze-
mysłu 4.0 rozpoczął 4 lata temu. Obec-
nie zakończył projekty: automatyzacji pro-
cesu lakierniczego i systemu pakowania, 
wdrożenia systemu automatycznego zała-
dunku, rozładunku i transportu, produk-
cji części zamiennych w technologii druku 
3D, wprowadzenia automatycznego prze-
pływu informacji na temat produkowa-
nych wyrobów oraz narzędzia służącego 
do eskalacji i nadzoru, a także wyposa-
żenia stanowisk w systemy kontroli jako-
ści wyrobu.

FlexLink Systems Polska

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Smart Factory

FlexLink Systems Polska to innowator 
systemów przenośników, który od ponad 
30 lat tworzy zautomatyzowane rozwią-
zania zwiększające wydajność fabryk na 
całym świecie. Posiada nowoczesne roz-
wiązania dla wielu branż, m.in. spo-
żywczej, farmaceutycznej, kosmetycz-
nej, motoryzacyjnej, medycznej i elek-
tronicznej. Nieodłączną częścią oferty 
FlexLink Systems Polska jest wsparcie 
techniczne i serwis. Firma jest również 
dostawcą komponentów, części zamien-
nych oraz poszczególnych modułów 
– szybką dostawę zapewnia globalna sieć 
dystrybucji.
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Grupa Mokate

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża spożywcza

Grupa Mokate to m.in. producent ponad 
50 rodzajów napojów kawowych instant, 
miksów kawowych, kawy mielonej i ziar-
nistej, herbat czarnych, owocowych i zio-
łowych. Obsługuje ponad 70 rynków na 
całym świecie. Firma działa w oparciu 
o standardy jakości ISO i BRCiFS, a także 
o standardy religijne, pozwalające na pro-
dukcję żywności dla innych kultur. Korzy-
sta z najnowocześniejszych rozwiązań 
(m.in. sprzęt, linie produkcyjne, logistyka 
magazynowa). Wiele z procesów odbywa 
się automatycznie, bez udziału człowieka, 
co wpływa na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa.

Hulanicki Bednarek

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Hulanicki Bednarek to firma rodzinna 
z polskim kapitałem, od 36 lat produku-
jąca rozdzielnice elektryczne średniego 
i niskiego napięcia. Firma koncentruje się 
na stałym rozwoju własnych produktów 
projektowanych przez zespół doświadczo-
nych inżynierów. Zainwestowała ponad 
16 mln zł w budowę i wyposażenie nowej 
hali produkcyjnej. Nowoczesne, w pełni 
automatyczne linie produkcyjne (cięcie 
i frezowanie profili stalowych, produk-
cja wiązek kablowych, automaty spawal-
nicze, zgrzewarki płaszczyznowe, urządze-
nie do wylewania uszczelek PU) umożli-
wiły wzrost produkcji i jakości wyrobów. 

igus

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Firma igus® istnieje w Polsce od 1997 r. 
Zajmuje się sprzedażą produktów z two-
rzyw sztucznych. igus® to czołowy produ-
cent prowadników kabli, przewodów do
aplikacji ruchomych, polimerowych łożysk 
ślizgowych, liniowych systemów prowa-
dzenia oraz przegubowych łożysk polime-
rowych. Poprzez swoje wieloletnie doś-
wiadczenie w produkcji elementów z two-
rzyw sztucznych, innowacyjność i rozwój 
dostarcza najlepsze i najbardziej zaawan-
sowane pod względem praktycznym i eko-
nomicznym rozwiązania dla wszystkich 
gałęzi przemysłu. Co roku wprowadza od 
1500 do 2500 nowych produktów. 

Impexmetal

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża metalowa

Impexmetal ma ponad 50 lat doświadcze-
nia w produkcji wyrobów z aluminium. 
Portfolio spółki obejmuje płaskie wyroby 
walcowane z aluminium i jego stopów 
w postaci taśm i blach. Blisko 60% pro-
dukcji opiera się na aluminium pocho-
dzącym z recyklingu. W celu zwiększenia 
zdolności produkcyjnej ważnego zakładu 
spółki – Aluminium Konin – został zreali-
zowany program inwestycyjny na ponad 
100 mln zł. Pozwolił on na obniżenie 
kosztów produkcji, zmniejszenie energo-
chłonności, zwiększenie wydajności pro-
dukcji i stworzenie możliwości zwiększe-
nia zastosowania złomu w produkcji. 

NEWAG

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Newag, polska firma z tradycjami się-
gającymi ponad 140 lat, jest producen-
tem elektrycznych i spalinowych pojaz-
dów pasażerskich, lokomotyw elektrycz-
nych, spalinowych oraz pojazdów metra 
i tramwajów.  
Zakład produkcyjny w Nowym Sączu zaj-
muje powierzchnię 30 ha i składa się 
z blisko 20 hal produkcyjnych.
W celu zapewnienia jak najlepszych 
wyników spółka wdrożyła system 
ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 22163 
(dawny IRIS), a dzięki optymalizacji pro-
cesów roczna zdolność produkcyjna to kil-
kadziesiąt pojazdów szynowych.

RAFAKO

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża energetyczna

RAFAKO produkuje i dostarcza elementy 
ciśnieniowe na rynki całego świata. 
Wszystkie elementy są projektowane, pro-
dukowane i dostarczane do klientów po 
przejściu rygorystycznych badań i kontroli
jakości w czasie całego cyklu produkcyj-
nego. Firma kładzie szczególny nacisk na 
rozwój. W ramach działalności badawczo-
-rozwojowej ściśle współpracuje z wielo-
ma placówkami naukowymi. Realizowane 
przez RAFAKO projekty dotyczą m.in. ro-
zwoju technologii kotłowych i instalacji
ochrony środowiska, w tym metody odsiar-
czania i odazotowania spalin, a także uno-
wocześnienia urządzeń odpylających.
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Rockwell Automation

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Automatyka przemysłowa

Rockwell Automation to firma z ponad 
100-letnią historią. Jest to globalny 
dostawca rozwiązań dla przemysłu 
w zakresie techniki napędowej, sterowa-
nia i oprogramowania. Wszystkie działy 
lokalnych struktur płynnie i szybko koor-
dynują linie produkcyjne, ponadto obsłu-
gują i wspierają procesy regionu EMEA. 
Zakres usług Rockwell Automation obej-
muje: sprzedaż, doradztwo techniczne, 
wsparcie techniczne przez 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu, realizację projek-
tów i usług serwisowych, kompleksowe 
systemy, szkolenia na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym.

SITS

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Firma SITS rozpoczęła działalność 
w 1993 r. Specjalizuje się w projektowa-
niu i produkcji mebli tapicerowanych. 
Klientami firmy są zarówno salony kra-
jowe, jak i zagraniczne. Firma podjęła 
wiele działań mających na celu zmniejsze-
nie zużycia energii, takich jak sterowanie 
i monitoring instalacji oświetlenia, moder-
nizacja oraz uszczelnienie instalacji sprę-
żonego powietrza, zastosowanie nowego 
źródła ciepła do ogrzewania budynków. 
Dzięki temu jednostkowe zapotrzebowa-
nie na energię na 1000 szt. mebli oraz 
emisja dwutlenku węgla na 1000 szt. 
mebli zostały obniżone o 45%.

Sokpol

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Pracodawca Roku

Sokpol to firma rodzinna z polskim kapi-
tałem, która powstała w 1992 r. Roz-
wija produkcję soków, nektarów, napo-
jów, syropów, wód mineralnych, przecie-
rów i koncentratów pomidorowych. Firma 
stawia na wspieranie ludzkiego zaangażo-
wania, wiedzy i intelektu. Pracownicy na 
każdym szczeblu mają możliwość wyka-
zania się pomysłowością i inicjatywą 
w procesie tworzenia nowych produktów, 
marek itd. Firma kładzie m.in. nacisk na 
podnoszenie kompetencji pracowników 
podczas szkoleń i kursów oraz wspiera ich 
pasje, zapewniając udział w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych.

Sokpol-Koncentraty

Wyróżnienie w kategorii 
Branża spożywcza

Firma Sokpol-Koncentraty powstała 
w 2005 r. Spółka ma zakład w miejscowo-
ści Zagłoba w rejonie jednej z większych 
baz surowcowych w Polsce, znanym z upra-
wy jabłek, gruszy, wiśni, porzeczek i innych 
owoców. Zakład produkcyjny ma pełną 
infrastrukturę techniczną do prowadzenia 
działalności związanej z przetwórstwem 
owoców i warzyw. Zakład ma wysoko 
rozwinięte zaplecze technologiczne oraz 
inwestuje w pozyskiwanie nowych tech-
nologii. Firma przetwarza rocznie ok. 50 
tys. ton owoców (głównie jabłek). Produ-
kuje ok. 8 tys. ton koncentratów owoco-
wych i ok. 3 tys. ton przecierów. 

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA

Wyróżnienie w kategorii 
Pracodawca Roku

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA to 
firma produkująca srebrne i platerowane 
sztućce oraz galanterię stołową od prawie 
200 lat. Korzysta ze srebra wydobywane-
go w Polsce, a proces produkcji wyrobów
jest jednym z najbardziej ekologicznych 
– każdy srebrny odpad powraca do prze-
topienia i dalszej produkcji. Co więcej, 
firma produkuje sztućce oraz zastawę sto-
łową, bazując na modelach pochodzących
z XIX w. Produkcja w dużej mierze opiera 
się na ręcznej, rzemieślniczej pracy zespo-
łu. Firma zapewnia pracownikom możli-
wość podnoszenia swoich umiejętności 
oraz pracę w miłej, rodzinnej atmosferze.

Zakład Elektroniczny POLLIN

Wyróżnienie w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Zakład Elektroniczny POLLIN to rodzinna 
firma produkcyjna założona w stycz-
niu 1993 r. Zajmuje się konstruowaniem 
i produkcją najwyższej jakości urządzeń 
elektronicznych dla automatyki i energo-
elektroniki, stawiając przy tym na inno-
wacyjność i niezawodność. Przez lata 
stworzyła profesjonalny zespół pracow-
ników. Każdy wyrób wykonywany jest ze 
starannością i poddawany dokładnej kon-
troli jakości. Osiągnięcia firmy to wpro-
wadzenie na rynek wielu innowacyjnych 
produktów, które stały się standardem 
i są powszechnie produkowane i stoso-
wane.
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Anthony Crawford, dyrektor operacji
produkcyjnej 3M w Polsce, członek 
zarządu 3M Wrocław i 3M Poland 
Manufacturing 
Wyróżnienie w kategorii CEO Roku 2018

Anthony Crawford od 2016 r. zarzą-
dza wszystkimi operacjami produkcyj-
nymi 3M w Polsce. Są to zakłady we 
Wrocławiu, Janinowie i Rabce, zatrudnia-
jące łącznie ponad 3 tys. pracowników. 
W ciągu 20 lat kariery w 3M piastował 
różne stanowiska w obszarze zarządza-
nia produkcją i łańcuchem dostaw, m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech 
i Szwajcarii. Doświadczenie oraz bliska 
relacja z Polską, wzmocniona względami 
rodzinnymi, wzbogacają jego perspektywę 
oraz zdolność dostrzegania i przekłada-
nia ważnych zjawisk i zależności, w któ-
rych działa 3M w Polsce, na rozwój firmy 
w przyszłości.

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu 
Mennicy Polskiej
Wyróżnienie w kategorii CEO Roku 2018

Grzegorz Zambrzycki ma blisko 20-let-
nie doświadczenie w zarządzaniu dużymi 
spółkami. Jako absolwent Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego i posia-
dacz dyplomu MBA University of Bristol 
and École Nationale des Ponts et Chaus-
sées, łączy przygotowanie teoretyczne 
z praktyką w biznesie. Z Mennicą Pol-
ską jest związany od 2011 r. W zarządza-
niu kieruje się dążeniem do skuteczno-
ści i  zapewnienia najwyższego poziomu 
produktów i usług. Jako prezes spółki, 
przyczynił się do istotnej poprawy wyni-
ków poprzez konsekwentną ekspansję na 
rynek światowy oraz przemyślaną realiza-
cję strategii związanej z optymalnym zago-
spodarowaniem wszystkich segmentów 
działalności firmy.

Jacek Rutkowski, prezes zarządu 
Grupy Amica
CEO Roku 2018

Jacek Rutkowski konsekwentnie i sku-
tecznie realizuje wizję przeobrażenia pol-
skiej firmy z tradycjami w liczącą się 
na świecie grupę i markę branży AGD. 
Grupa Amica pod jego rządami nie-
przerwanie zwiększa obroty oraz popra-
wia swoją pozycję. Zdobywa sukcesyw-
nie kolejne rynki, sprzedając duże i małe 
AGD pod markami Amica oraz Hansa 
(na wschodzie Europy), Gram (w Skandy-
nawii) i CDA (w Wielkiej Brytanii). Jacek 
Rutkowski jest także inicjatorem powo-
łania w 2005 r. Fundacji Amicis. Celem 
tej organizacji jest niesienie pomocy tym, 
którzy jej najbardziej potrzebują, tj. dzie-
ciom, ludziom starszym, schorowanym, 
samotnym i bezdomnym lub osobom uza-
leżnionym.

3M Wrocław

Fabryka Roku 2018 w kategorii Bezpieczna fabryka
Fabryka Roku 2018 w kategorii Branża chemiczna i tworzyw sztucznych
Nagroda główna: Fabryka Roku 2018 w kategorii Fabryka Roku

Historia operacji produkcyjnej 3M w Pol-
sce rozpoczęła się w 2001 r. od zakupu 
przez amerykański koncern na Warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
wrocławskiej fabryki Viscoplast, produ-
centa m.in. plastrów opatrunkowych 
i leczniczych. W latach 2002–2004 

została utworzona kolejna fabryka, zwią-
zana z produkcją unieruchomień synte-
tycznych Scotchcast™. W ciągu kilku lat 
w stolicy Dolnego Śląska powstał Super-
hub 3M, obecnie najszybciej rozwijające 
się centrum produkcyjne 3M na świecie, 
z którego pochodzi większość innowacyj-

nych produktów sprzedawanych na lokal-
nych i globalnych rynkach. 

W ciągu ostatnich 18 lat firma 3M 
zbudowała we Wrocławiu innowacyjne 
przedsiębiorstwo liczące się na global-
nej mapie koncernu. Wartość inwestycji 
wynosi ponad 500 mln dolarów, a plany 
biznesowe firmy zakładają, że właśnie 
z Polski ma w przyszłości pochodzić ok. 
70% produkcji eksportowanej do krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

W skład centrum produkcyjnego wcho-
dzą fabryki z nowoczesnymi parkami 
maszynowymi, w których produkowane 
są m.in. taśmy i kleje przemysłowe, arty-
kuły ochrony osobistej, wkłady filtrujące, 
maty wygłuszające i materiały izolacyjne 
do katalizatorów stosowane w przemyśle 
motoryzacyjnym oraz materiały dla labo-
ratoriów mikrobiologicznych. Ponadto na 
terenie centrum produkcyjnego powstały 
Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu 
oraz Centrum Badań i Rozwoju, w któ-
rym dzięki pracy prawie stu naukowców 
i inżynierów tworzone są nowe lub udo-
skonalane obecne już na rynku produkty, 
kierowane do odbiorców praktycznie na 
całym świecie.
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3M Wrocław            Fabryką Roku 2018
Z Anthonym Crawfordem, 

dyrektorem operacji produkcyjnej 3M 
w Polsce oraz członkiem zarządu 

3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing, 
rozmawia Bohdan Szafrański
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Bohdan Szafrański: Jury konkursu 
Fabryka Roku 2018 zdecydowało o przy-
znaniu nagrody głównej w tej edycji 
wydarzenia firmie 3M Wrocław. Wro-
cławski zakład koncernu 3M otrzy-
mał również tytuł Fabryki Roku 2018 
w kategoriach Bezpieczna fabryka oraz 
Branża chemiczna i tworzyw sztucz-
nych. Proszę powiedzieć, co wyróżnia 
zakład 3M we Wrocławiu?
Anthony Crawford: 3M Superhub we 
Wrocławiu to jedno z najdynamiczniej 
rozwijających się centrów produkcyjnych 
naszej firmy na świecie. W ciągu niespeł-
na 10 lat ulokowano w nim wytwarzanie
wielu innowacyjnych i sztandarowych pro-
duktów 3M, które są dostarczane naszym 
klientom praktycznie na wszystkich kon-
tynentach. Rozwój zakładu wiąże się oczy-
wiście z ciągłym udoskonalaniem proce-
sów i wdrażaniem nowoczesnych rozwią-
zań w obszarze automatyzacji czy cyfry-
zacji. Jednak to, na co szczególnie zwra-
camy uwagę, to realizowanie we wszyst-
kich aspektach naszej działalności polity-
ki uwzględniającej cele zrównoważonego
rozwoju. Dzięki temu wspieramy naszych 
partnerów biznesowych w budowaniu in-
nowacyjnych i przyjaznych otoczeniu roz-
wiązań oraz przyczyniamy się do trans-
feru nowych technologii i know-how.

Czołowe miejsce wśród wartości firmy 
zajmują z pewnością bezpieczeństwo pra-
cowników i ochrona środowiska. Szybki 
wzrost oznacza więcej wyzwań w obszarze 
rozwoju kultury bezpieczeństwa i szko-
lenia personelu. Aktywnie inwestujemy 
w szkolenia pracowników służby BHP 
i inżynierów, czyniąc z nich ekspertów 
wspierających swoją wiedzą inne kraje, 
takie jak Turcja, Rosja, Włochy i RPA. 

W jaki sposób realizują Państwo poli-
tykę bezpieczeństwa i ochrony środowi-
ska w firmie 3M? 
W zapewnieniu bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz zachowaniu 
dbałości o ochronę środowiska natural-
nego ważne są wytyczne korporacyjne 
obowiązujące we wszystkich zakładach 
produkcyjnych 3M na świecie. Zasady 
polityki BHP i środowiska są stosowane 
wobec wszystkich pracowników i podwy-
konawców. 

Na czym owa polityka polega?
Bezpieczny zakład produkcyjny to pro-
duktywne miejsce pracy, a odpowied-

nie zagospodarowanie przestrzeni i ana-
liza warunków pracy pozwalają na reduk-
cję wysiłku pracowników i poprawę 
wydajności. Analiza odchyleń proceso-
wych, ocena ryzyka oraz analiza warstw 
ochrony (layers of protection – LOPA) 
pomagają zapobiegać wypadkom, zmniej-
szają występowanie zakłóceń w procesie 
(w tym awarii), a także redukują koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

A więc cele związane z bezpieczeństwem 
w 3M są również wskaźnikami jakości 
i skuteczności działania zakładów?
Zgadza się. Firma analizuje wszystkie 
przyczyny wypadków przy pracy, zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych i poten-
cjalnych zagrożeń w środowisku pracy. 
Taka analiza dotyczy absolutnie wszyst-
kich pracowników – etatowych, ale także 
tymczasowych czy pracowników firm 
zewnętrznych, realizujących projekty 
na terenach 3M. Wszystkie wypadki 
oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
są raportowane w korporacyjnej bazie 
WIMS, w której nadzorowane jest wyko-
nanie zdefiniowanych powypadkowych 
akcji prewencyjnych i korygujących. Kie-
rownictwo zakładu jest odpowiedzialne 
za wykonanie wszystkich działań na czas.

Na podstawie danych z bazy WIMS 
globalny zarząd 3M nagradza fabryki, 
które przepracowały bezpiecznie i bezwy-
padkowo 2 lata lub 2 mln roboczogodzin. 
Co więcej, 3M wyróżnia zakłady, które 
wdrażają najlepsze praktyki w zakre-
sie bezpieczeństwa, szczególnie docenia-
jąc projekty inżynieryjne poprawiające 
bezpieczeństwo i ergonomię oraz zmniej-
szające negatywny wpływ prowadzonej 
działalności gospodarczej na środowisko 
naturalne.

Czy wymagania firmy są sformułowane 
w postaci jakichś standardów?
Tak, wewnętrzne wymagania w 3M są 
zapisane w formie standardów, tzw. Glo-
bal Health and Safety Plan (GHSP) i Glo-
bal Environmental Management Self Asses-
sment (GEMSA). Zgodność z nimi jest 
regularnie audytowana przez międzyna-
rodowy zespół ekspertów. Każdy zakład 
3M na świecie tworzy roczny plan EHS 
i co kwartał raportuje zakres jego realiza-
cji do zarządu korporacji. 

Standardy GHSP i GEMSA wykra-
czają poza krajowe, a nawet europejskie 
normy i wymagania. Przykładowo, stan-

dard GHSP dotyczący bezpiecznego wyłą-
czania i izolacji maszyn podczas konser-
wacji (LOTO) został w pełni wdrożony 
we wszystkich jednostkach 3M w Polsce, 
by chronić pracowników obsługujących 
i serwisujących maszyny. 

Kulturę bezpieczeństwa w zakładach
3M w Polsce buduje również system Beha-
vioral Based Safety (BBS), który polega na
przeprowadzaniu codziennych indywidu-
alnych rozmów z pracownikami na tematy
związane z ich bezpieczeństwem. Celem 
3M w Polsce jest podjęcie w ciągu roku 
co najmniej czterech rozmów z każdym 
z 3 tys. pracowników po to, by wzmac-
niać ich pozytywne zachowania, budo-
wać świadomość i eliminować ryzyko na 
poszczególnych stanowiskach pracy.

W zakładach 3M działa ponadto Grupa 
Szybkiego Reagowania, składająca się 
z osób przeszkolonych do szybkiej reakcji 
w sytuacji zagrożenia (udzielanie pierw-
szej pomocy, koordynacja ewakuacji, usu-
wanie wycieków, asekuracja i prowadze-
nie akcji ratunkowej z przestrzeni zam-
kniętych i przy pracach na wysokości). 

Czy ważne jest dla Państwa, jak kwestie 
bezpieczeństwa pracy postrzegają sami 
pracownicy?
Jak najbardziej. Kierownictwo zakładów 
przeprowadza okresowe ankiety w pełni 
poświęcone bezpieczeństwu na stanowi-
skach pracy. Wyniki ankiet są szczegó-
łowo analizowane i stanowią podstawę 
do planowania i podejmowania działań 
w celu ograniczenia ryzyka i doskonale-
nia kultury bezpieczeństwa w firmie 3M.

W tym miejscu chciałbym dodać, że 
w 3M pracownicy służby BHP nazy-
wani są „inżynierami BHP” (EHS Engi-
neers), ponieważ znaczną część swojej 
pracy poświęcają zastosowaniu nauki, 
rozwiązań technicznych usprawniają-
cych bezpieczeństwo na stanowiskach 
pracy. Wszyscy specjaliści BHP zatrud-
niani w firmie 3M przechodzą specjali-
styczne szkolenia z zakresu korporacyj-
nych wymagań BHP, używanych w firmie 
narzędzi i technik utrzymywania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem.

Wspomniał Pan na początku rozmowy, 
że w 3M Wrocław niezwykle ważny jest 
zrównoważony rozwój.
Tak jest. Sztandarowym programem 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 3M 
jest globalny program 3P – Pollution Pre
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vention Pays (Zapobieganie zanieczysz-
czeniu się opłaca). Zakłady produkcyjne 
3M na całym świecie mają wyznaczone 
cele z zakresu minimalizowania negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne. 
Cele obejmują m.in. ograniczenie zużycia 
wody, energii i niebezpiecznych substan-
cji chemicznych (np. rozpuszczalników) 
oraz redukcję odpadów. 

System zarządzania środowiskowego 
we wszystkich zakładach 3M w Polsce 
jest zgodny z normą ISO 14001, a zarzą-
dzania energią – z normą ISO 50001. 

W 3M stawiamy również na trans-
port zbiorowy i ekologiczne rozwiązania, 
dlatego uruchomione zostały cztery bez-
płatne linie autobusowe dla naszych pra-
cowników. Z linii codziennie korzysta ok. 
200 pracowników 3M, co bezpośrednio 
przekłada się na kilkaset aut mniej dzien-
nie w okolicy naszego zakładu.

Jaki jest poziom bezpieczeństwa 
w fabryce we Wrocławiu w porównaniu 
z innymi fabrykami 3M na świecie? 
W porównaniu z innymi lokalizacjami 
3M w Europie znajdujemy się na podob-
nym poziomie bezpieczeństwa jak Niemcy
czy Wielka Brytania oraz wyróżniamy się 
w zakresie poprawy ergonomii na tle ta-
kich krajów, jak Francja czy Włochy. Rea-
lizujemy największą liczbę projektów ergo-
nomicznych w Europe i w tej kategorii
jesteśmy na drugim miejscu na świecie,
zaraz po Stanach Zjednoczonych. Wskaź-
niki odnoszące się do wdrażania wewnę-
trznego systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem GHSP i środowiskiem GEMSA są 
wyższe w Polsce niż w innych krajach.

Czy odnotowali Państwo trudności we 
wdrażaniu rozwiązań w zakresie bezpie-
czeństwa?
Na pewno przejściowe trudności wystą-
piły w okresie wdrażania systemu LOTO. 
Wynikało to z tego, że z jednej strony nie 
istnieją żadne krajowe regulacje prawne 
wymagające blokowania maszyn i ich 
oznakowania Lock out/Tag out podczas 
czynności konserwacyjnych i porządko-
wych. Naszym pracownikom brakowało 
też wiedzy i zrozumienia tematu.

Jak poradzili sobie Państwo z tym pro-
blemem?
Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, było
poznanie najlepszych praktyk obowiązu-
jących w innych zakładach 3M na świecie

oraz w innych firmach o zasięgu między-
narodowym. Nasze rozwiązanie zostało 
wypracowane w oparciu o najlepsze we-
wnętrzne i zewnętrzne praktyki. Na tej 
podstawie opracowaliśmy lokalny plan 
działań, zakupiliśmy niezbędny sprzęt, 
przeprowadziliśmy przegląd maszyn, zre-
alizowaliśmy kampanię informacyjną obej-
mującą szkolenia praktyczne z użytkowa-
nia sprzętu, filmy szkoleniowe LOTO oraz 
wydanie kompleksowych, ale krótkich 
instrukcji LOTO dla każdej z maszyn. 
Stworzyliśmy ponad 2,5 tys. mapek LOTO 
dla naszych maszyn i instalacji. Filmy na-
szego autorstwa dotyczące LOTO zostały 
przetłumaczone na język angielski, co 
pozwala nam na dzielenie się najlepszymi 
praktykami i opracowanymi procedurami
z innymi jednostkami 3M na całym świecie.

A co z podwykonawcami? Wspomniał 
Pan wcześniej, że ich również dotyczą 
zasady polityki BHP.
Firmy podwykonawcze często mają niż-
szą świadomość standardów bezpie-
czeństwa. Ta sytuacja wymagała od 3M 
większego zaangażowania się w szczegó-
łowe określenie prac, dodatkowe szkole-
nia BHP, kontrolę i nadzór pracy podwy-
konawców. 

Każda firma realizująca pracę w 3M 
ma przypisanego opiekuna, tzw. DR 
(designated representative), który pomaga 
wdrożyć i utrzymać wysokie standardy 
3M podczas realizacji prac. Taki opie-
kun razem z przedstawicielem podwyko-
nawcy jest odpowiedzialny za stworzenie 
sposobu wykonania i oceny ryzyka dla 
tej konkretnej pracy. Ponadto DR na bie-
żąco nadzoruje pracę firmy zewnętrznej 
w całym zakresie jej obowiązków (m.in. 

badania lekarskie, szkolenia BHP, upraw-
nienia, stosowanie substancji chemicz-
nych, wymagane pozwolenia na pracę, 
stosowanie środków ochrony indywidu-
alnej, odpowiednie zagospodarowanie 
odpadów). Specjalnie do tego celu stwo-
rzono dedykowaną bazę podwykonaw-
ców 3M DR, w której uzyskuje się akcep-
tacje kierownictwa na prowadzenie na 
terenie 3M prac, w tym prac szczególnie 
niebezpiecznych.

Czym charakteryzuje się asortyment 3M?
Produkty 3M, zgodnie z filozofią firmy, 
poprawiają jakość życia oraz wycho-
dzą naprzeciw największym współcze-
snym wyzwaniom cywilizacyjnym. Spe-
cyfika produktów 3M powoduje, że ich 
właściwe zastosowanie wymaga wsparcia 
technicznego oraz prowadzenia aktyw-
nych działań edukacyjnych skierowanych 
do profesjonalistów z wielu branż – od 
lekarzy i pielęgniarek po spawaczy i inży-
nierów branży drogowej. Dlatego w natu-
ralny sposób partnerami 3M są instytuty 
naukowo-badawcze, stowarzyszenia bran-
żowe i naukowe, eksperci. 

Warte podkreślenia jest również to, że 
ponad połowa pomysłów na nowe pro-
dukty w Europie Środkowo-Wschodniej 
została wygenerowana przez polski Dział 
Badań i Rozwoju 3M. Plasuje się on 
w pierwszej piętnastce pod względem 
wpływu na rozwój nowych produktów 
i technologii 3M na świecie. 

Z których produktów wytwarzanych 
obecnie we Wrocławiu są Państwo 
szczególnie dumni?
Wśród przełomowych rozwiązań, które 
zostały opracowane w Polsce, można 
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wyróżnić m.in. nową generację opatrun-
ków 3M™ Scotchcast™, które zastępują 
tradycyjny gips mineralny, czy też innowa-
cyjne tarcze ścierne – 3M™ Cubitron™II. 

W fabryce dywizji Personal Safety 
wytwarzane są produkty ochrony osobi-
stej, takie jak ochronniki słuchu, maski 
i półmaski wielokrotnego użytku i hełmy 
ochronne, a także systemy z wymuszo-
nym obiegiem powietrza. Poszukiwa-
nia optymalnych rozwiązań w zakre-
sie ochrony przed szkodliwym hałasem 
w miejscu pracy pozwoliły stworzyć fir-
mie 3M unikatową propozycję – ochron-
niki słuchu 3M™ Peltor seria X, które 
łączą właściwości tłumienia dźwię-
ków oraz wyjątkowy komfort noszenia. 
Dodatkowo nauszniki 3M™ Peltor™ seria 
X mogą być mocowane do większości heł-
mów ochronnych. 

Punktem wyjścia przy opracowywa-
niu innego produktu ochrony osobistej 
– półmaski 3M™ Aura™ 9300+, były 
doświadczenia użytkowników – pracow-
ników fabryk, którzy często odczuwali 
dyskomfort, stosując konwencjonalne 
półmaski. Przy jej tworzeniu zadbano 
o to, by była nie tylko bezpieczna, ale 
i wygodna. W tym celu wdrożono inno-
wacyjne technologie, dzięki którym 
zwiększył się przepływ powietrza przez 
filtr, co znacznie ułatwia oddychanie, 
a konstrukcja maski dobrze dopasowuje 
się do nosa oraz konturów oczu, zapew-
niając szerokie pole widzenia i ułatwiając 
korzystanie z okularów. 

Mało kto wie, że włóknina Thin-
sulate, wykorzystywana do ocieplenia 
odzieży, jest również obecna w przemy-
śle motoryzacyjnym i służy do wygłu-
szenia wnętrz pojazdów. Thinsulate aku-

styczny to lekki, oddychający i elastyczny 
materiał, którego mikrowłókna są znacz-
nie cieńsze od większości innych synte-
tycznych materiałów i dzięki temu mogą 
zgromadzić więcej powietrza na mniejszej 
powierzchni, co stanowi doskonałą izola-
cję. Thinsulate akustyczny jest wykorzy-
stywany do wygłuszenia wielu elementów 
nadwozia samochodu, od drzwi poprzez 
dach, nadkola, boki karoserii oraz maskę, 
gdzie pozwala wyeliminować szczególnie 
uciążliwe hałasy dobiegające z silnika. 

Z kolei płytki Petrifilm™ służą produ-
centom i przetwórcom żywności do kon-
troli mikrobiologicznej produktów i pół-
produktów we własnych zakładach. 
Płytka Petrifilm jest gotowym do pobie-
rania próbek systemem pożywek hodow-
lanych, zawierającym zmodyfikowane 
składniki odżywcze, selektory dla wybra-
nego typu bakterii, rozpuszczalny w zim-
nej wodzie środek żelujący oraz wskaź-
niki barwne ułatwiające zliczanie kolonii 
bakteryjnych danego typu. 

W sąsiadującym z 3M Superhub zakła-
dzie produkcji medycznej wytwarzane są 
produkty marki Viscoplast™ oraz lekkie 
gipsy Scotchcast™. Viscoplast od wielu 
lat cieszy się zaufaniem klientów, czego 
wyrazem są liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Plastry i opatrunki marki 3M Visco-
plast doskonale przylegają i dopasowują 
się do skóry, stanowią ochronę przed 
zanieczyszczeniami, są wodoodporne 
i oddychające oraz trwałe.

Jury konkursu Fabryka Roku 2018 doce-
niło sposób zarządzania i kierowania
firmą przez Pana, przyznając Panu wy-
różnienie w kategorii CEO Roku. To 
również wyróżnienie dla samej firmy 
– producenta innowacyjnych produktów 
w równie nowoczesnym środowisku pro-
dukcyjnym. Czy mógłby Pan uchylić
rąbka tajemnicy i przybliżyć naszym czy-
telnikom, jakie projekty Pan nadzoruje?
W ramach mojej funkcji nadzoruję działa-
nia operacyjne podległych mi zakładów, 
ale też wdrażam nowe projekty inwesty-
cyjne i optymalizacyjne w różnych obsza-
rach funkcjonowania organizacji. Należy 
do nich m.in. rozwój obecnych zakładów 
i nowe inwestycje – kontynuowanie dłu-
gofalowego rozwoju Superhubu, gdzie 
celem jest osiągnięcie poziomu 200 mln 
dolarów inwestycji w ciągu dwóch lat 
i zwiększenie tym samym potencjału ope-
racji produkcyjnej 3M w Polsce. Kolej-

nym projektem jest wprowadzanie kom-
pleksowych procesów z zakresu automaty-
zacji oraz cyfryzacji produkcji, co pozwala 
na umacnianie podejścia proklienckiego 
oraz podniesienie gotowości firmy do roz-
wijania koncepcji Przemysłu 4.0.

Wśród zrealizowanych projektów mogę 
wymienić m.in.: wdrażanie, we współ-
pracy z zespołem EHS (BHP), wielu inno-
wacyjnych rozwiązań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, co 
pozwoliło znacznie zredukować wskaźnik 
wypadków w pracy skutkujących zwol-
nieniami lekarskimi, a także wdrożenie 
systemu klasy ERP (Enterprise Resource 
Planning) w 2017 r. we wszystkich zakła-
dach produkcyjnych 3M w Polsce, które 
zostało uznane za wzorcowe dla innych 
lokalizacji 3M na świecie.

Jakie są plany firmy na najbliższe mie-
siące w zakresie produkcji i programów 
bezpieczeństwa?
Dążymy do zwiększenia wydajności pro-
dukcji, automatyzacji procesów oraz lep-
szego zarządzania danymi, w tym lepszej 
wizualizacji naszych wskaźników.

3M w dalszym ciągu będzie rozwijać
programy wpływające na podniesienie po-
ziomu kultury bezpieczeństwa oraz na 
obserwowanie zachowań pracowników 
(BBS). Globalnie jesteśmy w fazie wdroże-
niowej nowego systemu do ewidencjono-
wania proaktywnych działań ze strony 
kierownictwa i osób zarządzających na 
każdym szczeblu organizacji (See & Act). 
Dzięki tym działaniom każdego dnia chce-
my zwiększać poziom bezpieczeństwa 
w 3M poprzez lepszy nadzór nad zada-
niami po wykrytych niezgodnościach.

Dodatkowo w tym roku skoncentru-
jemy się na wzmocnieniu analizy zagro-
żeń procesowych (PHA) przy wykorzy-
staniu nowej, udoskonalonej i bardziej 
szczegółowej oceny niezawodności zabez-
pieczeń procesów wysokiego ryzyka. 
W ubiegłym roku ukończyliśmy wstępne 
szkolenie w tym zakresie. Na początek 
tego roku mamy zaplanowane warsztaty 
praktyczne w jednej z naszych mniejszych 
fabryk w Polsce, których wyniki zostaną 
przeanalizowane wraz z zespołem spe-
cjalistów z USA, a następnie wdrożone 
w pozostałych fabrykach 3M w Polsce. 

Podsumowując, w obszarze poprawy 
bezpieczeństwa w 3M cały czas dzieje się
bardzo wiele, i to z pewnością jest w naszej 
organizacji stała i niezmienna tendencja. 
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FIRMA PREZENTUJE

A naliza danych w produkcji nie jest 
atwym wyzwaniem. W wielu zak a-

dach dane jako ciowe s  zapisywane
w przeró nych miejscach i formatach, co 
znacznie utrudnia ich analiz . Czas mi dzy 
wygenerowaniem danych a wynikami analizy 
jest d ugi, a samo zbieranie istotnych danych 
jest kosztownym procesem. Zmianie ulegaj

procesy, produkty i co za tym idzie, zapotrze-
bowanie na informacje. Chcemy zwróci  uwa-
g  na pi  kluczowych w a ciwo ci Platformy 
SPC, które s  odpowiedzi  na te problemy.

Platforma SPC (Statistical Process Control) 
to kompleksowe rozwi zanie, które s u y 
do monitorowania du ej ilo ci parametrów 

procesu produkcyjnego: zbierania danych, 
analizowania ich metodami statystycz-
nymi oraz udost pniania wyników analiz. 
Platforma pozwala wyznacza  wska niki zdol-
no ci procesu oraz szybko wykrywa  jego nie-
standardowe zachowanie. Dzi ki temu mo -
liwe jest sprawne zidentyfikowanie i usuni -
cie przyczyn problemów, ci g e doskonalenie 
procesów oraz podniesienie jako ci i efek-
tywno ci produkcji.

Analiza danych
Wszystkie dane s  zapisywane bezpo red-
nio w bezpiecznej i wydajnej centralnej 
bazie danych. Dzi ki temu ka dy u ytkow-
nik ma gwarancj  pracy na aktualnych zaso-
bach. Platforma SPC dostarcza szerokie mo -
liwo ci analizy zgromadzonych danych, obli-
cza wska niki zdolno ci procesu, monito-
ruje przebieg procesu za pomoc  kart kon-
trolnych. Analiza odbywa si  na bie co, a jej 
rezultaty dost pne s  natychmiast po wpro-
wadzeniu danych.

Do analizowania danych i budowania modeli 
statystycznych w Platformie SPC wykorzy-
stano oprogramowanie STATISTICA, u ywane 
jako silnik analityczny w systemach dostar-
czanych przez StatSoft Polska. Powsta e 
modele s  wykorzystywane mi dzy innymi 
przy poszukiwaniu optymalnych ustawie  
procesu, przewidywaniu w a ciwo ci produk-
tów i szacowaniu ryzyka wyst pienia awa-
rii. W zale no ci od potrzeb stosujemy ró ne 
metody – od prostych technik klasycznej sta-
tystyki po zaawansowane narz dzia sztucz-
nej inteligencji.

Gromadzenie danych
Sprawne automatyczne wprowadzanie zgro-
madzonych danych umo liwia modu  inter-
fejsowy ETL, który pobiera dane z maszyn 
i urz dze , zewn trznych systemów (np. ERP,
LIMS, MES, SCADA), baz danych lub plików. 
Posiada on du e mo liwo ci konfiguracji 
i adaptacji, co pozwala na pobranie danych 

Doskonalenie i optymalizacja procesów to bez w tpienia 
jedno z najwa niejszych wyzwa  dzisiejszych przedsi biorstw 
produkcyjnych. Korzystaj c z wieloletnich do wiadcze  firmy 
StatSoft Polska w budowaniu przemys owych systemów 
do monitorowania i analizy danych metodami statystycznymi, 
prezentujemy rozwi zanie, które pomo e mu sprosta .

Analiza danych 
w s u bie jako ci i produkcji

StatSoft 06 art spons press.indd   4 2019-03-11   13:34:11
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z wielu ró nych róde . Poniewa  cz sto zda-
rza si , e nie wszystkie dane mog  zosta  
pobrane do systemu automatycznie, w plat-
formie zaimplementowano tak e mechani-
zmy skutecznie ograniczaj ce ryzyko pomy ek 
przy r cznym wprowadzaniu danych. Dane 
z urz dze  pomiarowych pod czonych bez-
po rednio do stanowiska r cznego wprowa-
dzania danych pobierane s  automatycznie 
lub pó automatycznie. 

Alarmowanie
Podstaw  generowania ostrze e  i alarmów
s  wszelkie sygna y wiadcz ce o rozregu-
lowaniu procesu, przekroczeniu granic 
ostrzegawczych, wyst pieniu okre lonego 
trendu. Dzi ki temu, e podstawowe ana-
lizy s  wykonywane natychmiast po pojawie-
niu si  danych, mamy mo liwo  szybkiego 
i skutecznego reagowania. Alarmy mog  by  
wysy ane e-mailem lub SMS-em, mog  mie  
równie  posta  ostrze e  wy wietlanych pod-
czas wprowadzania danych lub na pulpitach 
mened erskich. 

Udost pnianie wyników analiz
Najwygodniejszy dost p do danych uzyskamy 
poprzez portal intranetowy. Umo liwia on 
przegl danie danych na ró nych poziomach 
szczegó owo ci w prosty, intuicyjny sposób. 
Dost p do poszczególnych komponentów 
systemu mo e by  ograniczony ze wzgl du 
na typ i rol  u ytkownika. Funkcjonalnym 
sposobem monitorowania s  pulpity mene-
d erskie, które poprzez ró nokolorowe 
wska niki prezentuj  stan procesów produk-
cyjnych. 

Elastyczno
To niezwykle istotna cecha platformy, która 
pozwala wykorzystywa  j  w fabrykach o ró -
norodnej strukturze i specyfice procesów,
a tak e dostosowywa  si  do zmian – przebieg
procesów, specyfikacje, produkty, receptury, 
maszyny nie s  ustalone raz na zawsze.

Elastyczno  zapewnia modu  zarz dzania
metadanymi, który s u y do konfiguracji 
Platformy SPC i okre lania sposobu przepro-
wadzania analiz. W tym module definiuje si  
m.in.: linie produkcyjne, maszyny, stanowi-
ska pomiarowe, mierzone parametry, pro-
dukty, urz dzenia pomiarowe granice spe-
cyfikacji dla ka dej pary produkt-parametr, 
u ytkowników i ich uprawnienia, listy przy-
czyn i dzia a .

Du e mo liwo ci konfiguracji Platformy SPC 
sprawiaj , e mo na j  sprawnie wdro y  
i szybko osi gn  p yn ce z tego korzy ci:

• skrócenie czasu wykonywania pomiarów,
• zwi kszenie pewno ci i wiarygodno ci danych,
• automatyzacja rutynowych dzia a  (np. 

wprowadzanie danych, przygotowywanie 
raportów) i ograniczenie ich kosztów, 

• natychmiastowa wiedza o sytuacjach 
alarmowych,

• identyfikacja „w skich garde ”,
• obni enie kosztów z ej jako ci,
• zwi kszenie efektywno ci produkcji,
• spe nienie wymaga  normy ISO/TS 16949 

i ograniczenie kosztów z tym zwi zanych,
• usprawnienie zarz dzania sprz tem 

pomiarowym.
Krzysztof Bana , StatSoft Polska
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O d kilku lat targi AUTOMATICON 
odbywają się w halach nowocze-
snego warszawskiego centrum 

wystawienniczego EXPO XXI. To obiekt 
w centrum naszej stolicy, który zapewnia 
największą powierzchnię wystawienniczą, 
mieszczącą się w czterech halach. Hala 
nr 1 to największa hala EXPO XXI, która 

ma powierzchnię użytkową 5250 m². 
Druga (1050 m²) to centralna, reprezen-
tacyjna hala z wejściem głównym i przej-
ściami do hal nr 1 i 3 oraz centrum kon-
ferencyjnym. Hala nr 3 jest drugą co 
do wielkości – jej powierzchnia wynosi 
3600 m². Jak się okazuje, podobnie jak 
w 2018 r. wystawcy i zwiedzający nie 
będą korzystali z hali nr 4, mieszczącej się 
w nowym budynku. Jak twierdzą organi-
zatorzy targów, firmy PIAP i MVM, znaj-
dująca się poza głównym ciągiem zwie-
dzania hala nie zyskała akceptacji ani 
wystawców, ani zwiedzających. 

Tegoroczna edycja targów została 
podzielona na 13 bloków tematycznych. 
Najważniejsze z nich to: Aparatura kon-
trolno-pomiarowa i elementy automatyki; 
Automatyzacja – analogowe i cyfrowe sys-
temy; Robotyzacja – oprogramowanie, 
urządzenia, komponenty; Napędy: elek-
tryczne, pneumatyczne, hydrauliczne; 
Pompy dla przemysłu, energetyki, kopal-
nictwa; Zawory odcinające, bezpieczeń-
stwa, regulatory; Armatura pomocnicza 
i Elektronika przemysłowa.

Jakie nowości?
W zapowiedziach firm znalazły się nowe 
produkty, które będą prezentowane na 
targach, m.in. takie jak system akwizy-
cji danych Keysight DAQ970A, który 
pozwala przyspieszyć czas przeprowadza-
nia testów dzięki szybkim czasom skano-
wania kanałów oraz szerokim zakresom 
– niezależnie od tego, czy chce się zmie-
rzyć temperaturę, napięcie AC/DC, opór, 
częstotliwość lub prąd. 

Również najnowsze oscyloskopy Key-
sight z serii 1000X wykorzystują opaten-
towaną technologię MegaZOOM IV – za-
prezentuje je firma AM Technologies. 

Z kolei przedstawiciele firmy Lapp 
Kabel pokażą EPIC® POWER LS1 – złą-
cza okrągłe z szybkim systemem blo-
kowania EPIC® TWIST oraz przewód 
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE, spełniający 

Bohdan Szafrański

AUTOMATICON 2019

XXV Międzynarodowe Targi
Automatyki i Pomiarów
AUTOMATICON
Warszawa, 26–29 marca 2019 roku
Jak zawsze w marcu, również w tym roku odbędzie się największe 
w Polsce profesjonalne forum producentów, kompletatorów 
i odbiorców automatyki przemysłowej. W tym roku będzie 
to jubileuszowa 25. edycja tego znaczącego w naszym kraju 
wydarzenia, podczas którego spotykają się osoby zainteresowane 
automatyką przemysłową.
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wiele norm i zezwalający na użycie tylko 
jednego przewodu – od szafy sterowniczej 
lub falownika. Przewód ten jest odporny 
na promieniowanie UV, olej i jest trudno-
palny. Zwiedzający będą mogli zobaczyć 
również przewód przyłączeniowy z kodo-
waniem barwnym do zasilania w sieciach 

prądu stałego ÖLFLEX® DC 100, przy-
stosowany do budowy energooszczędnych 
sieci DC w instalacjach przemysłowych. 

System Hexapod firmy Flex Hex zapre-
zentuje firma Jorgensen EasyTech jako 
alternatywę dla dedykowanych szablonów 
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25. edycja targów 
AUTOMATICON
Miejsce: EXPO XXI, Warszawa-Wola, 
ul. Prądzyńskiego 12/14,
wjazd ul. Bema od ul. Kasprzaka

Godziny otwarcia targów:
→ 26 – 28 marca w godz. 9.00 – 17.00
→ 29 marca w godz. 9.00 – 15.00

Wstęp na targi jest bezpłatny

https://ateq.pl/
https://ateq.pl/
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i fikstur. Weidmüller pokaże na swoim 
stoisku złącza przemysłowe HDC Quick 
Termination. System łączeniowy Quick 
Termination (QT), zastosowany w nowych 
wkładach złączy przemysłowych HDC 
Rock Star® firmy Weidmüller, umożliwia 
znaczne przyspieszenie procesów insta-
lacji i modernizacji – rozwiązanie ofero-
wane jest tylko przez Weidmüller. Firma 
pokaże też zasilacze PROtop z modułem 
komunikacyjnym, które mogą być wypo-
sażone opcjonalnie w moduł komunika-
cyjny CANopen, umożliwiający ich zdalną 
obsługę. 

Firma igus w tym roku przedstawi 
serię e-prowadników E2.1. Wyróżnia je 
większa przestrzeń wypełnienia, łatwe 
wypełnianie i montaż, a także długa 
żywotność. Natomiast e-prowadniki 
E4.1L, które będą prezentowane na sto-
isku, to produkty cechujące się niższą 

wagą, wnętrzem przyjaznym dla przewo-
dów i ulepszonym stosunkiem wymiarów 
wewnętrznych do zewnętrznych. Łatwy 
dostęp do pełnej przestrzeni wewnętrz-
nej, obustronne otwieranie, najlepszy 
system separacji wnętrza i jeden z naj-
szybszych systemów otwierania spra-
wiają, że E4.1L są najszybszymi w mon-
tażu e-prowadnikami, których zastosowa-
nie pozwala zaoszczędzić nawet do 80% 
czasu konfekcjonowania i instalacji. 

Nordson Deutschland pokaże m.in. 
zawory iglicowe z serii xQR41V, które 
zaprojektowano pod kątem dokładnego 
i jednolitego dozowania cieczy. Charak-
teryzują się one zatrzaskiem z mechani-
zmem szybkiego zwalniania (QR), modu-
łową konstrukcją i o 60% mniejszym roz-
miarem w stosunku do standardowego 
zaworu dozującego. 

Z kolei firma STORK Instruments chce 
pokazać innowacyjny filtr detektorów wil-
gotności. STORK Instruments opraco-
wał Planarny Filtr Kontaktowy (zgłoszono 
patent), który chroni detektor od pyłków 
o średnicy powyżej 0,45 μm, skraplanej 
wody oraz frakcji węglowodorowej. 

Firma Poltraf natomiast zaprezentuje 
przetwornik temperatury i termostat Tra-
fag DTP 8180, który jest wyposażony 
w czujnik PT1000 o zakresie pomiaro-
wym od –50 do +150°C. Dostępny jest 
z szeroką gamą przyłączy procesowych, 
w tym również do gazu i NPT, a także tri-
clamp (DIN 32676), co pozwala na opty-
malną integrację w niemal każdej aplikacji. 

Na stoisku CoRobotics będzie można 
zobaczyć rodzinę współpracujących robo-
tów przemysłowych HCR do pracy cią-
głej 24/7/365. Charakteryzuje je 
łatwość programowania, bezpieczna praca 
z ludźmi i elastyczność zastosowań, co 
pozwala zrobotyzować każdy proces pro-
dukcyjny. Według wystawcy sprawdzają 
się one przy: montażu, załadunku i roz-
ładunku, pakowaniu, obsłudze maszyn, 
obróbce metalu, przetwórstwie tworzyw 
sztucznych i obsłudze wtryskarek, pra-
cach laboratoryjnych, testach i kontroli, 
paletyzacji, spawaniu, malowaniu, pole-
rowaniu, klejeniu i wielu innych aplika-
cjach. 

Również firma KUKA zaprezentuje 
roboty, w tym np. robota nowej gene-
racji – KR Quantec-2, który wyznacza 
nowe możliwości zarówno w klasycznym, 
jak i cyfrowym świecie produkcji. To 
robot łączący wydajność, ekonomiczność 
i wszechstronność, co pozwala na jego 
wykorzystanie w niemal każdym zakła-
dzie produkcyjnym. 

Poza tym firma Kradex pokaże obu-
dowy hermetyczne z serii ZP, a spółka 
INEE – m.in. platformę komunikacyjną 
KEPServerEX + IoT Gateway firmy 
Kepware (grupa PTC), wpisującą się 
w koncepcję Przemysłu 4.0. 

Węgierska firma KESACON zaprasza 
na stoisko, na którym zostanie zaprezen-
towany sprzęt marki KYOWA – m.in. ten-
sometry z przewodami marki MERICA, 
w tym igły testowe do ICT/FCT. 

AUTOMATICON 2019
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Z kolei system Stabilis – innowacyjną 
technologię dla Przemysłu 4.0, która 
wspiera cyfrowo praktyki Lean Manufac-

turing – zaprezentuje firma INDIGOBIRD, 
a firma CONTRA – nowoczesne sterow-
niki bezpieczeństwa z możliwością komu-

nikacji bezprzewodowej z rodziny Safety 
Simplifier, przyjaznego systemu projekto-
wania układów bezpieczeństwa. 

To oczywiście tylko kilka wybra-
nych przykładów rozwiązań z szerokiego 
wachlarza zapowiedzianych w tym roku 
nowości.

Warsztaty i prezentacje
Ważnym elementem targów AUTOMATI-
CON, którego nie mogło zabraknąć rów-
nież i w tym roku, są prezentacje i warsz-
taty prowadzone przez specjalistów z firm 
tegorocznych wystawców. Zawsze cieszą
się dużym zainteresowaniem i często z du-
żym wyprzedzeniem trzeba sobie zarezer-
wować możliwość wzięcia w nich udziału. 

W tym roku warsztaty organizuje m.in. 
firma ABB. O telemetrii i Internecie Rze-
czy (IIoT) opowiedzą Jerzy Białousz i Zbi-
gniew Betkier z firmy INVENTIA. 

Z kolei Bartłomiej Morawski i Leszek 
Jabłoński z firmy SABUR przedstawią ste-
rowanie, wizualizację i obsługę danych 
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Nowe gniazda  
z technologią  
Push-in

System  MasterIN 
Zaciski sprężynowe dla szybszego

okablowania i pewnego trzymania

podczas ruchu i wibracji.

FINDER Polska Sp. z o.o.
ul. Malwowa 126, 

60-175 Poznań

Tel. 61 865 94 07

Fax 61 865 94 26

finder.pl@findernet.com

findernet.com
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https://www.findernet.com/pl/poland
mailto:finder.pl@findernet.com
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procesowych z wykorzystaniem rozwią-
zań firmy ASEM. „Analityczne narzędzia 
klasy Industrial Intelligence, czyli raporty 
i pulpity nawigacyjne dla przemysłu i IoT. 
Praktyczne zastosowania krok po kroku” 
to temat kolejnej prezentacji tej firmy. 

Natomiast Movicon.Next – nową gene-
rację oprogramowania SCADA, przed-
stawi firma AB-MICRO. 

W kolejnym dniu targów dowiemy się 
m.in. o wieloosiowych kontrolerach ruchu 
i serwonapędach Estun (MULTIPROJEKT 
Automatyka). 

PIAP zaprezentuje przykłady eliminacji 
problemów technicznych występujących 
podczas badań EMC urządzeń prototypo-
wych i możliwości robotyzacji w przemy-
śle spożywczym. 

Natomiast o monitoringu i wizualizacji 
procesów produkcyjnych opowie przedsta-
wiciel firmy SEM. Będą wykłady o bezpie-
czeństwie (TECH-SYSTEM Group) oraz ka-
libracji higrometrów (STORK Instruments). 
Prezentacje na różne tematy przedstawi 
firma Siemens. W kolejnym dniu dowiemy 
się o rozwiązaniach systemowych Rittal
dla Industry 4.0, aplikacjach mobilnych 
Eurotronic, czy też panelach HMI, sys-
temach MES oraz rozwiązaniach dla ser-
wisu i utrzymania ruchu opartych na 
przemysłowych SMART GLASSES i o roz-
wiązaniach firmy BECKHOFF w przemy-
śle maszynowym. 

Nie jest to pełny zakres tematyki pre-
zentacji, debat i wystąpień specjalistów, 

jakie się odbędą w trakcie wszystkich dni 
targowych, a jedynie wybrane przykłady.

AUTOMATICON – fakty
Z okazji 25 lat targów AUTOMATICON 
warto przypomnieć kilka faktów i przed-
stawić związane z nimi dane statystyczne. 
Otóż łączna liczba różnych wystawców 
w latach 1995–2019 to 1289, a stoisk – 
ponad 6 tysięcy. Firmy biorące udział we 
wszystkich edycjach to: APAR, ELMARK 

Automatyka, MVM, PIAP, SABUR i Hans 
Plihal Polska/Celiko/MBB. Firmy biorące 
nieprzerwanie udział w targach od drugiej 
edycji to: AB-MICRO, IGE + XAO Polska, 
IMPOL 1 oraz NIVELCO.

Wystawcy reprezentowali takie kraje, 
jak: Austria, Belgia, Białoruś, Brazylia, 
Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Holandia, Japonia, 
Korea, Litwa, Niemcy, Polska, Słowacja, 
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Taiwan, 
Turcja, USA, Węgry, Włochy, Wielka Bry-
tania (łącznie 27 krajów). Liczba Zło-
tych Medali przyznanych w latach 1997–
2018 to 129, a firm laureatów konkursu 
na Złoty Medal – 64. Od roku 2003 
do chwili obecnej targi odbywają się na 
obiektach EXPO XXI. W minionym roku 
AUTOMATICON 2018 odwiedziło 12 
tysięcy osób, a na powierzchni wysta-
wienniczej wynoszącej 9800 m² 301 
wystawców zaprezentowało 540 firm.

W minionym roku Złoty Medal AUTO-
MATICON 2018 zdobyły firmy: ABB za 
IRB 14000 YUMI®, BOSCH REXROTH 
za ActiveCockpit – interaktywną plat-
formę komunikacji w zakładzie produk-
cyjnym, EATON ELECTRIC za moduły 
„T-CONNECTOR” IP67 – komponenty 
systemu SmartWire-DT, FINDER Pol-
ska za przekaźniki elektromagnetyczne 
w wykonaniu ATEX seria 39, seria 58, 
seria 66 oraz firma SABUR za system 
zarządzania i monitorowania mediów.

Bohdan Szafrański
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Jak zapowiadają się tegoroczne targi 
i czy wystawcy wrócą do dodatkowej 
nowej 4. hali?
W tym roku również nie będzie powrotu 
do dodatkowej hali. Tak jak informowali-
śmy w roku ubiegłym, hala nr 4, na którą 
czekaliśmy z nadzieją rozwiązania naszych 
problemów z powierzchnią, okazała się 
ostatecznie źródłem niekończących się 
nieporozumień i pretensji. Po siedmiu 
latach funkcjonowania targów w halach 
1–3, postawiona na uboczu, w oderwaniu 
od głównego kompleksu hala nr 4 po pro-
stu się nie przyjęła. Goście cały czas utoż-
samiali targi z halami 1–3 i nie pomogły 
tu żadne nasze działania: dodatkowe wej-
ścia, komunikaty radiowęzłowe, oznako-
wanie przejścia przez dostawiany łącznik, 
restauracja i strefa Wi-Fi. Po kilku latach 
walki w końcu się poddaliśmy i na razie 
nie planujemy powrotu do hali 4. Mamy 
różne pomysły, jak wykorzystać tę halę, 
ale to przyszłość.

Kto się pojawi w tym roku?
Jeśli chodzi o rotację wystawców, to sy-
tuacja wygląda podobnie jak w latach 
ubiegłych. Jedni się wycofują, a inni wra-
cają i pojawiają się nowi. Spośród firm, 
których nie było w 2018 roku, a są na 
tegorocznej edycji, prawie połowa to 
firmy powracające, czyli takie, które kie-
dyś się wystawiały i zrobiły sobie prze-
rwę. Od kilku lat obserwujemy tenden-
cję do rezygnacji z targów firm global-
nych. W ich miejsce pojawiają się nowe 
firmy, łączące udział w targach z nadzieją 
na znalezienie nowych rynków zbytu, 
nowych klientów. 

W tym roku wystąpił niefortunny zbieg 
okoliczności – kolizja terminu naszych 
targów z inną dużą imprezą, pokrywającą 
się częściowo z naszym zakresem tema-
tycznym. To spowodowało, że część firm 
zdecydowała się wziąć udział tylko w jed-
nej imprezie, a część w obu, ale organi-
zując mniejsze stoisko. W przyszłym roku 
powinno być lepiej. Przeanalizowałem 
statystykę targową od 2008 roku i oka-
zało się, że w tegorocznej edycji będzie 
największy procentowo udział firm zagra-
nicznych w naszej imprezie. Razem z fir-
mami polskimi swoją ofertę będą prezen-
towali wystawcy z 14 innych krajów.

Jaka jest prognoza dotycząca przyszłości 
AUTOMATICONU i czy tematyka targów
 jest dziś optymalna?
Nic nie jest dane raz na zawsze. Podob-
nie jest z tematyką targów. Tak jak swego 
czasu dołączyliśmy do zakresu tematycz-
nego elektronikę, tak samo w przyszło-
ści możliwe jest dołączenie innych haseł. 
Naszą ideą jest jednak zachowanie tzw. 
spójności tematycznej. Zdecydowanie nie 
planujemy przejścia w targi wielobran-
żowe.

Jak zapowiada się tegoroczny 
AUTOMATICON?
O prognozach dotyczących przyszłości targów, nowych 
i powracających wystawcach, a także o ciekawostkach związanych 
z tym wydarzeniem rozmawiamy z Jackiem Frontczakiem, 
komisarzem targów AUTOMATICON.

Jak będzie wyglądał element edukacyjny 
targów, w tym udział młodzieży z techni-
ków i politechnik?
Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak 
w latach ubiegłych. Pierwszy dzień tar-
gów dedykujemy młodzieży, przede 
wszystkim z techników i wyższych 
uczelni, ale młodsza młodzież też jest mile 
widziana. Kładziemy nacisk na pierwszy 
dzień, bo tradycyjnie jest wtedy mniej-
szy ruch zwiedzających i wystawcy mają 
większą szansę zająć się młodymi ludźmi, 
którzy z założenia nie są klientami na 
zakup prezentowanej oferty. 

Co do ciekawostek targowych, to 
warto podkreślić, że wyjątkowo intere-
sująco zapowiada się oferta w zakresie 
robotów – zarówno tradycyjnych robotów 
przemysłowych, jak i robotów mobilnych 
do zastosowań przemysłowych. Spodzie-
wamy się ciekawej prezentacji robotów, 
przygotowanej przez fundację „Z robotem 
za rękę”. Ponadto młodzież może uczest-
niczyć w seminariach tematycznych orga-
nizowanych w czasie trwania targów. 
Lista seminariów dostępna jest na naszej 
stronie internetowej www.automaticon.pl.

Czy będą zmiany w organizowanym kon-
kursie o Złoty Medal?
Aktualnie nie planujemy zmian. Konkurs 
w obecnym kształcie wpisał się w trady-
cję targową. Nagroda jest ceniona przez 
wystawców i niejednokrotnie widywałem 
ekspozycje naszych wystawców na innych 
targach, gdzie chwalili się, że wyrób uzy-
skał medal AUTOMATICONU.

Jeśli miałbym podsumować, to moim 
zdaniem najważniejsze jest to, że przez 
tyle lat tak wielu liczących się na rynku 
dostawców dobrze ocenia nasze targi 
i uważa, że powinni być na nich obecni. 
Również co roku gromadzimy liczne grono 
zwiedzających. To dla nich je organizu-
jemy i dlatego już teraz zapraszam na 
kolejną edycję AUTOMATICONU, która 
odbędzie się w marcu 2020 r.

Rozmawiał Bohdan Szafrański

http://www.automaticon.pl
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Beatronic Polska
www.beatronic.pl
 Hala 3, stoisko F10

Beatronic Polska Sp. z o.o. dostarcza najwyższej jakości kom-
ponenty do robotyzacji i automatyzacji oraz profesjonalne 

wyposażenie pomiarowe dla przemysłu, laboratoriów i instytucji 
badawczych. Naszymi dostawcami są czołowi producenci z całego 
świata, m.in.: Penny & Giles, MOOG Components, iKey USA, FuG 
Elektronik, Mikrotron, AOS Technologies, IX Cameras, Vartech 
Systems USA, Indukey, Meteomodem, Etri, Aralab, Ineltec. 

Oferta firmy obejmuje m.in.: przetworniki położenia liniowe 
i rotacyjne; joysticki, trackballe; klawiatury specjalne; wentylatory 
osiowe; kamery szybkoklatkowe. 

Pełna oferta firmy dostępna jest na stronie www.beatronic.pl, 
www.beatronic.com

AUTOMATICON 2019

Equip-Test
www.equip-test.com
 Hala 3, stoisko H17

Equip-Test z główną siedzibą w Budapeszcie jest międzynaro-
dową firmą produkującą urządzenia do testowania elektro-

niki i wiązek kablowych. Obecnie firma zatrudnia 250 pracow-
ników, ma 15 oddziałów handlowych i 6 oddziałów produkcyj-
nych. Główne produkty firmy to: piny testowe; fikstury i adaptery,  
moduły; testery ICT, akcesoria.

Swoją pozycję na rynku firma zawdzięcza ciągłym inwestycjom 
w dział R&D, wewnętrzne laboratoria oraz wysokiej klasy linie 
produkcyjne.

Dzięki dwóm oddziałom w Polsce firma Equip-Test zapewnia 
pełne i profesjonalne wsparcie lokalnym klientom.

.steute Polska
www.steute.pl
 Hala 1, stoisko C5

F irma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączenio-
wej i sterowniczej nn do złożonych i krytycznych zastosowań 

w przemyśle. Oferta produktów: radiowe sieci czujników i wyłącz-
ników do systemów eKanban i Andon; urządzenia w wykonaniu 
przeciwwybuchowym (ATEX); kurtyny świetlne, maty i listwy bez-
pieczeństwa (www.grein.pl); wyłączniki, czujniki i blokady bez-
pieczeństwa; wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego i czuj-
niki zbiegania taśmy (www.wylaczniki-linkowe.pl); wyłączniki 
nożne, także z wyjściem analogowym (www.wylaczniki-nozne.pl); 
wyłączniki pozycyjne i krańcowe, także precyzyjne; osprzęt tabli-
cowy i kasety sterownicze; wyłączniki i czujniki radiowe.

KIPP POLSKA
www.kipp.pl
 Hala 3, stoisko G14/H15

F irma KIPP jest jednym z wiodących na świecie dostawców 
znormalizowanych elementów maszyn, elementów manipu-

lacyjnych oraz produktów z zakresu oprzyrządowania technolo-
gicznego i technologii mocującej.

Na polskim rynku już od ponad 10 lat produkty marki KIPP cie-
szą się dużą popularnością oraz uznaniem wielu klientów. 

Oferujemy m.in.: dźwignie zaciskowe, dźwignie mimośro-
dowe, uchwyty, zatrzaski, trzpienie ustalające, przeguby, wibro-
izolatory, pokrętła, zawiasy, zapięcia, magnesy, elementy układów 
hydrauliki, śruby, wkręty, elementy do maszyn i przyrządów itd.

TURCK
www.turck.pl
 Hala 1, stoisko A20/B17

F irma TURCK to jeden z największych na świecie producentów 
elementów automatyki przemysłowej. Oferta produktów:

 →  automatyzacja procesów przemysłowych: systemy zdalnych I/O, 
separatory iskrobezpieczne, przetworniki, komponenty dla 
PROFIBUS-PA i FOUNDATION Fieldbus;

 →  automatyzacja produkcji: systemy zdalnych I/O dla PROFIBUS-DP, 
DeviceNet, CANopen, ASI, Ethernet; systemy identyfikacji RFID;

 → czujniki: fotoelektryczne, ultradźwiękowe, pojemnościowe itd.;
 → komunikacja bezprzewodowa;
 → oświetlenia i wskaźniki LED;
 → urządzenia sterujące;
 → złącza, przewody i inne komponenty łączeniowe.

ZACH METALCHEM
www.metalchem.pl
 Hala 1, stoisko D14

Z ACH METALCHEM Sp. z o.o. specjalizuje się w doborze i dosta-
wach aparatury kontrolno-pomiarowej. Oferuje przepływo-

mierze termiczne masowe, Coriolisa, ultradźwiękowe, indukcyjne, 
owalno-kołowe, objętościowe, jak również regulatory i sygna-
lizatory przepływu gazów i cieczy oraz sygnalizatory i mierniki 
poziomu cieczy i ciał sypkich.

Podejmujemy się realizacji nietypowych układów pomiaro-
wych i badawczych.

Firma działa na rynku urządzeń AKP od 23 lat. Jesteśmy przed-
stawicielem firm: GHM Group (Honsberg, Martens, Greisinger, 
Imtron), Bronkhorst, Fafnir, Finetek, MAC-3, Codea.

http://www.beatronic.pl
http://www.beatronic.pl
http://www.beatronic.com
http://www.equip-test.com
http://www.steute.pl
http://www.grein.pl
http://www.wylaczniki-linkowe.pl
http://www.wylaczniki-nozne.pl
http://www.kipp.pl
http://www.turck.pl
http://www.metalchem.pl
http://www.grein.pl


Firma Hala Stoisko

Alutec KK Polska 3 H19

ASKOM 1 A27

ATEQ PL 1 C16

B&R 1 C14/D13

Beatronic Polska 3 F10

Beckhoff 1 B18/C13

Brüel & Kjær 3 H13

Cognex 1 A17

Dacpol 1 B8

Eldar 1 A23

Elfa Distrelec 3 K14

Elmark Automatyka 1 C26

Eltron 1 C24

Equip-Test 3 H17

EX-Calibra 3 J6

Fanuc 1 C12/D11

Finder Polska 1 D4

Harting Polska 3 F9

Helukabel Polska 1 B6

Hydac 1 B4

igus hol E1

KIPP Polska 3 G14/H15

Kubler 1 B26

KUKA 1 C7

Mitsubishi electric 1 B14/C9

Multiprojekt 3 J18/K17

Murrelektronik 1 A28/B25

Nordson EFD 3 F12

Omron electronics 1 B20/C15

Radwell International 1 D7

Sabur 1 A2/B1

Schmersal Polska 1 B10

Stäubli 3 H10/J13

Steute Polska 1 C5

Turck 1 A20/B17

ZACH METALCHEM 1 D14

ZIMMER Group 1 A1

Firmy współpracujące z magazynem
Control Engineering obecne

na targach AUTOMATICON 2019
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AUTOMATICON 2019
                       PROGRAM SEMINARIÓW

26 marca – wtorek
SALA A

10.00  16.45 Transformacja cyfrowa – dlaczego nowoczesna diagnostyka 
i analityka są kluczowe w kontekście przyszłości Przemysłu 4.0.
Piotr Lipnicki, Senior Scientist ABB

11.15  12.45 Transformacja cyfrowa – przyszłość zrobotyzowanego Przemysłu 4.0.
Piotr Lipnicki, Senior Scientist ABB; Paweł Bajerski, 
Senior Scientist ABB

13.00  14.00 Opieka serwisowa Robotyki ABB – RobotCare.
Krzysztof Wasilewski, Senior Sales Specialist ABB

14.15  15.30 Praca robota w bezpośrednim sąsiedztwie operatora – wymagania 
bezpieczeństwa robotów współpracujących.
Paweł Olęcki, Rectiva Sp. z o.o.

SALA B1

10.00  16.45 Szkolenie techniczne z programowania robotów przemysłowych.
Piotr Golis, Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)

27 marca – środa
SALA A

10.00  11.45 Diagnostyka predykcyjna mechanicznych elementów napędowych 
za pomocą funkcji Condition Monitoring w sterownikach PLC 
AC 500 od firmy ABB.
Mateusz Swiercz, Product Manager ABB

12.00  12.45 Internet Rzeczy (IIoT) w telemetrii do zastosowań profesjonalnych.
Jerzy Białousz, Zbigniew Betkier, INVENTIA Sp. z o.o.

13.00  13.45 4 w 1 dla Przemysłu 4.0, czyli sterowanie, wizualizacja i obsługa 
danych procesowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 
firmy ASEM.
Bartłomiej Morawski, Leszek Jabłoński, SABUR Sp. z o.o.

14.00  14.45 Analityczne narzędzia klasy Industrial Intelligence, czyli raporty 
i pulpity nawigacyjne dla przemysłu i IoT. Praktyczne zastosowania 
krok po kroku.
Tomasz Gołębiewski, SABUR Sp. z o.o.

15.00  15.45 Movicon.Next – nowa generacja oprogramowania SCADA. 
Zbigniew Betkier, AB-MICRO Sp. z o.o.

SALA B1

10.00  10.45 PRODUKT ROKU 2018 – rozstrzygnięcie konkursu organizowanego 
przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie”.

11.00  11.45 Problem n-tej osi – wieloosiowe kontrolery ruchu.
Krzysztof Tylutki, MULTIPROJEKT Automatyka Sp. z o.o.

12.00  12.45 Nowy wymiar serwonapędów Estun.
Patryk Mocak, MULTIPROJEKT Automatyka Sp. z o.o.

13.00  13.25 Przykłady eliminacji problemów technicznych występujących 
podczas badań EMC urządzeń prototypowych.
Krzysztof Trzcinka, PIAP.

13.25  13.45 Możliwości robotyzacji w przemyśle spożywczym.
Marek Petz, PIAP

14.00  14.45 Monitoring i wizualizacja procesów produkcyjnych.
Marcin Świetliński, SEM

SALA B2

10.00  11.45 5 najczęściej zadawanych pytań o bezpieczeństwo maszyn 
w zakładzie produkcyjnym.
Piotr Brajer, CMSE® Certified Machinery Safety Expert, TÜV NORD, 
TECH-SYSTEM Group Sp. z o. o. Sp.k.

12.00  12.45 Kalibracja higrometrów w niskim zakresie pomiarowym wilgotności.
Maksymilian Szczepanik, Andrzej Miczyk, STORK Instruments

SALA C

10.00  10.45 Nowości w ofercie komputerów przemysłowych SIMATIC IPC.
Michał Urliński, Siemens Sp. z o.o.

11.00  11.45 Układy łagodnego rozruchu 3RW5 w środowisku TIA Portal.
Daniel Małż, Grzegorz Wilk, Siemens Sp. z o.o.

12.00  12.45 Wirtualne uruchomienie i cyfrowy bliźniak maszyny produkcyjnej.
Michał Ścibior, Siemens Sp. z o.o.

13.00  13.45 Elastyczny i wydajny system sterowania na bazie SIMATIC S7-1200 
– nowości w TIA V15.1.
Mirosław Kuligowski, Siemens Sp. z o.o.

14.00  14.45 Aparatura elektryczna z komunikacją przemysłową.
Grzegorz Bratek, Siemens Sp. z o.o.

15.00  15.45 Zdalny dostęp do maszyn i instalacji przemysłowych – SINEMA RC.
Mateusz Palowski, Siemens Sp. z o.o.

16.00  16.45 Spotkanie z ekspertami Siemens (panel dyskusyjny).

28 marca – czwartek
SALA A

10.00  11.45 Zamień stary zakład w inteligentną fabrykę – czyli co potrafi Orange Box.
Bartosz Sobkowski, B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

12.00  12.45 DataPortal – wizualizacja danych w Internecie Rzeczy (IIoT) i telemetrii.
Jerzy Białousz, Zbigniew Betkier, INVENTIA Sp. z o.o.

13.00  13.45 4 w 1 dla Przemysłu 4.0, czyli sterowanie, wizualizacja i obsługa 
danych procesowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 
firmy ASEM.
Bartłomiej Morawski, Leszek Jabłoński, SABUR Sp. z o.o.

14.00  14.45 Analityczne narzędzia klasy Industrial Intelligence, czyli raporty 
i pulpity nawigacyjne dla przemysłu i IoT. Praktyczne zastosowania 
krok po kroku.
Tomasz Gołębiewski, SABUR Sp. z o.o.

15.00  16.45 Rozwiązania systemowe Rittal a Industry 4.0.
Krzysztof Getko i Marcin Lisowski, RITTAL Sp. z o.o.

SALA B1

10.00  10.45 Aplikacje mobilne EUROTRONIC to dostęp do gromadzonych 
informacji, zawsze gdy ich potrzebujesz – kluczowy element 
strategii „Przemysł 4.0”.
Łukasz Konisiewicz, Mateusz Świstak, EUROTRONIC Sp. z o.o.

11.00  11.45 Panele HMI – coś więcej niż wizualizacja w Przemyśle 4.0.
Maciej Sakowicz, MULTIPROJEKT Automatyka Sp. z o.o.

12.00  12.45 Czujny obserwator – przyszłość systemów MES.
Martin Szerment, MULTIPROJEKT Automatyka Sp. z o.o.

13.00  13.45 Przeprowadź xrewolucję w twoim przedsiębiorstwie! Rozwiązania 
dla serwisu i UR oparte na przemysłowych SMART GLASSES.
Łukasz Królikowski, Agnieszka Ligner, XREVOLUTIONS.

14.00  14.45 Napędzamy Przemysł 4.0 – rozwiązania firmy BECKHOFF 
w przemyśle maszynowym.
Grzegorz Tomaszczyk, BECKHOFF Automation Sp. z o.o.

SALA B2

15.00  14.45 5 najczęściej zadawanych pytań o bezpieczeństwo maszyn 
w zakładzie produkcyjnym.
Piotr Brajer, CMSE® Certified Machinery Safety Expert, TÜV NORD, 
TECH-SYSTEM Group Sp. z o.o. Sp.k.

15.45  16.00 Mikrokable dla automatyki. 
Dariusz Ziółkowski, TECHNOKABEL S.A.

16.00  16.45 Robot Union – stymulowanie firm do tworzenia nowych 
technologii oraz systemów dla nowych rynków rozwiązań 
robotycznych. Zaproszenie do 2. konkursu na projekty
Agnieszka Sprońska, PIAP

SALA C

10.00  10.45 Sterowniki redundantne SIMATIC S7-1500 R/H.
Michał Bereza, Siemens Sp. z o.o.

11.00  11.45 Nowości w środowisku projektowym TIA Portal V15.1.
Michał Bereza, Siemens Sp. z o.o.

12.00  12.45 Nowości HMI i WinCC SCADA.
Aleksandra Baranowska, Krzysztof Okoński, Siemens Sp. z o.o.

13.00  13.45 Bezpieczeństwo maszyn – realizacja funkcji zatrzymania 
i wyłączenia awaryjnego zgodnie z normami zharmonizowanymi.
Daniel Małż, Siemens Sp. z o.o.

14.00  14.45 Nowe przekształtniki SINAMICS G120X.
Dariusz Baraniak, Siemens Sp. z o.o.

15.00  15.45 Spotkanie z ekspertami Siemens (panel dyskusyjny).

www.askom.pl, hala 1, stoisko A27

www.findernet.com, hala 1, stoisko D4

www.ateq.pl, hala 1, stoisko C16
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www.beckhoff.pl, hala 1, stoisko B18/C13

www.eae-elektronik.eu

www.kipp.pl, hala 3, stoisko G14/H15

www.turck.pl, hala 1, stoisko A20/B17

http://www.askom.pl
http://www.ateq.pl
http://www.findernet.com
http://www.beckhoff.pl
http://www.eae-elektronik.eu
http://www.kipp.pl
http://www.turck.pl


https://www.elfadistrelec.pl/


2019 będzie dla rodzimego przemy-
słu rokiem zmian. Głównymi tego 
czynnikami stały się robotyzacja, 

automatyzacja, wdrażanie technologii Big 
Data oraz Internetu Rzeczy, które opty-
malizują koszty i zwiększają efektywność. 
Także wypracowanie efektywnej strate-
gii zużycia energii elektrycznej to dla pol-
skiego przemysłu przełomowe wyzwanie. 

Automatyzacja i robotyka 
– fundamenty Przemysłu 4.0 
W Polsce poziom wdrażania koncepcji 
czwartej rewolucji przemysłowej, czyli 
Przemysłu 4.0, znajduje się jeszcze na 
niskim poziomie zaawansowania. Ubiegły 
rok pokazał jednak, że świadomość pol-
skich przedsiębiorców dotycząca koniecz-
ności zmian powoli rośnie. Coraz większe 
zainteresowanie zyskuje nad Wisłą robo-
tyzacja i automatyzacja, która globalnie 
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stanowi jeden z najbardziej rozwojowych 
czynników wdrożenia koncepcji Przemy-
słu 4.0. 

Według szacunków Międzynarodo-
wej Federacji Robotyki (IFR) za dwa lata 
na świecie miałoby pracować 3 mln 
robotów przemysłowych. Rzeczywistość 
wyprzedziła jednak prognozy ekspertów. 
Do 2018 roku na rynku pojawiło się aż 
o 90 tys. więcej automatów, niż progno-
zowano. Proces robotyzacji i automatyza-
cji w Polsce jest zależny od ogólnej kon-
dycji przemysłowej, perspektyw rozwoju, 
potencjału inwestycyjnego oraz uwarun-
kowań rynku pracy. W 2019 roku wszyst-
kie czynniki tworzą perspektywiczną pro-
gnozę rozwoju robotyzacji i automatyzacji 
polskiego przemysłu. Fakt, że w tej dzie-
dzinie Polska jest na znacznie niższym 
poziomie niż zachodnie gospodarki, powo-
duje, iż nasz rynek ma potężne szanse 
rozwoju i implementacji najnowszych roz-
wiązań. Prym w tym zakresie w 2019 
roku będą wiodły przedsiębiorstwa z sek-
tora spożywczego i maszynowego. 

Ireneusz Martyniuk

Polski przemysł w 2018 roku 
– podsumowanie
Poziom zaawansowania polskiego przemysłu coraz bardziej zbliża się 
do poziomu zachodnich gospodarek. Ubiegły rok stał pod znakiem 
silnych inwestycji w moce wytwórcze, automatyzację oraz digitaliza-
cję. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce proces cyfrowej transfor-
macji przebiega wciąż nadzwyczaj powoli. Mimo że przedsiębiorcom 
nie brakuje motywacji, aby budować fundamenty czwartej rewolucji 
przemysłowej, mamy jeszcze wiele do nadrobienia. 

AUTOMATICON 2019
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Internet Reczy – rozszerzona 
rzeczywistość 
W 2018 roku obserwowaliśmy w Polsce
wzrost świadomości roli technologii w no-
woczesnej produkcji. Wpływ na to ma 
przede wszystkim Internet Rzeczy, który 
umożliwia szerszą wymianę informacji, 
zdalne sterowanie maszynami, a w konse-
kwencji analizę wszelkich procesów pro-
dukcyjnych i ich optymalizację. Internet 
Rzeczy i sztuczna inteligencja pozwalają 
przewidzieć usterki, umożliwiają ich szyb-
szą naprawę, zwiększają produktywność 
i obniżają koszty. Lokalne analizy, dosto-
sowane oprogramowanie oraz podgląd 
w czasie rzeczywistym usprawniają pro-
dukcję i podnoszą poziom bezpieczeństwa. 

Wśród polskich przedsiębiorców 
można zaobserwować coraz większe zain-
teresowanie tzw. systemami rozszerzo-
nej rzeczywistości, które dzięki IoT ana-
lizują duże ilości danych gromadzonych 
w chmurze i na tej podstawie pomagają 
optymalizować działania operacyjne. 

Big Data – analiza pod znakiem 
Data Science 
Optymalizacja, monetyzacja i analiza to 
pojęcia, które coraz więcej polskich mene-
dżerów z branży przemysłowej wymienia 
jako najważniejsze korzyści z wdrożenia 
jednej z kluczowych koncepcji Przemysłu 
4.0 – analizy dużych strumieni danych. 
2018 rok pokazał, że polskie zakłady prze-
mysłowe coraz częściej wykorzystują ana-
lizę dużych strumieni danych – Big Data 
– w procesach produkcyjnych i logistycz-
nych. Różnorodność dostępnych źródeł
danych stanowi jednak dla polskiego prze-
mysłu trudność w stosowaniu i wdrażaniu 
systemów analitycznych. Większość firm 
z branży przemysłowej skarży się na brak 
specjalistycznej wiedzy, aby móc wykorzy-
stać duże zbiory danych do dalszej ana-
lizy. 2019 rok będzie stał pod znakiem 
dynamicznego rozwoju tego sektora. 

Wraz z rozwojem Big Data coraz więk-
sze znaczenie będzie odgrywać Data 
Science (nauka o danych), obejmująca 
metody zbierania, analizowania, segmen-
towania i interpretowania danych, opie-
rające się na Internecie Reczy, nie tylko 
w procesach produkcyjno-logistycznych. 
Polski przemysł jest chłonny rozwiązań 
Data Science z zakresu kontroli jakości, 
sprzedaży, zarządzania zasobami ludz-

kimi oraz efektywnością energetyczną. 
Z danych firmy badawczej MRC wynika, 
że globalny rynek rozwiązań z dziedziny 
nauki o danych będzie się charakteryzo-
wał 36-procentowym wzrostem przez naj-
bliższe 3 lata. W 2022 roku jego wartość 
będzie wynosiła 128,2 mld dolarów.

Efektywność energetyczna 
– ekonomia i regulacje
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 
2020 roku emisja CO2 ma zostać zmniej-
szona o 20%. Pod koniec 2018 roku to 
właśnie sektor przemysłowy jako pierwszy
doświadczył konsekwencji wynikających 
ze wzrostu hurtowych cen energii elek-
trycznej. Złożyły się na nie zarówno wyso-
kie ceny węgla, jak i koszty emisji gazów 
cieplarnianych. Coraz więcej przedsię-
biorstw w Polsce rozpoczęło w ubiegłym 
roku realne poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej. Zdaniem Pol-
skiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatro-
wej (PSEW) źródła odnawialne mogą się 
stać dla przemysłu pewną i tańszą alter-
natywą, czego dowodem są aukcje dla 
mocy wiatrowych z listopada 2018 roku, 
gdzie cena zakontraktowanej energii nie 
przekraczała 200 zł za MWh. Co ciekawe 
– jak wskazuje PSEW – dla bloków węglo-
wych koszt wytwarzania jest o ponad 
połowę większy, rzędu 350 zł za MWh. 

Polski przemysł nie jest w stanie 
uchronić się przed globalnymi trendami 
ograniczania emisji CO2 i rozwoju odna-
wialnych źródeł energii. Ponadto branża 
jest obecnie na etapie wypracowania dłu-
goterminowej metody zabezpieczenia sta-
łego poziomu cen energii w celu redukcji 
ich udziału w całkowitych kosztach firmy. 
Tym bardziej że zużycie energii elektrycz-
nej w Polsce wzrosło w 2018 roku o bli-
sko 1,7% i osiągnęło najwyższy poziom 
w historii – niemal 171 TWh – wynika 
informacji Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych. 2019 rok będzie stał także pod 
znakiem potrzeby stopniowej dekarbo-
nizacji kluczowych gałęzi przemysłu, co 
ma znaczenie nie tylko z ekonomicznego 
punktu widzenia, ale także z perspektywy 
regulacji nakładanych na firmy. 

Ireneusz Martyniuk Ireneusz Martyniuk jest wiceprezesem 
Rynku Przemysłu Middle Eastern Europe 
Cluster w firmie Schneider Electric.

CE
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HMI/SCADA system sterowania i wizualizacji

SYNDIS RV produkcji firmy
MIKRONIKA Sp z o.o.
Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) wraz 
z panelami/stanowiskami dyspozytorskimi HMI (Human Machine 
Interface) do komunikacji z operatorami systemu, spe niaj  
jedn  z wa niejszych funkcji kontroli maszyn czy procesów oraz 
umo liwiaj  realizacj  zaawansowanych funkcji sterowniczych. 
Dawne proste sterowanie za pomoc  przycisków dost pnych na 
pulpicie obecnie jest zast powane przez systemy automatyki, bez 
których dzisiaj trudno sobie wyobrazi  nadzór obiektów, ci gów 
technologicznych i urz dze .

SCADA SYNDIS RV
System Nadzoru Doradztwa i Sterowania 
SYNDIS RV jest mark  rozpoznawaln  w sek-
torze energetycznym. Pierwotnie zosta  
oparty na za o eniach umo liwiaj cych wspo-
maganie pracy dyspozytorów w spó kach 
energetycznych. Przez lata rozwoju zosta  roz-
budowany o wiele modu ów, a zakres jego 
zastosowa  rozszerzono daleko poza obszar 
energetyki. Budowa systemu daje u ytkowni-
kom mo liwo  dostosowania jego funkcji do 
w asnych potrzeb. Dodatkowo skalowalno  
systemu sprawia, e sprawdza si  on jedna-
kowo dobrze zarówno w ma ych, jak i du ych 

projektach. SYNDIS RV znalaz  zastosowa-
nie w górnictwie, przedsi biorstwach zarz -
dzania gospodark  wodno-kanalizacyjn , cie-
p ownictwie oraz wielu innych.

SYNDIS RV jest wysokiej klasy narz dziem, 
s u cym do wizualnej prezentacji stanu nad-
zorowanych obiektów/procesów oraz realiza-
cji sterowania. Do systemu mo na wprowa-
dzi  praktycznie nieograniczon  liczb  sygna-
ów wej ciowych binarnych i analogowych, 

a system mo e realizowa  sterowanie sk a-
daj ce si  z wielu sekwencji, które jest pro-
jektowane indywidualnie dla poszczególnych 

obiektów. Informacje o zdarzeniach s  archi-
wizowane w dzienniku zdarze , który jest 
integraln  cz ci  systemu. Operator mo e 
odwo ywa  si  do niego bezpo rednio ze 
schematów, a dane w dzienniku zdarze  
mog  by  dowolnie filtrowane. Stany ele-
mentów mo na obserwowa  na schematach, 
a tak e na listach stanów oraz listach ostrze-
gawczych. System jest wyposa ony w rozbu-
dowany mechanizm alarmów. Alarmy mo na 
filtrowa  i analizowa  tak samo jak pozo-
sta e zdarzenia w systemie. System umo liwia 
generowanie raportów okresowych lub na 

danie ze stanami elementów i pomiarami. 
Ponadto SYNDIS RV daje do dyspozycji modu  
wykresów, który dzi ki rozbudowanym funk-
cjom pozwala w dowolny sposób obrazowa  
zmiany mierzonych warto ci. Wygenerowane 
wykresy mo na wydrukowa  na dowolnej 
drukarce. Wa nymi funkcjami systemu s  
równie  archiwizacja zdarze  oraz eksport 
danych do pakietu MS Office.

System SCADA produkcji MIKRONIKI mo e 
zosta  wyposa ony w modu  bilansowania me-
diów energetycznych SYNDIS ENERGIA, który 
stanowi kompleksowe narz dzie do nadzo-
ru nad wszelkimi mediami energetycznymi 
w przedsi biorstwach (energia elektryczna, 
ciep o, gaz, woda) oraz do monitoringu ener-
goch onno ci i efektywno ci energetycznej.
 Warto zaznaczy , e warto ci  dodan  
wynikaj c  z zastosowania modu u SYNDIS 
ENERGIA jest mo liwo  jego wykorzystania 
podczas opracowywania audytu energetycz-
nego zgodnie z ustaw  z dnia 20.05.2016 r. 

Przyk ad wizualiza-
cji uk adu technolo-
gicznego w systemie 
SCADA SYNDIS RV
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o efektywno ci energetycznej oraz monito-
ringu i kontroli wdra ania systemu zarz dza-
nia energi  zgodnie z norm  ISO 50001.

Dodatkowo MIKRONIKA opracowa a plat-
form  Smart Audit, umo liwiaj c  skuteczne 
zarz dzanie procesem kontroli oraz monito-
rowanie mechanizmów kontrolnych uzna-
nych przez firm  za istotne, na bazie BPM 
(Business Process Management) oraz w opar-
ciu o mechanizmy analityczne.

rodowisko kontroli, ocena ryzyka, kon-
trola funkcjonowania, informacja i komuni-
kacja oraz monitoring to pi  odr bnych, ale 
powi zanych ze sob  kategorii, w których 
platforma Smart Audit wspiera organizacje 
w osi ganiu celów oraz sprawnym dzia aniu.

Aplikacja jest w szczególno ci dedykowana 
dla dzia u audytu, kontroli wewn trznej, 
zarz dzania ryzykiem i compliance. 

Stanowisko operatorskie (HMI)
Oprogramowanie SYNDIS RV, u ywane do 
budowy stanowisk lokalnych HMI, umo liwia
u ytkownikowi korzystanie z graficznej, wek-
torowej technologii wy wietlania obrazów,
która nie limituje za o onej przez u ytkownika
wizualizacji obiektu. HMI systemu SYNDIS RV
mo e by  zainstalowane na komputerze PC
pracuj cym w oparciu o system operacyjny
WINDOWS, zapewniaj c u ytkownikowi wy-
godn  obs ug , zgodn  ze standardami usta-
lonymi przez firm  Microsoft. Oprogramowa-
nie wspó pracuje z bazami danych typu SQL, 
np. ORACLE, mySQL, MariaDB. 

Stanowisko HMI systemu SYNDIS RV mo e 
równie  wyst powa  w formie panelowego 

komputera HMI, umo liwiaj cego prezenta-
cje okre lonych danych oraz zadawanie para-
metrów pracy. 

W ka dej konfiguracji system mo na rozsze-
rzy  o generowanie powiadomie  w postaci 
wiadomo ci SMS oraz serwer zdalnego 
dost pu (web server), umo liwiaj cy interak-
tywn  prac  z urz dze  zdalnych klientów, 
wyposa onych w przegl dark  WWW.

Mo liwo ci komunikacyjne
System SYNDIS RV umo liwia pod czenie 
ró norodnych urz dze  w ich fabrycznych 
lub otwartych protoko ach komunikacyj-
nych, np. sterowników automatyki, sterowni-
ków PLC, liczników energii, systemów p.po , 
kontroli dost pu oraz innych. Liczne obs u-
giwane protoko y i standardy, np. MODBUS-
RTU, MODBUS-TCP, DNP 3.0, IEC 60870-
5-101/103/104, SNMP, CANBUS, PPM2, 
PROFIBUS, LON, DLMS, PN-EN 62056-21, IEC 
61850, OPC-DA i uk ady wej /wyj , umo li-
wiaj  komunikacj  z wi kszo ci  dost pnych 
urz dze  i systemów.

MIKRONIKA oferuje kompleksowe rozwi zania 
w zakresie automatyki obiektów, okre lane 
jako SYNDIS SO-5 – czyli rozproszony system 
SCADA wraz z zespo ami specjalizowanych 
urz dze  przeznaczonych dla automatyzacji. 

Cybersecurity – bezpiecze stwo 
systemu
Oprogramowanie SYNDIS RV ma zaimplemen-
towane rozwi zania cybersecurity, w tym 
w zakresie ochrony komunikacji, kontroli do-
st pu, ochrony danych wra liwych i monito-
rowania aktywno ci u ytkowników. Rozwi -

Andrzej Danak 
Andrzej.danak@mikronika.com.pl

Adam Dykiel
Adam.dykiel@mikronika.com.pl

Mikronika spó ka z o.o.
60-001 Pozna ,  ul. Wykopy 2/4
www.mikronika.pl

Przyk adowa 
struktura systemu 
SYNDIS SO-5

zania te zosta y oparte na najnowszych, ogól-
nie uznanych wytycznych, jak norma bezpie-
cze stwa informacji ISO/IEC 27001, normy 
techniczne IEC 62351, IEEE P1686 oraz reko-
mendacje instytucji takich jak ENISA, NERC, 
NIST czy BDEW.

Podsumowanie
Automatyczne systemy kontroli oraz ich rozwój 
odgrywaj  wa n  rol  w procesie produkcji, 
gdzie s  coraz intensywniej wykorzystywane. 
Wyposa enie przedsi biorstwa w system 
SCADA stanowi du y krok w rozwoju firmy. 
Wa nym aspektem we wdra aniu systemu 
jest wybór rozwi zania bezpiecznego oraz 
dostosowanego do indywidualnych wyma-
ga  u ytkowników. Rozwi zanie MIKRONIKI 
– system SYNDIS RV – pozwala osi gn  za o-
on  funkcjonalno  systemu, przygotowan  

specjalnie z my l  o pracy w danym przedsi -
biorstwie. System mo na z czasem rozbudo-
wywa , a tak e przesuwa  na pó niej koszty 
zwi zane z t  rozbudow . Funkcjonalno  
systemu SYNDIS RV, umo liwiaj c  tworze-
nie scentralizowanych systemów nadzoru 
do monitoringu i sterowania wieloma obiek-
tami z jednego miejsca, doceni  szczególnie 
przedsi biorstwa, których struktura jest roz-
proszona i poszczególne obiekty s  rozmiesz-
czone w ró nych lokalizacjach.
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AUTOMATICON 2019

Targi z perspektywy wystawców
Targi AUTOMATICON to najbardziej reprezentatywne wydarzenie branży automatyki w Polsce. 
Wystawa jest także miejscem spotkań czołowych firm mających decydujące znaczenie dla rozwoju 
nowoczesnych technologii. Jakie zdanie na temat targów mają wystawcy i dlaczego zdecydowali się 
wziąć w nich udział? Co wyjątkowego ma w sobie ta impreza, że przyciąga tak wiele firm oraz 
tłumy zwiedzających? Jakie innowacyjne rozwiązania będzie można zobaczyć w najnowszej 
edycji AUTOMATICONU? Odpowiedzi na te pytania udzielili przedstawiciele dziesięciu wybranych 
firm, które znajdą się w licznym gronie tegorocznych wystawców.

Wracamy na targi AUTOMATICON po 
trzech latach nieobecności, więc nada-
rza się okazja, aby spotkać się z klien-
tami, których nie widzieliśmy od 
dawna, oraz przede wszystkim zapre-
zentować nowości z naszej oferty. 
Oczekujemy dużego zainteresowania 
naszymi produktami i odświeżenia sta-
rych znajomości. Obecność na targach 
pozwala w krótkim czasie spotkać się 
z dużą grupą odbiorców, z których 
części do tej pory nie znaliśmy. 

Odwiedzający klienci będą mieli okazję zobaczyć na żywo 
nowości z naszej oferty, między innymi skaner 3D-A5000® 

10-krotnie szybszy od produktów dostępnych na rynku, mający 
zaawansowane narzędzia wizyjne PatMax 3D®. Dodatkowo 
zaprezentujemy 12 MPix system wizyjny IS9912 do aplikacji 
wymagających bardzo szczegółowej inspekcji wizyjnej w wysokiej 
rozdzielczości. Na deser pokażemy sztuczną inteligencję w syste-
mach wizyjnych za pomocą narzędzi ViDi® do najtrudniejszych 
aplikacji wizyjnych, które do tej pory nie były rozwiązywalne. 

W ostatnim czasie zauważyliśmy również duże zapotrzebowanie 
związane z weryfikacją jakości kodów kreskowych i DataMatrix, 
dlatego zaprezentujemy tego typu certyfikowane rozwiązania 
zgodne z normą ISO oraz AIM-DPM. Czujniki wizyjne oraz ska-
nery kodów, które zaprezentujemy, zostały wyposażone w oświe-
tlacze ze światłem podczerwonym, dzięki czemu są niewrażliwe 
na zmienne warunki oświetleniowe oraz nie oślepiają operatorów.

AUTOMATICON to okazja do zobaczenia na żywo naszych nowości 
Jacek Hanslik, Sensor Sales Manager w firmie Cognex Polska
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Targi AUTOMATICON to impreza, 
z którą jesteśmy już bardzo zżyci, bo 
prezentujemy się na niej od co naj-
mniej siedmiu lat. Świetnie znamy 
organizatorów, a nasze stoisko na 
stałe wpisało się jako jedna z atrakcji 
tego wydarzenia. 

Targi AUTOMATICON są swo-
istą inauguracją roku, ponieważ są 
pierwsze i odbywają się w Warsza-
wie, dzięki czemu odwiedza je zawsze 
bardzo dużo gości, w tym inżynie-

rowie i eksperci z bardzo wielu branż. Mimo że są to targi kie-
rowane do branży automatycznej, to można tu spotkać gości 
zarówno z elektrowni, kopalń, jak i zakładów przemysłowych. 
Zawsze też budzą one duże zainteresowanie branży automotive 
i szeroko pojętego przemysłu motoryzacyjnego. Bardzo często 
gościmy u nas przedstawicieli Volkswagena czy takich firm, jak 
Valeo i Faurecia. Oczywiście trzon wystawców stanowią firmy 
z branży, ale też z bardzo dla nas interesującego obszaru napę-
dów linowych, jak Bosh Rexroth i Siemens. Wystawia się też 
nasza konkurencja, jeśli chodzi o przewody. Wszystko to prze-
kłada się co roku na bardzo dużą sprzedaż, często wręcz najwięk-
szą ze wszystkich imprez w całym roku. 

Można powiedzieć, że dzięki otwartej formule i lokalizacji 
impreza ta spaja specjalistów z wielu branż, ale nie tylko. Ponie-
waż targi nie są aż tak specjalistyczne, przyciągają też ogromne 
grono pasjonatów i studentów, przede wszystkim z Politechniki 
Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a także innych 
uczelni. Dużą grupę wśród odwiedzających stanowią uczniowie
techników, czyli przyszli inżynierowie, którzy mogą się na targach

dowiedzieć czegoś ciekawego. Jest więc zawsze bardzo gwarno 
i mamy pełne ręce roboty, szczególnie przez pierwsze dwa dni.

Moje osobiste odczucie jest takie, że targi w ostatnich latach 
straciły troszkę na mocy. Zauważamy już lekkie znużenie spo-
wodowane z jednej strony tym, że targi co roku mają podobny 
skład wystawców, a z drugiej, że w tym samym czasie dwie duże 
imprezy targowe odbywają się w Kielcach (Dni Druku i Stom-
Tool). Jestem więc ciekawy, jak to wpłynie na tegoroczny AUTO-
MATICON.

Wielu klientów mówi nam też w czasie spotkań targowych, że 
jeśli mają do wyboru targi polskie i targi zagraniczne, to wybie-
rają te drugie, nawet jeśli wiąże się to z dużo większym kosztem. 
Argumentują to tym, że chcą zobaczyć, co naprawdę dzieje się 
u światowej konkurencji, jakie innowacje się pojawiają. Na tar-
gach w Polsce mogą spotkać głównie dostawców. Problemem jest 
też to, że targi jako forma zapoznawania się z nowościami tech-
nologicznymi tracą nieco na popularności, gdyż produkty firm są 
dziś na wyciągnięcie ręki w Internecie. Dlatego na targach raczej 
nie odkrywa się nowości, ale spotyka z handlowcami, których 
już się zna lub których można tam poznać. Z kolei dla handlow-
ców to okazja do pozyskania wielu nowych klientów, co w dobie 
RODO znów zyskało nowy wymiar. 

Oczywiście, jak co roku, traktujemy targi AUTOMATICON 
bardzo poważnie. Zawsze dużo inwestujemy w nasze stoiska 
i zawsze dużo się na nich dzieje. Na warszawskich targach tra-
dycyjnie stanowić będziemy bardzo charakterystyczny pomarań-
czowy punkt, w samym centrum, widoczny już od wejścia.

W tym roku na AUTOMATCONIE chcemy się skupić na pro-
wadnikach przewodów i promować je pod kątem „user expe-
rience”. Kładziemy nacisk na to, żeby oprócz niezawodności były 
też łatwe w montażu oraz pracowały ciszej, a więc zdrowiej dla 

Z targami AUTOMATICON jesteśmy bardzo zżyci… 
Hubert Kowalczyk, Junior Product Manager e-prowadniki w firmie igus Polska

Od początku istnienia firmy Kubler 
uczestniczymy w targach AUTOMA-
TICON, ponieważ jest to największa 
tego typu impreza w Polsce. W ciągu 
kilku dni mamy możliwość zaprezen-
towania naszej oferty dużej grupie
potencjalnych klientów. Bardzo cenimy
sobie wszystkie bezpośrednie spotka-
nia z odwiedzającymi nasze stoisko, 
ponieważ dają one możliwość dokład-
nego zapoznania się z potrzebami 
i oczekiwaniami zainteresowanych. 

Jest to o tyle ważne, że często pracujemy na bardzo zaawansowa-
nych technologicznie i zindywidualizowanych projektach. 

Automatyka przemysłowa jest branżą bardzo dynamiczną 
i rozwijającą się, co widać np. w zmianach, jakie przynosi Prze-
mysł 4.0. Ta tzw. czwarta rewolucja przemysłowa to przede 
wszystkim proces integracji technologii internetowych z proce-
sami produkcyjnymi w przemyśle. Jest to z pewnością najwięk-
sza zmiana w automatyce, jaka zaszła w ostatnich dekadach. 
Dlatego chcemy być bliżej praktyków z branży, ponieważ dzięki 
wspólnej wymianie opinii i wiedzy możemy się również sami 
doskonalić.

AUTOMATICON daje również okazję poznania trendów 
panujących na rynku polskim i światowym, ponieważ swoje sto-
iska mają tutaj przedstawicielstwa najbardziej znanych firm 
w branży. To wzajemne współzawodnictwo pozytywnie wpływa 
na rozwój i ogólny poziom automatyki w Polsce.

Spotkania praktyków 
Paweł Naglik, dyrektor zarządzający w firmie Kubler
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użytkowników. Innowacyjną nowością związaną z naszą nową 
generacją prowadników E-2.1 są umieszczone na nich kody QR. 
Ponieważ nasze prowadniki są czarne, musieliśmy opracować 
specjalną technologię i użyć odpowiedniej formy wtryskowej, 
żeby kody we właściwy sposób odbijały światło i były czytelne. 
Przygotowaliśmy też jeszcze jedną niespodziankę. Ponieważ targi 

odbywają się bardzo blisko siedziby igus Polska, co kilka godzin 
będziemy zapraszać zwiedzających na wycieczkę do naszego 
biura i zakładu, gdzie będą mogli na własne oczy poznać nasze 
procesy produkcyjne i produkty, np. wiązki kablowe, z których 
produkcją wielu klientów wciąż jeszcze nas nie kojarzy, a jest to 
równie ważny dla nas obszar, jak wtrysk i polimery.

Historia Automatech splata się z histo-
rią targów AUTOMATICON. Od 
samego początku braliśmy udział we 
wszystkich edycjach targów. W tym 
roku obchodzimy 25-lecie działalno-
ści, co oznacza, że AUTOMATICON 
jako impreza wystawienniczo-targowa 
towarzyszyła nam od pierwszego roku 
istnienia. W latach 90. targi AUTO-
MATICON były praktycznie jedynym 
miejscem kontaktu pomiędzy automa-
tykami z przemysłu a producentami 

i dystrybutorami aparatury pomiarowo-sterowniczej.
Zważywszy na to, że w tamtym czasie nie funkcjonował jesz-

cze Internet, jedynym nośnikiem informacji i wiedzy były: papie-
rowe katalogi, prospekty i dokumentacja, personalne kontakty 

oraz specjalistyczne szkolenia. Z tego też powodu targi cieszyły 
się olbrzymią frekwencją i dostarczały odwiedzającym niezbęd-
nych informacji, wiedzy i kontaktów.

Automatech, jako przedstawiciel i firma wprowadzająca na 
rynek rozwiązania oferowane przez takich producentów, jak: 
Omron, Benedict, Panasonic, Pilz, Bernstein oraz Pfannenberg, 
gwarantowała i dostarczała niezbędnej wiedzy szerokiemu gronu 
automatyków przemysłowych.

W całej historii naszego udziału w targach AUTOMATICON 
nawiązaliśmy setki kontaktów z późniejszymi klientami. Obec-
nie Automatech jako firma inżynierska prezentuje swój potencjał 
w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a szczególnymi
naszymi specjalizacjami są bezpieczeństwo maszyn i urządzeń oraz
systemy wizyjne. Współpracujemy z wieloma firmami dostarcza-
jącymi najnowsze technologie, w tym np. z firmą Siemens (sta-
tus: Solution Partner), Cognex (status: Partner System Integrator) 

25 lat współpracy AUTOMATECH i AUTOMATICON 
Bronisław Kołodziejczyk, członek zarządu w firmie Automatech

Firma ASKOM uczestniczy w targach 
AUTOMATICON już od ponad 20 lat. 
Uważamy, że to najważniejsza impreza 
w branży dostawców systemów auto-
matyki w naszym kraju. Można tam 
wymienić się poglądami, zapoznać się 
z bieżącymi trendami (lub lansować 
własne), zdobyć nowych klientów. 
Przede wszystkim to doskonałe miej-
sce do zaprezentowania swojej oferty 
zwłaszcza tym, dla których Internet 
jest zbyt bezosobowy i nade wszystko 

cenią sobie bezpośrednie kontakty. To wreszcie miejsce, gdzie 
pojawiają się gromadnie nasi przyszli klienci i integratorzy: stu-
denci i uczniowie szkół technicznych, których łatwiej zaintereso-
wać ofertą w bezpośredniej rozmowie niż przez stronę internetową.

Zauważyliśmy, że wielu „wielkich” zrezygnowało z udziału 
w AUTOMATICONIE. Rozumiemy ich, ale nie podzielamy ich 
stanowiska. Uważamy, że te targi mają wciąż duży potencjał
i należy go wykorzystać. To unikatowa impreza na polskim rynku.

W tym roku przedstawiamy nowości dziesiątej edycji naszego 
oprogramowania klasy SCADA, Asix®.Evo. Będziemy ubie-
gać się o jego wyróżnienie Złotym Medalem. Tworząc je, kła-
dziemy nacisk na ergonomię budowania aplikacji i ułatwienie 
pracy projektanta. Trzymając się tego kierunku, wprowadzamy 
nowy moduł – Asix OEE, który powinien zainteresować osoby 
dążące do optymalizacji kosztów i jakości produkcji. Reklamu-
jemy go hasłem: współczynniki efektywnościowe na wyciągnięcie 
ręki (raczej myszki) – łatwiej nie będzie. To kolejny element ukła-
danki, którą sukcesywnie rozwijamy na platformie Asix®.Evo. 
Wszystkie nasze klocki pasują do siebie jak LEGO i są równie 
łatwe w składaniu. Oprócz wspomnianego modułu prezentujemy 
inne nowości i rozwinięcia, które wchodzą w skład kolejnej wer-
sji naszego, rozwijanego od ćwierćwiecza, oprogramowania.

Dostęp zdalny do danych przez urządzenia mobilne (Asix 
Mobile – Produkt Roku Control Engineering 2016) dopełnia 
obrazu wszechstronności naszego oprogramowania.

Nie chcemy, by AUTOMATICON zniknął z mapy imprez tar-
gowych w Polsce. To ważna data w terminarzu każdego automa-
tyka. Zapraszamy więc w swoim imieniu teraz i w przyszłości.

AUTOMATICON – miejsce spotkań świata automatyki 
Wacław Bylina, inżynier sprzedaży systemu Asix w firmie ASKOM
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Warszawskie targi AUTOMATICON 
to międzynarodowe wydarzenie z wie-
loletnią tradycją, które przyciąga 
pokaźne grono wystawców oferują-
cych nowoczesne środki automatyzacji 
przemysłu oraz zróżnicowane grono 
odwiedzających. 

Firma FANUC od lat gości w war-
szawskich halach EXPO XXI, by na 
bieżąco śledzić sytuację na rynku 
i prezentować potencjalnym użytkow-
nikom niezawodne produkty i inno-

wacje. Grono klientów odwiedzających nasze stoiska rośnie 
z imprezy na imprezę. Co ważne, klienci coraz rzadziej przycho-
dzą tylko po to, by obejrzeć nasze produkty. Kres mocy produk-
cyjnych oraz związane z tym trudności w zakresie wzmacniania 
konkurencyjności rynkowej zachęcają producentów do indywidu-

alnych rozmów z inżynierami w celu wyboru optymalnych roz-
wiązań technologicznych. Coraz częściej zgłaszają się do nas rów-
nież studenci i przedstawiciele uczelni technicznych zaintereso-
wani innowacjami, które z powodzeniem wspierają globalny sek-
tor przemysłu. Nasza firma, pozostająca blisko potrzeb klientów, 
z przyjemnością odpowiada na to zapotrzebowanie i dzieli się 
wiedzą zdobywaną przez koncern już od ponad 60 lat. 

Podczas tegorocznych targów firma FANUC zaprezentuje roz-
wiązania z zakresu paletyzacji, sterowania i robotyki. Aplikacja 
paletyzująca, stworzona wspólnie z inżynierami firmy Wikpol, 
wykorzystująca robota R2000iC/165F, będzie odzwierciedlała 
rzeczywiste stanowisko robocze, łączące operacje przenoszenia
i paletyzacji kartonowych opakowań. Głowica, w którą będzie wy-
posażony robot, automatycznie dostosowuje się i odbiera opako-
wania w różnych rozmiarach. Sterowanie CNC FANUC z nowym 
dotykowym panelem iHMI pozwala na dostosowanie interfejsu 
do preferencji użytkownika. Nowy design idzie w ślad za wygod-

Japońska technologia ze wsparciem polskich inżynierów 
Mateusz Amroziński, specjalista ds. nowych projektów w firmie FANUC Polska

Jak stworzyć inteligentny zakład pro-
dukcyjny? Zapewne jest to pyta-
nie, które spędza sen z powiek wielu 
przedsiębiorstwom. Niezależnie od 
wielkości każda firma pragnie być 
konkurencyjna w swej branży, mieć 
zoptymalizowane procesy produkcyjne 
i dodatkowo przewidywać możliwość 
wystąpienia awarii. W tym roku na 
targach AUTOMATICON zaprezen-
tujemy rozwiązania, które pomagają 
sprostać współczesnym wymaganiom, 

jakie stawia Przemysł 4.0, digitalizacja czy Internet Rzeczy. 
Od 2003 roku z powodzeniem wdrażamy naszą koncepcję 
e-F@ctory, łączącą automatykę przemysłową z warstwą IT. 

Dane są wyjątkowo cennym surowcem w przemyśle, jednak 
aby były użyteczne, wymagają obróbki. W związku z tym przed-
stawimy aplikację opartą na systemie MAPS SCADA, która ofe-
ruje ogromne możliwości w zakresie wizualizacji nie tylko zuży-
cia energii, lecz całego procesu produkcyjnego. Prowadzenie cią-

głego monitoringu i archiwizacja danych pomiarowych dają nam 
możliwość zrozumienia, gdzie i jak zużywamy energię. Analiza 
takich danych pozwoli z kolei na znalezienie słabych punktów 
w naszym systemie zasilania i dystrybucji energii. Na wielkogaba-
rytowych ekranach wyświetlone zostaną raporty z produkcji czy
też wskaźniki OEE z maszyn, umożliwiające analizę produkcji
pod kątem jej optymalizacji. Aplikacja będzie także umożliwiać 
analizę i monitoring kondycji podzespołów pod kątem predykcyj-
nego utrzymania ruchu, na który coraz więcej firm kładzie nacisk. 

Gwiazdą tegorocznej edycji będzie stacja z trzema przemysło-
wymi robotami ramieniowymi, które wcielą się w rolę aktorów. 
Widzowie będą mogli obejrzeć niezwykły pokaz, będący połącz-
niem tańca robotów, dźwięku oraz wizualizacji prezentowanej na 
monitorach przymocowanych do kiści robotów. Oczywiście poza 
walorami artystycznymi stanowisko prezentuje najnowsze trendy 
w robotyzacji – roboty współpracujące z wykorzystaniem funkcji 
MELFA SafePlus.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie 
chętnie porozmawiamy o tym, jak wspólnie możemy zbudować 
Fabrykę 4.0.

Inteligentna fabryka według Mitsubishi Electric 
Łukasz Sendecki, Marketing & Technical Sales Support Deputy Department Manager 
w firmie Mitsubishi Electric Polska

oraz ASM, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na polskim 
rynku. Liczymy na dalszy rozwój i ewolucję możliwości wydarze-
nia, jakim są targi AUTOMATICON, wraz z trendami rozwoju 

rynku w kierunku Industry 4.0, AI czy IoT z naszym udziałem. 
Naszą dewizą jest budowa nowoczesnej polskiej firmy, dostarcza-
jącej światową technologię z zakresu automatyzacji produkcji.
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W targach AUTOMATICON uczest-
niczymy co roku jako wystawca już 
od 15 lat. Naszym zdaniem to wyda-
rzenie wręcz kultowe w branży auto-
matyki. W tym roku chcemy zasko-
czyć odwiedzających ciekawą budową 
stoiska i wygodną strefą klienta na 
antresoli. Uchylimy rąbka tajemnicy 
i przedstawimy dotychczasowe efekty 
naszej pracy nad projektem unijnym, 
który aktualnie rozwijamy, a także 
zaprezentujemy produkty, o które roz-

szerzamy naszą ofertę. Większość urządzeń na stoisku przedsta-
wimy w ciekawych, działających aplikacjach. 

Targi to dla nas okazja do spotkania z klientami z różnych 
rejonów Polski, przedstawienia nowych produktów w przykłado-
wych aplikacjach, porozmawiania o potrzebach i oczekiwaniach 
klientów. Czasem klienci odwiedzają nasze stoisko, by uzyskać 
pomoc w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania w ich 
zakładzie. Na nich będą czekać nasi doradcy techniczni. 

AUTOMATICON to także możliwość przebywania w niezwy-
kle innowacyjnym środowisku, inspirujące spotkania z innymi 

specjalistami z branży oraz dyskusje o kierunkach rozwoju auto-
matyki i przemysłu w Polsce. 

Podczas targów odwiedzają nas również studenci uczelni tech-
nicznych – z nimi chętnie rozmawiamy o ciekawych projektach, 
które prowadzą na uczelniach, potrzebach młodych ludzi dopiero 
wchodzących na rynek pracy oraz szkoleniach, które mogą im 
ten proces ułatwić. 

Oczywiście mamy nadzieję, że nasi klienci, jak co roku, 
podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami i sugestiami. Mamy 
bezpośredni kontakt z większością producentów dystrybuowa-
nych przez nas urządzeń, więc mamy wpływ na ulepszenia i kie-
runek rozwoju produktów. Przy okazji targów zbieramy też infor-
macje o tym, jakie są aktualne potrzeby naszych klientów i czego 
na rynku polskim jeszcze brakuje. Na naszym stoisku zawitają 
również przedstawiciele prasy, będzie to więc okazja do rozmów 
na aktualne „gorące” tematy i o kierunkach wspólnego rozwoju. 

Z nowości produktowych zaprezentujemy najnowsze modele 
kontrolerów wieloosiowych, nową serię serwonapędów, przedsta-
wimy też szereg rozwiązań dla elektrycznych napędów liniowo-
-obrotowych oraz możliwości najnowszych paneli operatorskich. 
27 i 28 marca nasi pracownicy poprowadzą bardzo ciekawe 
seminaria techniczne, na które również serdecznie zapraszamy.

AUTOMATICON to czas inspirujących spotkań 
Grzegorz Góral, wiceprezes zarządu firmy Multiprojekt Automatyka

niejszą obsługą i większymi możliwościami. W ramach tegorocz-
nej edycji targów nie zabraknie premierowych pokazów. Firma 
FANUC po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje największy model 
robota SCARA SR-6iA, zdolnego przenieść ładunek 6 kg. Roboty 

tego typu charakteryzuje wysoka precyzja i bardzo duża szyb-
kość. Podczas wystawy będzie można również zobaczyć robota 
LR Mate 200iD/4S montowanego od góry. Aplikacja będzie pre-
zentowała przenoszenie detali w ciasnym gnieździe produkcyjnym.

Targi AUTOMATICON od lat utrzy-
mują swoją stałą pozycję w kalenda-
rzu KUKA Polska. To tutaj spotykają 
się czołowi przedstawiciele firm mają-
cych realny wpływ na rozwój branży 
w Polsce i za granicą. Ponieważ KUKA 
jest jednym z wiodących producen-
tów inteligentnych rozwiązań automa-
tyzacyjnych, nie mogło nas na nich 
zabraknąć.

Cenimy sobie to międzynarodowe 
wydarzenie za pełen profesjonalizm, 

doskonałą organizację oraz – przede wszystkim – za stworzenie 
tak efektywnej platformy do budowania relacji biznesowych.

Najbliższa edycja zapowiada się bardzo ciekawie. KUKA przy-
gotowała dla uczestników szereg innowacyjnych atrakcji, w tym 

premierę jednego z naszych robotów nowej generacji. Na naszym 
stoisku będzie można bliżej poznać też kilka wybranych modeli 
„w akcji”. Takie pokazy zawsze cieszą się dużym zainteresowa-
niem, jednocześnie pomagają nam w popularyzacji naszych roz-
wiązań wśród przedsiębiorców reprezentujących różne gałęzie 
przemysłu. 

Roboty przestają być luksusem, na który mogą sobie pozwo-
lić najwięksi producenci. Współczesne technologie są nie tylko 
dostępne dla niemal wszystkich firm, ale wręcz wymagane 
w przedsiębiorstwach, które stawiają na rozwój i budowę prze-
wagi konkurencyjnej. Takie wydarzenia jak targi AUTOMATI-
CON pozwalają na wymianę doświadczeń między producentami, 
dostawcami i odbiorcami. Znając potrzeby naszych klientów, 
jesteśmy w stanie tworzyć skuteczne rozwiązania, które pozwa-
lają im osiągać cele biznesowe. Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia stoiska KUKA i spotkania z naszymi specjalistami.

AUTOMATICON – doskonała platforma współpracy biznesowej 
Tomasz Nowak, dyrektor firmy KUKA Polska



Na targach AUTOMATICON wysta-
wiamy się od początku istnienia firmy 
steute; od pewnego czasu pojawiamy 
się jednak co drugi rok. To największa 
tego typu impreza w Polsce związana 
z szeroko pojętą automatyką przemy-
słową, traktujemy ją więc jako okazję
do prezentowania naszych nowych pro-
duktów i kompleksowych rozwiązań. 
Podczas targów mamy okazję do spo-
tkań z naszymi klientami i omawia-
nia bieżących spraw, a jednocześnie 

możemy zaprezentować nasze produkty nowym firmom. Co bar-
dzo ważne – możemy pokazać całe nasze systemy w działaniu, co 
jest zazwyczaj niemożliwe podczas zwykłych wizyt handlowych.

W tym roku, co może być sporym zaskoczeniem dla naszych 
dotychczasowych odbiorców, zaprezentujemy nasze nowe sprzę-
towo-programistyczne środowisko „nexy”. Środowisko, które 
daje dużą szansę na zrewolucjonizowanie szeroko rozumia-
nej intralogistyki. Wpisujemy się tutaj w popularny w ostatnim 
czasie nurt IIoT (Industrial Internet of Things). Niezależnie od 

tego, czy chodzi o systemy eKanban, czy Andon, sygnalizacyjne 
kolumny świetlne czy pojazdy AGV – nasze rozwiązania pozwa-
lają na wprowadzenie głębokich zmian w przemysłowych pro-
cesach przepływu materiałów i pracy, z ogromnym potencjałem 
optymalizacji. System umożliwia stałą bezprzewodową wymianę 
informacji pomiędzy halami produkcyjnymi a systemami infor-
matycznymi przedsiębiorstwa, odpowiedzialnymi za zarządza-
nie produkcją i gospodarką magazynową. Bardzo liczymy na to, 
że tegoroczne targi będą okazją do pozyskania zupełnie nowych 
kontaktów związanych z tą dziedziną.

Drugą nowością prezentowaną na targach, niezwykle ważną 
dla nas, będą nowoczesne wyłączniki linkowe zatrzymania awa-
ryjnego oraz czujniki zbiegania taśmy przenośników. Są to bardzo 
solidne urządzenia, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz 
zabezpieczone przed oddziaływaniem agresywnych mediów czy 
wilgoci. Nowoczesne wzornictwo i cały szereg zalet funkcjonal-
nych może spodobać się naszym klientom.

Zaprezentujemy także dwie nowe serie przeciwwybuchowych 
wyłączników krańcowych przeznaczonych do pracy w temperatu-
rze sięgającej –60°C oraz nowe blokady elektromagnetyczne bez-
pieczeństwa serii Ex STM 298-3GD.

steute zaprezentuje rozwiązania z zakresu IIoT 
Adam Więch, dyrektor zarządzający w firmie steute Polska

https://asix.com.pl/
https://www.askom.pl/


 Dzi ki wdro eniu Kanban, czyli pocho-
dz cej z Japonii metody sterowania 
produkcj , wiele firm mog o ograni-

czy  bie ce zapasy pó produktów, a zasad  
przep ywu materia ów zmieniono z „push” 
na „pull”. Pierwotnie jako no nika infor-
macji u ywano ma ych tekturowych kart, 
obecnie komunikacja odbywa si  elektro-
nicznie. Zapotrzebowanie na nowe cz ci 
dociera teraz bezpo rednio z dzia u produk-
cji. dania zasilenia rega ów magazynowych 
Kanban nowymi zasobnikami z pó produk-
tami s  generowane bez udzia u cz owieka, 
przez odpowiednio rozmieszczone wy czniki 
lub czujniki. Mo liwe jest tak e wykorzystanie 
terminali obs ugiwanych r cznie.

Nowy trend – bezprzewodowa 
transmisja sygna ów steruj cych
Aktualnym trendem w zak adach produkcyj-
nych jest wykorzystanie w pe ni mobilnych 
rega ów e-Kanban. Dzi ki nim mo liwe jest 
znaczne zwi kszenie elastyczno ci produk-
cji i zmiana ogólnej koncepcji jej planowa-
nia. Kilku producentów samochodów testuje 
obecnie tego typu rozwi zania w swoich 
inteligentnych fabrykach: nadwozia aut s  
umieszczane na pojazdach AGV i transpor-
towane mi dzy ró nymi stanowiskami mon-
ta owymi, zale nie od wersji wyposa enia 
pojazdu. Podzespo y wykorzystywane przy 
monta u s  równie  transportowane do sta-
nowisk monta owych przez mniejsze pojazdy 
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 Bezprzewodowy Kanban
Je li przedsi biorstwo chce produkowa  wyroby w sposób nowoczesny 
i elastyczny, musi zapewni  sobie mo liwo  atwego pozyskiwania 
informacji z dzia ów produkcyjnych i stworzy  system sprawnego ich 
przep ywu wewn trz organizacji. Wi e si  to zwykle z konieczno ci  
zastosowania odpowiedniego oczujnikowania i, coraz cz ciej, wykorzy-
stania sieci bezprzewodowych. Te ostatnie maj  wiele zalet, st d 
zaczynaj  by  coraz powszechniej wykorzystywane np. w systemach 
e-Kanban. Niemiecka firma steute oferuje zarówno urz dzenia radiowe, 
jak i oprogramowanie przeznaczone do tworzenia gotowych rozwi za  
w intralogistyce oraz systemach wspomagania produkcji.

AGV. Przep yw informacji mi dzy poszczegól-
nymi elementami systemu e-Kanban odbywa 
si  na drodze radiowej. Rezygnacja z okablo-
wania stanowi ogromn  zalet , poniewa  sys-
tem mo na b yskawicznie modyfikowa  przy 
okazji rekonfiguracji stanowisk i gniazd pro-
dukcyjnych. Eliminuje si  jednocze nie pro-
blemy zwi zane z cz stymi uszkodzeniami 
przewodów elektrycznych. Firma steute opra-
cowa a sie  bezprzewodow  „sWave.NET®”, 
która zapewnia niezawodn  wspó prac  
wielu urz dze  radiowych i szybkie wdro e-
nie aplikacji IoT (Internetu Rzeczy) w dowol-
nym miejscu. W z y tej sieci sk adaj  si  
z punktów dost powych. Ka dy z nich mo e 
obs ugiwa  oko o 100 urz dze  ko cowych 
kompatybilnych z sieci , takich jak czuj-
niki po o enia, wy czniki no ne lub czujniki 
optyczne. Zasi g transmisji sygna ów wynosi 
do 700 m w terenie otwartym i do 60 m 
w przestrzeniach zamkni tych. W ka dej 
sieci „sWave.NET®” mo na zainstalowa  kilka 
punktów dost powych. Konfiguracja odbywa 
si  za po rednictwem aplikacji sieciowej, 
z poziomu centralnie zarz dzanej konsoli.

Stabilna technologia bezprzewodowa
o niskim zapotrzebowaniu 
na energi
Technologia bezprzewodowa „sWave.NET®” 
nale y do klasy LPWAN (Low Power Network 
Wide Area Networks). Czas pracy czujników 
i wy czników zasilanych z baterii wynosi 
od kilku miesi cy do nawet 10 lat. Protokó  
radiowy zapewnia wysok  stabilno  nawet 
w niesprzyjaj cych warunkach (przy obec-
no ci innych sieci bezprzewodowych, inter-
ferencjach fal itp.). Wykorzystane cz stotli-
wo ci nie s  obj te licencjonowaniem, dzi ki 
czemu urz dzenia steute mog  by  u ywane 
na ca ym wiecie. Wysoka niezawodno  
transmisji jest gwarantowana dzi ki pona-
wianiu jej w razie niepowodzenia: je li komu-
nikacja z pierwszym punktem dost powym 
nie dojdzie do skutku, adresowany jest drugi 
punkt dost pu itd.

Mened er us ug dla systemu 
bezprzewodowego
Oprogramowanie o nazwie „Sensor Bridge” 
stanowi interfejs pomi dzy aplikacjami wspo-
magaj cymi zarz dzanie przedsi biorstwem 
czy dzia em produkcji a sieci  „sWave.NET®”. 

Czujniki bezprzewodowe zaprojektowane specjalnie do systemów e-Kanban steruj  dostawami 
materia ów w nowoczesnych systemach produkcyjnych.
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Program zarz dza ca ym systemem bezprze-
wodowym i jest domy lnie instalowany w pa-
mi ci bramy sieciowej systemu „sWave.NET®”.
Mo e by  równie  zainstalowany na innym 
urz dzeniu opartym na systemie Linux, 
dost pnym w ramach infrastruktury IT przed-
si biorstwa. W ten sposób zapewnione 
jest dostarczanie danych generowanych na 
poziomie dzia u produkcji do infrastruktury 
IT klienta (np. systemów BDE, ERP, LVS lub 
MES), w tym tak e do odleg ych lokalizacji. 
Oprogramowanie po rednicz ce przetwa-
rza wszystkie sygna y odebrane przez punkty 
dost powe z czujników bezprzewodowych 
i przekazuje je do docelowej aplikacji. Brama 
sieciowa z preinstalowanym „Sensor Bridge” 
atwo integruje si  z ka dym rodowiskiem 

produkcyjnym, a konfiguracja i administracja 
jest elastyczna i intuicyjna. Oprogramowanie 
pozwala na dodawanie i usuwanie wy cz-
ników czy czujników bezprzewodowych, 
a tak e punktów dost powych. 

Wst pnie skonfigurowane aplikacje
System bezprzewodowy firmy steute mo e 
by  uzupe niony o software’owy modu  
e-Kanban, automatyzuj cy nadzór nad da-
niami materia owymi przesy anymi z dzia u 
produkcji. Dzi ki prostemu monta owi, du ej 
elastyczno ci i atwo ci zarz dzania u ytkow-
nik mo e precyzyjnie dostosowa  bezprze-
wodowy system do swoich potrzeb. W pe ni 
i stale wykorzystuje si  zalety systemu bez-
przewodowego: brak przewodów sygna owych
i zasilaj cych, ci g o  komunikacji, niezawo-
dno  transmisji danych i atw  adaptacj  sy-
stemu do zmieniaj cych si  warunków (inte-
gracj  kolejnych rega ów Kanban, dodatko-
wych czujników czy terminali operatorskich).
Du ym u atwieniem przy konfiguracji sieci 

bezprzewodowych firmy steute, które s  wy-
korzystywane w systemach e-Kanban, jest 
dost pno  specjalnie zaprojektowanych 
czujników po o enia. Dzi ki odpowiednio za-
projektowanej d wigni wykrywaj  one pobra-
nie pojemnika lub pude ka z rega u, po czym 
przesy aj  sygna  radiowy do punktu dost -
powego. Czujniki te mog  by  montowane 
bez u ycia narz dzi na systemach przeno ni-
ków rolkowych wiod cych producentów. 
Poniewa  sektor intralogistyki jest wra liwy 
na ceny komponentów, a przy tym zwykle 
wykorzystuje si  du  ich liczb , ceny zosta y 
skalkulowane na atrakcyjnym poziomie. 

Perspektywy
Firma steute planuje opracowanie kolejnych
modu ów oprogramowania do kolejnych za-
stosowa , np. zwi zanych z pojazdami AGV. 
Dla potencjalnego u ytkownika istotne jest, 
e kilka funkcji mo e by  nadzorowanych 

przez jeden wspólny system bezprzewodowy. 
St d du e zainteresowanie realizacj  syste-
mów e-Kanban, które b d  ju  w niedalekiej 
przysz o ci coraz cz ciej zintegrowane z flo-
tami AGV.

Andreas Schenk

Zapraszamy na nasze stoisko na targach 
AUTOMATICON: Hala 1, stoisko C5.

steute Polska
Al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa
tel. 22 843 08 20
e-mail: info@steute.pl
www.nexy.net, www.steute.pl

Punkty dost powe odbieraj  
sygna y radiowe z pojedynczych 

czujników i przesy aj  je przez Wi-Fi 
lub Ethernet do infrastruktury 

IT u ytkownika.
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„nexy“ to niezawodne rozwiązanie 
systemowe IoT do mobilnego pozyskiwania, 
przesyłania i zarządzania danymi 
z czujników. Dzięki „nexy“ procesy produkcji 
i montażu są efektywnie zautomatyzowane.

Więcej informacji: www.nexy.net

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska na targach AUTOMATICON 
w Warszawie w dniach 26-29 marca
Hala I, Stoisko C5

Sieć czujników bezprzewodowych 
dla przemysłu i intralogistyki

https://www.steute.pl/pl.html
https://www.nexy.net/
mailto:info@steute.pl
http://www.nexy.net
http://www.steute.pl
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Wydajno  portów lotniczych

Podró e lotnicze bezpieczniejsze 
dzi ki ADB SAFEGATE i eWON
ADB SAFEGATE to wiatowy lider systemów naprowadza-
nia i dokowania statków powietrznych. eWON to lider 
w dziedzinie urz dze  dost pu zdalnego i czno ci, 
zwi zanych z automatyzacj  i technologiami pokrewnymi 
wykorzystywanymi w procesie obs ugiwanym przez te systemy. 
Firmy te po czy y si y, aby uczyni  uruchamianie systemów 
ADB SAFEGATE i usuwanie problemów wyst puj cych 
w tych systemach lepszym, bardziej niezawodnym 
i bezpiecznym.

Wi kszo  z nas nie uwa a podró y 
samolotem za nic niezwyk ego
Budzisz si  z krótkiej drzemki, siedz c w fotelu 
b yszcz cego, srebrnego odrzutowca. Komu-
nikat wyg aszany przez pilota przygotowuje 
ci  do l dowania. Szybko, wyg adzaj c maga-
zyn pok adowy, szykujesz si  do nast pnego 
spotkania biznesowego i marzysz na jawie 
o urlopie w nadmorskim kurorcie, który czeka 
ci  w przysz ym miesi cu.
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Jednocze nie ogromny samolot rozpoczyna 
podej cie, delikatnie siada na pasie i ko uje 
do wyznaczonej wcze niej bramki. Ca y pro-
ces powtarza si  102 000 razy ka dego dnia. 
Tak naprawd  wi kszo  z nas nigdy nie 
zastanawia a si  nad technicznym cudem, 
jakim jest samolot lub logistyka podró y od 
bramki startowej do ko cowej. Wszystko to 
uwa amy za co  oczywistego, poniewa  kto  
inny udoskonali  system.

ADB SAFEGATE posiada 100-letnie 
do wiadczenie w zapewnianiu 
bezpiecze stwa podró y lotniczych
Ten „kto  inny” to ponad 1000 zaanga owa-
nych pracowników ADB SAFEGATE. Od wcze-
snych lat awiacji, si gaj cych lat 40. ubie-
g ego wieku, ADB SAFEGATE jest eksper-
tem w tworzeniu wysokiej jako ci, bezpiecz-
nej i coraz wygodniejszej przysz o ci dla lot-
nictwa. Maj c siedzib  w Belgii i 35 biur na 
ca ym wiecie, firma zaspokaja potrzeby 

ponad 2500 portów lotniczych w ponad 175 
krajach, wykorzystuj c rozwi zanie eWON, 
aby lepiej osi ga  cele zwi zane z bezpie-
cze stwem dzi ki zdalnemu dost powi do 
urz dze  oddalonych o tysi ce kilometrów.

Jak mo na si  by o spodziewa , bezpiecze -
stwo jest tym, na czym koncentruje si  uwaga
zespo u ADB SAFEGATE. Rozmawiaj c z Niel-
sem Burezem, dyrektorem ds. technologii 
w ADB SAFEGATE, us yszeli my: – Porty lotni-
cze przyk adaj  ogromn  wag  do szczegó-
ów zwi zanych z bezpiecze stwem. Chodzi 

przede wszystkim o minimalizacj  ryzyka. 
Stosujemy przemys owe systemy automaty-
zacji do obs ugi w czania i wy czania o wiet-
lenia drogi startowej i wiate  podej cia, ale 
nasza rola na tym si  nie ko czy. Wi kszo  
systemów zosta a zaprojektowana z wbu-
dowan  redundancj  zapewniaj c  maksy-
maln  niezawodno . Mog  by  to redun-
dantne sterownik PLC, komunikacja z wyko-
rzystaniem redundantnego pier cienia wia-
t owodowego, redundantne interfejsy HMI, 
redundantne obwody i redundantne ród a
zasilania. Wszystko to ma na celu zmniej-
szenie ryzyka przerwania dzia ania lotniska 
w przypadku awarii jednego z komponentów.

Porty lotnicze s  konserwatywne 
w swoim podej ciu do czno ci
Ca a ta infrastruktura jest utrzymywana przez
24 godziny na dob  i 7 dni w tygodniu na ca-
ym wiecie. Je eli port lotniczy straci mini-

maln  ilo  z wymaganego o wietlenia drogi 
startowej i wiate  podej cia, stanowi to po-
wa ne zak ócenie pracy lotniska, a nawet 
mo e grozi  zamkni ciem pasa startowego, 
co z kolei prze o y si  na ogromne problemy
dla wszystkich pasa erów przylatuj cych i wy-
latuj cych z tego portu lotniczego. Wiele por-
tów lotniczych ogranicza mo liwo  czenia
si  z Internetem w operacyjnym obszarze 

portu, aby zapobiec niepo danym oddzia y-
waniom na o wietlenie drogi startowej i po-
dej cia oraz systemy sterowania. – Porty lot-
nicze maj  racj , stosuj c konserwatywne
podej cie do mo liwo ci czenia si  z Inter-
netem. Z o liwe oprogramowanie i dzia a-
nie hakerów mo e powodowa  niebezpieczne 
sytuacje dla podró nych. Z tego powodu nie-
którzy z naszych klientów wci  wol  fizycz-
nie od cza  urz dzenia eWON, gdy nie s  
one u ywane – twierdzi Niels Burez.

Oprócz problemów zwi zanych z bezpiecze -
stwem, wiele portów lotniczych po prostu
nie ma gniazd sieci LAN/WAN w pobli u urz -
dze  ADB SAFEGATE. – W przypadku eWON 
brak fizycznego cza nie jest problemem. 
W rzeczywisto ci prawie 95 procent naszych 
po cze  realizowanych jest z wykorzysta-
niem komórkowych kart SIM. eWON zapew-
nia produkt odpowiedni do zastosowania,
wykorzystuj cy technologi  zarówno 3G, 
jak i 4G, zaprojektowane do eksploatacji na 
ca ym wiecie. Korzystanie z urz dze  eWon 
odbywa si  zawsze w sposób zgodny z dzia-
aniami dzia u IT i zespo u utrzymania ruchu 

portu lotniczego. Firma eWon dostarczy a 
ADB SAFEGATE bogat  dokumentacj , która 
jest przedstawiana w adzom portu lotni-
czego jako dowód, e korzystanie z urz dze  
dost pu zdalnego eWon jest bezpieczne – 
wyja nia Niels.

eWON umo liwia korzystanie 
z urz dze  mobilnych
Oprócz mo liwo ci pod czenia routerów
eWON z u yciem technologii komórkowej,
eWON zapewnia mo liwo  dost pu do sys-
temu za pomoc  urz dze  mobilnych. Korzy-
staj c z darmowej aplikacji eWON M2Web, 
in ynier lub technik mog  atwo uzyska
zdalny dost p do urz dze  steruj cych syste-
mu automatyzacji ze smartfonu lub tabletu. 

Korzy ci
• atwo  zastosowania w systemach auto-

matyzacji
• Bezpiecze stwo opisane w dokumentacji 

dla personelu IT oraz potwierdzone certy-
fikatem zgodno ci z norm  ISECOM STAR

• Elastyczne standardy czno ci, zapewnia-
j ce zdolno  przy czeniow  w bardzo 
zró nicowanych lokalizacjach

• Skalowalno  
• Wsparcie klientów o ograniczonym prze-

szkoleniu z zakresu automatyzacji
•  Zmniejszone o 80% koszty obs ugi 

i podró y dzi ki automatyzacji

Rozwi zanie: dost p zdalny
www.ewon.biz/remote-access

Klient: ADB SAFEGATE
www.adbsafegate.com

Dystrybutor: Bintz technics
www.bintz.be

Kraj: Belgia
www.ewon.biz

ADB SAFEGATE analizuje, rekomenduje 
i dostarcza w a ciw  kombinacj  inteligent-
nych, operacyjnych i technicznych rozwi za  
i us ug dla wie y, lotniska i bramek.
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Oto co powiedzia  nam Niels:  – Czasami pra-
cujemy w bardzo oddalonych miejscach, 
testuj c nowe instalacje o wietleniowe lot-
niska. Dawniej zadzwoniliby my do kogo  
w budynku i poprosiliby my o w czenie kon-
kretnego zespo u wiate . Niezale nie od 
tego, jak dok adny by  opis albo jak kompe-
tentna by a osoba po drugiej stronie, w naj-
lepszym przypadku musieli my chwil  czeka , 
a w najgorszym, na skutek nieporozumienia, 
w czana by a niew a ciwa sekcja. Dzisiaj 
mo emy u y  w asnego telefonu komórko-
wego, aby uzyska  dost p do systemu i prze-
testowa  ró ne obwody z miejsca, w którym 
jeste my. Skraca to w sposób istotny czas, 
który sp dzamy w terenie.

ADB SAFEGATE zainstalowa a 
ponad 50 jednostek eWON 
i planuje instalacj  kolejnych
ADB SAFEGATE zainstalowa a do dnia dzisiej-
szego ponad 50 jednostek eWON. Chocia  
firma nie sprawdza, ilu podró y uda o si  
unikn  ani ile te podró e by kosztowa y, to 
zrobi  to Niels: – Pracuj c jako in ynier ser-
wisu, co roku sp dza em ponad 140 nocy 
w hotelach. Do wiadczywszy tego, wiem, jaki 
wp yw maj  wyjazdy na nasz personel. Koszt 
urz dze  eWON jest minimalny w porówna-
niu do kosztów podró y, ale prawdziwe pro-
blemy, jakie powoduje du a liczba wyjazdów, 
dotykaj  ludzi. U ywamy systemów eWON 
i oprogramowania Talk2M wsz dzie, gdzie si  
tylko da, aby ograniczy  potrzeb  podró o-
wania w sytuacjach, które dadz  si  rozwi -
za  zdalnie, dzi ki czemu mamy wi cej czasu 
na sprawy, które s  naprawd  wa ne.

Jaka jest przysz o  rozwi za  
eWON w ADB SAFEGATE?
Obecnie wi kszo  zastosowa  zwi zana jest 
ze zdalnym dost pem do urz dze  o wietle-
niowych lotniska z u yciem urz dze  eWON 
Cosy. Je eli chodzi o przysz o , to dostrzega-
my w naszej bran y wiele obszarów o du ym 
potencjale wzrostu, powi zanych z tego 
rodzaju zastosowaniami. Mo emy pos u y  
si  nast puj cym przyk adem:
– W przypadku wielu ma ych i oddalonych
lotnisk, takich jak lotnisko na karaibskiej wy-
spie Saba (1900 mieszka ców), personel lot-
niska sk ada si  z kilku osób. Osoby te zazwy-
czaj maj  ogromn  ogóln  wiedz  techniczn ,
pozwalaj c  im zapewnia  funkcjonowanie
lotniska, ale czasami niektóre urz dzenia 
wymagaj  uwagi specjalisty. Jednocze nie 
pasa erowie lataj cy na wysp  daj  i ocze-
kuj  takiego samego poziomu bezpiecze -
stwa, jaki gwarantuj  du e metropolitalne 
porty lotnicze. Mo liwo  zapewnienia na-
tychmiastowego zdalnego wsparcia, gdy 
poprosi o nie lotnisko, jest fantastyczna. Ale 
planujemy zrobi  wi cej. Naszym celem jest 

wykorzystanie bardziej zaawansowanych 
urz dze  eWON Flexy do zbierania i przecho-
wywania danych, które mo na wykorzysty-
wa  do bie cej oceny – konserwacji predyk-
cyjnej. Tam, gdzie w gr  wchodzi bezpiecze -
stwo, nale y stara  si  wyeliminowa  pro-
blemy, zanim si  pojawi  i eWON b dzie ele-
mentem tych stara  – powiedzia  Niels.

Gdy ju  to wszystko wiemy, mo emy si  spo-
kojnie zdrzemn  podczas naszego nast p-
nego lotu.

HMS Industrial Networks jest wiod cym nie-
zale nym dostawc  produktów przeznaczo-
nych do komunikacji przemys owej, po cze-
nia urz dze  automatyki i systemów.

HMS wprowadza na rynek produkty pod 
nast puj cymi markami:
Anybus® – dost p do wielu sieci w ramach 
Fieldbus i przemys owego Ethernetu
IXXAT® – rozwi zania komunikacyjne 
w ramach CAN, bezpiecze stwa i przemys u 
samochodowego.
eWON® – zdalny dost p i zarz dzanie urz -
dzeniami przemys owymi.

W Polsce dystrybutorem produktów Anybus 
jest Elmark Automatyka (www.elmark.com.pl),
produktów eWON RAControls (www.racon-
trols.com.pl) i Stercontrol (www.stercontrol.pl),
a produktów IXXAT NaviNet (www.navi-net.pl).

Aby uzyska  wi cej informacji, mo na skon-
taktowa  si  z kierownikiem sprzeda y HMS 
dla CEE Yvanem Rudzinskim (yvru@hms.se).

Dotychczas przeci one porty lotnicze rozwi zywa y problem, buduj c now  infrastruktur . 
Obecnie porty lotnicze znajduj  nowe sposoby radzenia sobie z wyzwaniami bez du ych inwe-
stycji infrastrukturalnych. Jednym z tych sposobów jest efektywne wykorzystanie kilku niezale -
nych lub nast puj cych po sobie ulepsze  informatycznych i operacyjnych oraz zastosowanie 
dost pu zdalnego eWON.

Pracuj c jako in ynier serwisu, co roku sp dza em 
ponad 140 nocy w hotelach. Dzi ki eWON podró e 
zosta y teraz ograniczone do minimum. U ywamy 
systemów eWON i oprogramowania Talk2M wsz -
dzie, dzi ki czemu mamy wi cej czasu na skupienie 
si  na sprawach, które s  naprawd  wa ne.

Niels Burez, dyrektor 
ds. technologii ADB SAFEGATE

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

HMS 03 art spons press.indd   4 2019-03-07   11:37:43
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Jaka jest przyszłość branży automatyki?
Zakłady przemysłowe podlegają cią-
głemu rozwojowi, stają się wręcz pierw-
szym polem doświadczalnym we wdraża-
niu innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
sztucznej inteligencji i robotyzacji. Prze-
mysł 4.0 w korporacjach globalnych 
jest już faktem. Jednak poziom auto-
matyzacji i robotyzacji w naszym kraju 
jest w dalszym ciągu na niskim pozio-
mie, uwzględniając nawet kraje z naszego 
regionu. Wynika to oczywiście z dużego 
potencjału ludzkiego. Od 2 lat ten trend 
jednak się odwraca. Znikome bezrobo-
cie, a właściwie jego brak, spowodowały 
zainteresowanie zarządów firm rozwiąza-
niami nie tyle przyspieszającymi pracę, 
co zastępującymi proste czynności manu-
alne. Nasi kontrahenci podkreślają jed-
nak, że automatyzacja procesów nie ozna-
cza w ich przypadku zwolnień, ale moż-
liwość przesunięcia zasobów do innych 
zadań i zwiększenie możliwości produk-
cyjnych.

Kim jest integrator w branży automatyki?
Nasza firma dostarcza kompleksowe 
rozwiązania z dziedziny systemów trans-
portu wewnętrznego. Specjalizuje się 
w projektach z zakresu intralogistyki 
czy układnic magazynowych, a także 
w dostarczaniu całych linii produkcyjnych 
i montażowych. Zapewniamy pełną koor-
dynację podjętym projektem, konstru-
owanie układów mechanicznych, elek-
trycznych czy automatyki, projektowa-
nie instalacji różnego rodzaju, a także pro-
jekty logistyczne, przygotowanie koncep-
cji inwestycji, analiz oraz symulacji opar-
tych na specjalistycznej wiedzy i oprogra-
mowaniu. Integrator jest właśnie podmio-

tem, który zajmuje się realizacją takich 
projektów kompleksowo, od koncepcji do 
wdrożenia.

Kto może skorzystać z oferty firmy 
Lean-Tech?
Oferta naszej firmy jest skierowana głów-
nie do takich branż, jak: automotive, 
RTV/AGD, produkcja opakowań, prze-
mysł spożywczy, przemysł chemiczny 
i drzewny, magazyny logistyczne czy prze-
mysł budowlany. Jako wykonawca zapew-
niamy pełną koordynację podjętym pro-
jektem, konstruowanie układów mecha-
nicznych, elektrycznych czy automatyki. 
Zajmujemy się także projektowaniem insta-
lacji różnego rodzaju, projektami logi-
stycznymi, przygotowywaniem koncepcji 
inwestycji, analizami oraz symulacją.

Firma posiada wyodrębniony dział 
badań i rozwoju. Co było powodem 
stworzenia takiego działu i jakie ma on 
znaczenie dla całego przedsiębiorstwa?
Jesteśmy świadomi, że częścią każdej 
poważnej organizacji w krajach Europy 
Zachodniej są tego typu działy. Odwiedzi-
liśmy setki firm produkcyjnych i projek-
towych. Przewaga konkurencyjna, którą 
część z nich uzyskuje, wynika z wprowa-
dzania innowacyjnych rozwiązań projek-
towych oraz produkcyjnych. Dzięki temu 
możliwe jest obniżenie np. nakładów 
pracy, wprowadzenie nowego produktu 
do oferty lub udoskonalenie dotychczaso-
wego. Ponadto, działając na co dzień, czę-
sto brakuje czasu i zasobów ludzkich do 
podejmowania projektów wewnętrzno-ro-
zwojowych. Zawsze priorytetem pozosta-
wały projekty komercyjne. Tak więc dział 
badań i rozwoju jest naszym naturalnym 
krokiem w rozwoju firmy.

Dlaczego firma zdecydowała się na 
rebranding? 
Rebranding jest ściśle powiązany z decy-
zją o specjalizacji w projektach intralogi-
stycznych. Dzięki temu jesteśmy zoriento-
wani na duże projekty na obszarze całej
Europy. Dodatkowo specjalizacja powo-
duje obniżenie ryzyka co do rezultatów
projektu, a więc pojawia się możliwość 
realizacji inwestycji oddalonych geogra-
ficznie. Ponadto ułatwia zbudowanie ze-
społu kompetentnego oraz przeszkolonego, 
a to wiąże się z obniżeniem poziomu re-
klamacji i przyspieszeniem prac.

Kiedy najlepiej zdecydować się na auto-
matyzację procesów w firmie? Prosimy 
o kilka porad dla przedsiębiorstw.
Przede wszystkim należy mieć na uwa-
dze fakt, że automatyzacja staje się czymś 
naturalnym i jeśli dana firma nie ma 
u siebie tego typu rozwiązań, warto już 
teraz o tym pomyśleć. W momencie kiedy 
zamówień zrobi się za dużo, wdrożenie 
systemu będzie trudniejsze ze względu 
na presję czasu. Takie rozwiązania coraz 
częściej są koniecznością i ich instalacja 
w branżach produkcyjnych staje się nie-
unikniona. 

Automatyka w produkcji 
to już codzienność
Automatyzacja to kolejny krok w rozwoju każdej firmy produkcyjnej. 
Rosnące zapotrzebowanie na produkty wymaga od firm coraz 
szybszego usprawnienia procesu produkcyjnego i wdrożenia 
rozwiązań z dziedziny systemów transportu wewnętrznego. 
O przyszłości branży automatyki rozmawiamy z Pawłem Drabem, 
prezesem zarządu firmy Lean-Tech.
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Z aawansowane sieci teleinforma-
tyczne, inteligentne interfejsy czy 
zastąpienie serwerów technolo-

gią chmury – między innymi te inno-
wacje i trendy umożliwiają osiągnięcie 
celów, dotychczas leżących poza grani-
cami możliwości technologicznych. Eks-

perci firmy doradczej Deloitte, autorzy 
10. edycji raportu „Tech trends 2019 – 
Jak przełamać bariery technologiczne?” 
wytypowali 6 trendów, które radykal-
nie zmienią biznes w nadchodzących mie-
siącach. Z raportu wynika, że firmy już 
teraz zaczynają korzystać z tych rozwią-
zań i starają się dopasować nowe trendy 
do swoich potrzeb biznesowych. W naj-
bliższym czasie technologiczny pęd zdecy-
dowanie przyspieszy za sprawą sztucznej 
inteligencji, która leży u podstaw kolej-
nych zmian. 

AUTOMATICON 2019

najważniejszych trendów 
technologicznych 2019 roku

Jakie trendy technologiczne będą miały największy wpływ na 
efektywne prosperowanie przedsiębiorstw, w tym na szybkość 
podejmowania decyzji? Z pewnością można powiedzieć, że 
w tym wypadku dużą rolę odegra połączenie chmury, sztucznej 
inteligencji oraz sieci 5G.
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Ostatnia dekada to czas dynamicz-
nego rozwoju technologicznego – nie tylko 
w warstwie modernizacji systemów infor-
matycznych, ale transformacji całych 
modeli biznesowych i rynków. Największy 
wpływ na zmiany miało wprowadzenie 
technologii chmury, analiza dużych baz 
danych oraz rosnące oczekiwania klien-
tów i ich doświadczenia. 

– Ostatnie 10 lat i wszystkie nasze 
raporty pokazują, że to, co jeszcze nie-
dawno było testowaną nowością, błyska-
wicznie zamieniało się w fundamenty, bez 
których firmy, właściwie ze wszystkich 
branż, nie mogą się już obyć. Dotarliśmy 
do momentu, w którym wspomaganie się 
rozwiązaniami kognitywnymi w procesie 
podejmowania decyzji jest coraz powszech-
niejsze, a cyfrowa rzeczywistość otwiera 
szerokie spektrum nowych możliwości 
i wiedzy, z której organizacje mogą czerpać 
garściami – mówi Daniel Martyniuk, Part-
ner, Lider doradztwa technologicznego 
w Deloitte. 

Eksperci Deloitte, analizując ostatnią 
dekadę trendów, wyodrębnili kilka czyn-
ników, które napędzały technologiczne 
innowacje. Są to: doświadczanie cyfro-
wej rzeczywistości, podejmowanie decy-
zji w oparciu o dane, rozwój technolo-

gii kognitywnych i chmury, transforma-
cja zespołów IT i kluczowych systemów 
oraz zarządzanie ryzykiem i cyberbezpie-
czeństwo. Choć każdy z tych czynników 
rozwija się niezależnie od pozostałych, to 
ich zbieżność w miejscu i czasie umożli-
wia przeprowadzanie znaczących oraz głę-
bokich zmian.

Prawdziwa ofensywa sztucznej 
inteligencji
90% wszystkich danych powstało 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Szacuje 
się, że w 2020 roku ich wygenerowana 
ilość będzie 50 razy większa niż w 2012 
roku. Tak wykładniczy wzrost sprawi, 
że ludzie nie będą już w stanie analizo-
wać takiej ilości informacji. Tę możliwość 
mają rozwiązania oparte na sztucznej inte-
ligencji (AI), które znajdują zastosowa-
nie w bardzo wielu branżach. Wykorzysta-
nie sztucznej inteligencji jako podstawy 
działalności obecnie przestaje być jedy-
nie motorem rozwoju przedsiębiorstwa, 
a staje się warunkiem jego przetrwania. 
AI jest wdrażana nawet w najbardziej 
podstawowych operacjach i procesach 
biznesowych – od zwykłej automatyzacji, 
po zaawansowane uczenie maszynowe. 

2000 2004 2008 2012
rok

2016 2020

Ilość danych, jaka 
zostanie wygenerowana 
w 2020 r., będzie 50x 
większa niż w 2012 r.

↗ Ilość danych, jaka zostanie wygenerowana w 2020 r., będzie 50 razy większa niż w 2012 r.

Źr
ód

ło
: D

el
oi

tt
e 

Po
lsk

a

www.dacpol.eu

ponad 27 lat doświadczenia
WIĘCEJ NIŻ DYSTRYBUTOR...

Doradztwo techniczne

Serwis, Modernizacja, 
Produkcja

Komponenty

AUTOMATICON 
STOISKO
B8, Hala 1

http://www.dacpol.eu


70 CONTROL ENGINEERING POLSKA

Zdaniem ekspertów dziś jest już za późno, 
aby testować to rozwiązanie w poszcze-
gólnych obszarach czy czekać na to, co 
zrobi konkurencja. 

– Firma, która chce trafić do rynkowej 
awangardy i być organizacją napędzaną 
przez sztuczną inteligencję, musi całkowi-
cie zmienić koncepcję interakcji między 
człowiekiem a maszyną. Ważne, by zasta-
nowić się nad wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji oraz innych narzędzi kognityw-
nych w każdym istotnym procesie i aspek-
cie działalności firmy. Potrzebna jest rewo-
lucja, ponieważ metoda małych kroków tu 
się nie sprawdzi – mówi Paweł Zarudzki, 
dyrektor, lider Robotics & Cognitive Auto-
mation w Deloitte. 

Prawie połowa (44%) przedstawicieli 
firm, które wdrożyły sztuczną inteligen-
cję, za jeden z głównych benefitów wska-
zuje rozwój gamy produktów, 42% zop-
tymalizowanie wewnętrznych opera-
cji, a 35% podejmowanie lepszych decy-
zji. Zdaniem ekspertów Deloitte liczba 
firm korzystających z AI prawdopodob-
nie wzrośnie w ciągu najbliższych 18–24 
miesięcy. 

Interakcja ludzi, maszyn i danych
Sposób, w jaki człowiek komunikuje 
się z maszynami, również ulega zmia-
nie. Ponieważ naturalniejsze dla nas jest 
mówienie niż pisanie, dynamicznie roz-

wija się obszar projektowania interfejsów 
głosowych, potrafiących zrozumieć mowę. 
Dotyczy to nie tylko voicebotów czy chat-
botów, ale także urządzeń z obszaru Inter-
netu Rzeczy czy wirtualnej rzeczywisto-
ści. Inteligentne interfejsy będą zmie-
niać sposób, w jaki wchodzimy w interak-
cje z maszynami, analizujemy dane oraz 
komunikujemy się ze sobą nawzajem. 

– Nowoczesne technologie przybliżają 
świat cyfrowy i pozwalają na coraz bar-
dziej naturalną komunikację i konsump-
cję treści oraz usług. Co więcej, w zakre-
sie doświadczeń klientów nie ma podziału 
na B2C i B2B, więc pojawienie się nowych 
rozwiązań w przestrzeni konsumenckiej 
powoduje falę oczekiwań w zakresie spo-

AUTOMATICON 2019

44%

Rozwój gamy produktów Projekt obiektu w pełni stworzony przez algorytm jedynie 
na podstawie zadanych kryteriów wejściowych. Najczęściej 
posiada nieskończoną liczbę akceptowalnych wersji.

42%

Optymalizacja wewnętrznych operacji Funkcje Machine Learning do wykrywania wzorców wyłudzeń 
na bazie wielu źródeł danych i w czasie rzeczywistym.

35%

Podejmowanie lepszych decyzji Analityka bieżącej i historycznej sprzedaży, informacji
o kliencie w celu rekomendacji dotyczącej następnego kroku 
w procesie sprzedaży, który ma zmaksymalizować jej szanse.

31%

Optymalizacja zewnętrznych opercji Personalizacja produktów i usług na podstawie danych 
o kliencie, np. firma Nutrigene dostarcza dedykowane 
mieszanki suplementów w oparciu o dane nt. stylu życia.

31%

Bardziej kreatywni pracownicy

Projektowanie
generatywne

Wykrywanie
fraudów

Analityka
kognitywna

Masowa
personalizacja

Automatyzacja
procesów

Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem 
narzędzi RPA, ICR, text-mining, image recognition itp., dzięki 
czemu pracownicy mogą poświęcić czas na zadania kreatywne.

↗ Pięć największych korzyści AI – procent ankietowanych, którzy określili daną korzyść jako jedną z trzech najważniejszych w ich firmach.

Źródło: Deloitte Consulting LLP, State of AI in the Enterprise, 2nd edition, October 22, 2018

→ Połączenie wszyst-
kich wymienionych 
trendów w spójną 
strategię transfor-
macji cyfrowej przy-
nosi spektakularny 
rozwój.

Sztuczna 
inteligencja
Automatyzacja operacji oraz dostar-
czanie danych z miejsca ich powsta-
wania do miejsca analizy, a następ-
nie do miejsca podejmowania decy-
zji w czasie rzeczywistym.

Inteligentne 
interfejsy
Niebawem nie tylko usługi i systemy
staną się inteligentniejsze z uwagi 
na wykorzystanie zaawansowanej 
analityki, ale diametralnie zmieni 
się także sposób komunikacji z nimi.

Firma, która chce trafić 
do rynkowej awangardy 
i być organizacją napę-
dzaną przez sztuczną inte-
ligencję, musi całkowicie 
zmienić koncepcję inter-
akcji między człowiekiem 
a maszyną.
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sobu pracy i korzystania z takich syste-
mów w firmach. W najbliższym czasie 
nie tylko usługi i systemy staną się inte-
ligentniejsze, z uwagi na wykorzystanie 
zaawansowanej analityki, ale diametral-
nie zmieni się także nasz sposób komuni-
kacji z nimi – mówi Piotr Kurek, mene-
dżer w zespole Robotics & Cognitive 
Automation w Deloitte. Ekspert dodaje, 
że ta zmiana dzieje się na naszych oczach 
– tylko w ciągu ubiegłego roku dwukrot-
nie wzrosła liczba użytkowników inteli-
gentnych głośników z asystentami głoso-
wymi w amerykańskich gospodarstwach 
domowych – z 21,5% w 2017 r. do 41% 
w 2018 r.

Łączność jutra
Wzrost liczby danych i urządzeń podłą-
czonych do sieci wymusza także rozwój 
technik łączności, które nie tylko skupiają 
się na zwiększeniu przepustowości czy 
zasięgu sieci, ale również zmniejszaniu 
opóźnień i efektywniejszym wykorzysta-
niu zasobów częstotliwości. Dzięki temu 
możliwy będzie rozwój nowych produk-
tów i usług oraz usprawnienie obecnych 
modeli operacyjnych. Aktualizacja sieci 
to priorytet na ten rok dla 44% uczest-
ników badania Tech Target, dotyczącego 
priorytetów IT. Według ekspertów Delo-

Projektowanie 
doświadczeń
Architektura technologiczna umoż-
liwiająca tworzenie i zarządzanie 
wiedzą o kliencie end-to-end musi 
być wpisana w strategię cyfrową 
firm i być z nią w pełni zintegrowana.

Łączność 
przyszłości
5G to większa szybkość, mniejsze 
opóźnienia oraz integracja różnych 
technologii, które usprawnią łącze-
nie w sieci ogromnej liczby czujni-
ków i inteligentnych urządzeń.

DevSecOps

Odejście od zapewniania jedynie 
zgodności z przepisami pod koniec 
cyklu opracowywania produktu, na 
rzecz ciągłej współpracy w całym 
procesie prac wdrożeniowych.

Świat 
bez serwerów
Możliwość replatformowania syste-
mów, redukcji długu technologicz-
nego lub budowy nowych aplikacji 
„z klocków”.
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Kim chciałeś zostać, będąc dzieckiem?
Twoja ambicja zaprowadziła Cię do świata inżynierii, a Twoje pomysły 

kształtują jego przyszłość. Jednak by robić to, co robisz najlepiej, potrzebujesz 

czasu na skupienie się na tym, co naprawdę się liczy.

Jesteśmy dystrybutorem produktów dla automatyki, elektroniki i utrzymania 

ruchu i od 80 lat pomagamy naszym klientom osiągnąć ich cele.

Wspieramy wszystkich pełnych inspiracji. Wspieramy inżynierów jutra.

Profesjonalna pomoc techniczna | Wiodący dostawcy | Dostawa do 24h lub do 48h

We’re here 

Nowoczesne technologie 
przybliżają świat cyfrowy 
i pozwalają na coraz bar-
dziej naturalną komuni-
kację i konsumpcję treści 
oraz usług.

https://www.pl.rs-online.com/
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itte korzyści, które oferują na przykład 
sieć 5G czy rozwiązania satelitarne LEO, 
są bardzo obiecujące. 

– To zapowiedź olbrzymich uspraw-
nień, a zarazem niezawodnej i szyb-
kiej łączności. Piąta generacja technologii 
komórkowej to osiągnięcie większej szyb-
kości, mniejszych opóźnień oraz, co ważne, 
integracja wielu rozwiązań technologicz-
nych, które np. usprawnią łączenie w sieci 
ogromnej liczby czujników i inteligentnych 
urządzeń – mówi Jakub Wróbel, starszy 
menedżer, ekspert rynku telekomunikacyj-
nego w Deloitte. Jego zdaniem można się 
spodziewać, że w nadchodzących 
miesiącach ponad 50 operatorów na 
świecie przynajmniej częściowo uruchomi 
usługi 5G.

Więcej niż marketing
Celem tradycyjnego marketingu było 
zarządzanie potrzebami konsumenta tak, 
aby wspierały one strategię i cele danej 
marki. Tymczasem 47% klientów dekla-
ruje, że zrezygnuje z kontaktów z bran-
dem, jeśli oferuje on doświadczenia nie-
dopasowane do ich potrzeb. Dlatego dziś 
nowoczesne firmy budują swoją przewagę 
konkurencyjną na bliskiej relacji z konsu-
mentem. To wymaga nowego podejścia 
do gromadzenia danych, podejmowania 
decyzji czy lepszego kontaktu z klientem. 
Właściwa strategia może pomóc marce 
stworzyć głębokie emocjonalne powiąza-
nia klientów z produktami, które zwięk-
szą lojalność. Ogrom technologii wyma-
gany do angażowania i dostarczania klien-
tom tak kompleksowej obsługi powinien 
mieć odzwierciedlenie w strategii cyfro-
wej. Tym samym zadania dyrektorów IT 
i szefów marketingu zaczynają się przeni-
kać. Istotna jest więc współpraca, która 
umożliwi stworzenie odpowiednich narzę-
dzi, które pozwolą zbierać i analizować 
zachowania klientów, by dostarczyć im 
spójny i spersonalizowany produkt na 
masową skalę. 

Bezpieczeństwo u podstaw
W dynamicznej rzeczywistości technolo-
gicznej ogromna zmiana zachodzi rów-
nież w zespołach IT. Tradycyjne podej-
ście do zarządzania projektami IT już 
dawno przestało być efektywne, dlatego 
organizacje stawiają na zwinność i łącze-
nie zespołów wdrożeniowych, utrzyma-

niowych i bezpieczeństwa (DevSecOps). 
Dzięki temu wykształca się nowoczesna 
kultura organizacyjna, która pozwala na 
budowanie nowych produktów w krótkim 
czasie i przy stałym wsparciu osób odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo. 

– DevSecOps to całkowite przekształce-
nie zarządzania cyberzagrożeniami i ryzy-
kiem. Odejście od zapewniania jedynie 
zgodności z przepisami, i to pod koniec 
cyklu opracowywania produktu, na rzecz 
ciągłej współpracy w całym procesie prac 
wdrożeniowych – mówi Marcin Ludwi-
szewski, dyrektor, lider zespołu ds. cyber-
bezpieczeństwa & red team w Deloitte. 
DevSecOps nie zmienia narzędzi, a jedy-
nie kulturę i myślenie o cyberbezpieczeń-
stwie, sprawiając, że wszystkie zespoły 
na każdym etapie powstawania usługi czy 
produktu będą odpowiedzialne za zapew-
nienie ich bezpieczeństwa.

Chmura, czyli system 
bez serwerów
Okazuje się, że chmura nie jest już 
postrzegana jedynie jako rozwiązanie dla 
infrastruktury IT, będące alternatywą 
dla własnego lub kolokowanego centrum 
danych. Główni dostawcy usług Cloud 
wprowadzają coraz bardziej zaawanso-
wane rozwiązania klasy serverless. Umoż-
liwia to działom IT koncentrację na funk-
cjonalności bez tracenia czasu na powta-
rzalne i manualne czynności w zakresie 
zarządzania serwerami i infrastrukturą. 

– Hasło serverless oznacza przede 
wszystkim usługi FaaS (Funcion as 
a Service), natomiast bardzo podobne 
benefity dla organizacji dostarczają rozwią-
zania PaaS (Platform as a Service). W tra-
dycyjnym modelu IT tzw. stack technolo-
giczny budowaliśmy od dołu – sieć, hard-
ware, system operacyjny, biblioteki 
i dopiero na końcu przychodziła kolej na 
kod. W przypadku FaaS jest tylko kod, 
który jest uruchamiany bezpośrednio 
w chmurze Podobnie w PaaS – możliwe 
jest po prostu uruchomienie bazy danych, 
która sama zwiększa swoją pojemność 
i przepustowość, kiedy jest taka potrzeba 
(a nie wirtualnego serwera, na którym jest 
zainstalowane oprogramowanie bazoda-
nowe). Nasz dział IT nie musi zarządzać 
żadnymi serwerami – czyli nadzorować, 
tworzyć kopii zapasowych, instalować 
poprawek i aktualizacji (NoOps). Dzięki 
temu uwalniamy czas naszych informa-
tyków, który mogą przeznaczyć na działa-
nia bezpośrednio przynoszące korzyści biz-
nesowe. Technologia serverless jest obec-
nie w wieku niemowlęcym i przydaje się 
jedynie w wybranych obszarach, progno-
zujemy jednak że dostawcy Cloud będą te 
usługi dynamicznie rozwijać, zwiększając 
możliwy zakres aplikacji, firmy natomiast 
będą coraz chętniej eksperymentować – 
mówi Jakub Garszyński, dyrektor, lider 
usług Cloud w Deloitte. 

Jak pokazuje opisane w raporcie „Tech 
Trends 2019” doświadczenie rynkowych 
liderów, połączenie wszystkich wymienio-
nych trendów w spójną strategię trans-
formacji cyfrowej przynosi spektakularny 
rozwój. 

– Dziesięć lat temu, gdy powsta-
wał pierwszy raport Deloitte, wiele firm 
mogło osiągnąć przewagę nad konku-
rencją, wykorzystując znane już inno-
wacje i trendy. Dziś zdecydowana więk-
szość firm musi w pewnym sensie stać się 
firmą technologiczną i połączyć zastosowa-
nie wszystkich trendów, by móc się rozwi-
jać. Zautomatyzowanie procesów, zbiera-
nie danych z różnych źródeł, przetwarza-
nie ich oraz wyciąganie z nich wniosków, 
dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligen-
cji pomoże firmom podejmować decyzje 
w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie, 
zyskać efektywność lub rozwinąć biznes 
– mówi Daniel Martyniuk. 

Oprac. red. na podstawie 
materiałów firmy Deloitte

Zautomatyzowanie pro-
cesów, zbieranie danych 
z różnych źródeł, przetwa-
rzanie ich oraz wyciąganie 
z nich wniosków, dzięki 
rozwiązaniom sztucznej 
inteligencji pomoże fir-
mom podejmować decy-
zje w czasie rzeczywistym, 
a co za tym idzie, zyskać 
efektywność lub rozwinąć 
biznes.
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ASKOM

Asix®.Evo – platforma 
programowa klasy HMI/
SCADA/MES

Asix®.Evo autorstwa firmy ASKOM to 
rozwijana od 1994 roku platforma pro-
gramowa klasy HMI/SCADA/MES, 
wyróżniona m.in. dwukrotnie Złotym 
Medalem targów AUTOMATICON i lau-
rem Frost & Sullivan 2010 Polish SCADA 
Award. Asix®.Evo to m.in.: skalowalna 
grafika, pełne SCADA w przeglądarce 
internetowej, portal informacji pro-
dukcyjnej na tabletach i smartfonach, 
wydajny historian, harmonogramowa-
nie akcji operatorskich, powiadamianie 
o zdarzeniach SMS-em/e-mailem, reje-
stracja czasu pracy urządzeń, swobodne 
raportowanie w oparciu o MS Reporting 
Services, walidacja zgodnie z FDA 21 
CFR 11/GAMP5, projekty w dowolnym 
języku, narzędzie do analizy alarmów 
wg EEMUA, redundancja stacji opera-
torskich, zintegrowana stacja inżynier-
ska w każdej licencji, ponad 120 draj-
werów komunikacyjnych. Nowa wersja 
Asix®.Evo 10 wprowadza moduły: Asix 
Energy i Asix OEE, które w pełni inte-
grują się z aplikacją, dając jednocze-
śnie narzędzia do szybkiego tworzenia 
aplikacji monitorowania mediów ener-
getycznych oraz kontroli efektywności 
produkcji i śledzenia współczynników 
wydajnościowych urządzeń i linii.

Asix® to ponad 10 000 licencji na 
obiektach w Polsce i za granicą. Na tere-
nie Polski blisko 50 firm ze statusem au-
toryzowanego Integratora Pakietu Asix®.

www.asix.com.pl
 Hala 1, stoisko A27
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Przepływomierz 
ATEQ D620

Firma ATEQ oferuje nowy przepływo-
mierz ATEQ D620 dla linii produkcyjnych,
przeznaczony do testowania wyrobów 
za pomocą pomiaru przepływu powie-
trza przez badany detal. Metoda ta służy 
do określenia własności geometrycznych 
detalu, np. średnicy dysz, wtryskiwaczy,
drożności kanałów, a także jest szeroko 
stosowana do testowania szczelności 
wyrobów. 

Obecnie dodano nowe funkcje i ro-
dzaje testów, rozszerzające możliwości
zastosowań urządzenia dla większej 
liczby aplikacji. Oprócz standardowego 
pomiaru przepływu dla danego wyrobu 
można zastosować funkcje generatora 
przepływu dla testu oporu pneumatycz-
nego, testowania ciśnień otwarcia oraz 
zamknięcia dla przekaźników ciśnienio-
wych i zaworów bezpieczeństwa oraz 
tworzenia automatycznych sekwencji 
testów.

Programowanie odbywa się za po-
mocą klawiatury i kolorowego ekranu, 
na którym prezentowane są też wyniki 
testu. Sterowanie jest możliwe poprzez 
kartę I/O oraz jeden ze standardowych 
protokołów komunikacji z PLC. W urzą-
dzeniu można ustawić 128 programów 
testu, ma gniazda RS-232 i USB. W stan-
dardzie dostępne są zakresy pomia-
rowe od 1 l/h do 10 m3/h. Zastosowania 
to m.in. przemysł motoryzacyjny, AGD, 
medyczny, opakowań.

www.ateq.pl
 Hala 1, stoisko C16

Beckhoff Automation

C6015 – ultrakompaktowy 
komputer dla środowiska 
Edge Computing

Mały i elastyczny w montażu wielordze-
niowy komputer przemysłowy C6015 
o wymiarach 82×82×40 mm można bez 
trudu zainstalować nawet na ograniczo-
nej przestrzeni montażowej. Wyposażo-
na w procesor Intel® Atom™ z maksymal-
nie czterema rdzeniami jednostka dys-
ponuje mocą obliczeniową wystarcza-
jącą nie tylko do zwykłego gromadzenia, 
przetwarzania i udostępniania danych 
procesowych, ale także do realizacji bar-
dziej złożonych zadań bramy IoT. Nato-
miast przyznany jej certyfikat Microsoft-
-Azure™ dowodzi, że idealnie sprawdzi
się w aplikacjach z zakresu Przemysłu 4.0.
Dzięki zastosowaniu jej w funkcji urzą-
dzenia IoT Edge, maszyny te można szyb-
ko i tanio wyposażyć w dodatkowe funk-
cje z zakresu Internetu Rzeczy, a także 
przygotować do sprostania wymogom 
komunikacji 4.0. Tym samym ich użytko-
wnicy zyskują możliwość pełnego korzy-
stania z funkcji analitycznych i IoT, ofe-
rowanych przez firmę Beckhoff – także 
wówczas, gdy zadania sterowania są 
realizowane za pośrednictwem platfor-
my innego dostawcy. Tego typu rozwią-
zanie pozwala na redukcję kosztów pro-
dukcji, poprawę jakości wyrobów i pełny 
wgląd w przebieg procesów produkcyj-
nych. A dzięki możliwości korzystania 
z usług chmurowych, np. przy realizacji 
zadań z zakresu predyktywnego utrzy-
mania ruchu, zwiększa także dostępność 
i efektywność pracy maszyn.

www.beckhoff.pl
 Hala 1, stoisko B18/C13

http://www.asix.com.pl
http://www.ateq.pl
http://www.beckhoff.pl
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Safe Escape Lock

Szwedzki koncern Troax wprowadził na 
rynek Polski najnowsze rozwiązanie do 
zabezpieczania dostępu – TROAX Safe 
Escape Lock.

Troax Group to jeden z największych 
na świecie producentów przemysło-
wych paneli i systemów wygrodzeń oraz 
ich akcesoriów. Dostarcza przemysłowe 
i magazynowe wygrodzenia firmom pro-
dukcyjnym i logistycznym.

TROAX Safe Escape Lock to najnow-
szy produkt firmy. Zintegrowany jedno-
bryłowy zamek bezpieczeństwa ma 
wewnątrz wbudowany elektrozamek, 
który zapewnia natychmiastowe wysła-
nie sygnału „awaryjnego zatrzymania” 
po otwarciu drzwi. Możliwość kontrolo-
wanego otwarcia drzwi za pomocą klu-
cza z zewnątrz ma wyłącznie upraw-
niony personel – rozwiązanie to pozwala 
uniknąć przypadkowych i nieuprawnio-
nych zatrzymań produkcji.

Awaryjna klamka bezpieczeństwa po-
zwala na natychmiastowe otwarcie drzwi 
tylko od wewnątrz – w każdej chwili. 
Istnieje także możliwość wpięcia kłódek
„serwis-lock” – podczas serwisowania 
lub konserwacji stanowiska. Elektro-
zamek jest możliwy do skonfigurowania 
w kilku różnych klasach bezpieczeństwa.

Nowy TROAX Safe Escape Lock to 
trwałość i wygoda, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo. 

www.troax.com/pl

Finder Polska

Zasilacze seria 78

Zasilacze Findera odpowiadają na wszy-
stkie potrzeby użytkowników. Cechą 
wspólną naszych zasilaczy jest łatwość 
serwisu, co jest możliwe dzięki szybko 
wymienianemu bezpiecznikowi topi-
kowemu 5×20 mm umieszczonemu na 
froncie obudowy. Daje to użytkowni-
kowi bezkompromisową jakość współ-
pracy w aplikacjach odpowiedzialnych. 

Ochrona zwarciowa to najważniej-
sza funkcja dla aplikacji przemysłowych 
– pozwala na bezprzerwową pracę ste-
rownika pomimo awarii w obwodzie 
wykonawczym. We wszystkich zasila-
czach firmy Finder została zastosowana 
technologia hiccup, dodatkowo nie-
które typy zostały wyposażone również 
w technologię fold-back, która umoż-
liwia podtrzymanie prądu obciążenia 
w warunkach ciężkiego przeciążenia.

Dodatkową zaletą niektórych typów 
zasilaczy (78.1D, 78.2E) jest podwójny 
filtr z aktywnym PFC (Power Factor Cor-
rection), który redukuje harmoniczne 
i optymalizuje współczynnik mocy. 

Finder bezustannie wzbogaca ofertę 
zasilaczy o nowe typy. Najnowszymi roz-
wiązaniami są typy 78.25 z wyjściem 
o mocy 25 W DC oraz 78.61 i 78.51. Dwa
ostatnie typy to odpowiedź Findera na 
potrzebę połączenia zasilania z możli-
wością ładowania akumulatorów. Takie 
rozwiązanie znajduje zastosowanie na 
przykład w oświetleniu awaryjnym, sys-
temach TVCC oraz kontroli dostępu.

www.findernet.com
 Hala 1, stoisko D4

Bronkhorst 

ES-FLOW – przepływomierz 
ultradźwiękowy do małych 
przepływów

→  Działanie oparte na innowacyjnej tech-
nice pomiarowej, która wykorzystuje 
kilka przetworników w formie dysków 
nasuniętych na rurkę pomiarową.

→  Bardzo mała objętość wewnętrzna, brak 
objętości martwych.

→  Zakres pomiarowy 4 – 1500 ml/min.
→  Dokładność pomiaru ± 1% odczytu.
→  Wysoka powtarzalność pomiaru.
→  Przeznaczony do dowolnej cieczy, nie-

zależnie od lepkości, gęstości i tempe-
ratury.

→  Możliwy pomiar cieczy nieprzewodzą-
cych i przewodzących.

→  Budowa higieniczna, dostępne przyłącza 
Triclamp.

→  Obudowa IP67, możliwość mycia CIP.
→  Wyjścia analogowe i komunikacja 

cyfrowa.
→  Wyjście do sterowania zaworem regula-

cyjnym.
→  Wbudowany wyświetlacz z regulatorem 

PID i licznikiem do dozowania.
→  Pomiar przepływu w obydwu kie-

runkach.
→  Zintegrowany pomiar temperatury 

medium.
→  Konkurencyjna cena.

Dystrybutorem przyrządów pro-
dukcji Bronkhorsta w Polsce jest ZACH 
METALCHEM Sp. z o.o.

www.metalchem.pl 
 Hala 1, stoisko D14

https://www.troax.com/sites/all/files/files/product_sheet_-_safe_escape_lock_0.pdf
http://www.troax.com/pl
http://www.findernet.com
http://www.metalchem.pl
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B ardziej inteligentne nauczanie, 
szkolenia i praca wymagają przy-
swojenia wiedzy za pomocą tech-

nologii immersyjnych (immersion – „zanu-
rzanie się” ludzi w cyfrowej rzeczywi-
stości), takich jak wirtualna rzeczywi-
stość (virtual reality – VR) i rozszerzona 
rzeczywistość (augmented reality – AR), 
aby lepiej przygotować młodych ludzi do 
pracy w przemyśle produkcyjnym, gdy 
starsza generacja pracowników odchodzi 
na emeryturę.

Przemysł procesowy nie może zlekce-
ważyć demograficznego trzęsienia ziemi, 
którego obecnie doświadcza. Firmy nie 
będą w stanie bazować tylko na gene-
racji tzw. baby boomers (osób urodzo-
nych w czasach wyżu demograficznego 
po II wojnie światowej), która niedługo 
już odejdzie na emeryturę, gdyż najmłod-
sze osoby z tego pokolenia mają obecnie 
ponad 50 lat, najstarsze ponad 70.

Gwałtownie starzejący się pracow-
nicy stwarzają problemy dla firm. Pierw-
szym z nich jest konieczność przechwyce-
nia i zatrzymania wiedzy doświadczonych 
pracowników, zanim odejdą do innych 
firm lub na emeryturę. Bez niezbędnego 
przeszkolenia nowych pracowników firmy 
ryzykują utratę wielu korzyści, m.in. 
wydajności, niezawodności i bezpieczeń-
stwa pracy, będących efektem dziesięcio-
leci przepracowanych w zakładzie przez 
starszych pracowników.

Innym wyzwaniem jest efektywne 
przekazywanie wiedzy i umiejętności 
młodszym pracownikom oraz restruktu-
ryzacja miejsc pracy, aby uzyskać jak naj-
lepsze wyniki pracy pokolenia millenial-
sów (osób urodzonych w latach 80. i 90. 
XX w.). Badania wykazują, że osoby te 
mają inne podejście do nauki i pracy 
w porównaniu do osób z pokolenia baby 
boomers.

Ponadto zmiana pokoleń odbywa się 
bardzo szybko. Millenialsi są największą 
generacją siły roboczej i obecnie bardzo 
szybko zajmują miejsca w organizacjach, 
w miarę jak odchodzą osoby z pokolenia 
baby boomers.

Dekadę temu dyrektor generalny Świa-
towej Rady Naftowej (World Petroleum 
Council – WPC) Pierce Riemer powie-
dział, że przemysł znajduje się „na krawę-
dzi klifu demograficznego”. Obecnie jeste-
śmy w połowie drogi na dół. Firmy muszą 
zapewnić sobie miękkie lądowanie. 

Szkolenie młodszych 
pracowników
Aby przejście na nową generację pracow-
ników zakończyło się sukcesem, firmy 
muszą spełnić potrzeby i przystosować się 
do cech młodszych pracowników. Tym-
czasem większość mediów skoncentro-
wała się na wyzwaniu, jakim są mille-
nialsi. Jest to daremne i nieuzasadnione. 

Youssef Mestari

Szkolenie 
młodszej generacji pracowników 
za pomocą technologii immersyjnych
Zaadaptowanie nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość (VR) 
i rozszerzona rzeczywistość (AR), pomoże w szybszym szkoleniu młodszych pracowników, 
bez stwarzania zagrożenia na hali fabrycznej.

W skrócie

 →  Omówienie sposobów szko-
lenia młodszej generacji pra-
cowników za pomocą tech-
nologii immersyjnych.

 →  Uzyskiwanie wiedzy facho-
wej i umiejętności przez 
nowych pracowników 
w przemyśle.

TEMAT NUMERU
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Dokonujące się przesunięcie demogra-
ficzne w miejscach pracy oraz sympatia 
młodszych pracowników do rozwiązań 
technologicznych i kooperatywnej pracy 
stwarzają okazję do szybszej i bardziej 
inteligentnej pracy oraz nauki. Marsz mil-
lenialsów jest okazją, którą wykorzystają 
firmy odnoszące sukcesy.

Po pierwsze młodsi pracownicy prefe-
rują naukę przez doświadczenie, zamiast 
tej tradycyjnej, opartej na wykładach. To 
powinno skłonić właścicieli firm do zor-
ganizowania młodym pracownikom zajęć 
praktycznych, które uzupełnią, a w pew-
nych przypadkach zastąpią zajęcia teore-
tyczne.

Pod tym względem preferencje mil-
lenialsów są dokładnym odzwierciedle-
niem tego, co praktyczne i sprawdza się 
od wielu lat w obszarze nauki zawodu. 
Według amerykańskiego Instytutu NTL 

(National Training Laboratories Institute 
for Applied Behavioral Science, Państwowy 
Instytut Laboratoriów Szkoleniowych Sto-
sowanych Nauk Behawioralnych) „pira-
mida uczenia się” pokazuje, że nauka 
praktyczna jest co najmniej osiem razy 
efektywniejsza od wykładów we wspie-
raniu zatrzymywania wiedzy. Spełnia-
nie oczekiwań bardziej praktycznej nauki 
zwiększy efektywność szkoleń.

Jak firmy przemysłowe przekazują 
nowym pracownikom doświadczenie 
praktyczne bez stwarzania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub efektywności opera-
cyjnej w fabrykach? Przede wszystkim 
nieprzeszkolony personel nie może być 
pozostawiony w fabryce bez nadzoru.

Aby spełnić potrzeby młodszych pra-
cowników, firmy mogą znacznie poprawić 
efektywność realizowanych operacji przez 
przyspieszenie nauki i zwiększenie wydaj-

 ← Fot. 1. Inteligentne urządzenia ubieralne efektywnie łączą pracowników ze źródłami potrzebnych im informacji i dostarczają je w czasie rzeczy-
wistym z dowolnego miejsca, podczas gdy pracownicy ci wykonują swoje zadania bez odrywania rąk. Pokazany na fotografii zestaw nagłowny 
może być używany w strefach niebezpiecznych klasy 1 grupy 2, zaś pojemność baterii wystarcza na jedną zmianę roboczą. 
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Technologie immersyjne 
i urządzeń ubieralnych 
pozwalają na opracowa-
nie szybszych i bardziej 
elastycznych strategii dla 
nauki. Obydwie techno-
logie przełamują rozdział 
między nauką a pracą 
oraz pomiędzy wydajno-
ścią produkcji a narzę-
dziami szkoleniowymi.

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


78 CONTROL ENGINEERING POLSKA

ności produkcji, a wszystko dzięki szko-
leniom wykorzystującym technologie VR 
i AR. 

Szkolenia z wykorzystaniem 
technologii VR i AR
Pierwszą zasadniczą cechą millenialsów 
jest ich zamiłowanie i znajomość nowo-
czesnych technologii. Są oni pierwszą 
generacją „cyfrowych tubylców” (digital 
natives), urodzoną i wychowaną w środo-
wisku wypełnionym komputerami, grami 
wideo, cyfrowymi odtwarzaczami muzyki, 
kamerami wideo, telefonami komórko-
wymi oraz innymi gadżetami i narzę-
dziami ery cyfrowej.

Ten status zmniejsza bariery na dro-
dze do zaadaptowania przez nich techno-
logii stosowanych w fabrykach oraz uzu-
pełnia lukę pomiędzy wymaganiami szko-
lenia praktycznego, mającymi na celu roz-

winięcie się kluczowych umiejętności, 
a potrzebą chronienia operacji realizo-
wanych w fabryce i zapewnienia bezpie-
czeństwa. Technologie immersyjne, takie 
jak VR i AR, są tu kluczowymi rozwiąza-
niami. Młodsi pracownicy łatwo adaptują 
obydwie te technologie. 

Zarówno we w pełni odtwarzają-
cym rzeczywistość środowisku wirtual-
nym, jak i w „mieszanej rzeczywistości” 
(mixed reality), w której grafika jest nało-
żona na świat rzeczywisty, te technolo-
gie pozwalają użytkownikom na zdoby-
wanie doświadczenia praktycznego w klu-
czowych zadaniach, które będą musieli 
wykonywać, aby prawidłowo wypełniać 
swoje obowiązki w pracy. Mogą oni ćwi-
czyć pracę z realistycznymi, trójwymia-
rowymi rozdzielnicami/szafami sterowni-
czymi lub miernikami, przy minimalnym 
ryzyku dla realizowanego w zakładzie pro-
cesu lub bezpieczeństwa pracowników.

Technologie AR i VR mogą zwięk-
szyć umiejętności pracowników i pomóc 
uczestnikom szkoleń zatrzymać nawet 
100% więcej informacji w porównaniu do 
tradycyjnej nauki opartej na wykładach. 

 ← Fot. 2. Za pomocą kombinacji technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) środowisko Skills Insight Immersive 
Competency firmy Honeywell pozwala uczestnikom szkoleń bezpiecznie doświadczyć skutków podejmowanych decyzji podczas realizowania 
kluczowych prac w przemyśle.

Źr
ód

ło
: H

on
ey

w
el

l

TEMAT NUMERU

Zasadniczą cechą mille-
nialsów jest zamiłowanie
i znajomość nowocze-
snych technologii. Są oni
pierwszą generacją 
„cyfrowych tubylców”, 
urodzoną i wychowaną 
w środowisku wypełnio-
nym narzędziami i gadże-
tami ery cyfrowej.
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To z kolei skraca czas szkolenia technicz-
nego nawet o 66%. W typowym scenariu-
szu fabrycznym takie podejście może dra-
stycznie skrócić czas uzyskania przez pra-
cownika wymaganych umiejętności – z 6 
do 2 miesięcy.

Immersyjne uczenie się nie tylko jest 
efektywniejsze, ale też bardziej elastyczne 
i wydajne. Ponadto może być realizo-
wane przy wykorzystaniu chmury obli-
czeniowej, kiedy to personel w firmach 
może być w kontakcie z osobami prowa-
dzącymi szkolenia znajdującymi się na 
całym świecie. Nie jest konieczne wów-
czas przywożenie pracowników do jakie-
goś centralnego ośrodka szkoleniowego, 
a więc ponoszenie dodatkowych kosztów, 
oraz oszczędza się czas. Dzięki połącze-
niom sieciowym moduły lekcyjne mogą 
być wdrażane błyskawicznie. Jeśli inżynie-
rowie napotykają jakiś problem z niezna-
nym im sprzętem, to mogą przećwiczyć 
jego obsługę rano w środowisku AR lub 
VR i dokończyć zadanie po południu. 

Model ten otwiera drzwi do szkoleń na 
czas – uczenia się na żądanie, aby spro-
stać potrzebom pracowników oraz wyma-
ganiom operacyjnym w miarę ich powsta-
wania. Ponieważ millenialsi są przyzwy-
czajeni do swobody uzyskiwania informa-
cji na każde żądanie, mogą spędzać mniej 
czasu na przygotowaniach do wykonania 
jakiegoś zadania przed jego rozpoczęciem, 
poszerzając swoją wiedzę w trakcie reali-
zacji, według potrzeb.

Istnieje dowód na to, że nowa genera-
cja bardzo lubi pracę zespołową i chce ją 
realizować, często za pomocą Internetu, 
niezależnie od istniejącej relacji. Mille-
nialsi zostali odnotowani jako „pokolenie 
współpracy” (collaboration generation).

Otwiera to drzwi do nowego podejścia 
do nauki i rozwoju zawodowego pracow-
ników, co może znacznie ulepszyć opera-
cje realizowane w zakładach. Na przykład 
wykorzystanie inteligentnych urządzeń 
ubieralnych (wearables, urządzeń elektro-
nicznych noszonych na sobie, fot. 1) ze 
sterowaniem głosowym. W takich apli-
kacjach wykorzystywana jest technolo-
gia znana młodszym pracownikom, która 
zostaje zastosowana w warunkach prze-
mysłowych.

Technologie te są dedykowane do 
potrzeb uzyskiwania informacji na żąda-
nie oraz współpracy. Inteligentne urządze-
nia ubieralne zarówno dostarczają infor-
macji w czasie rzeczywistym na temat 

obsługiwanych maszyn oraz realizowa-
nego procesu, jak i umożliwiają komu-
nikację wideo na żywo. Pozwala to użyt-
kownikom na komunikowanie się ze ste-
rownią w fabryce lub z odległymi eksper-
tami, którzy mogą się połączyć z urządze-
niem ubieralnym i zobaczyć to samo, co 
widzi użytkownik.

Oprogramowanie do zarządzania prze-
pływem roboczym dostarcza użytkowni-
kom wsparcia, instrukcji oraz informacji 
kontekstowych przez połączenie z narzę-
dziami, które są już wykorzystywane 
przez zakłady przemysłowe. Przykładem 
jest tu oprogramowanie ERP (enterprise 
resource planning, planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa), do zarządzania utrzy-
maniem ruchu lub zarządzania sprzedażą. 

Wspomniane oprogramowanie prze-
chwytuje umiejętności oraz wiedzę 
fachową obecnie zatrudnionych pracowni-
ków i skutecznie dostarcza je nowym pra-
cownikom za pomocą innych technologii 
mobilnych, takich jak tablety i smartfony. 
Rosnąca biblioteka wideoklipów pokazu-
jących standardowe zadania realizowane 
przez działy utrzymania ruchu zapew-
nia, że wiedza nie zostaje utracona i jest 
dostępna na żądanie. Ponadto oprogra-
mowanie to daje użytkownikom i firmom 
zewnętrznym możliwość projektowania 
swoich własnych aplikacji oraz wykorzy-
stuje nowe technologie, takie jak sztuczna 
inteligencja, do opracowywania nowych 
aplikacji. 

Technologie immersyjne i urządzeń 
ubieralnych dostarczają możliwości opra-
cowania szybszych i bardziej elastycz-
nych strategii uczenia się. Obydwie stano-

wią swego rodzaju pomost między nauką 
a pracą oraz między wydajnością produk-
cji a narzędziami szkoleniowymi. 

Istnieje także znaczący dowód na to, 
że młodsi pracownicy krócej pozostają 
na swoich etatach. Blisko połowa z nich 
powiedziała w kilku przeprowadzonych 
ankietach, że zamierza odejść z obecnej 
firmy w czasie krótszym niż 2 lata.

Niezależenie od tego, czy jest to 
podział pokoleniowy, czy po prostu 
odzwierciedlenie zmian, które muszą 
nastąpić, aby zatrzymać w firmach mło-
dych ludzi, faktem jest, że obecnie więk-
szość pracowników nie pozostaje w firmie 
tak długo jak wcześniej.

Technologie immersyjne oraz inteli-
gentne urządzenia ubieralne umożliwiają 
doświadczonym pracownikom szybkie 
przeszkolenie młodszych, bez stwarzania 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. Technolo-
gie AR i VR sprawdziły się jako bardziej 
efektywne niż wykłady w salach, ponie-
waż dzięki nim przekazywane są wie-
dza i zachowania, które stanowią o byciu 
fachowcem na hali fabrycznej. Szacuje 
się, że dzięki wykorzystaniu technologii 
AR i VR czas, po którym młody pracow-
nik staje się fachowcem, skraca się nawet 
o dwie trzecie. Jednocześnie inteligentne 
urządzenia ubieralne spełniają potrzeby 
nowej generacji pracowników uzyskiwa-
nia informacji „w locie” oraz możliwości 
realizowania prac, nawet przy posiadaniu 
jedynie podstawowej wiedzy i wymaga-
nych kompetencji. 

Obecnie konieczne jest zaadaptowa-
nie nowego podejścia do nauki, które jest 
szybsze, bardziej elastyczne i ukierunko-
wane, dając właściwe umiejętności we 
właściwym czasie właściwym ludziom. 
Niezależnie od tego, czy organizacje nazy-
wają to szkoleniem, czy produktywnością, 
większe znaczenie ma fakt, że podejście to 
pomaga dobrze wykonywać pracę.

Youssef Mestari Youssef Mestari jest dyrektorem progra-
mowym usług Honeywell Connected Plant 
w firmie Honeywell. 

CE

Warto rozważyć

Czy w Państwa zakładzie jest 
wdrożony właściwy program 
szkoleniowy rozwoju zawo-
dowego pracowników?

www.controlengineering.pl

Aby spełnić potrzeby 
młodszych pracowni-
ków, firmy mogą znacz-
nie poprawić swoją efek-
tywność realizowanych 
operacji przez przyspie-
szenie nauki i zwiększe-
nie wydajności produk-
cji, a wszystko za pomocą 
szkoleń wykorzystujących 
technologie VR i AR.
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F irmy, które wcześnie zaadaptowały 
technologie rozszerzonej rzeczy-
wistości (AR – augmented reality) 

i wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual 
reality) w zakładach produkcyjnych, zade-
monstrowały, że technologie te dostar-
czają nową wartość poprzez rozwiązywa-
nie problemu braku wykwalifikowanych 
pracowników, transformację metod szko-
leń i oceniania inżynierów automatyków 
oraz częściowo rozwiązują problem zwią-
zany z odchodzeniem z firm doświadczo-
nych, emerytowanych pracowników (pro-
ces zatrzymywania i udostępniania wie-
dzy domenowej oraz własności intelektu-
alnej – ( ang. intellectual property – IP). 
Technologie AR i VR wykazują wartość 
także w zwiększaniu produktywności pra-
cowników oraz poprawie BHP.

Na przykład pewna duża firma 
z branży lotniczej i obronnej, której 
główna siedziba znajduje się w Wielkiej 
Brytanii, wdrożyła technologię AR w celu 
zwiększenia elastyczności siły roboczej. Za 
pomocą AR firma ta stworzyła instrukcje 
interaktywne dla pracowników w czasie 
rzędu kilkunastu godzin za 1/10 kosztów, 
przeszkoliła nowych pracowników bar-
dziej efektywnie o 30–40% oraz o połowę 
skróciła czas montażu w fabryce.

W innym przypadku pewna światowa 
firma z główną siedzibą w USA, wytwa-

rzająca produkty technologiczne wykorzy-
stywane w biznesie, wdrożyła technologię 
AR w celu połączenia inżynierów i techni-
ków pracujących w terenie z ekspertami, 
zamiast dostarczania im instrukcji serwi-
sowych i wsparcia telefonicznego. Wskaź-
niki procentowe napraw dokonanych przy 
pierwszej interwencji (ang. first-time fix 
rate – FTFR) zwiększyły się o 67%, zaś 
efektywność pracy inżynierów i techni-
ków zwiększyła się o 20%. Przeciętny 
czas potrzebny na rozwiązanie problemów 
skrócił się o ponad 2 godziny. 

Postępy w technologii AR do tworze-
nia i dokumentowania procedur robo-
czych wykorzystywanych w szkoleniach 
wykazały skrócenie o 37% czasu spędzo-
nego na takich szkoleniach oraz skrócenie 
o 75% czasu wymaganego na dokumento-
wanie instrukcji roboczych.

Rozwiązywanie problemu braku 
siły roboczej w zakładach 
produkcyjnych
Współcześnie producenci stoją przed istot-
nym problemem braku wykwalifikowa-
nych pracowników. Jest tak już od lat – 
nawet przed rekordowymi spadkami bez-
robocia. Odchodzenie pracowników na 
emeryturę, ekspansja gospodarcza oraz 
powiększający się brak wykwalifikowa-
nych pracowników to czynniki mające 
największy wpływ na tę sytuację. Według 
amerykańskiego federalnego Biura Sta-
tystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics 
– BLS) przeciętny czas pracy na etacie 
nowego pracownika w zakładzie produk-
cyjnym wynosi 5,3 roku, co oznacza, że 
nawet jeśli firma przyciągnie nowy talent, 
to prawdopodobieństwo, że pracownik 

Shelby Hegy

Technologie AR i VR 
dokonują transformacji metod szkoleń 
pracowników w przemyśle produkcyjnym
Technologie rozszerzonej rzeczywistości (VR) i wirtualnej rzeczy-
wistości (VR) ulepszają obecnie programy szkoleń w zakładach 
przemysłowych oraz, zwiększając efektywność szkoleń, rozwią-
zują problem braku wykwalifikowanych pracowników. Dzięki 
wykorzystaniu tych technologii szkolenie nowych pracowników 
jest efektywniejsze o 30–40%, jednocześnie skrócony jest czas 
montażu w fabrykach.

W skrócie

 →  Sposoby ulepszania przez 
technologie AR i VR szkoleń 
pracowników w przemyśle 
produkcyjnym.

 →  Korzyści z wykorzystania 
technologii AR i VR w zakła-
dach produkcyjnych.

 →  Wykorzystanie technolo-
gii AR i VR do zlikwidowania 
różnic pomiędzy umiejętno-
ściami ekspertów przemy-
słowych a nowych pracow-
ników.

TEMAT NUMERU
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ten w przyszłości będzie znowu uczest-
niczył w jakimś procesie rekrutacji, jest 
wysokie.

Zwykle najtrudniej jest znaleźć pra-
cowników na takie stanowiska, które 
mają największy wpływ na funkcjonowa-
nie zakładu. Stanowiska techniczne, na 
których pracują tacy specjaliści, jak inży-
nierowie automatycy, wykwalifikowani 
operatorzy, technicy, mechanicy i opera-
torzy maszyn, są kluczowe dla rozszerza-
nia i uelastycznienia operacji realizowa-
nych w fabryce i stanowią potencjalnie 
największy obszar do wdrażania inicjatyw 
transformacji cyfrowych oraz zwiększania 
wydajności produkcji. Są to także takie 
stanowiska pracy, które wymagają najwię-
cej szkoleń oraz inwestowania.

Wewnętrzne programy szkoleń są klu-
czem do przyciągania i rozwijania talen-
tów, których potrzebują firmy produk-
cyjne. Jednak tradycyjnie stosowane 
metody, takie jak podręczniki szkole-
niowe, Job Shadowing (forma pobierania 

nauki i zbierania doświadczeń w zawo-
dzie polegająca na tym, że student lub 
stażysta przez cały dzień roboczy towarzy-
szy, jak cień, prowadzącemu go pracowni-
kowi) oraz procesy oceniania i certyfikacji 
są już przestarzałe, mniej efektywne i cza-
sochłonne. Metody te także nie pasują do 
potrzeby przygotowania się do różnych 
stylów nauki: wizualnych, słuchowych, 
słownych itd.

Definiowanie technologii AR i VR
Technologia AR transformuje sposób, 
w jaki informacje są konsumowane, 
poprzez nakładanie cyfrowej treści i ana-
lityki na świat rzeczywisty. Na przykład 
wyobraźmy sobie, że jesteśmy w zakładzie 
produkcyjnym i możemy za pomocą oku-
larów 2D lub 3D, smartfona lub tabletu 
oglądać dane operacyjne, rysunki, doku-
mentację i kopie nałożone na maszyny 
i widok hali fabrycznej. AR może wspie-
rać właśnie takie możliwości wizualiza-

cyjne, a także dostarczać przewodniki 
krok po kroku po procedurach, instrukcje 
ustawiania dla operatorów maszyn oraz 
dokonywać zmian w trakcie w instruk-
cjach, przepływach roboczych, procesach 
i nie tylko.

Z drugiej strony technologia VR tworzy 
w pełni immersyjne doznania (immersyj-
ność to proces „zanurzania się” człowieka 
w rzeczywistości elektronicznej albo po-
chłaniania go przez nią). Zamiast nakłada-
nia danych i analityki na świat rzeczywi-
sty, VR tworzy środowisko symulowane. 
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie
wirtualnie odwiedzić odległy obiekt prze-
mysłowy lub obiekt będący jeszcze w bu-
dowie, taki jak platforma wiertnicza i ga-
zowa na morzu, bez konieczności wysyła-
nia stażystów na miejsce.

Przypadki wykorzystania 
technologii AR
Typowy rozwój pracowników (ang. work-
force development, amerykańskie podej-
ście do rozwoju gospodarczego polegające 
na zwiększeniu stabilności gospodarczej 
i dobrobytu poprzez skoncentrowanie się 
raczej na ludziach niż na firmach) w prze-
myśle produkcyjnym składa się z trady-
cyjnych metod. Jest on mieszaniną dru-
kowanych podręczników, szkoleń opar-
tych na komputerach, odgrywania ról 
(ang. role-playing, stażysta odgrywa rolę 
doświadczonego pracownika) i Job Shado-
wing. Metody te są czasochłonne i kosz-
towne, zaś ich wyniki są różne, mimo 
poniesienia znacznych nakładów. Dru-
kowane podręczniki mogą być trudne do 
zrozumienia, filmy wideo nie są inter-
aktywne i nie mogą być dopasowane 
do indywidualnych potrzeb, natomiast 
odgrywanie ról może być trudne do zapla-
nowania oraz może negatywnie wpłynąć 
na produkcję i zmniejszyć jej wydajność.

Te typy materiałów szkoleniowych 
wymagają także dużo czasu na opraco-
wanie i utrzymywanie, a jeżeli nie jest 

↙ Fot. 1. Wykorzystując technologię rozszerzo-
nej rzeczywistości (AR), eksperci mogą wła-
snymi rękami w świecie cyfrowym narysować
i wykonać oznaczenia świata rzeczywistego,
które pomogą zaprezentować pomysły 
i instrukcje pracownikom w odległej fabryce. 
Technologia AR dostarcza w czasie rzeczywi-
stym instrukcje wizualne i ustne krok po kroku.

Źr
ód

ło
: P

TC

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


www.controlengineering.pl
Zamów prenumeratę

Najwyższej jakości artykuły dla inżynierów i automatyków 

– rozwiązania i innowacje z całego świata

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność

Magazyn      Portal      Dodatki tematyczne      Newslettery      E-wydanie

d
e
s
ig

n
e
d

 b
y
 F

re
e
p

ik

http://www.controlengineering.pl


MARZEC/KWIECIEŃ 2019 83

dostępny sprzęt wyłączony z produkcji, 
to cała wiedza uzyskana na szkoleniach 
nadal musi być zweryfikowana w praktyce.

Technologia AR jest adresowana do 
potrzeb wielu stylów nauki i ma wiele 
zalet. Technologia ta:

 →  pozwala na organizowanie szkolenia w try-
bie wizualnym, słuchowym i ruchowym,

 →  dostarcza w czasie rzeczywistym instruk-
cje wizualne i ustne krok po kroku,

 →  pomaga pracownikom w bardziej efektyw-
nym nawigowaniu po fabryce i magazynie,

 →  identyfikuje właściwe narzędzia i części, 
które są wymagane do wykonania zadania,

 →  dostarcza instrukcje krok po kroku,
 →  alarmuje o niewłaściwych krokach i po-
prawia je na całej drodze, dostarczając 
informacje zwrotne w czasie rzeczywistym,

 →  nakłada kluczowe parametry działania 
i dane operacyjne na sprzęt w celu zilu-
strowania, jak fabryka reaguje na zmiany.

Na przykład, jeśli inżynier automatyk 
albo utrzymania ruchu został zaalarmo-
wany, że jakiś silnik nie pracuje, to tech-
nologia AR może zaprowadzić inżyniera 

lub technika do właściwej części zamien-
nej w magazynie, pomóc temu specjaliście 
w odnalezieniu silnika w fabryce, dostar-
czyć instrukcje krok po kroku na temat 
bezpiecznego wykonania procedur LOTO 
(ang. lockout-tagout, system zabezpieczeń, 
zamknięć i oznaczeń przed wykonaniem 
prac serwisowych) oraz wyświetlić inter-
aktywne instrukcje na temat demontażu 
starego silnika i zainstalowania nowego. 
Po zakończeniu prac technologia AR może 
pokazać, jak prawidłowo uruchomić 
maszynę.

Technologia AR a tradycyjne 
szkolenia
Po zakończeniu szkolenia jego uczest-
nicy są oceniani w celu upewnienia się, 
że zrozumieli i pojęli podstawowe pojęcia 
i zagadnienia, w tym procedury LOTO, 
metodologie oceny zagrożeń procesowych, 
wytyczne OSHA (ang. Occupational Safety 
and Health Administration, amerykań-
skiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy) i inne. W niektórych przypad-

kach uczestnicy szkoleń mogą być pod-
dani testom umiejętności praktycznych, 
w innych tylko sprawdzani z teorii w celu 
otrzymania certyfikatów. 

Jednak certyfikaty i sprawdzanie umie-
jętności praktycznych mają swoje wady. 
Osoby prowadzące szkolenia, które pod-
dają uczestników egzaminom na papierze 
i urządzeniach cyfrowych, nie są w stanie 
ocenić, czy uczestnicy ci pojęli koncepcje 
świata rzeczywistego, które są wymagane 
dla osiągnięcia sukcesu. Natomiast pod-
czas oceniania umiejętności praktycznych 
uczestnicy szkoleń są sprawdzani z war-
tościowych koncepcji, jednak dane, takie 
jak błąd ludzki i wskaźniki ogólnego dzia-
łania, zostają utracone. Dane te są zasad-
nicze dla poprawy przyszłych programów 
szkoleń.

Technologia AR dostarcza środki do 
połączenia tego, co najlepsze z obydwu 
metod oceny uczestników szkoleń poprzez 
poddanie ich egzaminom praktycznym, 
przy jednoczesnym przechwyceniu tych 
zasadniczych danych, które są wymagane 
dla ulepszenia szkoleń. Technologia AR 

↘ Fot. 2. Rozsze-
rzona rzeczywistość 
pomaga pracowni-
kom w identyfikacji 
właściwych narzędzi 
i części wymaganych 
do realizacji zadania, 
dostarcza instruk-
cje krok po kroku 
oraz alarmuje o nie-
właściwych krokach 
i poprawia je wraz 
z dostarczaniem 
informacji zwrot-
nych w czasie rze-
czywistym.
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ma możliwość rozpoznawania sytuacji, 
gdy montowana jest niewłaściwa część, 
gdy etapy montażu są realizowane nie-
właściwie, gdy wykonanie jakiegoś zada-
nia zabiera zbyt dużo czasu lub nawet gdy 
niewłaściwy krok powoduje zagrożenie 
dla bezpieczeństwa.

Technologia VR: szkolenia 
z sytuacji awaryjnych
Niezależnie od poziomu szkoleń w prze-
myśle produkcyjnym występują sytuacje, 
do których powinni być przygotowani 
wszyscy inżynierowie automatycy. Trady-
cyjne metody szkoleń nie mogą być dopa-
sowane do tych scenariuszy bądź są dopa-
sowane nieadekwatnie.

W różnych gałęziach przemysłu prze-
twórczego, gdzie bezpieczeństwo jest naj-
wyższym priorytetem, operatorzy i inży-
nierowie automatycy muszą być przygo-
towani do sytuacji, których przy odrobi-
nie szczęścia nigdy nie napotkają w swo-
jej karierze, takich jak niekontrolowana 
reakcja, wyciek chemikaliów lub eksplo-

zja. Także takich sytuacji, które mogą się 
zdarzyć tylko raz w roku, np. wyłącze-
nie i rozruch (linii produkcyjnej). W pro-
dukcji dyskretnej i hybrydowej operato-
rzy muszą być przygotowani na zmiany 
wytwarzanych produktów, modernizacje 
sprzętu oraz sytuacje awaryjne, w których 
wymagane jest szybkie działanie, aby 
zmniejszyć lub zlikwidować ryzyko wyrzą-
dzenia szkód personelowi i sprzętowi.

Są to sytuacje, w których technolo-
gia VR może dodać ogromną wartość. Za 
pomocą immersyjnych cyfrowych bliź-
niaków (ang. digital twins) inżynierowie 

automatycy mogą odgrywać role i ćwi-
czyć reakcje na scenariusze różnych sytu-
acji awaryjnych. W kontekście środowi-
ska produkcyjnego inżynierowie ci nie 
mogą tylko ćwiczyć reagowania, ale mogą 
także dowiedzieć się, w jaki sposób różne 
reakcje wpływają na operacje realizo-
wane w zakładzie. Cyfrowe bliźniaki i VR 
oferują także możliwość szkolenia ope-
ratorów w sytuacjach, gdy środowisko 
fizyczne jest niedostępne, gdy obiekt jest 
w budowie, znajduje się w odległej lokali-
zacji lub jest niebezpieczny.

Rozwiązywanie problemu braku 
wykwalifikowanej siły roboczej 
za pomocą technologii AR
Według firmy doradczej Deloitte w ciągu 
następnych 10 lat ponad 2,7 mln osób 
urodzonych w czasie wyżu demograficz-
nego, który wystąpił w okresie powojen-
nym (ang. baby boomers), odejdzie na 
emeryturę z przemysłu produkcyjnego, 
zabierając ze sobą swoją wiedzę i prak-
tykę. Efektywny program przeprowadze-
nia pracownika przez proces odejścia 
z firmy (ang. offboarding; obejmuje on 
zarówno sprawy formalne, jak i rozmowę/
ankietę przeprowadzoną na zakończe-
nie pracy w danej firmie) jest sprawą klu-
czową dla rozwinięcia się następnej gene-
racji inżynierów automatyków. Jednak 
opracowywanie tradycyjnych materiałów 
szkoleniowych jest czasochłonne, a mate-
riały te szybko stają się przestarzałe.

Za pomocą technologii AR przechwyty-
wanie wiedzy ekspertów staje się znacznie 
bardziej efektywne. Zamiast realizowania 
jakiegoś procesu i spędzania wielu godzin 
na dokumentowaniu go, wykwalifiko-
wani inżynierowie mogą stworzyć pasyw-
nie aplikacje typu AR Experience („dozna-
nia w rozszerzonej rzeczywistości”). AR 
wykorzystuje zaawansowane technologicz-
nie czujniki oraz wizję komputerową do 
przechwytywania sygnałów dźwiękowych 
i wizualnych, które dokumentują loka-
lizację fabryki i procesy robocze. Inży-
nierowie automatycy mogą wykonywać 

↙ Fot. 3. Rzeczywistość wirtualna tworzy 
immersyjne doznania w symulowanym śro-
dowisku, gdzie operator może wirtualnie 
szkolić ludzi na linii produkcyjnej, urządzeniu 
lub fabryce będącej w trakcie budowy, bez 
konieczności wysyłania na miejsce stażystów.

AR może rozwiązać pro-
blem braku wykwalifi-
kowanych pracowników 
przez połączenie eksper-
tów z odległymi zakła-
dami produkcyjnymi.
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swoje zadania, nosząc na głowie zestawy 
VR i mówiąc w trakcie tak, jak gdyby 
kogoś szkolili. Jednocześnie technologia 
AR dokumentuje i przekłada te informa-
cje na materiały szkoleniowe do wykorzy-
stania w przyszłości. Mogą one być publi-
kowane albo w aplikacjach typu AR Expe-
rience, albo w bardziej tradycyjnych for-
matach, takich jak filmy wideo, obrazy 
i dokumenty tekstowe (fot. 1). 

Poza wspomaganiem bezproblemowego 
procesu odejścia pracowników z firmy na 
emeryturę, technologia AR może także 
rozwiązać problem braku wykwalifikowa-
nych pracowników przez stworzenie połą-
czenia między ekspertami a odległymi 
zakładami produkcyjnymi. Znajdujący 
się daleko od fabryki ekspert może nosić 
zestaw AR, który wyświetla te same infor-
macje i obraz, co widziane przez kogoś 
noszącego także zestaw AR i znajdującego 
się w fabryce. Oboje mogą także prowa-
dzić rozmowę na temat tej fabryki.

Odlegli eksperci mogą także własnymi 
rękami narysować i wykonać oznaczenia

w świecie cyfrowym, które pomogą zako-
munikować pomysły i instrukcje praco-
wnikom w świecie fizycznym. Ten typ 
komunikacji interaktywnej i wizualnej 
nigdy nie istniał przed wprowadzeniem 
technologii AR. Może ona pomóc pra-
cownikom w realizacji zadań, które sta-
nowią wyzwania lub z którymi ludzie ci 
nie są zaznajomieni, albo rozwiązać jakiś 
problem przy pomocy wskazówek udzie-
lanych przez eksperta. Daje także więk-
szą elastyczność pracownikom, którzy for-
malnie mogą już odejść na emeryturę, 
ale chcą nadal pracować na pół etatu lub 
zdalnie. 

Potrzeba przyciągania, szkolenia i za-
trzymywania w firmie następnej generacji 
inżynierów automatyków będzie wyzwa-
niem. Jednak technologie AR i VR trafiają 
i przemawiają do zainteresowań pokolenia 
millenialsów (ludzi urodzonych w latach 
80. i 90. XX wieku) i zademonstrowały 
one, że mogą ulepszyć procesy szkoleń 
i onboardingu (przyjmowania nowego pra-
cownika). Dzięki technologii AR i VR 

inżynierowie automatycy mogą być lepiej 
przygotowani na sytuacje zarówno wystę-
pujące codziennie, jak i awaryjne, któ-
rych mogą nigdy nie napotkać w swojej 
karierze. Producenci powinni zrozumieć 
i wykorzystać dzisiejszą technologię, aby 
rozwiązać problem braku wykwalifikowa-
nych pracowników oraz zapewnić produk-
tywne i bezpieczne przejście na następną 
generację siły roboczej.

Shelby Hegy Shelby Hegy jest starszym menedżerem 
marketingu produkcji w firmie PTC.

CE

www.controlengineering.pl

Warto rozważyć

W jaki sposób technologie 
AR i VR mogłyby poprawić 
proces szkolenia i zmniejszyć 
różnice pomiędzy umiejęt-
nościami nowych pracowni-
ków i ekspertów w Państwa 
firmie?
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W ynikiem wykorzystania tech-
nologii rozszerzonej rzeczy-
wistości (ang. Augmented 

Reality – AR) i wirtualnej rzeczywistości 
(ang. Virtual Reality – VR) jest osiągnię-
cie wielu kluczowych korzyści, ponieważ 
producenci uzyskują wgląd w stan tech-
niczny sprzętu, modele produktów oraz 
inne obszary. Wynikające z tego zwięk-
szenie efektywności operacji realizowa-
nych w fabryce powoduje wzrost jako-
ści produktów i skraca czas ich wprowa-
dzenia na rynek. Technologie te wykorzy-
stują czujniki, kamery, urządzenia inteli-
gentne, urządzenia ubieralne (ang. weara-
bles, urządzenia elektroniczne noszone na 
sobie) oraz inne narzędzia Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT). Szkolenia kadry 
stają się łatwiejsze, ponieważ pracownicy, 
stojąc przed maszynami, otrzymują wizu-
alne informacje opracowane na podstawie 
praktycznych doświadczeń, co prowadzi 
do ulepszenia procesów montażu wyro-
bów oraz konserwacji sprzętu.

Na przykład przy montażu samolotów 
urządzenie AR wyświetla obraz podzespo-
łów, na który nałożone są renderowane 
obrazy specyfikacji, śrub, kabli, części 
i numerów części. Ułatwia to technikom 
montaż ciężkich maszyn, gdyż wykonują 
oni po prostu wyświetlane instrukcje. 
W ośrodku szkoleniowym pewnego pro-

ducenta samolotów AR umożliwiła techni-
kom wzrost wydajności pracy o 30%.

Programy szkoleniowe wykorzystu-
jące symulację VR pomagają nowym pra-
cownikom nauczyć się wykonywania zło-
żonych procesów, gdy „zanurzają się” oni 
w cyfrowej rzeczywistości (tzw. immer-
sja), odtwarzającej animowaną replikę 3D 
fizycznie istniejącej fabryki i poszczegól-
nych jej stanowisk, maszyn. W wyniku 
tej metody uzyskano większe wskaźniki 
retencji pracowników w porównaniu do 
metod opartych na wykładach i czytaniu, 
szczególnie w przypadku nowej genera-
cji pracowników, bardziej przyzwyczajo-
nych do korzystania z nowoczesnych tech-
nologii wideo i środowiska VR. Pewna 
firma petrochemiczna zaoszczędziła 2 mln 
USD na logistyce, wykorzystując symula-
cję VR do szkolenia pilotów helikopterów 
w zakresie bezpiecznego lądowania na 
platformie wiertniczej na morzu. Ponadto 
pracownicy tej firmy zachowali w pamięci 
75% z informacji przekazanych w progra-
mie takiego szkolenia.

Technologie AR i VR: 7 korzyści
Technologie AR i VR mogą zrewolucjoni-
zować metody szkoleń w przemyśle pro-
dukcyjnym. Ponieważ firmy z tej branży 
przewidują, że w ciągu następnej dekady 
utracą 2,7 mln wykwalifikowanych pra-
cowników z powodu ich odejścia na eme-
ryturę, muszą one wdrożyć AR i VR, aby 
utrzymać swoje fabryki w ruchu.

Producenci mogą wdrożyć funk-
cje technologii AR/VR w wielu działa-
niach operacyjnych na hali fabrycznej, 
a w szczególności wykorzystać je w sied-
miu omówionych dalej obszarach. 

Technologie AR i VR
wspierają przemysł na 7 sposobów
Widoczność fabryk, szkolenia pracowników i rozwiązywanie 
bieżących problemów to dziedziny, które czerpią najwięcej 
korzyści z technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej 
rzeczywistości (VR), wykorzystywanych w produkcji, przetwarzaniu 
oraz innych aplikacjach przemysłowych. Technologie te mogą 
wpłynąć pozytywnie na projektowanie, montaż i jakość wyrobów 
oraz bezpieczeństwo pracy.

Ramkumar V

W skrócie

 →  Technologie AR i VR poma-
gają w projektowaniu wyro-
bów, utrzymaniu ruchu 
w zakładach, zapewnieniu 
jakości wyrobów i bezpie-
czeństwa pracy.

 →  Kolejne innowacje przyniosą 
więcej korzyści dzięki aplika-
cjom mieszanej rzeczywisto-
ści (MR).
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1 Ulepszenie projektowania wyrobów
Technologie AR i VR mogą ułatwić prze-
stawienie się na produkcję zindywiduali-
zowaną i zorientowaną na klienta przez 
przyśpieszenie procesu ulepszania projek-
towania wyrobów. W połączeniu z techno-
logiami cyfrowych bliźniaków (ang. digital 
twins) oraz IIoT, funkcje technologii AR 
nakładania świata cyfrowego na rzeczywi-
sty oraz możliwości technologii VR symu-
lacji za pomocą wizualizacji, efektów aku-
stycznych i doznań dotykowych, umożli-
wiają inżynierom projektującym wyroby 
generowanie, badanie i testowanie proto-
typów wirtualnych.

Przemysł motoryzacyjny inwestuje 
obecnie znaczne kwoty w technologie 
AR i VR w celu ulepszania projektowa-
nia wyrobów. Oprogramowanie do wizu-
alizacji 3D, wykorzystujące technologię 
VR, pomaga producentom OEM zarówno 
zmniejszyć koszty prototypowania, jak 
i ulepszyć proces analizowania projek-
tów oraz proces ulepszania projektów na 
podstawie recenzji (ang. feedback loop). 
To z kolei skraca czas opracowania pro-
duktu i przyspiesza jego wprowadzenie 
na rynek.

2 Realizacja złożonego montażu
Poza szkoleniami z montażu samolotów, 
inżynierowie mogą także usprawnić opra-
cowywanie produktów dostosowanych do 
potrzeb klienta w inteligentnych fabry-
kach, stosując oparte na technologii AR 
systemy instrukcji dla pracowników. Taki 

system wykorzystuje sztuczną inteligencję 
oraz inne systemy detekcji, wraz z projek-
torami przemysłowymi o dużym strumie-
niu świetlnym i wkrętakami dynamome-
trycznymi do zapewnienia, że produkty 
są już za pierwszym razem montowane 
zasadniczo bez błędów. W sektorze aero-
nautyki inteligentne gogle, wykorzystujące 
technologię rozszerzonej rzeczywistości, 
umożliwiają technikom precyzyjny mon-
taż oraz instalowanie kabin w samolo-
tach transportowych. Zakładane na głowę 
urządzenie jest wyposażone w kamerę, 
która potrafi skanować kody kreskowe 
wykorzystywane przez techników do 
odczytu informacji na temat elementów 
kabiny. Ponadto dzięki tej kamerze tech-
nicy widzą układ konstrukcji z oznacze-
niami wyświetlonymi jako „rozszerzone” 
pozycje. Proces oznaczania pozwala tech-
nikowi potwierdzać lokalizację oznaczeń 
i weryfikować poprawność ich pozycjono-
wania z dokładnością co do milimetra. 

3 Zapewnienie jakości
Technologia AR odgrywa integralną rolę 
w umożliwieniu kontroli jakości wypro-
dukowanych lub zmontowanych wyro-
bów. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy 
rozpoczął już wdrażanie gogli i tabletów 
z technologią AR do kontroli jakości czę-
ści dostarczanych przez firmy zewnętrzne 
oraz poprawności umieszczania różnych 
podzespołów na linii montażowej.

Systemy interaktywnych instrukcji dla 
pracowników, wykorzystywane przy mon-
tażu podzespołów, są także używane do 

zapewniania jakości wyrobów. Narzędzie 
z technologią AR łączy kamery przemy-
słowe z projektorami o dużej mocy w celu 
wyświetlania niezbędnych informacji bez-
pośrednio na powierzchni roboczej. Otrzy-
mane „płótno cyfrowe” (ang. digital 
canvas) pozwala technikom na weryfiko-
wanie i zatwierdzanie sekwencji montażo-
wych oraz części używanych do produk-
cji. Niektóre firmy produkcyjne z branży 
motoryzacyjnej typu OEM i Tier 1 
(dostawcy podzespołów na pierwszy mon-
taż do firm typu OEM), które zaadapto-
wały systemy LGS (ang. Light Guide Sys-
tem, system wyświetlania instrukcji dla 
pracowników na miejscu pracy) w miejsce 
tradycyjnych instrukcji roboczych donio-
sły, że nastąpiła znacząca redukcja liczby 
błędów o 90% oraz skrócenie czasu cyklu 
o 40–50%.

4 Utrzymanie ruchu
Działy utrzymania ruchu w fabrykach 
wykorzystują wyświetlacze z technologią 
AR do sprawdzania stanu technicznego 
maszyn, ułatwiając sobie wykrycie pro-
blemów jeszcze przed podjęciem działań 
w celu ich rozwiązania. W pewnej apli-
kacji zestaw nagłowny AR wykorzysty-
wał określoną technologię do dostarczania 
technikowi instrukcji na linii wzroku. To 
pomogło zwiększyć jego wydajność pracy 
przy oprzewodowaniu skrzynki sterowni-
czej turbiny wiatrowej o 34%.

Niedawna innowacja w opartym na 
technologii AR oprogramowaniu wspoma-
gającym procedury utrzymania ruchu jesz-
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cze bardziej wspomaga techników w śle-
dzeniu położenia nakładki, tak że treść 
nie przemieszcza się, gdy użytkownik 
przesuwa tablet w różne strony. 

5 Wsparcie ze strony ekspertów
Zdalna pomoc przy wykorzystaniu roz-
wiązań AR i VR może połączyć ludzi znaj-
dujących się w różnych miejscach świata 
w celu wspólnego rozwiązywania pro-
blemów. Np. problem techniczny w USA 
może być rozwiązany dzięki współpracy 
z inżynierem w Chinach przy wykorzy-
staniu technologii Internetu Rzeczy (IoT) 
oraz gogli AR z mikrofonem i słuchaw-
kami. Dzięki temu oszczędza się na kosz-
tach podróży i przyśpiesza proces rozwią-
zania problemu.

Ponadto technologia AR, dostarczająca 
wrażenia wzrokowe i dotykowe, może 
być wykorzystana do zdalnego wykony-
wania zadań za pomocą robotów w nie-
zamieszkałym środowisku. Takie systemy 
zdalnych operacji umożliwiają inżynierom 
immersję w interfejsie VR, a następnie 
sterowanie ruchami robotów przy takich 
pracach, jak spawanie czy montaż części. 

6 Poprawa bezpieczeństwa pracy
Zdalny monitoring warunków panujących 
w niebezpiecznym środowisku jest realizo-
wany za pomocą technologii VR, zaś pro-
tokoły utrzymania ruchu są wdrażane za 
pomocą tabletów wspierających tę tech-
nologię. To pozwala inżynierom bezpiecz-
nie wdrażać standardy bezpieczeństwa. 
Pewna wiodąca firma z branży węgla 
kamiennego wdrożyła system AR do pla-
nowania konserwacji kombajnów, prze-
nośników taśmowych i ładowarek górni-
czych. System ten wykorzystywał symu-
lowane obrazy 3D do wirtualnego odtwa-

rzania warunków panujących w kopalni 
oraz takich scenariuszy, jak zawalenie się 
skał pod ziemią. Jego użytkownicy dzięki 
immersji uzyskują informacje opraco-
wane na podstawie doświadczeń i rzeczy-
wistych sytuacji z przeszłości. Ułatwia 
to poprawienie metod prowadzenia prac, 
warunków BHP i przestrzegania norm 
bezpieczeństwa. 

W innym przypadku producent OEM 
z branży motoryzacyjnej wdrożył techno-
logie produkcji wirtualnej w celu zapro-
jektowania bezpiecznego i wydajnego śro-
dowiska pracy. Wykorzystano immersyjną 
technologię VR wraz z drukiem 3D i prze-
chwytem ruchów całego ciała. Pozwoliło 
to na zmniejszenie wypadków przy pracy 
połączonych ze zranieniem ludzi o 70% 
oraz ograniczyło problemy ergonomiczne 
o 90%. 

7 Ulepszanie operacji realizowanych 
w magazynach
Inteligentne magazyny zrewolucjonizowały 
praktyki stosowane w logistyce i dystry-
bucji, w efekcie przyczyniając się do 
zwiększenia precyzji i szybkości realizacji 
zamówień. Wykorzystują one technologię 
AR do bardziej efektywnego oznakowania, 
kodowania i zarządzania towarami.

Ponieważ ceny niezbędnych w takich 
aplikacjach czujników wynoszą obecnie 
poniżej 10 USD za sztukę, zaś wszech-
obecność telefonii komórkowej rozsze-
rza możliwości technologii IoT, to proces 
obsługi towarów stał się bardziej systema-
tyczny, umożliwiając precyzyjne ich pobie-
ranie z półek i pakowanie. Raporty suge-
rują, że pracownicy magazynów wykorzy-
stujący technologię AR poprawili swoją 
dokładność wybierania towarów nawet 
o 300% oraz przyśpieszyli swoje działa-
nie o 30%.

Przyszłość technologii AR i VR
Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość są 
obecnie poddawane konwergencji z tech-
nologią Internetu Rzeczy, tworząc tzw. 
mieszaną rzeczywistość (ang. mixed 
reality – MR), która ma zapewnić w przy-
szłości bardziej płynne i realistyczne 
doświadczenia. Działy badawczo-rozwo-
jowe firm z branży są w trakcie prac nad 
miniaturyzacją urządzeń AR, VR i MR, 
tworzeniem układów zasilania, pozwalają-
cych na przedłużone używanie tych urzą-

dzeń przed kolejnym ładowaniem bate-
rii oraz zwiększaniem elastyczności kom-
ponentów w celu umożliwienia ich użyt-
kowania w różnych środowiskach, takich 
jak w niskich lub wysokich temperatu-
rach albo pod wodą.

Dzięki sieciom komórkowym 5G, 
które mają być wprowadzone w okresie 
najbliższych dwóch lat, organizacje mogą 
wkrótce oczekiwać redukcji swoich kosz-
tów łączności mobilnej, poniesionych 
w celu masowego wdrożenia technologii 
AR i VR. Urządzenie realizujące doznania 
VR, takie jak HMD (ang. head mounted 
display, wyświetlacz nagłowny), wyświe-
tlające obraz o wysokiej rozdzielczo-
ści i kącie widzenia 360 stopni, wymaga 
strumieni danych o natężeniu od 80 do 
100 Mbit/s, co oznacza, że do szybkiego 
uruchamiania aplikacji AR i VR konieczne 
są bezprecedensowe ilości danych przesy-
łanych w sieci.

O ile ceny samych urządzeń wyno-
szą obecnie do 3000 USD, to aktywny 
ekosystem innowacji ostatecznie pomoże 
doprowadzić do spadku cen urządzeń 
i technologii, czego wynikiem będzie ich 
masowa adaptacja w fabrykach.

Ramkumar V Ramkumar V jest szefem grupy zajmują-
cej się aplikacjami inżynierskimi i rozwią-
zaniami testującymi w firmie L&T Techno-
logy Services. 

CE

Warto rozważyć

Jakie korzyści Państwa fir-
mie mogą przynieść aplika-
cje AR i VR?

TEMAT NUMERU

Przemysł motoryzacyjny
inwestuje obecnie 
znaczne kwoty w techno-
logie AR i VR w celu 
ulepszenia projektowania 
wyrobów oraz przyśpie-
szenia wprowadzania 
ich na rynek.

Zdalny monitoring warun-
ków panujących w nie-
bezpiecznym środowi-
sku jest realizowany za 
pomocą technologii VR, 
zaś protokoły utrzyma-
nia ruchu są wdrażane za 
pomocą tabletów wspie-
rających tę technologię.
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K omunikacja urz dze  to nie tylko 
kluczowy element Internetu Rzeczy, 
a tym samym Przemys u 4.0, to 

warunek wst pny w automatyzacji. W prze-
my le komunikacja stawia szereg wyzwa  
– poprowadzenie kabli, stabilno  po cze , 
kompatybilno  rozwi za , bezpiecze stwo… 
Jak skomunikowa  si  z elementami wyko-
nawczymi na wymiennych narz dziach? 
Co zrobi , je eli maszyna spawalnicza gene-
ruje zak ócenia? W jaki sposób rozszerzy
mo liwo ci linii produkcyjnej, która nie 
zosta a zaprojektowana pod k tem moder-
nizacji?

„Wyzwania s  szansami w przebraniu” – to 
utarty frazes, ale dok adnie w ten sposób 
wszelkie problemy s  traktowane przez in y-
nierów SMC. W odpowiedzi na wymienione 
dylematy i wiele innych, SMC wypu ci o na 
rynek EX600-W – bezprzewodowe modu y 
systemu Fieldbus, zgodne z protoko ami 
Profinet® oraz EtherNet/IP™. Prze omowy 
produkt w dziedzinie komunikacji dzi ki swo-
jej specyfice rozwi zuje wiele problemów 
jednocze nie. 

EX600-W to dodatek do istniej cej, popu-
larnej i sprawdzonej serii EX600, scentrali-
zowanego modu owego systemu transmi-
sji danych. Seria obejmuje wachlarz zró ni-
cowanych modu ów z bogactwem funkcji, 

obs uguj c sygna y cyfrowe i analogowe 
oraz elementy pneumatyczne. Najnowsze 
elementy, komunikuj ce si  bezprzewo-
dowo modu y Master i Slave, wynosz  
seri  na zupe nie nowy poziom funkcjonal-
no ci. Komunikacja bezprzewodowa, jak 
sama nazwa wskazuje, eliminuje przewody 
komunikacyjne i problemy z nimi zwi zane. 
Zmniejszona zostaje ilo  po cze , a czasy 
instalacji, modyfikacji i serwisu ulegaj  skró-
ceniu. Ryzyko przerwania obwodu zosta o 
znacznie zmniejszone, zwi kszaj c ogóln  
wydajno  i produktywno .

EX600-W ma obudow  o stopniu ochrony 
IP67, mo na je zatem zamontowa  w zasa-
dzie wsz dzie. To niezwykle elastyczne roz-
wi zanie jest szczególnie korzystne w apli-
kacjach z ruchomymi podzespo ami, takimi 
jak stoliki obrotowe, ramiona robota lub 
wymienne narz dzia.

Jeden modu  Master mo e zarejestrowa  
i komunikowa  si  nawet z 127 modu ami 
Slave w promieniu do 10 metrów. W po -
czeniu z mo liwo ci  obs ugi do 1280 wej  
i 1280 wyj  PNP lub NPN stwarza to wr cz 
nieograniczone mo liwo ci rozbudowy. 
Ze wzgl du na ograniczenia transmisji szere-
gowej zalecane jest jednak sterowanie mak-
symalnie 15 modu ami jednocze nie. Je eli 
to nie wystarczy, istnieje mo liwo  instalacji 

Innowacyjne bezprzewodowe 
modu y Fieldbus SMC
Nowe modu y popularnego systemu Fieldbus, obs uguj cego 
elementy pneumatyczne, sygna y cyfrowe i analogowe, eliminuj  
problemy zwi zane z przewodami komunikacyjnymi.

SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 B onie
tel. +48 22 344 40 00
e-mail: sales@smc.pl
www.smc.pl

wielu modu ów Master w jednym miejscu. 
Sprawia to, e modyfikacja linii nigdy nie by a 
atwiejsza.

Dzi ki zastosowaniu wysokich cz stotliwo ci 
zakresu ISM (powy ej 2,4 GHz), zarezerwo-
wanego dla aplikacji przemys owych, nauko-
wych i medycznych, EX600-W jest odporne 
na wp yw zak óce . Po czenie jest bez-
pieczne – widmo sygna u jest rozproszone 
przez sekwencyjn  zmian  cz stotliwo ci, 
co zapobiega wp ywowi interferencji innych 
urz dze  bezprzewodowych, a kodowanie
danych nie pozwala na nieautoryzowany 
dost p osób trzecich.

Jako  po czenia pomi dzy modu ami 
Master i Slave mo na monitorowa  w czasie 
rzeczywistym dzi ki diodom LED wbudowa-
nym w modu  Master lub dzi ki funkcji ser-
wera WEB pobra  pliki dziennika zdarze , 
zawieraj ce informacje o ilo ci prób po cze-
nia i nat eniu odbieranego sygna u.
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Henkel zmniejsza zu ycie energii o 9% 
i oszcz dza 15 mln euro dzi ki cyfrowej 
transformacji z Wonderware

HENKEL – geneza cyfrowej 
transformacji
Henkel AG & Co. dzia a w bran y pakowanych 
towarów konsumenckich (CPG) z siedzib  
w Düsseldorfie-Holthausen w Niemczech. 
Firma zosta a za o ona w 1876 roku i zatrudnia 
ponad 50 000 pracowników na ca ym wiecie.

W 2016 r. firma Henkel osi gn a 18,7 mld 
euro przychodów i oko o 2,1 mld euro rocz-
nych zysków. Jej imponuj cy sukces jest wyni-
kiem jasnej, d ugoterminowej strategii opar-
tej na trzech filarach: ci g ego skupienia na 
potrzebach klientów, zrównowa onego roz-
woju i innowacji.

Henkel dzia a globalnie dzi ki wiod cym inno-
wacjom, markom i technologiom w trzech 
obszarach: kleje konsumenckie i budowlane, 
piel gnacja urody oraz rodki do prania i pie-
l gnacji domu. Produkty z zakresu rodków 
pior cych i do piel gnacji domu stanowi  
31 procent ca kowitej sprzeda y firmy, o war-
to ci 5795 milionów euro. Produkty z dzia u 

kosmetycznego stanowi  20 procent ca kowi-
tej sprzeda y firmy o warto ci 3838 milionów 
euro. Kleje to 48 procent ca kowitej sprze-
da y firmy o warto ci 8 961 000 euro.

Wprowadzaj c cyfrow  transformacj  
w ca ej firmie, Henkel d y do osi gni cia 
skutecznego wzrostu, wzmocnienia relacji 
z klientami i optymalizacji procesów. W tym 
celu wdro ono seri  inicjatyw pod nazw  
Henkel 2020+, które maj  zosta  zrealizo-
wane do roku 2020. Inicjatywy maj  wes-
prze  wdra anie zrównowa onych innowa-
cji przy jednoczesnej poprawie efektywnego 
gospodarowania zasobami w tworzeniu war-
to ci dodanej.

Wyzwania
Henkel produkuje bardzo szerok  gam  pro-
duktów, m.in.: detergenty, produkty do zmy-
wania naczy , rodki do czyszczenia po-
wierzchni i rodki do mycia toalet. Znane 
i popularne produkty to Persil, Somat, Pril 

i Purex. Firma produkuje je w 31 zak adach 
produkcyjnych na ca ym wiecie. Ci g e 
doskonalenie produkcji powoduje poszuki-
wanie coraz lepszych systemowych sposo-
bów gromadzenia, wykorzystywania i udo-
st pniania danych dotycz cych zu ycia i emi-
sji w ca ym a cuchu dostaw.

Cele:
• zmniejszenie zu ycia i kosztów energii 

oraz redukcja kosztów produkcji,
• wdro enie ISO 50001 we wszystkich 

zak adach produkcyjnych,
• zwi kszenie efektywno ci a cucha 

dostaw po stronie produkcji o 5 do 6% 
rocznie,

• wzrost wydajno ci produkcji o 75% 
do 2020 r.,

• zwi kszenie efektywno ci o 300% 
do 2030 r.

Wyzwania:
• usprawnienie gromadzenia, wyko-

rzystywania i przekazywania danych 
dotycz cych zu ycia i emisji w ca ym 
a cuchu dostaw.

Rozwi zania:
• Platforma Systemowa Wonderware
• Wonderware Historian
• Wonderware MES Performance
• Wonderware Intelligence

Korzy ci:
• zmniejszenie zu ycia energii o 9%, 

co przek ada si  na zaoszcz dzone 
15 mln euro w kosztach energii,

• zmniejszenie ilo ci odpadów z linii 
nape niania i wyeliminowanie wszyst-
kich b dów etykietowania spowodo-
wa o uzyskanie 100% jako ci etykiet,

• poprawa OEE o 4,5% po roku wdro e-
nia Wonderware.
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Kryteria wyboru systemu
Pierwsza faza tworzenia cyfrowej infrastruk-
tury – systemu zarz dzania rodowiskowego 
(Environmental Management System – EMS) 
– polega a na wdro eniu systemu monitoro-
wania energii.

Wymagania wobec systemu by y nast puj ce:
• globalne rozwi zanie dla wszystkich zak a-

dów, instalowane i utrzymywane centralnie,
• oparcie na ujednoliconej bazie danych, 

umo liwiaj c uporz dkowane wyszukiwanie 
i agregowanie danych o u ytkowaniu,

• elastyczno  i uniwersalno  pozyskiwania 
danych – mo liwo  integrowania wszelkiego 
wcze niej dost pnego oprogramowania 
z systemem,

• raportowanie kluczowych wska ników efek-
tywno ci (KPI) i centralna analiza porów-
nawcza wszystkich zak adów produkcyjnych 
(w celu wymiany najlepszych praktyk),

• dzia anie w trybie online i w czasie rzeczy-
wistym – informacje powinny by  dost pne 
w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca 
w sieci zak adów Henkel,

• skuteczny bufor w razie problemów z sieci .

Wdro enie – modelowa redukcja 
kosztów w firmie produkcyjnej
W celu poprawy efektywno ci gospoda-
rowania zasobami w a cuchu dostaw po 
stronie produkcji o 5 do 6% rocznie i doce-
lowo 3-krotnego zwi kszenia efektywno-
ci do 2030 r. zdecydowano o wyborze roz-

wi za  Wonderware do transformacji cyfro-
wej zak adów produkcyjnych, dostarczanych 
obecnie przez AVEVA.

Firma Henkel powierzy a wdro enie systemu 
monitorowania energii do wiadczonemu nie-
mieckiemu integratorowi, EMP GmbH, ofi-
cjalnie certyfikowanemu jako Wonderware 
System Integrator. EMP jest ekspertem 
w dziedzinie kompleksowych rozwi za  do 
zarz dzania energi , automatyki budynkowej 
i wsparcia zarz dzania operacyjnego.

Projekt zosta  uruchomiony w 2013 r. i zako -
czony w po owie 2015 r. Wst pnie skonfigu-
rowane rozwi zanie do monitorowania ener-
gii zosta o utworzone przy u yciu Platformy 
Systemowej Wonderware i oprogramowa-
nia Wonderware Historian. W trakcie realiza-
cji do standardowej aplikacji monitorowania 
energii zosta y dodane dodatkowe modu y.

Platforma Systemowa Wonderware to uni-
wersalny, skalowalny system zarz dzania 

produkcj , umo liwiaj cy czenie dowolnego
sprz tu, obecnego lub przysz ego, dowolnych
producentów i pozwalaj cy niezale nie kon-
figurowa  domeny, bazy danych, aplikacje 
i urz dzenia, bez wp ywu na architektur  
systemu.

PSW umo liwia integrowanie najlepszych
w swojej klasie rozwi za  sprz towych, z pe n  
wiadomo ci , e b d  si  one poprawnie 

komunikowa  i integrowa  z EMS. Obecne 
i przysz e standardy komunikacji sprz towej 
w ró nych globalnych fabrykach, takie jak 
PLC, Modbus, Ethernet, serwery OPC i pliki 
CSV, s  skutecznie wspierane w rozwi zaniu.

Pomiar zu ycia energii
G ównym wyzwaniem zwi zanym z wdro e-
niem systemu monitorowania zu ycia ener-
gii w firmie Henkel by  standard pomiaru. 
Okre lono zatem minimalne wymogi tech-
niczne dla po czenia z EMS dla wszyst-
kich urz dze  na zasadzie jeden do jednego. 
Jednocze nie uwzgl dniono wszystkie w a-
ciwe dla danej fabryki warto ci graniczne 

i konkretne funkcje.

Do wrze nia 2017 r. do systemu w czono 
ponad 3000 punktów pomiaru zu ycia ener-
gii elektrycznej, paliw kopalnych, spr o-
nego powietrza, pary wodnej, wody i cie-
ków. Pomiary te uwzgl dniaj  nie tylko zu y-
cie energii na poziomie ca ej fabryki, ale 

tak e w poszczególnych obszarach produk-
cyjnych i technologicznych. Teraz zu ycie jest 
mierzone dok adniej, a wyniki analizowane 
i oceniane pod k tem kluczowych parame-
trów. Dzi ki temu Henkel mo e wdra a  dzia-
ania naprawcze, co prowadzi do zmniejsze-

nia zu ycia energii.

Z rozwi zania korzysta obecnie 600 u ytkow-
ników. W halach produkcyjnych kluczowe 
dane produkcyjne s  wy wietlane na pane-
lach operatorskich i komputerach przemy-
s owych, dzi ki czemu zespo y robocze mog  
regularnie omawia  kwestie wydajno ci.

Najlepsze praktyki i standaryzacja
Udoskonalenia uzyskane dzi ki dzieleniu si  
najlepszymi praktykami mi dzy zak adami 
sieci Henkel mo na atwo replikowa  dzi ki 
jednolitym strukturom w ramach globalnego 
systemu Henkel i mo liwo ciom porównania 
specyfiki zak adu i procesów produkcyjnych. 
Specjalne sesje szkoleniowe dla u ytkowni-
ków wspieraj  sukces wdro enia i korzystanie 
z nowego systemu w trybie online.

Gromadzenie i analiza danych
Firmy z geograficznie rozmieszczonymi zak a-
dami produkcyjnymi, które prowadz  z o one 
procesy i systemy, staj  przed wyzwaniem 
wytwarzania niezb dnych informacji, które 
poprawia yby efektywno  operacyjn .

Zak ady produkcyjne Henkel w Düsseldorfie-Holthausen
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Tak  popraw  wydajno ci zapewniaj  nast -
puj ce funkcje Platformy Systemowej 
Wonderware:

• jest to otwarta platforma in ynieryjno-wyko-
nawcza do zarz dzania produkcj , procesami 
biznesowymi, produkcyjnymi i wytwórczymi 
oraz danymi, umo liwiaj ca wielopoziomow  
integracj  z systemami zak adu produkcyj-
nego, w tym np. ERP,

• oferuje szerok  gam  aplikacji przemys o-
wych, umo liwiaj cych szybk  optymalizacj  
wydajno ci systemów,

• zapewnia podej cie obiektowe, pozwalaj ce 
na wielokrotne modelowanie, uniwersalno  
sprz tow  i integraln  standaryzacj  proce-
sów operacyjnych.

Integracja systemu etykietowania, 
OEE i SAP
W 2014 roku cyfrowa infrastruktura 
Wonderware zosta a zintegrowana z syste-
mem kontroli jako ci etykiet. Etykiety z ka -
dej butelki s  fotografowane, a wynikowa 
ocena pomaga poprawi  jako  i zmniejszy  
ilo  odpadów. Gromadzone s  równie  dane 
statystyczne i przesy ane do centralnego 
systemu raportowania. Dzi ki interfejsowi 
SAP dane zwi zane ze stanem linii i maszyn 
mo na teraz po czy  z danymi zlecenia 
i analizowa  je na potrzeby optymalizacji.

W 2015 r. Henkel wdro y  Wonderware MES 
do monitorowania wydajno ci linii nape nia-
j cej w oparciu o wska nik ca kowitej efek-
tywno ci wyposa enia (OEE). Zbierane i ana-
lizowane s  tak e dane dotycz ce m.in. 
mikroprzestojów.

Informacje na temat odpadów umo liwiaj  
ukierunkowan  popraw  i oszcz dno ci 
dzi ki wydajnemu wykorzystaniu zasobów, 
usprawnieniu operacji pakowania i zmniej-
szonemu zu yciu energii.

Wymóg wydatków inwestycyjnych (CAPEX) 
jest równie  zredukowany do oko o trzech 
lub czterech dodatkowych linii. W 2016 roku 
firma Henkel zainstalowa a Wonderware 
Access Anywhere do wizualizacji i analizy 
danych gromadzonych ze wszystkich zinte-
growanych ze sob  systemów.

Wykorzystanie danych pogodowych
W 2017 r. zainstalowano czujniki do reje-
strowania danych pogodowych w zak adach
produkcyjnych wydzia u rodków pior cych 
i do piel gnacji domu. Poprzez korelacj  
zu ycia energii z warunkami atmosferycznymi 
Henkel okre la, w jaki sposób temperatura 
zewn trzna i wilgotno  wp ywaj  na zu ycie 
energii. Pozwala to na dalsze doskonalenie 

produkcji, zu ycia energii i planowania logi-
stycznego.

Korzy ci dla firmy Henkel 
– redukcja kosztów produkcji... 
i wi cej!
Nowy system w oparciu o rozwi zania 
Wonderware obni y  zu ycie energii (mie-
rzone w KWh/t) o 9 procent od 2011 r. 
Przyczyni  si  do ogólnego zmniejszenia wy-
datków na energi  w sektorze technologii
prania i piel gnacji domu o 15 milionów euro.

Henkel jest w stanie zmniejszy  ilo  odpa-
dów z linii nape niania i wyeliminowa  prak-
tycznie wszystkie nieprawid owe etykiety 
(globalnie 100-procentowa jako  etykiety na 
zej ciu z linii i > 99,8% przy pierwszym na o-
eniu etykiety). Prowadzi to do znacznych 

oszcz dno ci kosztów pakowania.

Cyfrowa transformacja, wdro ona w wydziale 
rodków pior cych i do piel gnacji domu, 

dzi ki Platformie Systemowej Wonderware 
okaza a si  elastycznym i skalowalnym roz-
wi zaniem, które pomaga firmie osi ga
ambitne cele. Istniej ca infrastruktura 
i zbiory danych zosta y zintegrowane i ujed-
nolicone w mo liwie najwi kszym stopniu. 
W istocie nie ma ogranicze  dla przysz ej 
automatyzacji i optymalizacji procesów two-
rzenia warto ci dla klienta w firmie Henkel.

W przysz o ci Henkel b dzie konsekwentnie
d y a do osi gni cia swoich ambitnych celów 
w zakresie zrównowa onego rozwoju. Ta przy-
sz o  ci le si  wi e z cyfrow  transforma-
cj  procesów tworzenia warto ci dla klienta.

Opracowano na podstawie materia ów 
firmy AVEVA.

Arkadiusz Rodak
Menedżer ds. rozwiązań Wonderware, ASTOR

arkadiusz.rodak@astor.com.pl
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Polski rynek paneli HMI
oraz systemów SCADA
Od kilkunastu lat rodzimy rynek HMI/SCADA rozwija się niezwykle 
dynamicznie. Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć efektywność i wydaj-
ność produkcji, coraz częściej stawiają na automatyzację i roboty-
zację swoich zakładów. Rozwiązaniami pomocnymi w osiągnięciu 
założonych celów są niewątpliwie systemy SCADA oraz panele HMI, 
które są niezastąpione w monitorowaniu procesów. 

W  raporcie omawiającym pol-
ski rynek paneli operatorskich 
HMI (Human Machine Inter-

face) oraz systemów SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) zostaną 
poruszone kwestie związane m.in. z kry-
teriami wyboru tytułowych rozwiązań, 
głównymi obszarami ich zastosowań, 
możliwościami wiążącymi się z ich wyko-
rzystaniem, a także trendami panującymi 
w tym segmencie rynku.

Jak wynika z ankiety redakcyjnej, za 
najbardziej popularne oprogramowanie 
przemysłowe zostały uznane SCADA (ok. 
80% wskazań) oraz HMI (ok. 70% wska-
zań). W dalszej kolejności pojawiły się 
takie rozwiązania, jak MES i Historian 
(ok. 20% wskazań). 

Jak każde rozwiązanie, również zasto-
sowanie HMI oraz SCADA ma zarówno 
plusy, jak i minusy. W opinii Michała 
Jurka, doradcy techniczno-handlo-
wego w firmie ANIRO, nie można jed-
noznacznie mówić o wadach i zaletach 
tytułowych rozwiązań. To pojęcia bar-

ANIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.aniro.pl
Automatech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.automatech.pl
COPA-DATA Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.copadata.com
InduProgress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.induprogress.pl
LLJ Software&Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.llj.com.pl
Maritex PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.maritex.com.pl
MAWOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mawos.com.pl
Multiprojekt Automatyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.multiprojekt.pl
PlControl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.plcontrol.pl
Sitaniec Technology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.sitaniectech.pl
VIX Automatation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.vix.com.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk
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Szymon Tomiczek, Inside Sales Manager w firmie VIX Automation 

Mobilna SCADA

Powszechne wyko-
rzystanie systemów 
wizualizacji i kon-
troli procesów stwo-
rzyło zupełnie nowe 
możliwości w zakre-
sie mobilnego dostępu 
do danych w praktycz-
nie dowolnym czasie, 
z dowolnego miejsca. 

Ma to istotne znaczenie nie tylko dla ope-
ratora pracującego na linii produkcyjnej, 
ale również kierownika produkcji podglą-
dającego kluczowe parametry wydajności 
całego zakładu. Coraz częściej dostęp do 
procesów, a szczególnie do raportów, chce 
mieć także kadra zarządzająca przedsię-
biorstwem (prezesi, dyrektorzy). 

Warto podkreślić, że obecność 
mobilnej lub webowej aplikacji klienc-
kiej w portfolio producentów systemów 
SCADA stała się wyznacznikiem ich nowo-

czesności oraz synonimem przemian zgod-
nych z ideami Przemysłu 4.0. Jak wynika 
z naszego doświadczenia, obecność zdal-
nego dostępu do procesów i danych staje 
się głównym argumentem decydującym 
o wyborze konkretnego dostawcy. 

Co istotne, wymagania użytkowni-
ków końcowych koncentrują się głów-
nie na otwartości rozwiązania, a dokład-
niej na bezproblemowym działaniu na róż-
nych platformach systemowych oraz urzą-
dzeniach. Warto sięgnąć po rozwiąza-
nia oparte na standardzie HTML5, które 
pozwolą na korzystanie z mobilnej wizu-
alizacji na większości przeglądarek inter-
netowych, bez względu na typ urządze-
nia, którym dysponujemy. Warto również 
przyjrzeć się rozwiązaniom gwarantującym 
dostęp zarówno do danych rzeczywistych, 
jak i historycznych. Na szczególną uwagę 
zasługują aplikacje dające możliwość ana-
lizy danych z wielu obszarów produkcji, 

będące swego rodzaju kontenerem para-
metrów, pozwalającym na dokładne prze-
śledzenie produkcji, np. danej partii pro-
duktu. 

Wymagania użytkowników i odbiorców 
danych są również skierowane w stronę 
dostępu z poziomu mobilnej aplikacji do 
wewnętrznych zasobów firmy, np. intra-
netu, stron wewnętrznych, czy też pod-
glądu np. informacji pogodowych itd. Nie 
można jednak pominąć klientów, dla któ-
rych najważniejszy jest czas wdrożenia, 
a także spójność między systemem wizu-
alizacji a zasobami mobilnymi. W tym 
przypadku wybierane są rozwiązania udo-
stępniające ekrany systemu SCADA w prze-
glądarce internetowej w takim samym for-
macie, skracając tym samym czas wdro-
żenia. Warto wspomnieć również o syste-
mach udostępniających usługę dostępu do 
danych, korzystających z platform opar-
tych na chmurze obliczeniowej.

Mateusz Szańkowski, inżynier wsparcia technicznego w firmie InduProgress

Sektor paneli dotykowych nie jest jednorodny

Polski rynek HMI/
SCADA od kilku 
lat kształtuje się 
w podobny sposób. 
Największy udział 
mają aplikacje wyko-
nywane w zakładach 
produkcyjnych. Drugą 
co do wielkości grupę 
na rynku stanowi pro-

dukcja maszyn i urządzeń, której potencjał 
w ostatnim czasie ciągle wzrasta. Na kolej-
nym miejscu plasuje się gałąź automatyki 
budynkowej oraz HVAC.

Sektor paneli dotykowych nie jest jed-
norodny. Można go podzielić na dwie 
główne grupy produktowe. Małe panele 
HMI, mniejsze niż 10", dzięki swojej cenie 
oraz możliwościom od lat wiodą prym 

w swojej grupie sprzedażowej. Producenci 
maszyn chętnie inwestują w takie rozwią-
zanie. Panele o większym rozmiarze cieszą 
się mniejszą popularnością. Znajdują one 
zastosowanie w miejscach, gdzie należy 
wyświetlić dużo danych w tym samym cza-
sie, np. w dziale utrzymania ruchu. 

Rosnące wymagania klientów, a co za 
tym idzie, ciągły rozwój produktu oraz niż-
sza cena samych paneli powoduje zwięk-
szenie ich sprzedaży na polskim rynku. Do 
aplikacji, w których ważne są zarządza-
nie procesem produkcyjnym i zaawanso-
wana archiwizacja danych, stosuje się sys-
temy SCADA. Systemy te mają coraz czę-
ściej wymagane opcje związane z prze-
twarzaniem dużej ilości danych, pozio-
mów dostępu, logowania z archiwizacją 
aktywności poszczególnych użytkowników. 

Dzięki swojej budowie są często używane 
do optymalizacji procesu produkcji oraz 
zdalnej kontroli. SCADA nieraz obejmuje 
przestrzennie duże obszary.

Świadomość kupujących rośnie i – co 
istotne – stawiają oni coraz wyższe wyma-
gania. Głównymi czynnikami zakupowymi 
są cena, możliwości sprzętu, obsługa pro-
tokołów i interfejsów komunikacyjnych 
oraz prostota obsługi, do której można 
zaliczyć parametry obrazu, łatwość progra-
mowania oraz obudowę. Klienci coraz czę-
ściej decydują się na wykorzystanie multi-
mediów w swoich projektach.

Ze względu na rosnące wymagania 
klientów oraz rozwój cyfryzacji w najbliż-
szym czasie z pewnością zaobserwujemy 
duży nacisk na zdalne sterowanie oraz 
archiwizację danych do chmury.
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dzo względne. Każdy z klientów powi-
nien samodzielnie zweryfikować wybrany 
sprzęt i oprogramowanie pod kątem apli-
kacji, dla której chce je zastosować. Taką 
możliwość daje praktycznie każdy z pro-
ducentów, udostępniając wersje testowe 
swoich narzędzi. Każdy liczący się pro-
ducent ma w swojej platformie również 
symulatory, które pozwalają testować bez 
posiadania urządzeń. Dopiero po takiej 
analizie klient powinien wybrać rozwiąza-
nie, które będzie dla niego odpowiednie.

Panele z ekranami kilkucalowymi 
wciąż najbardziej popularne
Z badania wynika, że największym zain-
teresowaniem wśród użytkowników HMI 
cieszą się panele z wyświetlaczami koloro-
wymi do 10 cali (67%). Rzadziej wybie-
rane są: komputery panelowe (34%), 
panele z wyświetlaczami kolorowymi 
większymi niż 10 cali (30%) oraz panele 
z wyświetlaczami monochromatycznymi 
(4%) – rys. 1.

Jeżeli chodzi o typowania ankietowa-
nych dostawców, to – analogicznie do 
wskazań sondowanych użytkowników – 
na pierwszym miejscu również pojawiły 
się panele z wyświetlaczami kolorowymi 
do 10 cali (84%), a na drugim – kompu-
tery panelowe (16%).

Jak podkreśla Sylwia Grzelak-Dobkow-
ska, inżynier projektów i sprzedaży na 
region Polska Centralna – dział systemów 
wizyjnych w firmie Automatech, najwięk-
szą popularnością cieszą się panele kolo-
rowe do 10 cali, jednak coraz bardziej na 
popularności zyskują te mające powyżej 
10 cali.

Z kolei zdaniem Michała Jurka 
z ANIRO trudno jednoznacznie powie-
dzieć, jakiego rodzaju panele HMI/sys-
temy SCADA cieszą się największą popu-
larnością. Wynika to z faktu, że odbiorcy 
są bardzo zróżnicowani, a poszczególne 

Krzysztof Tylutki, doradca techniczny w firmie Multiprojekt

Dwa kierunki ewolucji paneli operatorskich

Jeszcze kilka lat temu panele operatorskie (HMI) były urządzeniami 
służącymi do parametryzowania i kontroli, wykonywanymi lokal-
nie przez operatora znajdującego się w bezpośredniej bliskości 
maszyny. Również dane o realizacji procesów produkcyjnych były 
zbierane, magazynowane i udostępniane tylko lokalnie. 

Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z postępem cyfryzacji, 
czyli po prostu powszechnością dostępu do Internetu. Był to przy-
czynek do ewolucji paneli operatorskich w dwóch kierunkach: 
dostępu zdalnego, który na etapie pracy maszyny umożliwia wgląd 
w przebieg procesu produkcyjnego oraz jego zdalną kontrolę (funk-

cja szczególnie pożądana przez służby utrzymania ruchu), a także na etapie rozruchu 
maszyn umożliwia zdalną modyfikację oprogramowania maszyny; rozproszone udo-
stępnianie danych o procesie oraz uzyskiwanie danych parametryzujących ten proces.

Odpowiedzią producentów paneli operatorskich na zapotrzebowanie klientów 
w pierwszym z tych obszarów było najpierw upowszechnienie obecności gniazd ether-
netowych w produkowanych przez nich urządzeniach – tu można zaryzykować stwier-
dzenie, że obecnie na rynek nie są już wprowadzane panele operatorskie nieposiada-
jące możliwości podłączenia ich do sieci Ethernet. To z kolei niejako uzasadniło imple-
mentację w panelach takich funkcji, jak możliwość łączenia się zdalnym pulpitem (przo-
duje tu system VNC), modyfikacja oprogramowania sterowników, z którymi łączy się 
panel (tak zwane programowanie transparentne), dostęp do danych gromadzonych 
przez panele (tu najczęściej implementowany jest serwer FTP).

Wyżej wymienione dobrodziejstwa są możliwe do wykorzystania „od ręki” w przy-
padku łączenia się z panelem w obrębie sieci lokalnej. Natomiast dostęp zdalny (z każ-
dego miejsca na świecie, z dostępem do Internetu) stanowi pewne utrudnienie (w naj-
prostszych rozwiązaniach konieczność posiadania publicznych adresów IP oraz przekie-
rowywania portów dla poszczególnych usług udostępnianych przez panel). Starając się 
eliminować te komplikacje, wielu producentów paneli operatorskich zaczęło oferować 
swoje własne rozwiązania dostępu zdalnego do paneli, oparte na wirtualnych sieciach 
prywatnych (VPN).

Rozwój potencjału paneli w drugim z wyróżnionych wyżej kierunków objawia się 
w tego rodzaju funkcjach, jak wysyłanie wiadomości e-mail informujących o sytuacjach 
alarmowych, ale również zawierających w swych załącznikach pliki z zapisem realizacji 
procesów produkcyjnych. 

Rys. 1. Panele operatorskie cieszące się największą popularnością

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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systemu SCADA.
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branże mają również swoje wymagania. 
Chcąc dotrzeć do całego portfolio klien-
tów, należy posiadać zróżnicowaną ofertę 
urządzeń pod względem technicznym, jak 
również cenowym. Nikt dzisiaj nie chce 
przepłacać za funkcje, których nie wyko-
rzystuje. Jest natomiast skłonny zapła-
cić więcej za produkt wykonany z bar-
dzo dobrej jakości materiałów (alumi-
niowa obudowa, ekran ze szkłem harto-
wanym itp.), ponieważ podnosi to prestiż 
jego produktu.

Pierwsze skrzypce grają interfejsy 
i komunikacja
Zdaniem ankietowanych użytkowników 
najważniejszymi czynnikami mającymi 
wpływ na wybór paneli operatorskich 
HMI są interfejsy i komunikacja (67%) 
– rys. 2. Na drugim miejscu znalazła 
się cena (62%), a na trzecim – parame-
try techniczne (48%). Nie bez znaczenia 
są również: wsparcie techniczne (46%), 
jakość wykonania (39%), funkcje oprogra-
mowania (36%), rozwiązania konstruk-
cyjne oraz stopień ochrony (21%), a także 
marka (15%).

Również w opinii dostawców prio-
rytetem dla klientów są przede wszyst-

kim interfejsy i komunikacja (84%). 
Oprócz tego potencjalni nabywcy zwra-
cają uwagę również na: jakość wykona-
nia (67%), cenę (54%), wsparcie tech-
niczne (52%), markę (50%), a także para-

metry techniczne (34%), w tym m.in. na 
wodoodporność, rozdzielczość, pojemność 
pamięci, wydajność, a także odporność na 
wstrząsy, wibracje, skrajne temperatury 
czy promieniowanie UV.

RAPORT

Rys. 2. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór
paneli operatorskich HMI

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Andrzej Just, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie MAWOS 

Polski rynek HMI/SCADA nie różni się od rynków zagranicznych

Globalizacja współcze-
snego świata powo-
duje, że obecnie raczej
trudno mówić o odręb-
nej specyfice polskiego
rynku HMI/SCADA. 
Rozwiązania stosowane
w Polsce są w zasadzie 
tożsame z obecnymi 
na pozostałych rynkach 

europejskich czy światowych. 
Z naszych obserwacji rynku wynika, że 

polscy producenci i integratorzy stosują 
jako systemy SCADA zarówno globalne roz-
wiązania dystrybuowane przez firmy glo-
balne, jak i lokalne rozwiązania polskich 
producentów, które w wielu przypadkach
nie ustępują produktom światowych poten-

tatów. Istotnym etapem procesu wyboru 
systemu HMI/SCADA powinna być zawsze 
analiza potrzeb i dobór architektury naj-
lepszej dla klienta/użytkownika końcowego. 

Wyraźnie widać obecnie w przemyśle 
proces łamania barier między klasycznymi 
systemami a rozwiązaniami znanymi do tej 
pory z obszaru branży IT. Tradycyjne sys-
temy SCADA są bardzo często integrowane 
z warstwą nadrzędną przedsiębiorstw, 
w tym z systemami klasy ERP/MES. Obser-
wujemy intensywny rozwój rozwiązań wir-
tualizacyjnych, coraz częściej pojawiają 
się też aplikacje oparte na technologiach 
chmurowych. 

Z drugiej strony widzimy tendencję 
producentów systemów HMI/SCADA do 
tworzenia środowisk programistycznych 

coraz bardziej intuicyjnych, które w przy-
padku budowy prostszych aplikacji nie 
wymagają od programisty zbyt głębokiej 
wiedzy i doświadczenia. 

Systemy SCADA zmieniają się także 
ze względu na konieczność dopasowania 
ich do założeń koncepcji Przemysłu 4.0. 
Widoczne u producentów są już trendy 
poszerzenia funkcjonalności środowisk 
SCADA o funkcje z obszaru rozszerzonej 
rzeczywistości (AR). 

Trzeba również zauważyć pozytywne 
zjawisko, jakim jest zdecydowany wzrost 
świadomości inwestorów w zakresie moż-
liwych zagrożeń i konieczności zadbania 
o odpowiedni poziom cyberbezpieczeń-
stwa systemów HMI i SCADA w instala-
cjach przemysłowych. 
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Jak tłumaczy Urszula Bizoń-Żaba, 
dyrektor operacyjny w firmie COPA-DATA 
Polska, na szczęście od kilku lat zmienił 
się trend i obecnie decyzje zakupowe nie 
są podejmowane wyłącznie na podstawie 
ceny. Współcześni klienci są świadomi, 
że tanio nie znaczy dobrze, a wybór sta-
bilnego i sprawdzonego oprogramowania 
dysponującego nowoczesnymi funkcjonal-
nościami, ciągle rozwijanego, to gwaran-
cja płynnej pracy i spokoju na lata.

Systemy SCADA oraz HMI oferują sze-
reg możliwości – nie tylko wizualizację, 
ale także raporty, analizy itd. Co ważne, 
systemy te można elastycznie dopasowy-
wać do potrzeb instalacji. Według respon-
dentów modułowe oprogramowanie 
pozwala na wybór tylko tych komponen-
tów, które są potrzebne. Nie trzeba płacić 
za funkcje, z których nie będzie się korzy-
stać. Ponadto obecnie już nawet markowe 
produkty można nabyć za rozsądną cenę.

Ankietowani zdają sobie sprawę 
z tego, że systemy do wizualizacji i nad-
zoru muszą działać stabilnie i niezawod-
nie, natomiast newralgicznym punk-
tem aplikacji jest często oprogramowa-
nie. Należy uświadomić sobie, że cena za 
licencję oprogramowania obejmuje także 
nakłady finansowe ponoszone na rozwój 
i wsparcie rozwiązania. Nieustanny roz-
wój i pogoń za poprawkami producentów 
oprogramowania, przekładające się na 
ogrom włożonej pracy, musi mieć swoje 
odzwierciedlenie w kosztach.

W opinii Jarosława Oleszko z firmy 
LLJ Software & Electronics wciąż za mało 
uwagi zwraca się na testowanie oprogra-
mowania wykorzystywanego w panelach 
HMI. Rzadko porusza się temat wyko-
nywania kompletnych testów regresyw-
nych, po dokonaniu nawet z pozoru małej 
zmiany w funkcjonalności oprogramowa-
nia. Jeżeli już takie testy są wykonywane, 
to rzadko w sposób zautomatyzowany.

Odbiorcy HMI/SCADA
Jak zaznacza Andrzej Just, dyrektor sprze-
daży i marketingu w firmie MAWOS, 
docelowymi odbiorcami rozwiązań HMI/
SCADA są szeroko rozumiani użytkow-
nicy maszyn i instalacji przemysłowych. 
Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno 
bezpośrednich operatorów, jak i służby 
serwisowe oraz coraz częściej także kadrę 
zarządzającą przedsiębiorstw. Każda 
z tych grup użytkowników ma trochę inne 

Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny w firmie COPA-DATA Polska

Rośnie zainteresowanie systemami typu HMI/SCADA

W ostatnich kilku latach zachodzą bardzo dynamiczne zmiany na 
rynku oprogramowania HMI/SCADA. Trwa bardzo dobra koniunk-
tura napędzana kolejnymi inwestycjami i wciąż trwającym wzrostem 
gospodarczym. W obliczu konieczności obniżenia kosztów produk-
cji wynikających m.in. z dużego wzrostu kosztów mediów, głównie 
energii, oraz braku pracowników, firmy coraz chętniej skłaniają się 
do stosowania automatyzacji, w tym systemów typu HMI/SCADA.

Nadal jednak najczęstszym błędem, jaki popełniają przedsię-
biorcy, jest wybór zamkniętego środowiska, które utrudnia lub 
uniemożliwia komunikację z innymi systemami. Innowacyjne opro-

gramowanie powinno realizować założenia Industry 4.0 i pozwalać na wymianę danych 
z systemami klasy ERP, bezpieczne udostępnianie danych, a także łatwą integrację 
z istniejącym sprzętem poprzez liczne protokoły komunikacyjne. Podejmując decyzje 
o zakupie, koniecznie należy zwrócić uwagę, czy oprogramowanie HMI/SCADA zapew-
nia otwartość, skalowalność (klient płaci tylko za te moduły, których używa, i może 
zacząć od małej aplikacji, a potem w miarę potrzeb dowolnie ją rozwijać), elastyczność 
(system integruje się z istniejącym sprzętem oraz systemami automatyki i IT), a także 
spełniało standardy bezpieczeństwa.

Dominującym obecnie trendem jest bez wątpienia realizacja założeń Industry 4.0 
oraz Internet of the Things. Obserwuje się zacieranie granic między systemami i świa-
tami IT i OT, a niektórzy mówią wręcz o upadku klasycznej piramidy automatyzacji. 

Nadal panuje opinia, że systemy HMI/SCADA są wykorzystywane głównie w halach 
produkcyjnych, gdzie operator patrzy w panel operatorski, wykonując kolejne polece-
nia lub reaguje na błędy czy awarie. Jednak zastosowanie nowoczesnych systemów
HMI/SCADA jest znacznie szersze. Przykładem niech będzie wdrożenie wykonane 
w warszawskim Instytucie Lotnictwa, gdzie system SCADA nadzoruje stanowisko testo-
wania silników lotniczych sprawdzanych pod kątem zderzeń z ptakami lub też na wypa-
dek uszkodzenia spowodowanego atakiem terrorystycznym.
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potrzeby i inne oczekiwania w stosunku 
do systemu HMI/SCADA. Dobrze zapro-
jektowana i właściwie wykonana aplika-
cja powinna spełniać specyficzne potrzeby 
wszystkich grup użytkowników. 

Również Michał Jurek z firmy ANIRO 
podkreśla, że odbiorcami paneli HMI 
są głównie producenci maszyn i urzą-
dzeń. Dziś niewielu z nich nie wyposaża 
już swoich produktów w te urządzenia. 
Kompleksowe rozwiązania HMI/SCADA 
wybierają natomiast integratorzy proceso-
wych systemów sterowania dla przemy-
słu, automatyki produkcyjnej oraz auto-
matyki budynkowej, którzy integrują duże 
i rozproszone systemy sterowania.

Co do zastosowań tytułowych rozwią-
zań ankietowani użytkownicy wskazy-
wali głównie na takie obszary, jak: sek-
tor wodno-kanalizacyjny (64%), energe-

tyka (61%), przemysł spożywczy (54%), 
branża chemiczna (52%), przemysł 
maszynowy (45), branża farmaceutyczna 
(43%), automatyka budynkowa (42%), 
branża motoryzacyjna (34%), transport 
(6%) oraz ochrona środowiska (3%). 

Z kolei według dostawców systemy 
SCADA/HMI znajdują zastosowanie 
przede wszystkim w przemyśle spożyw-
czym (100%), maszynowym (86%) i che-
micznym (84%), sektorze wodno-kanali-
zacyjnym (50%), energetyce oraz ochro-
nie środowiska (34%). 

Plany zakupowe
Z deklaracji 58% ankietowanych użyt-
kowników wynika, że w ciągu najbliż-
szego roku (w porównaniu z okresem 
wcześniejszym) zwiększą oni środki na 
zakup paneli operatorskich HMI/syste-
mów SCADA. Decyzja ta jest podykto-
wana m.in. takimi czynnikami, jak: nowe 
projekty, konieczność stałej automaty-
zacji i robotyzacji przedsiębiorstw oraz 
związana z nimi poprawa produktywno-
ści, zapotrzebowanie na coraz większą 
i dokładniejszą kontrolę procesu, zbliża-
jące się inwestycje mające na celu dosto-
sowanie produkcji do norm i wymagań 
EU, a także szeroki wachlarz zalet tytu-
łowych rozwiązań, w tym np. adekwat-
ność ceny oprogramowania SCADA/HMI 
do jego jakości i możliwości związanych 
z jego zastosowaniem (tego zdania jest 
52% uczestników sondażu). 

30% ankietowanych planuje prze-
znaczyć podobną kwotę na zakup HMI/
SCADA jak w latach ubiegłych, a pozo-
stali respondenci (12%) zamierzają zredu-
kować środki na ten cel, co jest spowodo-
wane np. mniejszą liczbą zleceń na skutek 
utrudnień podatkowo-fiskalnych, niezbyt 
dobrą (w opinii niektórych respondentów) 
koniunkturą na rynku.

Nie ma powodów do narzekań
Jak widać na rys. 3, obecna sytuacja 
panująca na polskim rynku HMI/SCADA 
jest oceniana przez sondowanych dostaw-
ców jako dobra (68%) lub nawet bardzo 
dobra (32%).  

Również w odczuciu ankietowanych 
użytkowników jest ona dobra (85%) lub 
bardzo dobra (15%).

Zdaniem uczestników badania obecna 
sytuacja jest sprzyjająca ze względu na 

RAPORT

Paweł Józefczuk, Sales Engineer w firmie PLControl

Rynek systemów HMI/SCADA jest w ciągłej fazie rozwoju

Rynek systemów HMI/SCADA jest w ciągłej fazie rozwoju, która 
wynika z rosnącego popytu na systemy automatyki oraz dostęp-
ności tych produktów dla coraz większej grupy klientów. Obec-
nie większość nawet małych systemów sterowania jest wyposa-
żona w interfejs do wymiany informacji z użytkownikiem w postaci 
panelu HMI. 

Nadal najpopularniejszą grupę produktów stanowią panele 
z ekranem dotykowym o przekątnej ekranu 7–10", co wynika z ich 
najkorzystniejszej ceny w stosunku do funkcjonalności. 

Obecnie zastosowanie paneli HMI wykracza poza szeroko rozu-
mianą automatykę przemysłową i są one wykorzystywane do innych urządzeń specja-
listycznych, takich jak systemy transportu, a także do urządzeń powszechnego użytku, 
jak np. urządzenia fitness. 

Większe panele HMI pełnią obecnie funkcję systemów SCADA z typową dla 
tego segmentu funkcjonalnością. Tego typu panele często mogą udostępniać dane 
z poziomu przeglądarki HTML, co pozwala na bezkosztowy i łatwy zdalny dostęp przez 
wielu użytkowników. 

Wysoko cenione przez klientów jest bezpłatne oprogramowanie narzędziowe z symu-
latorem, gdzie można przed zakupem w pełni przetestować funkcjonalność panelu HMI. 

Kierunkiem, który obecnie można wyraźnie zauważyć w przemyśle, jest dążenie do 
integracji wszystkich urządzeń w jeden system, w którym mogą one wymieniać dane 
na wielu różnych platformach sprzętowych. Szczególnie rozwojowe i przyszłościowe 
wydają się platformy SCADA oparte na usługach Cloud, obsługiwanych z poziomu prze-
glądarki webowej. Powszechna obecność interfejsów sieciowych w urządzeniach IoT 
oraz duża dostępność konwerterów sieciowych dla starszych systemów umożliwia 
przesyłanie danych bezpośrednio na serwer Cloud bez konieczności zbierania i prze-
twarzania tych danych, np. przez systemy PLC. Wraz z rozwojem Industry 4.0 ten trend 
związany z systemami SCADA będzie się coraz szybciej rozwijał. 

Rys. 3. Ocena sytuacji
panującej obecnie na polskim 

rynku HMI/SCADA

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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to, że: z roku na rok wciąż jest dużo firm 
planujących i wdrażających modernizacje 
swoich instalacji, rośnie zapotrzebowa-
nie na bardziej zaawansowane produkty, 
a wzrost kosztów pracy wymusza automa-
tyzację produkcji.

Duże znaczenie ma również coraz 
większa konkurencja w tym segmencie 
rynku, w związku z czym dystrybutorzy 
HMI/SCADA, chcąc zdobyć klientów, sta-
rają się zaoferować im doskonalsze rozwią-
zania, mające coraz większe możliwości. 

Jak podkreśla Michał Jurek z firmy 
ANIRO, konkurencja na rynku HMI jest 
ogromna. Dziś praktycznie każdy produ-
cent automatyki, aparatury elektrycznej 
posiada w swojej ofercie te urządzenia. 
Nie każdy z nich jest jednak producentem 
zarówno panelu, jak i jego oprogramowa-
nia. Wiele urządzeń dostępnych na rynku 
to produkty czołowych firm z branży, 
które produkują swoje urządzenia dla 
innych marek. Nieco mniejsza konkuren-
cja dotyczy systemów SCADA, ale wynika 
to z liczby klientów docelowych na te roz-
wiązania.

Maciej Sakowicz, inżynier sprzedaży 
– produkty HMI w firmie Multiprojekt 
Automatyka, zwraca uwagę na to, że pol-
ski rynek coraz bardziej ulega podziałowi
na urządzenia proste, nadające się do ma-
łych, wolnostojących maszyn, oraz takie,
które mają w założeniu eksportować wy-
nik swojego działania do systemów MES, 
ERP itd. Te drugie cechują się skalowalno-
ścią i łatwością przezbrojenia ze względu 
na zmianę wytwarzanego produktu lub 
miejsca pracy.

W oczekiwaniu na wzrost sprzedaży
Wszyscy dostawcy są zgodni co do tego, 
że w ciągu najbliższych 2–3 lat (w porów-
naniu z ostatnimi latami) zwiększy się 
sprzedaż paneli operatorskich HMI/
systemów SCADA. Te optymistyczne
prognozy zostały poczynione w opar-
ciu o obserwacje polskiego rynku, gdzie 
coraz bardziej widoczne jest zaintereso-
wanie automatyzacją nawet w małych 
zakładach przemysłowych, a co za tym 
idzie – jest coraz większe zapotrzebowa-
nie na elementy składowe systemu 
sterowania i diagnostyki. Rozwojowi 
rynku HMI/SCADA sprzyja wchodząca 
rewolucja Industry 4.0 oraz chęć auto-
matyzacji produkcji, potrzeba monitoro-
wania procesów, dążenie do ułatwienia 

pracy operatorom oraz zniwelowania 
błędów produkcji.

Jak tłumaczy Kamila Bubiłek, inżynier 
automatyk w firmie Sitaniec Technology, 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastą-
pił ogromny rozwój rynku HMI/SCADA. 
Klienci coraz częściej stawiają na auto-
matyzację i robotyzację swoich przedsię-
biorstw, chcąc zwiększyć efektywność 
i wydajność produkcji. Bez wątpienia sys-
temy SCADA czy HMI pomagają osiągnąć 
założone cele, ponieważ są niezastąpione 
w monitorowaniu procesów.

Również w opinii Michała Jurka 
z firmy ANIRO niezmiennie jako czyn-
nik sprzyjający rozwojowi rynku należy 
wymienić ciągłą automatyzację produk-
cji w Polsce. Zdaniem eksperta wynika 
ona obecnie z coraz większego problemu 
z pozyskaniem pracowników. Pracodawcy 
są zmuszeni zatrudniać mniej doświadczo-

nych pracowników. Dzięki tytułowym roz-
wiązaniom możemy wspomagać pracow-
ników, a jedyne ograniczenia wynikają 
z wyobraźni projektanta systemów.

Kierunki rozwoju
Zdaniem Krzysztofa Tylutkiego, doradcy 
technicznego w firmie Multiprojekt Auto-
matyka, znaczącym kierunkiem roz-
woju wydaje się być ten, w którym panel 
umożliwia wprowadzanie i odczytywa-
nie danych z/do baz danych. Otwiera to 
drogę dla realizacji centralizowanych sys-
temów zarządzania produkcją, w których 
np. panel odczytuje receptury parametry-
zujące produkty tworzone przez maszynę 
czy wręcz całe plany produkcyjne z nad-
rzędnego systemu, a z drugiej strony 
może do takiego nadrzędnego systemu 
wprowadzać dane o historii produkcji, 

Michał Jurek, doradca techniczno-handlowy w firmie ANIRO

Różni odbiorcy – różne kryteria wyboru

Przy małych systemach i urządzeniach ogromną rolę odgrywają 
klienci końcowi, dla których najważniejszy jest aspekt finansowy. 
Zmusza to producentów maszyn i urządzeń do stosowania rozwią-
zań budżetowych. Dla tej grupy najważniejszymi aspektami decy-
dującymi o wyborze producenta, poza wymienionym powyżej, 
powinny być: doświadczenie, wsparcie techniczne oferowane przez 
producenta i dostawcę, dostępność szkoleń, koszty oprogramowa-
nia inżynierskiego, aktualizacje.

Dzisiaj wielu producentów oferuje bezpłatne oprogramowanie
dla paneli HMI. Czy to oznacza, że jest ono gorsze? Absolutnie nie. 

Większość aplikacji nie wykorzystuje nawet połowy zaawansowanych funkcji, którymi 
dysponują obecne urządzenia, a dla producentów powtarzalnych maszyn i systemów 
problemu nie stanowi również brak zintegrowanego oprogramowania (all-in-one), 
ponieważ w kosztach produkcji nie uwzględniają programowania, które jest tworzone 
raz i ewentualnie w niewielkim stopniu modyfikowane. 

Natomiast dla integratorów przemysłowych systemów sterowania, automatyki pro-
dukcyjnej oraz budynkowej opartych na systemach HMI/SCADA najważniejszym kry-
terium powinno być oprogramowanie inżynierskie oraz jego integracja i wsparcie dla 
różnorakich systemów i urządzeń, jak również dostępność szkoleń i wsparcia technicz-
nego 24h/7dni. Przy tych aplikacjach jednym z większych kosztów są godziny projek-
towe, a bardzo dobre oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym zrekompen-
suje koszty poniesione na zakup oprogramowania inżynierskiego.

Warto podkreślić, że dla obu grup odbiorców cechami, na które powinni również 
zwrócić uwagę, są: wydajność urządzenia, zdalny dostęp, wsparcie zarządzania alarmo-
waniem, wsparcie sterowników różnych producentów, możliwość wprowadzania zmian 
podczas pracy instalacji/systemu/urządzenia, wsparcie wielu języków, a także możli-
wość definiowania własnych grup parametrów do wizualizacji lub/i raportowania.

http://www.controlengineernig.pl
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co otwiera drogę dla dokonywania zbior-
czych analiz wydajności produkcji, przy-
czyn przestojów i awarii.

Mówiąc o kierunkach rozwoju, jeden 
obszar zmian technologicznych wydaje 

się niespenetrowany przez producen-
tów paneli operatorskich. Według Krzysz-
tofa Tylutkiego jest nim wykorzystanie 
powszechności dostępu do sieci komór-
kowych, gdzie zauważalne jest zapo-

trzebowanie na funkcję wysyłania przez 
panele operatorskie wiadomości SMS (tu 
główną funkcją miałoby być informowa-
nie o sytuacjach alarmowych) oraz moż-
liwość dostępu do sieci Internet dzięki 

RAPORT

Sylwia Grzelak-Dobkowska, inżynier projektów i sprzedaży region Polska Centralna – dział systemów wizyjnych w firmie Automatech

Rozwojowi rynku HMI/SCADA sprzyja wchodząca rewolucja Industry 4.0 
oraz chęć automatyzacji produkcji

Polski rynek HMI/
SCADA bardzo się roz-
winął, a co za tym idzie 
– klient ma teraz dużą 
możliwość wyboru. 
Konkurencja z roku na 
rok jest coraz większa, 
dlatego dystrybutorzy 
HMI/SCADA rywalizują 
ze sobą rozwiązaniami, 

aby firmom/klientom ułatwić pracę.
Głównymi odbiorcami HMI/SCADA 

są klienci, którzy chcą zwiększyć wydaj-
ność produkcji, ułatwić operatorom pracę. 
Dobrze dobrana wizualizacja ułatwia użyt-
kownikowi zidentyfikowanie procesu, 
zastępując opis słowny. Odbiorcy, którzy 

decydują się na HMI/system SCADA, to naj-
częściej firmy, które się rozwijają, chcą mo-
nitorować zmiany zachodzące na produkcji.

Klienci najczęściej zwracają uwagę na 
interfejs, komunikację, funkcję oprogra-
mowania oraz wsparcie techniczne. Coraz 
mniejsze znaczenie ma obecnie cena – 
klienci są coraz bardziej świadomi, że 
lepiej zainwestować w droższe rozwiąza-
nie, które będzie służyło im kilka lat i przy 
zmianie koncepcji nie będą musieli zmie-
niać sprzętu. Niezwykle istotnym kryte-
rium przy wyborze sprzętu jest też komu-
nikacja. Warto zdecydować się na sprzęt, 
który może się komunikować np. ze ste-
rownikiem PLC. Kolejnymi istotnymi kryte-
riami są funkcja oprogramowania i interfejs.

Rozwojowi rynku HMI/SCADA sprzyja 
wchodząca rewolucja Industry 4.0 oraz 
chęć automatyzacji produkcji. Klient chce 
ułatwić pracę operatorom, a w konse-
kwencji – zniwelować błędy produkcji.

W ramach wchodzącej rewolucji Indu-
stry 4.0 system SCADA będzie niezbędnym 
narzędziem pracy. Będzie służył do komu-
nikacji między ludźmi, maszyną a dzia-
łem IT. Dzięki szybkiej komunikacji będzie 
można niwelować błędy produkcji, błędy 
ludzkie. Za pomocą systemu SCADA ope-
ratorzy mają dostęp do przydatnych, 
potrzebnych informacji, archiwizacji 
danych, dzięki czemu mogą szybciej i efek-
tywniej przesyłać informacje do pracodaw-
ców, a ci obniżać koszty produkcji.

Krzysztof Boguszewski, zastępca kierownika działu automatyki w firmie Maritex

Cena nie zawsze jest najważniejsza

Rynek HMI/SCADA jest 
bardzo szeroki. Liczba 
aplikacji i różnorod-
ność projektów stwa-
rza miejsce dla wielu 
dostawców, którzy są 
w stanie konkurować 
na rynku ceną albo za-
kresem oferowanych 
rozwiązań. Większość 

producentów urządzeń HMI/SCADA pro-
ponuje standardowy portfel paneli, które 
sprawdzą się w typowych zastosowaniach 
automatyki przemysłowej. Do tej oferty 
zwykle dodawane są specjalistyczne roz-
wiązania, odpowiadające eksperckiej wie-

dzy konstruktorów danego producenta. 
Bardzo rzadko zdarza się, że portfolio to 
obejmuje wszystkie możliwe zakresy zasto-
sowań dedykowanych, tj. w strefach zagro-
żonych wybuchem, na pokładach pojazdów, 
w warunkach zawilgocenia itp. W związku 
z tym na rynku wciąż jest dużo miejsca dla 
dostawców oferujących specjalizowane sy-
stemy dla odbiorców w przemyśle petro-
chemicznym, chemicznym czy spożywczym.

Klienci w trakcie zakupów zwracają 
zwykle uwagę na kilka kryteriów i nie 
zawsze cena decyduje o wyborze konkret-
nego urządzenia. Są projekty, gdzie oprócz 
konkurencyjnej wyceny ważny jest design 
panelu, możliwość rozbudowy o moduły 

komunikacyjne (m.in. Wi-Fi, LTE), możli-
wość elastycznej konfiguracji interfejsu 
We/Wy czy czas dostawy. 

W dobie rozwoju IIoT najistotniejszym 
kryterium wydaje się możliwość komunika-
cji panelu HMI/SCADA z systemem bazo-
danowym użytkownika, jednak przy dobo-
rze sprzętu należy również zwrócić uwagę 
na materiał wykonania obudowy panelu 
w przypadku zastosowania modułu RFID,
klasę szczelności obudowy panelu w przy-
padku pracy systemu HMI/SCADA w warun-
kach zawilgocenia lub narażenia na zachla-
pania czy nadmiarowość interfejsów 
komunikacyjnych na wypadek konieczno-
ści rozbudowy systemu o nowe elementy.
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komórkowym danym sieciowym. Jesz-
cze przez długi czas dostęp do kablowego 
połączenia z Internetem w wielu lokaliza-
cjach będzie bowiem niemożliwy. W tym 
wypadku za istotne należy uznać poja-
wienie się urządzeń HMI wspierających 
modemy GSM, a w dalszej kolejności – 
paneli operatorskich wyposażonych w slot 
dla karty SIM. 

Z kolei z obserwacji Krzysztofa Bogu-
szewskiego, zastępcy kierownika działu 
automatyki w firmie Maritex, najnow-
szym trendem w dziedzinie HMI/SCADA 
jest tworzenie rozwiązań modułowych, 
które umożliwiają dowolną konfigura-
cję wyświetlacza z komputerem przemy-
słowym i swobodną wymianę modułów 
tych podzespołów przy zmianie koncepcji 
projektu. Producenci dążą w ten sposób 
do zapewnienia maksymalnej elastyczno-
ści swoich produktów celem zaspokojenia 
każdej możliwej potrzeby klienta, nawet 
jeśli nie była ona znana na etapie tworze-
nia koncepcji instalacji i zaimplemento-
wano niewystarczające z punktu widze-
nia użytkownika rozwiązanie. Możliwe, że 
rynek będzie się rozwijał właśnie w tym 
kierunku.

Jak zauważa Michał Jurek z firmy 
ANIRO, producenci oferują obecnie wiele 
funkcji wspierających użytkowników koń-
cowych zarówno w systemach SCADA, 
jak również w HMI. Te funkcje to m.in. 
obsługa wielu języków, możliwość dołą-
czania dowolnych plików (instrukcje tek-
stowe, filmy instruktażowe), zarządza-
nie alarmami czy mobilny dostęp zdalny. 
Coraz większa grupa producentów oferuje 
specjalizowane rozwiązania panelu HMI, 
tj. do stref wybuchowych, przemysłu spo-
żywczego, górnictwa. 

Nowymi funkcjami i możliwościami 
paneli HMI są multitouch i sterowanie 
gestami, znane już wcześniej z urządzeń 
mobilnych, a także wyjścia HDMI, 
dzięki którym można wyświetlać ekrany 
z panelu, np. w dyspozytorni na dowol-
nym ekranie. Wyposażenie paneli HMI 
w wyjścia HDMI oraz karty dźwiękowe 
i wyjście audio pozwala stworzyć np. 
system wizualizacji produkcji z ostrze-
ganiem dla działu utrzymania ruchu lub 
inżynierów procesu. Rozwiązanie takie 
umożliwia również wyświetlanie filmów 
instruktażowych oraz animacji ułatwiają-
cych usuwanie awarii, prowadzenie prze-
glądów bądź instrukcji postępowania 
dla operatorów.

W opinii eksperta z firmy ANIRO w naj-
bliższym czasie możemy spodziewać się 
migracji większości producentów z ekra-
nów rezystancyjnych na ekrany pojemno-
ściowe oraz zastosowania wyższej klasy 
materiałów, z których wykonywane są 
panele HMI. Wielu producentów małych 
maszyn i urządzeń będzie odchodzić od 
standardowych rozwiązań opartych na 
HMI/SCADA na rzecz dedykowanych 
interfejsów człowiek-maszyna. Tu duże 
szanse na zdobycie części rynku będą 
miały firmy specjalizujące się w produkcji 
urządzeń elektronicznych, mające w swo-
ich szeregach wyspecjalizowanych inży-
nierów władających wyższymi językami 
programowania, które w krótkim czasie 
będą w stanie stworzyć dla klienta gotowe 
rozwiązanie sprzętowe i programowe ide-
alnie dostosowane do jego potrzeb.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytel-
ników magazynu Control Engineering Pol-
ska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzących 
od dostawców/producentów SCADA/HMI. 
Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu 
rynku. 

CE

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie. 
Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą 
z archiwów COPA-DATA.

Kamila Bubiłek, inżynier automatyk w firmie Sitaniec Technology

Nie tylko przemysł

Systemy SCADA oraz panele HMI znajdują zastosowanie w wielu 
branżach i używa ich obecnie każdy z nas niemal codziennie, np. 
korzystając z bankomatu. Jednak głównymi odbiorcami tych roz-
wiązań są przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe. Wyko-
rzystuje się je m.in. do monitorowania i kontrolowania procesów 
produkcyjnych, a także prezentacji danych i zadawania parametrów 
pracy. Panele HMI oraz systemy SCADA cieszą się również popular-
nością w sektorze publicznym, takim jak elektrownie czy oczysz-
czalnie.

Największą popularnością cieszą się dotykowe panele HMI. 
Przemawia za nimi łatwość montażu, obsługi, kompaktowość. W miejscach, gdzie 
potrzebna jest szersza wizualizacja procesu przemysłowego, archiwizacja danych, 
współpraca z bazami danych czy innymi aplikacjami, klienci częściej decydują się na 
system SCADA. Na rynku dostępne są także panele do „zadań specjalnych”, tj. wodood-
porne, przenośne, pracujące w zakresie temperatur –30°C do +60°C, odporne na pro-
mieniowanie UV i wstrząsy. Najczęściej są wykorzystywane w przemyśle spożywczym 
oraz na elewacjach budynków.

System SCADA staje się koniecznością, gdy monitorowanie procesu przekracza moż-
liwości kontrolowania go z poziomu panelu HMI. Wadą wykorzystania tych rozwiązań 
są koszty eksploatacji i zakupu (dla systemu SCADA także licencji – niekiedy cyklicznej, 
oraz dodatkowych rejestrów). Niewątpliwą zaletą jest możliwość ciągłej analizy pro-
cesu i archiwizacja danych, która może posłużyć do udoskonalania produkcji i wprowa-
dzania w niej zmian, oraz wyświetlanie parametrów przy jednoczesnym ograniczeniu 
dostępu (w zależności od rodzaju użytkownika i nadanych mu uprawnień). 

Co istotne, urządzenia stają się coraz bardziej przyjazne graficznie zarówno użyt-
kownikowi, jak i programiście. Tworzonych jest bardzo dużo grafik i gotowych funkcji, 
które należy tylko zaimplementować na panel, co bardzo ułatwia pracę osobie tworzą-
cej wizualizacje.
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F irmy produkcyjne muszą na co 
dzień zmagać się z licznymi wyzwa-
niami w obszarze zarządzania reali-

zowanymi operacjami, takimi jak np. 
praca zakładów poniżej zdolności produk-
cyjnej, niskie marże oraz brak wizualiza-
cji operacji realizowanych w zakładach. 
Wdrożenie strategii konserwacji progno-
zowanej (predictive maintenance – PdM) 
z takimi elementami, jak konserwacja 
oparta na stanie technicznym urządzeń 
(condition-based maintenance – CBM), jest 
bardziej proaktywnym sposobem zapobie-
gania awariom sprzętu oraz rozwiązywa-
nia wspomnianych wcześniej problemów 
z operacjami. 

Stosowane przez producenta praktyki
konserwacji są kwestią zasadniczą przy 
ich rozwiązywaniu. Przeciętny producent
przeznacza 40% kosztów operacyjnych 
na konserwację sprzętu. Pomijając fakt, 
że jest to znaczna suma, konwencjonalne 
praktyki utrzymania ruchu, takie jak prze-
prowadzane przez pracowników obchody 
i kontrole wyrywkowe oraz coroczne wyłą-
czenia z ruchu, są czasochłonne i podatne 
na błędy ludzkie. Dane generowane przy 
stosowaniu tych metod zwykle nie mogą 
dostarczyć szczegółowych informacji na 
temat jakości sprzętu, operacji realizowa-
nych na hali fabrycznej, niedoskonałości 
produkcji czy symptomów awarii. 

Nagła potrzeba rozwiązania tych pro-
blemów jest czynnikiem napędowym 
obserwowanych obecnie transformacji 

cyfrowych w całym przemyśle. Cyfryzacja
umożliwia producentom reformowanie 
modeli biznesowych, zwiększenie efektyw-
ności operacyjnej oraz poprawę całkowitej 
efektywności wyposażenia (overall equip-
ment effectiveness – OEE). Wdrożenie roz-
wiązania konserwacji inteligentnej/pro-
gnozowanej jest skuteczną metodą, którą 
producenci mogą zaadaptować w swoich 
procesach w celu wydłużenia czasu bez-
awaryjnej pracy sprzętu, a w konsekwen-
cji poprawy wskaźnika OEE.

Pojawienie się inteligentnej 
konserwacji
Uzyskiwanie efektywnych informacji, na 
podstawie których można podejmować 
działania (actionable insights), dokonywa-
ne dzięki mozolnemu analizowaniu danych, 
przy użyciu tradycyjnych praktyk monito-
ringu stanu technicznego i konserwacji za-
sobów zakładu, jest czasochłonne dla pra-
cowników. Ze względu na to, że sprzęt 
w fabrykach staje się coraz bardziej zło-
żony, przestarzałe techniki monitoringu 
i utrzymania ruchu mogą obniżyć ogólną 
zdolność produkcyjną fabryki o 5 do 20%.

Ponadto raportowano już przy-
padki wyłączenia całej linii produkcyjnej 
w fabryce z powodu awarii kluczowego 
sprzętu. Nieprzewidziana awaria sprzętu 
może spowodować zwiększenie kosz-
tów produkcji, co negatywnie wpływa na 
poziom wykorzystania zasobów. Proble-
mów tych można uniknąć, wdrażając sys-
tem „inteligentnej konserwacji”, zaprojek-
towany po to, aby pomóc firmom zamie-
rzającym go zaadaptować w optymaliza-
cji praktyk i działań produkcyjnych. Stra-
tegia organizacyjna następnej genera-
cji urządzeń i oprogramowania do moni-
toringu stanu technicznego i konserwa-

Ashok Kumar

Optymalizacja operacji związanych 
z inteligentną produkcją dzięki 
konserwacji CBM
Wdrożenie konserwacji opartej na stanie technicznym sprzętu (CBM) 
może przyczynić się do skrócenia czasu przestoju tego sprzętu, 
poprawy procedur zbierania danych oraz zwiększenia całkowitej 
efektywności wyposażenia (OEE).

W skrócie

 →  Korzyści ze stosowania kon-
serwacji opartej na stanie 
technicznym.

 →  Sposoby ulepszenia operacji 
realizowanych w zakładzie 
dzięki zastosowaniu CBM.

 →  Oszczędności kosztów zwią-
zane z wdrożeniem rozwią-
zania CBM.

ZARZĄDZANIE
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cji sprzętu umożliwi firmom zwiększenie 
kontroli nad realizacją harmonogramów 
produkcji oraz minimalizację niepewności 
operacyjnej poprzez analizowanie danych 
czasu rzeczywistego, zbieranych w celu 
przewidywania przyszłych awarii sprzętu. 
Firmy przemysłowe będące głównymi gra-
czami na światowym rynku są świadome 
tych zmian w przemyśle i rozpoczęły już 
eksplorowanie konserwacji prognozowa-
nej z elementami konserwacji CBM.

Na czym polega konserwacja 
oparta na stanie technicznym
Konserwacja CBM jest nowatorską metodą 
konserwacji sprzętu, opartą na wykorzy-
staniu danych czasu rzeczywistego do 
nadania priorytetów oraz optymalizacji
zasobów działów utrzymania ruchu w za-
kładach. CBM wykorzystuje technologie
następnej generacji, takie jak sztuczna 
inteligencja oraz Internet Rzeczy (IoT), 
które umożliwiają kierownictwu firmy 
produkcyjnej podejmowanie świadomych 
decyzji w odpowiednim czasie. Produ-
cenci, którzy stosują rozwiązania konser-
wacji prognozowanej, stoją przed szansą 
osiągnięcia korzyści na wiele sposobów 
oraz mogą dokonać postępu na drodze ku 
osiągnięciu doskonałości operacyjnej. 

Konserwacja CBM może być efektyw-
nie wdrożona w trzech etapach:

1.  Konsultacja z firmą z branży doradztwa 
cyfrowego (digital consultingdigital consulting).
Typowe działania w pierwszej fazie obej-
mują analizowanie obecnie stosowanych 
praktyk konserwacji oraz określenie, czy 
jakieś dane są przechwytywane przez pro-
ducenta i w jaki sposób mogą być wyko-
rzystane, przy czym oceniane są wyma-
gania informatyczne dla wdrożenia CBM 
oraz sprzęt do monitorowania.

2.  Zbieranie i analiza danych
Dostawca rozwiązania CBM na tym eta-
pie planuje strategię pozyskiwania danych 
przy wykorzystaniu czujników: pomiarów 
drgań, temperatury, pobierania próbek 
oleju oraz innych parametrów i różnych 
metod pomiarowych. Dane te są podda-
wane analizie, a jej wynikiem jest dopaso-
wane do użytkownika rozwiązanie CBM, 
które zostanie wdrożone.

3.  Pełny plan wdrożenia
Na tym finalnym już etapie wszyst-
kie moduły przygotowanego rozwiąza-

nia zostają ze sobą połączone, a następnie 
monitorują różne parametry kluczowego 
sprzętu w zakładzie. Otrzymywane dane 
mogą być przedstawiane w postaci rapor-
tów oraz wizualizacji na urządzeniach 
przenośnych. Pomaga to kierownictwu 
zakładów produkcyjnych w podejmowa-
niu w odpowiednim czasie decyzji o prze-
prowadzeniu konserwacji sprzętu.

Zalety konserwacji opartej 
na stanie technicznym
Podstawowym przeznaczeniem rozwiąza-
nia konserwacji CBM jest przewidywanie 
awarii sprzętu. Uzależnienie się od czę-
sto stosowanego podejścia typu „eksplo-
atacja do awarii, a następnie naprawa” 
(„fail and fix”) dla zapewnienia wysokiej 
niezawodności maszyn nie jest najbar-
dziej efektywną metodą mierzenia kon-
dycji sprzętu, zwłaszcza w czasach, gdy 
w zakładach instalowany jest nowy i bar-
dziej złożony oraz zdigitalizowany sprzęt. 
Techniki CBM cechują się wysoką zmien-
nością i dlatego kluczowe jest zapewnie-
nie, aby częstotliwość realizacji prac zwią-
zanych z konserwacją CBM była opty-
malna. Np. podczas dokonywania ana-
lizy drgań łożyska podstawowym czynni-

kiem wyznaczającym częstotliwość moni-
toringu jego stanu technicznego jest czas 
MTTF (mean time to failure, średni czas 
do wystąpienia awarii) lub przedział P-F 
(potential-to-function failure interval, prze-
dział czasowy między momentem, w któ-
rym po raz pierwszy możliwe jest wykry-
cie, że nieuchronnie zbliża się awaria 
lub utrata możliwości funkcjonowania, 
a momentem rzeczywistego wystąpienia 
awarii czy możliwości funkcjonowania). 
Aby być całkowicie pewnym, że awaria 
łożyska zostanie wykryta przed wystą-
pieniem awarii funkcjonalnej, łożysko to 
musi być monitorowane z częstotliwością 
mniejszą niż przedział czasowy MTTF.

Konserwacja CBM zwiększa także efek-
tywność zasobów. Dla każdej firmy, która 
ma być zyskowna, uzyskanie odpowied-
niego zwrotu z inwestycji (return on inve-
stment – ROI) jest imperatywem. Podob-
nie dla producenta zasadniczą sprawą 
jest zmaksymalizowane wykorzystanie 
zasobów przy minimalnej liczbie awarii 
sprzętu. Konserwacja CBM pozwala pro-
ducentom na ustanowienie trendów awa-
rii, skuteczne przewidywanie awarii oraz 
obliczanie pozostałego czasu eksploata-
cji zasobu. Osoby zarządzające w zakła-
dach zyskają dodatkowe inteligentne 

Fazy wdrażania konserwacji opartej na monitoringu stanu 
technicznego zasobów

Faza 1 Faza 2 Faza 3

Konsultacja  z firmą
z branży doradztwa

cyfrowego

Obejmuje analizę 
możliwości wdrożenia 

konserwacji CBM

Zbieranie
i analiza danych

Zbieranie i uzyskiwane 
informacji potrzebnych

do wdrożenia 
niezawodnego 

rozwiązania CBM

Pełny plan
wdrożenia

Umożliwienie zbierania 
danych za pomocą 

czujników, mającego 
na celu zwiększenie 

możliwości podejmowania 
decyzji

↗ Konserwacja oparta na monitoringu stanu technicznego zasobów zakładu przemysłowego 
(CBM) może być wdrażana w trzech fazach. W pierwszej z nich konsultacja z firmą z branży 
doradztwa cyfrowego i analiza możliwości wdrożenia CBM mogą pomóc we wdrożeniu w zakła-
dzie bardziej inteligentnego monitoringu i konserwacji. W drugiej ma miejsce zbieranie danych 
i uzyskiwanie informacji potrzebnych do wdrożenia niezawodnego rozwiązania CBM. Nato-
miast w trzeciej dokonuje się efektywnego zbierania danych z zasobów za pomocą czujników, 
co może zwiększyć możliwości podejmowania decyzji przez odpowiednie osoby.

Źr
ód

ło
: L

&
T 

Te
ch

no
lo

gy
 S

er
vi

ce
s

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


104 CONTROL ENGINEERING POLSKA

narzędzie, które pozwoli im na podejmo-
wanie decyzji na podstawie danych (data-
driven decisions) w sprawach planowa-
nia prac konserwacyjnych, planowania 
zakupu i utrzymywania stanów magazy-
nowych części zamiennych itd. Ponadto 
dane z czujników zainstalowanych na 
zasobach – maszynach, urządzeniach pro-
dukcji, umożliwi wgląd w wiarygodne 
informacje na temat historii tych zasobów 
oraz historii związanych z nimi procesów 
(technologicznych/produkcji) w katego-
riach zarówno cykli termicznych i ciśnie-
niowych, jak i wystąpień zdarzeń, takich 
jak na np. wysoki poziom drgań czy wyłą-
czenie. Na podstawie zebranych danych 
można wyznaczyć średni czas eksploata-
cji komponentu oraz podjąć odpowiednie 
działania. 

Firmy produkcyjne przeznaczają 40% 
swoich wydatków operacyjnych na eks-
ploatację kluczowego sprzętu oraz dodat-
kowo od 5 do 8% na jego konserwację. 
Każda niespodziewana awaria sprzętu 
może doprowadzić do przestoju, który 
może negatywnie wpłynąć na produkcję 
fabryki oraz zahamować zdolność firmy 
do efektywnego spełniania potrzeb rynku. 
W takiej sytuacji konserwacja CBM może 
wspomóc producentów na wiele różnych 
sposobów. 

Przykładowo, analiza drgań umożli-
wia przewidywanie awarii części maszyn, 
takich jak łożyska, wały, wirniki, oraz 
powiadamianie odpowiednich osób, że 
wymagane jest natychmiastowe działa-
nie. Inną przełomową innowacją jest to, 
że rozwiązanie CBM jest w stanie prze-
widywać awarie, które występują na sku-

tek bieżących, odbiegających od normy 
warunków pracy maszyny, takich jak 
przeciążenie, zwarcie, przebicie na obu-
dowę, niewłaściwy moment obrotowy czy 
brak smarowania. 

Ciągły postęp technologiczny w pro-
dukcji półprzewodników oraz masowe 
wdrożenie i wykorzystywanie innowa-
cyjnych technologii cyfrowych znacznie 
obniżyły ceny czujników i niezbędnych 
dla nich peryferiów. Firmy informatyczne 
wdrażają obecnie ekonomiczne pakiety 
rozwiązań CBM obejmujące sprzęt i opro-
gramowanie. Rozwiązania te wykorzystują 
różne techniki wykrywania potencjalnych 
awarii, takie jak pomiary i analiza drgań, 
termografia w podczerwieni, analiza 
pobieranego prądu itd. Umożliwiają zbie-
ranie danych czasu rzeczywistego dotyczą-
cych kluczowych parametrów monitoro-
wanych zasobów, takich jak temperatura, 
akustyka, ciśnienie i drgania. Wykorzy-
stywanie tych rozwiązań CBM zapobiega 
występowaniu nieplanowanych przesto-
jów, konieczności dokonywania corocz-
nych wyłączeń, minimalizuje błąd ludzki 
oraz eliminuje koszty pracy związanej 
z oceną stanu technicznego sprzętu. 

Analiza kosztów wdrożenia 
konserwacji opartej na stanie 
technicznym
Koszty poniesione na wdrożenie konser-
wacji CBM zależą od typu maszyn, natury 
realizowanych przez nie operacji oraz 
uwzględnienia w analizie różnych czynni-
ków, takich jak np. zapobieganie awariom 
łożysk w maszynie produkującej w ciągu 
godziny wyroby warte 10 000 dolarów. 
Firma nie może pozwolić sobie na pięć 
godzin przestoju, który mógłby przełożyć 
się na hipotetyczną stratę na produkcji 
w wysokości 50 000 dolarów. Koszt ten 
może się zmieniać w zależności od warto-
ści produkowanych towarów oraz wydaj-
ności danej maszyny podczas jej pracy. 

Według różnych przemysłowych analiz 
porównawczych (benchmarks) wdrożenia 
konserwacji CBM mogą pomóc w zmniej-
szeniu kosztów utrzymania ruchu nawet 
o 12% w pierwszym roku oraz radykal-
nie zwiększyć dyspozycyjność maszyn 
– nawet o 92%. Ponadto CBM pomaga 
w zmniejszeniu liczby nieoczekiwanych 
awarii o około 25% oraz czasu remon-
tów niemal o połowę. Utrzymywanie 
zbyt dużych stanów magazynowych czę-

ści zamiennych także może być ograni-
czone o 20%, zaś roczne koszty utrzyma-
nia ruchu obniżone o 15% w pierwszym 
roku. Poza korzyściami bezpośrednio 
związanymi z pracą zasobów wdrożenie 
strategii i narzędzi konserwacji CBM przy-
nosi wiele innych korzyści, w tym:

 →  zapewnienie, że operacje w zakładzie są 
realizowane bez przeszkód;

 →  zoptymalizowanie procesu produkcji przez 
radyklane ograniczenie przerw w pracy 
fabryki spowodowanych awariami czy tra-
dycyjną konserwacją maszyn;

 →  większą satysfakcję klienta;
 →  wysoce efektywne zarządzanie wydajno-
ścią produkcji;

 →  lepsze relacje w łańcuchu dostaw.

Rozważmy na przykład awarię kompre-
sora w instalacji sprężonego powietrza 
w zakładzie przemysłowym. W takim 
scenariuszu koszty jego naprawy lub 
wymiany mogą wynieść nawet 200 000 
dolarów. Poza wysokimi kosztami fabryka 
poniesie także straty związane z obniże-
niem wydajności oraz wydłużeniem czasu 
produkcji. To może wpłynąć na czasy 
realizacji dostaw oraz dostępność serwisu, 
co w dalszej kolejności zakłóci harmono-
gram produkcji.

Natomiast wdrożone w tej fabryce roz-
wiązanie CBM pozwoliłoby na przewi-
dzenie awarii kompresora i zaalarmowa-
nie pracowników, którzy podjęliby odpo-
wiednie działania, aby zapobiec jej wystą-
pieniu. Koszty naprawy wyniosłyby jedy-
nie 35 000 dolarów, co przekłada się 
na oszczędność rzędu 165 000 dolarów 
przez tę firmę produkcyjną. Inwestycja 
w ciągły monitoring sprzętu dałaby temu 
producentowi 11-krotny zwrot z inwesty-
cji (ROI).

W innym przypadku pewien produ-
cent napotkał problem z awarią silnika 
przenośnika taśmowego, co doprowa-
dziło do nieplanowanego przestoju linii 
pakującej i spowodowało w konsekwencji 
mniejszą wydajność produkcji oraz stratę 
zysków dla firmy. Aby rozwiązać ten pro-
blem, producent zdecydował się na wdro-
żenie kompleksowego rozwiązania CBM. 
Dla celów tego rozwiązania opracowano 
modułową, przemysłową bramę sieciową 
typu edge gateway, która dokonuje ciągłej 
akwizycji danych w różnych warunkach 
obciążenia maszyny.

Moduł ten rozwiązał także problem 
akwizycji i przechowywania danych, 

Według różnych przemy-
słowych analiz porów-
nawczych wdrożenia 
konserwacji CBM mogą 
pomóc w zmniejszeniu
kosztów utrzymania
ruchu nawet o 12% 
w pierwszym roku oraz 
radykalnie zwiększyć 
dyspozycyjność maszyn 
– nawet o 92%.
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który prowadził do zwiększonego 
ruchu sieciowego oraz większych kosz-
tów infrastruktury sieciowej, spowodo-
wanych przepływem znacznych ilości 
danych maszynowych. Dzięki zintegrowa-
nym algorytmom uczenia maszynowego 
i sztucznej inteligencji taki moduł bramy 
przechwytywał, a następnie analizował 
kluczowe dane z maszyny, w tym doty-
czące drgań, temperatury i prądu pobiera-
nego przez silnik przenośnika, wysyłając 
jedynie okresowo przetworzone dane do 
serwerów w chmurze. 

W dalszej kolejności analiza danych 
w chmurze obliczeniowej generowała 
wartościowe informacje praktyczne oraz 
wyzwalała alarmy i powiadomienia doty-
czące uprzednio zdefiniowanych zdarzeń. 
Dzięki temu ostrzeżenia były wysyłane 
przed potencjalną awarią sprzętu. Rozwią-
zanie to także wykorzystywało serwery 
systemu ERP (enterprise resource plan-
ning, planowanie zasobów przedsiębior-
stwa) w celu umożliwienia zautomatyzo-
wanego wydawania poleceń roboczych 

oraz konsolidacji danych i przetwarza-
nia ich na raporty i wizualizacje wyświe-
tlane na urządzeniach przenośnych, dając 
w czasie rzeczywistym praktyczne infor-
macje pozwalające na podjęcie opartych 
na danych działań związanych z konser-
wacją sprzętu przed wystąpieniem jakiej-
kolwiek awarii. Rozwiązanie CBM umoż-
liwiło temu producentowi wydłużenie 
czasu bezawaryjnej pracy sprzętu o około 
30% oraz zmniejszenie kosztów utrzyma-
nia ruchu o około 14%. Ponadto dzięki 
temu rozwiązaniu CBM zostały także 
zidentyfikowane takie aspekty, jak czas 
MTTF, wskaźnik kondycji zasobów (asset 
health index – AHI) oraz czas do następ-
nej konserwacji (time to next mainte-
nance).

Wiodący światowi producenci wdra-
żają już sukcesywnie przełomowe podej-
ście w organizacji zarządzania produkcją, 
dokonując strategicznej transformacji roz-
wiązań konserwacji w kierunku inteligent-
nego serwisowania i zarządzania zaso-
bami.

Ponieważ ciągły rozwój technologii 
popycha przemysł produkcyjny i nie tylko 
do przodu, to producenci, którzy podej-
mują działania w celu wdrożenia konser-
wacji opartej na zaawansowanej analizie 
danych, uzyskają ogólną poprawę funk-
cjonowania swoich zakładów, zredukują 
niepotrzebne koszty oraz będą efektyw-
nie reagowali na nieplanowane zmiany 
popytu i sprzedaży.

Ashok Kumar Ashok Kumar jest szefem działu rozwiązań 
cyfrowych i przemysłowych w firmie L&T 
Technology Services. 
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Warto rozważyć

W jaki sposób operacje reali-
zowane w Państwa zakładzie 
mogą zostać ulepszone przy 
wykorzystaniu podejścia do 
konserwacji zasobów opar-
tego na analizie danych?
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Zarządzanie alarmami:
6 zagrożeń i 4 strategie
W artykule opisano newralgiczne kwestie dotyczące 
zarządzania alarmami w świecie IIoT (Industrial Internet
of Things). Ustalenie współzależności oraz klasyfikacja
alarmów w przemysłowych systemach sterowania 
procesami technologicznymi i produkcji ma zasadnicze 
znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa oraz szybkości 
i wydajności produkcji. Pomaga w tym odpowiednie 
oprogramowanie.

Konferencja & Wystawa 
9 kwietnia 2019 r., Warszawa

  Przemysłowy Internet Rzeczy    Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości
  Big Data – Jak zarządzać i korzystać    Cyberbezpieczeństwo    AI    Digital Twin

  Rzeczywistość rozszerzona    Rzeczywistość wirtualna    Coboty 
    Najnowsze trendy    Badania i Rozwój

Organizator:

IV EDYCJA

Partnerzy wydarzenia:

www.przemysl40.eu
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S ystem zarządzania alarmami komu-
nikuje personelowi występowa-
nie wszelkich utrudnień w popraw-

nej i płynnej realizacji operacji w fabryce. 
Produkcja przemysłowa pozostaje klu-
czowym elementem ogólnego ekosystemu 
biznesowego, zaś ciągłość działania firm 
(business continuity) z branży przemysło-
wej jest związana bezpośrednio z nieza-
kłóconym funkcjonowaniem ich fabryk. 
Stąd pojawiające się w wielu aplikacjach 
przemysłowych duże wyświetlacze, które 
pokazują pewną liczbę alarmów oraz 
związanych z nimi informacji, a mogą jed-
nocześnie wprawiać operatorów w zakło-
potanie. To z kolei może prowadzić do 
osłabienia ich czujności i zmniejszenia 
zdolności do radzenia sobie z potencjalnie 
trudną sytuacją, która odbiega od normy.

Wyniki ogólne przeprowadzonych badań 
wskazują, że typowa fabryka traci każdego
roku ponad 5% swojej całkowitej zdolno-
ści produkcyjnej z powodu spowolnień
w realizowanych procesach oraz w przy-
bliżeniu podobny odsetek zysków z powodu
wyprodukowania wyrobów niespełniają-
cych wymaganych parametrów i cechują-
cych się zaniżoną jakością oraz z powodu 
innych straconych okazji do osiągnięcia 
zysku, z pominięciem wszelkich dodat-
kowych, nieplanowanych przestojów 
maszyn i urządzeń, które mogą wystąpić. 

Ustalenie współzależności i klasyfika-
cja alarmów, zanim zostaną one wyświe-
tlone operatorom, jest sprawą zasadni-
czą. Ponadto firmy wykorzystują obecnie 
technologie rozszerzonej rzeczywistości 
(augmented reality – AR) i wirtualnej rze-
czywistości (virtual reality – VR) jako uzu-
pełnienie zarządzania alarmami.

Systemy zarządzania alarmami są jed-
nym z wciąż niedocenianych aspektów 
automatyki procesu i stawiają czoła pew-
nej liczbie wyzwań, które mogą się okazać 
przeszkodą dla operatorów procesu reagu-
jących na krytyczną sytuację. Można tu 
wyróżnić sześć zagrożeń:

1 Przy większej liczbie dostępnych na 
rynku tanich czujników i cyfrowych ukła-
dów sterowania łatwość i niskie koszty 
dodania alarmów mogą prowadzić do 
niekontrolowanego wzrostu liczby alar-

mów zainstalowanych w fabryce. Prowa-
dzi to do powstania problemu tzw. potoku 
alarmów, który polega na tym, że jedna 
awaria wyzwala wiele różnych alarmów 
w krótkim czasie.

2Wiele alarmów oznacza pokazywa-
nie nazbyt obszernej ilości danych opera-
torowi. Podczas występowania zdarzenia, 
gdy alarmy te są wyzwalane jako potok, 
może to doprowadzić do powstania cha-
osu informacyjnego, w wyniku którego 
operator przeoczy kluczowe sygnały.

3 Bez programu zdyscyplinowanego za-
rządzania alarmami systemy oraz płynne 
funkcjonowanie fabryki zostaną zakłócone 
z powodu fałszywych wyzwoleń alarmów, 
co uniemożliwi operatorom prawidłową 
identyfikację kluczowych alarmów.

4 Systemy alarmowe, którym nie poświę-
cono takiej uwagi i zasobów, które są uza-
sadnione, często napotykają na problem 
irytujących alarmów, które są wyzwalane 
w sytuacjach, gdy nie występują żadne 
warunki odbiegające od normy lub gdy 
nie jest wymagane działanie operatora.

5 Alarmy, którym przyporządkowano 
niewłaściwy priorytet, mogą stracić zna-
czenie dla operatora i zyskać status poten-
cjalnie bez znaczenia. W takiej sytu-
acji występowanie wielu alarmów może 
doprowadzić do dokonania złych wybo-
rów i akcji przez operatorów. 

6 Niektóre fabryki nadal stosują zasadę 
zarządzania alarmami pochodzącą z cza-
sów, gdy fabryki te zostały zbudowane. 
To wpływa negatywnie na szybkość i do-
kładność identyfikowania alarmów, które 
wymagają natychmiastowego działania. 

Cztery etapy wdrażania 
zintegrowanego systemu 
zarządzania alarmami
Ze względu na wdrażanie technologii 
Przemysłowego Internetu Rzeczy obecnie 
zmieniają się również strategie wdraża-
nia efektywnego zintegrowanego systemu 
zarządzania alarmami. Dlatego też, dążąc 

do posiadania takiego systemu, firma 
powinna zrealizować następujące etapy:

1 Integrację i ustalenie współzależno-
ści alarmów. Alarmy w fabryce zwykle 
pochodzą od rozbieżnych systemów, ofe-
rowanych przez różnych producentów. 
Alarmy powinny więc być zintegrowane 
przy wykorzystaniu technologii Internetu 
Rzeczy (Internet of Things – IoT). Umoż-
liwi to operatorom szybką identyfikację 
przyczyn wyzwalania alarmów.

2Wykorzystanie technologii AR i VR, 
które mogą zaoszczędzić operatorom czas 
przy rozwiązywaniu problemów.

3 Zarządzanie alarmami oparte na chmu-
rze obliczeniowej. Aplikacja w chmurze 
do zarządzania alarmami może pomóc 
organizacji usprawnić zarządzanie alar-
mami. Daje ona np. dyrektorowi fabryki 
szybki dostęp do znaczących alarmów 
w czasie rzeczywistym za pomocą urzą-
dzeń mobilnych, nawet poza zakładem.

4Opracowanie zintegrowanych wytycz-
nych dla operatorów reagujących na 
alarmy. Sytuacja odbiegająca od normy 
może sprawić, że operator nie jest w sta-
nie efektywnie sobie z nią poradzić. Zin-
tegrowanie wytycznych dla operatora, 
dotyczących podejmowania działań oraz 
reagowania na sytuację odbiegającą od 
normy w kierunku strategii zarządzania 
alarmami, może być pomocne w przy-
padku wielu zakładów. 

Shashidhara Dongre Shashidhara Dongre jest szefem działu 
usług inżynierii przemysłowej, a Manovi-Manovi-
ram Rath ram Rath jest zastępcą dyrektora general-
nego ds. inżynierii przemysłowej w firmie 
L&T Technology Services. 

CE

Shasidhara Dongre
Manoviram Rath

Warto rozważyć

W jaki sposób coraz bar-
dziej inteligentne strategie 
i technologie alarmów mogą 
poprawić ogólną efektyw-
ność działania firmy przemy-
słowej?
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O becnie przemysł produkcyjny 
uzyskuje znaczne korzyści z Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy 

(IIoT), ponieważ właściciele wielu fabryk 
i zakładów wykorzystują technologie IIoT 
do automatyzowania systemów, instalo-
wania i integracji czujników mierzących 
różne parametry i dostarczających danych 
do monitoringu i analizy, zwiększenia 
wydajności produkcji i w efekcie końco-
wym zwiększania dochodów swoich firm. 
W osiągnięciu tych celów może pomóc 
wykorzystanie opisanych w dalszej części 
artykułu ośmiu filarów technologii tzw. 
mgły obliczeniowej (fog computing). 

Ilość danych pochodzących z nowo 
podłączonych do sieci IIoT fabryk można 
mierzyć w petabajtach (1 petabajt = 1 mln 
gigabajtów). W zakładach przemysło-
wych działają bowiem miliony czujników 
podłączonych do sieci transmisji danych 
i dostarczających strumienie danych do 
przemysłowych systemów sterowania 
(ICS). Wiele zakładów i przedsiębiorstw 
w coraz większym stopniu korzysta rów-
nież z autonomicznych dronów, robotów 
przemysłowych, kamer monitorujących 
fabryki itd. 

Tradycyjne podejście znane z klasycz-
nej technologii informatycznej (IT) do śro-
dowisk technologii operacyjnej (OT) nie 
może dotrzymać kroku wyzwaniom zwią-
zanym z otrzymywaniem i obsługą tak 
dużych ilości danych, z szybkością ich 
dostarczania i przetwarzania, mobilno-
ścią i niezawodnością urządzeń, cyberbez-
pieczeństwem i prywatnością danych oraz 
przepustowością sieci w sterowanych, 

podłączonych do sieci przez dostawców 
lub trudno dostępnych środowiskach ope-
racyjnych. Nadszedł zatem czas na nowe 
podejście do architektury systemów ste-
rowania, aby umożliwić pełniejsze i efek-
tywniejsze wykorzystanie potencjału tech-
nologii IIoT w strukturach tzw. mgły obli-
czeniowej.

Definicja mgły obliczeniowej
Mgła obliczeniowa (fog computing) jest 
przeznaczona dla środowisk o dużym 
zagęszczeniu danych, wykorzystują-
cych wysoko wydajne obliczenia kompu-
terowe (HPC – highperformance compu-
ting), w aplikacjach, których znaczenie 
jest istotne czy nawet krytyczne dla funk-
cjonowania zakładów, fabryk, przedsię-
biorstw. Mgła oznacza tu pojawiającą się 
obecnie rozproszoną architekturę syste-
mów sterowania, która stanowi pomost 
w ciągłości pomiędzy chmurą oblicze-
niową a urządzeniami obiektowymi pod-

Charles Byers

Mgła obliczeniowa 
w automatyce przemysłowej
Mgła obliczeniowa to sposób na opracowanie bezpiecznej rozproszonej architektury w świecie opartym 
na danych. W artykule opisano osiem filarów architektury mgły obliczeniowej, realizowanej poza 
obszarem zakładowych sieci przemysłowych.

W skrócie

 → Definicja mgły obliczeniowej.
 →  Zrozumienie architektury 
mgły obliczeniowej.

 →  Konserwacja prognozowana 
realizowana za pomocą 
węzłów mgły obliczeniowej.

Architektura mgły obli-
czeniowej wyznacza
optymalne miejsca 
do wykonywania obli-
czeń, przechowywania 
danych i realizacji funk-
cji sterowania w łańcuchu 
chmura-rzecz.
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łączonymi do sieci IIoT („rzeczami”), 
a jednocześnie nie wymaga ciągłego utrzy-
mywania połączenia warstwy, poziomu 
obiektowego sieci zakładowych z chmurą. 
Zasada działania mgły polega na selek-
tywnym przesuwaniu obliczeń, przecho-
wywania danych, komunikacji, sterowa-
nia i podejmowania decyzji bliżej podłą-
czonych do Internetu Rzeczy (IoT) czujni-
ków i elementów wykonawczych, w któ-
rych dane te są generowane i wykorzy-
stywane. Mgła rozszerza, ale nie zastę-
puje inwestycji i wykorzystania techno-
logii chmury obliczeniowej, umożliwia-
jąc wydajne, opłacalne, cyberbezpieczne 
i konstruktywne wykorzystanie techno-
logii IIoT bezpośrednio w środowiskach 
produkcyjnych.

Mgła obliczeniowa jest czasami okre-
ślana jako technologia obliczania i prze-
twarzania danych do krawędzi sieci zakła-
dowych (edge computing) poziomu obiek-
towego, jednak istnieją zasadnicze różnice 
pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Mgła 
jest bowiem swoistym „nadzbiorem” 
funkcjonalności krawędzi sieci. Architek-
tura mgły łączy zasoby i źródła danych 
pomiędzy urządzeniami rezydującymi 
w obszarze sieci lokalnej – do krawędzi 
sieci w hierarchiach pionowych (chmura-
-czujniki) i poziomych (funkcja-funkcja lub
peer-to-peer), współpracując z zewnętrzną 
chmurą w celu osiągnięcia jak największej 

efektywności. Istnieje obecnie wyraźna 
tendencja do ograniczania technologii 
obliczeń realizowanych na krawędzi sieci 
do niewielkiej liczby warstw hierarchii 
pionowych, często związanych z funk-
cjami bram sieciowych, opartych na pro-
stych protokołach. 

Węzły mgły są fundamentalnymi ele-
mentami jej architektury. Węzeł mgły 
to każde urządzenie włączone do sieci 
poziomu obiektowego, które dostarcza 
dane sieciowe, przechowuje dane oraz 
udostępnia narzędzia przyspieszające 
transmisję i przetwarzanie tych danych 
w architekturze mgły. Przykładami 
węzłów mgły są sterowniki przemysłowe, 

przełączniki sieciowe, routery, wbudo-
wane serwery, złożone bramy sieciowe, 
programowalne sterowniki logiczne (PLC) 
oraz inteligentne moduły końcowe IoT, 
takie jak kamery nadzorujące, różnego 
rodzaju czujniki itp. 

Korzyści z mgły obliczeniowej 
dla fabryki
Dzięki wykorzystaniu technologii IIoT 
wraz z architekturą mgły sieciowej, 
fabryki i zakałdy przemysłowe mogą 
w znacznie większym stopniu skorzystać 
z rozwiązań komunikacji sieciowej oraz 
obsługi danych strumieniowych w war-
stwie węzłów mgły. Węzeł mgły znajdu-
jący na niższym poziomie w hierarchii, 
na przykład zlokalizowany na pojedyn-
czej maszynie, może być podłączony do 
zestawu lokalnych czujników i elemen-
tów wykonawczych, tak więc może ana-
lizować dane, interpretować anomalie, 
a następnie, w przypadku autoryzacji, 
autonomicznie reagować i kompensować 
odchyłki lub naprawiać błędy. Alterna-
tywnie, węzeł mgły może wysyłać odpo-
wiednie żądania usług wyżej w hierarchii 
mgły w celu interwencji wykwalifikowa-
nego personelu technicznego, dostawcy 
usług konserwacji albo wykorzystania 
funkcji i możliwości technologii uczenia 
maszynowego. 

↙ Rys. 1. Osiem fila-
rów architektury 
mgły obliczenio-
wej według Kon-
sorcjum OpenFog. 
Architektura ta obej-
muje: bezpieczeń-
stwo, skalowalność, 
otwartość, autono-
mię, niezawodność/
dostępność/serwi-
sowalność (RAS), 
sprawność, organi-
zację hierarchiczną 
oraz programowal-
ność.
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Mgła obliczeniowa ofe-
ruje większą interope-
racyjność dla systemów, 
aby zapewnić wydajną 
komunikację i efektyw-
ność działań pomiędzy 
systemami automatyki 
oraz procedurami 
UR w fabryce.

8 filarów referencyjnej architektury mgły obliczeniowej OpenFog
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Jeśli sytuacja wymaga podjęcia decyzji 
w czasie rzeczywistym, na przykład wyłą-
czenia sprzętu zanim wystąpi jego awaria 
lub dostrojenia kluczowych parametrów 
procesu technologicznego, to węzły mgły 
mogą wykonać analizę i podjąć odpowied-
nie działania w czasie rzędu milisekund. 
Kierownictwo zakładu produkcyjnego nie 
musi więc podejmować takich szybkich 
decyzji w oparciu o analizę wykonaną 
w odległym centrum danych w chmurze. 
To pomaga uniknąć potencjalnych proble-
mów wynikających ze zbyt wolnej trans-
misji danych, opóźnienia kolejek komu-
nikatów danych lub przestojów sieci/ser-
wera, które mogą doprowadzić do wypad-
ków w zakładach, zmniejszenia wydaj-
ności produkcji lub pogorszenia jakości 
wyrobów.

W fabryce węzły mgły znajdujące się 
wyżej w hierarchii mogą być wyposażone 
w dodatkowe funkcje i narzędzia, umoż-
liwiające spojrzenie na realizowane pro-
cesy przemysłowe w szerszej perspekty-
wie. Chodzi tu przede wszystkim o takie 
funkcje, jak wizualizacja pracy linii pro-
dukcyjnej, monitoring statusu nieprawi-
dłowo funkcjonujących maszyn, dostra-
janie parametrów produkcyjnych, mody-
fikacja planów produkcji, zamawianie 
surowców i wysyłanie sygnałów alarmo-
wych do odpowiednich ludzi.

Architektura mgły obliczeniowej 
w rurociągu naftowym
Aby zilustrować działanie systemu sie-
ciowego w architekturze mgły obliczenio-
wej w trudniejszych środowiskach prze-
mysłowych, rozważmy rurociąg naftowy 
z zainstalowanymi czujnikami ciśnie-
nia i przepływu oraz zaworami sterują-
cymi i pompami. W tradycyjnym podej-
ściu z wykorzystaniem chmury oblicze-
niowej odczyty z odległych czujników są 
przesyłane do takiej chmury przy użyciu 
drogich łączy satelitarnych w celu ana-
lizowania danych i wykrywania warun-
ków pracy odbiegających od normalnych. 
Chmura wysyła polecenia z powrotem do 
elementów wykonawczych w celu odpo-
wiedniego ustawiania położenia zaworów 
i tak dalej.

To podejście nie jest najbardziej opty-
malne, ponieważ duża przepustowość 
sieci jest bardzo kosztowna, zaś połącze-
nia mogą zostać zerwane – szczególnie 
przy złych warunkach atmosferycznych. 
Przesyłane dane mogą być ponadto prze-
chwycone przez hakerów, a czas trwania 
całego cyklu jest zbyt długi (setki milise-
kund), co może skutkować wydłużeniem 
czasów reakcji na krytyczne incydenty.

Po dodaniu mgły obliczeniowej hie-
rarchia zadań i funkcji dla lokalnych 

węzłów mgły jest umieszczona w bezpo-
średniej bliskości rurociągu w celu połą-
czenia czujników i elementów wykonaw-
czych z niedrogimi, ale szybkimi lokal-
nymi obiektami sieciowymi. Węzły takie 
wprowadzają ponadto dodatkowe funk-
cje cyberbezpieczeństwa, jeszcze bardziej 
ograniczając możliwości cyberwłamań. 
Mogą reagować na warunki odbiega-
jące od normalnych w czasie milisekund, 
szybko zamykając zawory, aby w bardzo 
dużym stopniu ograniczać np. wycieki 
ropy. Węzły mgły działają w sieciach prze-
wodowych, optycznych i bezprzewodo-
wych, a także wewnątrz sieci, zapewnia-
jąc idealne dopasowanie połączeń z ele-
mentami przemysłowymi, opartymi na 
przewodowych systemach sterowania pro-
cesami technologicznymi (SCADA), inter-
fejsach OPC UA, protokołach Modbus itp. 
Analiza danych w węźle mgły na pozio-
mie lokalnym w zakładzie zdecydowa-
nie zmniejsza zapotrzebowanie na przepu-
stowość połączenia sieciowego z chmurą 
zewnętrzną, gwarantując niskie ogólne 
koszty utrzymania.

Równoważenie implementacji proce-
dur sterowania pomiędzy chmurą a mgłą 
powoduje osiąganie lepszych wyników 
w całej firmie (koszty, sterowanie, bezpie-
czeństwo i zabezpieczenia). Przesunięcie 
większości funkcji podejmowania decy-

↙ Rys. 2. Węzły 
mgły obliczenio-
wej w inteligentnej 
fabryce. Pojedyncze 
maszyny, gniazda 
produkcyjne oraz 
linie produkcyjne są 
ze sobą połączone 
w sieci, tworząc 
infrastrukturę, która 
może być zoptyma-
lizowana pod kątem 
dostarczania usług.
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Internet/usługi w chmurze
(poziom globalny – poziom fabryki)

Sieć podstawowa/routery
(poziom regionalny – poziom linii produkcyjnej)

Dostęp/węzły na krawędzi sieci
(poziom gniazd produkcyjnych)

Brama sieciowa/Terminal (CPE)
(indywidualne maszyny lub roboty)

Punkty końcowe/„rzeczy”
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zji do mgły oraz wykorzystywanie chmury 
do okazjonalnego raportowania statusu 
lub odbierania poleceń czy dokonywa-
nia aktualizacji, tworzy lepszy i przede 
wszystkim bardziej efektywny sieciowy 
system sterowania.

Pięć zalet mgły obliczeniowej
Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa, 
szybsze i efektywne rozpoznawanie 
potrzeb produkcyjnych, szybkość dzia-
łania, niewielkie opóźnienia przesyłu 
danych oraz wysoka sprawność opera-
cyjna (SCALE – security, cognition, agility, 
latency and efficiency) to główne zalety 
technologii mgły obliczeniowej. O ile 
wybrany sprzęt IIoT i technologie zajmują 
się tylko specyficznymi aspektami, mgła 
obliczeniowa zajmuje się pełnymi wyma-
ganiami SCALE.

1 Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Tradycyjne środki w zakresie cyberbezpie-
czeństwa w zakładach przemysłowych
koncentrują się przede wszystkim na 
ochronie obwodowej (perimeter-based
protection), wykrywającej zagrożenia dla 
przemysłowych systemów sterowania. 
Nowe żądania realizacji operacji stero-
wania są przekierowywane do chmury 
w celu dokonania procesów ich uwie-
rzytelniania i autoryzacji. Modernizacje 
sprzętu i aktualizacje oprogramowania są 
zwykle dokonywane podczas planowa-
nych przestojów systemu. Jeśli cyber-
atak przełamie mechanizmy ochronne 
firewalla, najczęstrzą reakcją jest ręczne 
wyłączenie systemu w celu przeprowadze-
nia tzw. kwarantanny i usunięcia złośli-
wego oprogramowania, co może spowo-
dować przestój nawet całej fabryki. We 
współczesnych sieciowych systemach ste-
rowania procesami takie podejście jest już 
nie do przyjęcia.

Za pomocą technologii mgły oblicze-
niowej funkcje zabezpieczeń są reali-
zowane na poziomie lokalnym, nie zaś 
w chmurze, wykorzystując tę samą kor-
poracyjną politykę IT, sterowanie i proce-
dury. Większość węzłów sieciowej mgły 
zawiera sprzętowe źródło zaufania (RoT – 
root of trust), które jest podstawą łańcu-
cha zaufania w przesyłaniu i przetwarza-
niu danych od czujnika i elementu wyko-
nawczego najniższego poziomu, przez hie-
rarchię mgły, aż do chmury. Ruch sie-

ciowy jest monitorowany – od poziomu 
zewnętrznej sieci – Internetu, do rozpro-
szonej sieci mgły. Wykorzystywane jest 
do tego celu uczenie maszynowe, które 
wykrywa aktywności odbiegające od nor-
malnych w lokalnym kontekście, mogące 
oznaczać potencjalny cyberatak.

Jeśli zostanie wykryte zagrożenie, 
węzły mgły działają jako bramy sieciowe, 
blokując ruch sieciowy ze strony hake-
rów i chroniąc kluczową sieć zakładową. 
Przy takiej konwencji organizacji sieci bar-
dzo cenne dane mogą być przetwarzane 
lokalnie, bez opuszczania zakładu pro-
dukcyjnego. Architektura mgły zapewnia 
także rozproszoną warstwę kognitywną 
dla implementacji tanich modułów koń-
cowych IoT, co pozwala na bardziej opła-
calne wdrożenie technologii łańcuchów 
bloków (blockchain) w całej sieci, nawet 
gdy niektóre elementy sieci wykazują 
brak wystarczających zasobów obliczenio-
wych, niezbędnych do pełnego wdrożenia 
tej technologii.

2 Rozpoznawanie potrzeb produkcji
Architektura mgły obliczeniowej wyznacza 
optymalne miejsca do wykonywania obli-
czeń, przechowywania danych i realiza-
cji funkcji sterowania w łańcuchu chmu-
ra-rzecz (cloud-to-thing). Decyzje mogą 
być podejmowane w urządzeniu końco-
wym IoT lub za pomocą pobliskiego węzła 
mgły, unikając potrzeby transportowania 
danych zawsze do chmury. Dane są prze-
twarzane i analizowane lokalnie, autono-
micznie i efektywnie. Przefiltrowana wer-
sja otrzymywanych informacji jest prze-
syłana za pośrednictwem hierarchii mgły 
do centrum danych zarządu firmy w celu 
przeprowadzenia jej analizy. Takie rozwią-

zania wspierają przyszłe planowanie i dłu-
goterminowe ulepszenia. 

Inteligentne czujniki mogą podejmo-
wać autonomiczne decyzje, również te 
wymagające kompromisu, zachowania 
odpowiedniego balansu, a dotyczące reali-
zacji produkcji. Wiele połączonych w sieci 
maszyn może się komunikować w grani-
cach środowisk produkcyjnych i uczyć 
się na podstawie podejmowanych decy-
zji, ulepszając swoje działanie na prze-
strzeni czasu.

W szczególności architektura mgły 
może odtwarzać i wykorzystywać umie-
jętności doświadczonych operatorów, 
tworząc tzw. cyfrowego bliźniaka (digital 
twin), który wykorzystuje dane zebrane 
z czujników umieszczonych na narzę-
dziach produkcyjnych. Cyfrowy bliźniak 
to cyfrowa replika fizycznych zasobów, 
procesów i systemów, która dostarcza 
funkcje i dynamikę dla działania urządze-
nia IoT w ciągu jego cyklu życia. Dzięki 
temu jeden operator może monitorować 
i zarządzać wieloma urządzeniami w róż-
nych lokalizacjach – nawet w przeszłości, 
teraźniejszości i w przyszłości – wszystko 
dzięki mechanizmowi symulacji cyfro-
wego bliźniaka.

Umożliwia to tworzenie infrastruktury 
opartej na mgle obliczeniowej, która uczy 
się z historii realizacji procesów produkcji 
w zakładzie, umożliwia sterowanie w cza-
sie rzeczywistym bieżącymi procesami 
produkcyjnymi oraz ekstrapoluje parame-
try produkcyjne, które mogą być wyma-
gane dla przyszłych uruchomień produk-
cji. Wszystko to odbywa się w jednym zin-
tegrowanym systemie. Wdrożone w war-
stwach mgły cyfrowe bliźniaki pozwa-
lają operatorom na symulowanie, w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie, zmian para-
metrów procesowych cyfrowo w syste-
mie, bardzo blisko rzeczywistego zakładu 
przemysłowego i bez niebezpieczeństwa 
popełnienia błędów mających wpływ na 
jakość wyrobów, mogących spowodować 
uszkodzenie sprzętu produkcyjnego lub 
stworzenie niebezpiecznych warunków 
pracy w zakładzie.

3 Zwinność działania firmy
Środowiska produkcyjne mogą fluktuować 
pod względem ilości generowanych i prze-
twarzanych danych oraz wielkości pro-
dukcji. Poprzez hierarchię swoich węzłów 
mgła obliczeniowa może zarządzać żąda-

Programowalność oparta 
na mgle obliczeniowej
pozwala na realizację 
dynamicznych zmian na 
liniach produkcyjnych 
i w sprzęcie fabrycznym, 
przy jednoczesnym utrzy-
maniu ogólnej wysokiej 
wydajności produkcji.
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niami, zapotrzebowaniem na moc maszyn 
w systemie rozdziału obciążeń, dystrybu-
ując zadania do realizacji przez maszyny 
nie w pełni wykorzystywane. Hierar-
chiczna struktura węzłów mgły formuje 
dynamiczne grupy wymiany informacji 
dla uzyskania efektywnej współpracy. Na 
przykład w przypadku chwilowego braku 
mocy produkcyjnej w jednej fabryce 
można przesunąć produkcję do wolnego 
sprzętu w innej fabryce firmy. 

Możliwość dokonywania tego typu 
dynamicznych zmian pomaga w organi-
zowaniu i sterowaniu przepływem infor-
macji pomiędzy maszynami. Rozpa-
trzmy następujący przykład: Maszyna 1 
wierci otwór w arkuszu blachy, a następ-
nie maszyna 2 umieszcza w nim śrubę. 
Jeśli położenie otworu wykonanego przez 
maszynę 1 odbiega od wymaganego, prze-
kraczając granice tolerancji, to identyfika-
tor wyrobu oraz informacja o tej odchyłce 
są wysyłane do maszyny 2, która wów-
czas dokonuje automatycznego dostroje-
nia, zapobiegając wyprodukowaniu wadli-
wego wyrobu.

Mgła obliczeniowa ułatwia także two-
rzenie bogatszych, opartych na opro-
gramowaniu środowisk produkcyjnych. 
Ponieważ fabryki przestawiają się na pro-
dukcję wysoko zróżnicowaną o niskiej 
skali (high mix/low volume production) 
wyrobów według specyfikacji klientów, 
to możliwość ponownego programowania 
węzłów mgły w górę hierarchii umożliwia 
cyfrowemu przedsiębiorstwu nadążanie za 
zmianami na rynku. 

4Małe opóźnienia przesyłu danych
Większość przemysłowych systemów ste-
rowania wymaga małych opóźnień prze-
syłu danych przez sieć, mniejszych od 
pojedynczych milisekund, co leży poza 
zakresem możliwości przetwarzania głów-
nych usług w chmurze obliczeniowej. 
W fabryce może być wymagane opóźnie-
nie wykonania polecenia wynoszące zale-
dwie 10 μs, aby zapobiegać wyłącza-
niu linii produkcyjnej, unikać wypad-
ków, przywracać zasilanie lub popra-
wiać błędy produkcyjne. Architektura sie-
ciowej mgły zmniejsza opóźnienia prze-
syłu danych, ponieważ eliminuje bezwład-
ność czasową obiegu danych pomiędzy 
czujnikami zainstalowanymi na linii pro-
dukcyjnej, chmurą i z powrotem do ele-
mentów wykonawczych. Ta latencja obej-

muje opóźnienie przesyłu danych do 
chmury (siecią bezprzewodową lub świa-
tłowodową), kolejkowanie opóźnień oraz 
opóźnienia usług serwera w chmurze. 
Może ona wynosić ponad 100 ms, nawet 
w dobrze zaprojektowanych sieciach 
chmur. Lokalny węzeł mgły może reago-
wać na otrzymane informacje i podejmo-
wać decyzje w czasie krótszym od milise-
kund.

W szczególności architektura mgły sie-
ciowej może pomóc w prawidłowym funk-
cjonowaniu robotów i dronów. Maszyny 
te muszą wykonywać złożone sekwen-
cje szybkich ruchów. Sterowanie tymi 
ruchami musi być realizowane w cza-
sie rzędu milisekund lub nawet mikrose-
kund w przypadku sterowania napędem 
silnikowym w celu zachowania bezpie-
czeństwa i precyzji pozycjonowania. Jeśli 
zostanie wprowadzone zbyt duże opóźnie-
nie pomiędzy wieloma klasami systemów 
sterowania, to sterowanie pracą fizycz-
nej fabryki może stać się niestabilne. 
Mgła reprezentuje system ze wszystkimi 
uniwersalnymi korzyściami płynącymi 
z wykorzystania narzędzi chmury, ale 
z małymi opóźnieniami przesyłu danych, 
co pomaga w zapewnieniu stabilności sys-
temu sterowania.

5 Wysoka sprawność operacyjna
Interoperacyjność jest kluczem do osią-
gnięcia wysokiej sprawności operacyjnej. 
Ponieważ systemy przemysłowe ewolu-
ują od systemów opracowanych w okre-
ślonym celu oraz dyskretnych w kierunku 
systemów elastycznych, zdefiniowanych 
przez oprogramowanie oraz modulary-
zowanych i rozproszonych, producenci 
coraz częściej  zaczynają zdawać sobie 
sprawę z tego, że aktualny poziom inter-
operacyjności systemów jest już niewy-
starczający, a wynika to ze złożoności sys-
temów, połączeń sieciowych i czujników, 
które w znakomitej większości aplikacji 
wykorzystują różne protokoły i metody 
komunikacyjne. Węzły mgły mogą praco-

wać jako „interpretatory” lub bramy sie-
ciowe protokołów dla tych istniejących 
w zakładach starszych systemów. Węzły 
mgły zbierają i normalizują zarówno 
dane o różnych formatach i protokołach, 
pochodzące z czujników zainstalowanych 
na sprzęcie w zakładzie, jak i połącze-
nia sieciowe pomiędzy czujnikami a syste-
mami sterowania, umożliwiając tym czuj-
nikom i systemom łatwe połączenia, bez 
konieczności stosowania różnych dodat-
kowych metod uzyskiwania dostępu do 
danych dla każdego systemu.

Ponadto mgła obliczeniowa zwięk-
sza wydajność systemów przez odciążanie 
maszyn w przypadku szczytowego zapo-
trzebowania na produkcję i przenosze-
nie jej na inne dostępne maszyny. W każ-
dej fabryce węzły mgły zbierają, agre-
gują i analizują niezbędne dane związane 
z ogólną zdolnością produkcyjną. Wirtu-
alna platforma dynamicznie łączy węzły 
mgły znajdujące się w różnych fabrykach. 
W ten sposób tworzy wirtualną grupę 
węzłów mgły, starając się produkować ten 
sam wyrób, niezależnie od fabryki, w któ-
rej węzły te działają. Dane zebrane przez 
węzły mgły są wysyłane z powrotem do 
wirtualnej platformy w celu podejmowa-
nia decyzji dotyczących odpowiedniego 
wykorzystania zasobów w różnych fabry-
kach firmy.

Konserwacja prognozowana 
i proaktywna
Konserwacja prognozowana i proak-
tywna były zachwalane jako jedne z naj-
większych beneficjentów technologii 
IIoT. W rzeczywistości wykorzystanie 
IIoT w tym obszarze było zbyt powolne 
z powodu złożoności procedur udostęp-
niania danych różnych formatów i wyko-
rzystywania różnych protokołów komuni-
kacyjnych. Istnieją ponadto realne obawy 
o wyciek cennych informacji poza fabrykę 
– ujawnienie ich zewnętrznym dostawcom 
usług konserwacji. Mgła obliczeniowa 
pomaga w identyfikowaniu nieprawidło-
wości funkcjonowania sprzętu w fabryce, 
zanim one wystąpią, poprzez realizację 
zagregowanego procesu. Węzeł mgły, zlo-
kalizowany na pojedynczej maszynie lub 
w jej pobliżu, jest połączony z odpowied-
nim dla niej elementem wykonawczym 
w celu szybszego reagowania, jak to opi-
sano już wcześniej w scenariuszu inteli-
gentnej fabryki.

Interoperacyjność jest 
kluczem do osiągnięcia 
wysokiej sprawności 
operacyjnej.

SIECI I KOMUNIKACJA



MARZEC/KWIECIEŃ 2019 113

Węzły mgły automatycznie wybie-
rają najodpowiedniejsze trasy komunika-
cyjne dla danych niezbędnych producen-
tom sprzętu oraz dostawcom usług kon-
serwacji i bezpiecznie przesyłają dane do 
systemu utrzymania ruchu w czasie rze-
czywistym.

Jeśli system utrzymania ruchu 
w fabryce, na podstawie analizy otrzyma-
nych danych, wykryje oznakę awarii, to 
natychmiast sprawdzane są stany maga-
zynowe pod względem dostępności części 
zamiennych i harmonogramy konserwa-
cji zostają odpowiednio skorygowane, co 
ma mały wpływ na produkcję. Niewielkie 
odchyłki od normalnych odczytów z czuj-
ników mogą wskazywać zbliżającą się 
awarię i umożliwiać systemowi dokona-
nie naprawy, zanim nastąpi katastrofalne 
uszkodzenie sprzętu.

Aby utrzymać poufność danych w fa-
bryce, węzły mgły autonomicznie okre-
ślają zawartość danych i wysyłają odpo-
wiednie dane tylko do systemów, które 
ich wymagają. Zastosowanie klasyfikacji
i szyfrowania danych oraz wirtualnych 
sieci prywatnych (VPN) może zapewnić
jeszcze bezpieczniejszą komunikację. To
w dużym stopniu zmniejsza niebezpie-
czeństwo niezamierzonego ujawnienia in-
formacji firmowych w każdym kierunku. 

Osiem filarów architektury 
mgły obliczeniowej
Konsorcjum OpenFog stworzyło platformę 
otwartej, interoperacyjnej architektury 
mgły obliczeniowej, opartą na ośmiu atry-
butach wysokiego poziomu, zwanych fila-
rami. Te osiem filarów to: cyberbezpie-
czeństwo, skalowalność, otwartość, auto-
nomia, niezawodność, zwinność, organi-

zacja hierarchiczna i programowalność. 
Poniżej opisano sposób dopasowania ich 
do środowisk automatyki przemysłowej.

1 Cyberbezpieczeństwo
Jak już wcześniej zostało wspomniane, 
cyberbezpieczeństwo jest sprawą klu-
czową dla środowisk mgły obliczeniowej. 
Mgła umożliwia systemom produkcyjnym 
bezpieczny przesył danych i działanie na 
ich podstawie w kompleksowym środowi-
sku obliczeniowym. Połączenia T2F (rze-
czy-mgła, things-to-fog), F2F (mgła-mgła, 
fog-fog) oraz F2C (mgła-chmura, fog-cloud) 
mogą być ustanowione dynamicznie dla 
wielu aplikacji.

2 Skalowalność
Poprzez lokalne przetwarzanie większości 
informacji mgła obliczeniowa zmniejsza 
ilość danych, które muszą być przesyłane 
z fabryki do chmury. To z kolei prowadzi 
do redukcji kosztów i wymagań w zakre-
sie przepustowości sieci dla zasobów pro-
dukcyjnych i większości zewnętrznych 
dostawców usług w chmurze. Moc obli-
czeniowa, przepustowość sieci oraz wiel-
kość sieciowych urządzeń magazynują-
cych mgły mogą być dynamicznie skalo-
wane według zapotrzebowania.

3 Otwartość
Interoperacyjna architektura OpenFog 
(„Otwarta Mgła”) umożliwia transpa-
rentne wykrywanie/odkrywanie zasobów
(resource discovery) oraz udostępnianie 
ich za pomocą interfejsów programowania 
aplikacji (API – application programming 
interface). Interfejsy te ponadto umożli-

wiają sprzętowi w fabryce łączenie się 
z odległymi dostawcami usług konserwa-
cji oraz innymi partnerami firmy.

4 Autonomia
Autonomia zapewniana przez mgłę obli-
czeniową pozwala producentowi wykony-
wać wyznaczone działania nawet w przy-
padku, gdy komunikacja z centrum 
danych jest ograniczona lub zerwana. 
Zasoby mogą być wtedy udostępniane 
innym fabrykom. Można zmniejszyć liczbę 
zatrzymań linii produkcyjnej poprzez 
wczesne wykrycie możliwych awarii oraz 
zastosowanie konserwacji prognozowanej. 
Kluczowe systemy fabryki mogą kontynu-
ować pracę nawet wtedy, gdy chmura jest 
niedostępna lub przeciążona.

5 Niezawodność/dostępność/serwi-
sowalność (RAS – reliability/availability/reliability/availability/
serviceabilityserviceability).
Wysoka niezawodność, dostępność i ser-
wisowalność węzłów mgły umożliwiają 
ich działanie w trudnych i zasadniczych 
dla firmy środowiskach produkcyjnych. 
Te atrybuty pomagają w realizacji funk-
cji zdalnego utrzymania ruchu oraz kon-
serwacji prognozowanej, a także przyśpie-
szają wszelkie wymagane naprawy.

6 Zwinność – lokalna inteligencja
Mgła obliczeniowa umożliwia szybkie, 
lokalne oraz inteligentne podejmowanie 
decyzji w ramach objętego nią systemu 
sterowania. Mniejsza awaria w fabrycz-
nym sprzęcie produkcyjnym może być 
szybko wykryta i usunięta, zaś linie pro-
dukcyjne mogą szybko przystosowywać 

↙ Rys. 3. Schemat blo-
kowy mgły obli-
czeniowej oraz jej 
poziomej architek-
tury na poziomie 
systemu.
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Mgła obliczeniowa
Architektura pozioma na poziomie systemu, która realizuje dystrybucję, przetwarzanie, 

przechowywanie oraz przesył danych przez sieć bliżej użytkowników
i wszędzie w ciągłości chmura-rzeczy.
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się do nowych wymagań. Zwinność umoż-
liwia także wykonywanie konserwacji pro-
gnozowanej, co skraca przestoje fabryki.

7 Hierarchia
Architektura OpenFog pozwala na wyko-
nywanie operacji typu M2F, F2F i F2C 
zarówno na hali fabrycznej, jak i poza 
nią. Ponadto umożliwia ona uruchamianie 
wielu różnych usług oraz usług hybrydo-
wych w węźle mgły i w chmurze. Moni-
toring i sterowanie, wsparcie operacyjne 
i wsparcie biznesowe dla produkcji mogą 
być wdrożone w dynamicznej i elastycz-
nej hierarchii wielu warstw węzłów mgły, 
w której każdy komponent systemu ste-
rowania w fabryce jest uruchamiany 
dokładnie na optymalnym poziomie hie-
rarchii architektury sieciowej mgły.

8 Programowalność
Dzięki wdrożeniu architektury mgły 
w sieciach poziomu obiektowego, fabryki 

mogą stać się bardziej wydajne przez 
ponowną alokację i przydzielenie celów 
zasobom, na podstawie rzeczywistych 
potrzeb firm. Programowalność oparta 
na mgle obliczeniowej może umożliwić 
dynamiczne zmiany linii produkcyjnych 
i sprzętu, przy jednoczesnym utrzymaniu 
ogólnej wydajności produkcji. Może ona 
ponadto tworzyć dynamiczne łańcuchy 
wartości i analizować dane w zakładzie, 
zamiast wysyłać je w tym celu do chmury. 

Usieciowione środowiska produkcyjne 
mogą dużo zyskać na wdrożeniu różnych 
technologii IIoT. Pozostają fundamentalne 
wyzwania, ponieważ niekompatybilne 
systemy oraz przeciążone sieci muszą 
obsługiwać duże ilości danych, przesy-
łać je z dużą prędkością oraz zapewniać 
ich cyberbezpieczeństwo. Mgła oblicze-
niowa dostarcza otwarte, interoperacyjne 
i bezpieczne architektury sieciowe, które 
umożliwiają firmom produkcyjnym opty-
malizację operacji sterowania i zarządza-
nia w oparciu o sygnały z czujników.

Architektura i koncepcja mgły obli-
czeniowej w zastosowaniach siecio-
wych znajduje się obecnie na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju. Tworzy jed-
nak nowe możliwości dla producentów 
oraz inżynierów procesu, poszukujących 
pomocy w ukształtowaniu świata aplika-
cji i obsługi przemysłu produkcyjnego za 
pomocą tego typu podejścia, wykorzystu-
jącego rozproszoną i otwartą architekturę 
systemu sterowania.

Charles Byers Charles Byers jest głównym inżynierem 
w firmie Cisco Systems oraz współprze-
wodniczącym komitetu technicznego Kon-
sorcjum OpenFog. 
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Warto rozważyć

W jaki sposób mgła oblicze-
niowa może przynieść korzy-
ści dla automatyki w Pań-
stwa fabryce?

17 września 2019, Wrocław
Robotics Technology Conference

Organizator:

Partnerzy wydarzenia:

IV Edycja

Wiodąca konferencja na temat robotów przemysłowych w Polsce

 Roboty i Przemysł 4.0  Roboty mobilne
 Roboty współpracujące  Roboty spawalnicze i pakujące

 Robotyka i sztuczna inteligencja
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W  części 1. tego artykułu (opu-
blikowanej w wydaniu stycz-
niowo-lutowym Control Engi-

neering Polska) zostały zaprezentowane 
podstawowe koncepcje regulatorów 
PID z funkcją automatycznego doboru 
nastaw, nazywaną funkcją autotuningu, 
oraz niektóre z najprostszych technik 
realizacji tej funkcji. Być może najbar-
dziej rozpowszechniona z nich automa-
tyzuje testy odpowiedzi na skok jednost-
kowy, które w przypadku zwykłych regu-
latorów są wykonywane ręcznie przez 
ich operatorów. 

Metoda przekaźnikowa (metoda 
Äströma i Hägglunda) doboru nastaw 
regulatora PID rozszerza podstawowy test 
odpowiedzi skokowej o serię podtrzymy-

wanych zmian skokowych sygnału wyj-
ściowego regulatora, zamiast stosowa-
nia tylko jednej. Zmiany te tak wpły-
wają na proces, aby powodować oscyla-
cje zmiennej procesowej pomiędzy górną 
a dolną wartością graniczną w podtrzymy-
wanym cyklu granicznym. Test ten może 
być użyty do scharakteryzowania zacho-
wania się procesu poprzez proste zmie-
rzenie okresu krytycznego i wzmocnienia 
krytycznego dla procesu, jak pokazano na 
rys. 1 i 2. 

Chociaż metoda przekaźnikowa opiera 
się na serii testów skokowych, to nie 
generuje jednoznacznej wartości osza-
cowanej czasu martwego, stałej czaso-
wej lub wzmocnienia procesu w taki spo-
sób, w jaki realizuje to podstawowy test 

Control Engineering

Automatyczny dobór nastaw 
regulatorów PID – część 2
W artykule opisano zalety i wady regulatorów proporcjonalno-różniczkująco-całkujących (PID) z funkcją 
automatycznego doboru nastaw. Choć regulatory tego typu wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem, 
jednak z ich zastosowaniem wiążą się pewne wyzwania.

W skrócie

 →  Metoda przekaźnikowa 
automatycznego doboru 
nastaw regulatorów PID 
rozszerza podstawowy 
test odpowiedzi skokowej 
poprzez stymulację procesu 
za pomocą serii podtrzymy-
wanych skokowych zmian 
sygnału wyjściowego regula-
tora zamiast tylko jednej.

 →  Być może najbardziej rygo-
rystycznym podejściem do 
automatycznego doboru 
nastaw regulatorów PID, 
a z pewnością najbardziej 
złożonym, jest numeryczne 
dopasowanie krzywej – obli-
czanie takich parametrów 
modelu procesu, które naj-
lepiej pasują do dostępnych 
danych wejściowych/wyj-
ściowych.

 →  Jeden najlepszy sposób 
wdrażania automatycz-
nego doboru nastaw regu-
latorów lub regulacji ada-
ptacyjnej pozostaje nieosią-
galny nawet w sytuacji, gdy 
regulatory PID są już bardzo 
popularne i zdominowały 
obszar automatyki w prze-
myśle procesowym.

↗ Rys. 1. Ten mechanizm może generować cykl graniczny pokazany na rys. 2. Gdy przełącznik 
znajduje się w położeniu górnym, regulator działa jak normalny regulator proporcjonalno-
-różniczkująco-całkujący (PID). Gdy przełącznik znajduje się w położeniu dolnym, układ działa 
jak regulator dwupołożeniowy (włącz/wyłącz) albo przekaźnikowy, który za pomocą impul-
sów powoduje generowanie cyklu granicznego przez proces. Czas trwania każdego impulsu 
jest określony przez czas wymagany do tego, aby wartość zmiennej procesowej przeszła przez 
poziom nastawy po ostatnim impulsie.
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skokowy. Pomija ona całkowicie opera-
cję modelowania i przekłada wzmocnie-
nie krytyczne oraz okres krytyczny cyklu 
granicznego bezpośrednio na parametry 
nastaw regulatora, wykorzystując wzory 
z metody Zieglera-Nicholsa (rys. 3).

W ten sposób technika ta staje się 
mniej wrażliwa na szumy pomiarowe, ale 
nie jest całkowicie na nie uodporniona. 
Obarczone dużymi szumami pomiary war-
tości zmiennej procesowej mogą przesło-
nić rzeczywisty kształt cyklu granicznego 

i zniekształcić estymowaną przez układ 
automatycznego doboru nastaw wartość 
amplitudy zmiennej procesowej (ozna-
czoną jako „b” na rys. 2).

Sam test stwarza problem w aplika-
cjach, w których cykl graniczny może 
zakłócić proces w stopniu nie do przyję-
cia. W takich przypadkach strojenie pętli 
regulacji wykonuje się najlepiej przez ana-
lizowanie zachowania się procesu podczas 
naturalnie występujących zakłóceń oraz 
zmian nastaw wielkości regulowanej.

Z drugiej strony metoda przekaźni-
kowa ma tę zaletę, że umożliwia opera-
torowi ograniczenie amplitudy oscylacji 
zmiennej procesowej przez ograniczenie 
impulsów, którymi regulator oddziałuje 
na proces (oznaczone jako „a” na rys. 2).

Jednak impulsy te muszą być wystar-
czająco duże, aby można było odróż-
nić cykl graniczny od szumów pomiaro-
wych. Pozwala to układowi automatycz-
nego doboru nastaw nauczyć się wszyst-
kich niezbędnych informacji na temat 
zachowania się procesu, przy minimalnym 
zakłócaniu procesu.

Modelowanie matematyczne
Być może najbardziej rygorystycznym 
podejściem do regulacji PID z automa-
tycznym doborem nastaw, a na pewno 
najbardziej złożonym, jest numeryczne 
dopasowanie krzywej – obliczanie takiego 
parametru modelu procesu, który najle-
piej pasuje do dostępnych danych wej-
ściowych i wyjściowych. Te odpowied-
nie parametry optymalizacji nastaw regu-
latora PID można otrzymać z modelu pro-
cesu. Takie techniki rozszerzają podsta-
wową analizę testu skokowego tak, aby 
objęła modele procesu w sposób bardziej 
złożony niż czas martwy, stała czasowa 
i wzmocnienie.

Regulatory PID z funkcją autotuningu, 
które wykorzystują numeryczne tech-
niki dopasowania krzywej, są przykła-
dami bardziej ogólnych strategii sterowa-
nia predykcyjnego (model predictive con-
trol – MPC), będących nadal przedmiotem 
obszernych badań akademickich.

↗ Rys. 2. Aby zidentyfikować okres krytyczny Tu i wzmocnienie krytyczne Pu procesu, regulator 
tymczasowo wyłącza algorytm PID i zastępuje go przekaźnikiem dwupołożeniowym, który zmu-
sza zmienną procesową do oscylacji. Te dwa parametry wystarczająco dobrze określają ilo-
ściowo zachowanie się procesu, aby wyznaczyć takie nastawy regulatora PID, które pozwolą 
otrzymać właściwą regulację w pętli zamkniętej.
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Za każdym razem, gdy wartość zmiennej procesowej 
przechodzi przez poziom wartości zadanej (nastawy), 
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                                              4aWzmocnienie krytyczne = ___
                                               πb
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Źródło: Control Engineering, CFE Media

Regulatory PID z funk-
cją autotuningu, które 
wykorzystują numeryczne 
techniki dopasowania 
krzywej, są przykładami 
bardziej ogólnych stra-
tegii sterowania predyk-
cyjnego (model predic-
tive control – MPC), będą-
cych nadal przedmiotem 
badań akademickich.
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Niektóre układy autotuningu z tej 
kategorii mogą także generować współ-
czynnik ufności, który wskazuje, jak 
dobrze przewidywania modelu oddają 
rzeczywiste zachowanie się regulowa-
nego procesu. Bliskie dopasowanie prze-
widywań modelu i rzeczywistej trajekto-
rii zmiennej procesowej wskazuje wysoki 
stopień ufności dla dokładności modelu 
i parametrów doboru nastaw opartych na 
tym modelu.

Dla systemów ze znacznym czasem 
martwym lub opóźnieniem między poda-
niem sygnału wejściowego a odpowiedzią 
(transport lag) niektóre regulatory z funk-
cją autotuningu mogą być także skonfigu-
rowane tak, aby można w nich było wdro-
żyć dedukcyjny predyktor Smitha (Infe-
rential Smith Predictor). Tradycyjny pre-
dyktor Smitha wykorzystuje model pro-
cesu do matematycznego usunięcia czasu 
martwego z zamkniętej pętli regulacji, 
a zatem można dobrać nastawy regula-
tora PID tak, jak gdyby w ogóle nie było 
czasu martwego. Dedukcyjny predyktor 
Smitha w sposób ciągły aktualizuje model 
procesu w celu zwiększenia dokładności 
kompensacji czasu martwego.

Wyzwania związane 
z nieliniowością
Niestety dodana złożoność obliczeniowa 
ściśle matematycznej techniki tuningu nie 

rozwiązuje wszystkich problemów z opty-
malizacją nastaw regulatorów PID. Być 
może najbardziej znaczącym wyzwaniem 
w tym zakresie jest nieprzewidywalny lub 
nieliniowy proces. 

Dosłownie wszystkie techniki optyma-
lizacji nastaw regulatorów PID – zarówno 
ręczne, jak i automatyczne – zakładają, 
że przyszłe wartości zmiennej proceso-
wej mogą być przewidziane na podsta-
wie sumy ważonej ostatnich kilku pomia-
rów wartości tej zmiennej oraz ostat-
nich kilku sygnałów wyjściowych regula-
tora. Podstawowy układ automatycznego 
doboru nastaw regulatora PID, wykorzy-
stujący test odpowiedzi skokowej, zado-
wala się pojedynczymi najnowszymi 
wartościami historycznymi tych dwóch 
zmiennych, chociaż nie istnieje ogranicze-
nie liczby punktów danych historycznych, 
które mogą być włączone w model pro-
cesu, aby zwiększyć jego możliwości prze-
widywania. 

Jednakże więcej nie zawsze oznacza 
lepiej. Nieznane zakłócenia mogą spra-
wić, że przewidywanie przyszłych warto-
ści zmiennej procesowej będzie wystarcza-
jąco trudne, ale nawet wtedy, gdy zakłó-
cenia te są pomijane, to prosta suma 
ważona sygnałów wyjściowych regulatora 
z przeszłości oraz zmiennych procesowych 
z przeszłości nie zawsze daje w wyniku 
dokładne oszacowanie, do jakich wartości 
i stanu zmierza zmienna procesowa.

Problemem jest to, że nie wszystkie 
procesy mogą być adekwatnie scharakte-
ryzowane przez ten rodzaj sumy ważonej 
lub liniowego modelu procesu. Na przy-
kład zachowanie się procesu, pomierzone 
w kategoriach pH, może być aproksymo-
wane jedynie za pomocą modelu linio-
wego i zwykle tylko wtedy, gdy wartość 
pH pozostaje w wąskim przedziale.

Jeżeli układ automatycznego doboru 
nastaw pośrednio lub wyraźnie zależy od 
liniowego modelu procesu, to jego działa-
nie będzie zniekształcone do takiego stop-
nia, że proces w rzeczywistości będzie 
zachowywał się w sposób nieliniowy. Ist-
nieją matematyczne sposoby obejścia tego 
problemu z procesami nieliniowymi, ale 
nie zawsze jest oczywiste, który z nich 
jest wymagany dla konkretnej aplikacji. 
Ponadto w każdym wypadku mają one 
tendencję do sprawiania trudności we 
wdrożeniu. 

Zalety technik dopasowania 
krzywej
Z drugiej strony układy automatycznego 
doboru nastaw wykorzystujące techniki 
dopasowania krzywej mają tę zaletę, że 
potrafią śledzić zachowanie się procesu, 
który zmienia się w czasie. Na przykład 
rozważmy proces regulacji poziomu wody 
w zbiorniku kulistym. Galon wody (3,8 l) 
dolanej lub spuszczonej ze zbiornika ma 
znacznie większy wpływ na poziom cie-
czy, gdy zbiornik jest prawie pusty niż 
w sytuacji, gdy zbiornik jest napełniony 
w połowie. Oznacza to, że współczynnik 

Jeżeli układ automatycz-
nego doboru nastaw 
pośrednio lub wyraź-
nie zależy od liniowego 
modelu procesu, to jego 
działanie będzie znie-
kształcone do takiego 
stopnia, że proces w rze-
czywistości będzie zacho-
wywał się w sposób 
nieliniowy. 

CO ( t ) = P

P = 0.6 Pu

e ( t ) + e ( t ) dt PV ( t )- TD
1
TI

d
dt

TI = 0.5 Tu

TD = 0.125 Tu

↗ Rys. 3. Po scharakteryzowaniu zachowania się procesu za pomocą okresu krytycznego Tu 
i wzmocnienia krytycznego Pu można obliczyć optymalne parametry nastaw regulatora, które 
są wymagane do uzyskania odpowiedzi skokowej z ograniczonymi oscylacjami. Równanie 
u góry to standardowy wzór dla regulacji PID, w którym CO(t) jest sygnałem wyjściowym regu-
latora dla procesu, PV(t) jest wartością zmiennej procesowej pomierzoną przez czujnik w pętli 
regulacji, zaś e(t) jest uchybem regulacji, czyli różnicą pomiędzy wartością zmiennej proceso-
wej a wartością zadaną (nastawą). Trzy równania u dołu pokazują zależność pomiędzy warto-
ściami Tu i Pu a wymaganymi nastawami regulatora: P, TI i TD.
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wzmocnienia regulatora zmiennej proceso-
wej zmienia się w czasie, gdy wartość tej 
zmiennej zwiększa się i zmniejsza.

Układ automatycznego doboru nastaw 
wykorzystujący metodę dopasowania 
krzywej, który w sposób ciągły aktuali-
zuje swój model procesu według ostatnich 
danych wejściowych/wyjściowych, powi-
nien być w stanie zidentyfikować wzmoc-

nienie regulatora zmiennej procesowej 
niezależnie od poziomu napełnienia zbior-
nika w danym momencie. Bardziej pod-
stawowy układ autotuningu, który wyko-
nuje swoje operacje doboru nastaw tylko 
wtedy, gdy regulator jest uruchamiany, 
mógłby dokonać zbyt zachowawczych 
lub zbyt agresywnych nastaw w sytu-
acjach, gdy poziom wody w zbiorniku jest 
niższy lub wyższy od tego w chwili uru-
chamiania. 

Układy automatycznego doboru na-
staw z tej kategorii są bardziej powszech-
nie określane mianem regulatorów ada-
ptacyjnych.

Niestety regulatory adaptacyjne także 
nie są najłatwiejsze w obsłudze. Jeśli 
przebieg procesu zmienia się zbyt dyna-
micznie, np. zbiornik kulisty jest szybko 
napełniany wodą, to modelowanie na 
żywo (online) nie będzie w stanie za tym 
procesem nadążyć. Natomiast gdy war-
tość zmiennej procesowej nie zmienia 
się w ogóle, ponieważ regulator skutecz-
nie dopasował ją do nastawy, modelowa-

nie na żywo nie zda egzaminu z powodu 
braku jakichkolwiek użytecznych danych, 
na podstawie których można by stwo-
rzyć model procesu. W takiej sytuacji 
do danych wejściowych/wyjściowych 
mogłaby pasować nieskończona liczba 
modeli matematycznych. 

Z tych wszystkich powodów jeden naj-
lepszy sposób wdrażania automatycznego 
doboru nastaw regulatorów lub regula-
cji adaptacyjnej pozostaje nieosiągalny 
nawet wtedy, gdy regulatory PID są już 
bardzo popularne i zasadniczo zdomino-
wały obszar automatyki w przemyśle pro-
cesowym.
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Metoda przekaźnikowa 
ma tę zaletę, że umożli-
wia operatorowi ograni-
czenie amplitudy oscyla-
cji zmiennej procesowej 
przez ograniczenie impul-
sów, którymi regulator 
oddziałuje na proces.

STEROWANIE

http://www.controlengineering.pl


MARZEC/KWIECIEŃ 2019 119

W  języku drabinkowym, 
powszechnie używanym do 
programowania sterowników 

PLC (ladder logic, logika drabinkowa), 
podprogramy obsługi awarii (fault) są 
wykorzystywane do wychwytywania sytu-
acji odbiegających od normalnych, np. 
wówczas, gdy siłownik nie wykonuje cał-
kowicie ruchu w przewidzianym czasie. 
Każda cela robocza lub urządzenie na linii 
produkcji zwykle ma w programie sterują-
cym swój własny podprogram do obsługi 
awarii.

Zazwyczaj definiowana jest jedna awa-
ria na każdy rodzaj ruchu (wysuwanie, 
chowanie, podnoszenie, opuszczanie itd.). 
Innymi awariami mogą być: brak ciśnie-
nia powietrza, naciśnięcie przycisku stopu 
awaryjnego, otwarcie wyłącznika drzwi 
bezpieczeństwa oraz niewłaściwa praca 
lub przeciążenie napędu. Awaria systemu 
wyłącza układ czasowy (timer) na awa-
ryjnym szczeblu drabinki. Służy to dwóm 
celom: 

1.  Tylko ta awaria, która występuje jako 
pierwsza, jest dozwolona. Zapobiega to 
występowaniu kolejnych awarii, które 
mogłyby być spowodowane przez awarię 
początkową. Jeśli w instalacji sprężonego 
powietrza wystąpi brak ciśnienia, to kilka 
siłowników pneumatycznych może ulec 
awarii podczas tego samego zdarzenia.

2.  Po wystąpieniu awarii układ czasowy się 
zeruje, co umożliwia nowe odliczanie. 
Pozwala to na fizyczne usunięcie awarii 
przez pracowników utrzymania ruchu lub 
operatora.

Istnieje kilka metod kasowania (reseto-
wania) awarii. Jedną z nich jest skaso-
wanie tego słowa rejestru, które zawiera 
te awarie, w tym przykładzie słowa 10. 
To słowo awarii przyporządkowane może 
być tylko dla jednej konkretnej cali robo-
czej, co umożliwia systemowemu sygna-
łowi resetu skasowanie awarii w sekcjach, 
jeśli to pożądane; słowa 10 dla gniazda 1, 
słowa 11 dla gniazda 2 itd. Inną metodą 
jest indywidualne resetowanie lub odblo-
kowywanie awarii.

Te sygnały kasujące mogą być także 
indywidualnie definiowane i uwarunko-
wywane w ten sposób dla każdego szcze-
bla drabinki programu. Podprogramy 
obsługi awarii mogą być także wykorzy-
stane na szczeblu dopuszczającym dra-
binki, aby zapobiec ruchowi siłownika 
wzdłuż osi. Bity awarii są także wykorzy-
stywane do aktywacji komunikatów na 
ekranie dotykowym lub interfejsie ope-
ratorskim (HMI), np. bit 10.0 może spo-
wodować wyświetlenie komunikatu „Axis 
SV1.0 Failed to Extend; Correct Fault and 
Press reset” („Oś SV1.0 – nie udało się 
wysunąć, usuń awarię i naciśnij Reset”). 
Komunikat ten może być skasowany po 
usunięciu awarii i naciśnięciu przycisku 
Reset. 

Istnieje kilka różnych sposobów wy-
świetlania komunikatów o awariach na 
interfejsie HMI. Większość oprogramowa-
nia HMI pozwala użytkownikowi na przy-

Frank Lamb

Programowanie w języku 
drabinkowym: obsługa awarii 
oraz wyświetlanie komunikatów
W języku drabinkowym podprogramy obsługi awarii są wykorzy-
stywane do wychwycenia sytuacji odbiegających od normalnych, 
natomiast każda cela robocza lub urządzenie zwykle ma 
w programie sterującym swój własny podprogram obsługi awarii 
i może wysyłać komunikaty do interfejsu operatorskiego (HMI) 
lub programowalnego sterownika logicznego (PLC).

W skrócie

 →  W języku drabinkowym 
podprogramy obsługi awa-
rii są wykorzystywane do 
wychwycenia sytuacji odbie-
gających od normalnych 
w wyznaczonym czasie.

 →  Komunikaty o awariach 
mogą być wyświetlane na 
wiele sposobów na interfej-
sie operatorskim (HMI).
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gotowanie listy awarii, a następnie wywo-
łanie ich według liczby, aby wyświetlić 
w banerze lub jako inny typ wiadomości 
tekstowej.

Inną możliwością jest skonfigurowanie 
wyzwalacza wyświetlania komunikatów 
według liczby bitów. To pozwala także na 
wyświetlanie wielu komunikatów w cyklu 
czasowym – w przeciwieństwie do sytu-
acji, gdy komunikat miał być wyświetlany 
według wartości lub umieszczania liczby 
w rejestrze komunikatów.

Kolor tła komunikatu również może 
być skonfigurowany, tak więc komuni-
katy i ostrzeżenia o awariach oraz wszyst-
kie inne istotne informacje tekstowe mogą 
być wyświetlone w tym samym banerze. 
Jest to szczególnie pomocne w przypadku, 
gdy interfejs HMI jest niewielki i nie 
ma w nim miejsca na duży wyświetlacz 
mogący pokazywać więcej niż pojedynczy 
komunikat. Poza awariami i komunika-
tami wyświetlacze te mogą być wykorzy-
stane np. jako wskaźniki wielostanowe, 
do pokazywania trybu pracy maszyny lub 
statusu stacji. Mogą być także skonfigu-
rowane inne właściwości wyświetlacza 
komunikatów, takie jak jego widoczność 
(kontrast).

Konfigurowanie wyświetlania 
komunikatów według bitów 
a nie według wartości
Wykorzystywanie bitów do wyświetlania 
komunikatów o awariach zamiast do prze-
kazywania wartości ma zarówno zalety, 
jak i wady. Użycie bitów w tej konwen-
cji umożliwia na jednoczesne zaistnienie 
kilku „stanów” lub komunikatów, pod-
czas gdy wartość pozwala na wywoła-
nie tylko jednego komunikatu. W przy-
padku gdy interfejs HMI nie ma możli-
wości cyklicznego wyświetlania komuni-
katów przy jednocześnie aktywnych kilku 
wyzwalaczach bitowych, będzie niezbędne 
napisanie kodu dla programowalnego ste-
rownika logicznego (PLC), który będzie to 
umożliwiał.

Inną metodą, która jest czasami stoso-
wana dla wyświetlaczy komunikatów, jest 
proste umieszczenie wyświetlacza ciągu 
tekstowego na ekranie. Metoda ta jest 
nieskomplikowana od strony interfejsu 
HMI, jednakże wymaga, aby program 
sterownika PLC realizował swoje cykle 
poprzez łańcuchy tekstowe i umieszczał je 
w rejestrze komunikatów, który oczywi-
ście musi obsługiwać dane typu STRING.

Technika ta ma zarówno zalety, jak 
i wady. 

Zaletą jest to, że programista sterow-
nika PLC może zmieniać dynamicznie 
komunikaty tekstowe. W rzeczywistości 
programista ten może umożliwić dostęp 
do komunikatów użytkownikowi ekranu 
dotykowego przez umieszczenie na ekra-
nie linków do lokalizacji rejestrów tekstu. 
To pozwala na konfigurowanie komunika-
tów bez konieczności użycia oprogramo-
wania HMI.

Wadą jest natomiast to, że trudno jest 
zarządzać kolorem tekstu czy tła, używa-
jąc łańcuchów tekstowych. Tło powinno 
mieć przypisany rejestr koloru, który 
będzie zarządzany osobno.

Frank Lamb Frank Lamb jest założycielem firmy Auto-
mation Consulting LLC oraz członkiem 
Redakcyjnej Rady Konsultacyjnej Control 
Engineering.

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób programo-
wanie w języku drabinko-
wym, mające na celu lepsze 
wykrywanie awarii, może 
pomóc w realizacji procesów 
w Państwa zakładzie?

 ← Większość oprogra-
mowania interfej-
sów HMI pozwala 
użytkownikowi 
sporządzać listę 
awarii, a następ-
nie wywoływać te 
awarie po nume-
rze w celu wyświe-
tlania ich na bane-
rze lub innym spo-
sobem wyświetlania 
tekstu. 

↑ Innym sposobem skonfigurowania wyzwa-
lacza jest wyświetlanie komunikatu według 
numeru bitu, co umożliwia wyświetlanie 
wielu komunikatów w cyklu czasowym 
– w przeciwieństwie do sytuacji, gdy komu-
nikat jest wyświetlany według wartości 
lub umieszczania liczby w rejestrze komu-
nikatów. 
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Połączenie Ethernet stało się standardem dla urzą-
dzeń przemysłowych. Umożliwia wymianę dużej ilo-
ści danych z urządzeniami wyższej warstwy (np. 
SCADA, MES). Integracja z usługami w chmurze czy 
bazami danych jest niezbędna również w modyfiko-
wanych instalacjach. Stawiając czoło tym wymaga-
niom, Weintek stworzył MT8053iE – panel HMI 4,3" 
z dwoma niezależnymi portami sieciowymi.

Panel został wzbogacony o usługę zdalnego dostępu VPN. Funkcja ta (EasyAccess 2.0) 
zapewnia dostęp zdalny do HMI oraz podłączonych do niego urządzeń, powiadomienia 
o alarmach i parametrach produkcji. Zdalna diagnostyka, zmiana programu PLC, dane 
mierzone na obiekcie, alarmy i wiele innych jest w zasięgu ręki. Dwa porty Ethernet to 
niezakłócona praca programisty w jednej sieci, a w drugiej nieprzerwana komunikacja 
z PLC, falownikami, serwonapędami etc. Panel ma porty szeregowe: RS-232/-485/-422, 
zabezpieczenie płytki elektronicznej przed korozją w klasie przemysłowej i szeroki zakres 
napięcia zasilającego. Potrafi komunikować się w popularnym języku Internetu Rzeczy 
– MQTT i w Modbus TCP/IP. Więcej informacji na www.bit.ly/MT8053iE.

www.multiprojekt.pl

 Multiprojekt Automatyka

MT8053iE – najmniejszy panel 
z dwoma portami Ethernet

Już za kilka tygodni, podczas targów AUTOMATICON 2019 w Warszawie, 
odbędzie się premiera innowacyjnego KR Quantec-2. Udoskonalony 
model robota wyznacza nowe horyzonty – zarówno w klasycznym, 
jak i cyfrowym świecie produkcji. Jego możliwości obejmują długofa-
lowe aspekty, takie jak uproszczenie uruchamiania, obniżenie nakładów 
na konserwację oraz optymalizację procesów obsługiwanych przez 
system.

KR Quantec-2 to niezawodne, wszechstronne i efektywne rozwiąza-
nie najwyższej jakości. Robot zachwyca wydajnością, pozwalając klien-
tom na jego wykorzystanie w niemal każdym zakładzie produkcyjnym. 

Smukła budowa, zwiększone dostosowanie do warunków pracy, 
a także wyjątkowo mała podstawa decydują o maksymalnej elastyczno-

ści podczas pracy i na etapie planowania gniazda produkcyjnego oraz całej linii.
Minimalne nakłady na konserwację i mniejsza liczba części zamiennych pozwalają 

uzyskać krótki czas dostawy oraz niewielkie całkowite koszty posiadania. Efekt udało się 
osiągnąć m.in. dzięki innowacyjnej koncepcji przewodów i doprowadzania energii.

www.kuka.com

 KUKA

KR Quantec-2 – robot nowej generacji

 EAE Elektronik

Inspekcja X-RAY układów 
elektronicznych
EAE Elektronik to producent kontraktowy 
elektroniki, posiadający dwie w pełni zauto-
matyzowane linie produkcyjne pozwa-
lające na wykonanie średnich i dużych 
serii produkcyjnych. Ostatnio, z uwagi na 
powszechną miniaturyzację i zagęszcze-
nie komponentów elektronicznych, firma 
zainwestowała w urządzenie do inspek-
cji X-RAY. Zakupiona do tego celu maszyna 
firmy General Electric – Micromex – sprosta 
najwyższym wymaganiom klienta. Lampa 
o mocy 180 kV/20 W, detekcja zmian na 
poziomie 0,5 mikrona, opcja tomografii pla-
narnej, możliwość obserwacji pod kątem 
70° oraz detektor stabilizowany temperatu-
rowo gwarantują uzyskanie zdjęć o dosko-
nałej ostrości. Dzięki urządzeniu możliwa 
jest obserwacja ukrytych połączeń pod 
obudową, radiatorem lub warstwą lakieru 
ochronnego. Urządzenie jest niezbędne 
przy określaniu poprawności montażu 
nowoczesnych układów wielowyprowa-
dzeniowych, tj. BGA, CSP. Ogromną zaletą 
inspekcji rentgenowskiej jest to, że nie inge-
ruje, a tym samym nie powoduje uszkodzeń 
układów elektronicznych. Dodatkowym atu-
tem jest też możliwość wnikliwej kontroli 
pozwalającej wykryć najmniejsze defekty 
montażowe, dzięki czemu klient może być 
spokojny o jakość swoich wyrobów.

www.eae-elektronik.eu

Firma Turck rozszerzyła ofertę czujników 
ultradźwiękowych serii RU o kolejnych 10 
nowych, miniaturowych typów w obu-
dowach M8 i M12. Wersje w obudowach 
M12 są dostępne w wykonaniach z wyj-
ściem analogowym i dwustanowym. Czuj-
niki w obu nowych obudowach wykonane 
zostały w stopniu ochrony IP67 i cechują się 
wąskim stożkiem widzenia, co czyni je ide-

alnymi dla aplikacji w ograniczonej prze-
strzeni montażowej. Seria RU10U-M8 jest 
dostępna w czterech wariantach: jako czuj-
nik odbiciowy lub przeciwsobny z wyjściem 
PNP lub NPN. Wśród nowych czujników po-
jawiło się również wykonanie dedykowane 
do aplikacji OEM: ekonomiczna seria RU50-
-Eco w obudowie z tworzywa sztucznego.

www.turck.pl

 Turck

Miniaturowe czujniki ultradźwiękowe
Firma prezentuje

Firma prezentuje

Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.bit.ly/MT8053iE
http://www.multiprojekt.pl
http://www.kuka.com
http://www.eae-elektronik.eu
http://www.turck.pl
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NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

EPSKITCPE100-PR
→   Stand Alone CPU; 
→ 1 MB RAM i FLASH; 
→  1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x USB
→  Profinet IRT; 2x RJ45; 1024B  

(input + output)
→  Zakres temperatur pracy:  

od -40 do +70 st.C
→   Obsługa Modbus TCP Client/Server, EGD, 

SRTP, Profinet, OPC-UA

 AS30GSM31XP
→   Modem 900/1800/2100 MHz
→   Sieć 3G UMTS do 7.2 Mbit/s
→   RS232 i RS485, Ethernet 10/100 Mbps
→   miniUSB 2.0, WiFi 802.11b/g/n
→   Bluetooth V4.1+EDR 
→   Modbus TCP, Modbus RTU, openVPN, 

IPsec, NTP, MQTT 
→   Konfiguracja WWW
→   Obsługa SMS, e-mail, MMS, TCP/IP, UDP, 

zdalny dostęp do Internetu

→  Kontroler PACSystems 
CPE100 + Profinet 
RSTi-EP

www.astor.com.pl/sklep

AS44TFT1003
→  Dotykowy panel 10”
→  TFT 1024 × 600, 65 535 kolorów 
→  1 × ETH, 2 × COM, 2 × USB 
→  Zdalny dostęp FTP/VNC
→  Bezpłatne oprogramowanie
→  Procesor 200 MHz
→  Zasilanie 24VDC ± 10%
→  Zabezpieczenie IP65
→  Gwarancja 24 miesiące

→  Panel Astraada HMI 10”

2490
PLN NETTO

3490 NETTO

2990 
PLN NETTO

5220 NETTO
1300

PLN NETTO
NOWOŚĆ

AS23DRV4015-GW12 - WYPRZEDAŻ
→  Moc: 15 kW
→  Zasilanie: 3-fazowe 400 VAC
→  Sterowanie wektorowe b  ezczujnikowe
→  Interfejs RS485 z Modbus RTU
→  Wbudowany filtr EMC oraz wyciągany 

panel LED
→  Wbudowany regulator PID i wiele innych 

funkcji
→  12 miesięcy gwarancji

→  Przemiennik  
częstotliwości 15 kW  
wektorowy z filtrem EMC

1790
PLN NETTO

2720 NETTO

→    Router 3G  
przemysłowy Ethernet, 
WiFi, Bluetooth

Giełda Control Engineering Polska
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MAKSIMUM 
WYDAJNOŚCI,  
MINIMUM 
NAKŁADÓW PRACY

GDZIEKOLWIEK 
JESTEŚ, MASZ 
KONTROLĘ 

LINX PRINTERNET  
monitoring drukarek  

LINX

Zwiększ wydajność  

swojej linii produkcyjnej

biuro.handlowy@promarkserwis.net.plwww.promarkserwis.net.pl   +48 22 750 49 62

Zyskaj kontrolę  

nad swoją linią 

operatorów

wielu linii 

urządzenia 

 

rzeczywistym

infrastruktury IT

Drukarki  

 

INK JET LINX

Sprawdź,  
jak pracują  
drukarki LINX

Dowiedz się więcej  
o możliwościach  
LINX PRINTERNET

CUSTOMER FIRST
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Poznaj korzyści 
jakie oferuje 
ZDALNY SERWIS  
PREWENCYJNY

https://www.promarkserwis.net.pl/
mailto:biuro.handlowy@promarkserwis.net.pl
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Z

Matematyka + psychologia 
= sterowanie sprzedażą

Wojciech Ozimek

Inżynierowie nie lubią sprzedawać. Wydaje się, że nie ma nic bardziej odległego od siebie
niż psychologia i matematyka, która jest podstawą (a nawet królową) nauk ścisłych.

No bo jak ubrać w liczby relacje między ludźmi, zachowania i cały ten „miękki” świat?
Jak pochylić się nad niedeterminizmem ludzkich zachowań? A jednak… można.

I zachowania te wcale nie są takie deterministyczne.
To nie podlega inżynierii… Pozornie.

Zastanówmy się, na czym polega realiza-
cja celu przez zespół osób. Na przykład 
celu sprzedażowego. Wyobraźmy sobie, 
że zespół sprzedaje dzisiaj produkt X, 
a chcemy go przekonać do sprzedaży pro-
duktu Y. Oznacza to zmianę zachowania. 
Na spotkaniu z klientem trzeba przedsta-
wić inny produkt, użyć innej argumentacji 
i tym podobne. Często oznacza to odejście 
od utartego schematu działania („Panie 
Janku! Całe życie sprzedawałem to w taki 
sposób”). Jak to zrobić?

Z punktu widzenia psychologii zmiana 
zachowań ludzi może się odbywać głów-
nie na dwa sposoby – za pomocą schema-
tów nagród (reward schedules) oraz mode-
lowania społecznego (social learning). 

Schematy nagród
Schematy nagród, czyli warunkowanie, 
to mechanizm ewolucyjny. Tak uczy się 
zachowań większość rozwiniętych or-
ganizmów żywych. Tak też uczą się nie-
które systemy sztucznej inteligencji (rein-
forcement learning). Polega to na tym, 
że uczymy się zachowań, za które jeste-
śmy nagradzani (w odpowiednim cza-
sie i natężeniu od wystąpienia zachowa-
nia). Warunek – nasz mózg musi umieć 
skojarzyć, z czym wiąże się otrzymany 
benefit. 

Zła wiadomość – dzisiaj większość sys-
temów prowizyjnych nie spełnia tego 
warunku. Wiążemy nagrodę z „ogólną 
wydajnością w miesiącu”, „wynikiem 
sprzedażowym w kwartale”, a nie wią-
żemy z zachowaniem (konkretnym działa-
niem „tu i teraz”). Dużo systemów moty-

wacyjnych nie daje nam szans uczenia się 
na sukcesach i błędach, a raczej wiąże 
wynik firmy z osobistą pensją sprzedawcy 
i to w długiej perspektywie.

Różnicę tworzą systemy oparte na cią-
głym lub natychmiastowym wynagra-
dzaniu (instant gratification). Termin ten 
słusznie kojarzy się z natychmiastowością 
likeów na Facebooku. No bo jeśli wrzu-
cam coś na ten portal społecznościowy, to 
oczekuję pochwał od znajomych natych-
miast, a nie na koniec kwartału. 

Tak samo działa to w procesach sprze-
dażowych. Zwłaszcza tych, które trwają 
długo. Nagradzać powinniśmy ciągle – 
za znajdowanie nowych klientów (leady), 
składanie i propozycje (prospekting), spo-
tkania, sukcesy itp. I tutaj dobra wiado-
mość dla inżynierów – proces ten można 
opisać matematyką (powiązanie nagrody 
z celem), a podstawą do tego mogą być 
na przykład Procesy Decyzyjne Markowa. 
Czyli jednak… matematyka.

Społeczne uczenie się
Nie bez powodu używamy stwierdzenia 
„sieć społeczna”, które oznacza zestaw 
powiązań (połączeń) między ludźmi. 
W organizacjach analizy sieci (matema-
tycznej) możemy użyć do analizy niefor-
malnych struktur w organizacji. W odróż-
nieniu od typowej hierarchii pozwalają 
nam one określać, kto naprawdę jest źró-
dłem pomysłów, wiedzy czy idei w orga-
nizacji. Mówiąc wprost – jeśli relacja 
w sieci oparta jest na pytaniach takich 
jak: „Do kogo masz zaufanie?”, „Kto jest 
według ciebie najlepszym sprzedawcą?”, 

„Kogo zapytasz w razie problemu?”, to na 
tej podstawie jesteśmy w stanie stworzyć 
mapę dotarcia z nowymi pomysłami do 
nawet najbardziej opornych pracowników. 
Tak zwana analiza sieciowa (mocno napę-
dzana przez portale społecznościowe tego 
świata) pozwala nam łatwo wdrażać nowe 
produkty i pomysły w organizacji.

Połączenie tych dwóch metod 
– czyli przykład
W jednej z firm sprzedających nowocze-
sny sprzęt telekomunikacyjny zastosowali-
śmy następujący model:

→ natychmiastowe nagradzanie pozwoliło 
nam wśród kilku tysięcy handlowców 
określić rozkład efektywności (rozkład 
normalny albo Gaussa),

→ najlepszych (z prawej strony rozkładu) 
zaczęliśmy nagradzać za pomoc tym, któ-
rzy są przeciętni (środek i lewa strona roz-
kładu), a nie za samą sprzedaż.

W ten sposób stworzyliśmy sieć spo-
łeczną (liderzy/autorytety – uczniowie), 
co na koniec dnia skróciło wprowadzanie 
zmiany o połowę (!) i zwiększyło sprzedaż 
o 30%. Nie mówiąc o tym, że zmniejszy-
liśmy stres w zespole. Ale to historia na 
inną opowieść.

Wojciech Ozimek Wojciech Ozimek jest prezesem firmy 
One2tribe, która zajmuje się wdrażaniem 
zmian w organizacjach z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii (sztuczna inteli-
gencja, grywalizacja, analityka) oraz psy-
chologii behawioralnej.

CE
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