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W jaki sposób logika 
drabinkowa może służyć 
obecnym i przyszłym 
potrzebom automa-
tyzacji w porównaniu 
z innymi językami 
programowania?

http://www.controlengineering.pl
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Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, żeby jego zakład prosperował możliwie jak 
najlepiej. W tym celu sięgają po różne środki – mniej lub bardziej wpisujące się we 
współczesne trendy panujące w sektorze przemysłowym. Mowa tu m.in. o automa-
tyzacji, robotyzacji czy cyfryzacji, które obecnie stanowią najważniejszy kierunek 
rozwoju przemysłu, prowadząc do poprawy efektywności produkcji. 

Postępu technicznego i technologicznego nie da się zatrzymać. Jak słusznie 
zauważył Bill Gates, „prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”, a że 
wyobraźnia ludzka nie zna granic, innowacyjne rozwiązania były, są i będą się poja-
wiać, na zawsze zmieniając nasz świat. Wspomniany współzałożyciel Microsoftu 
z pewnością wie, o czym mówi – wszak dzięki swoim pomysłom został potentatem 
w dziedzinie oprogramowania oraz jednym z głównych bohaterów rewolucji infor-
matycznej.

Obecnie, w dobie Przemysłu 4.0, czyli rewolucji przemysłowej napędzanej przez 
rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, na szczególną uwagę 
zasługuje druk 3D, który stanowi jej integralną część. Technologie przyrostowe, 
wbrew pozorom, nie są technologiami nowymi w dosłownym tego słowa znacze-
niu. Za oficjalną datę powstania druku 3D przyjmuje się 1984 rok, a prace koncep-
cyjne nad tą technologią sięgają początku lat 70. ubiegłego wieku – mimo to druk 
przestrzenny wciąż jest postrzegany przez wiele osób jako nowość. Z upływem czasu 
drukarki 3D stają się coraz doskonalsze, a ich obszar zastosowań znacznie wykracza 
poza szybkie prototypowanie, o czym piszemy w najnowszym raporcie techniczno-
rynkowych poświęconym w całości tej tematyce. 

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami publikowanymi 
na łamach bieżącego wydania magazynu, gdzie nie zabraknie informacji o mniej lub 
bardziej innowacyjnych rozwiązaniach, których wdrożenie umożliwi dokonywanie 
coraz większych postępów w prowadzonej przez Państwa działalności.

Zapraszamy do lektury. 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl

Innowacyjność 
gwarantem postępu
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6 badania rynku

POPULARNE FUNKCJE PANELI 
STEROWNICZYCH HMI
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję „Control Engineering”.

8 aktualności

8 Eksperci o nowych technologiach 
w automatyce procesowej

8 Czwarta edycja warsztatów ifm electro-
nic już za nami

10 Powstaje pierwsza fabryka Siemensa 
dla Przemysłu 4.0 w Polsce

10 Ruszyło Centrum Programowania Robo-
tów Przemysłowych na Wyspie Ostrów

11 Wdrożenie chmury może przyspieszyć 
cyfryzację przedsiębiorstw

12 XXIII Konferencja Automatyków w Rytrze
12 Do 2024 roku 6 na 10 pracowników 

magazynów otrzyma wsparcie w postaci 
automatyzacji

14 Świat stawia na coboty. Zwiedzamy 
zakład produkcyjny UR w Odense

18 wywiad

MITSUBISHI ELECTRIC WSPIERA 
NOWOCZESNĄ PRODUKCJĘ

20 temat numeru

20 Przyszłość programowania drabinkowego
Programowanie drabinkowe jest najczę-
ściej wybieranym językiem przez produ-
centów wytwarzających produkty jednost-
kowe (discrete manufacturing). Jego przy-
datność w porównaniu do innych języków 
programowania opisanych w standardzie 
IEC 61131-3 zależy jednak m.in. od stop-
nia zaawansowania aplikacji.

24 Programowanie obiektowe kontra 
drabinkowe
Wielu młodych automatyków chętnie wy-
biera programowanie obiektowe, jednak 
należy pamiętać o tym, że programowa-
nie drabinkowe wciąż pozostaje standar-
dem w zastosowaniach automatyki prze-
mysłowej. 

28 raport

DRUK 3D
W dobie cyfryzacji procesów produkcji dy-
namicznie rośnie zainteresowanie dru-
kiem 3D. Każdego roku opracowywane są 
różnego rodzaju materiały, które można 
w tej technologii wykorzystać, co w konse-
kwencji coraz bardziej poszerza obszar jej 
zastosowania. 

40 systemy wizyjne

40 Cyfrowe inspekcje w XXI wieku
Od dłuższego czasu dynamiczny roz-
wój technologii wywołuje gorące dysku-
sje w wielu dziedzinach życia. Różnego ro-
dzaju innowacje doprowadzają do zmia-
ny sposobu, w jaki funkcjonujemy. Choć 
każda zmiana ma swoich przeciwników, 
po drugiej stronie barykady stoją zagorza-
li zwolennicy i early adopters, ostatecznie 
jednak to przydatność danego wynalaz-
ku decyduje, czy rynek go przyjmie, tak jak 
optymistycznie zakładali jego twórcy.

43 Warunki dobrze przeprowadzonej 
inspekcji wizyjnej
Decydując się na implementację przemy-
słowego systemu inspekcji wizyjnej, użyt-
kownicy powinni wziąć pod uwagę rodzaj 
optyki, oświetlenie, konfi gurację i czas pracy.

46 bezpieczeństwo

46 Strategie zarządzania bezpieczeństwem 
w zakładzie przemysłowym
Wdrożenie i utrzymanie procesów bezpie-
czeństwa jest niezbędne do identyfi kacji 
i zapobiegania zagrożeniom. W tym celu 
warto stosować odpowiednie strategie 
zwiększające poziom bezpieczeństwa.
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50 Porównanie konwencjonalnych i zrówno-
ważonych przyrządowych systemów 
bezpieczeństwa
Systemy związane z bezpieczeństwem 
procesów przemysłowych są od kilku de-
kad stale rozwijane. Oprócz konwencjo-
nalnych przyrządowych systemów bez-
pieczeństwa istnieją systemy SIS bardziej 
otwarte i dostępne dla personelu zakładu.

54 oprogramowanie

OTWARTE STANDARDY A AUTOMA
TYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI
Organizacje, w których istnieją systemy 
automatyki procesowej, często nie po-
trafi ą lub nie mogą skorzystać z postępu 
w technologii cyfrowej ze względu na brak 
interoperacyjności między systemami róż-
nych technologii operacyjnych (OT). 

58 napędy

CHŁODZENIE NAPĘDÓW VFD DUŻEJ 
MOCY, PRACUJĄCYCH W TRUDNYCH 
WARUNKACH ŚRODOWISKOWYCH
W przypadku napędów VFD kluczowe jest 
przeanalizowanie różnych strategii ich wy-
korzystania, aby osiągnąć maksymalną 
efektywność działania.

62 metodyka

5 ZASAD PROJEKTOWANIA PANELI
HMI DZIAŁAJĄCYCH NA URZĄDZE
NIACH MOBILNYCH
Podczas projektowania panelu operator-
skiego HMI, działającego na urządzeniach 
mobilnych, warto wziąć pod uwagę kilka 
istotnych czynników, takich jak sposób na-
wigacji, wygląd aplikacji i sposób sterowa-
nia systemem.

68 felieton

PODSTAWOWE BŁĘDY W KOMUNI
KACJI NOWYCH TECHNOLOGII I PO
MYSŁY, JAK MOŻEMY JE NAPRAWIĆ
Technologia, nawet najnowocześniejsza, 
jeżeli nie będzie odpowiednio dobrze za-
komunikowana, nie osiągnie sukcesu. Jak 
zatem ją promować, by zyskać klientów?

e1 e-wydanie

e1  ROZWÓJ SYSTEMÓW 
INTELIGENTNEGO STEROWANIA 
RUCHEM

e3  6 GŁÓWNYCH ZALET INTERNETU 
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat wraz z popularnością rozwiązań chmurowych 
wykształciło się wiele opinii związanych z użytkowaniem systemu ERP w modelu
SaaS. Oczywiście nie wszystkie są prawdziwe – część z nich to fakty, natomiast 
pozostałe opinie to mity. 

Jak wykorzystać zewnętrzny gateway do obsługi 
komunikacji w protokole Modbus?
Szukasz oszczędności czasu poświęconego na skonfigurowanie 
komunikacji w programie sterownika czy eliminację błędów 
w implementacji algorytmu? Chcesz wykorzystać czas i zasoby 
PLC do innych celów i powierzyć komunikację z modbusowymi 
urządzeniami dedykowanemu interfejsowi? To wszystko jest 
jak najbardziej możliwe do wykonania.

Czym są sterowniki ruchu i jaką dają nam 
przewagę nad zwykłym PLC?
Różnica między sterownikami PLC a sterownikami ruchu nie 
jest dziś tak wyraźna, jak jeszcze kilka lat temu. Pierwsze sku-
piają się na kontroli procesu i sterowaniu maszyną, a drugie 
– na ruchu, w tym szeroko pojętej obsłudze silników serwo, 
krokówek, silników liniowych, a nawet falowników. Czy zatem 
zwykły sterownik PLC nie nadaje się do sterowania ruchem?

Analityka pozwala spełnić marzenie 
o pustych magazynach
Systemy analityczne pozwalają na automatyzację procesu pla-
nowania produkcji i sprzedaży, czego efektem jest wzrost sa-
tysfakcji klientów, którzy mają pewność, że nie zabraknie pro-
duktu, którego akurat potrzebują.

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

ITM 2019 – arena 
światowych trendów 
w przemyśle

 
e-wydanie 

Magazyn publikuje-
my również w for-
macie cyfrowym, 
w wersji rozszerzo-
nej, na stronie
www.control-
engineering.pl. 
Wydania cyfrowe 
są bezpłatne dla 
subskrybentów 
prenumeraty dru-
kowanej oraz dla 
prenumeratorów wersji cyfrowej magazynu. 
Prenumeratę można zamówić na: www.con-
trolengineering.pl/zamow-prenumerate

Numery specjalne

Numery specjalne 
i dodatki tematy-
czne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automatyza-
cją procesów prze-
mysłowych, energią,
bezpieczeństwem. 
Prenumeratorzy 
otrzymują je w wer-
sji drukowanej wraz
z magazynem. Publikacje dostępne są też 
w wersji cyfrowej na: www.controlenginee-
ring.pl. Najnowszy dodatek to „Energia”.
 

Raporty 

Raporty drukowane w Control Engineering 
Polska dostępne są na: www.controlengi-
neering.pl. Trzy najnowsze to:
• Druk 3D
• PLC/PAC oraz IPC
• HMI/SCADA

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

ERP w chmurze – fakty i mity

Więcej artykułów 
na temat systemów 
ERP znajdą Państwo
na naszej stronie: 
www.controlengine-
ering.pl

Facebook
www.facebook.com/controlengineeringpolska

Twitter
https://twitter.com/CE_Polska

jj d t t ż

Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

20
19

Ich wykorzystanie pozwala m.in. 
na obni enie kosztów wytwarzania 
i poboru energii.

  Modu y do pomiaru energii 
a maksymalizacja wydajno ci 
produkcji

  Rozwi zania nap dów 
regeneracyjnych

  Efektywno  energetyczna 
w przedsi biorstwie

h k l

Odnawialne
źródła energii 
w przemyśle
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R espondenci biorący udział w bada-
niu „Oprogramowanie i sprzęt 
HMI”, przeprowadzonym przez 

Control Engineering (wydanie amerykań-
skie), wypowiedzieli się na temat popular-
nych funkcji oprogramowania paneli ste-
rowniczych (HMI). Oto wnioski z przepro-
wadzonej ankiety:

1Możliwości analizy: Monitorowa-
nie za pomocą alarmu i tworzenie pod-
sumowań to najważniejsze cechy zwią-
zane z analizą, którymi są zainteresowani 
użytkownicy oprogramowania HMI (88% 
respondentów). Tuż za nimi znalazły się: 
akwizycja danych (73%), wyświetlanie 
trendów (72%) i funkcje związane z archi-
wizacją danych (70%).

2 Komunikacja: Najpopularniejsze 
funkcje oprogramowania paneli sterow-
niczych to Ethernet, EtherNet/IP (63%), 
wbudowane sterowniki (51%), sterowniki 
do istniejących urządzeń i sprzętu (50%) 
oraz bazy danych do komunikacji (47%).

3 Wygląd: Trzy czwarte pytanych osób 
chciałoby, aby oprogramowanie HMI było 
łatwo skalowalne, miało od kilku do kilku 
tysięcy wejść/wyjść (I/O), a 60% pyta-
nych chciałoby posiadać dostęp do opro-
gramowania na wielu ekranach.

4 Grafika: Oprogramowanie HMI, 
które zawiera w sobie biblioteki lub 
zestaw gotowych rozwiązań (templates), 
to najczęściej wymieniana pozycja na 
liście funkcji dotyczących grafiki (74%); 
w dalszej kolejności znalazła się możli-
wość animacji (62%) oraz możliwości 
związane z wykorzystaniem grafiki wekto-
rowej (50%).

5 Programowanie, topologia i możli-
wości konfiguracji: 55% użytkowników 
uważa za konieczne posiadanie narzędzi 
do konwersji, służących do importowania 
ekranu oraz do programowania innych 
urządzeń HMI. Dla 52% osób ważne jest 
posiadanie gotowych wzorów ekranów, 

Popularne funkcje paneli 
sterowniczych (HMI)

badania rynku

   51%  użytkowników jest zgod-
                           nych, że dokładne sterowa-
nie prędkością i momentem obrotowym jest 
bardzo ważne podczas oceny napędu śred-
niej mocy. Źródło: „Motor drives study”, 
Control Engineering

   66%  osób zajmujących się stero-
                           waniem wykorzystuje komu-
nikację przy pomocy protokołu EtherNet/IP. 
Źródło: „Programmable Contollers Study”, 
Control Engineering 

   74% użytkowników wykorzystuje
                           na urządzeniach HMI system 
operacyjny Microsoft Windows 7, a 33% 
osób chciałoby dokonać aktualizacji systemu 
operacyjnego do Microsoft Windows 10. 
Źródło: „HMI Software & Hardware Study”, 
Control Engineering

a dla 51% respondentów – możliwość 
symulacji.

6 Sprzedaż, serwis i wsparcie tech-
niczne: Zdaniem ankietowanych szkolenie 
online dotyczące używania oprogramo-
wania HMI powinno być prowadzone na 
miejscu przez odpowiednią osobę, a 72% 
respondentów chciałoby dokonywać jed-
norazowej opłaty pozwalającej na nieogra-
niczone korzystanie z oprogramowania.

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

Funkcje programowania HMI dotyczące integracji ↙ Najważniejsze cechy 
związane z integra-
cją, którymi jest 
zainteresowany 
użytkownik koń-
cowy oprogramo-
wania HMI, to zgod-
ność z poprzednimi 
wersjami, łatwość 
integracji danych 
z innych systemów 
oraz funkcje wbudo-
wane w urządzenia 
HMI.

Źródło: Control Engineering

kompatybilność z poprzednimi wersjami

łatwość integracji danych pochodzących 
z innych systemów

funkcje zintegrowane ze sprzętem HMI

zarządzanie procedurami 

funkcja chmury i możliwość podłączenia do IoT

planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Microsoft Visual Studio

system MES

Manufacturing Execution System

74%

68%

53%

50%

36%

29%

25%

23%

18%



https://www.radwell.co.uk/
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Zgromadzonych gości powitał Szymon 
Paprocki, dyrektor pionu Process Auto-
mation w firmie Siemens, który w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na gwałtowne 
zmiany, jakie w branży automatyki proce-
sowej wywoła implementacja innowacyj-
nych rozwiązań. 

– Znajdujemy się obecnie w szczegól-
nym momencie rozwoju systemów stero-
wania oraz całej dziedziny automatyki 
przemysłowej. W ciągu zaledwie kilku lat 
praca automatyka lub inżyniera utrzy-
mania ruchu zmieni się diametralnie za 
sprawą wchodzących do użycia nowocze-
snych technologii, takich jak sztuczna inte-
ligencja oraz rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality), którym jako Siemens 
także poświęcamy dużo uwagi – podkre-
ślił Szymon Paprocki, pomysłodawca kon-
ferencji.

Networking oraz szkolenia praktyczne 
odbywające się na dedykowanych stano-
wiskach warsztatowych, podczas których 
każde zagadnienie zostało przedstawione 
w praktyce – na to wszystko mogli liczyć 
uczestnicy spotkania zorganizowanego 
przez ifm electronic. Mieli oni wyjątkową 
okazję przetestować sprzęt pod okiem 
specjalistów z sektora Przemysłu 4.0. 

– Tegoroczna edycja naszego autor-
skiego cyklu „ifm wiedza i doświadcze-
nie” dostarczyła uczestnikom jeszcze wię-
cej wrażeń niż poprzednie – mówi Marta 
Hetmanowicz, specjalista ds. marketingu 
w ifm electronic. – Okazuje się, że wyko-
rzystanie najnowszych technologii w pracy 
zakładów przemysłowych wciąż budzi 
wiele pytań i wątpliwości. Cykliczne spo-

tkania osób zawodowo związanych z prze-
mysłem, umożliwiające wymianę wiedzy 
i doświadczeń, są odpowiedzią na to zapo-
trzebowanie.

Nieprzypadkowo warsztaty „ifm wie-
dza i doświadczenie” odbywają się tuż po 
Targach Hanowerskich, gdzie rokrocznie 
prezentuje się najważniejsze rozwiązania 
i produkty z dziedziny automatyki oraz 
szeroko rozumianego przemysłu. 

W zakończonej właśnie edycji wyda-
rzenia ifm electronic jednym z głównych 
bloków tematycznych były warsztaty 
ifmnovation z IO-Link, gdzie zaprezento-
wano m.in. całometalowe czujniki induk-
cyjne do inteligentnego monitorowania
położenia, czujniki pojemnościowe z wy-
świetlaczem IO-Link, przedstawiające 
wpływ uziemienia na sygnał wyjściowy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia praktyczne prezentujące 
platformę Linerecorder Smartobserver 
– narzędzie do wizualizowania bieżącego 
stanu maszyn. 

W tym roku odbyła się już czwarta 
edycja warsztatów „ifm wiedza i doświad-
czenie”. Kolejna przewidziana jest wstęp-
nie na 2020 rok.

www.ifm.com

Konferencja Process Automation 

Eksperci o nowych technologiach w automatyce procesowej

ifm electronic

Czwarta edycja warsztatów ifm electronic już za nami

Ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych z całej Polski 
wzięło udział w trzynastej edycji konferencji Process Automation, 
która odbyła się w dniach 16–17 maja w Opalenicy. Partnerem techno-
logicznym wydarzenia była firma Siemens.

Zastosowanie najnowszych technologii w codziennej pracy inżynierów było 
wiodącym tematem tegorocznej edycji autorskich warsztatów ifm electronic 
z cyklu „ifm wiedza i doświadczenie”. Tym razem odbyły się one pod hasłem 
ifmdustry 4.0! Z szansy podniesienia kwalifikacji zawodowych 
skorzystało ponad 60 osób.
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Podczas konferencji szczególne zain-
teresowanie słuchaczy wzbudziło wystą-
pienie Michała Kołodziejczyka z firmy 
Encon, poświęcone bezpieczeństwu sieci 
przemysłowych w dobie Internetu Rzeczy. 
Podczas prelekcji zaprezentowane zostały 
sposoby wykrywania podatności na cyber-
ataki oraz metody przeciwdziałania im. 
Zwrócono szczególną uwagę na elementy 
infrastruktury, które obecnie są niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci 
przemysłowej. 

Uczestnicy konferencji docenili rów-
nież wystąpienie Marcina Ogrodnika 
z MPWiK we Wrocławiu. Zaprezento-
wał on architekturę systemu sterowania 
w przedsiębiorstwie posiadającym ponad 
100 obiektów o różnym stopniu zautoma-
tyzowania, podlegających stałemu moni-
torowaniu przez dyspozytorów. 

Równie dużym uznaniem cieszyła się 
prelekcja Michała Berezy z firmy Siemens, 
poświęcona technologii wirtualnego uru-
chamiania maszyn. W prezentacji przed-
stawiono proces budowy cyfrowego bliź-

niaka maszyny, którego funkcjonalność 
można przetestować w wirtualnym śro-
dowisku, pozwalającym również na bez-
pieczne sprawdzenie awaryjnych scena-
riuszy.

Poza wystąpieniami na sali wykłado-
wej uczestnicy mogli przyjrzeć się prezen-
tacjom praktycznych rozwiązań optymali-
zujących działanie różnych sfer przedsię-
biorstw produkcyjnych. Podczas konfe-
rencji udostępniony został do zwiedzania 
Process Automation Demo Truck, w któ-
rym uczestnicy mogli sprawdzić w prak-
tyce, jak obecne narzędzia projektowe 
i symulacyjne zmieniają postrzeganie pro-
cesu wdrożenia i utrzymywania ruchu 
w zakładach produkcyjnych. 

Partnerami konferencji były firmy 
ASKOM, AUMA Polska, CIECH, Encon, 
IT Vision oraz Zakłady Kablowe BITNER. 

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie, Izby Gospodar-
czej Gazownictwa, Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego, Przemysłowego Insty-
tutu Automatyki i Pomiarów oraz Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

www.konferencja-processautomation.pl
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Podwrocławska fabryka to pierwsza taka 
inwestycja Siemensa w naszym kraju. To 
także odpowiedź na rosnące zapotrzebo-
wanie na wyposażenie cyfrowych fabryk.

– Decyzja o ulokowaniu zakładu w Pol-
sce zapadła w centrali Siemensa AG. Kon-
kurowaliśmy m.in. z Czechami. Zdecydo-
wała przede wszystkim bliskość krajowego 
klienta, odległość od bliźniaczej fabryki 
koncernu w Chemnitz oraz zaangażowanie 
po stronie pracowników polskiej spółki Sie-
mensa. Cieszy mnie to podwójnie, ponie-
waż nie tylko rozszerzamy działalność 
w naszym kraju, ale istotnie zwiększamy 
swój wkład w rozwój polskiego Przemysłu 
4.0 – mówi Dominika Bettman, prezeska 
Siemens Polska.

Dzięki produkcji szaf sterowniczych 
w Polsce Siemens zagwarantuje krajo-
wym odbiorcom dostęp do zaawansowa-
nych i zindywidualizowanych rozwiązań 

niemal na wyciągnięcie ręki. W podwro-
cławskim zakładzie Siemensa powstawać 
będzie blisko 1250 takich urządzeń rocz-
nie, m.in. na rzecz przemysłu motoryza-
cyjnego czy maszynowego. Montowane 
tam szafy będą wyposażane w układy ste-
rowania numerycznego, napędowe i inne 
podzespoły z oferty Siemensa.

– O lokalizacji inwestycji na terenie 
naszego kraju już dawno przestały decy-
dować niskie koszty pracy. Rozwój techno-
logiczny, automatyzacja i robotyzacja pro-
dukcji, innowacje, a przede wszystkim 
kwalifikacje pracowników to elementy, 
które dzisiaj stają się przewagą konkuren-
cyjną Polski jako miejsca inwestycji. Cie-
szę się, że firmy takie jak Siemens te prze-
wagi dostrzegają i skutecznie wykorzy-
stują, aby rozwijać swój biznes, napędza-
jąc przy tym wzrost oraz innowacyjność 
naszej gospodarki – mówi Adam Ambro-

zik, prezes Związku Pracodawców Firm 
Produkcyjnych.

Odbiorcami produkowanych w Polsce 
szaf sterowniczych będą przede wszyst-
kim krajowe oraz niemieckie firmy. Mniej-
sze partie trafią natomiast do Czech, 
Austrii, Szwajcarii i północnych Włoch. 
Szafy po opuszczeniu fabryki wysyłane 
będą bezpośrednio do klientów specjali-
stycznym transportem kołowym. 

Fabryka będzie ulokowana w parku 
logistycznym MLP Wrocław. Uruchomie-
nie linii montażowych zaplanowane jest 
na październik tego roku. W przyszłości 
zakład i linie montażowe mogą być rozbu-
dowywane.

www.siemens.pl

Centrum mieści się w dawnym budynku 
dyrekcji Stoczni Gdańskiej na Wyspie 
Ostrów, gdzie obecnie trwa proces rewita-
lizacji i przygotowania terenu do produk-
cji przemysłowej w branży stoczniowej.

Ośrodek szkoleniowy, tworzony na po-
trzeby przemysłu stoczniowego i innych 
inwestorów ulokowanych na tym terenie,
to element projektu rewitalizacji i aktywi-
zacji obszarów postoczniowych. Jego celem
jest stworzenie sprzyjających warunków 
dla produkcji w oparciu o nowe technolo-
gie i wykwalifikowane kadry. 

– Od czasu ogłoszenia projektu Stocznia 
Gdańsk 4.0 Nowy początek konsekwent-
nie realizujemy zaplanowane prace, dzięki 
którym przywracamy ten teren dla nowo-
czesnej produkcji stoczniowej. Wychodząc 
naprzeciw rozwojowi przemysłu w kie-
runku robotyzacji i programowania, posta-

nowiliśmy wesprzeć pracodawców w przy-
gotowywaniu przyszłych pracowników do 
pracy w Przemyśle 4.0 – podkreśla Prze-
mysław Sztandera, prezes PSSE.

Częścią Przemysłu 4.0 jest robotyza-
cja, która wkroczyła już do wielu branż 
i wchodzi do kolejnych. Według eksper-
tów wkrótce roboty pojawią się w każdej 
z nich, a większość stanowisk pracy zosta-
nie zautomatyzowanych. Dlatego już dziś 
konieczne jest kształcenie kadr dla Prze-
mysłu 4.0, także w zakresie programowa-
nia i obsługi robotów. 

Robot przemysłowy na Wyspie Ostrów 
to nowoczesne 6-osiowe urządzenie do 
cięcia leserem metalu i tworzyw sztucz-
nych Fanuc Robot M-20iA. Do utworzo-
nego przez PSSE centrum szkoleniowego 
robot został przekazany przez Instytut 
Maszyn Przepływowych PAN.

www.strefa.gda.pl

Siemens

Powstaje pierwsza fabryka Siemensa 
dla Przemysłu 4.0 w Polsce

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ruszyło Centrum Programowania Robotów 
Przemysłowych na Wyspie Ostrów

W październiku powstanie zakład Siemensa produkujący wysokiej klasy szafy 
sterownicze. W Polsce będzie ich powstawać ponad tysiąc rocznie, co znacząco 
wpłynie na rozwój krajowego Przemysłu 4.0. Urządzenia będą również 
eksportowane do UE. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie blisko 150 osób.

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna uruchomiła na Wyspie 
Ostrów Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych. Młodzież 
uczyć się tam będzie również obsługi 
drukarek 3D. To jeden z pierwszych 
takich ośrodków w Polsce.

AKTUALNOŚCI
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Mimo wielu wyzwań cyfryzacja stała 
się dla biznesu koniecznością i prioryte-
tem – niezależnie od wielkości organiza-
cji i branży. W związku z tym Telekom 
nawiązał strategiczne partnerstwo z firmą 
Microsoft, w ramach którego wspól-
nie zapewnią usługi chmury publicznej 

Microsoft Azure, usług Dynamics 365 
i Office 365 w 9 krajach, w tym także 
w Polsce.

– Cyfrowa rewolucja stawia wiele 
wyzwań. Największym są oczekiwania 
klientów, które zmieniają się głównie przez 
firmy typowo cyfrowe. Te potrafią dostar-
czać usługi tu i teraz, mocno spersonali-
zowane, więc wszystkie firmy starej eko-
nomii muszą się do tego dostosować, a to 
wymaga głębokiej transformacji i zmiany 
sposobu myślenia. Kolejnym wyzwaniem 
są kompetencje pracowników i zdobywa-
nie talentów. Dziś każdy aspekt działalno-
ści firmy wymaga kompetencji technicz-
nych, digitalowych, więc wszyscy staramy 
się zdobyć te same zasoby, których na 
rynku jest zdecydowanie za mało – mówi 

Jakub Górnik, dyrektor odpowiedzialny za 
rozwój produktów w T-Mobile Polska.

Według Deutsche Telekom usługi 
chmurowe umożliwią firmom wdrażanie 
nowych rozwiązań w ciągu zaledwie kilku 
minut, oszczędzając od 30 do 50% kosz-
tów operacji IT w porównaniu z rozwiąza-
niami lokalnymi.

Według danych Eurostatu rozwiązania 
chmurowe wykorzystuje 11,5% polskich 
przedsiębiorstw, z czego jedną trzecią (ok. 
37%) stanowią duże firmy zatrudniające 
powyżej 250 pracowników. Dla porów-
nania z chmury korzysta ponad połowa 
przedsiębiorstw w Finlandii (65%), Szwe-
cji (57%) i Danii (56%).

www.biznes.newseria.pl

Deutsche Telekom

Wdrożenie chmury może przyspieszyć 
cyfryzację przedsiębiorstw
Według Deutsche Telekom usługi 
chmurowe mogą przyspieszyć cyfrową 
transformację firm w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Tymczasem 
w Polsce wciąż korzysta z nich 
raptem średnio co dziesiąta firma, 
przy czym prym wiodą głównie duże 
przedsiębiorstwa.

www.controlengineering.pl

igus®  Polska, tel.: 22 316 36 22   e-mail: mgawrys@igus.net
plastics for longer life®

Konstruowanie kół zębatych nie wymaga już dużych nakładów: konfiguracja  
wysoce odpornych na ścieranie kół zębatych, wg. indywidualnych potrzeb,  
w trybie online z możliwością natychmiastowego zamówienia dostawy.  
Drukowanie 3D bez kosztów narzędzi, opłacalna produkcja już od 1 sztuki. 

...Wyższa żywotność o 40%*

* W porównaniu do kół zębatych z polioksymetylenu (POM). Źródło: test koła ślimakowego, przeprowadzony z momentem 
obrotowym 5 Nm i z prędkością obrotową 12 obr./min w laboratorium igus o powierzchni 2750 mkw.        

Konfiguracja online w ciągu 1 minuty... Dostawa w ciągu 1 do 3 dni

/kolazebate

https://www.igus.pl/info/3d-print-gear-configurator?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
http://www.controlengineering.pl
http://www.biznes.newseria.pl
mailto:mgawrys@igus.net
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Głównymi organizatorami konferencji 
byli: Towarzystwo na Rzecz Ochrony Śro-
dowiska i Firma SKAMER-ACM. Współ-
organizatorami były firmy: ABB, AUMA, 
DANFOSS, EMERSON, GUENTHER, 
HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM, PEP-
PERL+FUCHS, SIMEX, TURCK, WEID-
MULLER, WIKA. W Konferencji wzięli 
udział przedstawiciele: uczelni technicz-
nych, przemysłu, biur projektowych, 
prasy technicznej i portali branżowych, 
oraz producenci i integratorzy systemów 
pomiarów i automatyki przemysłowej.

Część naukową zapewnili profesoro-
wie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Poli-

technik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Ślą-
skiej oraz państwowych wyższych szkół 
zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, 
którzy w swoich referatach poruszali pro-
blematykę automatyki i ochrony środo-
wiska z punktu widzenia badań nauko-
wych. Na czele delegacji naukowej stał 
prof. Ryszard Tadeusiewicz, który objął 
konferencję patronatem merytorycznym 
z wykładem „Automat wspomagający 
tworzenie dębowych lasów”. Mgr inż. 
Artur Sadzik reprezentujący Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii przedsta-
wił Platformę Przemysłu Przyszłości jako 
inicjatora i integratora krajowego eko-
systemu Przemysłu 4.0. Następnie prof. 
dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Poli-
techniki Warszawskiej omówił zaawan-
sowaną diagnostykę w Przemyśle 4.0. 
Z kolei prof. dr hab. inż. Leszek Trybus,

SKAMER-ACM 

XXIII Konferencja Automatyków w Rytrze
Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się w dniach 21–22 maja na 
XXIII Konferencji Automatyków w Rytrze. Tegoroczna konferencja odbywała się 
pod hasłem „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”.
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Wyniki badania pokazują, że współcześnie 
strategie firm przyjmują perspektywiczny 
cel dostosowania organizacji do wymo-
gów gospodarki „na żądanie”. Zarówno 
rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak 
i zwiększania liczby pracowników będą 
kluczowym elementem planów decyden-
tów w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad 
trzy czwarte (77 %) respondentów uważa, 
że zwiększenie liczby pracowników wypo-

sażonych w nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne jest najlepszym sposobem na 
wprowadzenie automatyzacji w magazy-
nie, ale tylko 35% ma jasną wizję, jak 
przeprowadzić taki proces. Aż 87% firm 
jest w trakcie powiększania swoich maga-
zynów lub planuje ich zwiększenie do 

2024 r., z czego 82% przewiduje w tym 
czasie wzrost liczby magazynów.

– Menedżerowie odpowiedzialni za 
IT i działalność operacyjną są przygoto-
wani, by sprostać rosnącym wymaganiom 
rynku. Stopniowo planują wdrażać roz-
wiązania mające na celu poprawę wydaj-
ności indywidualnej i zespołowej, które 
jednocześnie będą zgodne z funkcjonują-
cym w firmie obiegiem pracy – powie-
dział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwią-
zań w zakresie łańcucha dostaw w firmie 
Zebra Technologies. – Do 2024 r. lide-
rzy branży skoncentrują się na wprowa-
dzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań 
w celu stworzenia ekosystemu opartego na 
danych, który pozwoli osiągnąć optymalne 
połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. 
W efekcie pracownicy magazynów, wyko-
rzystując nowoczesne technologie brze-
gowe, umożliwią firmom zdobywanie prze-
wagi konkurencyjnej.

www.zebra.com

Zebra Technologies

Do 2024 roku 6 na 10 pracowników magazynów 
otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji
Zebra Technologies Corporation, lider 
na rynku komputerów mobilnych, ska-
nerów oraz drukarek kodów kreskowych,
oferujący także oprogramowanie do 
zarządzania zasobami, zaprezentowała 
wyniki badania „2024 Warehousing 
Vision Study”. W raporcie przeanalizo-
wano strategie menedżerów operacyj-
nych i IT w obszarze modernizacji ma-
gazynów i centrów dystrybucyjnych.

http://www.zebra.com
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reprezentujący Politechnikę Rzeszowską, 
przedstawił tendencje rozwojowe środo-
wisk inżynierskich dla systemów sterowa-
nia, a prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
z Politechniki Śląskiej opowiedział o współ-
czesnych systemach pomiarowych para-
metrów środowiska. Temat tegorocznego
wykładu prof. dr. hab. inż. Ireneusz Soliń-
skiego, reprezentującego Małopolsko-
-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, to: 
„Model integracji planowania rozwoju sieci 
przesyłowych energii elektrycznej z zielo-
nymi strefami energetycznymi”. Znaczenie
materiałów inżynierskich w automatyce 
omówił prof. Igor Kurytnik z Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęci-
mia. Następnie prodziekan ds. kształcenia 
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
AGH w Krakowie – dr inż. Andrzej Izwor-
ski – omówił rolę automatyki w medy-
cynie. Dr Rafał Solecki, reprezentujący 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, 
przedstawił „Możliwości dofinansowania 
projektów realizowanych przez przedsię-

biorstwa w zakresie OZE i B+R”. Z kolei 
inną ścieżkę dofinasowania zadań w kon-
tekście likwidacji niskiej emisji ze środ-
ków WFOŚiGW w Krakowie zaprezento-
wał dr inż. Paweł Korczak. Wykład tema-
tyczny „Ochrona środowiska – wyzwania 
dla automatyków” wygłosił przedstawi-

ciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa, mgr 
inż. Paweł Tomaszewski. 

Pozostałą część wypełniły prelekcje pro-
ducentów systemów automatyki o nowo-
ściach w ofercie oraz rozwiązaniach 
wspierających inżynierii środowiska.

www.konferencjaautomatykow.pl
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G rupa dziennikarzy z krajów nasze-
go regionu mogła zobaczyć miej-
sce, w którym powstają nowo-

czesne roboty współpracujące. Universal 
Robots sprzedał już ponad 34 tys. robo-
tów współpracujących, które używane są 
w kilku tysiącach środowisk produkcyj-
nych na całym świecie. Inżynierzy Esben 
Østergaard, Kasper Støy i Kristian Kassow
w trakcie wspólnych badań na Syddansk 
Universitet w duńskim Odense doszli do
wniosku, że rynek robotyki jest zdomino-
wany przez ciężkie, drogie i nieporęczne
roboty. Powstał więc pomysł, by opraco-
wać i udostępnić roboty przydatne ma-
łym i średnim przedsiębiorstwom – i tak 
w 2005 r. rozpoczęła działalność założona
przez nich firma, czyli Universal Robots. 
Już w 2008 r. pierwsze coboty serii UR5 
były dostępne na rynku duńskim i nie-
mieckim. Z ważnych dat w rozwoju firmy
warto wymienić rok 2015, w którym 

firma została wykupiona przez amerykań-
ski koncern Teradyne za 285 mln dolarów.
Teradyne jest deweloperem i dostawcą 
automatycznego sprzętu testowego (ATE), 
a jej klientami są m.in. takie koncerny, 
jak: Samsung, Qualcomm, Intel, Analog
Devices, Texas Instruments i IBM. W minio-
nym roku osiągnęła dochód na poziomie 
2,1 mld dolarów i zatrudniała 4900 pra-
cowników. Ma 50% rynku testów pro-
dukcyjnych półprzewodników, 40% w te-
stach produkcyjnych urządzeń bezprze-
wodowych i zajmuje pierwsze miejsce 
jako dostawca robotów współpracujących 
Universal Robots. Warto odnotować, że 
dziś UR działa w 18 krajach za pośredni-
ctwem 27 biur z udziałem w rynku cobo-
tów na poziomie 50–60%, zatrudnia 
ponad 650 pracowników z ponad 40 kra-
jów. Nad rozwojem ekosystemu robotów
współpracujących firmy pracuje więcej
niż 400 osób. Firma współpracuje też 

z około 300 partnerami dystrybuującymi 
coboty, a także wieloma firmami integra-
torskimi oraz może pochwalić się posiada-
niem 65 patentów.

Coboty z UR
Obecnie w ofercie Universal Robots są 
trzy modele robotów współpracujących: 
UR3/UR3e o udźwigu do 3 kg i zasięgu 
pracy ramienia robota 500 mm, UR5/UR5e 
to 5 kg i 850 mm, a dla największego 
z rodziny UR10/UR10e to odpowiednio
10 kg i 1300 mm. Warto zaznaczyć, że 
konstrukcyjnie i pod względem obsługi to 
takie same jednostki, różniące się tylko 
rozmiarem zastosowanych w nich elemen-
tów. Stanowią platformy, które można 
uzupełniać o różnego rodzaju narzędzia, 
chwytaki itp., w zależności od planowa-
nego do wykonania przez robota zadania.
UR+ to platforma produktowa, która uła-
twia automatyzację aplikacji oraz oferuje
szeroki wybór produktów dostarczanych 
przez zewnętrzne firmy, ale przetestowa-
nych i certyfikowanych do współpracy 
z systemem przygotowanym przez Univer-
sal Robots. Zapewnia to szybkie wdroże-
nie, proste programowanie i niezawodne 
działanie całości. To elementy takie jak 
różnego typu chwytaki, akcesoria, systemy

Świat stawia na coboty
Zwiedzamy zakład produkcyjny
UR w Odense

Każda, nawet najmniejsza firma może skutecznie wykorzystać 
robota współpracującego – przekonuje Jürgen Von Hollen, prezes 
Universal Robots. Żadne przedsiębiorstwo nie jest też za małe ani za 
duże dla robotyki. Coboty są bezpieczne, nie trzeba ich wygradzać, 
oddzielając od pracowników, łatwo je przemieszczać i dostosować 
ich pracę do potrzeb.
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wizyjne i oprogramowanie. Dzięki temu 
roboty, jak podaje firma, mogą wykony-
wać prace od montażu po malowanie, od 
paletyzacji po wkręcanie, od pakowania 
po polerowanie, od formowania wtrysko-
wego po spawanie lub wiele innych. 

Jak przekonywał w trakcie swojej pre-
zentacji prezes Jürgen Von Hollen, coboty 
czynią automatyzację łatwiejszą niż kie-
dykolwiek, nawet dla małych i średnich 
firm. Dziś, w czasach, gdy świat bar-
dzo szybko się zmienia, doświadczamy 
postępu w technologiach produkcyj-
nych, zmian na rynku pracy i w oczeki-
waniach klientów. Występuje też niesta-
bilność polityczna. Dlatego coraz ważniej-
sza jest elastyczność w produkcji, w tym 
w jej automatyzacji. Roboty muszą być 
dostosowane do szybkiej zmiany konfigu-
racji, każdy powinien móc je zaprogramo-
wać. Liczy się elastyczne wdrożenie, ogra-
niczone wymagania przestrzenne i współ-
praca z ludźmi. Robot powinien być eko-
nomicznym rozwiązaniem oraz przynosić 
szybki zwrot z inwestycji i oferować dyna-
miczną, elastyczną oraz dopasowującą się 
do potrzeb produkcję.

Odense i UR
Odense – trzecie pod względem wielkości 
miasto Danii, położone na Fionii, u ujścia 
do zatoki Odense Fjord, to jedno z naj-
starszych duńskich miast i miejsce naro-
dzin Hansa Christiana Andersena. Dziś 
również jeden z dziesięciu najlepszych 
na świecie klastrów w dziedzinie robo-
tyki i automatyzacji, z ponad setką firm 
i zatrudniający około 2600 pracowników. 
Odense znajduje się w czołówce, jeśli cho-
dzi o opracowywanie i produkcję robotów 
współpracujących dla przemysłu wytwór-
czego, a także technologii robotycznych 
i automatyzacyjnych dla sektora logi-
stycznego i spożywczego. Znajdujące się 
tu firmy są zorientowane na partnerstwo 
i mają silną tradycję współpracy publicz-
no-prywatnej oraz dostęp do najnowszej 
wiedzy i technologii dzięki współpracy 
z instytutami badawczymi i innowacyj-
nymi partnerami. Warto dodać, że Dania 
ma siódmą co do wielkości gęstość robo-
tów na świecie ze 166 robotami przypa-
dającymi na 10 tys. pracowników. Zakład 
produkcyjny UR, który mieliśmy okazję 
zobaczyć, również do produkcji robotów 
wykorzystuje własne roboty UR. Wszyst-
kie elementy i części, z których składa 

się roboty, są produkowane i dostar-
czane przez partnerów. W zakładzie pro-
wadzi się tylko kontrolę jakości i mon-
taż oraz testuje gotowe urządzenia przed 
wysłaniem do odbiorców. W 2019 r. Uni-
versal Robots utworzył na całym świecie, 
w tym w Polsce, Autoryzowane Centra 
Szkoleniowe – uzupełnienie bezpłatnego 
internetowego szkolenia Akademia Uni-
versal Robots. Akademia UR składa się 
z 9 modułów dotyczących programowa-
nia i obsługi cobotów. Z kolei w Autory-
zowanych Centrach Szkoleniowych każdy 
może przekonać się, jak proste w rzeczy-
wistości jest programowanie. Np. wodząc 
ramieniem robota, można zapamiętywać 
kolejne położenia i wskazywać mu czyn-
ności do wykonania. Po krótkim szkoleniu 
praktycznie każdy pracownik może przy-
gotować robota do pracy. Tym, co wyróż-
nia roboty UR na rynku, jest zachowanie 
dobrej proporcji pomiędzy możliwościami, 
jakością wykonania, precyzją i szybkością 
działania oraz ceną. Liczy się też oprogra-
mowanie, zapewnienie wsparcia i szeroki 
asortyment dostępnych w systemie kom-
patybilnych narzędzi i chwytaków.

Z wizytą w Mobile Industrial 
Robots
W Odense ma też swoją siedzibę firma 
Mobile Industrial Robots (MiR). Opraco-
wuje i wprowadza na rynek zaawansowa-
ne linie współpracujących i bezpiecznych
autonomicznych robotów mobilnych (AMR). 
Dzięki nim można sprawnie zorganizować
wewnętrzną logistykę w zakładzie, a zaj-
mujących się tym pracowników przenieść 
do bardziej wartościowych dla firmy dzia-
łań. Obecnie w ofercie MiR są roboty mo-
bilne (AMR): MiR100, MiR200, MiR500 
i MiR1000 (w zależności od ładowności 
w kg) są wykorzystywane przez producen-
tów z wielu branż i sektora opieki zdro-
wotnej, np. w szpitalach do automatyza-
cji transportu wewnętrznego. Wśród firm 
korzystających z autonomicznych robo-
tów mobilnych MiR w swoich zakładach 
produkcyjnych są między innymi: Airbus, 
Flex i Toyota Corporation. 

Jak stwierdził Jesper Sonne Thimsen, 
dyrektor sprzedaży na obszar CEE i Fin-
landii, w nadchodzących latach będzie 
rosło zapotrzebowanie na elastyczne roz-
wiązania, które usprawniają procesy 
produkcji i transportu. Dziś logistyka 
wewnętrzna zużywa dużą ilość zaso-

bów, które nie przyczyniają się bezpo-
średnio do tworzenia wartości. Trans-
port wewnętrzny odbywa się zwykle przy 
wykorzystaniu wózków widłowych, sys-
temów przenośników AGV i specjal-
nych wózków lub regałów do transportu. 
Zarówno roboty MiR, jak i UR są mon-
towane w Odense z elementów dostar-
czanych przez poddostawców i następ-
nie dokładnie testowane. W przykłado-
wej implementacji np. model MiR200 
w firmie Johnson Controls Hitachi pod-
nosi regały w magazynie i przenosi mate-
riały na linię produkcyjną, gdzie odbiera 
opakowania na odpady. Robot działa pod-
czas pełnej 8-godzinnej zmiany i wyelimi-
nował elektryczne wózki z hali produk-
cyjnej, dzięki czemu jest ona bezpieczniej-
sza dla pracowników. Firma cały czas roz-
wija swój system, dodając kolejne ele-
menty i rozwiązania, np. zastosowanie 
kamer w pomieszczeniach pozwala prze-
widzieć możliwe kolizje z obiektami nie-
widzianymi bezpośrednio przez robota 
i wcześniej na to zareagować, zatrzymu-
jąc go lub zmieniając trasę, po której się 
porusza. MiR zatrudnia 190 pracowni-
ków, w tym w dziale badań i rozwoju 
zatrudnionych jest 35% osób. Na świecie 
działa 167 dystrybutorów w 48 krajach. 
Biura firmy znajdują się poza Odense, 
w Nowym Jorku, San Diego, Barcelonie, 
Szanghaju, Tokio, Frankfurcie i Singapurze.

W Odense nie wytwarza się prostych 
elementów, tu tylko montuje się z nich 
gotowe produkty. Najważniejsze zarówno 
dla Universal Robots, jak i Mobile Indu-
strial Robots jest znaczenie działów badań 
i rozwoju. Można powiedzieć, że dziś 
robota współpracującego zbudować potra-
fiłoby wiele firm. Jednak to tylko element 
całego ekosystemu i dopiero taki może 
dać nabywcy pewność efektywnego wyko-
nania zadań związanych z automatyzacją 
i stawianych przed robotami oraz szyb-
kiego zwrotu z inwestycji (ROI).

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej.
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W iele osób wci  uwa a, e ludzie 
i roboty mog  dzia a  jedynie 
osobno lub ewentualnie – obok 

siebie. Utrzymuje si  obawa, e maszyny 
w przysz o ci zast pi  ludzi. W rzeczywi-
sto ci wspó istnienie i wspó praca pracow-
ników, automatycznych rozwi za  maszy-
nowych i robotów staje si  coraz bar-
dziej powszechna. A to dopiero pocz tek. 
Cyfryzacja zapewnia ogromne technologiczne 
mo liwo ci wdra ania wizji fabryki przysz o ci 
w praktyce. Inteligentne sieci wykorzystuj ce 
sztuczn  inteligencj  oferuj  mo liwo  kon-
wersji danych produkcyjnych na strategiczne 
informacje. Umo liwiaj  p ynn  integracj  

precyzyjnych technologii robotycznych, które 
dzia aj  z du  pr dko ci , uzupe nionych 
przez metodycznie bezpieczn  i prost  wspó -
prac  mi dzy lud mi i maszynami. 

Nowa era inteligentnej, 
zintegrowanej i interaktywnej 
produkcji
Zwi kszenie wydajno ci, zmniejszenie kosz-
tów, wzmocnienie konkurencyjno ci – to, 
co jest niezb dne do zabezpieczenia pozy-
cji na konkurencyjnych rynkach global-
nych, mo na wdro y  dzi ki innowacyjnym 
rozwi zaniom. Imponuj cym przyk adem 

FIRMA PREZENTUJE

Wizja „fabryki przysz o ci”

Nowa harmonia 
mi dzy cz owiekiem 
i maszyn
Aby polskie przedsi biorstwa nie zostawa y w tyle za konkurencj  
i mog y rywalizowa  na rynku wiatowym, potrzebuj  nowych 
koncepcji optymalizuj cych wydajno  produkcji. Bior c pod uwag  
post py w automatyzacji i rozwój sztucznej inteligencji, odpowiedzi  
na to wyzwanie mo e by  odpowiednio ugruntowana i ulepszona 
wspó praca cz owieka z maszyn . Obiecuj cy model nowej 
harmonii w fabryce opiera si  na inteligentnym, zintegrowanym 
i interaktywnym projektowaniu przysz ych procesów produkcyjnych 
– wspiera zapewnienie wysokich standardów ekonomicznych 
i zwi kszanie wydajno ci.

potencja u technologii jest nowy robot, który 
powsta  w wyniku partnerstwa firm OMRON 
i Techman. Umo liwia on, dotychczas niezwy-
kle trudn , automatyzacj  procesów, które 
tradycyjnie by y wykonywane przez ludzi. 
Robota bezproblemowo mo na zintegro-
wa  z robotem mobilnym, a tak e zautoma-
tyzowa  z o one zadania z wykorzystaniem 
kamery 3D. 

Jednym z przyk adów futurystycznego zasto-
sowania tych rozwi za  jest proces wybie-
rania pojemników. Robot szybko i precyzyj-
nie sortuje artyku y i umieszcza je tam, gdzie 
s  potrzebne, kamera 3D lokalizuje przed-
mioty i wysy a wspó rz dne do robota. 
Oprogramowanie obs ugiwane przez algo-
rytmy SI wykonuje zaawansowane obliczenia, 
konieczne do zoptymalizowanego wybierania 
towarów, np. dla niestandardowych zamó-
wie . Mobilny robot jest odpowiedzialny 
za pó niejszy transport. Wydajne po cze-
nie ró nych procesów produkcyjnych stanowi 
podstaw  elastycznej, niezawodnej produk-
cji i transportu materia ów. Daje przedsmak 
tego, co b dzie mo liwe w przysz o ci dzi ki 
koncepcji „nowej harmonii”, w której zinte-
growane, mobilne i wspó pracuj ce roboty 
pracuj  rami  w rami  z lud mi.

Bie ce unikanie 
nieprawid owo ci i awarii
Doskona o  operacyjna jest podstaw  bez-
piecze stwa inwestycji – zw aszcza w wie-
tle zmian w organizacji produkcji przemys o-
wej. Zmieniaj ce si  zachowania konsumen-
tów zmuszaj  producentów do elastycznego 
wytwarzania mniejszych ilo ci artyku ów 
w wi kszej liczbie wariantów, tak efektywnie 
i szybko, jak tylko jest to mo liwe. Fabryka 
przysz o ci musi by  pod czona do sieci, sta  
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si  bardziej elastyczna i szybciej przekszta -
ca  produkcj . Ostatecznym celem jest mo -
liwo  dostarczania spersonalizowanych pro-
duktów. W modelu automatyzacji, który spe -
nia ten wymóg, wszystkie urz dzenia i roz-
wi zania powinny dzia a  w sposób zinte-
growany.

Skuteczna kontrola jako ci jest niezb dna 
w liniach produkcyjnych i opakowanio-
wych. Organizacje, które s  w stanie identy-
fikowa  wadliwe produkty przed opuszcze-
niem fabryki lub nawet przed wytworzeniem, 
oszcz dzaj  czas i unikaj  kosztownych pro-
cesów ich wycofywania, zatrzymania pro-
dukcji czy potencjalnych szkód dla reputa-
cji. Równie wa na jest kontrola jako ci opa-
kowa  dla artyku ów takich jak ywno  lub 
leki. Nieczytelny kod kreskowy lub niepra-
wid owa data wa no ci mog  spowodowa  
konieczno  pozbycia si  niewadliwych towa-
rów. Na rynku mo na zauwa y  tendencj  do 
zaostrzania przepisów dotycz cych etykie-
towania produktów. Zgodnie z najnowszymi 
regulacjami UE z 2019 r. od linii produkcyj-
nych wymaga si  spe nienia jeszcze wy szych 
standardów kontroli jako ci.

Pozyskiwanie i przetwarzanie 
danych na obrze ach („edge”) sieci
W wyniku rosn cej automatyzacji linii pro-
dukcyjnych zwi ksza si  potrzeba zauto-
matyzowania procesów kontroli jako ci. 
Znaczne korzy ci mo e przynie  rozwi za-
nie, które pozwala maszynom zbiera  dane 
w celu optymalizacji serwisu zapobiegaw-
czego. Im wi cej danych gromadz  i prze-
twarzaj , tym bardziej inteligentna staje si  
maszyna, która pomaga wyd u y  ywot-
no  linii produkcyjnej, skróci  czas przesto-
jów i zwi ksza  wydajno . Kontroler Sysmac 
SI firmy OMRON zawiera bibliotek  serwisu 
prewencyjnego opart  na sztucznej inteli-
gencji. Gromadzi, analizuje i wykorzystuje 
dane na urz dzeniach „edge”, by przed u y  
ywotno  maszyn, wykry  nieprawid owo-
ci i zapobiec awariom. Nie jest wymagane 

po czenie z Internetem: u ytkownicy nie s  
ju  uzale nieni od przetwarzania w chmurze 
i mog  wykorzysta  potencja  SI do uzyskania 
przewagi biznesowej.

Przetwarzanie obrazu wspiera 
wykrywanie b dów
Coraz wa niejszym czynnikiem kontroli jako-
ci na liniach produkcyjnych jest inteligentne 

przetwarzanie obrazu – technicznie wdro-
one jako nowe rozwi zanie lub poprzez 

cz ciow  modernizacj  istniej cego sys-
temu. Kompaktowe systemy przetwarzania 
obrazu monitoruj  produkcj  w czasie rzeczy-
wistym i natychmiast reaguj  na b dy. Dane 
przesy ane przez system s  przetwarzane na 
miejscu i udost pniane centralnie za po red-
nictwem chmury do szczegó owej analizy, co 
pozwala podj  odpowiednie dzia ania.

Aby system inspekcji móg  podejmowa  
inteligentne decyzje, dane musz  by  prze-
chwytywane przez czujnik do przetwarza-
nia obrazu taki jak kamera. Mo na j  skonfi-

gurowa  do monitorowania ró nych aspek-
tów produktu – wykrywania defektów lub 
sprawdzania etykiet pod k tem b dów lub 
brakuj cych informacji. Dane s  analizo-
wane z du  moc  obliczeniow , aby porów-
na  proces rzeczywisty z docelowymi wyni-
kami. Po wykryciu problemów system odpo-
wiada zgodnie z zaprogramowanymi regu-
ami. Mo e automatycznie korygowa  b dy. 

Operator jest zawsze informowany, aby 
zabezpieczy  poprawno  procesów oraz 
w razie konieczno ci wdro enia dodatkowych 
dzia a .

Poniewa  system jest w pe ni podpi ty do 
sieci, zapewnia lepsze po czenie mi dzy 
maszynami na linii produkcyjnej, co skutkuje 
precyzyjn  kontrol  jako ci i wi ksz  wydaj-
no ci . Po wykryciu b du system cz sto 

automatycznie go kompensuje i nie ma to 
wp ywu na produkcj . Inteligentne rozwi za-
nia automatyzacji najnowszej generacji dzia-
aj  szybko, oferuj  du  moc obliczeniow , 

s  atwe w obs udze, tym samym zapewniaj  
przejrzyst  kontrol  jako ci w fabryce przy-
sz o ci. 

Elastyczno  – klucz do satysfakcji 
klienta i sukcesu biznesowego
Elastyczno  w organizacji i lokowaniu zaso-
bów jest jednym z kluczowych czynników 
sukcesu dla wydajnej produkcji. Obejmuje to 
mobilno  wykorzystywanych robotów oraz 
ich dostosowanie do konkretnych wymaga  
w praktyce. To kolejna zaleta skutecznego 
systemu kontroli jako ci i zarz dzania pro-
cesami.

cz c przetwarzanie obrazu, ruch, kon-
trol , bezpiecze stwo funkcjonalne i robo-
tyk  w jednym systemie zarz dzania, linie 
produkcyjne mo na atwiej dostosowa  do 
krótkich serii produkcyjnych i zmieniaj cych 
si  wymaga . Uk ad linii da si  szybko prze-
projektowa , a wzór s u cy do kontroli jako-
ci mo na atwo zaktualizowa  na pozio-

mie oprogramowania. Dzi ki temu ró ne 
warianty produktu lub nawet ró ne produkty 
s  bezproblemowo produkowane i pako-
wane. W rezultacie producenci nie musz  
martwi  si  o zmian  ca ych linii produkcyj-
nych – wystarczy e zainicjuj  aktualizacj  
oprogramowania uk adowego dla istniej -
cego rozwi zania, gdy jest to konieczne. 

„Nowa harmonia w fabryce” 
decyduje o produkcji przysz o ci
Sieci ludzi i maszyn to co  wi cej ni  tylko 
trend w kierunku efektywnej organizacji pro-
cesów i podzia u zada  w zak adach produk-
cyjnych. Wymierne korzy ci p yn ce z wdro-
enia koncepcji fabryki przysz o ci pozwalaj  

osi gn  wysok  wydajno . Ju  teraz poka-
zuj , jak systematyczna harmonizacja mo li-
wo ci ludzi i maszyn rewolucjonizuje produk-
cj  przy pomocy sztucznej inteligencji i robo-
tyki. Tworzy równie  nowe pod o e dla przy-
sz ych metod produkcji.

OMRON Polska
+ 48 22 458 66 66
industrial.omron.pl
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Pracuje Pan już od dekady w Mitsubishi
Electric… A jak wyglądała Pana kariera 
zawodowa, zanim trafił Pan 
do tej firmy?
To prawda. Mija właśnie 10 lat mojej 
pracy w Mitsubishi Electric, gdzie kie-
ruję działem Factory Automation Busi-
ness w regionie Europy, Środkowego 
Wschodu i Afryki. Wcześniej pracowa-
łem dla innych dużych firm zajmujących 
się automatyzacją. Studiowałem technolo-
gie produkcyjne, a po ukończeniu uczelni 
pracowałem w firmach zajmujących się 
produkcją oprogramowania. Połowę mojej 
dotychczasowej kariery zawodowej stano-
wiła praca dla amerykańskich producen-
tów oprogramowania na różnych pozio-
mach. Następnie zacząłem zajmować się 
automatyką. Obecnie bardzo dobre per-
spektywy otwierają się przed rozwiąza-
niami łączącymi technologie IT z automa-
tyką przemysłową. Wynika to z mojego 
doświadczenia i z zakresu wykorzystania 
informatyki oraz automatyki w przemyśle.

Jednym z podstawowych rozwiązań 
oferowanych przez Mitsubishi 
jest e-F@ctory...
Jest to koncepcja sektora Automatyki 
Przemysłowej Mitsubishi Electric, zakła-
dająca coraz większy wpływ cyfryzacji na 
działalność przedsiębiorstw. W związku 
z tym Mitsubishi Electric wspiera swo-
ich klientów w dalszym rozwijaniu ich 
modeli biznesowych, oferując doradz-
two w zakresie automatyki przemysło-
wej i technologii informacyjnej. Strategię 
e-F@ctory opracowaliśmy już 14 lat temu 
w czasach, w których nikt nie mówił jesz-
cze o koncepcji Przemysłu 4.0. Już wtedy 
byliśmy przekonani, że dla przedsię-
biorstw produkcyjnych jest to odpowiedni 
moment, by działały bardziej komplek-
sowo, obejmując w jednym systemie wiele 
różnych aspektów związanych z produk-
cją. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że tak 
bardzo rozwinie się wykorzystanie Inter-
netu w przemyśle. Teraz wiemy, że była 
to nasza ważna decyzja strategiczna.

Mitsubishi Electric wspiera 
nowoczesną produkcję
Hartmut Pütz Product Marketing Director w firmie Mitsubishi 
Electric, który jest odpowiedzialny za rozwój dywizji automatyki 
przemysłowej w regionie EMEA, rozmawiał z nami m.in. o koncepcji 
e-Factory, obecnym rynku robotów współpracujących, korzyściach 
płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach 
wspierających predykcyjne utrzymanie ruchu.
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Czy w ofercie firmy znajdują się techno-
logie Edge Computing do obliczeń i zbie-
rania danych bezpośrednio z maszyn?
Poza przemysłowymi komputerami PC 
mamy też swoje urządzenia MELIPC. 
Dzięki nim zbieramy dane z systemów 
automatyki, konsolidujemy je i przesy-
łamy do chmury obliczeniowej. Ważne 
jest, że wykorzystujemy w tych produk-
tach również sztuczną inteligencję (AI). 
Dzięki temu można w znacznie prost-
szy sposób wykorzystać spływające stale 
dane do wykonania złożonych analiz, co 
pozwala zastosować je w systemie pro-
dukcyjnym. Jeśli nie korzystałoby się 
z przetwarzania „Edge Computing”, to 
obróbka spływających stale danych przez 
systemy wyższego stopnia zajmowałaby 
dużo czasu, liczonego nawet w godzi-
nach. Dla nas AI to nie statystyka, ale 
zestaw algorytmów i matematycznych for-
muł, dzięki którym możemy zredukować 
ilość informacji oraz zoptymalizować algo-
rytmy. Komunikacja zwrotna z maszy-
nami wykonywana w czasie rzeczywistym 
pozwala zmieniać ich działanie. W kon-
sekwencji można łatwo zarządzać i opty-
malizować procesy produkcyjne. Nasze 
systemy są implementowane w ukła-
dach elektronicznych o powierzchni nie 
większej niż 1 cm². Opracowujemy je 
w naszym centrum R&D, które mieści się 
w Osace. Takie układy są też wykorzysty-
wane w samochodach autonomicznych.

Czy te technologie mogą pomóc np. 
w utrzymaniu ruchu w przemyśle?
Tak, dzięki predykcyjnemu utrzymaniu
ruchu firmy mogą zaoszczędzić znaczne 
kwoty przy bardzo ograniczonych inwe-
stycjach z ich strony. Jeśli myśli się o kolej-
nym kroku automatyzacji, takim jak kon-
trola procesów produkcyjnych w czasie
rzeczywistym z komunikacją zwrotną 
i optymalizacją, jest to oczywiste. Imple-
mentujemy taką technologię np. w naszych 
robotach i w nowej generacji robotów 
wyposażonych w nowe kontrolery (funk-
cje predykcyjne i prewencyjne są w nie 
wbudowane). Mierzymy i monitorujemy 
każde działanie robota oraz możemy prze-
widzieć, że może on przestać prawidłowo 
funkcjonować w ciągu następnych dwu 
lub trzech dni, jeśli będzie wykorzystywany 
w taki sam sposób. Dzięki temu służby 
utrzymania ruchu mogą zaplanować prace 
remontowe z odpowiednim wyprzedze-
niem i w najlepszym dla firmy czasie.

Jeśli mówimy o robotach, to jaka może 
być ich przyszłość w najbliższym czasie? 
Jak wygląda w praktyce wykorzystanie
w procesach produkcyjnych symulacji
cyfrowych, np. technologii takich jak 
tzw. cyfrowi bliźniacy?
Częścią naszej strategii jest współpraca 
z firmami, takimi jak: SAP, IBM, Oracle 
i Microsoft. Sama technologia digital twins 
nie ma dla nas i użytkowników robotów 
dużej wartości. Zależy nam bardziej na 
tym, by łatwiejsza była kontrola i obsługa 
robotów, w tym predykcyjne i prewen-
cyjne ich utrzymanie. System informa-
tyczny firmy powinien otrzymywać infor-
macje, dzięki którym można zlokalizować 
i zaplanować wykonanie czynności kon-
serwacyjnych, ustalić jej harmonogram, 
zamówić i zgromadzić części w magazynie 
itp. System może ustalić, że np. w kolejny 
wtorek między godziną 8 a 9 najlepiej wy-
konać prace ze względu na operacje pro-
dukcyjne. System wykorzystuje też tech-
nologię wirtualnej rzeczywistości (VR). 
Pracownik wyposażony w okulary google 
glass, podchodząc do robota, widzi część, 
którą należy wymienić, a system podpo-
wiada mu kolejne czynności, jakie ma 
wykonać. Takie rozwiązanie rozwijamy 
już od dwóch lat.

Co Pan sądzi o obecnie wykorzystywa-
nych w zakładach produkcyjnych 
systemach IT? 
Moim zdaniem np. koncepcja relacyjnych 
baz danych jest niewłaściwa, bo dziś nie 
spełnia warunku działania w czasie rze-
czywistym. Nie ma monolitycznych sys-
temów od jednego dostawcy, jakimi były 
kiedyś np. systemy mainframe firmy IBM. 
Wierzymy, że nie ma dziś jednej firmy, 
która może spełnić wszystkie oczekiwania 
klientów w dobie Przemysłu 4.0. Klient 
chce korzystać z dowolnego systemu 
i dokonać wyboru. Jeśli chce użyć czegoś 
w rodzaju kontrolowanego systemu, może 
wybrać nas i uzupełnić o inne oferty i fak-
tycznie skorzystać ze zintegrowanego roz-
wiązania. Koncentrujemy się na ofercie 
systemów kontroli, zwłaszcza dla takich 
branż, jak: przemysł motoryzacyjny, pro-
dukcja wyświetlaczy OLED, elektronika 
konsumencka, opakowania, infrastruktura, 
budowa maszyn, a także dostawy energii.

Jak z perspektywy firmy Mitsubishi 
wygląda obecny rynek robotów współ-
pracujących (cobotów)?

Jeśli spojrzymy na firmy produkujące 
coboty i miejsca, w których są instalo-
wane, to w zakładach produkcyjnych 
wykorzystujących je obecnie znajdziemy 
również typowe roboty przemysłowe. 
Wynika to z tego, że coboty mają ograni-
czoną szybkość ruchu ze względu na bez-
pieczeństwo pracowników pracujących 
obok nich. Również nie są tak dokładne 
i precyzyjne. Czas „życia” cobota jest też 
relatywnie krótki. To ograniczenie w ich 
zastosowaniu. Wierzymy, że w ciągu naj-
bliższych kilku lat będą tylko uzupeł-
nieniem robotów przemysłowych. Nato-
miast roboty przemysłowe wyposaża się 
w rodzaj pokrycia (skóry), gdzie umiesz-
czane są czujniki. Dzięki temu, jak rów-
nież dzięki zastosowaniu w nich nowo-
czesnych inteligentnych sterowników, 
jeśli tylko wykryją w swoim pobliżu obec-
ność człowieka, przechodzą automatycz-
nie w tryb pracy bezpiecznej. Jeżeli nie 
będzie człowieka w pobliżu (jego obec-
ność wykrywają monitory i sensory), to 
wtedy robot przemysłowy pracuje z pełną 
szybkością. W przypadku gdy pracownik 
będzie w pobliżu, robot zwolni, a jeśli go 
dotknie, wtedy natychmiast się zatrzyma. 
Takie wyposażenie spowoduje, że roboty 
przemysłowe wejdą na kolejny poziom. 
W przyszłości również coboty zyskają spe-
cyfikację robotów przemysłowych i będą 
zdatne także do zadań wykonywanych 
dziś przez roboty przemysłowe.

Jaka czeka nas przyszłość w zakładach 
produkcyjnych ciągu najbliższych 
5–10 lat?
Kiedyś przemysł napędzała ropa naftowa, 
dziś napędzają go dane. Systemy informa-
tyczne będą w jeszcze większym stopniu 
wykorzystywać analizę danych, a te będą 
pochodziły również z systemów automa-
tyzacji. Dane są też kluczem do nauki 
i doskonalenia systemów decyzyjnych 
wspieranych przez sztuczną inteligencję.
To przeniesie systemy decyzyjne na nowy, 
wyższy poziom. Dlatego tak ważne są dziś
rozwiązania Edge Computing, np. takie, 
jakie oferuje Mitsubishi Electric. Na pewno
będziemy potrzebować specjalistów od 
inżynierii danych i data scientist. Dziś 
brakuje ich na rynku, podobnie jak eks-
pertów od sztucznej inteligencji.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Michael Majchrzak

www.controlengineering.pl
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P rogramowanie drabinkowe, pozo-
stające wciąż wiodącym językiem 
programowania sterowników PLC, 

jest proste i graficznie przypomina sche-
mat przekaźników i cewek. Czy logika 
drabinkowa jest najlepszym rozwiązaniem 
w przypadku sterowania obecnymi oraz 
przyszłymi skomplikowanymi systemami 
automatyki oraz jak wypada w porówna-
niu z innymi językami programowania? 
Okazuje się, że odpowiedź na te pytania 
nie jest taka prosta.

Początki programowania 
drabinkowego
Automatyka istniała przed pojawieniem 
się sterowników PLC – często wykorzysty-

wała sieć przekaźników sterujących daną 
aplikacją. Zasadniczo więc programowa-
nie takie jak znamy we współczesnej for-
mie w zasadzie nie było potrzebne. Inży-
nier projektował obwód, a jego instala-
cję wykonał elektryk. Obwód mógł zostać 
zapisany jako schemat przypominający 
drabinkę, stąd nazwa programowania dra-
binkowego (rys. 1).

Gdy pojawiły się sterowniki PLC, były 
one wówczas rozwiązaniem obiecują-
cym dla automatyki, ale nikt nie wiedział, 
w jaki sposób je zaprogramować. Wów-
czas ktoś wpadł na pomysł programowa-
nia sterowników PLC za pomocą sche-
matu drabinkowego, na wzór popularnych 
schematów drabinkowych, co pozwoliło 
na przewartościowanie ówczesnych umie-
jętności programowania. Inżynierowie 
i elektrycy mogli czytać i rozumieć pro-
gram, a projekty z zakresu automatyki 
mogły być realizowane w podobny sposób 
jak układy przekaźnikowe.

Przed erą PLC przekaźniki zajmo-
wały sporo przestrzeni w szafie sterow-

Jon Breen

Przyszłość 
programowania drabinkowego
Programowanie drabinkowe jest najczęściej wybieranym językiem 
przez producentów wytwarzających produkty jednostkowe (discrete 
manufacturing). Jego przydatność w porównaniu do innych języków 
programowania opisanych w standardzie IEC 61131-3 zależy jednak 
m.in. od stopnia zaawansowania aplikacji.

↗ Rys. 1. Przykład diagramu logiki drabinkowej. 
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przycisk start

przełącznik przenośnika

przycisk stop

 hydrauliczna pompa

 hydrauliczna pompa

silnik przenośnika

W skrócie

 →  Programowanie drabinkowe 
jest najczęściej stosowanym 
językiem programowania 
w branży wytwarzania jed-
nostkowego.

 →  W przypadku bardziej za-
awansowanych aplikacji inne 
języki normy IEC 61131-3 
oraz języki programowania
PC mogą być bardziej 
przydatne.

 →  Do każdego zastosowania 
możemy zaimplementować 
sterowanie za pomocą róż-
nych języków programowa-
nia – warto więc znać ich tak 
wiele, jak to tylko możliwe.

TEMAT NUMERU
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niczej, były kosztowne i wymagały dłu-
giego czasu instalacji. Ograniczała je rów-
nież dwustanowa natura ich działania. 
Brak możliwości obsługi sygnałów analo-
gowych, wykonywania obliczeń, zbierania 
danych (nie licząc ograniczonych funkcji 
liczących i mierzących czas w przypadku 
przekaźników specjalnie do tego przezna-
czonych). Nawet największe i najbardziej 
skomplikowane systemy były ograniczone 
możliwościami technicznymi przekaźni-
ków, więc język programowania drabinko-
wego nie musiał być skomplikowany.

Obecnie mikrokontroler znajdujący 
się w urządzeniu PLC ma znacznie więk-
sze możliwości niż przekaźniki, a jego atu-
tami są dodatkowo niższy koszt, mniej-
sza ilość zajmowanej przestrzeni i krótszy 
czas implementacji. W rezultacie języki 
programowania PLC dostosowały się do 
możliwości, które stwarzają te urządze-
nia. Logika drabinkowa oferuje więc dzi-
siaj znacznie więcej niż dawniej. Sterow-
niki PLC są szeroko używane w stero-
waniu sygnałami analogowymi, śledze-
niu danych z obiektów (kody kreskowe, 
wyniki testów, kalibracja), sterowaniu 
ruchem oraz w wielu innych zadaniach, 
a programowanie drabinkowe jest wciąż 
najbardziej rozpowszechnionym językiem 
programowania. 

Wraz z rozwojem języków programo-
wania i stopniem skomplikowania auto-
matyki programowanie sterowników 
PLC stało się osobną dziedziną specja-
lizacji. Programowanie drabinkowe nie 
jest już językiem dostępnym dla elektry-
ków, a umiejętność tworzenia programów 
w tym języku nie jest już popularną umie-
jętnością wśród pracowników.

Inne języki programowania PLC
Programowanie w przemyśle kształtują 
dwa czynniki: standard IEC 611311-3, 
przemysłowy standard programowania 
stworzony przez międzynarodową komi-
sję elektrotechniczną IEC, oraz języki pro-
gramowania pochodzące z komputerów 
osobistych. Języki te częściej wzajemnie 
się uzupełniają, niż stanowią swoje prze-
ciwieństwo.

IEC 61131-3
Wraz z rosnącą popularnością sterowni-
ków PLC w przemyśle powstała potrzeba 
opracowania standardu wspomagają-

cego programowanie. Komitet IEC roz-
wiązał ten problem za pomocą standardu 
języków programowania IEC 61131, 
zwłaszcza w części trzeciej dokumentu 
IEC61131-3. 

Zdefiniowano cztery języki programo-
wania, które mogą być stosowane zamien-
nie: język drabinkowy, diagramy bloków 
funkcjonalnych, język strukturalny, pro-
gramowanie za pomocą listy instrukcji 
oraz język schematów sekwencyjnych.

Każdy język ma mocne i słabe strony. 
Różne języki programowania mogą zostać 
wykorzystane przy tworzeniu jednego pro-
gramu, aby w jak najlepszy sposób wyko-
rzystać jego różne funkcje. Opinie na 
temat tego, jaki język jest najlepszy do 
określonego zadania, mogą być podzie-
lone (rys. 2). Ogólnie mówiąc, proces 
może być dyskretny lub ciągły. Trendem 
w automatyce jest również wykorzystanie 
w danym procesie jednego rodzaju sygna-
łów – albo w większości cyfrowych, albo 
w większości analogowych.

Języki programowania pochodzące
z komputerów osobistych
Języki programowania pochodzące ze 
świata komputerów osobistych wykorzy-

stuje się w automatyce do specjalnych 
zadań i sterowania urządzeniami pery-
feryjnymi. Ich zastosowaniami są np. 
obróbka baz danych lub programowanie 
sprzętów automatyki peryferyjnej, takich 
jak kamery i roboty. Programowanie za 
pomocą języka strukturalnego, opisane 
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↗ Rys. 2. Przedstawienie języków programowania standardu IEC 61131-3 wraz z najlepszym ich 
zastosowaniem pod kątem łatwości tworzenia kodu i jego przejrzystości.
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Wraz z rozwojem języków 
programowania i stop-
niem skomplikowania 
automatyki programowa-
nie sterowników PLC stało 
się osobną dziedziną spe-
cjalizacji. Programowa-
nie drabinkowe nie jest 
już językiem dostępnym 
dla elektryków, a umiejęt-
ność pisania programów 
w tym języku nie jest już 
popularną umiejętnością 
wśród pracowników.
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w standardzie IEC 61131, jest podobne 
do języka programowania Pascal, który 
był popularnym językiem programowa-
nia komputerów osobistych, podczas gdy 
tworzono standard IEC. Od tamtego czasu 
Pascal nie jest już tak często stosowany, 
ale jest doskonałym przykładem na to, 
w jaki sposób branża automatyki zapoży-
czyła rozwiązania z komputerów osobi-
stych. Obecnie przykładami języków pro-
gramowania komputerów osobistych sto-
sowanych w automatyce są język C++, 
Java oraz C#. Języki te mają ogromne 
możliwości, ale nie znalazły stałego miej-
sca w automatyce.

Trzy pytania dotyczące 
programowania
Zanim porównamy programowanie dra-
binkowe do innych języków programo-
wania ważne jest, aby zrozumieć, co pro-
gram tak naprawdę musi zrobić. Program 
powinien sterować procesem automatyki, 
co jest możliwe wirtualnie w przypadku 
każdego języka programowania. Jednak 
w świecie rzeczywistym istnieją również 
inne wymagania. W dużej mierze spro-
wadza się to do łatwości odczytu języka. 
Zanim wybierzemy odpowiedni język pro-
gramowania, warto odpowiedzieć na trzy 
ważne pytania:

a) Czy programista lub technik utrzymania 
jest w stanie zrozumieć kod?

b) Czy możemy łatwo znaleźć problemy 
i zminimalizować przestój maszyny?

c) Czy potrafimy w prosty sposób dodać 
nową funkcję do kodu?

Istnieją pewne cechy języków programo-
wania, które wpływają na umiejętność 
pisania przejrzystego kodu przez progra-
mistę. Na wybór języka programowania 
największy wpływ ma 9 poniższych czyn-
ników:

1.  Ogólna wiedza
Logika drabinkowa jest powszechnie sto-
sowana, więc z łatwością możemy zna-
leźć osobę, która będzie w stanie odczytać 
kod. Inne języki programowania opisane 
w standardzie IEC 61131 mogą lepiej 
sprawować się w przypadku pewnych 
gałęzi przemysłu, ale nie są tak powszech-
nie stosowane i rozumiane, jak język dra-
binkowy. Języki programowania pocho-
dzące ze świata komputerów osobistych, 
stosowane w automatyce, zaczynają być 

bardzo popularne oraz oferują obszerne 
wsparcie techniczne. Nie jest to jednak 
zawsze prawda w środowisku przemy-
słowym, gdzie ich potencjalne zalety nie 
wydają się już tak istotne.

2. Dokumentacja wewnętrzna
Każdy język programowania ma swój wła-
sny sposób opisywania zawartości pro-
gramu za pomocą języka potocznego. 
W przypadku programowania drabin-
kowego jest to dodawanie komentarzy. 
Działa to dobrze na jednym szczeblu dra-
binki kodu, ale może być mniej pomocne 
w przypadku bardziej skomplikowanego 
programu lub wykonywania działań mate-
matycznych. 

Języki opisane w standardzie IEC róż-
nią się od siebie, lecz ogólnie można 
w przystępny sposób opisywać i komento-
wać te funkcje, do których zostały stwo-
rzone, np. w przypadku programowania 
strukturalnego możemy w wygodny spo-
sób dokumentować działania matema-
tyczne i pętle.

Języki programowania komputerów 
osobistych mają więcej dostępnych funk-
cji z wieloma opcjami na wewnętrzne opi-
sywanie działania kodu, a czasem nawet 
automatycznie generują dokumentację 
z kodu źródłowego, która dostarcza infor-

macji programiście lub technikowi, co 
pozwala szybko zrozumieć kod.

3. Struktury decyzyjne i pętle
Proste działania programowania sprowa-
dzają się do zależności: „Jeśli coś się sta-
nie, to wykonaj daną czynność”. Jest to 
struktura decyzyjna zwana if then. Jest 
ona łatwa w użyciu i zrozumieniu we 
wszystkich opisywanych w artykule języ-
kach. Co jednak, jeśli programista chce 
rozszerzyć funkcje programu i wywołać 
dane działanie więcej niż raz? Taka struk-
tura nie może być łatwo zbudowana za 
pomocą programowania drabinkowego, 
a jej tworzenie zwykle skutkuje powsta-
niem nieczytelnego kodu. Programowa-
nie strukturalne i języki programowania 
komputerów osobistych nadają się znacz-
nie lepiej do tworzenia struktur decyzyj-
nych i pętli.

4. Działania matematyczne
Dodawanie i odejmowanie to proste dzia-
łania, które można poprawnie wykony-
wać w każdym języku programowania. 
Co jednak w przypadku implementowa-
nia skomplikowanych działań matema-
tycznych? Logika drabinkowa wspiera 
arytmetykę i kilka podstawowych funk-
cji, takich jak wartość absolutna lub pier-
wiastki, lecz obliczenia zawierające wię-
cej składowych mogą być mniej czytelne. 
Komentarze są często odseparowane gra-
ficznie od funkcji, które opisują, a wyko-
nując tę samą formułę matematyczną wię-
cej niż raz, wprowadzamy zamieszanie, 
ponieważ pętle wyglądają nieprzejrzy-
ście. Programowanie strukturalne i języki 
programowania pochodzące z kompu-
terów osobistych są lepszym rozwiąza-
niem w przypadku rozszerzonych funkcji 
matematycznych. Języki programowania 
PC oferują również możliwość stosowa-
nia zaawansowanych funkcji matematycz-
nych do każdego zastosowania i cechują 
się łatwością użycia.

5. Przejrzystość
Czytanie nieznanego programu jest jak 
czytanie powieści przygodowej przez 
rolkę kartonu. Musisz kartkować w przód 
i w tył pomiędzy różnymi częściami 
książki, dostrzegając jedynie mały frag-
ment strony na raz. Ilość kodu, która mie-
ści się na ekranie, może wpływać na zdol-
ność programisty do zrozumienia zasady 
działania programu. Logika drabinkowa 

TEMAT NUMERU

Z biegiem czasu języki 
programowania dostoso-
wały się do nowych moż-
liwości PLC, więc dziś 
logika drabinkowa rów-
nież oferuje znacznie wię-
cej niż w przeszłości. Ste-
rowniki PLC są powszech-
nie używane w sterowa-
niu sygnałami analogo-
wymi, śledzeniu danych 
z obiektów (kody kre-
skowe, wyniki testów, 
kalibracja), sterowa-
niu ruchem oraz w wielu 
innych zadaniach.
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jest zwykle wyświetlana w postaci pięciu 
szczebli drabinki kodu na ekranie w jed-
nym momencie. Forma graficzna sprawia,
że informacja jest rozproszona, a progra-
miście jest ciężko ujrzeć pełen obraz. Pro-
gramowanie sekwencyjne oraz graficzne 
eliminują ten problem dzięki zwartej i za-
awansowanej formie kodu, przypominają-
cej krótką książkę ze spisem treści. Języki, 
które wykorzystują zapis tekstowy (pro-
gramowanie strukturalne i języki PC) są 
bardziej skondensowane, a na ekranie jed-
nocześnie widzimy 30 do 50 linii kodu.

6. Hermetyzacja i ponowne 
wykorzystanie kodu
Jaka jest metoda na rosnące skomplikowa-
nie kodu? Abstrahowanie. Gdy jedziemy 
samochodem, kierowca nie myśli o kącie 
wyprzedzenia zapłonu, działaniu kon-
troli trakcji i sposobie chłodzenia silnika. 
Wszystkie te procesy działają osobno, 
samoistnie i samodzielnie. W programo-
waniu taki proces nazywamy abstrahowa-
niem, a jego stosowanie oznacza nie tylko 
prostszy kod, ale również możliwość jego 
ponownego użycia. Jeśli kod jest napi-
sany w celu obliczania ogólnej sprawno-
ści sprzętu (OEE) w ciągu każdej godziny 
w ciągu dnia, to program może liczyć 
sprawność raz, a następnie możemy go 
używać co godzinę. Języki programowa-
nia IEC 61131 oraz programowanie dra-
binkowe dobrze się do tego nadają. Języki 
programowania pochodzące z kompute-
rów PC wykorzystują funkcje obiektowe, 
co sprawia, że cechują je jeszcze większe 
możliwości. Języki programowania stan-
dardu IEC 61131 mają możliwość stoso-
wania funkcji obiektowych, ale nie zawsze 
narzędzia te są implementowane przez 
producentów PLC, co oznacza, że progra-
miści często nie mogą z nich korzystać. 

7. Biblioteki
Biblioteki pozwalają na ponowne użycie 
kodu jeszcze efektywniej przez dodanie 
czyjegoś kodu do programu jako abstra-
howanej i przetestowanej części naszego 
kodu. Tak samo jak w przypadku samo-
chodu, użytkownik nie musi wiedzieć, 
w jaki sposób działa silnik, aby z niego 
korzystać. Programowanie drabinkowe 
i języki IEC mają ograniczone wsparcie 
dla tego typu funkcji.

Języki programowania komputerowego 
mają obszerne wsparcie bibliotek, czę-
sto za darmo. Celem tych narzędzi nie jest 

zastąpienie funkcji programowania dra-
binkowego, ale często rozwiązania te sto-
suje się w obszarach, gdzie programowa-
nie drabinkowe jest mniej przydatne – 
takich jak wykonywanie obliczeń, inspek-
cja wizyjna oraz obróbka danych.

8. Analogowe vs. cyfrowe
W wielu przypadkach problem „analo-
gowy kontra cyfrowy” przypomina roz-
wiązywanie równania matematycznego. 
Logika drabinkowa dobrze radzi sobie 
z cyfrowymi sygnałami i informacją, ale 
jest nieużyteczna w przypadku sygna-
łów analogowych. Programowanie za 
pomocą bloków funkcyjnych, czyli jeden 
z języków IEC, bardzo dobrze obsługuje 
sygnały analogowe, lecz gorzej radzi sobie 
z obsługą sygnałów cyfrowych. Progra-
mowanie strukturalne oraz języki progra-
mowania komputerów osobistych zwy-
kle dobrze sobie radzą z oboma rodzajami 
sygnałów, jednak z powodu ich większej 
uniwersalności istnieje potrzeba, aby pro-
gramista lepiej organizował kod w celu 
zapewnienia większej czytelności.

9. Determinizm
Zwykle w automatyce bardzo ważne 
jest, aby sterownik (PLC, PC) odczyty-
wał sygnały, wykonywał program i stero-
wał wyjściami w powtarzalnej ramie cza-
sowej (np. 15 ms). Taki proces zwany 
jest determinizmem czasowym. Programo-
wanie drabinkowe oraz wszystkie języki 
standardu IEC to języki deterministyczne. 
Języki programowania komputerów osobi-
stych działają na innej zasadzie, np. język 
C++ może być deterministyczny, ale bar-
dziej zaawansowane języki, takie jak Java 
i C#, nie są językami deterministycznymi.

Która z opcji jest najlepsza?
Jak więc programowanie drabinkowe 
wypada na tle innych języków? Oka-
zuje się, że jest ono najczęściej stosowa-
nym językiem programowania w auto-
matyce przemysłu jednostkowego, gdzie 
najczęściej używa się cyfrowych wejść 
oraz wyjść. Z drugiej strony w przemy-
śle przetwórczym, gdzie popularne są wej-
ścia i wyjścia typu analogowego, dobrze 
sprawdza się wykorzystanie języka blo-
ków funkcyjnych.

Oczywiście preferencje danej branży 
przemysłu zależą w głównej mierze od 
jednego czynnika – wsparcia technicz-
nego. Dostępne wsparcie zależy głów-
nie od norm stworzonych w przeszłości, 
ponieważ wpływają one na doświadcze-
nie dzisiejszych pracowników z danym 
językiem. Ponieważ logika drabinkowa ist-
nieje już bardzo długo, to wykorzystanie 
nagle innego języka mogłoby wydawać się 
złym posunięciem.

Nowi pracownicy posiadają doświad-
czenie z tekstowymi językami programo-
wania, a nie z logiką drabinkową. Wraz ze 
zmianą pokolenia siły pracowniczej pre-
ferencje przemysłu będą zmierzać w kie-
runku tekstowych języków programo-
wania, ze względu na istnienie lepszego 
wsparcia. W końcu w automatyce będą 
wykorzystywane różne języki programo-
wania, a trzymanie się wyłącznie jednego 
języka może być przeszkodą w osiągnię-
ciu celu.

Sterowniki PLC pozwolą na wykorzy-
stanie jednego lub więcej języków, podob-
nie jak w przypadku urządzeń peryferyj-
nych. Dlatego ważne jest, aby programi-
sta wiedział, jakie języki programowa-
nia są dostępne i do czego należy je stoso-
wać oraz w jaki sposób używać ich w celu 
opracowania czytelnego kodu, z odpo-
wiednim wsparciem technicznym.

Jon BreenJon Breen jest założycielem i właścicielem 
firmy Breen Machine Automation Services. 
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Warto rozważyć

Jakie czynniki są dla Państwa 
najważniejsze przy podej-
mowaniu decyzji o rodzaju 
stosowanego języka progra-
mowania? 
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Nowe pokolenie pra-
cowników ma większe 
doświadczenie z teksto-
wymi językami programo-
wania niż z logiką drabin-
kową. Dlatego preferen-
cje przemysłu będą zmie-
rzać w kierunku języków 
tekstowych, ze względu 
na lepsze wsparcie.
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W ielu młodych naukowców, inży-
nierów, technologów i mate-
matyków (STEM), biorących 

udział w programie FIRST oraz innych 
programach dla szkół wyższych, używało 
lub programowało kiedyś Raspberry Pi, 
Arduino lub inny mikrokontroler. Więk-
szość uczniów w sposób domyślny uczy 
się programowania obiektowego, dlatego 
właśnie ten rodzaj programowania jest 
przez nich najczęściej wybierany. 

Jednak rozwiązania automatyki prze-
mysłowej wykorzystują programowa-
nie drabinkowe (ang. ladder diagram). 
Od prawie 50 lat programiści z wielo-
letnim doświadczeniem z sympatią pod-
chodzą do tego sposobu programowania. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że ludzie 
ci nie pozostaną z nami na zawsze, a prze-
mysł ciągle zatrudnia nowych pracowni-
ków, którzy są w większości zaznajomieni 
z programowaniem obiektowym. W jaki 
sposób możemy ich zachęcić do zapozna-
nia się z programowaniem drabinkowym?

Pojęcie programowania 
obiektowego
Programowanie obiektowe ma dłuższą 
historię od programowania drabinkowego. 
Pojawiło się w latach 60. XX wieku, 
a nawet wcześniej. Dostępny współcze-
śnie na rynku sprzęt i programy przyczy-
niły się do radykalnego wzrostu popular-
ności tej metody. Wiodące mikrokontro-
lery, takie jak Arduino i Raspberry Pi, są 
tego przykładem (fot. 1).

Mikrokontrolery Arduino zwykle pro-
gramuje się, korzystając z podstawowej 
formy języka C. Środowisko mikrokom-
puterów Raspberry Pi zbudowane jest 
w oparciu o system Linux, wykorzystu-
jący wiele platform programowania obiek-
towego, takich jak Python i Java. Te nie-
drogie mikrokontrolery oraz platforma 
Microsoft .NET sprawiają, że programo-
wanie obiektowe stało się dostępne dla 
tych wszystkich, którzy chcą go używać.

Zalety programowania 
obiektowego
W porównaniu do projektowania dra-
binkowego projektowanie obiektowe ma 
takie zalety, jak:

 →  poręczny kod łatwy do ponownego użycia;
 →  możliwość implementacji równań mate-
matycznych, pętli itp.;

 →  jest elementem niemal wszystkich kursów 
programowania;

 →  kod może być uruchomiony na wielu plat-
formach sprzętowych.

Programowanie obiektowe wykorzystuje 
obiekty. Aby pojąć ideę programowania 
obiektowego, bardzo ważne jest zrozu-
mienie konceptu obiektów i ich wykorzy-
stania. Jeśli tworzymy obiekt lub klasę, 
w łatwy sposób możemy ich ponow-
nie użyć i dokonywać wielokrotnych 
ich wywołań. Np. obiekt tworzony na 
potrzeby sterowania silnikiem elektrycz-
nym obsługuje wejścia-wyjścia oraz błędy. 
Ten jeden obiekt może być użyty wiele 
razy jako instancja (pojedyncze wywo-
łanie), w przypadku gdy potrzebujemy 
sterować wieloma silnikami naraz. Jest 
wywoływany za każdym razem, gdy two-
rzona jest nowa instancja.

Każda instancja dla każdego silnika 
wykorzystuje swoje własne zmienne, takie 
jak wyłączenie silnika, stan pracy silnika, 

Jerry Reaves

Programowanie obiektowe 
kontra drabinkowe
Wielu młodych automatyków chętnie wybiera programowanie 
obiektowe, jednak należy pamiętać o tym, że programowanie 
drabinkowe wciąż pozostaje standardem w zastosowaniach 
automatyki przemysłowej. 

↗ Fot. 1. Mikrokontrolery Arduino są zwykle 
programowane za pomocą programowania 
obiektowego, którego podstawową formą 
jest język C.
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jego obroty, przeciążenie itd. Znaczna 
część pracy włożonej w programowanie 
ma miejsce na początku, gdy powstaje 
obiekt. Jest to zupełnie inne podejście 
niż w przypadku programowania drabin-
kowego. Jest też znacznie skuteczniejsze, 
ponieważ jeśli już obiekt zostanie stwo-
rzony, to łatwo go użyć ponownie.

Programowanie obiektowe pozwala 
również na łatwe wykorzystanie zależno-
ści matematycznych, pracę w pętli, two-
rzenie macierzy i podprogramów. Tego 
typu programowania uczy się niemal na 
każdym kursie programowania w liceum, 
na studiach oraz kursach online. Kod jest 
tworzony tak, by mógł być przenoszony 
i implementowany na różnych platfor-
mach sprzętowych.

Wady programowania 
obiektowego
W odróżnieniu od projektowania drabin-
kowego wadami projektowania obiekto-
wego są:

 →  ogólne skomplikowanie;
 →  język trudny do nauczenia;
 →  trudność w rozwiązywaniu problemów 
przez personel obsługujący;

 →  zwykle kod musi być kompilowany, więc 
źródło kodu musi być wgrane do procesora.

Programowanie obiektowe potrzebuje wię-
cej zasobów niż programowanie drabin-
kowe, ponieważ zużywa więcej pamięci 
i mocy obliczeniowej. Jest trudniejsze do 
nauczenia. Aby skutecznie pojąć ideę tego 
programowania, należy poświęcić wię-
cej czasu, ćwiczeń i testów na kursach czy 
przedmiotach informatycznych w szkole. 

W przypadku programowania obiek-
towego większą uwagę trzeba zwrócić na 
zrozumienie kodu, aby we właściwy spo-
sób zajmować się usuwaniem błędów 
lub jego modyfikacją. W przypadku tak 
zaawansowanego programowania proble-
mem może być monitorowanie działania 
kodu w czasie rzeczywistym.
Źródło kodu musi zostać skompilo-

wane, zanim zostanie wgrane do mikro-
kontrolera. Zwykle źródło kodu nie znaj-
duje się w pamięci procesora. Oznacza to, 

że powinniśmy przechowywać kopię zapa-
sową kodu, ponieważ edycja skompilo-
wanego kodu jest zwykle praktycznie nie-
możliwa. W przypadku programowania 
obiektowego biblioteki muszą zostać połą-
czone z zasobami podczas kompilacji. Jeśli 
połączenia i zasoby nie są właściwie rozu-
miane, możemy mieć problem z urucho-
mieniem programu. 

Nauka programowania 
drabinkowego
Programowanie drabinkowe to uproszczo-
na i przejrzysta metoda programowania. 
Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest to 
właściwie język programowania. Metoda 
ta ma format graficzny, drabinkowy, przy-
pominający schematy elektryczne stoso-
wane w systemach sterowania wykorzy-
stujących przekaźniki, dlatego większość 
użytkowników bardzo szybko się go uczy. 

Przez ostatnie dziesięciolecia był to 
w zasadzie jedyny stosowany w przemyśle 
język programowania i wciąż jest jednym 
z głównych języków programowania uży-
wanych w aplikacjach automatyki prze-
mysłowej (fot. 2).

Z czasem, gdy osoby zajmujące się róż-
nymi dziedzinami i z różnymi doświadcze-
niami wkroczyły do świata przemysłu,
w automatyce przemysłowej zaczęły być
wykorzystywane inne języki. Są nimi 
schematy blokowe, programowanie tek-

stowe, state programming oraz język 
sekwencyjny. Cztery języki programowania
oraz programowanie drabinkowe zostały 
opisane w standardzie IEC 61131-3,
stworzonym przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (IEC), który 
jest podstawą na kursach akademickich.

Idea przyświecająca stworzeniu 
tego standardu jest taka, że jeśli każdy 
dostawca będzie uwzględniał standard, 
choćby do pewnego stopnia, to każdy, kto 
nauczy się tych pięciu języków, będzie 
mógł swobodnie zmieniać platformy 
pochodzące od różnych dostawców. Nie-
stety rzeczywistość jest nieco inna.

Podstawowe zasady programowania 
drabinkowego, podobnie jak w przypadku 
sterowania przekaźnikami i cewkami, są 
takie same, lecz interfejs użytkownika 
i pewne szczegóły dotyczące programowa-
nia danej platformy różnią się w zależno-
ści od jej producenta.

Mimo braku standaryzacji progra-
mowanie drabinkowe jest pod pewnymi 
względami lepsze od programowania 
obiektowego, ponieważ:

 →  doskonale nadaje się zarówno do sterowa-
nia maszyną, jak i procesem,

 →  jest łatwe do zrozumienia i przejrzyste,
 →  pozwala w prosty sposób rozwiązywać 
problemy,

 →  umożliwia usuwanie błędów (debugowanie),
 →  kod źródłowy może być przechowywany 
w samym procesorze.

↘ Fot. 2. PLC Productivity2000 firmy Automa-
tionDirect to sprzęt będący platformą prze-
mysłową wykorzystującą metodę programo-
wania drabinkowego.
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Programowanie drabinkowe nadaje się 
doskonale do sterowania maszyną oraz 
procesem, zwłaszcza w przypadku sys-
temu automatyki z dyskretnymi sygna-
łami wejścia/wyjścia. Programowanie dra-
binkowe przez lata funkcjonowania na 
rynku zostało przystosowane do obsługi 
analogowych wejść i wyjść, co sprawia, 
że jest doskonałe w przypadku sterowania 
wieloma rodzajami procesów, które zwy-
kle charakteryzują się większą liczbą ana-
logowych wejść/wyjść w porównaniu do 
sterowania maszyną.

Wielu wyszkolonych technicznie pra-
cowników może bardzo szybko się 
nauczyć programowania drabinkowego, 
ponieważ jest ono znacznie łatwiejsze niż 
programowanie obiektowe. Logika tego 
typu programowania jest systematyczna 
i uporządkowana, co sprawia, że łatwo 
zrozumieć jej przejrzystą naturę. W każ-
dej linii kodu musi zajść warunek prawdy, 
aby mogła być uruchomiona. Jeżeli obsłu-
gujemy 5 silników, to zwykle programu-
jemy 5 linii kodu. Zapewnia to wysoki 
poziom uproszczenia.

Łatwiejszy do nauczenia 
Programowanie drabinkowe jest intu-
icyjne dla inżynierów elektryków oraz 
personelu zajmującego się utrzymaniem 
ruchu. Wymaga innego podejścia niż pro-
gramowanie obiektowe, ale można się go 
szybko nauczyć. Mniej czasu zajmuje rów-
nież zrozumienie kodu napisanego przez 
innych. Od razu wiadomo, kiedy zacho-
dzi warunek prawdy, a kiedy fałsz. Prze-
łączniki włącz/wyłącz, porównanie 
zmiennych i popularne funkcje matema-
tyczne są łatwe do prześledzenia, nawet 

przez kogoś z niewielkim doświadczeniem 
w programowaniu (fot. 3).
Łatwość użycia pomaga również upro-

ścić rozwiązywanie problemów i znajdo-
wanie błędów. W bezpośredni i prosty 
sposób możemy zobaczyć, jak działa pro-
gram, monitorując działania logiczne. 

Doświadczenie w programowaniu 
lub wyższe studia informatyczne nie są 
wymagane do obsługi tego typu progra-
mowania. W przypadku programowania 
drabinkowego personel utrzymania ruchu 
i inżynierowie mogą z łatwością śledzić 
logikę procesu i rozumieć zasady jej dzia-
łania. Projektowanie drabinkowe można 
kojarzyć z tabelą prawdy. Jeżeli pytanie 
logiczne po lewej stronie jest prawdą, to 
uruchamiane jest działanie logiczne po 
prawej stronie.

Kod źródłowy programu drabinkowego 
jest często przechowywany w samym kon-
trolerze. Pozwala to wyeliminować fru-
strację programisty, gdy ma on trudno-
ści ze zrozumieniem działania skompi-
lowanego programu ze względu na brak 
dostępu do kodu źródłowego, co jest czę-
stym przypadkiem przy programowaniu 
obiektowym. Niestety w porównaniu do 
projektowania obiektowego projektowanie 
drabinkowe może:

 →  być obce dla programistów komputero-
wych i specjalistów z branży IT,

 →  sprawiać trudności przy wykonywaniu 
zadań matematycznych, wpisywaniu tek-
stu oraz obróbce danych,

 →  być niezależne od cykli pracy sterowni-
ków PLC,

 →  wymagać specjalistycznego sprzętu do 
uruchamiania programów w takich urzą-
dzeniach jak programowalne jednostki 
sterujące PLC.

Programowanie drabinkowe to pełny sym-
boli język programowania, który może 
być nieznany programistom kompute-
rowym i specjalistom IT, ponieważ nie 
uczy się go w szkole. Wykonywanie zadań 
matematycznych, zmiennych tekstowych 
oraz obróbki danych w ramach programo-
wania drabinkowego może sprawiać trud-
ności, ponieważ programowanie to nie 
jest dedykowane do wykonywania takich 
zadań.

Zależność od cyklu
Programowanie drabinkowe jest nieza-
leżne od cyklu pracy sterownika. Większe 
programy zajmują sterownikowi więcej 
czasu do przejścia pełnego cyklu i rozwią-
zania zadań logicznych. W przypadku pro-
gramowania drabinkowego sygnały wej-
ściowe są czytane, logika jest rozwiązy-
wana, tabela danych i wyjścia są odświe-
żane, wykonywana jest również komu-
nikacja z zewnętrznymi urządzeniami, 
a następnie cykl się powtarza. Funkcje, 
takie jak przerwania i inne techniki, także 
mogą być implementowane, by upewnić 
się, że niektóre działania wykonywane są 
szybciej.

Jednakże sterowniki PLC z oprogra-
mowaniem wykorzystującym programo-
wanie drabinkowe mogą być obsługiwane 
na platformie komputerów PC, a sam ste-
rownik PLC jako sprzęt jest dopasowany 
do konkretnego środowiska programowa-
nia kupionego u tego samego dostawcy. 
Zapewnia to kompatybilność, ale utrudnia 
zmianę dostawcy.

Ponadto, oprócz rozważań na temat 
zalet i wad programowania drabinkowego 
i obiektowego, użytkownicy powinni wziąć 
pod uwagę środowisko, do którego zamie-
rzają wprowadzić dany język programo-
wania. Jeżeli fabryka lub placówka korzy-
sta już w standardzie z programowania 
drabinkowego, wówczas użycie programo-
wania obiektowego będzie niekorzystne, 
nawet jeśli jest ono lepsze do konkret-
nej aplikacji. Projektowanie obiektowe 
zyskuje na popularności, jednak uważa 
się, że będzie współistnieć z programowa-
niem drabinkowym jeszcze przez dziesię-
ciolecia. Zatem obiecujący, profesjonalny 
automatyk powinien znać oba te języki.

Jerry Reaves Jerry Reaves jest menedżerem produktu 
w firmie AutomationDIrect.

CE 

↘ Fot. 3. Ekran główny 
oprogramowania 
AutomationDirect 
Productivity Suite 
przedstawia intu-
icyjną postać pro-
gramowania drabin-
kowego, łatwą do 
zrozumienia nawet 
przez osoby z nie-
wielkim doświadcze-
niem w programo-
waniu.
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FIRMA PREZENTUJE

Przewody do transmisji danych s  u y-
wane w wielu ró nych sektorach – od 
obrabiarek po roboty. Przewody musz  

zawsze wytrzymywa  ró ne si y podczas pracy
w e-prowadnikach. Firma igus opracowa a 
nowy, szczególnie ekonomiczny przewód do
transmisji danych, przeznaczony specjalnie
do zastosowa  bez wysokich wymaga  me-
chanicznych, takich jak urz dzenia regulacyj-
ne, jednostki enkodera i maszyny do obróbki 
drewna lub kamienia. Wybieraj c chainflex 
CF8821, konstruktorzy maszyn mog  zaosz-
cz dzi  do 30% kosztów w porównaniu ze 
standardowymi przewodami do transmisji 

danych chainflex. Oferowany z niewielkimi
przekrojami, nowy przewód nadaje si  do 
zastosowania w e-prowadnikach o promieniu
gi cia 12,5 × d. Ekranowanie chroni je przed 
zak óceniami. Bardzo elastyczny p aszcz 
zewn trzny z PVC nie zawiera silikonu i nie 
podtrzymuje palenia. Podobnie jak wszystkie 
przewody specjalisty motion plastics, firmy 
igus, nowy przewód do transmisji danych 
zosta  przetestowany w wewn trznym labo-
ratorium o powierzchni 2750 m². To sprawia, 
e igus jako jedyny producent na rynku oferuje 

36-miesi czn  gwarancj  na ca y asortyment 
przewodów. W przypadku nowego przewodu 

do transmisji danych firma igus zapewnia 
ywotno  do 5 milionów cykli. Oprócz gwa-

rancji atest UL przewodów CF8821 otwiera 
mo liwo ci dla producentów maszyn, którzy 
eksportuj  na rynek ameryka ski.

Podwójne bezpiecze stwo dzi ki 
przewodom chainflex z atestem UL
Firma igus oferuje najwi kszy na wiecie 
asortyment ponad 1300 rodzajów przewo-
dów do e-prowadników z mi dzynarodo-
wymi certyfikatami, w tym przewody z certy-
fikatem UL. Jednym z najwi kszych wyzwa  
dla mi dzynarodowych zak adów produkcyj-
nych s  ró ne standardy techniczne i normy 
po stronie OEM i operatora w Ameryce 
Pó nocnej. Organizacje w Europie i Ameryce 
od lat staraj  si  zharmonizowa  swoje regu-
lacje. Specjalista motion plastics – igus – zna-
cz co przyczynia si  do harmonizacji, ponie-
wa  w swoim portfolio posiada 1044 na 1354 
przewody z certyfikatem UL. Dzi ki atestowi 
UL ma e, rednie, a tak e du e firmy OEM 
mog  atwiej eksportowa  swoje maszyny 
do Ameryki i bez adnych problemów odda-
wa  je do u ytku. UL oznacza Underwriters 
Laboratories, która jest najbardziej znan  
i wszechstronnie akceptowan  organizacj
badawcz  w USA. Regularnie publikuje normy 
i certyfikuje produkty, takie jak przewody 
chainflex. Je li istniej  certyfikaty testowe 
dla przewodów, oddanie ich do u ytku jest 
szybkie i p ynne.

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 30
kkozlowski@igus.net, www.igus.pl

Z ponad 1300 produktami igus ma najwi ksz  ofert  przetestowa-
nych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach dla ka dej 
bran y. Firma igus opracowa a przewód do transmisji danych CF8821 
jako ekonomiczn  alternatyw  dla konstruktorów maszyn o ma ej in-
tensywno ci cykli pracy. Dzi ki nowej serii przewodów konstruktorzy 
maszyn mog  nie tylko zaoszcz dzi  do 30 procent na kosztach, ale 
tak e otrzyma  przewód z atestem UL oraz gwarancj  dzia ania.

Koszty ni sze o 30 procent 
dzi ki nowemu przewodowi chainflex CF8821 
do transmisji danych do u ycia w e-prowadnikach

  Ekonomiczny, z gwarancj  i certyfikatem UL 
dla rynku ameryka skiego – nowy przewód 
do transmisji danych chainflex CF8821 
firmy igus.
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W  niniejszym raporcie omówimy 
obecną sytuację polskiego 
rynku druku 3D, a także przyj-

rzymy się m.in. korzyściom wynikającym
z zastosowania tej technologii, głównym 
kryteriom mającym wpływ na wybór dru-
karki oraz technologiom i materiałom 
najczęściej wybieranym przez klientów. 
Przedstawimy również prognozy doty-
czące najbliższej przyszłości. 

Nie tylko prototypowanie
Jak wyjaśnia Maciej Patrzałek, CEO w fir-
mie SondaSys, cała branża, choć w róż-
nym stopniu, korzysta z technologii przy-
rostowych. Najpopularniejsze jest proto-
typowanie, gdzie weryfikowane są geo-
metria i założenia projektowe produktu 
jeszcze przed rozpoczęciem masowej pro-
dukcji. Drugą drogą są modele imita-
cyjne. Wydrukowanie modelu imitacyj-
nego pozwala na zaprezentowanie go sze-
rokiej publiczności na czas (np. podczas 
targów, konferencji itd.) bez konieczno-
ści przyspieszania produkcji seryjnej (co 
bywa niezwykle kosztowne lub wręcz nie-
możliwe). Trzecia droga to wykonywa-
nie narzędzi produkcyjnych. Coraz czę-
ściej wytwarzane są elementy stosowane 
na liniach produkcyjnych, takie jak obu-
dowy, zaślepki, podstawki pozycjonujące, 
zgarniacze, przymiary itp. Są one wyko-
nywane z tworzyw sztucznych o podwyż-
szonej odporności na uszkodzenia mecha-
niczne czy działanie środków chemicz-
nych, farb, silikonów, olejów, smarów itp.

Również w opinii Adama Kozubowi-
cza, prezesa zarządu w firmie get3D, 
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Uczestnicy raportu

 Druk 3D
W dobie cyfryzacji procesów produkcji dynamicznie rośnie zainteresowanie drukiem 3D. 
Każdego roku opracowywane są różnego rodzaju materiały, które można w tej technologii 
wykorzystać, co w konsekwencji coraz bardziej poszerza obszar jej zastosowania. 
W zasadzie każda branża może czerpać korzyści z druku przestrzen-
nego, który oprócz szybkiego prototypowania używany jest 
z powodzeniem do wytwarzania funkcjonalnych 
części oraz wspomagania produkcji.
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Agata Abramczyk
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w zasadzie w każdej branży można zna-
leźć zastosowanie dla druku 3D. Dobrym 
przykładem są tutaj wszelkiego rodzaju 
linie produkcyjne – przy czym zupełnie 
nie jest istotne, co konkretnie produku-
jemy – na każdej z nich można znaleźć co 
najmniej kilkanaście elementów, które się 
zużywają, są niezbyt ergonomicznie zapro-
jektowane, czy też wymagają dostosowa-
nia do określonych potrzeb. Z pomocą 
może wówczas przyjść druk 3D, który 
pozwala na szybkie tworzenie idealnie 
dopasowanych elementów linii, części 
zamiennych czy usprawnień, bez potrzeby 
korzystania z usług firm zewnętrznych.

Jak podkreśla Andrzej Burgs, CEO 
w firmie Sygnis New Technologies, druk 
3D jest najczęściej wykorzystywany 
w branżach automotive i aerospace. 
Korzystają z niego również działy pro-
dukcji krótkoseryjnej i utrzymania ruchu. 
W przypadku tych ostatnich potrzeba 
implementacji technologii addytyw-
nych jest uzasadniona rosnącymi wymo-
gami technicznymi. Przywiązanie do norm 
i standaryzacji procesu przestają mieć 
rację bytu w przypadku, gdy inżynierowie 
produkcji muszą się mierzyć z szybkim 
przestawieniem produkcji i unikaniem 
przestojów w pracy maszyn.

Według Adama Kozubowicza utrzyma-
nie ruchu to jedna z dziedzin, dla której 

druk 3D może się okazać kluczowy. Moż-
liwość szybkiego odtworzenia na miej-
scu w zakładzie potrzebnej części zamien-
nej jest nieoceniona. Już teraz wiele firm 
światowych częściowo likwiduje maga-
zyny części i przechodzi na dostarczanie 
do swoich zakładów gotowych bibliotek 
z modelami, które można lokalnie wypro-
dukować w razie potrzeby. Częściowo, bo 
jeszcze nie da się wydrukować wszystkiego.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Jak 
wyjaśnia Maciej Patrzałek z firmy Sonda-
Sys, jeśli da się coś wytworzyć na miej-
scu – część serwisową czy inny potrzebny 
element – to oczywiście nie tracimy pie-

niędzy związanych z przestojem produk-
cji. Coraz więcej firm na świecie buduje 
własne wirtualne biblioteki, by w razie 
potrzeby móc wytworzyć na urządzeniu 
przyrostowym potrzebny element. Skraca 
to czas czekania na część albo ogranicza 
koszty magazynowania.

Z przeprowadzonej ankiety redakcyj-
nej wynika, że 58% respondentów naj-
większe zastosowanie technologii druku 
3D w swoim zakładzie dostrzega w szyb-
kim prototypowaniu. 35% ankietowanych 
wskazało na wytwarzanie funkcjonalnych 
części, a pozostałe osoby – na wspomaga-
nie produkcji i kontrolę jakości (rys. 1). 

www.controlengineering.pl

Rys. 1. Główne obszary zastosowania druku 3D

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Prowadząc od 12 lat 
introligatornię przemy-
słową, niemal codzien-
nie borykam się z jakąś 
uszkodzoną częścią 
w maszynie lub muszę 
wykonać nietypowy 
element wspomaga-
jący proces produk-
cyjny, a co jakiś czas 

potrzebne jest wykonanie niewielkiego, 
prostego urządzenia do nietypowej pro-
dukcji. W takich przypadkach genialnie 
sprawdza się technologia przyrostowa. 

Odkąd posiadamy przemysłową dru-
karkę 3D, utrzymanie ruchu czy wykona-

nie jakichś dodatkowych narzędzi ułatwia-
jących produkcję stało się o wiele prost-
sze i szybsze. Jako osoba odpowiedzialna 
za utrzymanie ruchu diagnozuję problem 
na hali produkcyjnej – załóżmy, że jest to 
jakiś ułamany ogranicznik lub należy wyko-
nać nietypowy prowadnik dla krótkose-
ryjnej produkcji. Następnie przystępuję 
do działania – wykonuję szybki szkic pła-
ski, stojąc przy maszynie, po czym, używa-
jąc oprogramowania CAD, w ciągu 10–30 
minut mam narysowany żądany element 
w postaci trójwymiarowej. W dalszej kolej-
ności generuję Gcode dla drukarki, uru-
chamiam proces druku i w zależności od 
wielkości detalu zdejmuję go po godzi-

nie lub następnego dnia rano ze stołu dru-
karki, po czym implementuję go zamiast 
uszkodzonego elementu lub wdrażam jako 
ułatwienie procesu produkcyjnego na hali. 

Niestety niemożliwe jest posiadanie 
wszystkich części zapasowych do wszyst-
kich maszyn w firmie produkcyjnej, więc 
jeśli tylko aplikacja na to pozwala, to druk 
3D sprawdza się tutaj idealnie. Niektórych 
części zapasowych nie można nawet kupić, 
ponieważ nie są już produkowane. Jeżeli 
tylko tworzywo termoplastyczne używane 
w druku 3D sprawdzi się jako zamien-
nik uszkodzonej części, to z powodzeniem 
można taki detal wydrukować jako w pełni 
działający element maszyny produkcyjnej.

Piotr Hrapkowicz z firmy Strefa Usług 3D

Utrzymanie ruchu w przemyśle wspomagane technikami przyrostowymi

http://www.controlengineering.pl
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Również zdaniem dostawców głównym 
celem użytkowników drukarek 3D jest 
szybkie prototypowanie (54%), wytwa-
rzanie funkcjonalnych części (36%) oraz 
wspomaganie produkcji i kontrola jako-
ści (10%). 

Za i przeciw
Jak pokazano na rys. 2, możliwość wytwa-
rzania części o dużym stopniu skompli-
kowania geometrycznego została uznana 
przez większość (75%) ankietowanych 
użytkowników za główną zaletę drukarek 
3D. Innymi korzyściami wynikającymi 
z zastosowania technologii druku 3D są, 
zdaniem użytkowników, prostota pro-
cesu wytwarzania (48%), krótki czas pro-
dukcji (36%) oraz brak kosztów począt-
kowych (18%). Natomiast w opinii son-

dowanych dostawców największą zaletą 
korzystania z drukarki 3D jest krótki czas 
produkcji. Tego zdania jest 80% osób. Za 
inne korzyści ze stosowania tego rozwią-
zania zostały uznane m.in.: możliwość 

przetestowania detalu przed wprowadze-
niem do produkcji, optymalizacja łańcu-
cha dostaw, poprawa jakości produktu 
oraz zwiększenie konkurencyjności. 

Z zastosowaniem druku 3D wiąże się, 
bez wątpienia, wiele korzyści. Czy wobec 
tego rozwiązanie to ma jakieś wady? 
Według Macieja Patrzałka z firmy Son-
daSys jedyną „wadą” są koszty nabycia 
drukarki 3D. Próg wejścia jest wysoki – 
jest to suma rzędu kilkuset tysięcy euro 
za jedno urządzenie. Do tego docho-
dzą konieczne szkolenia, które wymagają 
czasu; należy wydelegować pracowników, 
którzy zajmą się obsługą urządzenia – 
wszystko to generuje konkretne koszty. 

Uczestników badania zapytaliśmy, czy 
na co dzień korzystają w swoich zakładach 
z druku 3D. 40% osób odpowiedziało, 
że dysponują własną drukarką 3D. 30% 
ankietowanych nie korzysta z tego roz-
wiązania, ale zamierza w najbliższym cza-
sie to zmienić. 20% respondentów przy-
znało, że czasami korzysta z firm usługo-
wych w tym zakresie, natomiast co dzie-
siąty uczestnik badania nie widzi zastoso-
wania dla tej technologii w swojej firmie. 

RAPORT

Rys. 2. Główne zalety korzystania z drukarki 3D

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Piotr Banacki, dyrektor sprzedaży CEE w firmie Materialise NV

Zainteresowanie drukiem 3D w polskich 
przedsiębiorstwach jest ogromne

Technologie addytywne znajdują zastosowanie w wielu obsza-
rach funkcjonalnych każdej organizacji przemysłowej. Powszech-
nie druk 3D postrzega się jako nowoczesne narzędzie wykorzysty-
wane w procesach prototypowania przemysłowego. Niemniej jed-
nak kilka ostatnich lat pokazuje, że technologie addytywne dyna-
micznie zagospodarowują procesy przemysłowej produkcji seryj-
nej. Trend ten widoczny jest w wielu branżach, szczególnie w lot-
niczej, kosmicznej czy też branży urządzeń przemysłowych. Pamię-
tajmy jednak, że technologie addytywne, obok bycia komplemen-
tarnymi wobec tradycyjnych technologii produkcyjnych, mają 

przede wszystkim stanowić krok w przód w zakresie innowacyjnego rozwiązywania 
problemów i ograniczeń tradycyjnych technologii. Stąd szerokie zastosowanie druku 
3D w produkcji jednostkowej niemalże we wszystkich branżach przemysłowych.

Zainteresowanie drukiem 3D w polskich przedsiębiorstwach jest ogromne. Jeśli 
jednak już dochodzi do rzeczywistego wdrożenia tej technologii, bariera mentalna 
związana z jej innowacyjnością nierzadko hamuje pierwotny entuzjazm. Okazuje się 
bowiem, że technologia addytywna, będąc komplementarną do innych technologii 
produkcyjnych, nie ma zastępować tradycyjnych, sprawdzonych rozwiązań produkcyj-
nych, a ma je udoskonalać i ulepszać. Stąd bardzo istotne jest to, aby przy wdrażaniu 
elementów czy części powstających w technologii druku 3D nie tylko powielać istnie-
jące detale, ale także je modyfikować, uzyskując jeszcze lepszą ich funkcjonalność przy 
redukcji kosztów produkcji.

Obecnie druk 3D nie zagraża produkcji masowej wielkoseryjnej. Niewątpliwie bar-
dzo dynamicznie znajduje zastosowanie w produkcji masowej krótkoseryjnej. Dal-
sze prace nad udoskonalaniem maszyn produkcyjnych w zakresie szybkości produk-
cji w technologii addytywnej mogą w ciągu następnych kilku czy kilkunastu lat także 
doprowadzić do aplikowania druku 3D w produkcji masowej wielkoseryjnej. 
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Co druga sondowana osoba dekla-
ruje, że głównymi czynnikami stojącymi 
na przeszkodzie we wprowadzeniu tech-
nologii drukowania przestrzennego w ich 
firmie są: zbyt uboga paleta dostęp-
nych materiałów oraz niewystarczające 
powierzchnie pola roboczego drukarek 
3D (50%), a także mała precyzja wydru-
ków (20%). 

Produkcja masowa vs druk 3D
Według Macieja Patrzałka z firmy Sonda-
Sys druk 3D nie zagraża tzw. masówce. 
Światowy wolumen produkcji masowej 
zaczyna się kurczyć – mimo że cena tak 
wytwarzanych dóbr pozostaje bezkon-
kurencyjna, konsumenci szukają coraz 
częściej produktów personalizowanych 
i wyjątkowych. W przemyśle i produkcji 
natomiast następuje kalkulacja i liczenie 
opłacalności produkcji masowej. Coraz 
częściej w tych obszarach zamiast składo-
wać i magazynować wyprodukowane ele-
menty czy części zamienne, wytwarza się 
ich tylko tyle, ile realnie potrzeba. 

Również zdaniem Adama Kozubowicza 
z firmy get3D druk 3D nie zagraża pro-

www.controlengineering.pl

Polski rynek druku 3D
jest mocno rozdrob-
niony. W moim odczu-
ciu jego wielką bolą-
czką jest fakt, że 
wszystkie technologie 
druku 3D oceniane są 
jedną miarą i porów-
nywane ze sobą. Jest 
to niestety bezzasadne

– nie możemy bowiem porównywać ze sobą 
niskiej jakości wydruków z tanich maszyn 
FDM z przemysłowymi maszynami SLA czy 
SLS. Żeby mówić o polskim rynku druku 
3D, najpierw trzeba pamiętać, by rozdzielić 
go na urządzenia konsumenckie i przemy-
słowe/produkcyjne. 

Na rynku konsumenckim mamy kilka 
firm produkujących własne urządzenia. 
Na rynku profesjonalnym/przemysłowym 

jedynym polskim producentem jest nasza 
firma, która tworzy przemysłowe maszyny 
SLS, SLA i SLM. Owszem, istnieją na polskim
rynku wielkogabarytowe drukarki FDM, ale 
nie można ich zaliczać do urządzeń prze-
mysłowych ze względu na niewystarcza-
jącą dla takich zastosowań precyzję druku.

W obszarze druku 3D mamy kilkana-
ście technologii. Większość z nich, szcze-
gólnie konsumencki FDM, to już technolo-
gie mocno rozwinięte. W maszynach prze-
mysłowych stale dopracowuje się precyzję 
i jakość wydruku. Moim zdaniem kolejny 
duży przełom czeka nas, gdy do powszech-
nego użytku wejdą tzw. inteligentne mate-
riały, które pozwolą w aplikacjach przemy-
słowych wytwarzać elementy np. o kształ-
tach zmieniających się po poddaniu ich 
określonej temperaturze, a następnie wra-
cające do swej pierwotnej formy.

Konkurencja na rynku druku 3D jest 
duża, zarówno w obszarze tanich FDM, jak 
i maszyn przemysłowych – w Polsce działa 
wielu resellerów firm i marek obcych. 
Rodzimy rynek się nasyca, dlatego więk-
szość polskich producentów szuka nowych 
możliwości zbytu. Rozwój rynku hamuje 
brak wiedzy i otwartości na przemodelo-
wanie procesów wytwórczych w polskich 
zakładach i oczywiście biurokracja. 

Polski rynek na pewno wypada gorzej, 
jeśli porównamy go do niemieckiego, ame-
rykańskiego czy japońskiego, tyle że nadal 
nie dysponujemy żadnymi danymi liczbo-
wymi, by móc powiedzieć to na pewno, 
a nie „na oko”. Dla urządzeń przemysło-
wych polski rynek jest trudny, znajomość 
technologii i możliwości ich wykorzystania 
jest mała, a budżety dużo mniejsze niż te 
niemieckie czy francuskie. 

Maciej Patrzałek, CEO w firmie SondaSys 

Drukarki konsumenckie kontra przemysłowe

Marek Starow, Export Manager w firmie Omni3D

Nie tylko prototypowanie

Maszyny do druku 3D w większości przypadków kojarzone są z pro-
totypowaniem, ponieważ to najczęstszy kierunek ich wykorzysta-
nia, choć oczywiście niejedyny. Trzeba zaznaczyć, że najbardziej 
interesujące przypadki to te, gdzie druk przestrzenny stosowany 
jest na liniach produkcyjnych i występuje w roli narzędzi. Drukarki 
3D wspomagają ergonomię i precyzję pracy głównie na liniach 
montażowych. Drukowane elementy pozwalają ponadto znacząco 
obniżyć koszty części zamiennych i skrócić kosztowne przestoje linii 
produkcyjnych. 

Druk 3D z pewnością nie zastąpi produkcji masowej – nie jest to 
jego celem. Będzie jednak wpływał na postrzeganie produkcji przez pryzmat wysokich 
wolumenów. Już dziś dzięki technologii druku 3D wiele firm decyduje się na produk-
cję niskoseryjną na przemysłowych maszynach. Wielkość zamówienia i koszt stworze-
nia formy przestają być przeszkodą. Technologia przemysłowego druku 3D będzie się 
doskonale uzupełniać z metodami tradycyjnymi produkcji masowej. 

Jeśli chodzi o poziom zainteresowania zakładów przemysłowych drukiem 3D, 
to w krajach zachodnich od lat obserwujemy powszechne zainteresowanie zakła-
dów przemysłowych tą technologią. Trend ten jest coraz bardziej widoczny również 
w naszym kraju. Druk 3D jest także obecny na uczelniach wyższych. Korzystają z niego 
głównie młodzi pracownicy naukowi odpowiedzialni za wdrożenia nowych technologii 
i współpracę z zakładami przemysłowymi.
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dukcji masowej. W dłuższej perspekty-
wie czasowej będzie to raczej technologia 
dalece wspomagająca produkcję masową 
oraz umożliwiająca produkcję mocno 
spersonalizowanych produktów, których 
wytwarzanie metodami standardowymi 
jest nieopłacalne. Aczkolwiek postęp tech-
nologiczny i materiałowy jest tak szybki, 
że to, co jeszcze dwa–trzy lata temu 
wydawało się mrzonką, teraz jest już moż-
liwe, a za kolejne dwa–trzy lata może być 
standardem.

Małe zaufanie i niska świadomość
Zdaniem większości użytkowników głów-
nym czynnikiem hamującym rozwój tech-
nologii druku 3D w Polsce jest małe 
zaufanie do technologii (62%). W opi-
nii użytkowników spowolnienie rynku 
spowodowane jest także ograniczeniami 
technologicznymi, takimi jak gabaryty, 
jakość powierzchni oraz materiały (50%), 
a także niską świadomością na temat 
możliwości druku 3D (25%).

Natomiast co do typowań dostawców 
za nadrzędny czynnik hamujący rozwój 
druku 3D w Polsce została uznana przez 
wszystkich ankietowanych niska świado-
mość potencjału drzemiącego w tej tech-
nologii (92%) oraz małe zaufanie do niej 
(46%). 

RAPORT

Karol Kula, Sales Director w firmie 3DGence

Potencjał technologii addytywnych jest ogromny

Technologia druku 3D od kilku lat mocno ewoluuje. Pamiętamy, 
jak w firmach zaczynano od drukowania drobnych plastikowych 
części. Cieszy nas to, że polskie firmy przemysłowe widzą w druku 
3D coraz większy potencjał i inwestują w dobre i coraz bardziej 
zaawansowane drukarki przestrzenne, które wykorzystują w wielu 
różnych branżach, podnosząc swoją konkurencyjność rynkową.

Przyjęło się, że najczęściej druk 3D używany jest w działach R&D. 
Projektanci i inżynierowie korzystają z niego na etapie koncep-
cji i testowania nowych rozwiązań, skracając czas wprowadzania 
nowego produktu. Nowe funkcje drukarek przemysłowych spra-

wiają, że druk 3D nie jest już postrzegany głównie jako narzędzie do prototypowania – 
używa się go coraz częściej z dużym sukcesem do tworzenia finalnych części czy kom-
ponentów w branży lotniczej, kolejowej, motoryzacyjnej, AGD czy elektrotechnicznej.

Producenci maszyn, pociągów, samochodów czy samolotów szukają dziś przede 
wszystkim odpowiedniej trwałości, oszczędności, wygody i szybkości działania. 
W branży druku 3D odpowiedzią na potrzeby rynku są właśnie nowoczesne drukarki 
przemysłowe. Przedsiębiorcy coraz częściej są otwarci na wprowadzanie w swoich fir-
mach takich innowacji. Szczególnie że detale mogą być wykonywane już z materia-
łów technicznych, takich jak PEEK czy PA-CF, co jest gwarancją otrzymania naprawdę 
wytrzymałych części. Nowe możliwości przed drukiem 3D otworzyły także rozpusz-
czalne w wodzie materiały podporowe, które pozwalają drukować skomplikowane geo-
metrycznie kształty, niemożliwe do stworzenia w tradycyjnych procesach produkcji. 

Potencjał technologii addytywnych jest ogromny – nie warto go więc lekceważyć 
i mimo że dobry sprzęt to duża inwestycja, ci, którzy wprowadzą tę technologię w swo-
ich fabrykach wcześniej niż inni, mogą zyskać przewagę nad konkurencją. 

To pytanie pada naj-
częściej przy naszym 
stoisku na targach 
druku 3D. Odpowiedź 
zazwyczaj jest taka 
sama: TAK. Tworzywa 
sztuczne dają niemal 
nieograniczone możli-
wości, więc otwierają 
szeroko wrota tech-

nologii 3D przed każdą branżą przemysłu. 
Dziś wydruk 3D to nie tylko zabawka i pro-
totyp, ale części i narzędzia pracujące. Pra-
cując od 40 lat w branży tworzyw sztucz-
nych wiemy, że możliwości komponowania 
tworzyw (a więc też filamentów) są niemal 

nieograniczone. Jeżeli pojawia się na rynku 
potrzeba poprawy adhezji pomiędzy róż-
nymi typami tworzyw (nadruk kompono-
wany z kilku materiałów lub warstwowy), 
można zaprojektować do tego celu odpo-
wiednio skomponowany filament o wyso-
kiej przyczepności. 

Jeżeli jest potrzeba, żeby wydruk 3D 
wytrzymał w lakierni proszkowej, wówczas 
robimy testy i mamy kompozyt, który speł-
nia to wymaganie. 

Często pytania są bardzo niszowe – 
tworzywo sztuczne, które da się wykryć 
na wykrywaczach metalu – oczywiście, 
taki produkt też można wdrożyć. Mate-
riały biodegradowalne w przydomowym 

kompostowniku – ależ tak, i to w 100 pro-
centach. Tani i łatworozpuszczalny mate-
riał podporowy? – to też nie jest fikcja. 
Niemal każde tworzywo można wyposa-
żyć w stabilizatory UV, modyfikatory udar-
ności, adhezji czy uniepalniacze. To rozwi-
jające się potrzeby przemysłu 3D i zasto-
sowania przemysłowe dyktują nowe kom-
pozyty filamentów, a nie na odwrót. Ceny 
filamentów spadają z miesiąca na mie-
siąc, a mając odpowiednie doświadczenie 
w tworzywach, można projektować i pro-
dukować filament niemal usługowo w sto-
sunkowo niewielkich partiach i w bardzo 
dużym zakresie dopasować go do wyma-
gań przemysłu.

Alicja Sakowicz-Soldatke, właściciel marki ROSA 3D

Czy dałoby się zrobić taki filament, żeby…?



Jakość to podstawa
Zdaniem użytkowników lub potencjal-
nych nabywców drukarek 3D najważ-
niejszymi kryteriami mającymi wpływ 
na decyzję zakupową są: jakość wydruku 
(75%), możliwość druku różnymi filamen-
tami (72%), łatwość obsługi (50%), cena 
drukarki (48%), obszar roboczy (44%), 
profesjonalna obsługa klienta (38%), ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny (32%), 
autokalibracja oraz grzany stolik (30%), 
a także zabudowanie drukarki (18%) oraz 
liczba głowic (12%). 

Z kolei w opinii dostawców głównym 
kryterium, którym kierują się klienci pod-
czas zakupu drukarki 3D, jest przede 
wszystkim cena urządzenia (85%). Na dru-
gim miejscu znalazła się jakość wydruku 
(70% ), możliwość druku różnymi fila-
mentami (46%), a na trzecim – łatwość 
obsługi (38%). 

Jak wyjaśnia Bartłomiej Jarkiewicz, dy-
rektor zarządzający w firmie MTT Polska, 
drukarka 3D nie różni się znacznie od 

innych maszyn CNC, dlatego rozważając 
zakup maszyny, należy patrzeć na kompo-
nenty, z jakich się składa, i jak oceniana 
jest obsługa posprzedażowa. Często droż-
sza w zakupie maszyna ma lepsze kom-
ponenty i w dłuższym terminie odwdzię-
czy nam się nie tylko stabilniejszą pracą 
i pewnymi rezultatami pracy, ale i niż-
szym całkowitym kosztem utrzymania. 

Różnorodność materiałów
Jeśli chodzi o materiały wykorzysty-
wane w aplikacjach przemysłowych, to – 
jak tłumaczy Adam Kozubowicz z firmy 
get3D – są one bardzo różne: począw-
szy od standardowego i najprostszego 
ABS czy PLA, poprzez wszelkiego rodzaju 
modyfikowany nylon, poliwęglan, poli-
propylen i inne. W ciągu ostatniego roku 
nastąpił bardzo szybki rozwój w tej dzie-
dzinie i obecnie dostępne są już materiały 
stricte przemysłowe o bardzo wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej, elastyczno-
ści czy odporności na temperaturę.

Z odpowiedzi użytkowników wynika, 
że przy wykonywaniu modeli w technolo-
gii druku 3D najczęściej wykorzystywane 
są następujące materiały: plastiki ABS, 
PLA (78%), poliamid (46%) oraz fotopo-
limery (15%). Również dostawcy są zda-
nia, że klienci najchętniej sięgają po: pla-
stiki ABS, PLA (86%), poliamid (68) oraz 
fotopolimery (15%). 

Popularne technologie 
Co do technologii druku 3D zdaniem son-
dowanych użytkowników najwięcej zalet 
mają przede wszystkim: FDM (Fused 
Deposition Modeling) – 48%, SLA/MJP 
(Stereolithography Apparatus/MultiJet 
Printing) – 36%, SLS (Selective Laser Sin-
tering) – 30% oraz DMLP/MLP (20%). 

Technologia FDM została umiejsco-
wiona na pierwszej pozycji również przez 
ankietowanych dostawców – aż 98% 
uczestników badania uznało ją za naj-
korzystniejszą. Zgodnie z typowaniami 
dostawców w dalszej kolejności poja-
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W porównaniu ze 
światowym ryn-
kiem druku 3D Pol-
ska wypada bar-
dzo słabo. Rodzime 
firmy bardzo powoli 
adaptują nowocze-
sne rozwiązania, 
a jeśli już to robią, 
to popełniają przy 

tym wiele błędów. Zamiast przeanalizować 
swoje potrzeby i poszukać dostępnych roz-
wiązań, często inwestują w zupełnie nietra-
fiony sprzęt i materiały, kierując się głównie 
niskimi kosztami zakupu. Dopiero po pew-
nym czasie zauważają, że uzyskane efekty 
mają się nijak do tego, co chcieli uzyskać – 
a to w konsekwencji powoduje zniechęcenie 

do technologii druku 3D jako takiej. Zapomi-
nają o tym, że sama drukarka 3D to „tylko” 
narzędzie, za pomocą którego możemy uzy-
skać konkretne produkty i rozwiązania. A jeśli 
narzędzie jest kiepskie, to i uzyskane pro-
dukty raczej wysokiej klasy nie będą.

Konkurencja za to jest bardzo duża. Pol-
ska jest wyjątkowym krajem na mapie świa-
towego druku 3D – nigdzie na świecie nie 
ma tylu lokalnych producentów drukarek 
3D i filamentów, co w naszym kraju. Z jed-
nej strony pokazuje to, że jako naród jeste-
śmy bardzo kreatywni, z drugiej zaś, niestety, 
przypomina trochę pospolite ruszenie pod 
hasłem „Druk 3D? My zrobimy to lepiej”. 
Niestety, historia pokazuje, że takie podejście 
na dłuższą metę nie jest najlepszym pomy-
słem.

Głównym czynnikiem hamującym rozwój
rynku druku 3D jest stosunkowo niska świa-
domość i brak wiedzy na temat technologii
i jej zastosowań. W połączeniu z zalewem 
bardzo taniego sprzętu z Chin efekt jest taki, 
że drukarkę 3D można już kupić w przysło-
wiowym „warzywniaku”, a ich najczęściej bar-
dzo niska jakość i możliwości prowadzą do 
zupełnie fałszywych wniosków, że druk 3D 
nie nadaje się do profesjonalnych zastosowań.

Na szczęście jednak obserwujemy 
powolny wzrost zainteresowania zakła-
dów przemysłowych drukiem 3D, spowodo-
wany głównie wzrostem ogólnej wiedzy na 
ten temat i stopniową wymianą kadr – mło-
dzi inżynierowie nie boją się nowości. Nie-
mniej nadal nie jest to poziom nawet porów-
nywalny z innymi krajami UE.

Adam Kozubowicz, prezes zarządu w firmie get3D 

Polska wypada słabo na tle rynków zagranicznych

Na przestrzeni ostat-
nich kilkunastu lat 
zmieniało się podej-
ście do technologii
drukowania w 3D, 
przechodząc od ma-
szyn do tworzenia 
prototypów do urzą-
dzeń, które wspoma-
gają tradycyjną pro-

dukcję w skomplikowanych aplikacjach. Jed-
nym z popularnych przykładów jest zastoso-
wanie technologii przetopu proszków meta-
lowych do produkcji form wtryskowych 
z kanałami chłodzącymi, niemożliwymi do 
wykonania tradycyjnymi metodami.

Druk 3D jest już powszechnie stosowany 
w przemyśle. Użytkownicy technologii 3D 
coraz częściej dostrzegają korzyści ze stoso-

wania druku 3D, dzięki czemu mają świado-
mość wagi samego procesu wyboru odpo-
wiedniej maszyny. W związku z coraz więk-
szymi wymaganiami przyszłych użytkowni-
ków dobór odpowiedniej technologii obej-
muje analizę konkretnego zastosowania, 
potrzeb materiałowych, a także liczby wyko-
nywanych wydruków. Rozwiązaniem dla nie-
których firm jest też zlecanie wydruków na 
zewnątrz – i w tym przypadku bardzo ważne 
jest doświadczenie zleceniobiorcy nie tylko 
w zakresie technologii i materiałów, ale także 
pracy na projektach objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa.

Obecnie można zauważyć pewien trend 
związany ze ścisłą współpracą przemy-
słu z nauką. Coraz częstsze opracowywanie 
i badania nowych materiałów, certyfikowanie 
zastosowań, np. medycznych, są odpowiedzią 

na zapotrzebowanie rynku. Rosnąca świado-
mość użytkowników technologii oraz dostrze-
ganie nowych możliwości i zastosowań napę-
dza rozwój tej branży i wymaga od producen-
tów i naukowców nowych rozwiązań, dedy-
kowanych specjalistycznym zastosowaniom, 
np. wykorzystywanym w lotnictwie. 

Druk 3D nie jest zagrożeniem dla tradycyj-
nych metod produkcji, w niektórych aplika-
cjach będzie natomiast jej ważnym dopełnie-
niem. Dotyczy to zarówno naszego kraju, jak 
również rynków zagranicznych, gdzie coraz 
więcej producentów maszyn rozwija swoje 
produkty w kierunkach podpowiadanych 
przez przemysł. Rosnąca świadomość przed-
siębiorstw korzystających z technologii oraz 
producentów drukarek 3D niewątpliwie przy-
czynia się do tego, że Polska wypada coraz 
lepiej na tle rynków zagranicznych.

Tomasz Weis, kierownik działu drukarek 3D w firmie BIBUS MENOS

Coraz większe wymagania użytkowników
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wiły się m.in.: SLS (38%) oraz SLA/MJP 
(30%). 

Jeśli chodzi o najpopularniejsze tech-
nologie, to zdaniem Adama Kozubowicza 

z firmy get3D każda z nich ma zarówno 
zalety, jak i wady. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, FDM (druk z materiałów termopla-
stycznych) to szybkie, proste i najtańsze 

rozwiązanie, którego ograniczeniem są 
dostępne materiały i czas druku. Z kolei 
SLS (druk z utwardzanych proszków) 
cechuje się lepszymi jakościowo wydru-
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kami, ale dużo uboższym portfolio dostęp-
nych materiałów, mniejszymi gabarytami 
niż przy FDM, wyższą ceną oraz koniecz-
nością stosowania post-processingu. Nato-
miast cechami SLA (druk z utwardzanych 
żywic) są: lepsze jakościowo wydruki, 
stosunkowo szerokie portfolio materia-
łów, nieduże gabaryty, wyższa cena oraz 
konieczność stosowania post-processingu.

Profesjonalnie 
czy półprofesjonalnie?
W opinii Adama Kozubowicza z firmy 
get3D profesjonalne drukarki 3D, prze-
znaczone do zastosowań przemysłowych, 
różnią się tym od drukarek półprofesjo-
nalnych, czym różni się wiertarka z super-
marketu od profesjonalnego narzędzia 
– przede wszystkim jakością, ergono-
mią, trwałością i możliwościami. W przy-
padku profesjonalnego druku 3D w zasa-
dzie nie kupujemy po prostu drukarki 
3D. Inwestujemy w kompletne rozwiąza-
nie – sprzęt, dopasowane materiały, opro-
gramowanie sterujące, profile drukowania 
itd. Wszystko po to, abyśmy mogli sku-
pić się na zastosowaniu, a nie na walce 
z narzędziem.

Mówiąc o różnicach między drukar-
kami profesjonalnymi a półprofesjonal-
nymi, Maciej Patrzałek z firmy Sonda-
Sys zwraca uwagę przede wszystkim na 
materiały, na których pracują te urządze-
nia. W przemysłowych aplikacjach są to 
głównie proszki poliamidowe i metalowe 
oraz żywice. Najważniejszymi faktorami 
do określenia, z jakim urządzeniem mamy 
do czynienia, są dostępne materiały robo-
cze, a także precyzja wydruków, mini-
malna grubość ścianek, grubość warstwy 
czy wielkość pola roboczego.

Outsourcing druku 3D 
Ponieważ jedną z głównych zalet druku 
3D jest możliwość produkcji skompliko-
wanych elementów na miejscu, to – jak 
zauważa Adam Kozubowicz z firmy get3D 
– outsourcing jest więc niejako zaprzecze-
niem samej idei. Jednak trzeba przyznać, 
że wszystko zależy od konkretnego przy-
padku. Na pewno nie ma sensu zakup 
specjalizowanej drukarki 3D do metalu, 
jeśli potrzebujemy kilkunastu, nawet 
wysoce skomplikowanych, elementów 
rocznie – tutaj outsourcing jest jak naj-
bardziej wskazany. Natomiast jeśli tych 

różnych elementów będzie kilkadziesiąt 
czy kilkaset, to warto już rozważyć opcję 
inwestycji we własny sprzęt.

Zdaniem Piotra Banackiego, dyrektora 
sprzedaży CEE w firmie Materialise NV, 
outsourcing w zakresie produkcji w tech-
nologii addytywnej ma w Polsce zdecy-
dowane uzasadnienie. Dla wielu przed-
siębiorstw zakup drukarki przemysłowej 
o wartości kilkuset tysięcy złotych to cią-
gle znacząca inwestycja. Czysty rachunek 
ekonomiczny wskazuje na to, że zakup 
drukarki przemysłowej może być uzasad-
niony wówczas, gdy będzie ona stale pra-
cowała, przyczyniając się do odpowied-
niego poziomu ROI. 

Dla zapewnienia ciągłości pracy wyma-
gana jest szeroka i zaawansowana wie-
dza o ciągle rozwijającej się sferze mate-
riałów i ich aplikacjach. Także ogromne 
znaczenie ma dynamiczny rozwój opro-

gramowania sterującego maszynami 
oraz pozwalającego odpowiednio przy-
gotowywać detale do druku. To dodat-
kowe inwestycje, które należy wziąć pod 
uwagę. Ze względu na dynamiczny roz-
wój technologii addytywnych inwesty-
cje w drukarki charakteryzują się bardzo 
krótkim okresem amortyzacji. Stąd nie-
rzadko inwestycja staje się tylko kosztem, 
nie generując odpowiedniego poziomu 
ROI. Z uwagi na to bardzo rozsądnym 
rozwiązaniem jest zlecanie usług druku 
3D poddostawcom specjalizującym się 
w swojej dziedzinie.

Polski rynek
W opinii Piotra Banackiego z firmy Mate-
rialise NV w Polsce rynek druku 3D 
ukształtowany jest przez ograniczoną 
liczbę firm oferujących maszyny produk-
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Jarosław Kozak, prezes zarządu w firmie Technology Applied 

Trzy segmenty polskiego rynku druku 3D

Polski rynek druku 3D można podzielić na trzy podstawowe seg-
menty. Pierwszym jest rynek budowy maszyn i urządzeń. Polska 
jest dość mocno rozwinięta w segmencie produkcji maszyn typu 
FDM (drukujących z żyłki), a na naszym rynku jest co najmniej kilku 
dużych graczy w tym segmencie. Niestety, urządzenia typu FDM 
w znacznej większości to urządzenia nieprofesjonalne. Typowe pro-
blemy, z którymi możemy się zetknąć w tej technologii, to np. słab-
sza wytrzymałość mechaniczna osi. Jeżeli chodzi o urządzenia pro-
fesjonalne, czyli urządzenia drukujące z metalu (SLM/DMLS) oraz 
proszków poliamidowych (SLS), to jesteśmy pustynią. Pozostają 

zatem dystrybutorzy urządzeń zagranicznych, i tu możemy mówić o drugim segmencie. 
Ostatni segment rynku to usługi druku 3D oraz usługi prototypowania. Polska jest 

tutaj liczącym się graczem. Należy jednak uważać, aby w mnogości firm dostępnych na 
rynku nie natknąć się na biura, które udając profesjonalne firmy, drukują po garażach 
na drukarkach za 3000 złotych. Robi to krecią robotę całej branży, dlatego że zniechęca 
do druku 3D. Osoba, która nasłucha się w mediach o rewolucji druku 3D w przemyśle, 
a potem doświadczy niskobudżetowego druku na takim urządzeniu, najczęściej znie-
chęca się do druku w ogóle. Kosztuje nas to dużo pracy, aby takiego klienta przekonać, 
że druk drukowi nierówny i wydruk z taniego urządzenia jest oddalony o całe mile od 
profesjonalnych spieków laserowych wykonanych na urządzeniach, których ceny zaczy-
nają się od 1 500 000 złotych. 

Jeżeli chodzi o czynniki hamujące rozwój branży druku 3D, to głównym utrudnie-
niem w tym obszarze, podobnie jak w innych, jest rozbudowana administracja pań-
stwowa i sprawozdawczość. Nie twierdzę jednak, że kontrola państwa jest zbędna – 
wręcz przeciwnie. Jednak ilość przepisów oraz instytucji, które pilnują przestrzega-
nia tych przepisów, jest zatrważająca, nie mówiąc już o tym, że przedsiębiorca niemal 
zawsze jest na widelcu jakiejś instytucji. 



cyjne i świadczących usługi wydruku 
oraz przez względnie dużą liczbę przed-
siębiorstw wykorzystujących w ograni-
czonym zakresie technologię addytywną 
do tworzenia detali i części. Niewątpli-
wie wartość rynku z roku na rok wzrasta, 
co można zaobserwować na bazie realizo-
wanych obrotów w Polsce. Jest to stabilny 
wzrost, a jego dynamika uzależniona jest 
od stopnia zaufania, jakim obdarzają tech-
nologię addytywną inżynierowie w dzia-
łach utrzymania ruchu, rozwoju czy inży-
nierii procesu produkcyjnego.

Jak podkreśla Piotr Banacki, ocenia-
jąc sytuację polskiego rynku druku 3D 
na tle rynków zagranicznych, a w szcze-
gólności rynku Europy Zachodniej, należy 
spojrzeć na kontekst historyczny. Niewąt-
pliwie poziom zastosowania druku 3D 
w przemyśle w Polsce znajduje się na niż-
szym poziomie, niż ma to miejsce w Euro-
pie Zachodniej. Można to poniekąd tłu-
maczyć poziomem innowacyjności oraz 
wydatków na badania i rozwój. Brakuje 
ciągłości i tradycji w rozwijaniu produk-
tów znanych na skalę globalną, stąd też 
technologie szybkiego prototypowania nie 
zawsze były nam tak potrzebne, jak miało 
to miejsce np. w Niemczech, Francji czy 
krajach skandynawskich. Druk 3D miał 
szansę wcześniej zakorzenić się w przemy-
śle, dostarczając rozwiązań nieosiągalnych 
dla tradycyjnych technologii, i to nie tylko 
w zakresie prototypowania, ale także pro-
dukcji seryjnej. W Polsce druk 3D zazna-
cza swoją obecność w przemyśle tak 

W Polsce rynek druku 3D 
to bardzo prężnie rozwi-
jająca się gałąź przemy-
słu – zarówno wśród pro-
ducentów maszyn czy 
materiałów, jak również 
usługodawców i reselle-
rów rozwiązań zagranicz-
nych. Co najważniejsze, 
z roku na rok przybywa 

profesjonalnych użytkowników inwestują-
cych w technologie przyrostowe. Mimo że 
wydatki na ten cel wciąż są niższe w porów-
naniu z największymi rynkami zbytu drukarek 

3D, jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy, to 
jednak wierzę, że trend wzrostowy w Polsce 
się utrzyma, a inwestycje w tę gałąź przemy-
słu będą stale rosły. 

Technologie przyrostowe znajdują zasto-
sowanie praktycznie w każdej gałęzi prze-
mysłu, wspierając procesy projektowania 
oraz wytwarzania. Najważniejsze przy wybo-
rze technologii jest określenie wymagań 
dla finalnego wyrobu z maszyny, takich jak: 
jakość, wytrzymałość mechaniczna, odpor-
ność chemiczna, czas produkcji oraz koszt 
wytworzenia. Mamy do wyboru m.in. spie-
kanie proszków metalowych i niemetalo-

wych, wyroby z żywic, jak również szeroką 
gamę tworzyw termoplastycznych – zarówno 
w czystej postaci, jak i kompozytowej. Przy 
wyborze systemu ważna jest też jego wszech-
stronność i elastyczność. Zważywszy na 
ogromne tempo rozwoju obecnego rynku, 
dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na 
rynku jest gwarantem sukcesu. 

Druk 3D rozwija się bardzo szybko. Pro-
ducenci maszyn i materiałów stale inwestują 
w nowatorskie rozwiązania, a budżety na 
badania i rozwój w tej dziedzinie przybierają 
na wielkości. Dodatkowo Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju wspiera kilka projektów 

Marcin Szymański, Product Manager w firmie VSHAPER 

Rynek druku 3D rozwija się w bardzo szybkim tempie
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RAPORT

Piotr Gurga, dyrektor ds. technicznych w firmie CadXpert

Przemysłowe zastosowania druku 3D

Do najpowszechniejszych aplikacji druku 3D możemy zaliczyć pro-
totypowanie, wytwarzanie narzędzi, oprzyrządowania oraz pro-
dukcję seryjną. W przypadku prototypowania mówimy już nie tylko 
o szybkim tworzeniu modeli koncepcyjnych, ale o produkcji trwa-
łych elementów, które nadają się do testów funkcjonalnych. Kon-
struktorzy mogą przygotować odpowiednie części szybciej i taniej 
niż obróbką skrawaniem. Modele z drukarki 3D nadają się do 
testów ergonomii, przepływowych, akustycznych, aerodynamicz-
nych czy do weryfikacji pasowania elementów. 

Przemysłowe systemy druku 3D oferują wytrzymałe materiały, 
jak np. PC-ABS, PC, Nylon 12 Carbon Fiber, PEKK, które mogą pracować mechanicz-
nie, materiały odporne na wysoką temperaturę lub na działanie środków chemicznych, 
smarów, olejów itp. W ten sposób inżynierowie mogą sprawdzić dany element w doce-
lowym środowisku. 

Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszą się także narzędzia wytwarzane na dru-
karkach, a następnie używane przez mechaników, serwisantów, pracowników linii pro-
dukcyjnych, inżynierów jakości. Zaletą narzędzi z drukarki 3D jest to, że mogą być 
wykonane według aktualnych potrzeb bezpośrednio w zakładzie dla konkretnego pra-
cownika lub do każdego zastosowania. Elementy wykonane z użyciem technologii przy-
rostowych mogą być używane również w kooperacji z innymi, konwencjonalnymi urzą-
dzeniami. Chwytaki i uchwyty z drukarek 3D są montowane np. w obrabiarkach CNC 
lub w ramionach robotów przemysłowych. 

Druk 3D z powodzeniem znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest 
niestandardowy element lub spersonalizowane narzędzie. Za sprawą poszerzającej się 
oferty zaawansowanych materiałów do druku technologie przyrostowe są stosowane 
w produkcji seryjnej, a wydrukowane części mogą być montowane jako produkt koń-
cowy. Korzysta z tego wiele branż. Np. wydruki 3D z tworzywa ULTEM 9085 są monto-
wane w samolotach. Ze względu na ich właściwości zastępują one części z aluminium – 
zachowują wytrzymałość i niepalność, a przy tym są dużo lżejsze.



z dziedziny druku. Przy takim tempie rozwoju 
trudno jest przewidzieć przyszłość tej tech-
nologii. Już teraz widać, że druk 3D zaczyna 
wypierać konwencjonalne metody wytwa-
rzania, stając się nierzadko podstawowym 
narzędziem w pracy. 

Częstym hamulcem w procesie wypiera-
nia metod konwencjonalnych w wytwarza-
niu jest prędkość druku. Są producenci pracu-
jący nad przyspieszeniem tego procesu, opra-
cowując nowe technologie lub udoskonalając 
obecne. Sądzę, że to właśnie do nich będzie 
należała przyszłość w tej branży. 
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naprawdę od kilku lat, co ma wpływ na 
wartość rynku i dynamikę wzrostu.

Zdaniem Jacka Krzyżanowskiego, Key 
Account Managera w firmie Omni3D, 
rynek krajowy został już nasycony maszy-
nami desktopowymi. Teraz ma szansę roz-
wijać się w kierunku maszyn przemysło-
wych, spełniających nieustannie rosnące 

oczekiwania klientów. Widoczny jest roz-
wój rynku w stronę wysoko wytrzyma-
łych materiałów, które po wydruku mogą 
zastąpić metal, oraz materiałów odpor-
nych na wysokie temperatury, dostępnych 
tylko dla przemysłowych maszyn. Pol-
skie firmy zaczynają dostrzegać koniecz-
ność zwiększających się wymagań, co nie-

wątpliwie sprzyja rozwojowi rynku i pod-
wyższa konkurencyjność. Firmy zdają 
sobie sprawę, że muszą dokonać kolej-
nego skoku technologicznego, a jednym 
z tych narzędzi jest przemysłowa dru-
karka 3D. 

Według Macieja Patrzałka z firmy Son-
daSys są dwa najważniejsze czynniki 
sprzyjające rozwojowi rynku drukarek 
3D: wymagania klienta końcowego i gene-
rowanie zysku akcjonariuszy. Klienci ocze-
kują coraz to nowszych produktów i chcą 
je mieć już – a prototypowanie z wykorzy-
staniem druku 3D skraca czas wprowa-
dzenia produktu nawet o 50–70%. Akcjo-
nariusze chcą, by ich zyski rosły, a jest to 
możliwe dzięki skracaniu czasu i zmniej-
szaniu kosztów produkcji. By zrealizować 
te oczekiwania, zarządzający produkcją 
oczekują od dostawców urządzeń przyro-
stowych takich maszyn, które dadzą naj-
lepsze korzyści z możliwych. 

Nie ma powodów do narzekań
Jeśli chodzi o całościową ocenę polskiego 
rynku druku 3D, to – jak pokazano na 
rys. 3, w porównaniu z okresem wcze-
śniejszym (2–3 lata wstecz) obecna sytu-
acja panująca w tej branży została oce-

www.controlengineering.pl

Rodzimy rynek druku 
3D nieustannie się roz-
wija. Jest wciąż roz-
proszony, ale ostatni 
rok obfitował w liczne 
przypadki konsolida-
cji firm, co przynio-
sło wiele zysków pod 
kątem różnych aspek-
tów biznesowych. 

Połączenie sił spółek i metod wytwórczych
oznacza wzrost mocy przerobowej – wpływa 
to na ilość przyjmowanych zleceń i szyb-
kość ich realizacji.

Zmienia się także model biznesowy 
firm zajmujących się drukiem 3D. Powoli 
odchodzi się od utartej ścieżki polegającej 
na zakupie maszyn od producenta, spro-

wadzeniu ich do kraju i sprzedaży. Coraz 
częściej można zauważyć rosnące oczeki-
wania ze strony klientów, aby świadczone 
usługi były skrojone na miarę ich potrzeb, 
a także by współpraca uwzględniała niu-
anse branżowe, specyficzne zastosowa-
nia maszyn lub wytwarzanych produktów 
docelowych.

Polski rynek druku 3D dostosowuje się 
do sytuacji globalnej: spółki zrzeszają się 
w większe konsorcja, multiplikując zakres 
usług i, z powiększonym zapleczem zaso-
bów, stają do bardziej wyrównanej walki 
z zagraniczną konkurencją. Działy R&D pra-
cują nad usprawnieniem maszyn pod kątem
używanego materiału i obsługiwanego 
interfejsu, a wizerunek firm branżowych 
przechodzi zmianę narracji w marketingu. 

Ten ostatni aspekt jest dla mnie szcze-
gólnie ważny, ponieważ często mierzę 
się z nim podczas wystąpień prelekcyj-
nych i konferencyjnych. W świadomo-
ści masowej druk 3D najczęściej funkcjo-
nuje, niestety, jako technologia wytwa-
rzająca ogromne ilości plastikowych zaba-
wek i drobnych, zbędnych bibelotów czy 
gadżetów, które bardziej pasują do pro-
filu Buzzfeeda niż artykułów w Pulsie Biz-
nesu. Wspólnym celem jest zmiana bran-
żowego pejzażu na wypełniony skojarze-
niami z ciężkim przemysłem i praktycznymi 
zastosowaniami, a przede wszystkim wpi-
sanie druku 3D na stałe w obraz współcze-
snej hali produkcyjnej, wkraczającej w erę 
Przemysłu 4.0. Mówiąc krótko, druk 3D to 
uniwersalne narzędzie wytwórcze.

Andrzej Burgs, CEO w firmie Sygnis New Technologies

Specyfika polskiego rynku druku 3D

Rys. 3. Ocena obecnej
sytuacji na rynku

drukarek 3D

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

dobra: 84%

bardzo
dobra: 16%
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niona przez dostawców jako dobra (84% ) 
lub bardzo dobra (16%). 

88% sondowanych dostawców jest 
przekonanych, że w ciągu najbliższych 
2–3 lat wzrośnie sprzedaż drukarek 3D. 
Reszta respondentów przewiduje, że 
ich sprzedaż zmaleje (12%). Negatywne 
nastroje panujące wśród dostawców są 
spowodowane m.in. przeświadczeniem 
o nasyceniu rynku. Istotnym czynnikiem 
jest też brak dotacji na zakup sprzętu, co 
powoduje, że mniej firm myśli o zakupie 
drukarki przemysłowej. Z kolei respon-
denci prognozujący zwiększenie sprze-
daży drukarek 3D w Polsce powołują 
się m.in. na: rosnącą świadomość klien-
tów na temat potencjału technologii przy-
rostowej, a co za tym idzie – coraz więk-
szą popularność druku przestrzennego, 
a także dostępność coraz lepszych i tań-
szych drukarek oraz poszerzającą się 
ofertę materiałów, zwiększającą możliwo-
ści i zastosowania drukarek 3D.

Na pytanie, czy w ciągu najbliższych 
2–3 lat planowany jest w firmie zakup 
drukarki 3D, 30% ankietowanych zazna-
czyło odpowiedź „tak”, 20% – „nie”, 
natomiast pozostałe 50% osób przyznało, 
że rozważa taką decyzję. 

Z kolei na pytanie, w której fazie pro-
dukcji respondenci byliby skłonni zasto-
sować druk 3D, 86% osób odpowie-
działo, że w prototypach, 42% – w mode-
lach pokazowych, a 23% – w gotowych 
produktach. 

Trendy
Jak wyjaśnia Andrzej Burgs z firmy Sygnis 
New Technologies, najbardziej zauwa-
żalne zmiany na rynku druku 3D to przej-
ście od sprzedaży i ulepszania maszyn do 
pracy nad wykorzystywanymi materia-
łami i oprogramowaniem. Rozwój tych 
sekcji branży jest co prawda mniej zauwa-
żalny dla klienta końcowego, niż kolejne 
ulepszenia maszyn (które wiążą się ze 
wzmożoną promocją), ale ma ogromny 
wpływ na użytkowanie, serwis i wydaj-
ność drukarek 3D.

Zdaniem Marcina Szymańskiego, Pro-
duct Managera w firmie VSHAPER, 
wśród użytkowników systemów przyro-
stowych częstym wyzwaniem jest odpo-
wiednie dobranie technologii, strategii 
wydruku oraz przygotowanie kodu maszy-
nowego. Dlatego tak ważny jest tzw. trój-
nóg systemu. Obok maszyny i materiału 
potrzebne jest profesjonalne oprogramo-
wanie komputerowe, dające możliwo-
ści zaprojektowania strategii wytwarza-
nia części. Profesjonalne systemy kom-
puterowe są również wyposażone w stale 
rosnącą bazę materiałową z wszystkimi 
parametrami przetwórczymi, co wspo-
maga proces projektowania. 

Jak podkreśla Maciej Patrzałek 
z firmy SondaSys, coraz częściej mówi 
się o wprowadzeniu na rynek i do branży 
druku 3D tzw. inteligentnych materia-
łów. Chodzi tutaj głównie o tworzywa, 
które pod wpływem konkretnego czyn-
nika (np. dźwięku, ciepła, środka che-
micznego, wody, ciśnienienia itp.) zmie-
niają swoje właściwości lub zachowują 
się w ściśle przez nas określony sposób. 
Mówimy tutaj na przykład o tworzywie, 
które rozkurcza się pod wpływem działa-
nia butanu. Stosując tego typu rozwiąza-
nia w górnictwie, można by w znacznym 
stopniu wyeliminować ryzyko podziem-
nych wybuchów czy pożarów. Zastosowań 
inteligentnych materiałów jest wiele, pro-
blemem na obecną chwilę jest wytworze-
nie materiału i powtarzalność jego zacho-
wań pod wpływem działania konkretnego 
czynnika. 

RAPORT

Bartłomiej Jarkiewicz, dyrektor zarządzający w firmie MTT Polska

Polski rynek druku 3D jest obecnie w fazie konsolidacji

Po wstępnym boomie, na fali którego powstało wiele firm produkcyjnych i handlo-
wych, następuje stabilizacja i konsolidacja rynku. To bardzo ciekawy czas, ponieważ po 
kilku latach dynamicznych zmian z „bitewnego kurzu” zaczynają się wyłaniać liderzy 
branży.

W porównaniu z krajami zachodniej Europy Polska od początku wyróżniała się dużą 
liczbą podmiotów na tym rynku. Duże rozdrobnienie powodowało dynamiczne zmiany 
i z jednej strony dawało szeroką informację o technologii, ale z drugiej część podmio-
tów szybko z rynku znikała, co powodowało wzrost braku zaufania klientów. Obecnie 
można powiedzieć, że jesteśmy jednym z europejskich liderów w technologii FDM/FFF. 
Inaczej sprawa wygląda, jeśli spojrzymy na inne technologie. Ciekawym zjawiskiem jest 
działalność polskich firm na rynku dystrybucji. Część z nich staje się mostem łączącym 
Europę Wschodnią z producentami z zachodniej Europy czy Chin.

Obecnie klienci najczęściej wykorzystują drukarki 3D w celach prototypowych. 
Coraz częściej jednak zdarzają się firmy drukujące ostateczne części lub wykorzystujące 
wydruki 3D jako część procesu wytwórczego. Najczęstszymi odbiorcami technologii są 
firmy z sektora automotive, lotniczego, elektroniki użytkowej, a także uczelnie. Korzyści 
związane z użyciem druku 3D coraz częściej zauważają też designerzy, przemysł jubiler-
ski czy medyczny, w tym stomatologia. 

W przemyśle najczęściej zainteresowanie budzą technologie SLM, SLS, wielkogaba-
rytowy druk FDM/FFF. Szczególną popularnością ostatnio cieszą się drukowane w tech-
nologii SLA formy wtryskowe do krótkich serii. 

Druk 3D na obecnym etapie nie zagraża produkcji masowej, ale tak jak druk 
cyfrowy zmienił podejście do poligrafii, tak druk 3D zmieni oblicze produkcji jako cało-
ści. Dzięki drukowi 3D możliwa będzie większa i bardziej powszechna personalizacja 
produkcji.

Źr
ód

ło
: C

ad
Ex

pe
rt



W opinii Adama Kozubowicza z firmy 
get3D aktualne trendy i zmiany mają na 
celu głównie redukcję „wąskich gardeł” 
technologii druku 3D – skrócenie czasu 
drukowania, zwiększenie gabarytów dru-
kowania, poprawę dokładności i oczywi-
ście dalsze obniżenie kosztów. Również, 
jego zdaniem, ogromny postęp obserwo-

wany jest w dziedzinie materiałowej – 
światowe koncerny chemiczne zauważyły 
już ten rynek i wprowadzają do sprzedaży 
coraz więcej nowoczesnych materiałów, 
dzięki którym wczorajsze „niemożliwe” 
staje się dzisiejszym „oczywiście, że tak”. 
Druk 3D prędzej czy później zadomowi 
się w przemyśle na dobre. I ci, którzy już 

teraz zaczynają z niego korzystać, za parę 
lat będą liderami rynku. Ogólnoświatowe 
dążenie do redukcji kosztów i produk-
cji lokalnej wymusza korzystanie z roz-
wiązań, które to umożliwiają – nie ma 
innego wyjścia, inaczej świat nam uciek-
nie i będzie bardzo trudno go dogonić.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane 
z ankiety przeprowadzonej wśród czytelni-
ków magazynu Control Engineering Pol-
ska. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzących 
od dostawców drukarek 3D. Raport nie 
odzwierciedla pełnego obrazu rynku. 

CE 
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www.controlengineering.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Control Engineering Polska, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.
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www.rosa3d.pl
sklep.rosa3d.pl, 3d@rosaplast.pl

PA12 + CF  (Vicat 168 C) 
 

lakierowania proszkowego

PETG + CF  (Vicat 80 C)
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BioWOOD
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W przygotowaniu:
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Cyfrowe inspekcje w XXI wieku
Od dłuższego czasu dynamiczny rozwój technologii wywołuje gorące 
dyskusje w wielu dziedzinach życia. Różnego rodzaju innowacje 
doprowadzają do zmiany sposobu, w jaki funkcjonujemy. Choć każda 
zmiana napotyka na opór swoich przeciwników, po drugiej stronie 
barykady stoją zagorzali zwolennicy i early adopters, ostatecznie 
jednak to przydatność danego wynalazku decyduje, czy rynek go 
przyjmie, tak jak optymistycznie zakładali jego twórcy.

Emil Białczak
Emerson Automation Solutions O ręcznie pisanych listach lub pa-

miętnikach pamiętają już tylko 
najwięksi romantycy. W większo-

ści domów jeszcze niedawno był aparat
cyfrowy – dziś amatorom fotografii bez 
wygórowanych wymagań wystarcza smart-
fon, a tradycyjne komputery stacjonarne 
pozostają atrakcyjną opcją chyba wyłącz-
nie dla graczy lub ludzi, którzy potrzebują 
naprawdę dużej mocy (i zarazem rezygnu-
ją z mobilności). Teraz płacimy już nawet 
zegarkami, a w tle trwają zaawansowane 
prace nad rozwojem sztucznej inteligencji 
czy autonomicznymi samochodami. 

Co te przykłady mają wspólnego 
z pracą zakładów przemysłowych? Na 
pierwszy rzut oka niewiele, ale przecież 
ludzkość zmienia się i rozwija w każdej 
dziedzinie. Przemysł z pewnością potrze-
buje o wiele więcej czasu na przystosowa-
nie się do zmian w porównaniu z odbiorcą 
masowym ze względu na specyfikę proce-
sów, technologii i produktów. Widać jed-
nak zmieniające się trendy i coraz więcej 
przedsiębiorstw produkcyjnych wkracza 
w nurt Przemysłu 4.0, adaptując kolejne 
narzędzia digitalizacyjne, przynoszące 
wymierne korzyści w zakresie optymali-
zacji wykorzystania zasobów oraz umożli-
wiające analizę terabajtów informacji, któ-
rymi inteligentne urządzenia obiektowe 
zapełniają bazy danych. 

Najnowsze aplikacje pozwalają zbierać 
i monitorować dane o obiekcie i proce-
sie z wielu źródeł, a następnie analizować 
je dzięki modelom analitycznym i wyko-
rzystaniu ekspertyzy specjalistów. Dzięki 
zastosowaniu bezprzewodowej komuni-

SYSTEMY WIZYJNE
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kacji w technologii WirelessHART moni-
torowanie dodatkowych punktów pomia-
rowych stało się proste i efektywne kosz-
towo. Obserwujemy na co dzień dyna-
miczny wzrost liczby punktów pomiaro-
wych, często w miejscach do tej pory nie-
osiągalnych. To stwarza ogromne moż-
liwości jeśli chodzi o diagnostykę pre-
wencyjną. Nieinwazyjne pomiary korozji 
pozwalają wychwycić minimalne zmiany 
w grubości ścianki rurociągu, zdalny 
monitoring odwadniaczy parowych umoż-
liwia niemal natychmiastową reakcję na 
uszkodzenia, minimalizując straty ener-
getyczne. Dodatkowe opomiarowanie 
wymienników ciepła daje szanse wychwy-
cenia zmian związanych z osadzaniem się 
kamienia, a przez to lepsze planowanie 
postojów remontowych. Wreszcie bezprze-
wodowa diagnostyka maszyn wirujących 
dba o bezpieczeństwo kluczowych ele-
mentów instalacji, jak pompy czy łożyska, 
dając wczesne sygnały zużycia. To tylko 
kilka z kluczowych możliwości, a portfo-
lio zastosowań stale rośnie, często zaska-
kując samych dostawców swoją elastycz-
nością. Czy to oznacza odejście od trady-

cyjnej roli inspekcji wizyjnych, spycha-
jąc je na margines historii? Jak tradycyjne 
metody obchodów wpisują się w trendy 
digitalizacji? 

Regularna inspekcja wizyjna instalacji 
nadal pozostaje nieodzownym elementem 
cyklu życia zakładu. Nie wszystkie pro-
cesy da się zautomatyzować, natomiast 
cyfryzacja i uporządkowanie także tej ope-
racji pozwala uniknąć naturalnych dla 
ludzi pomyłek oraz błędów w dokumen-
tacji. Uwolnienie potencjału eksperckiego 
pozwala skupić się na krytycznych ope-
racjach oraz podejmowaniu właściwych 
strategicznych decyzji. 

Usystematyzowana, elektroniczna 
dokumentacja
Raporty z inspekcji wizyjnych instala-
cji można nazwać pamiętnikiem zakładu, 
jednak prowadzenie papierowej, ręcznej 
dokumentacji narażone jest na błędy ludz-
kie. Z pozoru tak błahe kwestie, jak nie-
czytelny zapis czy zapomnienie o przeka-
zaniu ważnej informacji w natłoku innych 
obowiązków, mogą doprowadzić do dal-
szej degradacji urządzeń, a w konsekwen-
cji awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa 
pracowników. Z naszego doświadczenia 
wynika, że zastosowanie elektronicznej 
dokumentacji to prosty sposób na ujedno-
licenie formy wpisów, eliminowanie pro-
blemów z ich czytelnością i sprawienie, że 
dane stają się spójne. Usystematyzowana 
forma prowadzenia zapisów pozwala 
uniknąć błędów przeoczenia i przyczynia 
się do lepszego przepływu informacji.

Wiele zagadnień związanych z zarzą-
dzaniem jakością, a co ważniejsze, sama 
praktyka obiektowa pokazują, że im pro-
cedura jest prostsza i dokładniej opisana, 
tym mniejsze ryzyko błędu. Wypadki 
zazwyczaj mają swoje źródło w jednym 
lub dwóch małych niedopatrzeniach, 
które inicjują łańcuch zdarzeń. Właśnie 
dlatego inspekcja powinna mieć zdefinio-
waną trasę i instrukcję w formie ankiety, 
listy precyzyjnych pytań. Nie raz obser-
wowaliśmy różnice w podejściu do czyn-
ności obchodowych w zależności od 
obsady danej zmiany. Każdy ma swoje 
metody pracy i nie należy tego nego-
wać, jednak zapewnienie powtarzalności 
jest kluczowe dla prawidłowego zbiera-
nia danych. Dodatkowo uporządkowanie 
formy raportu zapewnia jego czytelność. 
Nie sposób nie wspomnieć o wartości, 

jaką niesie za sobą precyzyjnie zdefinio-
wana runda inspekcyjna przy zmianach 
pokoleniowych w zakładzie. Lista szczegó-
łowych pytań dotyczących każdego urzą-
dzenia, na które musi odpowiedzieć pra-
cownik, to skarbnica wiedzy lokalnych 
ekspertów, która raz opracowana, służy 
przez wiele lat, a więc nie tylko chroni 
przed niedopatrzeniami wynikającymi 
z niekiedy zgubnej rutyny, ale pozwala 
nowym pracownikom uczyć się charak-
terystyki i topologii zakładu niejako na 
żywym organizmie, ale w bezpieczny 
i usystematyzowany sposób.

Mobilna wielozadaniowość
Wydaje się, że nie jest możliwe przejście 
cyfrowej transformacji inspekcji wizyj-
nych bez dodania elementu bieżącej syn-
chronizacji danych. Dedykowana aplika-
cja na komunikatorze obiektowym, zakła-
dowa sieć bezprzewodowa oraz centralny 
serwer bazy danych tworzą zamknięty 
obieg informacji o stanie zakładu. Z jed-
nej strony serwer dba o bezpieczeństwo 
danych, służy do administrowania kon-
tami i uprawnieniami użytkowników oraz 
tworzenia scenariuszy inspekcji. Z dru-
giej strony przemysłowy tablet stanowi 
przenośny interfejs, przez który zalogo-
wany pracownik na bieżąco wprowadza 
informacje uzyskane w trakcie inspek-
cji wizyjnej na temat podlegającej mu czę-
ści zakładu. Ponadto dzięki użyciu komu-
nikatora można zbadać, a nawet roz-
wiązać problem na miejscu. W dowol-
nym momencie inżynier może wstrzymać 
wykonywanie rundy i przełączyć się na 
aplikację do konfiguracji urządzenia, jego 
diagnostyki lub symulacji pętli prądowej. 
System cyfrowych inspekcji wizyjnych 
o takiej architekturze nie tylko usprawnia 
realizowanie zaplanowanych scenariuszy, 
ale pozwala także na niezwłoczne zgło-
szenie niestandardowych obserwacji oraz 
zagrożeń wymagających natychmiastowej 
interwencji.

Platforma do współpracy 
Właśnie ta możliwość zgłaszania niestan-
dardowych obserwacji w ogromnym stop-
niu przyczynia się do podejmowania traf-
nych decyzji i działań prowadzących do 
poprawy wydajności pracy i bezpieczeń-
stwa. Dokumentacja prowadzona ręcz-
nie praktycznie uniemożliwia sprawne 
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odnalezienie podobnych zdarzeń z prze-
szłości, prześledzenie historycznych tren-
dów i ustalenie przyczyny problemu. 
Znamy przykłady bagatelizowania poten-
cjalnie niegroźnych zdarzeń, np. niewiel-
kiego wycieku, tylko dlatego, że został 
on uznany za zdarzenie jednorazowe. Ist-
nieje ryzyko, że nawet bardzo poważne 
symptomy awarii zostaną zlekceważone 
ze względu na brak przejrzystej doku-
mentacji i niewłaściwą komunikację mię-
dzy pracownikami tej samej lub różnych 
zmian. Kolejnym atutem jest prezenta-
cja intuicyjnych wykresów, które w przej-
rzysty sposób obrazują zgłoszone obser-
wacje z obiektu wraz z ich kategoryzacją 
pod względem krytyczności oraz rodzaju 
zdarzenia. Co ważne, dostępne są też dal-
sze informacje dotyczące obserwacji. 
W podobny sposób prezentowane są sce-
nariusze rund inspekcji wizyjnych – jeżeli 
runda z jakichś powodów nie została 
wykonana lub została przerwana i niedo-
kończona, jest to wyraźnie sygnalizowane. 
Takie podejście znacznie zwiększa sku-

teczność współpracy wewnątrzzakłado-
wej dzięki zastosowaniu powszechnie zro-
zumiałych KPI, a prawdopodobieństwo 
zaniedbań spada niemalże do zera. 

Powiadomienia generowane w przy-
padku przekroczenia progów alarmowych, 
możliwość śledzenia statusu naprawy 
zgłoszonych usterek i duch współpracy 
wpływają pozytywnie na ogólną kondycję 
procesu. Ważnym aspektem w tym przy-
padku jest budowanie poczucia wspól-
nej odpowiedzialności i znaczenia indy-
widualnego wysiłku jako wkładu w pracę 
całego zespołu. Ludzie o zróżnicowanej 
wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach 
spotykają się z tymi samymi, wspólnymi 
problemami i każdy może przyczynić się 
do sprawnego znalezienia rozwiązania. 

Podsumowanie
Skuteczna inspekcja wizyjna ma ogromny 
wpływ na utrzymanie wysokiej kondycji 
zakładu i efektywności procesu. Cyfryza-
cja tychże inspekcji jest środkiem do ulep-

szenia organizacji poprzez współpracę, 
spójność danych i zwiększoną mobilność.
W XXI wieku do eksperckiej wiedzy, będą-
cej wciąż fundamentem skutecznej inspek-
cji wizyjnej, dodać należy prowadzenie 
ustrukturyzowanej, elektronicznej bazy 
danych, która ułatwia filtrowanie, śledze-
nie trendów historycznych i audyt oraz 
utworzenie platformy do współpracy, która
w czasie rzeczywistym wizualizuje dane 
i pozwala sprawnie eliminować pojawia-
jące się awarie lub kwestie bezpieczeństwa.

Emil Białczak Emil Białczak – inżynier, absolwent 
Wydziału Mechatroniki Politechniki War-
szawskiej oraz student studiów magister-
skich w dziedzinie zarządzania w Wyż-
szej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 
Od maja 2017 r. w zespole Emerson, gdzie 
pracuje w dziale Process Systems & Solu-
tions jako inżynier sprzedaży ds. syste-
mów sterowania oraz opiekun produktów 
z linii AMS do zarządzania aparaturą kon-
trolno-pomiarową.
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Świat technologii
w zasięgu ręki

Jesteśmy Wydawnictwem  
specjalizującym się w publikowaniu treści 

kierowanych do inżynierów związanych 
z branżą produkcyjną. Za pośrednictwem 

naszych magazynów zawsze będą  
Państwo na bieżąco z praktycznymi  

oraz najnowszymi trendami,  
które kształtują światowy przemysł.
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P rzemysłowe systemy wizyjne to 
w automatyce bardzo potężne 
i uniwersalne narzędzia. Niemniej 

jednak mimo ciągłego rozwoju techno-
logii można popełnić wiele błędów pod-
czas ich implementacji. Aby ich uniknąć, 
warto wziąć pod uwagę pięć poniższych 
wskazówek. 

1 Uwzględnienie aplikacji
Niektóre zastosowania nie są odpowied-
nie dla przemysłowych systemów wizyj-
nych. Doświadczenie jest zwykle dobrym 
doradcą, ale jeśli pojawiają się wątpli-
wości na temat możliwości wykorzysta-
nia urządzenia, należy najpierw wyko-
nać testy systemu. Nieprzewidziane sytu-
acje mogą powodować kosztowne zmiany 
w sprzęcie i opóźnienia w planowaniu.

4 Konfiguracja
Kiedy już wszystkie części zostaną zain-
stalowane, pora sprawić, by system dzia-
łał poprawnie. Skonfiguruj ustawienia 
przysłony i ekspozycji, tak aby możliwe 
było uzyskanie ostrego obrazu. Ustaw 
ostrość. Ponownie wróć do ustawień przy-
słony i ekspozycji. Określ lokalizację 
i wybierz narzędzia do inspekcji. Ogólnie 
rzecz ujmując, należy dobrać najprostsze 
możliwe rozwiązanie inspekcji wizyjnej do 
danego przypadku.

5 Uwzględnienie czasu działania
Wstępne programowanie jest zwykle 
wykonywane na niewielkich obiektach 
jako próbkach, ale nie reprezentują one 
całej populacji obiektów. Naucz system 
na niewielkiej liczbie próbek, a następnie 
dokonaj walidacji i konfiguracji systemu 
z użyciem większej liczby obiektów. Warto 
przyłożyć się do prac konfiguracyjnych na 
samym początku i skonfigurować system 
w sposób przemyślany, aby w konsekwen-
cji otrzymać system, z którego działania 
z pewnością wszyscy będą zadowoleni.

Jon Breen Jon Breen jest inżynierem automatykiem 
oraz właścicielem firmy Breen Machine 
Automation Services LLC. 

CE

Jon Breen

Warunki dobrze przeprowadzonej 
inspekcji wizyjnej
Decydując się na implementację przemysłowego systemu inspekcji 
wizyjnej, użytkownicy powinni wziąć pod uwagę rodzaj optyki, 
oświetlenie, konfigurację oraz czas pracy.

↗ Konfiguracja systemu jest kluczowa w przypadku przemysłowych systemów wizyjnych, a głów-
nym czynnikiem wpływającym na jego działanie jest uzyskanie dobrego obrazu do inspekcji.
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2 Dobór kamery i optyki
Wybierz odpowiednią kamerę, zwracając 
uwagę na takie parametry, jak:

 → rozdzielczość,
 → możliwości oprogramowania,
 → czas działania,
 → ogniskowa,
 → czarno-biały lub kolorowy obraz.

Producenci kamer przemysłowych zwykle 
oferują narzędzie w postaci kalkulatora 
online, pomocne przy wyborze sprzętu.

3 Oświetlenie
Celem dobrego oświetlenia jest uwidocz-
nienie najważniejszych cech obiektu oraz 
ukrycie tych, które mogą mylić narzędzia 
inspekcji wizyjnej. Wybór właściwego roz-
wiązania może wymagać przeprowadzenia 
prób oraz kreatywności i doświadczenia. 
Oświetlenie to element systemu inspek-
cji wizyjnej, który prawdopodobnie ule-
gnie zmianie podczas instalacji, więc testy 
należy przeprowadzić skrupulatnie, by 
mieć pewność, że system będzie pracował 
bezproblemowo.

Tabela: Zalecana liczba pikseli 
w zależności od zastosowania 
przemysłowego systemu 
wizyjnego

Zalecana 
liczba pikseli

Pomiar 
liniowy

tolerancja pomiaru 
= 10 pikseli

Mierzony 
obszar 5×5

Rozpoznawanie 
tekstu (OCR)

25–35 mm 
wysokość czcionki
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FIRMA PREZENTUJE

Inspekcja wizyjna 
– sztuka czterech kroków

Segment urz dze  wizyjnych mo na 
podzieli  na dwie kategorie: systemy 
wizyjne oraz czujniki wizyjne (tzw. smart 

kamery). Systemy wizyjne to w uproszcze-
niu rozwi zania „szyte na miar ” – sk a-
daj  si  najcz ciej z uk adów wielokamero-
wych, dedykowanego komputera o du ych 
mocach obliczeniowych z odpowiednimi 
kartami wej  i wyj  oraz oprogramowa-
nia napisanego specjalnie na potrzeby apli-
kacji. Rozwi zania te cz sto wyposa one s  
w elementy uczenia maszynowego oraz g -
bokiego uczenia (ang. deep learning), a roz-
dzielczo ci, w jakich pracuj , dochodz  do 
48 megapikseli. Po przeciwnej stronie szali 
mamy czujniki wizyjne (równie  zwane smart 
kamerami), które dzi ki rozwojowi, miniatu-
ryzacji i coraz wi kszym mocom obliczenio-
wym stanowi  narz dzie znacznie bardziej 
uniwersalne i praktyczne, poniewa  wszystkie 

wy ej wymienione elementy zawieraj  
w sobie. Mimo znacznie mniejszych rozdziel-
czo ci – do 2 megapikseli, czujniki wizyjne s  
w stanie poradzi  sobie nawet z wymagaj -
cymi aplikacjami. 

Niezale nie jednak, któr  drog  pójdziemy, 
do zrealizowania aplikacji konieczne jest 
wykonanie szeregu czynno ci, które mo na 
przedstawi  w czterech krokach.

Krok pierwszy – analiza potrzeb
Planuj c zastosowanie rozwi zania wizyj-
nego, w pierwszej kolejno ci nale y okre li , 
czego tak napraw  oczekujemy od budowa-
nego uk adu kontroli. Cz sto w tym miejscu 
zderzaj  si  interesy kilku dzia ów w firmie, 
jak na przyk ad: dzia  utrzymania ruchu, dzia  
kontroli jako ci czy dzia  produkcji. Ka dy ma 

swoje oczekiwania i potrzeby, które nale y 
uwzgl dni . Chodzi o okre lenie takich para-
metrów, jak: dok adno , szybko  dzia a-
nia, atwo  obs ugi, mo liwo ci walidacyjne 
itp. Mówi c krótko, nale y wypracowa  taki 
kompromis, aby sprosta  oczekiwaniom 
ka dej ze stron (nie jest to proste). Cz sto 
bywa tak, e wzajemne oczekiwania wyklu-
czaj  si  i okazuje si  na przyk ad, e chc c 
sprawdza  wszystkie parametry kontrolo-
wanego detalu okre lone przez dzia  jako ci, 
b dziemy musieli obni y  wydajno  linii 
produkcyjnej, co jest nieakceptowalne dla 
dzia u produkcji itd.

Krok drugi – dobór sprz tu
Na podstawie zgromadzonych informa-
cji, w kolejnym etapie trzeba wybra  sprz t, 
jaki b dzie potrzebny do przeprowadze-
nia inspekcji – chodzi o oczekiwane dok ad-
no ci, rozdzielczo ci oraz rodzaj o wietlenia 
dodatkowego. Do wi kszo  aplikacji, nawet 
wymagaj cych, dobrym rozwi zaniem b d  
czujniki wizyjne. Na rynku mamy dost pn  
bardzo szerok  gam  tego typu rozwi za . 
Wida  to doskonale na przyk adzie rodziny 
czujników wizyjnych serii VeriSens® firmy 
BAUMER. Zawiera ona zarówno kompaktowe 
czujniki ze zintegrowanym o wietleniem, 
jak równie  bardziej zaawansowane modele 
wyposa one w wymienne obiektywy typu 
C-mount oraz kontroler zewn trznego o wie-
tlacza. Zastosowanie jako opcji o wietlenia 
w bliskiej podczerwieni oraz z filtrem wiat a 
dziennego czyni tego rodzaju sprz t bardzo 
wszechstronnym. Niew tpliw  zalet  czujni-
ków wizyjnych VeriSens® jest oprogramowa-
nie konfiguracyjne – Application Suite, które 
jest bezp atne, intuicyjne i wspólne dla ca ej 
rodziny kamer. Kolejnym istotnym elemen-
tem jest w a ciwe o wietlenie. Podstawowe 
modele kompaktowych czujników wizyjnych 
maj  zintegrowane o wietlenie w postaci 
diod LED, które sprawdza si  w przypadku 
kontroli przeprowadzanej z bliskiej odleg o-
ci (do 300 mm). W pozosta ych przypadkach 

konieczne jest zastosowanie dodatkowego 
o wietlenia – w a ciwego do danej aplika-
cji. Na rynku istnieje ca y szereg firm specjali-
zuj cych si  w produkcji o wietlaczy przemy-
s owych o ró nej funkcjonalno ci, rozmiarze, 

Niew tpliwie rozwi zania z zakresu inspekcji wizyjnej to jedna 
z najdynamiczniej rozwijaj cych si  ga zi przemys u. Niemal 
w ka dym zak adzie na ró nych etapach produkcji mo na si  zetkn  
z kontrol  wizyjn . Ci g y rozwój technologii i d enie producentów 
do uproszczenia integracji swoich produktów znacz co przyczynia si  
do wzrostu popularno ci tego typu rozwi za .

Czujniki wizyjne z interfejsem Profinet
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mocy i kolorze wiecenia. Dobieraj c kom-
ponenty uk adu wizyjnego, warto po wi -
ci  czas na dobór odpowiedniego rodzaju 
na wietlacza, gdy  jest to cz sto kluczowe 
dla uzyskania satysfakcjonuj cych rezultatów. 
Du ym u atwieniem, szczególnie w pierwszej 
fazie wdra ania, jest mo liwo  wspó pracy 
kamer z serwerem FTP (SFTP) oraz mo li-
wo  tworzenia receptur w trybie offline za 
pomoc  symulatora. Dlatego warto zwró-
ci  uwag , czy wybrany sprz t posiada takie 
opcje. Wybrane modele s  równie  wypo-
sa one w konfigurowalny panel operatorski 
dost pny w przegl darce internetowej. 

Krok trzeci – monta  mechaniczny
Wybór miejsca, gdzie ma by  zamontowane 
stanowisko kontroli, powinien by  przemy-
lany w taki sposób, aby zapewni  jak naj-

bardziej stabilne i powtarzalne warunki 
inspekcji. Zawsze korzystne jest umieszcze-
nie w ciemni, co uchroni aplikacj  przed 
wp ywem czynników zewn trznych – g ów-
nie wiat a s onecznego, które o okre lonej 
porze dnia lub roku mo e w bardzo powa ny 
sposób wp yn  na dzia ania systemu lub 
wr cz uniemo liwi  poprawne jego dzia a-
nie. Podobny wp yw mo e mie  wiat o cz -
sto stosowanych wietlówek, które maj  ten-
dencj  do t tnienia z cz stotliwo ci  sieci. 
Wykonuj c uchwyty monta owe, nale y 
zwróci  uwag  na to, aby mocowania mia y 
mo liwo  regulacji osiowej i k towej. Jest 
to bardzo przydatne w pocz tkowych eta-
pach konfiguracji i u atwia uzyskanie odpo-
wiedniego uj cia kontrolowanego detalu. 

W sytuacji, kiedy kamera wymaga zewn trz-
nego wyzwalania, warto zwróci  uwag  na 
miejsce i rodzaj czujnika wyzwalaj cego 
(optymalnie, je eli jest w osi z kamer ). 
Odleg o  czujnika od kamery powinna by  
mo liwie jak najmniejsza, tak aby zwi kszy  
stabilno  wykonywania zdj . Dodatkowo 
w przypadku zmiennej pr dko ci przeno nika 
wygodne b dzie u ycie dodatkowego enko-
dera. Dlatego warto zwróci  uwag  na to, czy 
wybrane rozwi zanie ma mo liwo  wspó -
pracy z zewn trznym przetwornikiem po o-
enia.

Krok czwarty – uruchomienie 
Przygotowuj c system do pracy, nale y 
zadba  o odpowiedni  ilo  próbek, zarówno 
tych dobrych, jak i tych z ych – im jest ich 

wi cej, tym wi ksza precyzja kalibracji 
uk adu. Pomocnym narz dziem na tym eta-
pie przygotowa  jest wykorzystanie archi-
wizacji zdj , przyk adowo z u yciem ser-
wera FTP, oraz mo liwo  tworzenia inspek-
cji w symulatorze, poniewa  pozwala to na 
prac  zdaln  i daje mo liwo  pracy w zaciszu 
biura – z dala od uci liwego ha asu linii pro-
dukcyjnej. Do  cz sto konieczne jest równie  
wykonanie walidacji uk adu kontroli wizyj-
nej. Dlatego wybrani producenci wyposa aj  
swoje oprogramowanie w opcje wykonania 
testu walidacyjnego na okre lonej próbie lub 
przez okre lony czas, zako czonego przygoto-
waniem gotowego do udost pnienia raportu. 

Kontrola wizyjna to bardzo przydatne i prak-
tyczne rozwi zanie, maj ce pomaga , a nie 
przeszkadza , i cho  wymaga pewnej wie-
dzy i do wiadczenia, warte jest zastosowania. 
W celu oszcz dzenia czasu i zb dnych kosz-
tów sensowne jest zwrócenie si  o pomoc do 
do wiadczonej firmy. Dzi ki temu mo emy 
liczy  na fachow  pomoc we wdro eniu oraz 
pakiet szkole  dla obs ugi. Firmy integrator-
skie cz sto oferuj  nieodp atne przeprowa-
dzenie testów z wykorzystaniem ró nego 
rodzaju kamer oraz o wietlaczy, co pozwala 
na jeszcze lepsze dopasowanie sprz tu do 
potrzeb aplikacji.

Newtech Engineering Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Sowi skiego 3
tel.: +48 32 237 61 98
newtech@newtech.com.pl
www.newtech.com.pl
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Rodzina czujników wizyjnych 
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B ezpieczeństwo pracowników 
obsługujących automatykę prze-
mysłową to kij, który ma dwa 

końce. Bezpieczeństwo zależy od zabez-

pieczeń wbudowanych w proces, jak rów-
nież od samych operatorów procesu i ich 
zaangażowania oraz wiedzy na temat stra-
tegii bezpieczeństwa, a także od polityki 
firmy. Systemy sterowania mają wbudo-
wane zabezpieczenia, które są zaprojekto-
wane tak, aby zniwelować prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wypadku, lecz same 
maszyny i alarmy mogą jedynie przyczy-

Susan Cowell

Strategie 
zarządzania bezpieczeństwem 
w zakładzie przemysłowym
Wdrożenie i utrzymanie procesów bezpieczeństwa jest niezbędne do 
identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom. W tym celu warto stosować 
odpowiednie strategie zwiększające poziom bezpieczeństwa.

Integracja systemów bezpieczeństwa w fabryce
Implementacja wielu zabezpieczeń zintegrowanego 
sterowania procesami i wdrożenie zasad bezpieczeństwa 
zmniejsza lub eliminuje ryzyko.

systemy
bezpieczeństwa

analiza
niebezpieczeństwa

w procesie

niezależne warstwy
zabezpieczeń

sterowanie
procesem

strategie
bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO
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nić się do ograniczenia ryzyka. Najwięk-
szy udział w minimalizacji ryzyka oraz 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo spo-
czywa na barkach ludzi, którzy stosując 
odpowiednie strategie, mogą w znaczący 
sposób zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
w fabryce. 

Warstwy ograniczania ryzyka
System sterowania procesem (basic pro-
cess control system – BPCS) jest zwykle 
zaprojektowany tak, aby posiadał różne 
narzędzia bezpieczeństwa i bariery elimi-
nujące lub ograniczające ryzyko i zwięk-
szające bezpieczeństwo. System ten ste-
ruje procesem, ale również stanowi pierw-
szą linię obrony dla operatorów poprzez 
niezależne funkcje bezpieczeństwa (inde-
pendent protection layer – IPL). Wykrywa 
sytuacje odbiegające od normy, takie jak 
np. wynik pomiaru niemieszczący się 
w granicy tolerancji lub inne przypadki, 
po czym w odpowiedzi uruchamia alarm 
lub wykonuje inną czynność.

Aby zaimplementować kolejną war-
stwę zabezpieczeń, wykonuje się ocenę 
ryzyka w procesie (process hazard analy-

sis – PHA) lub badanie zagrożeń i spraw-
ności procesu (hazard and operability 
– HAZOP) albo inny audyt określający 
pozostałe niebezpieczeństwa lub sytuacje 
niebezpieczne bądź potencjalne błędy sys-
temu, które mogą się wydarzyć, powo-
dując wypadek lub inne niedogodno-
ści. Następnie osprzęt bezpieczeństwa 
(safety instrumented system – SIS) jest 
zaprojektowany tak, by zminimalizować 
ryzyko, którego istnienie zostało zdefi-
niowane dzięki badaniu HAZOP (hazard 
and operability – ryzyko i operacyjność) 
jako niedopuszczalne. Sprzęt odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo jest zintegro-
wany z systemem BPCS za pomocą nie-
zależnie działających funkcji bezpieczeń-
stwa (safety instrumented function – SIF). 
Urządzenia SIS są tym ważniejsze, im 
starszy jest system BPCS lub kiedy utrzy-
manie ruchu przeprowadzane jest nie-
właściwie, bądź gdy poziom umiejętno-
ści operatorów pozostawia wiele do życze-
nia (z powodu wypalenia zawodowego lub 
braku wiedzy). Nawet dysponując wszyst-
kimi wbudowanymi warstwami bezpie-
czeństwa i zabezpieczeniami, wciąż należy 
właściwie monitorować i utrzymywać sys-
tem bezpieczeństwa. Instalacja tych sys-
temów nie oznacza wyeliminowania obec-
ności personelu na miejscu. Nic nie zabez-
pieczy nas w stu procentach przed ryzy-
kiem wypadku.

Zagrożenie może powstać w dowol-
nym czasie i miejscu. Może być wywo-
łane dowolną kombinacją czynników. Dla-
tego tak ważna jest implementacja inicja-
tyw dotyczących zasad i strategii bezpie-
czeństwa w przedsiębiorstwie. Należy sto-
sować politykę zerowej tolerancji wobec 
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i procedur po to, by mieć pewność, że 
życie pracowników jest właściwie chro-
nione.

Zwiększona czujność operatora 
Rutyna oraz uśpienie czujności są głów-
nymi wrogami operatora procesu. Jego 
praca to obszar, w którym kultura 
i zasady pracy mają największy wpływ na 
bezpieczeństwo. Dlatego też pracownicy 
powinni zawsze być dobrze wyszkoleni, 
właściwie poinformowani oraz czujni. 
Czynnikami kluczowymi są więc szkolenia 
operatorów. Aby upewnić się, że operato-
rzy są dobrze przeszkoleni, należy odpo-
wiedzieć na sześć poniższych pytań:

↙ Implementacja 
i stosowanie wielu 
warstw zabez-
pieczeń procesu 
pomaga zredukować 
ryzyko i ograniczyć 
niebezpieczeństwo.
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1.  Czy operatorzy rozumieją swoją rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie 
i innym?

2.  Czy są oni nauczeni zwracać uwagę na 
otaczające ich środowisko, a także czy 
wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc i co 
robić w przypadku nagłego wypadku?

3.  Jak dobrze znają system fabryki i zagroże-
nia z nim związane?

4.  Czy są stale informowani o zmianach 
w systemie i procesach?

5.  Czy znają zasady bezpieczeństwa doty-
czące wykonywanych czynności, które 
mogą wyjaśniać nowym osobom lub 
ludziom spoza fabryki?

6.  Czy system, w którym pracują, zaprojek-
towany jest w taki sposób, aby jasno, pre-
cyzyjnie, za pomocą odpowiedniej infor-
macji i w odpowiednim czasie komuniko-
wał się z użytkownikiem?

W przypadku niektórych systemów ope-
ratorzy mogą być przeładowani informa-
cjami, co może prowadzić do niewyko-
nania odpowiedniej czynności mającej 
na celu ograniczenie ryzyka. Np. w przy-
padku starszych urządzeń typu interfejs 
człowiek-maszyna (HMI), znajdujących 
się w sterowni, kolory na jego ekranie 
mogą być przypadkowe. Operator może 
zobaczyć szereg różnych kolorów alar-
mów, wskazujących na potencjalne błędy 
i istnienie kompromisów. Operator może 
się zastanawiać, czy kolor czerwony nie 
oznacza przypadkiem jakiegoś zagrożenia. 
Wprowadza to zamieszanie. System steru-
jący może wyświetlać na swoim monito-
rze wiele kolorowych ikon, ale stosowanie 
rozbudowanej grafiki może osłabić zdol-

ność operatora do rozpoznawania krytycz-
nych alarmów. Alarmy mogą często draż-
nić operatora i być ignorowane, ponie-
waż z czasem automatycznie przyjmuje 
się, że nie oznaczają one istnienia poważ-
nego ryzyka.

Niebezpieczne incydenty mają miejsce 
wtedy, gdy operatorzy nie potrafią rozróż-
nić krytycznych zjawisk od tych wystę-
pujących przy braku zagrożenia. Zaawan-
sowana grafika interfejsu HMI pomaga 
identyfikować na ekranie urządzenia 
alarmy za pomocą skali odcieni szaro-
ści, z przypisanymi na stałe kolorami lub 
kształtami. Jednakże operatorzy powinni 
być właściwie wyszkoleni w zakresie 
najważniejszych elementów i wskaźni-
ków alarmu oraz symboli stosowanych 
w schematach systemów transportują-
cych i innych urządzeń, tak by byli w sta-
nie rozpoznać i odpowiedzieć na sytu-
ację zagrożenia. Powinni również dobrze 
rozumieć, jak działają systemy i procesy 
w fabryce. Wyszkoleni operatorzy to klu-
czowy czynnik efektywnego wykorzy-
stania systemów bezpieczeństwa, takich 
jak BPCS i SIS. Oba systemy są jak lewa 
i prawa dłoń. Bez jednego i drugiego 
ryzyko niebezpieczeństwa wzrasta.

Jeżeli nawet w zakładzie podejmo-
wane są działania w celu zminimalizo-
wania ryzyka, ale sprzęt jest przestarzały 
lub nie przestrzega się właściwych zasad 
utrzymania predykcyjnego oraz proce-
dur, zalety wdrożenia nowych systemów 
nie będą dostrzegalne. Jeżeli audyt PHA/
HAZOP (wstępnej oceny ryzyka i opera-
cyjności) wskaże potencjalne ryzyko, to 
właściwą drogą jest uważne wysłuchanie 
rekomendacji, co pozwoli uniknąć poten-
cjalnej katastrofy. Ważne jest posiadanie 
spójnych zasad bezpieczeństwa dotyczą-
cych ludzi i działania fabryki.

Tolerowany poziom ryzyka
Jako część procesu wprowadzenia strate-
gii bezpieczeństwa w firmie, a także zasad 
bezpieczeństwa i inicjatyw, należy cało-
ściowo rozpatrywać kwestie bezpieczeń-
stwa i dokonać analizy systemów i pro-
cesów zachodzących w fabryce. Podczas 
takiego działania ważne jest, aby okre-
ślić poziom ryzyka, który możemy tolero-
wać. Kluczowym działaniem jest wykona-
nie przeglądu, aby upewnić się, że każdy 
rodzaj automatyki w fabryce, przyrządy 
bezpieczeństwa i personel współpracują 

ze sobą w sposób bezpieczny dla ludzi 
i operacji.

Wsparcie w implementacji zapewnia 
standard przemysłowy IEC 61511: Sys-
temy oprzyrządowania służące bezpie-
czeństwu funkcjonalnemu dla potrzeb 
przemysłu oraz ISA84 – standard syste-
mów bezpieczeństwa przydatny w podej-
mowaniu decyzji związanych ze sprzę-
tem SIS i SIF. Proces wdrażania syste-
mów bezpieczeństwa jest sporym wyzwa-
niem i może wymagać pomocy ze strony 
dostawców niezależnych platform i sys-
temów automatyki, którzy mogą połą-
czyć wiedzę z zakresu automatyzacji pro-
cesów z wiedzą o urządzeniach zabezpie-
czających SIS w celu usprawnienia ope-
racji i analizy czynników bezpieczeństwa. 
Operatorzy muszą zostać przeszkoleni, by 
lepiej rozumieć swoją rolę w całym syste-
mie bezpieczeństwa i znać poziom ryzyka, 
jaki może być tolerowany.

Bezpieczeństwo nie jest nam dane. 
W dużej mierze zależy od wszystkich 
obszarów funkcjonowania fabryki, takich 
jak zarządzanie, inżynieria, operacje, 
utrzymanie ruchu itp. W efekcie jego 
zapewnienie wymaga różnego rodzaju 
zabezpieczeń w zakresie sterowania pro-
cesem oraz stosowania strategii i zasad 
bezpieczeństwa. Z pomocą tych elemen-
tów możemy stworzyć środowisko pracy 
z efektywnie działającą kulturą bezpie-
czeństwa, dzięki czemu zadbamy o bez-
pieczeństwo ludzi oraz systemów auto-
matyki.

Susan Cowell Susan Cowell jest menedżerem ds. publi-
kacji i rozwoju treści w firmie Maverick 
Technologies.

CE

Największy udział w mini-
malizacji ryzyka oraz 
odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo spoczywa 
na barkach ludzi, któ-
rzy stosując odpowiednie 
strategie, mogą w zna-
czący sposób zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa 
w fabryce. 

Operatorzy powinni być 
właściwie wyszkoleni 
w zakresie najważniej-
szych elementów i wskaź-
ników alarmu oraz sym-
boli stosowanych w sche-
matach systemów trans-
portujących i innych urzą-
dzeń, tak by byli w stanie 
rozpoznać i odpowiedzieć 
na sytuację zagrożenia.
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typu czarna skrzynka, do których ma do-
stęp tylko ograniczona liczba pracowników
– techników i specjalistów o wysokich 
kwalifikacjach. Natomiast zrównoważo-
ne przyrządowe systemy bezpieczeństwa 
(sustainable safety instrumented systems) 
z wbudowanym zarządzaniem bezpieczeń-
stwem funkcjonalnym (functional safety 
management – FSM) oraz monitoringiem

Hidehito Shiratsu

Porównanie konwencjonalnych 
i zrównoważonych przyrządowych 
systemów bezpieczeństwa
Systemy związane z bezpieczeństwem procesów przemysłowych 
są od kilku dekad stale rozwijane. Oprócz konwencjonalnych 
przyrządowych systemów bezpieczeństwa istnieją systemy SIS 
bardziej otwarte i bardziej dostępne dla personelu zakładu.

W skrócie

 →  Korzyści ze zrównoważonych 
systemów SIS

 →  Problemy związane z kon-
wencjonalnymi systemami SIS

 →  W jaki sposób zakłady prze-
mysłowe mogą ulepszyć swo-
je procesy za pomocą zrów-
noważonego systemu SIS?

Udoskonalenie 
projektu systemu
bezpieczeństwa

Projekt systemu
bezpieczeństwa

(SIF, SIL, SRS)
Oczekiwana
efektywność

Wskaźniki poziomu
bezpieczeństwa

Pomierzona
efektywność

Analiza rozbieżności
Zatwierdzenie
efektywności

↗ Rys. 1. Porównanie pomierzonych wskaźników 
poziomu bezpieczeństwa z oczekiwaną efektywnością 
systemu bezpieczeństwa oraz analiza rozbieżności pomiędzy 
nimi w doskonaleniu projektu systemu bezpieczeństwa. Źródło: Yokogawa Electric Corporation

BEZPIECZEŃSTWO

K onwencjonalny przyrządowy sys-
tem bezpieczeństwa (safety instru-
mented system – SIS) w zakładzie 

przemysłu procesowego często składa się 
z zestawu programów komputerowych 
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efektywności systemów bezpieczeństwa, 
mają takie same możliwości realizacji za-
kładowych strategii bezpieczeństwa, ale 
są znacznie łatwiejsze do zrozumienia 
i obsługi przez większą liczbę pracowni-
ków zakładu, w tym operatorów sterowni. 

Takie podejście prowadzi do ogól-
nego zwiększenia poziomów bezpieczeń-
stwa procesowego (process safety) i utrzy-
muje integralność bezpieczeństwa SIS 
w ciągu całego okresu funkcjonowania 
fabryki. Jest to realizowane przez prze-
chwytywanie danych dotyczących awarii, 
ale też zapotrzebowań związanych z pro-
cesem oraz analizowanie tych danych pod 
kątem wskaźników skuteczności działa-
nia w zakresie bezpieczeństwa (safety per-
formance indicators – SPI), jak pokazano 
na rys.1, który obrazuje efektywność sys-
temów bezpieczeństwa w ciągu całego 
okresu funkcjonowania zakładu.

Producenci oprzyrządowania i kompo-
nentów systemów bezpieczeństwa, roz-

poznając ograniczenia konwencjonalnego 
systemu SIS, stosują różne metody auto-
matyzacji zbierania i analizowania danych 
w celu zbudowania zrównoważonego sys-
temu SIS.

Elementy zrównoważonego 
systemu SIS
Zrównoważony system SIS zapewnia cało-
ściowe podejście i pozwala użytkowni-
kom końcowym utrzymać odpowiedzial-
ność za środowisko bezpieczeństwa proce-
sowego przez uczynienie tego środowiska 
zrozumiałym, łatwo zarządzanym, zgod-
nym z przepisami i normami oraz bez-
piecznym – a zatem, pozwalając zakła-
dowi przemysłu procesowego na skoncen-
trowanie się na swojej głównej działalno-
ści. Zrównoważony system SIS pomaga 
osiągnąć optymalny poziom bezpieczeń-
stwa w zakładzie oraz zapewnia perso-
nelowi komfort podczas realizacji pro-

jektu i w fazach operacyjnych. Składa 
się on z kilku elementów zaprojektowa-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa na 
hali fabrycznej, takich jak: rozwiązanie do 
zabezpieczania aplikacji bezpieczeństwa, 
rozwiązanie do monitorowania efektyw-
ności systemów bezpieczeństwa oraz jed-
nostka logiczna sterownika bezpieczeń-
stwa (logic solver) – rys. 2.

 → Rozwiązanie zabezpieczenia aplikacji 
bezpieczeństwa. Pozwala ono na łatwe 
utrzymywanie aplikacji bezpieczeństwa 
na wymaganym poziomie w ciągu całego 
okresu funkcjonowania zakładu, zgod-
nie z normami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego: IEC 61508: „Bez-
pieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/
elektronicznych/programowalnych elek-
tronicznych systemów związanych z bez-
pieczeństwem” (Functional Safety of Elec-
trical/Electronic/Programmable Electronic 
Safety-related Systems) oraz IEC 61511: 
Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla 

↗ Rys. 2. Pokazane trzy elementy zrównoważonego systemu SIS zwiększają efektywność systemu bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym. 
Jednostka logiczna sterownika bezpieczeństwa ProSafe-RS Safety Logic Solver firmy Yokogawa ma certyfikat TÜV Rheinland na funkcje bezpie-
czeństwa aż do poziomu SIL3 oraz certyfikat Exida na poziom cyberbezpieczeństwa EDSA 1 wg ISASecure.
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sektora przemysłu procesowego (Safety 
Instrumented Systems for the Process 
Industry Sector).

 → Rozwiązanie do monitorowania efektyw-
ności systemów bezpieczeństwa. Dostar-
cza wskaźniki SPI dla systemu SIS oraz 
innych niezależnych warstw zabezpieczeń, 
podłączonych do rozproszonego systemu 
sterowania (DCS). Ponadto umożliwia 
zachowanie zgodności z aktualnymi nor-
mami dotyczącymi bezpieczeństwa, które 
okresowo wymagają oceny aktualnej efek-
tywności systemów bezpieczeństwa pro-
cesu w odniesieniu do założonej efektyw-
ności docelowej. Poza tym rozwiązanie to 
umożliwia weryfikację poziomu bezpie-
czeństwa w zakładzie w przypadku obej-
ścia funkcji bezpieczeństwa.

 → Jednostka logiczna sterownika bezpie-
czeństwa. Wykrywa zagrożenia w sprzę-
cie systemów bezpieczeństwa. Na przy-
kład TÜV Rheinland może certyfikować 
niektóre jednostki logiczne sterownika 
bezpieczeństwa aż do poziomu SIL 3 nie-
naruszalności bezpieczeństwa (safety inte-
grity level – SIL) funkcji bezpieczeństwa 
zgodnie z normą IEC 61508, zaś Exida 
na poziom cyberbezpieczeństwa EDSA 1 
(Embedded Device Security Assurance, 
Zapewnienie Bezpieczeństwa Urządzeń 
Wbudowanych) wg ISASecure. 

Problemy z konwencjonalnymi 
systemami SIS
Konwencjonalny system SIS wymaga od 
personelu zakładu wykonywania żmud-
nych prac w celu utrzymania integralno-
ści bezpieczeństwa w całym okresie funk-
cjonowania takiego systemu w zakładzie. 
Inne wyzwania i problemy z konwencjo-
nalnymi systemami SIS są następujące:

 → zakładowy personel utrzymania ruchu 
napotyka bariery w zrozumieniu systemu 
SIS spowodowane ograniczoną widoczno-
ścią, dostępem do jego aplikacji;

 → mogą istnieć luki pomiędzy specyfika-
cją wymagań bezpieczeństwa a wdrożoną 
logiką, co stawia dodatkowe wyzwania 
podczas analizowania efektywności syste-
mów bezpieczeństwa w fazie operacyjnej;

 → wymagane jest obszerne szkolenie per-
sonelu, tak aby zrozumiał on, jak działa 
konwencjonalny system SIS;

 → brak transparentności powoduje, że więk-
sza liczba pracowników ma trudności ze 
zrozumieniem celów i przeznaczenia sys-
temu SIS oraz przeprowadzaniem działań 
naprawczych po zdarzeniu zagrażającym 
bezpieczeństwu. Ręczne tworzenie i ana-
lizowanie raportów dotyczących statusu 
bezpieczeństwa jest zadaniem czasochłon-
nym, a jednocześnie interpretowanie nie-
przetworzonych danych dotyczących bez-
pieczeństwa wymaga intensywnej pracy;

 → raporty dotyczące statusu bezpieczeń-
stwa, otrzymywane z konwencjonalnego 
systemu SIS, zapisują zdarzenia i alarmy 
z przeszłości w formacie, który nie jest 
przyjazny dla użytkownika, lub nie są 
sformatowane tak, aby były łatwo inter-
pretowane;

 → ilość danych do przeanalizowania rośnie 
z czasem i wtedy, kiedy dane dotyczące 
bezpieczeństwa muszą być przechowy-
wane w ciągu całego okresu funkcjono-
wania zakładu dla celów przeprowadza-
nia audytów, sprawne zarządzanie nimi 
i ich przechowywanie staje się głównym 
wyzwaniem.

Zarządzanie konwencjonalnym systemem 
SIS jest uciążliwe. Zakładowy personel 
utrzymania ruchu czasami stwierdza, że 
konwencjonalny system SIS nie odzwier-
ciedla dokładnie aktualnego statusu bez-
pieczeństwa z powodu nieprawidłowego 
dokumentowania zmian i/lub niekom-
pletnych procedur przekazania. Doku-
mentowanie zmian i zachowywanie zgod-
ności z FSM jest często procesem wyko-
nywanym ręcznie, co utrudnia chronolo-
giczne śledzenie i kompilowanie modyfi-
kacji. Te procesy ręcznej obsługi modyfi-
kacji i zarządzania zachowaniem zgodno-
ści z FSM w konwencjonalnym systemie 
SIS nie są zrównoważone dla złożonych 
środowisk.

Korzyści ze zrównoważonego 
systemu SIS dla personelu zakładu
Zrównoważony system SIS ulepsza proces 
dzięki rozwiązywaniu problemów wystę-
pujących przy użyciu systemu konwencjo-
nalnego. Zrównoważony system SIS wpro-
wadza automatykę do zarządzania aplika-
cjami bezpieczeństwa i danymi proceso-
wymi.

BEZPIECZEŃSTWO
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Zrównoważony system SIS oferuje 
lepiej dostępne i przyjazne dla użytkow-
nika interfejsy, które mogą być zrozu-
miane, skonfigurowane i zarządzane przez 
większą część personelu. W ten sposób 
zmniejszona jest zależność systemu bez-
pieczeństwa w zakładzie od kilku dobrze 
przeszkolonych i doświadczonych inży-
nierów. Kluczowymi cechami takiego sys-
temu są: ulepszona wizualizacja prze-
biegu procesu w przypadku wystąpienia 
awarii, zautomatyzowana analiza wyzwa-
lania zabezpieczeń oraz akcje ogranicza-
nia ryzyka. Wbudowana funkcja symulacji 
offline umożliwia sprawdzanie działania 
funkcji bezpieczeństwa przed ich wdro-
żeniem, pozwalając operatorom (lub pro-
jektantom) systemu SIS na weryfikowa-
nie projektów i ocenę konsekwencji naru-
szania przyrządowych funkcji bezpieczeń-
stwa (safety instrumented functions – SIF).

Zrównoważony system SIS automaty-
cznie zbiera dane statystyczne dotyczące 
bezpieczeństwa dla funkcji SIF w celu 
ułatwienia wprowadzania ulepszeń oraz 
automatycznie przechwytuje i zapisuje 
ewidencję efektywności systemów bez-
pieczeństwa oraz dostępności funkcji SIF 
w celu przeprowadzania audytów przez 
organy państwowe czy wyspecjalizowane 
firmy zewnętrzne. Zrównoważony system 
SIS, umożliwiając ciągłe ulepszanie funk-
cji bezpieczeństwa w zakładzie poprzez 
dynamiczne optymalizowanie funkcji SIF, 
analizuje różnice pomiędzy oczekiwanymi 
a pomierzonymi wskaźnikami SPI.

Cyfrowy system zarządzania bazą 
danych zapewnia stałe aktualizacje, które 
są dokumentowane i synchronizowane. 
Ta forma zautomatyzowanego zarządza-
nia zmianami pomaga utrzymywać ogólną 
ciągłość informacji o systemie bezpie-
czeństwa oraz umożliwia płynną realiza-
cję projektu. Łatwy dostęp do historycz-

nych danych dotyczących bezpieczeństwa 
upraszcza proces audytu wykonywanego 
przez organy państwowe czy wyspecjali-
zowane firmy zewnętrzne. Możliwość śle-
dzenia, identyfikacji i ograniczania nieau-
toryzowanych zmian w systemie SIS jest 
kluczowa dla ograniczenia zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa.

Zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa w zakładzie 
za pomocą zrównoważonego 
systemu SIS
Zrównoważony system SIS reprezen-
tuje funkcje bezpieczeństwa procesowego 
w formie dokumentów projektowych, dia-
gramu przyczyn i skutków oraz diagra-
mów stanów. Sprawia, że funkcjonalność 
jest łatwa do zrozumienia przez wszyst-
kie działy w zakładzie przemysłowym, tak 
więc operatorzy, pracownicy utrzymania 
ruchu oraz inżynierowie procesu i techno-
lodzy mogą pomagać inżynierom aplikacji 
przez interaktywne wspieranie projekto-
wania oraz rozwiązywanie problemów.

Dokumenty projektowe mogą być 
dynamicznie symulowane, co pozwala na 
obszerne testowanie projektów i mody-
fikacji przed ich wdrożeniem za pomocą 
symulacji offline. Dodatkowo zrówno-
ważony system SIS pomaga w ocenie 
wpływu zastosowania obejść funkcji bez-
pieczeństwa jeszcze przed ich wdroże-
niem, uwzględniając każdy wpływ, jaki 
mogą one wywierać na inny sprzęt. Zrów-
noważony system SIS poprawia widocz-
ność potencjalnych sytuacji niebezpiecz-
nych oraz zwiększa poziom przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa przez wspoma-
ganie egzekwowania oraz identyfikowal-
ności polityki bezpieczeństwa.

Zrównoważony system SIS automa-
tycznie zbiera dane statystyczne w celu 
dokonywania ulepszeń funkcji SIF. 
Ponadto zapisuje ewidencję działania sys-
temów bezpieczeństwa i dostępności 
funkcji SIF w celu przeprowadzania audy-
tów przez organy państwowe czy wyspe-
cjalizowane firmy zewnętrzne. Wyzna-
czona efektywność systemów bezpieczeń-
stwa jest porównywana z rzeczywistą 
w celu znalezienia i uwidocznienia proble-
mów, zatwierdzenia projektu systemu bez-
pieczeństwa, optymalizacji harmonogra-
mów testów oraz pomagania użytkowni-
kom w zwiększaniu bezpieczeństwa i dys-
pozycyjności zakładu.

Wszystkie informacje SIS są zapisy-
wane w bazie danych zrównoważonego 
systemu SIS, co czyni łatwym odtwarza-
nie historycznych działań inżynierskich 
oraz zmian, które zostały wprowadzone. 
Najnowsze dokumenty projektowe mogą 
być generowane automatycznie w dowol-
nej chwili, aby zapewnić, że nie ma żad-
nej niezgodności z aplikacją, która jest 
wdrażana. Modyfikacje mogą być plano-
wane na podstawie dokumentów projek-
towych bez żadnych obaw.

Zrównoważony system SIS upraszcza 
projektowanie, obsługę i konserwację sys-
temów bezpieczeństwa w zakładzie prze-
mysłu procesowego. Jego koncepcja oraz 
elementy związanego z nim oprogramo-
wania mogą być zastosowane zarówno do 
istniejących, jak i nowych projektów.

Niektóre istniejące zakłady przemy-
słu procesowego mogą mieć dostępny per-
sonel, który potrafi wdrożyć zrównowa-
żony system SIS, podczas gdy inne mogą 
wymagać pomocy ze strony specjalistów 
z zewnątrz już od fazy początkowego pro-
jektowania, w tym również wsparcia 
w ciągu całego okresu funkcjonowania 
zrównoważonego systemu SIS.

Hidehito Shiratsu Hidehito Shiratsu jest specjalistą ds. mar-
ketingu Zintegrowanych Systemów Stero-
wania i Bezpieczeństwa (Integrated Con-
trol and Safety Systems – ICSS) w firmie 
Yokogawa Electric Corporation.
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 W jaki sposób zrówno-
ważony system SIS może 
zwiększyć bezpieczeństwo 
w zakładzie przemysłowym?
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Zrównoważony system 
SIS umożliwia lepszą 
realizację procesów przez 
rozwiązywanie proble-
mów znalezionych przy 
użyciu systemu konwen-
cjonalnego.

Łatwy dostęp do histo-
rycznych danych doty-
czących bezpieczeństwa 
upraszcza audyt wykony-
wany przez organy pań-
stwowe lub wyspecjalizo-
wane firmy zewnętrzne.
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S ystemy technologii operacyjnej 
(OT), wykorzystywane w infra-
strukturze krytycznej oraz branży 

automatyki przemysłowej, określane są 
mianem automatyki procesowej. Gałę-
zie przemysłu obejmujące przetwarzanie 
ropy i gazu, energię elektryczną i wodę, 
środki farmaceutyczne oraz wydobycie 
surowców, zawsze są zależne od tradycyj-
nych, klasycznych systemów automatyki, 
które pomagają im funkcjonować. Obec-
nie organizacje te wychodzą poza istnie-
jące już systemy i poszukują powszechnie 
dostępnych technologii, które pomogą im 
w zrównoważeniu wymagań dotyczących 
pracy bez przestojów i bezpieczeństwa, 
z możliwościami wykorzystania nowych 
danych cyfrowych. Dlatego też branże te 
w coraz większym stopniu zwracają się 
obecnie ku otwartym standardom auto-
matyki, by uzyskać pomoc w moderniza-
cji i unowocześnieniu swoich systemów.

Stawianie czoła rozbieżności 
cyfrowej
Każda organizacja stawia sobie specyficzne 
wyzwania. Na przykład sposób, w jaki 
system sterowania w przemyśle wydo-
bywczym zmienia dane z czujników na 
praktyczne informacje, a potem na dzia-
łania, jest odmienny w innych gałęziach 
przemysłu, np. w branży ropy i gazu. 
Mimo takich rozbieżności organizacje 

z sektora automatyki procesowej mają 
wspólne cele, takie jak interoperacyjność, 
ponowne użycie, konfiguracja, standar-
dowe interfejsy oraz możliwość integro-
wania najlepszych w swojej klasie tech-
nologii. Znalezienie wspólnej płaszczyzny 
i wykorzystanie tych koncepcji dla wielu 
różnych produktów i procesów jest klu-
czem do wykorzystania możliwości sys-
temów sterowania w nowych systemach, 
bazujących na nowych technologiach 
transformacji cyfrowej.

Przypadek biznesowy 
transformacji cyfrowej
Jeśli chodzi o transformację cyfrową 
w branżach wykorzystujących automa-
tykę procesową, wiele organizacji pozo-
staje w tyle za innymi gałęziami prze-
mysłu z powodu braku interoperacyjno-

Ed Harrington

Otwarte standardy 
a automatyzacja 
procesów produkcji
Organizacje, w których istnieją systemy automatyki procesowej, 
często nie potrafią lub nie mogą skorzystać z postępu w technologii 
cyfrowej ze względu na brak interoperacyjności między systemami 
różnych technologii operacyjnych (OT). W tej kwestii pomocne mogą 
być standardy otwarte systemów automatyki.

W skrócie

 →  Organizacje działające 
w sektorze automatyki pro-
cesowej mają podobne 
oczekiwania dotyczące inter-
operacyjności, ponownego 
użycia czy konfiguracji stan-
dardowych interfejsów oraz 
możliwości integracji najlep-
szych w swojej klasie tech-
nologii.

 →  Możliwość swobodnego 
udostępniania danych 
pomiędzy różnymi syste-
mami będzie kluczem do 
radzenia sobie w złożoności 
cyfrowej nowych systemów 
automatyki.

 →  Wykorzystanie otwartych 
standardów w systemach 
automatyki zapewni, że ini-
cjatywy transformacji cyfro-
wej mogą być realizowane 
po niskich kosztach i napę-
dzać innowacje przy jedynie 
niewielkich zakłóceniach.

Możliwość swobodnego 
udostępniania danych 
między różnymi syste-
mami jest elementem 
kluczowym dla stawienia 
czoła złożoności cyfrowej 
współczesnych systemów 
w tym obszarze.
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ści między systemami w poszczególnych 
zakładach. Główną przyczyną tej sytuacji 
są zarówno zabezpieczenia typu firewalle 
i fizyczna izolacja sieci (air gaps) między 
systemami sterowania różnych producen-
tów, jak również często przestarzała tech-
nologia i infrastruktura systemowa wyko-
rzystywana w tych firmach. Tymcza-
sem inżynierowie automatycy muszą być 
w stanie przekazywać dane swobodnie 
pomiędzy systemami w swojej organizacji. 
Jednak w tego typu przypadkach może to 
stanowić wyzwanie z powodu wielu czyn-
ników, takich jak różne protokoły i obawy 
o bezpieczeństwo.

Możliwość swobodnego udostępnia-
nia danych między różnymi systemami 
jest elementem kluczowym dla stawie-
nia czoła złożoności cyfrowej współcze-
snych systemów w tym obszarze. Sama 
wymiana danych nie usprawniłaby proce-
sów biznesowych – posiadanie systemów 
interoperacyjnych jest bardziej opłacalne. 
Jeśli istnieje bezpieczna droga do transfor-
macji cyfrowej, to tylko te firmy z branży 
automatyki przemysłowej, które starają 
się zrozumieć i nadążyć za zmianami tech-
nologicznymi, uzyskają znaczne oszczęd-
ności kosztów oraz zwiększenie efektyw-
ności. Postęp w zakresie nowych techno-
logii dla systemów sterowania w fabry-
kach jest tak samo dynamiczny i wielo-
wątkowy, jak te występujące u gigantów 
nowych technologii, takich jak Amazon, 
Facebook i Google.

Zwiększanie efektywności 
organizacyjnej
Ponieważ obiekty infrastruktury krytycz-
nej oraz zakłady z branży automatyki
przemysłowej są rzadko wyłączane z ruchu, 
to efektywność operacyjna jest dla nich 
podstawowym zagadnieniem. Dla tych 
gałęzi przemysłu uzyskanie poprawy efek-
tywności operacyjnej musi być związane 
z transformacją cyfrową. Nie wymaga 
to jednak podejścia typu rip-and-replace 
(kompletne usunięcie starego systemu 
i zainstalowanie nowego). Zamiast tego 
organizacje powinny postrzegać to jako 
okazję do zwiększenia możliwości funkcjo-
nalnych swoich zakładów oraz przejścia 
na środowisko oprogramowania, które 
wydłuża czas życia ich tradycyjnych, star-
szych systemów.

Otwarte standardy to bezpieczna 
droga ku transformacji cyfrowej
Dzięki implementacji systemu bazują-
cego na otwartych standardach inicjatywy 
transformacji cyfrowej mogą być wyko-
nane po niskich kosztach i napędzać inno-
wacje przy jedynie niewielkich zakłóce-
niach i zmianach. Systemy te umożliwią 
zmniejszanie ponoszonych kosztów, co 
czyni podejmowane inwestycje bardziej 
opłacalnymi. Firmy z branży infrastruk-
tury krytycznej oraz automatyki prze-
mysłowej będą kontynuować dążenie do 
zerowego lub minimalnego czasu prze-
stoju, wysokiej elastyczności w procesie, 
ulepszeń w systemach bezpieczeństwa, 
redukcji kosztów i przyspieszania wpro-
wadzania wyrobów na rynek. We współ-
czesnej złożonej rzeczywistości cyfrowej 
firmy powinny przyswoić sobie to co naj-
lepsze z obydwu technologii – informa-
tycznej (IT) i operacyjnej (OT) – w celu 
transformacji możliwości systemów auto-
matyki i sterowania, dla uzyskania więk-
szej efektywności działania zakładów 
i większej wydajności produkcji.

Perspektywy na przyszłość
Organizacje, w których istnieją już sys-
temy automatyki procesowej, często nie 
potrafią wykorzystać postępu w zakresie 
nowych technologii cyfrowych z powodu 
braku interoperacyjności między syste-
mami różnych technologii operacyjnych 
(OT). Pomocne w zmianie tej sytuacji 

mogą być otwarte standardy. Producenci 
nadal muszą analizować i uwzględniać 
takie czynniki, jak wydajność produk-
cji, ograniczanie przestojów, BHP, cyber-
bezpieczeństwo oraz koszty. Jednak każdy 
nowy system w zakładzie będzie musiał 
być dopasowany do lub być lepszy od 
obecnych możliwości, jednocześnie ofe-
rując i zapewniając dodatkowe korzyści, 
których mogło nie być w starym syste-
mie. Podłączenie do sieci niepodłączonych 
dotąd maszyn rozpoczyna proces pozyski-
wania nowych danych w celu ulepszenia 
procesów realizowanych w organizacji.

Patrząc w przyszłość, możemy się spo-
dziewać, że wiele firm z branży infra-
struktury krytycznej i automatyki przemy-
słowej zwróci się ku otwartym standar-
dom w celu uzyskania pomocy w zwięk-
szeniu efektywności organizacyjnej. Takie 
podejście będzie kluczowe w zakresie 
możliwości wsparcia ich w borykaniu się 
ze złożonościami cyfrowymi nowych sys-
temów automatyki w nadchodzących 
latach.

Ed Harrington Ed Harrington jest dyrektorem Open 
Process Automation Forum, należącego 
do konsorcjum Open Group.

CE 

Warto rozważyć

Czy rozważyli już Państwo 
możliwość zwrócenia się 
ku otwartym standardom 
w celu zwiększenia efektyw-
ności organizacji?

Ponieważ obiekty infra-
struktury krytycznej 
oraz zakłady z branży 
automatyki przemysło-
wej są sporadycznie wyłą-
czane z ruchu, to efek-
tywność operacyjna jest 
dla nich podstawowym 
zagadnieniem. Dla tych 
gałęzi przemysłu uzyska-
nie poprawy efektywno-
ści operacyjnej musi 
być związane z transfor-
macją cyfrową.

Dzięki implementacji
systemu bazującego na 
otwartych standardach 
inicjatywy transforma-
cji cyfrowej mogą być 
wdrażane przy niewiel-
kich kosztach i napędzać 
innowacje przy jedynie 
niewielkich zakłóceniach 
i zmianach.
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Easy Access: 
kolejny krok w realizowaniu 
idei Przemys u 4.0
M ody patrz i ucz si !
Jednym z aktualnych problemów automa-
tyki przemys owej jest odpowiednie zarz -
dzanie dost pem do posiadanych maszyn. 
Ze wzgl dów bezpiecze stwa pracownicy 
hali produkcyjnej powinni mie  dost p tylko 
do wybranych urz dze , do których dzia a-
nia zostali przeszkoleni. Wi kszo  systemów 
rozwi zuj cych ten problem wymaga pos u-
giwania si  has ami, które pomimo mniej-
szego lub wi kszego skomplikowania s  prze-
kazywane pomi dzy pracownikami. Z tego 
zagadnienia zreszt  mo na by zrobi  cie-
kaw  rozpraw  socjologiczn , nie raz byli-
my przecie  wiadkami, gdzie „stary” pra-

cownik z niema  satysfakcj  wprowadza 
„m odego” operatora w wiat tajemnej wie-
dzy: „po co b dziesz wo a  UR, patrz i ucz si , 
jak sobie radzi ”. Tym oto sposobem has a 
staj  si  wiedz  powszechn , migruj  mi dzy 

kolejnymi pokoleniami pracowników, cz -
sto widniej  zapisane na panelach operator-
skich i s  znane tak e szerokiej rzeszy podwy-
konawców. W takich przypadkach nie mo e 
by  mowy o odpowiedzialno ci za zdarzenia, 
okre leniu winnych wyst pienia awarii czy 
braku bezpiecze stwa.

Historia pewnego audytu
W 2015 roku u jednego z naszych klien-
tów (du y dostawca dla bran y automotive) 
trwa  audyt przeprowadzony na zlecenie 
klienta ko cowego – kluczowego producenta 
samochodów na wiecie. Trzy dni weryfi-
kacji zarówno ogó u produkcji, jak i detali 
maj cych wp yw na jako  produktu ko co-
wego. By  akurat ostatni dzie  audytu, jak 
dot d wszystko sz o po my li producenta, do 
momentu, gdy jeden z audytorów podszed  

do losowo wybranego operatora urz dzenia, 
którego zadaniem by o dokr canie elementu. 
Audytor stwierdzi , e moment dokr cania 
jest zbyt ma y dla tego procesu, i zda  pyta-
nie: „Co pan zrobi w tej sytuacji?” Operator, 
jako cz owiek niezwykle oddany swojej pracy, 
wiadom, e ka da minuta postoju kosztuje, 

stwierdzi , e samodzielnie rozwi e pro-
blem. W tym celu klikn  w panel HMI, logo-
wanie, rodzaj u ytkownika Technolog, i po 
wprowadzeniu has a uzyska  dost p. Wynik 
audytu móg  by  tylko jeden: zmiana metody 
logowania z systemu hase  i uzbrojenie kilku-
dziesi ciu urz dze  w nowe rozwi zanie. 

RFID
RFID to technologia pojawiaj ca si  coraz 
cz ciej w yciu codziennym – przyk a-
dem mog  by  opaski na r k  otwieraj ce 
szafki na basenie, karty do otwierania drzwi 
w hotelu, sklepowe zabezpieczenia przed 
kradzie  czy ekwiwalent kodów kresko-
wych w niektórych sklepach. Ten typ no nika 
nie posiada wad dwuwymiarowych kodów 
odczytywanych poprzez skanowanie obrazu 
– zabrudzenie lub uszkodzenie znacznika 
uniemo liwia prawid owy odczyt; mo liwe 
jest tak e jego atwe podrobienie przez sko-
piowanie (np. ksero). W zak adach produk-
cyjnych RFID umieszczane s  najcz ciej na 
indywidualnych kartach (lub w innym przed-
miocie – np. breloczkach), przydzielanych dla 
ka dego pracownika, u ywanych tak e do 
monitorowania czasu pracy czy wydawania 
posi ków w sto ówce. Wielozadaniowo  kart 
gwarantuje, e posiadacz niech tnie dzieli 
si  ni  ze wspó pracownikami. Integracja 
nowego systemu z maszynami klienta 
polega na dodaniu g owicy RFID do ka dego 

Zcentralizowany system zarz dzania dost -
pami do maszyn pozwala w prosty sposób 
modyfikowa  dane dla ca ego zak adu bez 
konieczno ci posiadania specjalistycznej wie-
dzy z zakresu automatyki.
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urz dzenia. Bardzo szerokie portfolio pro-
duktów pozwala na swobodne dopasowanie 
rozwi zania do ka dych wymaga . Zapisane 
na nich dane gwarantuj  dost p do urz -
dze  adekwatny do kwalifikacji u ytkownika. 
Efektem jest skrócenie czasu potrzebnego na 
uzyskanie dost pu do maszyny, a tak e pod-
niesienie poziomu bezpiecze stwa.

Rozwi zanie prawie idealne
Poprzez zastosowanie RFID wyeliminowali-
my sytuacje z nieautoryzowanym dost pem 

do urz dze , ale niespodziewanie na hory-
zoncie pojawi o si  nowe wyzwanie. Rotacje 
personelu lub zmiany kwalifikacji poszczegól-
nych pracowników to cz sto wyst puj ca sy-
tuacja w wielu zak adach przemys owych. 
Obecny system zarz dzania maszynami wyma-
ga  konieczno ci aktualizacji ka dego z urz -
dze  osobno przy tego typu zdarzeniach. 
Zarz dzanie dost pem uros o do rangi pro-
cesu, w który zaanga owani byli pracownicy 
ró nych obszarów, od kadr ze strony opera-
cyjnej a  po automatyków, których zadaniem
by o przeprogramowanie dost pu na poszcze-
gólnych maszyn. Proces wymaga  zbyt du ego 
nak adu czasu i si  ze wszystkich stron. 

 Digitalizacja
Wspólnie z klientem okre lili my warunki 
brzegowe nowego rozwi zania: scentralizowa-
ny system do zarz dzania dost pami w ca ym 
zak adzie, charakteryzuj cy si  kompatybil-
no ci  ze wszystkimi maszynami, wykorzy-
stuj cy RFID, posiadaj cy intuicyjny interfejs. 
Oprócz warstwy hardware’owej musieli my 
zatem napisa  tak e odpowiedni software. 
Sercem systemu jest serwer z list  (format 
xlsx lub csv) u ytkowników z nadanymi odpo-
wiednimi uprawnieniami. Dzi ki zastosowa-
niu tak prostego formatu edycja danych mo e 
zosta  wykonana przez pracownika, który 
nie posiada fachowej wiedzy z zakresu auto-
matyki (osoby z dzia u kadr). Serwer stanowi 
punkt centralny, dzi ki niemu mo e odbywa  
si  skuteczne zarz dzanie maszynami w ca ej 
fabryce, ka da zmiana wprowadzona w li cie 
dost pów jest od razu widoczna w ka dym 
miejscu zak adu. W celu komunikacji zastoso-
wali my protokó  TCP/IP lub standard RS-232, 
umo liwiaj cy komunikacj  z poszczególnymi 
stanowiskami. Bitowa informacja dotycz ca 
aktualnie zalogowanego u ytkownika jest 
przekazywana w postaci wyj  cyfrowych. 
Podej cie takie umo liwia równie  atwe 

zintegrowanie systemu z dowolnym sterow-
nikiem PLC. System równocze nie monitoruje 
i przechowuje histori  u ytkowania wszyst-
kich pod czonych urz dze . Pami ta zatem 
identyfikator i czas pracy ka dego pracow-
nika na danym stanowisku, a tak e generuje 
w okre lonych odst pach czasu raporty okre-
sowe. U atwia to szybkie wdro enie i ewen-
tualne wprowadzanie aktualizacji do sys-
temu. Natomiast zaimplementowana opcja 
automatycznego wylogowania po up ywie 
okre lonego czasu pozwala na unikni cie 
sytuacji, w której osoby trzecie zyskaj  nieau-
toryzowany dost p do maszyny, je li pracow-
nik zapomni si  wylogowa .

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

Modu owo  rozwi zania pozwala dopasowa  je do ka dych wymaga . Na zdj ciu zestaw pokazowy, którego dzia anie mo esz sprawdzi  
w swoim zak adzie – wystarczy skontaktowa  si  z firm  Balluff (balluff@balluff.pl).
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N apędy o zmiennej częstotliwo-
ści (VFD, falowniki) umożliwiają 
zasilanie i sterowanie dużych 

i małych silników elektrycznych, wyko-
rzystywanych zarówno w przemyśle, jak 
również w innych obszarach. Muszą one 
mieć zabezpieczenia termiczne, odpo-
wiednie dla ich konstrukcji oraz środo-
wiska pracy. Kluczowymi zaletami napę-
dów VFD są: elastyczne sterowanie 
pracą (w szczególności prędkością) silni-
ków, łagodny rozruch i hamowanie sil-
ników oraz znaczne oszczędności ener-
gii w przypadku silników napędzających 
wentylatory odśrodkowe i pompy pracu-
jące przy zmiennych obciążeniach. Więk-
szość napędów VFD dużej mocy oraz ich 
wyposażenie elektroniczne jest zintegro-
wane w obudowach (fot. 1). Napędy VFD 
zwiększają sprawność systemów oraz 
same mają wysoką sprawność – straty 
energii wynoszą w nich od 2% do 4%. 
Jednak nawet takie straty oznaczają moc 
cieplną, liczoną od kilowatów do dziesią-
tek kilowatów, która musi być odprowa-
dzana. Tak duża ilość ciepła jest wyni-
kiem dużej ilości energii elektrycznej prze-
twarzanej w napędach dużej mocy.

Odprowadzanie tego ciepła w sza-
fie sterowniczej chłodzonej otaczającym 
powietrzem jest proste. Jednak w trud-
nych warunkach środowiskowych, które 
uniemożliwiają wykorzystanie wentylato-
rów z filtrem lub chłodzenia za pomocą 
bezpośredniego nadmuchu powietrza, 
zarządzanie ciepłem w szafach sterow-
niczych staje się ważną częścią procesu 

projektowania. Sprawą kluczową jest 
przeanalizowanie strategii zastosowania 
wydajnego, pasywnego, a zarazem opła-
calnego chłodzenia za pomocą odpowied-
niego medium oraz napędów VFD dużej 
mocy, umieszczonych w szczelnych obu-
dowach i pracujących w trudnych warun-
kach środowiskowych, aby osiągnąć mak-
symalną efektywność.

Obudowy umożliwiające przepływ 
powietrza a obudowy szczelne
Szafy sterownicze ze swobodnym prze-
pływem powietrza pozwalają na prze-
pływ powietrza z otoczenia poprzez szafę. 
Powietrze to skutecznie i bezpośrednio 
chłodzi znajdujące się wewnątrz szafy 
moduły wysokiej mocy. Takie efektywne 
chłodzenie może jednak powodować wni-
kanie zanieczyszczeń z zewnątrz do szafy, 
co często jest minimalizowane przez zasto-
sowanie systemów wentylatorów z filtrem 
usuwającym zanieczyszczenia z powietrza 
wpływającego do wewnątrz szafy. Filtry te 
pomagają zredukować ilość pyłu i zanie-
czyszczeń, jednak wymagają okresowego 
serwisowania – czyszczenia lub wymiany.

Szczelne szafy sterownicze nie pozwa-
lają na dopływ powietrza z zewnątrz do 
środka. Zamiast tego wykorzystują powie-
trze znajdujące się wewnątrz do chłodze-
nia elektroniki, natomiast ciepło z tego 
powietrza jest odprowadzane na zewnątrz 
za pomocą wymienników ciepła. Szczelne 
obudowy zapobiegają wnikaniu brudu, 
pyłu, wilgoci, mgły solnej oraz innych 
unoszących się w powietrzu substancji 
powodujących korozję do wewnątrz, co 
wpływa na żywotność komponentów elek-
tronicznych.

Powyższe systemy działają dobrze 
w przypadku obudów napędów małej 
mocy. Jednak w przypadku wielu napę-

Scott Garner
Devin Pellicone
Richard Bonner

Chłodzenie napędów VFD dużej mocy, 
pracujących w trudnych warunkach 
środowiskowych
W przypadku napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) kluczowe 
jest przeanalizowanie różnych strategii ich wykorzystania, 
aby osiągnąć maksymalną efektywność działania.

Szczelne obudowy zapo-
biegają wnikaniu brudu, 
pyłu, wilgoci, mgły solnej 
oraz innych unoszących 
się w powietrzu substan-
cji powodujących korozję 
do wewnątrz, co wpływa 
na żywotność komponen-
tów elektronicznych.

NAPĘDY
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dów VFD dużej mocy ilość wydzielają-
cej się energii cieplnej jest wyższa od tej, 
która może być odprowadzona za pomocą 
chłodzenia powietrznego. Podzespoły 
o mniejszej mocy są często chłodzone za 
pomocą bezpośredniego przepływu powie-
trza, zaś podzespoły o większej mocy są 
chłodzone bezpośrednio lub pośrednio 
wodą z instalacji zakładowej, klimatyza-
torów sprężarkowych lub systemów chło-
dzenia cieczą z pompami. W systemach 
tych podzespoły wysokiej mocy, takie jak 

tranzystory IGBT (tranzystory bipolarne 
z izolowaną bramką, insulated-gate bipo-
lar transistors), tyrystory IGCT (tyrystory 
ze zintegrowanym obwodem komutacji 
bramką, integrated gate commutated thy-
ristors), tyrystory SCR (tyrystory triodowe 
blokujące wstecznie, silicon-controlled rec-
tifiers), są typowo przymocowane do płyty 
chłodzącej (radiatora wodnego, cold plate) 
cieczowego układu chłodzenia. Ciecz 
chłodząca odprowadza ciepło do otacza-
jącego szafę powietrza za pomocą klima-

tyzatora sprężarkowego lub wymiennika 
ciepła ciecz-powietrze. W każdym z tych 
przypadków wymagane wymienniki cie-
pła dla otaczającego powietrza mogą być 
zlokalizowane wewnątrz lub na zewnątrz 
szafy.

Główną wadą tych systemów są pro-
blemy związane z wprowadzaniem płynu 
chłodzącego do szaf sterowniczych oraz 
sztywnymi rurami hydraulicznymi biegną-
cymi do szaf i z szaf.

Termosyfony pętlowe jako 
alternatywa dla aktywnego 
chłodzenia cieczą
Termosyfony pętlowe (loop thermosyphons 
– LTS) są sterowanymi grawitacyjnie dwu-
fazowymi urządzeniami chłodzącymi. 
Działają częściowo w podobny sposób jak 
rura cieplna – płyn roboczy jest odparo-
wywany i skraplany w zamkniętej pętli 
w celu przenoszenia ciepła na daną odle-
głość. Główną zaletą termosyfonów pętlo-
wych w porównaniu do rur cieplnych jest 
ich zdolność do efektywnego przenoszenia 
dużej energii cieplnej na duże dystanse, 
przy wykorzystaniu dielektrycznych pły-
nów roboczych. W porównaniu do aktyw-
nego chłodzenia cieczą, klimatyzatorów 
sprężarkowych czy dwufazowych syste-
mów chłodzenia z pompą, termosyfony 
pętlowe nie mają żadnych części rucho-
mych, a dzięki temu cechuje je większa 
niezawodność. Termosyfony te są dobrze 
przystosowane do odprowadzania dużych 
ilości ciepła z układów energoelektronicz-
nych znajdujących się wewnątrz szaf ste-
rowniczych do radiatorów znajdujących 
się na zewnątrz.

Korzyści z systemów chłodzenia z ter-
mosyfonami pętlowymi na poziomie szaf 
sterowniczych są znaczące. Szafa, elektro-
nika oraz układ chłodzenia mogą być zło-
żone w szczelną, wolnostojącą obudowę 
u producenta szaf sterowniczych. Każda 
szafa jest niezależna, może być dostar-
czona i łatwo zainstalowana u klienta 
końcowego. Najprostszą realizacją tej kon-
cepcji jest chłodzony powietrzem skra-
placz termosyfonu pętlowego, umiesz-
czony na górze szafy sterowniczej. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu szafa ta jest nieza-
leżna i wymaga jedynie podłączeń elek-
trycznych podczas instalacji końcowej.

Skraplacz termosyfonu pętlowego 
może być podłączony do zakładowej 
instalacji wodnej lub wody lodowej. 

↗ Fot. 1. Szafa mieszcząca napęd VFD średniego napięcia. 
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Dzięki temu ciepło jest odprowadzane 
dalej z szafy i wielu szaf, aby układ chło-
dzenia działał w jednej pętli. Przy wyko-
rzystaniu termosyfonu pętlowego i skra-
placza wody lodowej podłączenia hydrau-
liczne i wodne znajdują się na zewnątrz 
szafy, oddzielając czynnik chłodniczy od 
elektroniki.

Termosyfony pętlowe 
a wymienniki ciepła 
dla szczelnych obudów
Termosyfon pętlowy doskonale nadaje się 
do odprowadzania dużych ilości energii 
bezpośrednio z podzespołów mocy falow-
nika wydzielających dużo ciepła. Jednak 
ciepło resztkowe z podzespołów wtór-
nych falownika także musi być odpro-
wadzone. Podzespoły te to wiele urzą-
dzeń o mniejszej mocy rozproszonych po 
całej szafie sterowniczej. Sprawia to, że 
ich bezpośrednie chłodzenie stykowe jest 
trudne. Dla tych podzespołów o mniejszej 
mocy, wydzielających mniej ciepła, bez-
pośrednie chłodzenie powietrzne jest naj-

bardziej praktycznym podejściem. Podze-
społy o mniejszej mocy mogą być łatwo 
chłodzone za pomocą wymiennika ciepła 
powietrze-powietrze, jednocześnie utrzy-
mywana jest integralność szczelności obu-
dowy.

W kombinowanym układzie chłodze-
nia: termosyfon pętlowy/uszczelniony 
wymiennik ciepła powietrze-powietrze, 
tranzystory IGBT lub tyrystory IGCT 
wysokiej mocy są zamontowane na płycie 
chłodzącej termosyfonu. Wydzielające się 
w nich ciepło o mocy liczonej w dziesiąt-
kach kW jest odprowadzane za pomocą 
termosyfonu do powietrza otaczającego 
szafę (rys. 1). Wszystkie pozostałe układy 
elektroniczne o mniejszej mocy są chło-
dzone za pomocą szczelnego wymiennika 
ciepła powietrze-powietrze, który może 
odprowadzić od 1 do kilku kW mocy 
cieplnej. 

Zastosowanie kombinacji termosyfon 
pętlowy/uszczelniony wymiennik ciepła 
powietrze-powietrze pozwala na zacho-
wanie oryginalnego stopnia ochrony 
NEMA szafy sterowniczej. Kombinacja 

ta pozwala szafom mieszczącym napędy 
dużej mocy na zachowanie szczelności 
powietrznej. Nie jest wymagany przepływ 
ciekłego czynnika chłodzącego w szafie.

Kombinacja termosyfon pętlowy/
uszczelniony wymiennik ciepła powie-
trze-powietrze daje wiele korzyści w apli-
kacjach chłodzenia w energoelektronice. 
Termosyfon pętlowy pasywnie odprowa-
dza duże ilości ciepła wydzielającego się 
w komponentach elektronicznych dużej 
mocy, wykorzystując dielektryczne płyny 
robocze, które są dobrze dopasowane do 
aplikacji średniego i wysokiego napię-
cia. Elementy chłodzące dla szczelnych 
obudów mają również możliwość odpro-
wadzania ciepła z rozproszonych podze-
społów o mniejszej mocy, znajdujących 
się w szafach sterowniczych, jednocze-
śnie zapobiegając wnikaniu zanieczysz-
czeń znajdujących się w powietrzu ota-
czającym szafę do jej wnętrza i w konse-
kwencji ich negatywnemu oddziaływaniu 
na te podzespoły. Kombinacja opisanych 
dwóch rozwiązań chłodzenia stanowi nie-
zawodne rozwiązanie chłodzenia pasyw-
nego falowników dużej mocy, instalowa-
nych w szczelnych obudowach, wymaga-
nych dla pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych.

Scott GarnerScott Garner jest wiceprezesem ds. rozwoju 
produktów strategicznych, Devin PelliconeDevin Pellicone 
jest głównym inżynierem, a Richard Richard 
BonnerBonner – kierownikiem zespołu ds. pro-
duktów na zamówienie klienta w firmie 
Advanced Cooling Technologies. 
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Podzespoły
o mniejszej mocy, 

chłodzone
powietrzem

Wymiennik ciepła 
odprowadza 
od setek do 
tysięcy W mocy 
cieplnej

Para Ciecz

Skraplacz termosyfonu 
pętlowego

Termosyfon pętlowy 
odprowadza dziesiątki 
kW mocy cieplnejTranzystory

IGBT
Tranzystory

IGBT

↖ Rys. 1. Pokazany 
termosyfon pętlowy 
jest wyposażony 
w wymiennik 
ciepła powietrze-
-powietrze.Źr
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Napędy VFD mają wysoką 
sprawność – straty energii 
wynoszą w nich 2 do 4%. 
Jednak nawet takie straty 
oznaczają moc cieplną, 
liczoną czasem w dzie-
siątkach kilowatów, którą 
trzeba odprowadzić. Taka 
ilość ciepła jest wynikiem 
dużej ilości energii elek-
trycznej przetwarzanej 
w napędach dużej mocy.

NAPĘDY
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P rzetwornice VLT® AutomationDrive 
z serii FC 300 s  instalowane w ró -
nych wymagaj cych aplikacjach i ro-

dowiskach. Niezale nie od potrzeb aplika-
cji mo esz polega  na przetwornicy VLT® 
AutomationDrive, która umo liwia d ug  bez-
problemow  prac  nawet w najtrudniejszych 
i najbardziej wra liwych rodowiskach.

1.  Zintegrowany sterownik ruchu (IMC)
IMC poprawia wydajno  pracy przetwornicy 
VLT® AutomationDrive FC 302 bez zwi ksza-
nia z o ono ci aplikacji. Dzi ki funkcjom ste-
rowania ruchem zadania bardzo precyzyj-
nego pozycjonowania i synchronizacji ze ska-
lowaniem s  proste do wykonania ze sprz -
eniem zwrotnym enkodera lub bez niego, 

a uruchomienie jest szybkie i bezpieczne. 
IMC mo na konfigurowa  za pomoc  para-
metrów – nie wymaga adnego specjalnego 
j zyka programowania. Nie ma potrzeby sto-
sowania dodatkowych modu ów oraz sprz tu 
komputerowego.

2. Niezawodne sterowanie w czterech 
kwadrantach
Aplikacje takie jak wyt aczarki i separatory sta-
wiaj  du e wymagania przetwornicy. VLT® 
AutomationDrive mo e spe ni  twoje wyma-
gania, zapewniaj c niezawodn  prac  w fazach 
monitorowania i generowania operacji. 
Dok adna regulacja momentu, zw aszcza za 
pomoc  zerowej pr dko ci, zapewnia p ynn  
i ci g  prac , oszcz dzaj c czas i pieni dze.

3. Niski poziom ha asu podczas pracy
Przetwornice cz stotliwo ci bez filtrów wy-
twarzaj  zak ócenia elektromagnetyczne, 
zarówno przewodzone, jak i emitowane. 
Te zak ócenia mog  negatywnie wp ywa  na 
wra liwy sprz t. Wbudowane zabezpiecze-
nie EMC/RFI z ekranowanymi kablami silnika 
kategorii C1 (do 50 m) i C2 (do 150 m) w ro-
dowisku mieszkalnym zapewniaj  zdolno  
do pracy bez dodatkowych i kosztownych fil-
trów, jeszcze bardziej zwi kszaj c niezawod-
no  i ograniczaj c interferencje z wra liw  
elektronik .

4. atwa integracja PLC
VLT® AutomationDrive jest kompatybilna z pro-
toko ami Profinet, Profibus DP-V1, Device-
Net, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, 
CANopen iP, Modbus TCP. Wszystkie opcje 
Ethernet s  wyposa one w podwójne porty
z wbudowanym switchem lub hubem 
(POWERLINK). Niektóre z technologii Ether-
net obs uguj  równie  topologi  na potrzeby 
wy szej dost pno ci i szybkiej instalacji. Do-
st pne pliki konfiguracji magistrali komunika-
cyjnej, wst pnie przetestowane bloki funk-
cyjne i instrukcje typu add-on umo liwiaj  
atw  i bezpieczn  integracj  z systemem PLC. 

5. Praca z wysok  sprawno ci
Zosta y opublikowane nowe normy doty-
cz ce Ecodesign, skupiaj ce si  na sprawno-
ci energetycznej przetwornic cz stotliwo ci 

i systemów przetwornica/silnik. Poniewa  te 
normy zwi kszaj  nacisk na sprawno  prze-
twornic na ca ym wiecie, niezwykle wa ne 
jest to, e dzi ki VLT® AutomationDrive masz 
pewny fundament dla spe nienia przysz ych 
wymogów. Za pomoc  narz dzia Danfoss 
ecoSmart™ mo esz szybko okre li  klas  
sprawno ci IE swojej przetwornicy, klas  
sprawno ci IES uk adu silnika z przetwornic  
cz stotliwo ci oraz sprawno  przetwornicy 
przy cz ciowym obci eniu.

5 powodów 
dla których warto wybra  
VLT® AutomationDrive

Danfoss Poland Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowska 5
Grodzisk Mazowiecki 05-825  
www.danfoss.pl
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P rawidłowo zaprojektowany panel 
sterowniczy czy operatorski 
zmniejsza ryzyko popełniania błę-

dów przez operatora i w efekcie pozwala 
firmom zaoszczędzić ogromne sumy dzięki 
redukcji przestojów. Ponadto zwiększa 
bezpieczeństwo pracownika. Programowa-
nie w uniwersalnym języku HTML5 ekra-
nów i stron wyświetlanych na interfej-
sach HMI pozwala na łatwą implemen-
tację i konfigurację paneli sterowniczych 
w urządzeniach mobilnych. Jednakże 
trzeba pamiętać, że każda ich aplikacja 
musi zostać prawidłowo zaprojektowana. 
Przedstawione w artykule pięć zasad pro-
jektowania interfejsów HMI odnosi się do 
interfejsów pracujących na urządzeniach 
mobilnych, ze względu na ich rozmiar 
i parametry. Zasady te pomogą użytkow-
nikom lepiej wykorzystywać taki interfejs.

1 Funkcjonalne i przyjemne 
dla użytkownika
Prawidłowo zaprojektowany interfejs HMI
zmniejsza liczbę błędów popełnianych 

przez operatora, spowodowanych bra-
kiem właściwego zrozumienia funkcji 
interfejsu lub brakiem dostatecznej ilo-
ści informacji podczas podejmowania 
istotnych decyzji. Kluczem do stworze-
nia dobrze funkcjonującego interfejsu pra-
cującego na urządzeniach mobilnych jest 
jego funkcjonalność i chęć obsługi przez 
operatora. Większość użytkowników 
korzysta z systemów operacyjnych Apple 
iOS lub Google Android. Należy tak pro-
jektować interfejs, aby był on podobny 
do platformy, na której działa, wykorzy-
stywał jej możliwości graficzne i funkcjo-
nalne, do których użytkownik jest przy-
zwyczajony.

Warto stosować jak najwięcej funkcji 
native unique interface (UI) w przypadku 
każdej z platform. Ułatwia to stworzenie 
dobrej aplikacji, ponieważ platformy ewo-
luują, a użytkownicy aktualizują systemy 
operacyjne. Dzięki temu użytkownikom 
będzie wygodniej posługiwać się aplikacją 
już od momentu jej uruchomienia.

2 Wygląd i sposób nawigacji
Użytkownicy interfejsów HMI muszą 
przeglądać zawartość i nawigować w celu 
pozyskania danych, których potrzebują. 
W przypadku dostępności na urządzeniu 

Joseph Zulick

zasad projektowania paneli HMI 
działających na urządzeniach mobilnych

Podczas projektowania panelu operatorskiego HMI, działającego 
na urządzeniach mobilnych, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych 
czynników, takich jak sposób nawigacji, wygląd aplikacji i sposób 
sterowania systemem.

5

Tabela 1. Gesty stosowane w urządzeniach mobilnych

TAP Szybkie dotknięcie palcem i zwolnienie nacisku Wybierz

SWIPE Dotknięcie ekranu, przesunięcie palca i zwolnienie nacisku Odrzucenie, scrollowanie itp. 

Long Press Dotknięcie ekranu, chwila przerwy, zwolnienie nacisku Wybierz element aktywnego menu przez TAP 

Pinch Open Dwa palce dotykając ekranu, oddalają się od siebie, zwolnienie nacisku Powiększenie widoku

Pinch Closed Dwa palce dotykając ekranu, zbliżają się do siebie, zwolnienie nacisku Zmniejszenie widoku

W skrócie

 →  Jak właściwie zaprojektować 
interfejs HMI?

 →  Zasady projektowania 
interfejsu wpływające na 
poprawę odczuć użytkow-
nika korzystającego z urzą-
dzeń mobilnych

METODYKA
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mobilnym dużego ekranu, zaprojektowana 
dla niego aplikacja HMI powinna minima-
lizować liczbę fizycznych ekranów, by uła-
twić nawigację. Przykładem dobrze zapro-
jektowanej aplikacji panelu sterującego 
przeznaczonej do dużych ekranów może 
być aplikacja, która zawiera uporządko-
waną zawartość, a wszystkie informa-
cje są dobrze widoczne. Każdy z widoków 
może być osobno rozwinięty, a cała struk-
tura uporządkowana jest w sposób hierar-
chiczny.

Jednakże na urządzeniu mobilnym 
posiadanie aż tylu informacji wizualnych 
na jednym ekranie może utrudniać użyt-
kownikowi interpretację. Zamiast tego 
należy ustalić priorytety co do czynno-
ści użytkownika i ograniczać ilość ście-
żek prowadzących do informacji, przy jed-
noczesnym zmniejszeniu liczby wyświe-
tlanych ekranów. Powinno się zacząć od 
wyświetlania podstawowych wiadomości 
o systemie z minimalną ilością informacji, 
a następnie zapewnić możliwość nawigacji 
do różnych widoków. W każdym z wido-
ków zawartość powinna wypełniać cały 
ekran. Takie zabiegi wizualne jak przezro-
czystość oraz zamglenie tła mogą sprawić, 
że nowe informacje będą wyświetlane 
w sposób czytelny. 

Należy unikać stosowania ramek, gra-
dientu czy przejść cieniowanych, jako że 
wprowadzają one nieporządek i odciągają 
uwagę od zawartości.

Nawigacja aplikacji powinna być łatwa 
i intuicyjna. Dobrym wyborem układu 
nawigacji jest umieszczenie menu z wysu-
wanymi szufladkami, które pokazują 
wiele ścieżek na raz, ale pozostają w ukry-
ciu, jeśli nie zostaną aktywowane przez 
użytkownika.

Takie podejście pozwala użytkowni-
kowi na wykorzystanie całego ekranu do 
wyświetlania zawartości, zachowując przy 
tym rozbudowany model nawigacji pomię-
dzy drzewkiem informacji i powiązanymi 
widokami. Ponadto pozwala on również 
użytkownikowi na przełączanie między 
niezależnymi widokami, zachowując przy 
tym strukturę hierarchiczną. W efekcie 
użytkownik przyzwyczaja się do sposobu 
obsługi widoków alternatywnych i funk-

cji oraz nabiera umiejętności pozwalają-
cych mu na pełną interakcję z systemem 
poprzez interfejs HMI.

3 Wybory użytkownika
Projektant interfejsu HMI musi wziąć 
pod uwagę model dewelopera oraz model 
użytkownika w celu zapewnienia popraw-
nej interakcji z systemem. Na urządze-
niach mobilnych należy w sposób przej-
rzysty pokazać użytkownikowi przyciski 
oraz tak zaprojektować sposób interakcji 
użytkownika z funkcjami sterującymi, aby 
wszystko było dobrze widoczne. 

Generalna zasada brzmi, że jeśli liczba 
możliwych wyborów użytkownika prze-
wyższa liczbę dostępnych opcji na ekra-
nie, użytkownik może czuć się niepewnie, 
a niektóre funkcje interfejsu mogą być dla 
niego niejasne.

Ważne informacje nie powinny pozo-
stawać w ukryciu, bo mogą być trudne do 

znalezienia przez użytkownika. Zamiast 
tego należy zastosować przycisk zapew-
niający dostęp do większej ilości informa-
cji w górnym rogu ekranu. W ten sposób 
zaprojektowana aplikacja bezproblemowo 
poprowadzi użytkownika ku informa-
cjom, których szuka, nie będąc przy tym 
natrętną i niejasną. 

4 Sterowanie systemem
Dotychczas opracowano pewną liczbę 
modeli sterowania na potrzeby inter-
fejsów mobilnych. Wszystko to w celu 
zmniejszenia dezorientacji użytkownika. 
Niektóre z popularnych modeli sterowa-
nia zawierają:

 →  przycisk on-off w przypadku funkcji, 
które mają jedynie dwa stany,

 →  jeżeli użytkownik przeprowadza regulację 
jakiejś wartości, a wartość ta może być 
regulowana w szerokim zakresie, jak np. 
jasność ekranu monitora, należy zastoso-
wać suwak,

 →  jeżeli użytkownik zamierza dostosować 
jakąś wartość, której zakres jest szeroki, 
ale potrzebuje bardzo precyzyjnej regula-
cji, wówczas należy zastosować tak zwany 
stepper button, czyli przyciski umożli-
wiające inkrementalną regulację danej 
wartości,

 →  jeżeli użytkownik może wybierać spo-
śród różnych pozycji, projektant powinien 
zapewnić rozwijane menu lub tak zwane 
scroll wheels,

 →  należy unikać stosowania edytorów tek-
stu i miejsc, które wypełniamy manual-
nie, ponieważ jest to najbardziej podatny 
na błąd element interakcji pracownika 
z urządzeniem mobilnym.

Tabela 2. Rodzaje ekranów w urządzeniach mobilnych
grafiki przyciski i tekst

rozdzielczość ekranu DPI Pixel Ratio rozmiar grafiki (pik-
sele)

xxxhdpi 640 4,0 400×400

xxhdpi 480 3,0 300×300

xhdpi 320 2,0 200×200

hdpi 240 1,5 150×150

mdpi 160 1,0 100×100

↘ Interfejs powinien być zaprojektowany 
z uwzględnieniem różnych wielkości i roz-
dzielczości ekranu, aby zapewnić przejrzysty 
układ aplikacji.

Dobrze zaprojektowany
interfejs zmniejsza
ryzyko popełniania błę-
dów powstałych na sku-
tek niezrozumienia dzia-
łania interfejsu lub nie-
posiadania podstawo-
wych informacji podczas 
podejmowania krytycz-
nych decyzji. 

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


Kolejną możliwością jest implementa-
cja rozwiązań zapewniających informa-
cję zwrotną dla użytkownika, czyli sygnał 
wibracji lub dźwięk współpracujący 
z funkcjami aplikacji. Jednak powinien 
on być stosowany tylko tam, gdzie sygnał 
wizualny nie jest wystarczający.

Przyciski powinny być tak zaprojekto-
wane, by zminimalizować występowanie 
błędów i pomyłek. Należy utrzymać odpo-
wiednią odległość między przyciskami, 
aby użytkownik mógł z łatwością używać 
ich bez włączania przycisków sąsiadują-
cych. Warto stosować również pełnoekra-
nowe okna powiadomień, aby potwier-
dzać rozpoczęcie akcji, których efekty są 
trudne do cofnięcia.

Gesty spotykane w urządzeniach 
mobilnych mogą być zastosowane również 
w przypadku interfejsów HMI. Używanie 
popularnych gestów sprawi, że aplikacja 
będzie zachowywała się w sposób prze-
widywalny dla użytkownika. Te, które 
warto zaimplementować w swojej aplika-
cji, wyszczególniono w tabeli 1.

5 Odpowiednia skala
W przeszłości panele sterownicze miały 
stały rozmiar ekranu i fizyczne przełącz-
niki, które były projektowane tak, by ich 
wielkość była odpowiednia. Podczas two-
rzenia aplikacji interfejsu dla urządzeń 
mobilnych nie mamy gwarancji stałej roz-
dzielczości ekranu. W rezultacie elementy 
aplikacji takie jak przyciski wydają się 
większe na ekranach o niskiej rozdzielczo-
ści i mniejsze na ekranach o wyższej roz-
dzielczości. Z tego powodu ważne jest, 
by mieć pewność, że obiekty wizualne 
jak ikony i grafiki są czytelne w przy-
padku każdego rozmiaru ekranu, który 
użytkownik może stosować. By stwo-
rzyć interfejs, który jest odpowiedni dla 
wielu rozmiarów ekranu, należy stosować 
się do rad zawartych w tabeli 2, aby 
grafiki, przyciski i tekst wyglądały tak 
samo, mimo wyświetlania na ekranach 
o różnej wielkości.

Przestrzeganie tych zasad projekto-
wania pomoże w zastosowaniu interfejsu 

na mniejszych ekranach i urządzeniach 
mobilnych oraz polepszy obsługę inter-
fejsu przez użytkownika. 

Wciąż aktualne podstawowe zasady 
dobrego designu to dobry model koncep-
cyjny i czytelność. Istnieją jednak pewne 
wyjątkowe wyzwania, które wymagają 
odpowiednich zabiegów przy projekto-
waniu, jak np. pokazanie tylko nowych 
informacji graficznych lub uwzględnienie 
różnic w obsłudze między różnymi urzą-
dzeniami mobilnymi.

Joseph Zulick Joseph Zulick jest autorem tekstów i redak-
torem w firmie MRO Electric and Supply.
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Warto rozważyć

Jakie wyzwania wiążą się 
z zaprojektowaniem 
w sposób poprawny 
interfejsu HMI?

METODYKA

Tytuł Fabryka Roku 
ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które 
osiągnęły  
najwyższy poziom doskonałości 
operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu 
produkcyjnego

  Określenie najlepszych  
praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany 
przez czasopisma:

designed by Freepik

http://www.fabrykaroku.pl


NOWOŚCI I PROMOCJE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

FIRMY ASTOR

HEX2A-SZK
→   Sterownik PLC Horner X2 z HMI 2.2” 
→   12 DI, 12 DO, 4 AI, 2 AO 
→   1 port CAN z obsługą CsCAN 
→   MicroSD 32 GB 
→   obsługa HSC (do 10 kHz) oraz wyjść PWM 

(do 65 kHz) 
→   2 porty szeregowe z obsługą Modbus RTU 

Master/Slave, ASCII 
→   bezpłatne oprogramowanie narzędziowe 

Cscape
www.astor.com.pl/sklep

IC755CSS06RDA-PR
→   1GHz, 512 MB RAM, 
→   256 MB Flash, 
→   1xETH, RS232, 2xUSB, 
→   Komunikacja w standardzie OPC,
→   5 lat gwarancji producenta,
→   Front IP65 ,
→   Zasilanie: 24VDC

→  Panel HMI  
QuickPanel+ 6"

2390 
PLN NETTO

3120 NETTO

750 
PLN NETTO

990 NETTO

AS27DRV4011-GW12 - WYPRZEDAŻ
→  Moc: 11 kW
→  Zasilanie: 3-fazowe 400 VAC
→  Sterowanie wektorowe bezczujnikowe
→  Interfejs RS485 z Modbus RTU
→  Wbudowany filtr EMC oraz wyciągany 

panel LED
→  Wbudowany regulator PID i wiele innych 

funkcji
→  12 miesięcy gwarancji

→  Przemiennik  
częstotliwości 11 kW  
wektorowy z filtrem EMC

1670
PLN NETTO

2560 NETTO

→    Zestaw startowy  
z e-szkoleniem  
- Sterownik PLC z HMI

AS695RX3IKIT-PR
→  CPU: 1.1 GHz
→  RS232, Ethernet, USB; 
→  16x DI (24 VDC), 16x DO (24 VDC); 
→  Zasilanie 24 VDC
→  Kompletny zestaw gotowy  

do uruchomienia
→  5 lat gwarancji producenta
→  Ilość zestawów limitowana

→  Zestaw startowy  
PACSystems RX3i  

5000
PLN NETTO

10000 NETTO

Kod na bezpłatną 
dostawę

Tylko dla czytelników 
Control Engineering

CE-07
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FELIETON

I
Technologia, nawet najnowocześniejsza, jeżeli nie będzie odpowiednio dobrze zakomunikowana, 
nie osiągnie sukcesu. Sporym wyzwaniem jest, aby praca, czas i pieniądze, jakie zaangażowaliśmy 
w jej rozwój, nie poszły na marne. Jak zatem zacząć pracę nad jej promocją, by zyskać klientów?

Podstawowe błędy 
w komunikacji nowych technologii 
i pomysły, jak możemy je naprawić

Anita Kijanka

Inżynierowie prześcigają się w tworzeniu 
coraz to nowszych projektów. Mamy bar-
dzo dobry czas na tworzenie innowacji. 
Klienci są chętni do wprowadzania auto-
matyzacji, do testowania nowych funk-
cji. Inwestorzy natomiast, widząc szanse, 
jakie daje postęp, coraz więcej środków 
przeznaczają na kolejne technologie. 

Jednak często te nowości nie docie-
rają do świadomości szerszego odbiorcy, 
ponieważ informacja o nich nie wycho-
dzi poza branżę – zwykle kończy się na 
mediach i eventach branżowych. I to jest 
problem, ponieważ wśród nich nie ma 
klientów, czyli osób, które są bezpośred-
nio zainteresowane kupnem danego roz-
wiązania. Co zatem robimy nie tak?

Grupa docelowa i język 
komunikacji
Najważniejsze, nad czym trzeba się zasta-
nowić, to grupa docelowa. Do kogo kie-
rujemy nasz produkt? Z moich obserwa-
cji bardzo często wynika, że inżynierowie, 
którzy stworzyli dane rozwiązanie, tworzą 
potem strony internetowe, przygotowują 
materiały prasowe. 

Zwykle są to osoby, które piszą w spo-
sób techniczny, zawiły, posługując się 
językiem zrozumiałym tylko dla wąskiego 
grona.

Jeżeli produkt adresowany jest do 
szerszej grupy, a w pierwszej kolejności 
o jego zakupie będzie decydowała osoba, 
która nie rozumie języka technicznego, 
mamy poważny problem. Na wstępie taka 
osoba może nie zrozumieć, jakie korzyści 
zyskuje, nabywając nasz produkt, ponie-
waż inżynierowie skupiają się na aspek-
tach technicznych.

Zastanów się, kto finalnie kupuje to, 
co produkujesz. Czy przedstawiona oferta 
lub strona internetowa faktycznie tłuma-
czy funkcjonalności? Najlepiej jest poka-
zać ją osobie niezaangażowanej w ich 
tworzenie i zapytać, co zrozumiała. Ten 
test pozwoli nadać naszej komunikacji 
właściwy tor. 

Współpraca z mediami
Mamy stronę internetową i teraz chcemy 
zainteresować dziennikarzy tym, co 
robimy. Przygotowujemy zatem materiały 
prasowe, które wysyłamy do mediów 
z nadzieją na zainteresowanie nimi czytel-
nika. I na samym początku decydujemy 
się na pokazanie liczb! Przecież to one 
świadczą o naszej innowacyjności. 

To, co wydaje się naturalne dla osoby 
z wykształceniem technicznym, nie 
zawsze sprawdzi się w szerszej komunika-
cji, ponieważ nie każdy potrafi odpowied-
nio zinterpretować liczby oraz zobaczyć 
w nich siłę i potencjał. Owszem, przed-
stawianie wszystkich parametrów, szyb-
kości, pojemności jest ważne, ale najlepiej 
potraktować je jako uzupełnienie naszej 
komunikacji. 

Przede wszystkim najważniejsze jest 
poinformowanie o korzyściach wynika-
jących z zastosowania danej technologii 
– co zmienia, jak klienci na niej skorzy-
stają. W to wszystko wplatamy informa-
cję o tym, do kogo kierujemy naszą tech-
nologię. Na koniec uzupełniamy komuni-
kat liczbami. 

Dlaczego takie podejście jest najsku-
teczniejsze? Ponieważ na wstępie nie znie-
chęcamy osób mniej „technicznych”, 
a pokazujemy potencjał, jaki ma nasza 

technologia. Docieramy do znacznie szer-
szego grona odbiorców, zyskując nie tylko 
kolejnych klientów, ale dajemy poczu-
cie, że choć oferujemy zaawansowane roz-
wiązania, potrafimy opowiadać o nich 
w przystępny sposób. Zaprezentowa-
nie firmy jako podmiotu, który rozumie 
klienta i jego potrzeby, jest kluczowe dla 
rozwoju przedsiębiorstwa.

Komunikacja hardware’u
Promowanie produktów hardware’owych
może też okazać się dużo prostsze niż 
w przypadku software’u. Tutaj mamy 
coś, co można dotknąć oraz zobaczyć, 
jak działa. W zasadzie tylko kreatywność 
nas ogranicza. Organizacja pokazów, by 
przedstawić, w jaki sposób nasza tech-
nologia funkcjonuje, może być ciekawym 
doświadczeniem dla dziennikarzy i poten-
cjalnych klientów.

Prezentacja naszej pracy to ważny 
aspekt w rozwoju firmy. Możemy pra-
cować nad najnowocześniejszymi roz-
wiązaniami, ale jeżeli nie zadbamy o ich 
widoczność i rozpoznawalność, proces 
sprzedaży znacznie się wydłuży. Warto 
przeznaczyć na jej przygotowanie więcej 
czasu, rozpisać najważniejsze grupy doce-
lowe, spisać, jakie korzyści chcemy zaak-
centować. Zainwestowany czas i środki 
w edukację klienta się zwrócą, a przecież 
o to w tym wszystkim chodzi.

Anita KijankaAnita Kijanka jest właścicielką firmy Come 
Creations Group. Na co dzień zajmuje się 
komunikacją medialną firm związanych 
z najnowszymi technologiami. Z wykształ-
cenia jest doktorem nauk społecznych.

CE
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P rodukcja, pakowanie oraz inne 
systemy wytwarzania dóbr kon-
sumenckich przeszły długą drogę 

w ciągu ostatniej dekady, szczególnie 
jeśli chodzi o sterowanie ruchem maszyn. 
W wyniku tego dokonała się także ewolu-
cja definiowania, podejścia oraz wdraża-
nia technologii sterowania ruchem na eta-
pie opracowywania maszyn. 

Konsumenci pragną (i oczekują) produ-
któw w bardzo wysokim stopniu dostoso-
wanych do ich potrzeb, natomiast firmy, 
które potrafią sprostać wymaganiom 
klientów, oczekują osiągnięcia dużych 
zysków. Niezależnie od tego, czy są to 
zindywidualizowane buty sportowe, per-
sonalizowana butelka z napojem gazowa-
nym, czy najnowszy luksusowy samochód
dostosowany do oczekiwań klienta, pro-
dukcja unikalnych wyrobów wymaga 
wyjątkowo elastycznej fabryki, wykorzy-
stującej taką technologię sterowania ru-
chem wykorzystywanych w niej maszyn, 
która potrafi szybko i łatwo przystosować 
się do zmieniających się wymagań.

Ten nowy świat produkcji wymaga 
zarówno technologii i metodologii skon-
centrowanych na minimalizowaniu wyma-
gań inżynierskich, jak i usprawniania ste-
rowania ruchem maszyn przez podziele-
nie złożonych sekwencji na funkcjonalne 
moduły maszynowe, a następnie płynne 
połączenie mechaniki, elektroniki i opro-
gramowania.

Opisane dalej trendy, procesy i narzę-
dzia inteligentnego sterowania ruchem 
pozwolą producentom typu OEM i kon-

struktorom maszyn sprawić, że ich sys-
temy będą funkcjonowały z najwyższą 
wydajnością w coraz bardziej elastycznym 
środowisku. 

Zaawansowana modularyzacja
Z powodu rosnącego popytu na bardziej 
elastyczną produkcję nowoczesna inży-
nieria mechaniczna wykonała ruch w kie-
runku bardziej modułowego podejścia 
do jej organizacji. Złożone maszyny 
wymagają potężnych i jednolitych syste-
mów automatyki, które umożliwiają reali-
zację skoordynowanego ruchu wzdłuż 
wielu osi.

Dziś liderzy przemysłu łączą mecha-
nikę maszyn i oprogramowanie, które jest 
oparte na spójnej strukturze, w celu osią-
gnięcia maksymalnej efektywności. Kon-
struktorzy maszyn przez kilka lat wyma-
gali modułów technologicznych sterowa-
nia ruchem, ale współczesne zaawanso-
wane systemy obejmują ustrukturyzo-
waną i spójną technologię sterowania, 
nowoczesne sieci poziomu obiektowego 
(fieldbus), standardy niezależne od pro-
ducenta oraz elastyczną, dopasowaną do 
klienta funkcjonalność. 

Nowoczesne moduły technologiczne 
dostarczają łatwe do sparametryzowania 
rozwiązania napędów z rdzeniem robo-
tycznym, które sprawiają, że programo-
wanie wieloosiowych sterowników ruchu 
jest tak proste, jak sterowników jedno-
osiowych (rys. 1). Na przykład w nawi-
jarce ze wstępnie zaprogramowanym 
modułem, który ma już wszystkie funk-
cje wbudowane, inżynier może zaprogra-
mować wszystko – od funkcjonalności 

wałka tańczącego do regulacji naprężenia, 
poprzez proste ustawienie właściwych 
parametrów. Nie trzeba się martwić pisa-
niem kodu w celu zaprogramowania każ-
dej indywidualnej funkcji. Dodawanie lub 
eliminowanie modułów i urządzeń stało 
się proste, dopuszczona jest najszersza 
konfiguracja podstawowa. Inżynierowie 
mogą więc łatwo dopasować maszynę do 
swoich potrzeb poprzez selekcję lub dese-
lekcję modułów czy parametrów. 

Za pomocą właściwego rozwiązania 
programowania modułowego inżyniero-
wie mogą tworzyć aż 80% swoich aplika-
cji w ciągu 20% czasu wymaganego do 
ręcznego napisania odpowiedniego kodu. 
Nie ma potrzeby testowania, wyszukiwa-
nia błędów, poprawiania ich, a następ-
nie ponownego testowania. Nie trzeba 
realizować czasochłonnych analiz i prac, 
aby zrozumieć, jak kod został oryginalnie 
napisany, tylko po to, aby zoptymalizo-
wać prostą funkcję. 

Standardowe szablony aplikacji
Nikt nie chce spędzać czasu, pracując 
nad programowaniem przenośnika poda-
jącego. Dziś nie ma już takiej potrzeby. 
Wiodący producenci OEM nie tylko prze-
chodzą na bardziej zaawansowane roz-
wiązania modułowe sterowania ruchem, 
które mogą być łatwo parametryzowane, 
ale upraszczają też konstrukcje maszyn, 
stosując w nich wstępnie skonfigurowane, 
specyficzne dla aplikacji zestawy modu-
łów technologicznych opartych na czę-
sto wykorzystywanych funkcjach maszyn 
(rys. 2).

Nawet specyficzne dla projektu 
funkcje mogą być łatwo zintegrowane 
z modułami i ponownie użyte do tworze-
nia struktur mechanicznych w różnych 
typach maszyn. Niezależnie od tego, czy 
są to serie produktów dopasowanych do 
zamówienia klienta, profilowanie wał-
ków, cięcie i uszczelnianie, koordynacja
wielu przenośników, czy nawet bardziej 
złożone aplikacje robotyczne do precy-
zyjnego montażu elementów (ang. pick-
-and-place), obecnie łatwo jest opraco-
wywać koncepcje sterowania ruchem za 
pomocą prostego dodawania indywidual-
nych modułów, przy wykorzystaniu sza-
blonu aplikacji.

Na przykład pewien światowy produ-
cent OEM maszyn do pakowania wtór-
nego poszukiwał znacznie wydajniej-

Daniel Repp

Rozwój systemów 
inteligentnego 
sterowania ruchem
Nowoczesna produkcja wymaga zarówno technologii i metodologii 
skoncentrowanych na minimalizowaniu wymagań inżynierskich, 
jak i usprawniania sterowania ruchem maszyn przez podzielenie 
złożonych sekwencji na funkcjonalne moduły maszynowe oraz 
połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania.



szego rozwiązania sterowania ruchem dla 
swoich maszyn do pakowania karmy dla 
zwierząt domowych. Wykorzystując stan-
daryzowane moduły maszynowe, firma ta 
mogła stworzyć bardziej elastyczną kon-
strukcję maszyny, zawierającą mniej uni-
kalnych elementów. Efekt: firma zreduko-
wała proces opracowania inżynierskiego 
maszyny, w tym specyfikację, wdrożenie 
i uruchomienie o 30%. 

Kompleksowe, holistyczne 
podejście do automatyki maszyn
Tu już nie chodzi o proste połączenie 
napędów i przesyłanie danych do sys-
temu informatycznego. Producenci OEM 
i konstruktorzy maszyn są odpowiedzialni 
za reagowanie na zmienne wymagania 
rynku. Gdy wymagany czas wprowadze-
nia produktu na rynek staje się znacznie 
krótszy, producenci chcą wytwarzać pro-
dukty dostosowane do potrzeb klienta, 
dokonywać zmian w locie, a zatem chcą 
także, aby maszyny szybko reagowały na 
te zmiany. Nie jesteśmy daleko od niesza-

blonowej koncepcji pojedynczych maszyn, 
które automatycznie przystosowują się do 
wytwarzania indywidualnie unikalnych 
produktów. 

Producenci OEM muszą zautoma-
tyzować całe maszyny w sposób, który 
jest konsekwentny, elastyczny i łatwy do 
aktualizacji czy ulepszenia. Jako takie, 
następną szansą na osiągnięcie sukcesu 
w świecie sterowania ruchem – oraz ogól-
nie w automatyce – jest przyjęcie kom-
pleksowego (holistycznego) podejścia do 
projektowania maszyn.

Producenci układów sterowania 
ruchem obecnie ściśle współpracują z pro-
ducentami OEM maszyn w celu zdefi-

niowania kompletnych systemów, które 
obsługują maszynę w najbardziej efek-
tywny sposób z możliwych – od wizualiza-
cji do narzędzi programowych, napędów, 
silników i wałów.

Kompletny system, który jest spójny 
pod każdym względem, ze znacznie więk-
szym prawdopodobieństwem będzie speł-
niał lub przewyższał wysokie wymagania 
dzisiejszego i jutrzejszego przemysłu dóbr 
konsumenckich.

Daniel Repp Daniel Repp jest dyrektorem ds. automa-
tyki przemysłowej w firmie Lenze Ameri-
cas Corp.

CE

↗ Rys. 1. Koncepcje sterowania ruchem mogą 
być łatwo opracowane przez dodanie indywi-
dualnych modułów przy wykorzystaniu sza-
blonu aplikacji. 

↙ Rys. 2. Standaryzo-
wane oprogramo-
wanie do programo-
wania modułowych 
układów sterowa-
nia maszyn zawiera 
kompletne i wstęp-
nie przetestowane 
funkcje napędu.
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W iększość organizacji ma już 
za sobą implementację takich 
technologii, jak systemy nadzo-

rujące, monitorujące i pozyskujące dane 
(SCADA), systemy zarządzania zasobami 
i skomputeryzowane systemy zarządza-
nia utrzymaniem ruchu, wraz z monta-
żem odpowiedniego oprzyrządowania. 
Wszystko to w celu uzyskania wglądu 
w procesy i operacje w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego. Jaką więc wartość sta-
nowi zastosowanie rozwiązań IoT do 
już poczynionych inwestycji w technolo-
gie? Krótko mówiąc, rzeczywiste zalety 
zależą od branży przemysłu. Internet Rze-
czy może przynieść szereg korzyści, które 
można podzielić na sześć podstawowych 
kategorii:

1 Dostępność wyników analizy
W przeszłości organizacje musiały two-
rzyć swoje własne narzędzia do analizy 
– poświęcać swoje własne środki i czas 
na rozwój wewnętrznych algorytmów. 
Standardy łączności Internetu Rzeczy to 
nowy rynek rozwiązań będących w poło-
wie wbudowanymi narzędziami do ana-
lizy danych (analytics engines), a zapew-
niającymi możliwość łatwego dostępu do 
danych, których analiza jest potrzebna 
do monitorowania określonych obszarów 
rynkowych, typów placówek oraz zaso-
bów. Poprzez ogólnodostępność danych 
(dostęp może mieć każdy, a nie tylko duże 

organizacje, które stać na zbudowanie 
własnego systemu) Internet Rzeczy zmie-
nia rynek doradztwa i spersonalizowa-
nego oprogramowania.

2 Nowe możliwości biznesowe
Zdaniem firmy doradczej Forrester tylko 
27% firm typu business-to-business ma 
wspólną strategię wartości dodanej opar-
tej na transformacji cyfrowej. Jednakże 
badanie firmy Gartner pokazuje, że pre-
zesi oczekują wzrostu przychodu z usług 
cyfrowych o 80% do roku 2020.

Internal Data Corporation (IDC) wyja-
śnia tę nieścisłość poprzez prognozę roz-
woju transformacji cyfrowej (DX). Podob-
nie jak w przypadku rewolucji związanej 
z powstaniem Internetu i witryn .com pod 
koniec lat 90. i na początku XXI wieku, 
ekonomia rozwoju transformacji cyfrowej 
przyczyni się do stworzenia nowych moż-
liwości. Gartner nazywa te nowe obszary 
„algorytmicznymi” oraz „programowal-
nymi” produktami i usługami, takimi 
jak wymienione wcześniej zwiększenie 
dostępności do zewnętrznych programów 
do analizy danych, przetwarzanie danych 
w chmurze, sztuczna inteligencja i inteli-
gentne sieci elektroenergetyczne.

Również tradycyjny przemysł zyska 
na zastosowaniu IoT do zbierania infor-
macji zwrotnej od klienta i wykorzystania 
danych do rozwoju nowych, przyszłościo-
wych innowacji, które określą i umożli-
wią osiągnięcie nowej wartości dla konsu-
menta. McKinsey podaje przykład firmy 
Tesla, która gromadzi terabajty danych 

pochodzących ze swoich samochodów, 
jako że samochody Tesla są narzędziem 
IoT na kółkach. Tesla wykorzystuje te 
informacje w celu ciągłej poprawy działa-
nia swoich pojazdów oraz do przyszłych 
cykli rozwoju produktów – począwszy od 
usprawnienia obsługi klienta, poprawy 
możliwości autonomicznych, aż do two-
rzenia całkowicie nowych funkcji. Każdy 
kilometr przejechany samochodem Tesla 
pomaga firmie tworzyć nowe produkty 
lub usługi.

3 Bezpieczniejsza i bardziej produk-
tywna praca
Internet Rzeczy zmieni znane dotych-
czas miejsca pracy. Przyczyni się też do 
powstania nowych miejsc pracy, postawi 
przed ludźmi nowe zadania i rozwinie ich 
umiejętności. Znajomość i umiejętność 
obsługi rozwiązań cyfrowych oraz nowych 
narzędzi do analizy danych będą miały 
coraz większe znaczenie.

IoT może również poprawić bezpie-
czeństwo w miejscu pracy. Połączone czuj-
niki pozwolą na monitorowanie niedo-
stępnych i niebezpiecznych miejsc oraz 
procesów, co pozwoli odseparować ludzi 
od niebezpieczeństw. Następnie, poprzez 
korelacje czujników i danych środowisko-
wych względem czasu, uzyskamy nowe 
możliwości wglądu w procesy po to, aby 
lepiej interpretować wydarzenia z prze-
szłości i umieć ocenić ryzyko w przyszło-
ści.

Internet Rzeczy sprawi też, że 
powstaną nowe możliwości pracy 
w zespole. Wielu ludzi żyje obecnie 
w świecie, w którym powiadomienia 
związane z pracą otrzymują na telefony 
komórkowe, podejmują szybkie decyzje 
na temat tego, w jaki sposób odpowie-
dzieć na powiadomienie i naciskają przy-
cisk implementujący akcje przekazywane 
do odpowiednich osób.

Internet Rzeczy ogólnie usprawni pro-
duktywność. W taki sam sposób, jak 
robotyka wyeliminowała potrzebę wyko-
nywania powtarzalnych, fizycznych czyn-
ności przez ludzi, tak IoT i jego „outso-
urcing poznawczy” umożliwia kompute-
rom bycie odpowiedzialnymi za podejmo-
wanie powtarzalnych decyzji, dając perso-
nelowi możliwość spędzania więcej czasu 
na szukaniu sposobów poprawy opera-
cji, niż na zbieraniu danych i ich obróbce. 
Internet Rzeczy pomoże również wyelimi-
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6 głównych zalet
   Internetu Rzeczy
Implementacja technologii Internetu Rzeczy (IoT) może przynieść 
naprawdę wiele korzyści. Rozwiązanie to pozwala bowiem 
w znaczącym stopniu zmaksymalizować efektywność produkcji oraz 
usprawnić przepływy danych, informacji i materiałów w zakładach, 
a nawet całych organizacjach.
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nować różnice pokoleniowe – jest sposo-
bem na przekazanie doświadczenia i wie-
dzy przez osoby odchodzące na emeryturę 
rozpoczynającym pracę osobom z poko-
lenia millenialsów. Niektórzy specjali-
ści od analizy spodziewają się również 
nowych obszarów współpracy związanej 
z danymi. Pomoże to ograniczyć czas tra-
cony na bezproduktywne zebrania i sku-
pić się na określeniu nowych możliwości 
poprawy funkcjonowania oraz jak najlep-
szym wykonywaniu swojej pracy.

4Monitorowanie procesów i zachowań
Na rynku nastawionym na potrzeby kon-
sumentów IoT pozwala śledzić zacho-
wania, umożliwiając prowadzenie mar-
ketingu niemal w czasie rzeczywistym. 
Warto jednak podkreślić, że także liczne 
przedsiębiorstwa odnoszą korzyści ze śle-
dzenia zachowań ludzi i procesów.

IoT umożliwia bowiem pozyska-
nie informacji zwrotnej od konsumenta 
i danych na temat użycia produktu, które 

służą do poznania preferencji klienta, 
pozwalających tradycyjnym zakładom 
przemysłowym na rozwój nowych bizne-
sowych strategii i scenariuszy.
Śledzenie zachowań pozwala przed-

siębiorcom poprawić wydajność i pro-
duktywność pracowników. Analitycy 
oczekują, że Internet Rzeczy i informa-
cje otrzymywane w czasie zbliżonym do 
czasu rzeczywistego na temat wypadków, 
chorób, nieobecności, incydentów czy 
sytuacji niebezpiecznych sprawią, że iden-
tyfikacja i odosobnienie zdarzeń niebez-
piecznych i związanych ze zdrowiem oraz 
zagrożeń środowiskowych będzie szybsze 
i efektywniejsze.

Gdy mamy problemy z jakością lub 
pojawiają się zdarzenia odbiegające od 
normy, śledzenie zachowań ludzi i proce-
sów daje wiedzę na temat czynności ope-
ratora, niezbędną do analizy problemu 
i określenia formy reakcji.

5 Optymalizacja procesów i zasobów
Wśród najbardziej reklamowanych zalet 
IoT jest analiza Big Data, która dostar-
cza nowych narzędzi i rozwiązań w zakre-
sie poprawy efektywności operacyjnej 
i pomaga zwiększyć dochody. Poprzez 
zgromadzone informacje, które były wcze-
śniej rozdzielane pomiędzy systemami 
planowania zasobów w przedsiębiorstwie 
(ERP), systemem zarządzania rozwojem 
produktu (PLM), narzędziami do egzeku-
cji produkcji (MES) oraz systemami zarzą-
dzającymi relacjami z dostawcami (SRM), 
Internet Rzeczy dopasowuje operacje 
w fabryce do schematów działań dostaw-
ców i klientów oraz poprawia przewidy-
wanie obciążenia produkcji i planowanie.

Internet Rzeczy umożliwia również 
monitorowanie jakości w czasie rzeczy-
wistym. Wyobraźmy sobie określenie nie-
ścisłości w produkcji, zanim dana partia 
przestanie być produkowana oraz auto-
matycznie wykonywane korekty procesów 
lub zmienianie nastaw maszyn, mające na 
celu poprawę jakości, zwiększenie wydaj-
ności i ograniczenie ilości odpadów.

Poprzez wykorzystanie informacji 
o zużytej energii i danych procesowych 
możemy kontrolować wydatki na ener-
gię. Informacja może być użyta do okre-
ślenia, które z usprawnień sprzętowych 
są najbardziej rentowne lub pozwalają na 
redukcję odpadów.

Z pewnością dużo bardziej efektywny 
może być proces, jeśli odczyty ciśnienia 
i przepływu połączone są z Internetem 
Rzeczy. Zamiast alertu o niskim obciąże-
niu pompy technik może otrzymać bez-
pośrednio zlecenie wymiany cieknącego 
zaworu w oparciu o porównanie warto-
ści przepływu z wartościami z przeszłości 
na tej samej maszynie, przy tym samym 
poziomie wydatku/wydajności produkcji.

Narzędzie to pozwala również spraw-
dzić, czy dana część zamienna, w tym 
przypadku zawór, jest na stanie lub ją 
zamówić, jeśli jest niedostępna. Wszystko 
to przed tym, jak zleci się i zaplanuje 
wykonanie naprawy. Oprócz możliwo-
ści wykrywania nadchodzących proble-
mów z utrzymaniem ruchu dzięki Interne-
towi Rzeczy możliwe jest także utrzyma-
nie predykcyjne, które pozwala na wyeli-
minowanie nieefektywnych programów 
utrzymania zapobiegawczego, zmniejsza 
koszty utrzymania, zwiększając niezawod-
ność maszyn i ich dostępność oraz odblo-
kowuje dodatkowe możliwości przy obni-
żeniu kosztów produkcji.

6 Lepsze podejmowanie decyzji
Poprzez wykorzystanie danych z tradycyj-
nych systemów zarządzania typu silos, 
Internet Rzeczy sprawia, że można lepiej 
interpretować daną sytuację i mieć wgląd 
w informacje z kontekstem, co skutkuje
szybszym i lepszym podejmowaniem de-
cyzji oraz wzrostem zysków.

W dzisiejszych czasach wiele przypad-
ków biznesowych i decyzji zakupowych 
bazuje na wyrywkowo sprawdzanych 
cenach, wartościach średnich lub progach 
rentowności. Szybka wycena, możliwa 
dzięki IoT, wprowadza dużą zmianę do 
systemu – dzięki temu można otrzymać 
zależne od czasu informacje o cenach, 
przeanalizować transakcje i podjąć wła-
ściwe decyzje.

Internet Rzeczy zapewnia lepsze roze-
znanie się w danej sytuacji. Zaawanso-
wane rozwiązania analityczne, niekiedy 
zwane cyberfizycznymi systemami pro-
dukcji lub połączeniem technologii infor-
macyjnej i technologii operacyjnej (IT/OT), 
zapewniają nowy poziom kontroli skom-
plikowanych systemów.

Nicole Dyess Nicole Dyess jest dyrektorem ds. rozwią-
zań klienta w firmie Motors@Work.
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↘ Rys. Internet Rzeczy 
zbiera dane z róż-
nego typu urzą-
dzeń, aby monitoro-
wać stan zasobów, 
zapewniając wgląd 
w ich parametry 
pracy.
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Wiodąca konferencja na temat robotów przemysłowych w Polsce
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