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Cyberbezpieczeństwo 
przemysłowych systemów 
sterowania (ICS)

Raport
Systemy wspomagające 
zarządzanie produkcją

  Napędy VFD – trzy główne trendy
  Dobór czujnika przemysłowego – na co zwrócić uwagę?
  IoT i automatyzacja zmieniają sposób 

funkcjonowania przemysłu
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Wdrożenie kompleksowej strategii
bezpieczeństwa cybernetycznego
nie musi być czasochłonnym 
i kosztownym przedsięwzięciem.

http://www.controlengineering.pl
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www.beckhoff.pl/EtherCAT-P-Box
Technologia EtherCAT P umożliwia wymianę danych oraz zasilanie całego systemu i urządzeń wyko-
nawczych za pomocą jednego, czterożyłowego przewodu Ethernet. Rozwiązanie to – w połączeniu z 
szerokim asortymentem modułów I/O EtherCAT P o stopniu ochrony IP 67 – znacznie ogranicza koszty 
materiałowe i wydatki na okablowanie, a także zapewnia więcej wolnej przestrzeni w prowadnikach, 
kanałach kablowych czy szafach sterowniczych. Kompaktowe i wytrzymałe moduły I/O obsługują szerokie 
spektrum sygnałów: w ofercie dostępne są zarówno standardowe moduły wejść i wyjść cyfrowych, jak i 
zaawansowane moduły analogowe i pomiarowe. To jednak nie wszystko: na system EtherCAT P składa 
się także ponad 100 innych komponentów. Najwyższy czas je poznać!

EtherCAT P: mniej przewodów, 
mniej wydatków
Ultraszybka komunikacja i zasilanie w jednym przewodzie

http://www.beckhoff.pl/EtherCAT-P-Box


We współczesnym cyfrowym świecie cyberbezpieczeństwo stanowi jedno z najbar-
dziej fundamentalnych zagadnień, któremu należy poświęcić sporo uwagi. Mimo że 
odsetek polskich przedsiębiorstw dotkniętych cyberatakami w 2018 roku zmniej-
szył się w porównaniu z poprzednim rokiem, to jednak – jak wynika z badania 
KPMG „Barometr Cyberbezpieczeństwa”, diagnozującego bieżące trendy i podejście 
przedsiębiorstw w Polsce do ochrony przed cyberprzestępczością – skutków cyber-
przestępczości doświadczyła większość (68%) polskich firm. Okazuje się, że przed-
siębiorcy działający w naszym kraju wciąż najbardziej obawiają się zorganizowanej 
cyberprzestępczości, a zwłaszcza trudnych do zidentyfikowania i odparcia ataków 
ukierunkowanych, cyberprzestępstw realizowanych za pośrednictwem złośliwego 
oprogramowania oraz wspieranych przez socjotechnikę. 

Cyberprzestępczość jest obecnie największym i najszybciej rozwijającym się 
obszarem działań międzynarodowych grup przestępczych. Celem cyberataku może 
być każda firma. Ataki Stuxnet oraz BlackEnergy są dowodem na to, że wystarczy 
jeden zainfekowany nośnik USB lub phishingowa wiadomość e-mail, aby cyberprze-
stępcy dostali się do odizolowanej sieci. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby cyberataków skierowanych na 
infrastrukturę o znaczeniu krytycznym, czego przykładem jest atak przeprowadzony 
w 2016 roku na ukraińską elektrownię. Konsekwencją przełamania przez hakerów 
zabezpieczenia systemów informatycznych i zastosowania złośliwego oprogramowa-
nia było „wyłączenie” elektrowni w Zaporożu. Z kolei w Niemczech w 2014 roku 
atak hakerski na stalownię zakłócił sterowanie wielkim piecem. Podobne przykłady 
można mnożyć. 

Cyberataki skierowane są na systemy przemysłowe, w tym również na przemy-
słowe systemy sterowania (Industrial Control System – ICS), zdarzają się coraz czę-
ściej. Ofiarami cyberataków są obecnie nawet najbardziej zaawansowane techno-
logicznie korporacje. Jak więc skutecznie chronić środowiska przemysłowe przed 
cyberzagrożeniami? Jakie kroki należy podjąć, by zminimalizować ryzyko zdarzeń 
o potencjalnie katastrofalnych skutkach?

Jak wyjaśniają eksperci, ochrona przemysłowych systemów sterowania przed 
cyberatakami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga wdrożenia komplekso-
wych i zaawansowanych planów ochrony, o czym piszemy na łamach magazynu. 
Podajemy również wskazówki, których uwzględnienie jest podstawą opracowa-
nia skutecznego planu cyberbezpieczeństwa systemu ICS. Należy pamiętać o tym, 
że zbudowanie solidnej strategii cyberbezpieczeństwa pomagającej w zapobieganiu 
cyberatakom wymaga całościowego podejścia i stworzenia wielu warstw zabezpie-
czeń, o czym szerzej w niniejszej publikacji. 

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru magazynu, w którym znajdą 
Państwo wiele przydatnych informacji związanych nie tylko z cyberbezpieczeń-
stwem, ale także dotyczących wielu innych tematów istotnych z perspektywy przed-
siębiorcy. 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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6 badania rynku

STEROWNIKI PRZEMYSŁOWE. PIĘĆ 
WNIOSKÓW Z REDAKCYJNEJ ANKIETY
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję „Control Engineering”.

8 aktualności

8 Internet inteligentniejszych rzeczy
8 Robot testuje bankomaty nawet 

24 godziny na dobę
10 Innowacyjne zrobotyzowane stanowisko 

spawalnicze MIG MAG do spawania 
naczep, cystern i zbiorników

10 SMART INDUSTRY DAY, czyli kiedy 
zaplanować wizytę w Krakowie?

11 Toyota rozpoczyna produkcję silników 
do napędów hybrydowych

12 Polskie i szwedzkie MŚP szukają 
rozwiązań związanych z niedoborem 
pracowników

13 Elektryczna auto-rewolucja wspomagana 
przez druk 3D

14 Cyberbezpieczeństwo w sieciach 
przemysłowych a błędy pracowników

14 Od danych CAD do cyfrowych bliźniaków
16 Robotyka na kosmicznym poziomie
16 OnRobot – plany na najbliższą przyszłość

22 temat numeru

22 Cyberbezpieczeństwo przemysłowych 
systemów sterowania
Ochrona systemów ICS przed cyberata-
kami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
wymaga wdrożenia kompleksowych i za-
awansowanych planów ochrony. 

26 Cyberbezpieczeństwo w hiperusiecio-
wionym świecie
Wdrożenie strategii cyberbezpieczeństwa 
jest kluczowym działaniem w kierunku za-
bezpieczenia przemysłowego systemu ste-
rowania (ICS).

29 Łączenie bezpieczeństwa i cyberbezpie-
czeństwa w aplikacjach sterowania 
procesami przemysłowymi
Zrozumienie interakcji pomiędzy funkcja-
mi i systemami bezpieczeństwem a cyber-
bezpieczeństwem w aplikacjach sterowa-
nia procesami jest niezwykle ważne.

36 raport

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy się-
gają po systemy wspierające zarządzanie 
produkcją.

52 automatyzacja produkcji

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 
W PRODUKCJI WYSOCE 
ZRÓŻNICOWANEJ 
Fabryka wytwarzająca wiele różnych czę-
ści, wymaga dla każdej z nich oddzielnych 
procesów. Dlatego przebudowa i automa-
tyzacja linii produkcyjnych jest kosztowna.

58 fabryka 4.0

IOT I AUTOMATYZACJA ZMIENIAJĄ 
SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 
PRZEMYSŁU
W artykule opisano pięć obszarów wspie-
rających technologię IoT oraz wyjaśniono, 
dlaczego są one tak ważne.

64 sieci i komunikacja

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEMY
SŁOWYCH KABLI SIECIOWYCH ZGOD
NYCH ZE STANDARDEM ETHERNET 
Sieci Ethernet odgrywają główną rolę we 
współczesnych systemach automatyki. 
Standard ten umożliwia przepływ danych 
przez system z dużą prędkością, natomiast 
funkcjonowanie sieci jest zależne od pod-
łączonych do niej aktywnych urządzeń.
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70 kontrola procesu

DOBÓR CZUJNIKA PRZEMYSŁOWEGO 
 NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Dostępne na rynku różnego rodzaju czuj-
niki mogą być wykorzystane przez fi rmy 
produkcyjne i konstruktorów maszyn, jed-
nak by okazały się pomocne, istotna jest 
znajomość aplikacji i warunków ich pracy.

78 napędy

NAPĘDY VFD   TRZY GŁÓWNE 
TRENDY ROZWOJOWE
Kierunek rozwoju napędów o zmiennej 
częstotliwości (VFD) wyznacza obecnie 
przejścia od uniwersalnych sterowników 
silników, które już spełniają wymagania 
rynku, do redukcji kosztów instalacyjnych.

84 systemy wizyjne

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW 
WIZYJNYCH W SAMOCHODACH 
AUTONOMICZNYCH
Producenci samochodów zwracają się do 
fi rm z branży wizji maszynowej o opraco-
wanie algorytmów głębokiego uczenia, 
które pomogą samochodom autonomicz-
nym w nawigowaniu.

88 zarządzanie

NIE TAKIE WDROŻENIE STRASZNE, 
JAK JE MALUJĄ
Wdrażanie i rozwój cyfryzacji w fi rmie bywa 
porównywany do planowania podróży.

91 produkty

91 KR Quantec-2 – robot nowej generacji
91 Miniaturowe czujniki ultradźwiękowe
91 Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze
91 Wyłącznik ryglujący Guardmaster 440G-LZ
93 Roboty SCARA – nowy poziom wydajności
93 Ochrona magistral komunikacyjnych
93 SmartCamera do zadań przemysłowych
93 Nowe rodziny bram Anybus 

100 felieton

FIRMA ROBOTYCZNA W SOCIAL MEDIA

e1 e-wydanie

e1 Inteligentny monitoring energii elektrycz-
nej w zakładach przemysłowych

e4 Cztery potencjalne cechy przyszłych 
robotów współpracujących
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Mimo rosnącego znaczenia rozwiązań cloudowych i hybrydowych inwestycje 
w model on-premise, czyli lokalne środowisko IT, nie maleją. Według najnow-
szych danych IDC światowe przychody rynku serwerów w ostatnim kwartale 
2018 r. wzrosły o 12,6% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku 
i wyniosły 23,6 miliardów dolarów. 

Jak technologia 5G zmieni świat?
Technologia 5G, gwarantująca szybszy mobilny transfer danych,
ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ich wy-
mianę. Analitycy Deutsche Bank Research dowodzą jednak, że 
sieć 5G nie wzbudza żywych reakcji klientów indywidualnych. 
W przeciwieństwie do przedsiębiorców – zwłaszcza tych z sek-
tora przemysłowego.

Jak zmodernizować magazyny, by sprostać 
wyzwaniom gospodarki na żądanie?
Wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zapewniających automa-
tyzację procesów zachodzących w sklepach eliminuje błędy 
ludzkie, umożliwia szybkie dostosowanie się do zwiększonego 
wolumenu zamówień oraz dostarcza narzędzi i informacji uła-
twiających dopasowanie formatu sklepu i magazynów.

Dlaczego dostawcy usług w chmurze 
są niezastąpieni?
Pojawienie się usług w chmurze oraz korzyści, które ze sobą 
wniosły, to niekwestionowany sukces w świecie biznesu w cią-
gu ostatniej dekady. Trudno dziś przeczytać jakąkolwiek publi-
kację z branży IT, w której nie wspominano by o możliwościach 
rozwoju, innowacyjnych rozwiązaniach i nowych przypadkach 
użycia z wykorzystaniem chmury.

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

Na naszym portalu informujemy na bieżąco 
o najważniejszych wydarzeniach związanych 
z automatyką przemysłową.
W Siemensie powstał sta-
żowy zespół wsparcia 
sprzedaży dla branży Digi-
tal Industries, wykorzystu-
jący podejście Agile.
 

e-wydanie 

Najnowsze wydanie
publikujemy w wer-
sji rozszerzonej, 
w formacie cyfro-
wym, na stronie
www.controlen-
gineering.pl. Wyda-
nia cyfrowe dostęp-
ne są bezpłatnie dla 
subskrybentów pre-
numeraty druko-
wanej, a także dla 
prenumeratorów wersji cyfrowej magazynu. 
Prenumeratę można zamówić na: www.con-
trolengineering.pl/zamow-prenumerate

Dodatki tematyczne

Numery specjalne 
i dodatki tematy-
czne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automatyza-
cją procesów, ener-
gią, bezpieczeń-
stwem. Prenume-
ratorzy otrzymują 
je w wersji druko-
wanej wraz z maga-
zynem. Publikacje dostępne są też w wer-
sji cyfrowej na: www.controlengineering.pl. 
Najnowszy dodatek to „Integratorzy”.
 

Raporty 

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

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

Firmowe centra danych – 5 powodów, dla których 
nadal konkurują z chmurą

Więcej artykułów 
na temat centrów 
danych znajdą 
Państwo na naszej 
stronie: www.con-
trolengineering.pl

Facebook
www.facebook.com/controlengineeringpolska

Twitter
https://twitter.com/CE_Polska

t t ż

Firmy współpracujące:Firmy współpracujące:

Integracja systemów 
– jak zapewnić sukces przedsięwzięcia
Kompleksowa integracja systemów w przedsiębiorstwie
musi bazować na metodologii ciągłego 
tworzenia wartości

  Wybór integratora systemów do projektu

  Integracja systemów CMMS i ERP

Dodatek do:

Integratorzy
 systemów       produkcji
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Temat numeru

Cyberbezpieczeństwo 
przemysłowych systemów 
sterowania (ICS)

Raport
Systemy wspomagające 
zarządzanie produkcją

  Nap dy VFD – trzy g ówne trendy

  Dobór czujnika przemys owego – na co zwróci  uwag ?

  IoT i automatyzacja zmieniaj  sposób 
funkcjonowania przemys u

A
U

T
O

M
A
T

Y
Z

A
C

JA
 

•
 

R
O

B
O

T
Y
K

A
 

•
 

S
T

E
R

O
W

A
N

IE
 

•
 

N
A
P

Ę
D

Y
 

•
 

O
S

P
R

Z
Ę

T
 

•
 

P
O

M
IA

R
Y
 

•
 

D
IA

G
N

O
S

T
Y
K

A
 

•
 

P
R

Z
E

M
YS

Ł 
4

.0
 

•
 

IT

Wdro enie kompleksowej strategii
bezpiecze stwa cybernetycznego
nie musi by  czasoch onnym 
i kosztownym przedsi wzi ciem.
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Z  przeprowadzonej przez Control 
Engineering ankiety „Sterowniki 
programowalne – sprzęt i oprogra-

mowanie” wynika pięć kluczowych wnio-
sków na temat oczekiwań użytkowników 
końcowych odnośnie sposobu nabywania 
lub dokonywania przez nich specyfikacji 
tych sterowników.

1 Wykorzystywanie sterowników 
przemysłowych – sprzętowych i pro-
gramowych. Sterowniki programowalne 
w postaci sprzętu lub oprogramowania są 
najczęściej wykorzystywane w produkcji 
ciągłej (24% wskazań), produkcji dyskret-
nej lub ciągłej (23% wskazań) lub pro-
dukcji ciągłej i wsadowej (20% wskazań). 

2 Aplikacje. 63% użytkowników koń-
cowych już wykorzystuje sterowniki prze-
mysłowe do pomocy w realizacji zadań 

zdalnych. Z kolei 54% stosuje te pro-
dukty w utrzymaniu ruchu, a 25% jako 
mobilne interfejsy do alarmowania.

3 Uzasadnienia zakupu. Najczęstsze 
sytuacje, w których użytkownicy końcowi 
nabywają nowy sterownik przemysłowy 
w postaci oprogramowania i/lub sprzętu, 
to: modernizacja automatyki (68%), nowa 
instalacja (53%) oraz modernizacja dzia-
łów operacyjnych/inżynieryjnych (40%).

4 Cyberbezpieczeństwo. 71% respon-
dentów podało, że ich firmy ograniczają 
dostęp do sterowników, dążąc do zabez-
pieczania tych urządzeń. Jak podaje 
55% ankietowanych, w ich firmach roz-
szerzono procedury zabezpieczania za 
pomocą haseł. 

5 Perspektywy na przyszłość. 82% 
użytkowników końcowych oczekuje 

Sterowniki przemysłowe
Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety

badania rynku

   ⅓  użytkowników końcowych jest zwią-
            zana z istniejącymi umowami dotyczą-
cymi nabywania lub standardami firmy przy 
nabywaniu oprogramowania albo sprzętu 
HMI/SCADA. Źródło: ankieta „Oprogramo-
wanie i sprzęt HMI”, Control Engineering 
2018 r.

   10 091 USD  

Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie nie-
stanowiące pensji (bonusy, udział w zyskach 
itd.), otrzymywane przez użytkowni-
ków końcowych w 2017 r. Źródło: ankieta 
„Kariera i wynagrodzenia”, Control Engine-
ering 2018 r.

   75% sterowników przemysłowych 
                           należących do użytkowników 
końcowych wykorzystuje protokół komuni-
kacyjny 4-20 mA/0-10 V DC. Źródło: ankieta 
„Sterowniki programowalne”, Control Engi-
neering 2018 r.

   71% użytkowników końcowych jest 
                           zgodnych co do tego, że 
dokładne pozycjonowanie jest bardzo 
ważne przy ocenie serwonapędów i/lub sil-
ników krokowych. Źródło: ankieta „Napędy 
silnikowe”, Control Engineering 2017 r.

Jakie są ograniczenia 
w zakupach programowych 
i sprzętowych interfejsów 

operatorskich (HMI)?

nie wiem

brak 
ograniczeń

związane 
z istniejącymi 

uzgodnieniami 
i standardami

60%

33%

7%

Roczne wydatki na sterowniki – sprzęt i oprogramowanie

↗ Respondenci oszacowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich firma wydała przeciętnie 
184 000 USD na sterowniki przemysłowe w postaci oprogramowania i sprzętu, 
co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

zakupu sprzętu lub oprogramowania 
do sterownika przemysłowego w ciągu 
następnych 12 miesięcy. W tym okresie 
użytkownicy końcowi oczekują używania/
nabycia przeciętnie 21 sterowników prze-
mysłowych.

Amanda Pelliciione Amanda Pelliciione jest dyrektorem ds. 
badań w CFE Media. CE
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18%

22%

28%

13%

8%

15%

22%

25%

16%

10%

mniej niż 10 000 USD

od 10 000 do 39 999 USD

od 40 000 do 199 999 USD

od 200 000 do 499 999 USD

500 000 USD lub więcej

2017 r., przeciętnie 157 678 USD 2018 r., przeciętnie 183 746 USD
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Około 30 sekund zajmuje średnio wypła-
cenie pieniędzy z wielofunkcyjnego ban-
komatu ATM. Urządzenia, które są 
dostępne w większości miast na każdym 

rogu, zmieniły nasze podejście do ban-
kowości. Duża dostępność bankomatów 
wymaga stosowania odpowiednich stan-
dardów bezpieczeństwa. Jednym z nich 
jest aktualizacja oprogramowania, przy-
najmniej raz na pół roku. Zanim jed-
nak zostanie wprowadzony nowy kod, 
konieczne jest przeprowadzenie dokład-
nych i wielokrotnych testów, które zagwa-
rantują zgodność oprogramowania ban-
komatu z rygorystycznymi międzynarodo-
wymi oraz lokalnymi wytycznymi odno-
śnie niezawodności, właściwości użyt-
kowych i zabezpieczeń. Zazwyczaj testy 
takie wykonywane były ręcznie, co ozna-
czało wielogodzinną pracę specjalistów 

przed ekranami bankomatów i niosło za 
sobą spore ryzyko błędu ludzkiego.

Obecnie, dzięki wykorzystaniu dwu-
ramiennego robota współpracującego, 
szybkość i niezawodność testów oprogra-
mowania bankomatów znacząco wzro-
sły. Szwajcarski dostawca oprogramo-
wania do transakcji płatniczych Abran-
tix AG wykorzystał robota do automa-
tycznego testowania bankomatów ATM 
firmy Diebold Nixdorf. Oprogramowanie 
przekazuje robotowi, co i jak ma w danej 
chwili testować: od standardowych opera-
cji, takich jak wkładanie karty płatniczej, 
wprowadzanie kodu PIN, po pobieranie 
i wkładanie banknotów – w taki sposób, 
jak robi to człowiek.

Rewolucyjna aplikacja została opra-
cowana w siedzibie Abrantix w Zurychu. 
Bankomaty są testowane przez robota pod 

ABB

Robot testuje bankomaty nawet 24 godziny na dobę
Dwuramienny robot współpracujący YuMi wykonuje wielogodzinne testy 
oprogramowania bankomatów ATM, aby poprawić jakość usług.

Według raportu Factories of the Future 
w 2025 r. na świecie działać będzie 
ponad 75 miliardów podłączonych urzą-
dzeń, z których większość znajdzie zasto-
sowanie w sektorze wytwórczym. Firmy 
produkcyjne wydawać będą coraz więk-
sze kwoty na urządzenia i maszyny, które 
będą ze sobą połączone. Z danych opubli-
kowanych przez Allied Market Research 
wynika, że w ciągu 4 lat rynek urośnie 
o 1/3 i będzie wart 196,8 mld dolarów.

Sama maszyna to nie wszystko
Motorem rozwoju Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy w sektorze wytwórczym 
będzie postępująca kontrola wszystkich 
składowych procesu produkcji, która ma 
wpływać na wzrost wydajności.

– Proces ten już się rozpoczął, ale jesteśmy 
na początku jego drogi. Pierwszym etapem 
była i nadal jest gruntowna informatyza-
cja przemysłu, która opiera się na syste-
mach klasy ERP. To właśnie to rozwiązanie 
informatyczne pozwala przedsiębiorstwu 
wdrażać nowe technologie, które uspraw-
nią działanie organizacji i przygotują ją 
na nadchodzące zmiany – mówi Lucjan 
Giza, dyrektor ds. rozwoju w BPSC. – Ten 
etap ma za sobą tylko część firm. W pol-
skich warunkach to odpowiednio: co druga 
(54%) średnia firma i 80% dużych przed-
siębiorstw – podsumowuje ekspert z firmy 
dostarczającej rozwiązania IT dla biznesu. 

Czy faktycznie jesteśmy na początku 
drogi prowadzącej do automatycznych 
fabryk, o której mówi ekspert z BPSC? 
Najlepiej w tym przypadku polegać na 

liczbach. McKinsey zapytał menedżerów
firm przemysłowych, czy po wdrożeniu 
rozwiązań IoT zauważyli zmianę. 60% 
stwierdziło, że tak i obecnie mają lepszy 
wgląd w to, co się dzieje. Jednocześnie 
ponad połowa tej grupy (54%) deklaruje, 
że wykorzystuje zaledwie dziesiątą część 
informacji (10%) pochodzących z maszyn. 
Aż 90% danych jest marnotrawionych.

W czym tkwi problem? W znikomym 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji (SI). 
Ze wspomnianego już wcześniej raportu 
Factories of the Future dowiadujemy się, 
że mniej niż jeden na dziesięciu (8%) 
producentów przemysłowych wykorzy-
stuje w zakładzie technologię opartą na 
sztucznej inteligencji. Jednak, jak wynika 
z deklaracji kadry kierowniczej biorącej 
udział w badaniu, do 2020 r. co druga 
firma z sektora przemysłowego (50%) 
wdroży rozwiązania oparte na SI.

– Motorem napędowym inwestycji 
w SI będzie rosnąca ilość danych, z któ-
rymi mamy obecnie do czynienia w sekto-
rze produkcyjnym. Zaawansowana auto-
matyka przemysłowa, czujniki i sen-
sory w maszynach zbierają ogromne ilo-
ści informacji. Te dane są jak diamenty, 
które dopiero po oczyszczeniu i obróbce 
jubilerskiej staną się bezcennymi brylan-
tami, otaczając blaskiem swojego posiada-

Dane z raportu Allied Market Research mówią wprost – Internet Rzeczy to przy-
szłość przemysłu. Z roku na rok przybywać będzie maszyn, które same będą
komunikować się ze sobą. Rosnąca liczba smart urządzeń sprawia, że za 4 lata 
wartość rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wyniesie blisko 200 mld 
dolarów. To niemal 50 mld dolarów więcej niż jego obecna wartość.

BPSC

Internet inteligentniejszych rzeczy
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Bringing Automation to Life

30th international exhibition
for industrial automation

Nuremberg, Germany
26 – 28 November 2019 
sps-exhibition.com

Hands-on. Visionary. Personal. 
Find answers to your current needs on-site, as well as
possible solutions for the challenges of tomorrow.

Register now and get

30% off with the discount code: SPS19BESV12
sps-exhibition.com/tickets

wieloma względami – robot YuMi jest tak zaprogramowany, 
by popełniał błędy, jakie zdarzają się ludziom, np. wkłada do 
bankomatu banknoty spięte spinaczem. Daje to pewność, że 
oprogramowanie poradzi sobie z najróżniejszymi problemami.

– Wcześniej cykle testów mogły stanowić tzw. wąskie gardła 
w procesie wprowadzania oprogramowania. Dzięki nowemu 
rozwiązaniu pracownicy mają większą kontrolę nad procesem 
testowania, co pozwala im skupić się na poprawianiu przy-
padków i procedur testowych oraz na opracowywaniu nowych 
funkcji oprogramowania. Wykonywaniem testów zajmuje się 
robot – powiedział Daniel Eckstein, prezes firmy Abrantix.

W ciągu dnia programiści są w stanie opracować nowe 
funkcje oprogramowania bankomatowego, które są automa-
tycznie testowane przez robota podczas testów nocą. Infor-
macja zwrotna weryfikowana jest następnego dnia, co oszczę-
dza testerom czas, pozwalając im na wykonywanie ważniej-
szych zadań.

– YuMi współdzieli zadania z człowiekiem. W czasie kiedy 
wykwalifikowani programiści mogą skupić się na innych, waż-
niejszych kwestiach w ramach projektu, nasz robot pracuje nad 
powtarzalnymi, ale bardzo istotnymi testami nawet 24 godziny 
na dobę – wyjaśnia Marc-Andre Zingg z biznesu Robotyki ABB 
w Szwajcarii.

www.new.abb.com

cza. Odpowiednikiem jubilera jest sztuczna inteligencja. To ona 
pomoże sektorowi produkcyjnemu poradzić sobie z wartkim 
strumieniem informacji – kontynuuje Lucjan Giza z BPSC. 

Zwrot z awarii
Sztuczna inteligencja jest również przydatna w utrzymaniu
ruchu. Używając czujników do śledzenia wydajności i warun-
ków produkcji, maszyny mogą nauczyć się przewidywać awarie 
i podejmować działania prewencyjne lub naprawcze. Reduk-
cja przestojów bardzo się opłaca. Specjaliści z Wall Street 
Journal wyliczyli, że nieplanowane przerwy w pracy kosztują 
globalny sektor produkcyjny około 50 mld dolarów rocznie, 
a awaria aktywów jest przyczyną 42% przestojów. Dzięki SI 
rutynowe kontrole są szybsze i dokładniejsze. Zbędna staje 
się kontrola jakości, prowadzona w trakcie procesu przez 
ludzi, co jest czasochłonne i często obarczone błędem.

Jakość 4.0
Jeżeli w świecie odzieżowym rządzi dziś zjawisko szybkiej 
mody, to w przemyśle możemy mówić o szybkiej produk-
cji. Coraz krótsze terminy wprowadzania wyrobów na rynek 
oraz wzrost ich złożoności sprawia, że firmom coraz trudniej 
jest utrzymać wysoką jakość przy zachowaniu zadowalającej 
marżowości oraz przestrzeganiu zmieniających się przepisów 
i norm. Wykorzystanie algorytmów SI, które powiadamiać 
będą zespoły produkcyjne o pojawiających się anomaliach, 
jest panaceum na problemy z utrzymaniem wysokiej jakości 
produktu przy minimalizacji kosztów jego wytworzenia.

 www.bpsc.com.pl

https://sps.mesago.com/events/en.html
https://visitortickets.mesago.com/ticket/en/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_867
http://www.bpsc.com.pl
http://www.new.abb.com


10 CONTROL ENGINEERING POLSKA

AKTUALNOŚCI

Automationstechnik

SMART INDUSTRY DAY, 
czyli kiedy zaplanować wizytę w Krakowie?

Odbędą się wtedy w Krakowie co naj-
mniej dwa wydarzenia, obok których nie 
można przejść obojętnie. Pierwsze to Mię-
dzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, 
Planowania i Optymalizacji Produkcji. 
Drugie, równie atrakcyjne, to SMART 
INDUSTRY DAY, organizowane przez 
Automationstechnik Sp. z o.o.

Polski lider w dziedzinie projektowa-
nia i budowy maszyn oraz linii do auto-
matyzacji procesów montażowych, a także 
wszechstronny dostawca wyposażenia 
produkcyjnego – wspierającego ergono-
mię pracy oraz wdrażanie zasad 5S czy 
Lean Manufacturing – w tym roku zde-
cydował się na zamkniętą formułę firmo-
wego eventu. Gościem specjalnym II edy-
cji SMART INDUSTRY DAY będzie Jerzy 
Dudek, słynny bramkarz, reprezentant 
Polski i zwycięzca Ligi Mistrzów. Wśród 

partnerów wydarzenia znalazły się takie 
firmy, jak Bosch Rexroth, Ergoswiss, Fanuc, 
Siemens, SMC, Turck czy TQMsoft. 

Więcej o tym, co działo się podczas 
SMART INDUSTRY DAY, w kolejnym 
wydaniu Control Engineering.

Gdyby zapytać mieszkańców Krakowa, jaka jest najlepsza pora, aby przyjechać 
pod Wawel, pewnie mieliby kłopot z wybraniem jednej odpowiedzi. Kraków 
bowiem tętni życiem przez cały rok. Wśród propozycji oprócz oczywistych 
zabytków pojawia się coraz więcej targów, kongresów, festiwali i innych 
atrakcji. Jednak ludzie związani z przemysłem, zapytani o to samo, bez cienia 
wątpliwości powinni wskazać na początek października.

Rozwiązanie wyróżnia się kompaktową 
budową i możliwością łatwego montażu, 
demontażu i relokacji dzięki osadzeniu 
stanowiska na jednej platformie. Jedno-
cześnie dzięki zamontowaniu robota spa-
wającego na centralnie zorientowanym 
torze jezdnym oraz zastosowaniu nowo-
czesnych systemów wizyjnych, klient 
otrzymuje możliwość precyzyjnego spawa-
nia stosunkowo długich elementów.

W skład stanowiska wchodzą: robot/
roboty spawalnicze FANUC Arc Mate + 
funkcje spawalnicze, źródło spawalnicze 
Lincoln Electric, prowadnik drutu, chłod-
nica palnika, palnik chłodzony cieczą, 

złącze antykolizyjne i stacja czyszcząca, 
obrotniki, naziemny tor jezdny, wygrodze-
nia i systemy bezpieczeństwa. Stanowisko 
podzielone jest na dwie strefy robocze,
gdzie praca operatora i robota wykonywana
jest równolegle. Operator montuje detal 
w jednej strefie, w tym czasie robot spawa 
detal w strefie drugiej. W momencie 
zakończenia załadunku detalu operator 
opuszcza pierwszą strefę i odbiera pospa-
wany detal ze strefy drugiej. Następnie
montuje nowy detal i czeka, aż robot 
skończy spawać w strefie pierwszej, po 
czym cykl produkcyjny zostaje powtórzony.

Istnieje możliwość zamówienia dedy-
kowanych przyrządów spawalniczych 
i programów spawających pod konkretne 
detale, jak również dostosowania wymia-
rów stanowiska, liczby robotów i długości 
toru wg wytycznych klienta.

www.RobotyPrzemyslowe.pl

Roboty Przemysłowe

Innowacyjne zrobotyzowane stanowisko spawalnicze 
MIG MAG do spawania naczep, cystern i zbiorników
Firma Roboty Przemysłowe – integrator stanowisk zrobotyzowanych 
i automatyki przemysłowej – udostępniła w swojej ofercie nowoczesne 
rozwiązanie do spawania naczep, cystern i zbiorników (stal czarna, 
stal nierdzewna, aluminium).
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•  Pracuje z systemem operacyjnym  
ASA lub Firepower Threat

• Niski pobór energii

• Brak wentylatora

Teraz w ofercie RAControls 

Cisco ISA 3000

Cisco Industrial Security Appliance 3000 

 

Uroczyste uruchomienie produkcji silnika odbyło się na 
początku września br. w obecności sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorza Pudy oraz sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Energii Krzysztofa Kubowa, pre-
zesa Toyota Motor Europe dr. Johana van Zyla oraz przedsta-
wicieli kierownictwa Toyota Motor Corporation. Tym samym 
wystartował drugi z pakietu czterech zapowiedzianych w Pol-
sce projektów związanych z hybrydową technologią Toyoty. 
Rok temu w Wałbrzychu uruchomiono produkcję elektrycz-
nych przekładni hybrydowych 1.8. W kwietniu przyszłego 
roku w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja mniejszej wer-

sji silnika TNGA o pojemności 1,5 l, a rok później w fabryce 
w Wałbrzychu współpracującej z nim elektrycznej przekładni 
hybrydowej. W ten sposób polskie zakłady Toyoty będą two-
rzyć jeden hybrydowy zespół napędowy. W związku z pro-
dukcją nowych silników zakład w Jelczu-Laskowicach prowa-
dzi działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia dodat-
kowo 200 pracowników, którzy dołączą do 450 nowych osób 
przyjętych do pracy w minionych miesiącach.

 – Przechodzimy obecnie okres dynamicznej transforma-
cji i rozwoju związanego ze zmianą profilu produkcji – odcho-
dzimy od napędów konwencjonalnych na rzecz niskoemisyj-
nych napędów hybrydowych, w tym produkcji silników elek-
trycznych do samochodów Toyoty, montowanych i sprzedawa-
nych w Europie. W ten sposób nasza fabryka staje się europej-
skim centrum niskoemisyjnej technologii hybrydowej, zwięk-
szając systematycznie swój udział w elektromobilnym prze-
myśle motoryzacyjnym – podsumował Eiji Takeichi, prezes 
TMMP.

www.toyotanews.eu/pl

Toyota

Toyota rozpoczyna 
produkcję silników do 
napędów hybrydowych
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach rozpoczyna 
produkcję najnowszej generacji silników benzynowych 
o pojemności 2,0 l, zaprojektowanych w ramach globalnej 
platformy Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture).
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Małe i średnie przedsiębiorstwa pozo-
stają głównym motorem wzrostu gospo-
darczego na świecie. Blisko 90% wszyst-
kich przedsiębiorstw to obecnie MŚP, 
co oznacza, że w tym sektorze zatrudnie-
nie znajduje dwie trzecie całego rynku 
pracy. W Polsce małe i średnie przedsię-
biorstwa generują trzy czwarte produktu 
krajowego brutto, zapewniając przy tym 
50% dostępnych na lokalnym rynku 
miejsc pracy. Oznacza to, że sektor pozo-
staje siłą napędową rozwijającej się pol-
skiej gospodarki. 

W III kwartale 2019 r. polscy przed-
siębiorcy, ankietowani przez Barometr 
EFL, wskazali na niekorzystne obec-
nie w Polsce warunki dla rozwoju dzia-
łalności. Tylko 21% badanych zadekla-
rowało, że ma w planach nowe inwesty-
cje. Ostatni raz tak negatywy stosunek do 
III kwartału odnotowano w 2015 r. Eks-
perci sugerują, że trwające od początku 

tego roku spowolnienie w sektorze MŚP 
wynika z obaw dotyczących spodziewa-
nego spowolnienia gospodarczego. Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy przewi-
duje, że światowa gospodarka w 2019 r. 
będzie się rozwijać wolniej, a spodzie-
wany wzrost gospodarczy nie przekro-
czy 3,2%. W tym samym czasie PKB Pol-
ski ma wynieść 3,8% – znaczący spadek 
z 5,1% w roku ubiegłym. Spodziewany 
jest również dalszy spadek stopy bezro-
bocia. W tym roku ma ona wynieść 3,6% 
i 3,5% rok później.

Według danych GUS już w 2018 r. 
w Polsce odnotowano najniższą od lat 
90. stopę bezrobocia na poziomie 5,8%. 
Oznacza to, że liczba osób bezrobotnych 
nie sięga obecnie miliona. Niepokoi przy 
tym fakt, że, według Barometru EFL, każ-
dego roku na polski rynek pracy wcho-
dzi blisko 400 tys. absolwentów, a ubywa 
ok. 700 tys. zatrudnionych.

Wszystko wskazuje na to, że w Pol-
sce regularnie spada liczba osób w wieku 
produkcyjnym i luki tej nie są w stanie 
wypełnić pracownicy z Ukrainy. Według 
najnowszego badania aktywności ekono-
micznej ludności (GUS) osoby aktywne 
zawodowo stanowiły w I kwartale 
2019 r. 55% ludności w wieku 15 lat 
i więcej. Oznacza to spadek 0,1 p.p. 
w porównaniu z I kwartałem 2018 r.

– Rozwiązaniem tego problemu może 
być automatyzacja niektórych procesów.
Świadome narastającego problemu, jakim 
jest brak rąk do pracy, szwedzkie firmy 
wdrażają dziś szereg rozwiązań mających 
wypełnić tę lukę. Szczególnie że roli sek-
tora MŚP nie sposób przecenić w odnie-
sieniu do wpływu, jaki ma na generowa-
nie PKB – zauważa Agnieszka Zielińska, 
dyrektor zarządzająca Skandynawsko-
-Polskiej Izby Gospodarczej. 

W odpowiedzi na ten sam problem 
szwedzcy mali i średni przedsiębiorcy sta-
wiają na rozwój. Jak zauważa Daniel Lars-
son, Radca Ambasady Szwecji, wśród 
czynników, które będą wpływać na sek-
tor MŚP, wymienić należy zrównowa-
żony rozwój, digitalizację i automatyza-
cję. Potrzebne jest też wsparcie w tworze-
niu środowiska przyjaznego innowacjom. 
– Do narzędzi umożliwiających rozwój sek-
tora MŚP można zaliczyć: instrumenty 
finansowe, promocję eksportu, a także 
wsparcie internacjonalizacji, dostępność 
ośrodków testowych, współpracę ze środo-
wiskiem naukowym i badania oraz kam-
panie informacyjne i edukację – wymie-
nia Larsson. – Wreszcie, za ważny czynnik 
sprzyjający podniesieniu konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw uznaje 
się innowacje cyfrowe. Innymi słowy, sek-
tor MŚP potrzebuje przemiany w inteli-
gentny przemysł, by utrzymać tempo roz-
woju. Pojedyncze działania nie rozwiążą 
problemu. Bardzo ważne, by działać na 
wszystkich tych polach – podkreśla.

Stawka jest wysoka, bo jak mówi Lars-
son, najwięcej miejsc pracy będzie w przy-
szłości generowanych właśnie przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa. 

www.spcc.pl

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Polskie i szwedzkie MŚP szukają rozwiązań 
związanych z niedoborem pracowników
Głównym czynnikiem hamującym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) w Polsce i Szwecji jest trudność w pozyskiwaniu nowych pracowników. 
Najnowsze dane dotyczące dynamiki MŚP w obu krajach potwierdziły prognozy 
z 2018 r. mówiące o tym, że sektor pozostanie pod silnym wpływem 
sytuacji na rynku pracy.

AKTUALNOŚCI
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Technologia wytwarzania addytywnego 
nie służy już w światowej motoryzacji 
tylko do prototypowania i produkcji czę-
ści, ale również do budowy prawie całych 
samochodów. Prawie, ponieważ druk 3D 
został zastosowany w nich w naprawdę 
dużej skali. Mowa tu o drukowaniu 
m.in. karoserii w samochodzie Urbee, 
wydruku z włókna węglowego karoserii 
czy deski rozdzielczej w aucie Strati lub 
całego podwozia w modelu Blade. Wytwa-

rzane w technologii FDM komponenty 
samochodowe są lżejsze, a to wpływa na 
zmniejszenie masy pojazdu, poprawę osią-
gów i mniejsze zużycie energii.

Nad rozwiązaniami, które są w stanie 
zmienić proces produkcji aut elektrycz-
nych, pracują intensywnie studenci pol-
skich uczelni technicznych. Młodzi specja-
liści zrzeszeni w organizacji AGH Racing, 
prężnie działającej od lat przy Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 11 lipca 

2019 r. zaprezentowali swój elektryczny 
bolid RTE 2.0 „LEM”. W budowie tego 
nowoczesnego pojazdu wspierała ich pro-
fesjonalna drukarka 3D firmy 3DGence.

To szósta maszyna zaprojektowana 
przez zespół AGH, ale druga z napędem 
elektrycznym. W porównaniu z ubiegło-
roczną konstrukcją układ elektroniczny 
wzbogacił się także o czujniki tempera-
tury opon i tarcz hamulcowych. Na dru-
karce 3D wydrukowano również prototyp 
zwrotnicy koła bolidu spalinowego, który 
został zaprezentowany sędziom na mię-
dzynarodowych zawodach FSAE Michi-
gan. Wydruk 3D pomógł zweryfikować 
założenia projektu i uniknąć kosztownych 
poprawek w innej technologii. 

www.3dgence.com

3DGence

Elektryczna auto-rewolucja wspomagana 
przez druk 3D
W 2018 r. na całym świecie wyprodukowano około 95,6 miliona aut. Coraz wię-
cej z nich to samochody energooszczędne i przyjazne dla środowiska, których 
rekordową liczbę na światowy rynek w drugim kwartale 2019 r. dostarczyła 
amerykańska Tesla. W ich tworzeniu pomagają często nowe technologie, 
w tym stosowany choćby w polskich fabrykach Opla druk 3D.

Międzynarodowe
Targi Obrabiarek,

Narzędzi i Technologii
Obróbki

www.toolex.pl

www.exposilesia.pl

Centrum Targowo-Konferencyjne

Zespół Targów: tel. kom. +48 510 031 684 | +48 510 030 472 | ul.Braci Mieroszewskich 124 | 41-219 Sosnowiec | tel. +48 32 78 87 519 | toolex@exposilesia.pl 

1 - 3 października 2019

Targi Olejów, Smarów
i Płynów Technologicznych

dla Przemysłu 

Salon Łożysk
i Elementów Napędowych

Salon Automatyzacji
dla Automotive 

n o w y
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Według raportu firmy Kaspersky, poświę-
conego stanowi cyberbezpieczeństwa 
przemysłowego1, problem ten jest osa-
dzony w szerszym, bardziej skomplikowa-
nym kontekście. Coraz większa złożoność 
infrastruktur przemysłowych wymaga 
ochrony oraz umiejętności na wyższym 

Kaspersky

Cyberbezpieczeństwo w sieciach przemysłowych 
a błędy pracowników

Mimo automatyzacji czynnik ludzki 
nadal stanowi zagrożenie dla proce-
sów przemysłowych: w zeszłym roku 
błędy pracowników lub niezamie-
rzone działania odpowiadały za 52% 
incydentów dotyczących sieci tech-
nologii operacyjnej oraz przemysło-
wych systemów sterowania.
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Programiści mogą importować dane CAD
z komponentów maszyn lub całych ma-
szyn bezpośrednio do narzędzia symula-
cyjnego. Następnie mogą wygenerować
cyfrową kopię maszyny – cyfrowego bli-
źniaka, który posłuży do opracowania
i przetestowania oprogramowania maszyny.

Co potrafi narzędzie symulacyjne?
Cyfrowe bliźniaki są kluczem do efektyw-
nego tworzenia oprogramowania i wirtu-
alnego uruchamiania maszyny – narzędzie 
industrialPhysics generuje je na podsta-
wie danych CAD. Dane są importowane 
w formacie STEP, co pozwala wykorzystać 
właściwości projektu CAD, takie jak masa 
i gęstość elementów. Narzędzie symula-
cyjne jest zintegrowane z Automation Stu-
dio, dlatego można uruchomić wirtualny 

model maszyny bezpośrednio na kompu-
terze i połączyć go ze sterownikiem.

Narzędzie symulacyjne umożli-
wia obserwację fizycznego zachowania 
maszyny w czasie rzeczywistym. Można 
symulować przepływ materiałów wzdłuż 
linii i rozpoznawać miejsca potencjalnych 
kolizji na tyle wcześnie, aby wprowadze-
nie poprawek było łatwe do wykonania.

Rzeczywistość wirtualna
Model maszyny można również bez żad-
nych dodatkowych zabiegów oglądać przy 
użyciu zestawów do demonstracji rze-
czywistości wirtualnej lub rzeczywisto-
ści rozszerzonej. Programiści mogą praco-
wać bezpośrednio z symulowaną maszyną 
w izolacji od wszystkiego, co mogłoby 
rozpraszać ich uwagę. Procesy można oce-
niać przy uruchomionej symulacji. Rze-
czywistość rozszerzona oferuje dodatkową 
korzyść polegającą na możliwości obejrze-
nia modelu w rzeczywistym środowisku.

www.br-automation.com/pl

B&R Automation

Od danych CAD do cyfrowych bliźniaków
B&R zintegrowała narzędzie symulacyjne industrialPhysics ze środowiskiem 
inżynierskim Automation Studio. Z oprogramowaniem symulacyjnym 3D 
projektowanie maszyn w oparciu o modele jest jeszcze prostsze.
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poziomie. Niestety, organizacje bory-
kają się z niedoborem specjalistów, któ-
rzy potrafią sprostać nowym zagrożeniom, 
oraz niską świadomością pracowników. 

Wiele firm przemysłowych szykuje się
do cyfryzacji swoich sieci oraz przyjęcia
standardów Przemysłu 4.0. Cztery na pięć 
organizacji (81%) postrzega cyfryzację 
sieci operacyjnej jako ważne lub bardzo 
ważne zadanie na ten rok. Jednak obok 
korzyści, jakie niesie ze sobą połączona 
infrastruktura, występują również zagro-
żenia związane z cyberbezpieczeństwem. 

Cyberbezpieczeństwo technologii ope-
racyjnych i systemów przemysłowych 
urasta do rangi najwyższego priorytetu, 
co potwierdza większość (87%) respon-
dentów. Jednak aby osiągnąć niezbędny 
poziom ochrony, muszą one zainwesto-
wać w specjalistyczne środki i posiadać 

wykwalifikowanych specjalistów, którzy
zadbają o ich prawidłowe działanie. Mimo 
priorytetowego traktowania cyberbezpie-
czeństwa przemysłowego tylko 57% firm 
ma przeznaczony na ten cel budżet. 

Poza ograniczeniami budżetowymi ist-
nieje jeszcze kwestia wykwalifikowanego 
personelu. Organizacje nie tylko cierpią 
na brak ekspertów ds. cyberbezpieczeń-
stwa, ale również obawiają się tego, że ich 
operatorzy sieci nie do końca potrafią roz-
poznać zachowanie, które może spowodo-
wać incydent naruszenia cyberbezpieczeń-
stwa. Wyzwania te stanowią dwie główne 
obawy związane z zarządzaniem cyberbez-
pieczeństwem. 

W prawie połowie firm (45%) pracow-
nicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
infrastruktury IT nadzorują również bez-
pieczeństwo sieci przemysłowych, łącząc 

to zadanie ze swoimi głównymi obowiąz-
kami. Takie podejście może nieść zagroże-
nia dla bezpieczeństwa: chociaż sieci ope-
racyjne i korporacyjne stają się w coraz 
większym stopniu połączone, specjali-
ści po każdej ze stron mogą mieć różne 
podejścia (37%) i cele (18%) w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. 

Oprócz zwiększenia świadomości 
i technologicznego poziomu cyberbez-
pieczeństwa przemysłowego organiza-
cje muszą rozważyć specjalną ochronę dla 
Przemysłowego Internetu Rzeczy, który 
może stać się silnie powiązany z infra-
strukturą zewnętrzną: niemal połowa 
firm (41%) jest gotowa połączyć swoją 
sieć operacyjną i przemysłową z chmurą, 
wykorzystując konserwację okresową lub 
usługę Digital Twins. 

www.kaspersky.pl

 1 Badanie firmy Kaspersky przeprowadzone przez ARC Advisory Group wiosną 2019 r. w 282 organizacjach przemysłowych na całym świecie. 
Pełne wyniki badania są dostępne na stronie https://r.kaspersky.pl/nikgI.

https://www.weidmuller.pl/u-link
http://www.controlengineering.pl
http://www.kaspersky.pl
https://r.kaspersky.pl/nikgI
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Do piątej edycji ERC zakwalifikowało się 
40 drużyn z 15 krajów świata. Każdy 
zespół składa się z kilkunastu specjali-
stów od m.in. mechatroniki, automa-
tyki, robotyki, autonomiczności, łączno-

ści czy nawigacji. Na specjalnie usypa-
nym polu marsjańskim będą oni rywali-
zować w czterech konkurencjach tereno-
wych inspirowanych tzw. roadmaps, czyli 
dokumentami wytyczającymi kierunki 

rozwoju przyszłych misji robotycznych 
NASA i ESA. Biorąc udział w ERC, uczest-
nicy zyskują nie tylko wiedzę o rygory-
stycznych standardach jakości panujących 
w sektorze kosmicznym, ale także zdoby-
wają szereg kompetencji miękkich, w tym 
wysoce pożądaną w branży umiejętność 
rozwiązywania problemów złożonych, 
wymagających współpracy ekspertów 
z różnych dziedzin nauki i technologii.

Potencjał European Rover Challenge 
w rozwijaniu kadr dla przemysłu kosmicz-
nego sprawia, że z roku na rok wydarze-
niem coraz silniej interesują się przedsta-
wiciele branży. By dać im przestrzeń do 
rozmowy o wspólnych projektach oraz 
umożliwić spotkanie z potencjalnymi 
pracownikami czy kontrahentami, orga-
nizatorzy ERC przygotowali w ramach 
zawodów konferencję mentoringowo-
-biznesową. Jej program obejmować 
będzie takie zagadnienia, jak komercja-
lizacja projektów w ramach Space 4.0, 
współpraca sektora kosmicznego z innymi 
gałęziami przemysłu czy rozwój robotyki 
kosmicznej.

Piąta edycja European Rover Challenge 
odbędzie się w dniach 13–15 września na 
Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Szczegółowe informacje na temat obsza-
rów tematycznych konferencji i terminów 
rejestracji dostępne są na stronie 

http://roverchallenge.eu

European Rover Challenge

Robotyka na kosmicznym poziomie
Prawie pół tysiąca konstruktorów z pięciu kontynentów przyjedzie w połowie 
września do Kielc, żeby wziąć udział w finale międzynarodowych zawodów 
robotów marsjańskich European Rover Challenge. Poza zdobyciem złotego 
medalu stawką w grze jest również transfer wiedzy, wymiana doświadczenia 
oraz zwrócenie na siebie uwagi obecnych na wydarzeniu przedstawicieli 
firm sektora kosmicznego.
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OnRobot dąży do posiadania w ofercie 50 
produktów i chce to osiągnąć do 2020 r. 
Produkty te pozwolą klientom na automa-
tyzację każdego zadania produkcyjnego.

OnRobot koncentruje się na współ-
pracy z rynkiem robotów współpracują-
cych i lekkich robotów przemysłowych. 
Narzędzia OnRobot płynnie współpra-
cują z wieloma markami robotów, w tym 
Doosan, Fanuc, Kuka, Kawasaki, Nachi, 
Techman, Universal Robots i Yaskawa.

– Chcemy być tzw. One Stop Shop dla 
firm, które planują inwestycje w automa-
tyzację – dostarczać narzędzia, dzięki któ-
rym można przygotować każdą z aplikacji 
współpracujących. W tym celu pracujemy 
nad rozwojem hardware’u i software’u – 
powiedział Aleksander Marinković.

 Szybki rozwój rynku robotów oraz 
narzędzi umożliwiających automatyzację 
powoduje, że coraz więcej firm jest w sta-
nie skorzystać z robotyzacji procesów.

Obecnie narzędzia OnRobot, w tym 
czujniki, chwytaki palczaste oraz innowa-
cyjny Gecko i VG10, ułatwiają automa-
tyzację procesów, takich jak pick & place, 
montaż, obsługa maszyn, paletyzacja, 
pakowanie, kontrola jakości, dozowanie, 
wykańczanie powierzchni. Dzięki zaawan-
sowanej technologii narzędzia OnRobot są 
w stanie obsługiwać bardzo delikatne pro-
dukty, takie jak rośliny czy żywność.

OnRobot ma swoje biura na całym 
świecie, obecnie zatrudnia 150 osób. Na 
początku roku pracę rozpoczęło biuro 
w Warszawie. Firma rozwija sieć partne-
rów obejmującą dystrybutorów oraz inte-
gratorów systemów.

https://onrobot.com/pl

OnRobot

OnRobot – plany na najbliższą przyszłość
Podczas spotkania prasowego 4 września w Warszawie Aleksander Marinković, 
General Manager OnRobot w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, 
przedstawił strategię oraz plany firmy, mające na celu przyspieszenie 
i ułatwienie wdrażania aplikacji zrobotyzowanych.

http://roverchallenge.eu
https://onrobot.com/pl


FIRMA PREZENTUJE

Organizatorem Forum jest firma 
ProCobot. Patronat honorowy nad
wydarzeniem obj a Agencja Rozwoju

Aglomeracji Wroc awskiej. Forum Cobotyki 
jest skierowane do dyrektorów fabryk, mene-
d erów produkcji, in ynierów robotyków i au-
tomatyków, zarówno z du ych, jak i ma ych 
i rednich przedsi biorstw produkcyjnych.

– Z roku na rok obserwujemy coraz wi ksze
zainteresowanie zarówno konferencj , jak 
i prezentowanymi robotami – mówi Ewa Kaucz,
prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc aw-
skiej. – Z satysfakcj  odnotowujemy fakt, e
Wroc aw sta  si  polskim centrum cobotyki,
miejscem przyci gaj cym wielu przedsi bior-
ców zainteresowanych najnowszymi techno-
logiami produkcji – dodaje.

Robotyzacja w praktyce
Coboty w wielu przypadkach umo liwiaj  
automatyzacj  procesów, w których wcze-
niej nie brano tego pod uwag . W zestawie-

niu z narz dziami do prototypowania i digi-
talizacji stanowi  o  nowoczesnego zak adu, 
wybudowanego w my l koncepcji Przemys u 
4.0, w którym wspó praca ludzi i robotów 
umo liwia prac  bez zabezpiecze  ochron-
nych, zwi kszaj c przy tym wydajno  i jako  
produkcji. 

– W dobie zmian zwi zanych z czwart  rewo-
lucj  przemys ow  i coraz wi kszego zapo-
trzebowania rynku na elastyczn  produk-
cj , chcemy by  jej wspó autorem i wspó -
uczestnikiem, dlatego od trzech lat organi-
zujemy konferencj  po wi con  robotyzacji 

przedsi biorstw. Tym razem robimy to ju  
pod zmienion  nazw  – ProCobot – która 
odzwierciedla nasze cele strategiczne, 
gdzie coboty – roboty wspó pracuj ce – 
oraz roboty mobilne stan  si  codzienno-
ci  w zak adach produkcyjnych – podkre la 

Pawe  Lewandowski, CEO ProCobot.

W ród aplikacji zrobotyzowanych, prezen-
towanych podczas Forum, znajdzie si  m.in. 
automatyczne nak adanie kleju przez robota 
wspó pracuj cego na elementy zdefiniowane 
przez u ytkownika, precyzyjny monta  pinów 
w g owicy silnika przez robota z czujnikiem 
si y czy automatyzacja transportu w logistyce 
dzi ki wykorzystaniu robotów mobilnych.

– Forum Cobotyki to unikatowa okazja zoba-
czenia wielu aplikacji i zastosowa  robotów 
wspó pracuj cych oraz mobilnych w jednym 
miejscu. Wspó czesny przemys  d y do auto-
matyzacji prac powtarzalnych, co powoduje 
zmniejszenie liczby tradycyjnych miejsc pracy 
w produkcji, a jednocze nie uwalnia poten-
cja  ludzki. Chcemy pokaza  przedsi biorcom, 
jak podej  do tematu inwestycji w robotyza-
cj , by u wiadomi  im dynamik  transforma-
cji przemys u – mówi Marcin Gwó d , wice-
prezes ProCobot do spraw sprzeda y. 

Partnerami strategicznymi Forum s  Universal 
Robots oraz Mobile Industrial Robots. 
W ród pozosta ych partnerów znalaz y si  
takie firmy, jak: DLL, Drim Robotics, Elokon, 
Octant, OnRobot, Pneumatic Complex, Robotiq, 
Schmalz, Sick oraz Siemens.

Roboty wspó pracuj ce i mobilne 
poka  swoje mo liwo ci podczas 
Forum Cobotyki we Wroc awiu
17 pa dziernika 2019 we Wroc awiu odb dzie si  trzecia edycja 
Forum Cobotyki. Podczas konferencji uczestnicy b d  mogli si  
przekona , jakie korzy ci wynikaj  z automatyzacji przedsi biorstwa, 
dzi ki wykorzystaniu robotów wspó pracuj cych oraz mobilnych. 
Celem Forum jest budowanie wiadomo ci polskich przedsi biorców 
w obszarze robotów oraz aplikacji wspó pracuj cych w kontek cie 
nowoczesnej fabryki.

 Fot. Roboty wspó pracuj ce odgrywaj  
istotn  rol  w transformacji cyfrowej, przy-
czyniaj c si  do poprawy wydajno ci przed-
si biorstw i obni enia kosztów produkcji przy 
jednoczesnym zwi kszeniu jej elastyczno ci.

O firmie ProCobot
 ProCobot jest dynamicznie rozwijaj c  si  polsk  firm  in yniersk , wprowadzaj c  na rynek innowacyjne, w pe ni zintegrowane systemy 
i rozwi zania oparte na robotach wspó pracuj cych (cobotach). ProCobot wspó pracuje z pionierami i najbardziej renomowanymi wiatowymi 
dostawcami z tego najszybciej rozwijaj cego si  obszaru nowoczesnych technologii robotyzacji. Kompleksowo doradza klientom, jak poprawi
produktywno , obni y  koszty i ulepszy  jako  produkcji przez wykorzystanie cobotów w rozwi zaniach i aplikacjach wspó pracuj cych. 
Firma prowadzi profesjonalne szkolenia, wykonuje studia wykonalno ci (Proof of Concept), posiada bogato wyposa ony showroom.

www.procobot.com 

Forum Cobotyki 02 art spons press.indd   5 2019-09-08   15:55:23
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Orange Box

Zak ady nieobj te cyfryzacj  
w komunikacji z chmur  
Dla zak adów, które chc  sprawnie wdro y  inteligentne rozwi zania 
produkcyjne w modernizowanych oddzia ach, dobrym rozwi zaniem 
jest Orange Box. Jest to system, który s u y do pozyskiwania i analizy 
danych, a co najwa niejsze, mo na go atwo wdro y  oraz dalej 
rozwija  – wystarczy ustawi  niezb dne parametry konfiguracyjne. 
Aby umo liwi  u ytkownikom porównywanie danych zebranych 
z wielu linii, lokalizacji i kontynentów, firma B&R wyposa y a teraz 
rozwi zanie Orange Box w interfejs do komunikacji z chmur .

Okres u ytkowania maszyn mo e trwa
od 20 do 30 lat, a nawet d u ej. Ma-
szyny s  zazwyczaj z czasem moder-

nizowane i dostosowywane do aktualnego 
stanu techniki. Jednak w wielu zak adach ci -
gle stosowany jest tradycyjny papier i d ugo-
pis do okre lenia rodków, które maj  zwi kszy  
produktywno  i dyspozycyjno  maszyn. 

Do tej pory nie by o mo liwe zautomatyzo-
wanie gromadzenia danych operacyjnych 
pochodz cych z niepo czonych cyfrowo 
maszyn. Trudno ci  równie  by o wykorzy-
stywanie na liniach maszyn od wielu dostaw-
ców, czyli znalezienie wspólnego mianownika 
dla nazewnictwa stosowanego przez ró nych 
producentów automatyki. 

Przep yw danych w chmurze
Rozwi zaniem okazuje si  Orange Box, który 
umo liwia operatorom odczyt, usystematy-
zowanie i analiz  danych ze wszystkich typów 
sterowników maszyn. – Produkt zosta  wpro-
wadzony na rynek dwa lata temu i ju  cieszy 
u ytkowników swoimi mo liwo ciami – infor-
muje René Blaschke, mened er produktu ds. 
IIoT w B&R. Zgromadzone informacje pomo-
g y wielu operatorom istniej cych zak adów
znacznie zwi kszy  produktywno  ich maszyn.

Id c krok naprzód, narz dzie do pozyskiwa-
nia i analizowania danych b dzie mog o prze-
sy a  dane z istniej cych niemodernizowa-
nych maszyn do chmury. Umo liwi to ope-
ratorom monitorowanie, porównywanie 

i optymalizacj  maszyn i urz dze  na wielu 
liniach, w ró nych miejscach, a nawet na ró -
nych kontynentach.

Jak wdro y  system?
Wdro enie Orange Box jest bardzo proste. 
– Wystarczy rozpakowa , pod czy  kom-
puter przemys owy z oprogramowaniem do 
kontrolera maszyny i sieci IT kablem siecio-
wym i modu  Orange Box jest gotowy do 
pracy – mówi Blaschke. Nie trzeba przerywa  
produkcji na czas instalacji i nie ma koniecz-
no ci wprowadzania zmian w oprogramowa-
niu systemowym. Je li nie jest mo liwe po -
czenie poprzez interfejs sieci przemys owej, 
dane mog  by  agregowane alternatywnie 
poprzez istniej ce z cza I/O lub równoleg e 
okablowanie i dodatkowe czujniki. 

Kluczowe wska niki ju  
po kilku minutach
U ytkownik po prostu czy wymagane punkty 
danych w edytorze wizualnym i od razu mo e 
obliczy  ogóln  efektywno  sprz tu OEE 
i inne kluczowe dane. Orange Box mo e wy-
sy a  wyniki do chmury lub przesy a  je przez 

Orange Box, narz dzie do pozyskiwania i analizy danych firmy B&R, b dzie teraz mog o przesy a  dane z istniej cych maszyn do chmury.

B&R 02 art spons press.indd   2 2019-09-08   15:35:15
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OPC UA do urz dzenia wyj ciowego z przegl dark . Serwer OPC 
UA umo liwia dost p do danych z dowolnego systemu realizacji 
produkcji (MES) lub planowania zasobów przedsi biorstwa (ERP). 

Modu  Orange Box ma wbudowany atwy w obs udze, nowoczesny 
pulpit operatorski, skonstruowany z zastosowaniem mapp View 
– rozwi zania interfejsu HMI firmy B&R, opartego na technologii 
HTML5. Dzi ki temu wyniki mog  by  wy wietlane na dowolnym 
urz dzeniu z dost pem do Internetu. Zapewnia to kierownikom 
zak adów szybki przegl d najwa niejszych wska ników wydajno ci 
zak adu i umo liwia szybkie reagowanie na wszelkie zmiany, takie 
jak spadek wska nika dyspozycyjno ci urz dze .

Dostosuj rozwi zanie do swoich potrzeb
B&R oferuje szerok  gam  komponentów oprogramowania, umo -
liwiaj cych dodatkowe funkcje, takie jak wysy anie automatycz-
nych powiadomie  e-mail lub wiadomo ci tekstowych w przy-
padku niektórych alarmów albo automatyczne rejestrowanie 
danych w bazie danych SQL. Komponenty oprogramowania s  
ze sob  w pe ni zintegrowane i mog  automatycznie wymienia  
dane. Wystarczy, e u ytkownik w czy odpowiednie funkcje.

Konstrukcja Orange Box jest oparta na ma ym przemys owym kom-
puterze z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem. W razie 
potrzeby mo na doda  fizyczny panel operatorski i/lub urz dzenie 
SiteManager. SiteManager umo liwia modu owi Orange Box komu-
nikacj  zewn trzn , na przyk ad z platformami chmury lub serwe-
rami e-mail i SMS. To niewielkie urz dzenie pozwala na korzystanie 
z wa nych funkcji, takich jak automatyczna obs uga certyfikatów 
i aktualizacje zabezpiecze . Jest równie  gwarancj  sta ego prze-
strzegania wytycznych dostawców us ug w chmurze dotycz cych 
bezpiecze stwa. 

Bezpiecze stwo po czenia z chmur
Podczas wysy ania danych do dostawcy us ug w chmurze przez 
Internet ogromnego znaczenia nabieraj  kwestie ochrony danych 
i bezpiecze stwa cybernetycznego. Dlatego wskazane jest korzy-
stanie z us ugi w chmurze, która zosta a specjalnie zoptymali-
zowana pod k tem wymaga  przemys u, takiej jak ABB Ability. 
Jako operator tej platformy przetwarzania w chmurze, ABB korzy-
sta z najnowocze niejszych standardów i protoko ów transmisji, 
aby zapewni  bezpiecze stwo i integralno  przechowywanych 
danych. Dzi ki zastosowaniu standardowego protoko u MQTT, 
Orange Box mo e równie  przesy a  dane do dowolnej innej plat-
formy chmury.

Korzy ci z po czenia z platformami chmury
cz c Orange Box z platformami chmury, firma B&R znacznie roz-

szerzy a zakres zastosowa  narz dzia do gromadzenia danych. 
Analiza oparta na chmurze umo liwia u ytkownikom atwe iden-
tyfikowanie i rozwi zywanie problemów i nieefektywno ci istnie-
j cych maszyn i linii na obiekcie – efektem jest krótszy czas prze-
stojów, d u szy okres u ytkowania i wi ksza wydajno . A wszystko 
jest mo liwe dzi ki temu, e Orange Box mo e zbiera  dane 
z maszyn, które wcze niej nie by y pod czone do adnej sieci.

Przygotowa : Carmen Klingler-Deiseroth, niezale ny dziennikarz

B&R 02 art spons press.indd   3 2019-09-08   15:35:16
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ORANGE BOX - 
zwiększ wydajność  
dzięki IoT

Zoptymalizuj wydajność, dostępność 
i niezawodność

< Modułowe aplikacje przekształcają dane w wartość

< Rozwiązanie gotowe do użycia

< Czytelny podgląd procesów w zakładzie

< Zwiększone KPI

< Skalowalne rozwiązanie dla maszyn i linii produkcyjnych

< Łączność z chmurą

< Łączy się z szeroką gamą urządzeń innych producentów

http://www.br-automation.com/Orange-Box
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Co mówi  dane
Ju  40 proc. mieszka ców Polski deklaruje, 
e przynajmniej raz w tygodniu kupuje pro-

dukt, który okre lany jest jako zdrowa yw-
no  – to wyniki badania przeprowadzonego 
przez agencj  badawcz  MANDS na zlecenie 
De Heus. Z tego samego badania wynika, e 
tylko 10% nie zwraca uwagi na sk ad kupowa-
nego jedzenia. To ogromny progres w porów-
naniu z danymi sprzed kilku lat (w 2011 roku 
ok. 90% badanych nie przywi zywa o wagi do 
sk adu kupowanych produktów). 

Producenci zmieniaj  taktyk
Firmy produkuj ce ywno  na masow  skal  
musz  dostosowa  si  do obecnych realiów. 
Aby sprosta  rosn cym wymaganiom konsu-
mentów, konieczna jest cz sto zmiana stra-
tegii dzia ania ca ej produkcji. Kontrahenci 
coraz cz ciej ycz  sobie produktów wie-
ych, bez dodatków substancji konserwu-

j cych. Oznacza to, e producenci musz  
pój  w kierunku produkowania serii z krót-
kimi terminami wa no ci, poniewa  tylko tak 
s  w stanie zapewni  wie o  i przydatno  

CoCCo m móówówiii dd dananee Producenci zmieniaj  taktyk

Ro nie zapotrzebowanie 
na systemy OCR 
w ród producentów
Bran a spo ywcza wykazuje coraz wi ksze potrzeby dotycz ce 
kontroli wytwarzanych produktów. Wi e si  to bezpo rednio 
ze wzrostem wiadomo ci konsumentów, którzy coraz wi ksz  
uwag  zwracaj  na to, co kupuj . W dok adnej analizie produktów 
pomagaj  specjalne systemy OCR, bazuj ce na optycznym 
rozpoznawaniu znaków.

Balluff 02 art spons press.indd   2 2019-08-28   10:48:45
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jedzenia, bez stosowania substancji che-
micznych. 

OCR – sposób na wyeliminowanie 
b dów 
Produkcja krótszych serii wi e si  z tym, 
e pracownicy musz  cz sto przezbraja  

maszyny, aby ka da partia by a dobrze ozna-
kowana. Podczas tego procesu zdarzaj  si  
b dy techniczne, cz sto zwi zane z czynni-
kiem ludzkim (jak np. wpisanie b dnej daty 
partii do systemu). 

– Producent musi zadba  o to, aby jego 
wyroby by y bardzo dok adnie oznakowane. 
Nie chodzi tu ju  tylko o to, czy na opakowa-
niu jest data wa no ci, poniewa  ta infor-
macja jest ju  bezwzgl dnym standardem. 
W erze zwi kszonej wiadomo ci konsumenc-
kiej produkty musz  zosta  oznakowane 
w taki sposób, aby wszystkie informacje, cz-
nie ze sk adem i dat  przydatno ci do spo y-
cia, by y nie tylko czytelne, ale te  nie wp y-
wa y na zmniejszenie atrakcyjno ci opakowa-
nia – mówi Pawe  Juras, ekspert ds. bran y 
spo ywczej z firmy Balluff Polska. 

le oznakowana partia, je li zostanie 
wychwycona, jest w ca o ci odsy ana do pro-
ducenta, bez wzgl du na ilo  b dnie ozna-
czonych towarów. Taki b d mo e powodo-
wa  powa ne straty finansowe. Co zrobi , 
aby unikn  tego typu problemów?

– Niedopuszczalne jest, aby produkt mia  z  
dat  wa no ci. Aby nie dopu ci  do takiej 
sytuacji, producenci stosuj  specjalne sys-
temy kontroli wizyjnej, bazuj ce na technolo-
gii OCR (Optical Character Recognition), czyli 
optycznym rozpoznawaniu znaków. Takie roz-
wi zanie przy pomocy specjalnych kamer 
wy apuje wszystkie b dy na kontrolowanych 
opakowaniach i odrzuca te, które zosta y 
b dnie oznakowane. Dzi ki temu klient ma 
pewno , e dostaje poprawnie oznaczon  
parti  – dodaje Pawe  Juras. 

Inwestycja w wiarygodno
wiadomo  spo eczna dotycz ca zdrowego 

od ywiania ci gle ro nie i nic nie wskazuje 
na to, eby w najbli szych latach trend ten 
mia  si  zmieni . Firmy produkuj ce ywno  
musz  wi c inwestowa  w nowe technologie 

do procesów produkcyjnych, je li chc  utrzy-
ma  zaufanie konsumentów. Przedsi biorca, 
który zdecyduje si  wdro y  system OCR 
w swojej firmie, powinien skorzysta  
z pomocy specjalistów, którzy pomog  mu 
dobra  rozwi zanie dopasowane do specy-
fiki jego organizacji. Wspomniana w artykule 
firma Balluff zaopatruje firmy produkcyjne 
w najnowocze niejsze rozwi zania do kon-
troli produktowej, oparte na systemach OCR. 

Aby pozna  pe n  ofert  w tym zakresie, 
zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: 
balluff@balluff.pl 

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
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P rzemysłowy system sterowania 
(industrial control system – ICS) to 
ogólny termin stosowany do okre-

ślania każdego rozproszonego systemu 
sterowania (DCS), programowalnego ste-
rownika logicznego (PLC), komputero-
wego systemu sterowania procesami tech-
nologicznymi i produkcji (SCADA) lub 

dowolnego innego systemu automatyki, 
wykorzystywanego w środowiskach prze-
mysłowych, które zawierają też infra-
strukturę krytyczną. Celem zabezpiecze-
nia systemu ICS jest jego ochrona przed 
każdą ingerencją, zamierzoną lub nieza-
mierzoną, która może prowadzić do nieza-
mierzonego funkcjonowania tego systemu.

Bezpieczeństwo przemysłowego 
systemu sterowania
Bezpieczeństwo systemu ICS może być 
bardzo szeroko kategoryzowane jako 
cyberbezpieczeństwo. Chociaż ze słowa 
„cyberbezpieczeństwo” wynika, że doty-

Sunil Doddi

Cyberbezpieczeństwo 
przemysłowych systemów sterowania
Ochrona przemysłowych systemów sterowania (ICS) przed 
cyberatakami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga 
wdrożenia kompleksowych i zaawansowanych planów ochrony. 
Należy zidentyfikować zagrożenia, słabe punkty systemów, 
a zastosować odpowiednie normy i standardy, wraz z obiegiem 
dokumentów. 

↙ Rys. 1. Zagrożenia 
dla bezpieczeństwa 
systemów sterowa-
nia mogą pocho-
dzić z różnych źró-
deł. Ponadto mogą 
się zdarzyć nieza-
mierzone pomyłki 
z powodu błędów 
proceduralnych 
w sieci sterowania.

Niezabezpieczone 
porty drukarek

Wszelkie zdalne stacje 
robocze

Niezabezpieczone
protokoły

internetowe

Zainfekowane komputery w sieci firmowej zakładu 
– np. poprzez atak na sieć firmową/zarządu

Sieć biurowa zakładu

Sieć firmowa/zarządu

Zainfekowane komputery w biurze zakładu
 – np. przez załączniki do e-maili

Zainfekowane komputery
w fabryce – np. przez 
pamięci typu pendrive

Sieć sterowania działu 
produkcji zakładu

Zamierzone/
niezamierzone

Laptop zewnętrzny wykorzysty-
wany np. do połączeń tymcza-
sowych w celu uzyskiwania 
dostępu do programu

Źródło: Sunil Doddi
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czy ono przede wszystkim połączenia 
z Internetem, to w przypadku środowisk 
ICS chodzi jednak o coś innego.

Obecnie istnieje coraz większa koniecz-
ność zapewnienia zwiększonego bez-
pieczeństwa systemów ICS. Wynika to 
z faktu, że wzrosła liczba zagrożeń dla 
tych systemów, a w związku z tym wpro-
wadzane w życie są odpowiednie regula-
cje i firmy przemysłowe mają zobowią-
zania prawne, moralne i finansowe, aby 
ograniczać te zagrożenia. Norma PN-EN 
IEC 61511: 2016 „Bezpieczeństwo funk-
cjonalne – Przyrządowe systemy bezpie-
czeństwa do sektora przemysłu proceso-
wego” („Functional Safety – Safety instru-
mented systems for the process industry 
sector”) wymaga także wykonywania ana-
liz cyberbezpieczeństwa projektowanego 
przyrządowego systemu bezpieczeństwa 
(safety instrumented system – SIS) w sys-
temach sterowania.

Z powodu niedawnych głosów prote-
stu na temat cyberataków zapewnienie 
bezpieczeństwa systemów ICS postrze-

gane jest coraz bardziej jako konieczność 
ochrony przed hakerami zewnętrznymi. 
Jednak cyberbezpieczeństwo jest tylko 
jedną stroną bezpieczeństwa systemów 
ICS, ponieważ zagrożenia dla nowocze-
snych systemów sterowania realizowane 
są w wielu formach.

Identyfikacja zagrożeń
Zagrożenia mogą być zewnętrzne lub 
wewnętrzne i mogą być kategoryzo-
wane jako umyślne, zamierzone, przy-
padkowe lub niezamierzone. Typowymi 
zagrożeniami zewnętrznymi są ataki hake-
rów (profesjonalistów, amatorów, niedo-
świadczonych crackerów – ang. script kid-
dies), firm konkurencyjnych, rywalizują-
cych organizacji czy państw. Typowymi 
zagrożeniami wewnętrznymi są natomiast 
błędne działania personelu, nieodpo-
wiednie zachowania, niezadowoleni pra-
cownicy itd.

Aby chronić systemy przed zagro-
żeniami zewnętrznymi, należy zrealizo-

wać więcej działań, niż tylko zwiększe-
nie zabezpieczeń sieci. Z kolei nie wszyst-
kich zagrożeń wewnętrznych można unik-
nąć przez wzmocnienie procedur czy poli-
tyk wewnętrznych w firmie. Dlatego opty-
malne bezpieczeństwo systemu ICS osią-
gane jest poprzez zwiększenie zabezpie-
czeń sieci oraz wdrożenie prawidłowych 
polityk i procedur.

Identyfikacja słabych punktów 
bezpieczeństwa systemów ICS
Systemy ISC zwykle były wykorzysty-
wane jako samodzielne, ale obecnie wiele 
się zmieniło. Współczesne systemy ICS są 
wrażliwe na zagrożenia zewnętrzne głów-
nie z powodu wykorzystywania technolo-
gii COTS (commercial off-the-shelf, dostęp-
nej „z półki”) oraz dużej i rosnącej ilo-
ści podłączeń w sieci Internet z wielu 
powodów (np. firmy oferujące zdalny 
dostęp dla pracowników). Zagrożenia 
wewnętrzne występują głównie z powodu 
błędnych działań osób.

www.controlengineering.pl
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Podstawowymi słabymi punktami sys-
temu sterowania są nieadekwatne poli-
tyki/procedury, brak realizacji obrony 
w głąb (defense-in-depth), nieodpowied-
nia kontrola zdalnego dostępu, nieprawi-
dłowa konserwacja oprogramowania, nie-
adekwatna komunikacja bezprzewodowa 
w sterowaniu, wykorzystywanie przepu-
stowości sieci sterowania do celów nie-
związanych ze sterowaniem, nieprzestrze-
ganie konieczności wychwytywania nie-
odpowiednich działań w systemie, brak 
uwierzytelniania danych w sieci sterowa-
nia, nieodpowiednie wsparcie krytycz-
nych komponentów i systemów. Zagroże-
nie dla sieci sterowania może pochodzić 
z różnych źródeł (rys. 1).

Popularne firewalle mogą pomóc 
w przerwaniu drogi dostępu zagrożenia 
do systemu. Zainstalowanie firewalla jest 
łatwe, natomiast jego odpowiednie zapro-
gramowanie trudne. Tymczasem niepra-
widłowo skonfigurowany firewall oznacza 
brak firewalla w ogóle.

System SIS (bezpieczeństwa) jest 
podatny na zagrożenia, jeśli wykorzystuje 
się technologie COTS. Szczególnie wtedy, 
gdy są one zintegrowane jako część sieci 
sterowania i komunikują się za pomocą 
niezabezpieczonego, otwartego protokołu. 

Zagrożenie dla systemu SIS może prowa-
dzić do awarii lub strat.

Dostępność systemu jest podstawo-
wym celem, ponieważ systemy ICS reali-
zują operacje ciągłe i krytyczne czasowo. 
Jednak sprawą najważniejszą jest bez-
pieczeństwo personelu. W środowiskach 
IT znaczenie ma poufność danych, zaś 
dostępność systemu nie jest priorytetem. 
Nie wydarzy się nic strasznego, jeśli przez 
kilka godzin nie będzie dostępu do Inter-
netu. W środowiskach ICS firmy nie mogą 
pozwolić sobie na utratę kontroli nad sys-
temem nawet na kilka sekund.

Standardy i normy bezpieczeństwa
dla systemów ICS
Organy państwowe oraz organizacje prze-
mysłowe opracowują standardy i normy 
bezpieczeństwa, w których podają 
wytyczne i sugerują najlepsze praktyki 
wzmacniania zabezpieczeń systemów 
przed potencjalnymi zagrożeniami.

Niektóre z tych standardów i norm to:
 →  Komitetu ISA99 – Bezpieczeństwo w sys-
temach sterowania i automatyki przemy-
słowej (Industrial Automation and Control 
Systems Security)/seria standardów PN- 
-EN IEC 62443;

 →  Narodowego Instytutu Standaryzacji 
i Technologii USA (National Institute of 
Standards and Technology – NIST) – SP 
800-82 – Przewodnik po Bezpieczeństwie 
Przemysłowych Systemów Sterowania 
(Guide to Industrial Control Systems 
Security);

 →  Północnoamerykańskiej Korporacji ds. 
Niezawodności Elektrycznej (North Ame-
rican Electric Reliability Corporation – 
NERC) – seria standardów CIP (critical 
infrastructure protection, ochrona infra-
struktury krytycznej).

Podobnie jak cykl życia bezpieczeństwa 
funkcjonalnego, cykl życia cyberbezpie-
czeństwa zależy także od trzech podsta-
wowych komponentów: analizy, wdroże-
nia i utrzymania. Cykl życia jest procesem 
ciągłym, gdzie niebagatelną rolę odgrywa 
sprzężenie zwrotne. Proces ten może 
być wizualizowany jako funkcja regula-
cji proporcjonalno-różniczkująco-całkują-
cej (PID), tam gdzie sposób reagowania 
na zagrożenia (regulowana zmienna) jest 
dostosowywany na podstawie danych ze 
sprzężenia zwrotnego tak, aby osiągnąć 
akceptowalny poziom ryzyka/cel zabez-
pieczenia (punkt nastawy) i jest procesem 
ciągłym (rys. 2).

Dla części firm utrzymanie budżetu 
na wdrażanie i obsługę cyklu życia cyber-
bezpieczeństwa jest trudne. Bez wsparcia 
kierownictwa i zarządu w takich firmach 
cykl życia cyberbezpieczeństwa najpraw-
dopodobniej się zakończy. W takich przy-
padkach warto przedstawić zarządowi 
analizę przypadku biznesowego (business 
case), w której w skrócie zaprezentowane 
są potencjalne zagrożenia, ich konsekwen-
cje (fizyczne, ekonomiczne, wpływy spo-
łeczne) oraz możliwe zyski dla firmy.

W firmie powinna zostać przeprowa-
dzona ocena ryzyka, aby dopasować dzia-
łania do potrzeb danej organizacji. Może 
on obejmować plan, środowisko testowe 
oraz dane techniczne i dokumentację.

Do wykonania takiej oceny ryzyka do-
stępne są różne narzędzia. Można wybrać 
ocenę jakościową lub ilościową, na pod-
stawie wymagań organizacji, aby oszaco-

↙ Rys. 2. Obrona w głąb może być zrealizowana 
przez wzmocnienie środków zabezpieczeń. 
Jeśli zabezpieczenia sieci zostaną złamane, to 
można temu przeciwdziałać za pomocą pra-
widłowych polityk i procedur.

Bezpieczeństwo 
fizyczne i środowiska

Bezpieczeństwo
sieci

Polityki
i procedury

ICS

Zagrożenie

Zagrożenie

Zagrożenie

Zagrożenie

TEMAT NUMERU

Źr
ód

ło
: S

un
il 

Do
dd

i



wać wpływ cyklu życia bezpieczeństwa. 
W ocenie ilościowej wykorzystywane są 
zebrane uprzednio dane. W ocenie jako-
ściowej wymagane jest prawidłowe zdefi-
niowanie parametrów oceny konsekwencji.

W odpowiednich środowiskach testo-
wych ocenę wrażliwości na zagrożenia 
może wykonać skaner. Wyniki otrzymane 
z takiego skanera, jak pokazano na rys.1, 
nie są wystarczające. Same zabezpiecze-
nia systemu ICS nie chronią przed cyber-
atakami, ale skuteczna ochrona wymaga 
również zaangażowania personelu zakładu 
oraz zastosowania odpowiednich zabez-
pieczeń fizycznych i środowiskowych.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
fizycznego mogą obejmować kontrolowa-
nie dostępu do obszarów o ograniczonym 
dostępie, monitoring (CCTV), czujniki 
ruchu, systemy kamer termowizyjnych 
oraz inne środki. Ochrona środowiskowa 
przed pyłem, temperaturą oraz toksycz-
nymi gazami może być zrealizowana za 
pomocą prawidłowego systemu ogrzewa-
nia, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz 

odpowiednich systemów alarmowych do 
identyfikacji awarii.
Świadomość, odpowiednie polityki 

i procedury są bardzo ważne dla prze-
ciwdziałania przypadkowym i wewnętrz-
nym zagrożeniom. Odnosząc się znów do 
rys. 1 – np. zainfekowane pamięci typu 
pendrive mogą bezpośrednio zagrażać 
sieci sterowania/fabrycznej. Dostęp i kon-
trola uwierzytelniania przy uzyskiwaniu 
dostępu oraz wykonywaniu poszczegól-
nych działań muszą być realizowane za 
pomocą odpowiednich polityk i procedur, 
ustalonych wcześniej dla danego zakładu. 
Można także wykorzystywać logi, aby śle-
dzić poziomy dostępu. 

Plany bezpieczeństwa muszą także 
być ustalone podczas pisania oprogramo-
wania do zapewnienia bezpieczeństwa 
oprogramowania. W systemie sterowa-
nia powinny być wykorzystywane kom-
ponenty mające certyfikat cyberbezpie-
czeństwa. Technika obrony w głąb jest 
konieczna, aby zabezpieczyć system ICS 
i zminimalizować ryzyko.

Ponieważ cyberzagrożenia zmieniają 
się szybko, zarządzanie zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa powinno być procesem 
ciągłym. Konieczne jest wykonywanie 
okresowych przeglądów i audytów cyklu 
życia cyberbezpieczeństwa, aby utrzymać 
ciągłość realizacji operacji w zakładzie. 
Obejmuje to zarządzanie łatkami progra-
mowymi, aktualizację programów antywi-
rusowych oraz utrzymanie świadomości 
trendów i zagrożeń w przemyśle.

Sunil Doddi Sunil Doddi jest inżynierem ds. systemów 
sterowania w firmie Hydro-Chem, 
należącej do firmy Linde Engineering 
North America. 
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F irmy mogą osiągnąć niższy poziom 
zagrożenia cyberbezpieczeństwa 
dla swoich przemysłowych syste-

mów sterowania (ICS) poprzez zbudowa-
nie planu obrony w głąb infrastruktury 
sieciowej (defense-in-depth) i postępowa-
nie według podanych w niniejszym arty-
kule ośmiu wskazówek.

W obecnym nowoczesnym świe-
cie inteligentnej produkcji technolo-
gie Internetu Rzeczy (IoT) oraz Przemy-
słu 4.0 przynoszą istotne korzyści firmom 
przemysłowym walczącym z konkuren-
cją – a usieciowienie jest drogą do przy-
szłości. Niektóre z firm są w czołówce, 
jeśli chodzi o zadbanie o cyberbezpie-
czeństwo, jednak inne nie traktują tego 
tematu poważnie aż do chwili, gdy zaist-
nieje cyberzagrożenie albo nastąpi cyber-
atak. Zbudowanie solidnej strategii cyber-
bezpieczeństwa pomagającej w zapobie-
ganiu cyberatakom wymaga całościo-

wego podejścia i stworzenia wielu warstw 
zabezpieczeń. Poniżej podano kluczowe 
wskazówki, których uwzględnienie jest 
podstawą opracowania solidnego planu 
cyberbezpieczeństwa systemu ICS.

Plan zapewnienia cyberbezpie-
czeństwa poprzez obronę w głąb
„Obrona w głąb” jest terminem używa-
nym do opisania strategii planowania 
mającej na celu warstwowe zabezpiecze-
nie systemu ICS. Odnosi się ona do ideal-
nego stanu posiadania wielu warstw sys-
temów zabezpieczeń i kontroli dostępu. 
Oczywiście należy rozpocząć działa-
nia od zidentyfikowania zagrożeń dla 
systemu sterowania – wewnętrznych, 
zewnętrznych, fizycznych i wirtualnych. 
Trzeba oszacować znaczenie każdego 
z tych zagrożeń. Zebrana wiedza będzie 
pomocna przy najlepszym przydzielaniu 
budżetu na skuteczny plan cyberbezpie-
czeństwa.

Należy wykonać kompleksowy plan 
zmniejszania tych zagrożeń do akcepto-
walnego poziomu (który będzie różny dla 
każdej firmy). Następnie opracować pro-

Keith Mandachit
Sean Creager
Jay Steinman

Cyberbezpieczeństwo 
w hiperusieciowionym świecie
Wdrożenie strategii cyberbezpieczeństwa skierowanej przeciw 
zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym jest kluczowym 
działaniem w kierunku zabezpieczenia przemysłowego systemu 
sterowania (ICS) we współczesnych zakładach przemysłowych.

→ Na zdjęciu widoczny jest klasyczny przełącz-
nik sieciowy (switch). Dla sieciowego przemy-
słowego systemu sterowania taki switch jest 
tylko jednym z elementów warstwowej archi-
tektury cyberbezpieczeństwa. 
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 →  W jaki sposób zabezpieczać 
i chronić przemysłowy sys-
tem sterowania (ICS).
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cedury przeciwdziałania każdemu z tych zagrożeń czy cyber-
włamań w przypadku ich wystąpienia. Zaplanować moni-
toring systemu sterowania i sygnały alarmowe, które będą 
ostrzegać użytkowników, że właśnie trwa włamanie lub miało 
ono miejsce.

1 Segmentacja
Segmentacja jest strategią obrony w głąb, wykorzystującą 
zasadę podziału sieci – wydzielenia warstw w celu ograni-
czenia wielkości szkód, które mogą powstać na skutek cyber-
włamania. W strategii tej wewnątrz większej sieci tworzy 
się mniejsze, odizolowane, niezależne i samowystarczalne 
sieci (segmenty), co ma na celu zapobieganie niepożądanemu 
dostępowi do całej sieci i ograniczeniu podatności całego sys-
temu na cyberwłamania. Segmentacja może być wykonana 
fizycznie przy wykorzystaniu dodatkowego sprzętu, takiego 
jak kable i przełączniki (switche), jednak sposób ten jest cza-
sochłonny i droższy od innego – wirtualnego.

Izolowane sieci są tworzone w granicach większego sys-
temu przez wykorzystanie wirtualnych sieci lokalnych 
(VLAN). Segmentacja może być bardzo podstawowa, taka jak 
odseparowanie sieci hali produkcyjnej od sieci biurowej firmy 
przemysłowej, lub bardziej złożona, polegająca na utworzeniu 
oddzielnego segmentu dla każdego gniazda produkcyjnego.

Na przykład w przemyśle farmaceutycznym każde gniazdo 
produkcyjne lub linia pakująca mogą być segmentowane indy-
widualnie i odseparowane od siebie. Jeśli segmenty sieciowe 
muszą się komunikować, to dodatkowe zabezpieczenie można 
uzyskać za pomocą firewalla. Firewall jest zwykle oddzielnym 
urządzeniem, które decyduje o tym, czy ruch sieciowy jest 
dozwolony, czy blokowany.

W przypadku fabryk regionalnych posiadanie sieci seg-
mentowej chroni cały system przed potencjalnie katastroficz-
nym uszkodzeniem. Jeśli wymagana jest dalsza separacja, to 
w każdej fabryce mogą być utworzone segmenty dla takich 
systemów, jak oprzyrządowania, sterowania i wizualizacji.

2 Strefa zdemilitaryzowana
Specjalnym przypadkiem segmentacji sieci jest strefa zdemili-
taryzowana (demilitarized zone – DMZ), utworzona pomiędzy 
systemami przemysłowymi i produkcyjnymi, sieciami biuro-
wymi oraz IT firmy lub Internetem. Chociaż nie jest standar-
dowo wdrażana w systemach ICS, strefa DMZ spełnia ważną 
rolę w pewnych sytuacjach. Prawidłowo zaprojektowana nie 
pozwala bowiem na ruch sieciowy bezpośrednio pomiędzy 
siecią biurową czy Internetem a siecią systemu ICS. Wewnątrz 
tej strefy serwery lub inne urządzenia działają jako „pośred-
nicy” w komunikacji w całej strefie.

3 Regularne kopie zapasowe i uaktualnienia
Należy zapewnić regularne wykonywanie kopii zapasowych
systemów. Tworzyć obrazy dla całych twardych dysków 
i kopie maszyn wirtualnych oraz przechowywać dane konfi-
guracyjne i programy na takich nośnikach jak serwery NAS 
(network attached storage). Kopie zapasowe powinny być 

Oszczędź czas i pieniądze dzięki inteligentnym rozwiązaniom 
transportowym firmy igus . Gotowe do montażu systemy 
e-prowadników  z modułowym stojakiem readychain  dostarczane 
bezpośrednio do maszyny. Bezpieczny i łatwy w montażu. 
Te i inne opcje stojaka pod adresem igus.pl/stojak-readychain

® ®

®

konfekcjonowane ... 
przetransportowane ... 
działające ...

  

Zaoszczędź 80% 
w kosztach procesu ...

e-prowadnik igus  ... przenoszenie energii 
w ruchu staje się prostsze ...

Od pojedynczych komponentów po gotowe rozwiązania 
inżynierskie dla Twojej branży - e-prowadnik igus®

 

klenkiewicz@igus.pl     ®plastics for longer life

®

igus.pl/stojak-readychain

stojak readychain  - stojak do szybkiego montażu®

Odwiedź nas:
Balt Expo Gdańsk
9-11 września
hala B, stoisko 6.11

PTG Katowice
10-13 września
stoisko: A31

Energetab Bielsko-Biała
17-19 września
hala J, stoisko 22

https://www.igus.pl/info/harnessed-energy-chain-systems-assembly-transport-rack?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
https://www.igus.pl/info/harnessed-energy-chain-systems-assembly-transport-rack?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
mailto:klenkiewicz@igus.pl


28 CONTROL ENGINEERING POLSKA

duplikowane – zapisywane także na innym
urządzeniu, poza zakładem, w celu uzy-
skania dodatkowego zabezpieczenia. Nie 
ma znaczenia, jak bezpieczna jest obrona, 
trzeba mieć świadomość, że nigdy nie jest 
pewna w 100%. Kopie zapasowe są klu-
czem do szybkiego i bezproblemowego 
odzyskania danych i sprawności systemu.

Należy posiadać aktualne wersje sys-
temów, instalując najnowsze łatki, oraz 
modernizować wszystkie komputery, 
które wykorzystują jeszcze nieobsługi-
wane już systemy operacyjne, takie jak 
Microsoft Windows XP lub Windows 
2000. Na tych przestarzałych platfor-
mach słabe punkty mają często charakter 
publiczny, zaś odpowiednie łatki nie są 
już dłużej oferowane przez producenta.

Należy uzyskać listę dystrybucyjną 
e-maili od producentów sprzętu automa-
tyki w celu otrzymywania odpowiednich 
biuletynów i informacji na temat cyber-
bezpieczeństwa. Dodatkowo warto śledzić 
aktualności Krajowego Systemu Cyberbez-
pieczeństwa (www.gov.pl/web/cyfryzacja
/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa).

4 Zabezpieczenia specjalnego 
przeznaczenia
Kilka firm produkuje cyberzabezpiecze-
nia opracowane specjalnie dla systemów 
ICS. Są to firewalle sprzętowe i progra-
mowe. Narzędzia te umożliwiają defi-
niowanie reguł, zarządzanie zezwole-
niami na komunikację urządzeń z syste-
mem oraz określanie, które porty i proto-
koły urządzenia te mogą wykorzystywać. 
Firewall blokuje komunikację dla istnieją-
cych urządzeń, aby zapewnić prawidłowy 
przepływ danych w sieci. Ponadto rozpo-
znaje sytuacje, gdy komunikacja sieciowa 
nie wygląda tak, jak powinna, i wówczas 
blokuje ruch sieciowy. Poza blokowaniem 
ruchu danych w firewallu można ustawić 
powiadomienia lub alarmy informujące 
o takich sytuacjach.

5 Należy opracować silną kulturę 
bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo łączy odpowiedzial-
ność i edukację. Wiele zagrożeń i ataków
pochodzi z wewnątrz lub jest przypadko-
wych, co podkreśla potrzebę zapoznania
personelu z tym procesem oraz sprawie-
nia, aby był on czujny. Należy stworzyć 
ciągły plan edukacji oraz zawrzeć w nim 

proces szkoleń dla przyszłych pracowni-
ków. Szkolić pracowników w zakresie po-
wszechnych taktyk inżynierii społecznej. 
Inżynieria społeczna (social engineering) 
jest sztuką manipulowania ludźmi w taki 
sposób, że ujawniają oni poufne infor-
macje. Są to e-maile typu phishing, które 
wydają się pochodzić z legalnego źródła, 
lub telefony od osób próbujących skłonić
pracowników do ujawnienia informacji. 
Należy nauczyć personel, na co muszą 
zwrócić uwagę, w jakie linki nie klikać 
i jak unikać innych powszechnych pułapek.

6 Należy wdrożyć ograniczenia 
dostępu i unikalne hasła
Należy stosować strategię „najmniejszych 
przywilejów”, w której dany pracow-
nik ma dostęp tylko do tego, co mu jest 
potrzebne do wykonywania swoich zadań, 
i do niczego więcej. Trzeba przymusić 
użytkowników do posiadania unikalnych 
haseł i nigdy nie pozostawić w systemie 
ustawionego domyślnego hasła. Ponadto 
użytkownicy nie powinni zapisywać haseł 
na widoku publicznym, w pobliżu sprzętu 
lub gdziekolwiek indziej. Tam, gdzie to 
możliwe, należy zastosować uwierzytel-
nianie dwupoziomowe (two-factor authen-
tication), wykorzystując takie technologie, 
jak kod zmienny (rolling code), zabezpie-
czenia biometryczne itd. Uwierzytelnianie 
dwupoziomowe powinno być obowiąz-
kowe dla wszystkich urządzeń oferujących 
zdalny dostęp do systemu wewnętrznego.

7 Obrona przed dostępem fizycznym
Prawidłowe środki cyberzabezpieczeń 
fizycznych bywają często przeoczone. 
Działania w celu realizacji obrony przed 
dostępem fizycznym należy rozpocząć od 
zabezpieczenia wejścia do zakładu. Trzeba 
rozważyć zatrudnienie pracowników 
ochrony, zastosowanie systemów kon-
troli dostępu, ogrodzeń i drzwi z zamkami 
na klucz w celu kontroli dostępu do sys-
temów infrastruktury krytycznej, takich 
jak serwery i sterownie komputerowe sys-
temów sterowania procesami technolo-
gicznymi i produkcji (SCADA). Usunąć 
z programowanych sterowników logicz-
nych (PLC) klucz umożliwiający zmianę 
programu, jeśli jest on dostępny. Należy 
zamykać na klucz szafy sterownicze, aby 
uniemożliwić dostęp do nich osobom nie-
upoważnionym. Ponadto wyłączyć lub 

zablokować porty USB systemu sterowa-
nia. Poprzez te porty mogą być wprowa-
dzone wirusy albo kradzione dane, zaś 
pracownicy mogą przypadkowo wprowa-
dzić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, 
ładując przez nie telefony komórkowe.

8 Należy utrzymywać dobre relacje 
z integratorem systemów
Posiadanie „drugiej pary oczu”, która zna 
od wewnątrz i z zewnątrz systemy auto-
matyki firmy przemysłowej, jest nieoce-
nionym zasobem. Na przykład w 2017 r. 
na całym świecie dokonano serii ata-
ków na firmy przy użyciu oprogramo-
wania typu ransomware (szyfrującego 
dane i żądającego okupu za podanie klu-
cza). Zaufany integrator systemów, który 
posiada gruntowną znajomość aplika-
cji ICS i procesów swojego klienta oraz 
staranną dokumentację zainstalowanego 
u niego oprogramowania, w tym najnow-
sze kopie zapasowe, może pomóc w przy-
padku takiego cyberataku lub po jego 
wystąpieniu oraz w przywróceniu prawi-
dłowego działania systemu.

Wdrożenie strategii obrony w głąb dla 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa nie 
musi być kosztownym i czasochłonnym 
przedsięwzięciem. Wdrożenie kilku środ-
ków obrony znacznie zwiększy poziom 
bezpieczeństwa dla systemu ICS. Integra-
torzy systemów sterowania współpracują 
bezpośrednio z działem informatycznym 
firmy klienta przy projektowaniu i insta-
lowaniu pożądanych technologii cyberbez-
pieczeństwa w zakładzie produkcyjnym 
oraz przeprowadzają szkolenia pracowni-
ków tego zakładu.

Integratorzy systemów pracują razem 
z klientami lub w razie potrzeby mogą 
działać jako doradcy.

Keith Mandachit Keith Mandachit jest dyrektorem ds. 
technicznych, Sean CreagerSean Creager starszym 
inżynierem elektrykiem, a Jay Steinman Jay Steinman 
inżynierem mechanikiem w firmie 
Huffman Engineering Inc. 
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Jakie działania można dodat-
kowo podjąć w Państwa 
zakładzie w celu ochrony 
systemu ICS?
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K ażdy proces produkcyjny niesie ze 
sobą nieodłączne zagrożenia. Aby 
osiągnąć najwyższy stopień bez-

pieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, nie-
zbędne jest wdrożenie skutecznej separa-
cji systemów sterowania procesami i sys-
temów bezpieczeństwa, co jest wymagane 
dla zachowania zgodności z normami bez-
pieczeństwa funkcjonalnego i cyberbezpie-
czeństwa. Stawka jest bardzo wysoka ze 
względu na istniejące zagrożenia dla zdro-

wia pracowników, zasobów firmy oraz 
środowiska naturalnego.

Dla lepszego zrozumienia interakcji 
pomiędzy bezpieczeństwem a cyberbez-
pieczeństwem pomocne będzie wyjaśnie-
nie kilku terminów. Istnieje bowiem wiele 
definicji bezpieczeństwa. Definicją ogólną 
bezpieczeństwa jest brak zagrożeń. Ozna-
cza to, że warunki są uznawane za bez-
pieczne, gdy nie ma niebezpieczeństwa. 
Często nie jest możliwe wyeliminowanie 
wszystkich potencjalnych zagrożeń, szcze-
gólnie w złożonych systemach.

Bardziej rozpowszechnioną defini-
cją bezpieczeństwa jest brak nieakcepto-
walnych zagrożeń. Zmniejszanie zagrożeń 
do akceptowalnego poziomu jest zada-
niem systemów bezpieczeństwa funkcjo-

Alexander Horch

Łączenie bezpieczeństwa 
i cyberbezpieczeństwa 
w aplikacjach sterowania procesami przemysłowymi
Zrozumienie interakcji pomiędzy funkcjami i systemami bezpieczeń-
stwem a cyberbezpieczeństwem w aplikacjach sterowania pro-
cesami przemysłowymi jest niezwykle ważne. Tylko takie podejście 
pozwala na podejmowanie lepszych decyzji o znaczeniu 
ogólnym dla całej firmy.

W skrócie

 →  Systemy bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego chro-
nią ludzi, zakłady i środo-
wisko. Ich przeznaczeniem 
jest zapobieganie wypad-
kom i unikanie przestojów 
sprzętu lub systemów.

 →  Ryzyko cyberataków na sys-
temy sterowania procesami 
wzrosło na skutek postępu-
jącej digitalizacji i może sta-
nowić główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa systemów 
oraz pracowników.

 →  Systemy niezależne od tech-
nologii sterowania proce-
sem oferują najwyższy sto-
pień bezpieczeństwa i cyber-
bezpieczeństwa dla aplikacji 
krytycznych.

Proces produkcyjnyProces produkcyjny

Sterowanie i monitoringSterowanie i monitoring

Zapobieganie i łagodzenieZapobieganie i łagodzenie

Reagowanie w przypadku awariiReagowanie w przypadku awarii

Źródło: Control Engineering Europe/Hima

↖ Rys. 1. Norma PN-EN IEC 61511 
opisuje zarówno oddzielne 
warstwy zabezpieczeń dla ste-
rowania i monitoringu, zapobie-
gania i ograniczania ryzyka, jak 
i procedury reagowania w przy-
padku awarii.

http://www.controlengineering.pl
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nalnego. Bezpieczeństwo danej aplikacji 
zależy od funkcji odpowiadającego jej sys-
temu technicznego, takiego jak sterownik 
bezpieczeństwa. Jeśli system ten spełnia 
swoją funkcję zabezpieczającą, to aplika-
cja ta jest uważana za funkcjonalnie bez-
pieczną.

Można to wyjaśnić na dwóch nastę-
pujących przykładach. Ropa naftowa 
wypływająca z rurociągu i narażająca 
na niebezpieczeństwo ludzi przebywają-
cych w pobliżu jest problemem związa-
nym z bezpieczeństwem. System, który 
nie potrafi zapobiec oblodzeniu rurociągu, 
nawet gdy oczekuje się od niego realizacji 
tego zadania, i powodujący w ten sposób 
powstanie sytuacji krytycznej, jest proble-
mem związanym z bezpieczeństwem funk-
cjonalnym. Systemy bezpieczeństwa funk-
cjonalnego chronią ludzi, zakłady i środo-
wisko, a ich przeznaczeniem jest zapobie-
ganie wypadkom oraz eliminacja przesto-
jów sprzętu lub systemów.

Oddzielne warstwy zabezpieczeń 
zmniejszają zagrożenia
W branży przemysłu procesowego wzra-
sta świadomość znaczenia odpowiednich 
standardów i norm bezpieczeństwa sys-
temów. Norma techniczna PN-EN IEC 
61511, Bezpieczeństwo funkcjonalne – 
Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do 
sektora przemysłu procesowego (Func-
tional safety – Safety instrumented sys-
tems for the process industry sector) defi-
niuje najlepszy sposób zmniejszania 
ryzyka wystąpienia wypadków i przesto-
jów. Opisuje ona zarówno oddzielne war-
stwy zabezpieczeń dla sterowania i moni-
toringu, zapobiegania i powstrzymywa-
nia, jak i procedury reagowania w przy-
padku awarii (rys. 1). Każda z tych 
trzech warstw zapewnia specyficzne funk-
cje zmniejszania ryzyka, wszystkie zaś 
wspólnie łagodzą zagrożenia wynikające 
z całego procesu produkcyjnego.

Norma PN-EN IEC 61511 ponadto 
zaleca niezależność, różnorodność 
i fizyczną separację każdej warstwy zabez-

pieczeń. Aby spełnić te wymagania, funk-
cje różnych warstw muszą być dostatecz-
nie niezależne od siebie. Nie wystarcza 
zastosowanie różnych modułów We/Wy 
dla tych warstw, ponieważ systemy auto-
matyki są także zależne od funkcji w sys-
temach magistrali We/Wy, jednostkach 
centralnych CPU i oprogramowaniu. 

Aby były uważane za autonomiczne, 
zgodnie z normą PN-EN IEC IEC 61511 
warstwy zabezpieczeń, systemy bezpie-
czeństwa i systemy sterowania procesami 
muszą być oparte na różnych platformach 
oraz fundamentach i zasadach dewelo-
perskich. Mówiąc wprost, oznacza to, że 
architektura systemu musi zasadniczo 
być zaprojektowana tak, aby żaden kom-

ponent na poziomie systemu sterowania 
procesem lub na poziomie bezpieczeństwa 
nie mógł być użyty jednocześnie.

Rosnące ryzyko
W ciągu ostatnich 10 lat zagrożenie cyber-
atakami na systemy przemysłowe wzro-
sło z powodu postępującej digitalizacji. 
Poza narażeniem na niebezpieczeństwo 
informacji ataki te coraz bardziej stwa-
rzają bezpośrednie zagrożenie bezpie-
czeństwa systemów. Dlatego też operato-
rzy tych systemów muszą być świadomi 
zagrożeń i im przeciwdziałać. Może to być 
zrealizowane na różne sposoby. W odróż-
nieniu od systemów bezpieczeństwa funk-

↘ Rys. 2. Norma PN-EN IEC 62443 wymaga 
oddzielnych stref dla sieci przedsiębiorstwa, 
sterowni, systemu SIS oraz systemu BPCS. 
Każdy z tych elementów musi być zabezpie-
czony za pomocą firewalla w celu zapobiega-
nia nieautoryzowanemu dostępowi.
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cjonalnego, których przeznaczeniem jest 
ochrona ludzi, systemy ochrony cyberbez-
pieczeństwa zabezpieczają techniczne sys-
temy informatyczne zarówno przed zamie-
rzoną lub niezamierzoną manipulacją, jak 
i przed atakami, których celem jest zakłó-
cenie procesów produkcyjnych lub kra-
dzież tajemnic przemysłowych.

Bezpieczeństwo procesów i ludzi oraz 
cyberbezpieczeństwo coraz bardziej się 
zazębiają. Cyberbezpieczeństwo odgrywa 
kluczową rolę, szczególnie dla syste-
mów zorientowanych na bezpieczeństwo, 
ponieważ stanowi ostatnią linię obrony 
przed potencjalną katastrofą.

Standardy i normy definiują 
platformę
Zachowanie zgodności z międzynaro-
dowymi standardami i normami jest 
konieczne w projektowaniu, działaniu 
i specyfikacji sterowników bezpieczeń-
stwa. Norma PN-EN IEC 61508, Bezpie-
czeństwo Funkcjonalne (Functional Safety) 
jest podstawowym standardem dla syste-
mów bezpieczeństwa, które mają zasto-
sowanie dla wszystkich systemów zorien-
towanych na bezpieczeństwo (elektrycz-
nych, elektronicznych oraz programowal-
nych urządzeń elektronicznych). PN-EN 
IEC 61511 jest podstawową normą dla 
przemysłu procesowego i jednoznacznie 
definiuje kryteria dla doboru komponen-
tów funkcji bezpieczeństwa.

Musi być także wzięta pod uwagę seria 
standardów cyberbezpieczeństwa zawar-
tych w normie PN-EN IEC 62443 – Bez-
pieczeństwo w systemach sterowania 
i automatyki przemysłowej, dotyczącej 
zabezpieczeń informatycznych (IT) w sie-
ciach i systemach. Norma ta określa sys-
tem zarządzania dla bezpieczeństwa sieci 
informatycznych, oddzielne warstwy 
zabezpieczeń z wzajemnie niezależnymi 
funkcjami operacyjnymi i zabezpieczenia 
oraz środki zapewniające bezpieczeństwo 
sieci IT w ciągu całego cyklu życia sys-
temu. Ponadto wymaga ona oddzielnych 
stref dla sieci biurowej (przedsiębiorstwa), 
sterowni, przyrządowego systemu bezpie-
czeństwa (safety instrumented system – 
SIS) oraz podstawowego systemu sterowa-
nia procesem (basic process control system 
– BPCS). Każdy z tych elementów musi 
być zabezpieczony za pomocą firewalla 
w celu zapobiegania nieautoryzowanemu 
dostępowi (rys. 2).

Cyberbezpieczeństwo 
jako element projektu
Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo są 
blisko związanymi ze sobą aspektami sys-
temów procesowych, które należy roz-
ważać zarówno osobno, jak i jako całość.

Standaryzowany sprzęt i oprogramo-
wanie w systemach sterowania procesami
wymagają regularnych modernizacji i aktu-
alizacji w celu usuwania słabych punktów 
w oprogramowaniu i systemie operacyj-
nym. Jednak złożoność architektury opro-
gramowania czyni trudnym lub niemoż-
liwym ocenę ryzyka na drodze analitycz-
nej, co może być wynikiem np. aktualiza-
cji systemu. Aktualizacje systemu stero-
wania procesami mogą wpłynąć na funk-
cje systemu bezpieczeństwa zintegrowa-
nego z systemem sterowania.

Aby uniknąć krytycznych błędów 
wynikających z aktualizacji systemów ste-
rowania, wraz z nieprzewidywalnymi ich 
konsekwencjami w procesach mających 
związek z bezpieczeństwem, system stero-
wania procesami musi być technologicz-
nie oddzielony od systemu bezpieczeń-
stwa. Dla uzyskania efektywnego cyber-
bezpieczeństwa nie wystarczy zmoderni-
zować istniejący system poprzez wypo-
sażenie go w dodatkową funkcjonal-
ność oprogramowania. Każde rozwią-
zanie bezpieczeństwa funkcjonalnego 
musi być stworzone i opracowane już od 
samego początku, z uwzględnieniem ele-
mentów cyberbezpieczeństwa. Odnosi się 
to w równej mierze do oprogramowania 
układowego, jak i użytkowego.

Przykładem efektywnego zabezpie-
czenia jest firmowy system operacyjny, 
zaprojektowany jako dedykowany dla 
aplikacji zorientowanych na bezpieczeń-

stwo oraz do uruchamiania na auto-
nomicznych sterownikach bezpieczeń-
stwa. Obejmuje on wszystkie funkcje ste-
rowników bezpieczeństwa PLC i wyłą-
cza wszystkie inne funkcje, sprawiając, 
że jest odporny na typowe ataki na sys-
temy informatyczne. Jednostka centralna 
CPU i procesor komunikacyjny muszą być 
oddzielne ze względu na bezpieczeństwo 
operacyjne, nawet w przypadku ataku 
skierowanego na procesor komunikacyjny.

Sterowniki pozwalają na obsługę kilku 
fizycznie odseparowanych od siebie sieci 
przez pojedynczy procesor komunikacyjny 
lub moduł procesora. Zapobiega to bezpo-
średniemu dostępowi do sieci automatyki 
z podłączonej deweloperskiej stacji robo-
czej. Dodatkowo nieużywane interfejsy 
mogą być wyłączane indywidualnie. 

Wspólną cechą standardów dla prze-
mysłu procesowego i cyberbezpieczeństwa 
jest wymagana separacja systemów SIS 
i BPCS. Ta niezależność systemów bezpie-
czeństwa jest dobrym pomysłem z prak-
tycznego i ekonomicznego punktu widze-
nia. Systemy SIS i BPCS mają na przy-
kład bardzo różne cykle życia i wskaźniki 
zmiany. W efekcie operatorzy systemów 
mogą dowolnie wybierać najlepsze w swo-
jej klasie rozwiązania pochodzące od róż-
nych producentów.

Systemy niezależne od technologii pro-
cesu, które mogą być zintegrowane z sys-
temami sterowania procesami pomimo 
fizycznej separacji, oferują najwyższy sto-
pień bezpieczeństwa i cyberbezpieczeń-
stwa dla aplikacji krytycznych. Są najlep-
szym sposobem zwiększenia niezawod-
ności operacyjnej i dyspozycyjności sys-
temów procesowych. Ponadto zwiększają 
ogólną rentowność procesu produkcyjnego.

Alexander Horch Alexander Horch jest szefem działu 
badawczo-rozwojowego oraz działu 
zarządzania produktem w firmie HIMA 
Paul Hildebrandt. 

CE

Warto rozważyć

Jakie inne działania mogą 
podjąć firmy przemysłowe, 
aby lepiej chronić swoje sys-
temy sterowania procesami 
przed zagrożeniami dla bez-
pieczeństwa i cyberbezpie-
czeństwa?

www.controlengineering.pl

Cyberbezpieczeństwo 
odgrywa kluczową rolę, 
szczególnie dla systemów
zorientowanych na bez-
pieczeństwo, ponieważ 
stanowi ostatnią linię 
obrony przed potencjalną 
katastrofą.

http://www.controlengineering.pl
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Przep ywomierze Proline
– nowe mo liwo ci w pomiarach przep ywu

Wybór odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej to skompli-
kowany i czasoch onny proces, który aktualnie skutkuje zmian  
podej cia do kwestii pomiarów. Dost pne urz dzenia pomiarowe 
ju  dawno przesta y s u y  jedynie do jednej konkretnej czynno ci, 
a w zamian umo liwiaj  holistyczne podej cie do procesu: atwiejsz  
integracj  i obs ug  ze strony utrzymania ruchu, planowanie prze-
stojów czy autodiagnostyk . Wszystkie te sk adowe pozwalaj  
znacznie szybciej przewidywa  i eliminowa  ewentualne problemy 
w procesach przemys owych.

Czego zatem mo emy oczekiwa  od przep y-
womierzy w obecnych czasach?

1 Mo liwo  integracji 
i komunikacji

Szybka i bezproblemowa integracja z syste-
mami sterowania to priorytet dla wi kszo-
ci u ytkowników. Konieczne s  wi c szeroko 

poj te mo liwo ci komunikacyjne, ró norod-
no  dost pnych protoko ów cyfrowych oraz 
przysz o ciowa rozbudowa. To jednak jest 

obecnie standardem. Jak skuteczniej mo na 
pomóc w wykorzystaniu przep ywomierzy? 
Zaawansowane urz dzenia z serii Proline 
maj  zintegrowany serwer WWW, co pozwala 
na znacznie szybszy dost p do urz dzenia 
w celu konfiguracji, podgl du ustawie  oraz 
diagnostyki. Nie s  tutaj równie  konieczne 
adne specjalistyczne komunikatory oraz apli-

kacje producenta – wystarczy zwyk a prze-
gl darka internetowa oraz pod czenie do 
interfejsu sieciowego (RJ-45), dost pnego 
wewn trz obudowy przetwornika. 

Nale y równie  pami ta , e mo liwo ci 
komunikacyjne to nie tylko po czenia prze-
wodowe – obecnie przep ywomierze maj  
równie  mo liwo  po czenia bezprzewodo-
wego poprzez WLAN. Daje nam to szerokie 
pole manewru w trudno dost pnych miej-
scach, gdzie bezpo rednie podej cie do urz -
dzenia jest niemo liwe. Warto wi c wiedzie , 
e ka dy smartfon mo e s u y  jednocze nie 

do konfiguracji urz dze  pomiarowych.

2 Budowa modu owa 
Cz sto podnoszony jest temat zwar-

tej i kompaktowej budowy urz dze . Z dru-
giej strony istnieje konieczno  serwisowania 
danego urz dzenia. Nasuwa to do  prosty 
wniosek – konstrukcja modu owa umo liwia 
samodzieln  napraw  lub rozbudow  urz -
dzenia. Przep ywomierze Promag/Promass 
300 maj  w wersji kompaktowej 3 sloty, 
a w wersji rozdzielnej a  4 sloty modu ów 
wej /wyj . Co to oznacza? Prost  wymian  
oraz rozbudow  w przypadku gdy po cza-
sie konieczne b dzie doposa enie urz dzenia 
w dodatkowe wyj cie sygna owe. Co wi cej, 
karty sygna owe dost pne w serii 300/500 
s  uniwersalne, a wi c to u ytkownik samo-
dzielnie definiuje z poziomu menu, czy karta 
ma pracowa  jako wej cie/wyj cie analo-
gowe, wej cie/wyj cie statusu czy te  wyj cie 
impulsowe (licznikowe). W praktyce zwi ksza 
nam to elastyczno  zastosowanych rozwi -
za  oraz pozwala znacznie obni y  ewentu-
alne stany magazynowe.

3 Przep ywomierze elektro-
magnetyczne Promag – praca 

bez odcinków prostych
Przep ywomierze elektromagnetyczne s  nie-
zwykle lubiane ze wzgl du na jako  pomiaru 
w stosunku do ceny. Metoda elektromagne-
tyczna ma jednak swoje ograniczenia – jednym 
z nich jest konieczno  stosowania odcinków 
prostych przed oraz za urz dzeniem.

Nowy Promag W mo e pracowa  bez odcin-
ków prostych, nie trac c przy tym na swojej
dok adno ci. Co to oznacza w praktyce?
Oszcz dno ci. Cz sto w przypadku moderni-
zacji istniej cych instalacji nie ma miejsca na 
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zapewnienie prawid owych odcinków pro-
stych. Endress+Hauser wychodzi naprzeciw 
takim ograniczeniom, umo liwiaj c prac  
urz dzenia bezpo rednio za zw k  czy kola-
nem ruroci gu. D ugie badania nad algoryt-
mem kompensacji pomiaru oraz wieloletnie 
do wiadczenie w produkcji przep ywomie-
rzy elektromagnetycznych pozwoli y na osi -
gni cie niepewno ci pomiarowej na pozio-
mie nawet do 0,2%.

4 Przep ywomierze elektro-
magnetyczne – jednoczesny 

pomiar przewodno ci
Woda oraz surowce p ynne s  obecnie naj-
wa niejszym medium na ziemi. Kontrola jej 
jako ci jest wi c niezwykle istotn  kwesti , 
która mo e by  weryfikowana na etapie uj -
cia. Przep ywomierze Promag maj  zinte-
growany pomiar przewodno ci, co pozwala 
na monitoring jako ci wody ju  na etapie 
jej pobierania ze studni g binowych czy te  
zbiorników powierzchniowych. Pomiar ten 
skutecznie umo liwia szybk  reakcj  w przy-
padku przekroczenia ogólnie przyj tych norm 
i przekierowanie strumienia wody do ponow-
nego oczyszczenia.

5 Przep ywomierze masowe 
Coriolisa – laboratoryjne 

dok adno ci wprost na instalacji
Przep ywomierze masowe Coriolisa od zawsze 
by y kojarzone z najbardziej zaawansowa-
nymi urz dzeniami do pomiaru przep ywu. 
Obecnie istnieje wiele ró nych, sprawdzo-
nych rozwi za , jednak Endress+Hauser 
postanowi  zrobi  krok naprzód. Nowy 
Promass Q jako jedyny na rynku ma opa-
tentowany system wzbudzania rur pomia-
rowych dwiema cz stotliwo ciami (MFT). 
Co nam to daje w praktyce? Rozwi zanie 
wielu problemów aplikacyjnych – pomiary 
mediów z faz  gazow  (zagazowanych) oraz 
niezwykle dok adny pomiar g sto ci, nie-
spotykany dotychczas na instalacjach obiek-
towych (0,0002 g/cm³). Kalibracja g sto-
ci o rz d lepsza ni  aktualnie dost pne na 

rynku urz dzenia pozwoli a wej  na wy szy 
poziom w pomiarach jako ciowych. Pomiary 
st enia oraz koncentracji, np. alkoholu czy 
cukru (Brix, Plato), jeszcze nigdy nie by y tak 
dok adne, a w po czeniu z kompensacj  fazy 
gazowej pozwalaj  na znaczne poszerzenie 
mo liwo ci pomiarowych. Za adunek/roz-
adunek cystern mediami, takimi jak oleje, 

kleje, melas czy nawet mleko, oraz pomiar 
napowietrzonych mediów (bran a spo yw-
cza) nie stanowi ju  problemu.

6 Diagnostyka urz dzenia
Ka de urz dzenie pomiarowe powinno 

odznacza  si  wiarygodnym oraz powtarzal-
nym pomiarem. Konieczne s  wi c dodat-
kowe algorytmy pozwalaj ce na diagno-
styk  urz dzenia. Obecnie na rynku istnieje 
bardzo wiele rozwi za  tego typu, st d te  
Endress+Hauser k adzie szczególny nacisk na 
rozwój zaawansowanej diagnostyki o nazwie 
Heartbeat Technology. Jest to atestowana 
przez TÜV diagnostyka urz dze , umo liwia-
j ca monitoring oraz weryfikacj  pomiaru 
zgodnie z ISO9001. Redundantne wzorce 
zabudowane w urz dzeniu pozwalaj  na 
wychwycenie odchy ki w stosunku do war-

to ci referencyjnych na poziomie 0,01%, co 
przek ada si  na ufno  na poziomie a  do 
98%. Dodatkowo przep ywomierz pozwala 
na wydruk kompletnego raportu w postaci 
pliku .pdf, potwierdzaj cego pe n  sprawno  
urz dzenia, co jest szczególnie przydatne 
podczas zewn trznych audytów.

7 Wiarygodny serwis
Niezale nie od mo liwo ci pomiarowych 

czy diagnostycznych danego urz dzenia, bar-
dzo wa ne kwestie to rzetelno , wiarygod-
no  oraz odleg o  od najbli szego biura ser-
wisowego. Endress+Hauser posiada rozbu-
dowan  sie  regionalnych biur serwisu na 

terenie Polski wraz z central  we Wroc awiu, 
gdzie do dyspozycji klientów jest równie  
Helpdesk, pomagaj cy w rozwi zywaniu pro-
blemów przez telefon. 

Podsumowanie
Jak prezentuje si  obecnie rynek aparatury 
kontrolno-pomiarowej? Najwa niejszym ele-
mentem w planowaniu procesu powinno 
by  rozs dne podej cie i niezamykanie si  na 
nowe rozwi zania. Technologie cz sto umo -
liwiaj  si gni cie znacznie dalej, ni  zak a-
dali my dotychczas, dlatego zaufaj wielolet-
niemu do wiadczeniu i szeregowi sprawdzo-
nych rozwi za  Endress+Hauser.

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
www.pl.endress.com/heartbeat 
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Nazwa nowego kontrolera Saia PCD® 
QronoX pochodzi od „chronos”, grec-
kiego s owa „czas”. Przys owie mówi 

„Jak w szwajcarskim zegarku”. Zegar jest sym-
bolem szwajcarskiej kultury przemys owej 
i reprezentuje jego wysoki poziom precyzji. 
Nowy kontroler uciele nia obie te cechy. 

Jego architektura jako systemu automa-
tyki sk ada si  z trzech elementów: sprz tu, 
oprogramowania (system operacyjny QNX) 
i narz dzia do programowania.

Tak zbudowany system – niezawodny i nowo-
czesny – to synonim nowej ery automatyki. 

Zaprojektowany 
do krytycznych aplikacji

Po pierwsze stabilno , czyli system 
operacyjny QNX
QNX to jedyny system operacyjny posiada-
j cy certyfikat nienaruszalno ci bezpiecze -
stwa SIL. Jego charakterystyczn  cech  jest 
bardzo wysoki poziom niezawodno ci dzia-
ania, mo liwy do osi gni cia dzi ki zasto-

sowaniu mikroj dra. Mikroj dro pe ni funk-
cje zarz dzaj ce procesami, komunika-
cj  mi dzyprocesorow , obs ug  przerwa  

i wyj tków. Wszystkie inne zadania realizo-
wane s  w przestrzeni adresowej. 

QNX jest rozwi zaniem, w którym nie ma 
rozdzia u na operacje systemowe i operacje 
u ytkownika. Poszczególne aplikacje i sterow-
niki umieszczone s  w wyodr bnionych prze-
strzeniach adresowych, dzi ki czemu poja-
wiaj cy si  w jednym miejscu b d nie ma 
wp ywu na dzia anie pozosta ych aplikacji 
i procesów realizowanych w systemie. QNX 
zapewnia p ynno  dzia ania. 

Ten sam system, który pracuje w elektrow-
niach atomowych czy na stacji kosmicz-
nej, mo e równie  pracowa  na komórce 
(BlackBerry) – a od premiery Saia PCD® 
QronoX – tak e w sterowniku! 

Po drugie cyberbezpiecze stwo
Saia PCD® QronoX to pierwszy na rynku 
cyberbezpieczny system sterowania. Jest 

Premiera 2019. 
Nowa generacja 
sterowników
Saia PCD QronoX 
to rozwi zanie dla wymagaj cych 
bezpiecze stwa i stabilno ci.
PCD3.M6893 – najlepsze rozwi zanie do krytycznych aplikacji 
i infrastruktury. Po czenie nowoczesnego programowania PLC 
w j zyku wysokiego poziomu oraz najbardziej innowacyjnych 
rozwi za  w zakresie cyberbezpiecze stwa.

gr.  (Chrónos) < gr.  (chrónos)  czas

Wojciech Znojek, wiceprezes zarz du, dyrektor generalny, SABUR Sp. z o.o.

Jak zapewni  bezpiecze stwo przedsi biorstwa 
na poziomie sterowania?

Naruszenia zabezpiecze  kluczowych systemów sterowania przedsi -
biorstwem zdarzaj  si  coraz cz ciej. Dlatego tak wa ne jest wprowa-
dzanie zabezpiecze  dla wszystkich obszarów i zasobów, w obr bie ca-
ej infrastruktury, w tym tak e na brzegu sieci.

Jednym z g ównych wyzwa , jakie stoj  przed osobami zarz dza-
j cymi infrastruktur  wspó czesnych systemów automatyki, jest wy-
bór takich rozwi za , które gwarantowa yby stabilno  firmy. Polityka 
bezpiecze stwa firm musi obejmowa  spójne zasady w odniesieniu do 
urz dze , sieci i systemów oraz okre la  procesy cis ej wspó pracy ze-

spo ów IT i OT w celu podnoszenia bezpiecze stwa zak adu jako ca o ci. Taka wspó praca 
to dla organizacji kompleksowy wgl d w zagro enia pochodz ce z ró nych róde .

Saia PCD® QronoX to rozwi zanie o kluczowym znaczeniu dla rynku, dope niaj ce obraz 
bezpiecznej infrastruktury.

#Saia PCD® Sterownik QronoX IEC
Sterownik swobodnie 
programowalny 
(zgodnie z norm  IEC 61131-3)

#Saia PCD® QNX
System operacyjny

#Saia PCD® QronoX ECS 
Oprogramowanie programistyczne 
(ECS – engineering 
and commissioning suite)

ARCHITEKTURA
SYSTEMU
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zgodny ze standardem automatyki przemy-
s owej ANSI ISA 62443. Jego poziom bez-
piecze stwa cybernetycznego w przemys o-
wych systemach kontroli i sterowania okre-
lony zosta  na poziomie SL3, a docelowo 

osi gnie poziom SL4. Ten wysokowydajny 
sterownik posiada wbudowane zabezpiecze-
nia, które umo liwiaj  bezpieczne po czenie 
z Internetem i chmur  obliczeniow . 

System operacyjny jest zaszyfrowany i zna-
kowany – w czaj c w to wszystkie dane, 
aplikacje i komunikacj . W rezultacie ope-
ratorzy s  dobrze chronieni przed nieupo-
wa nionym dost pem do danych oraz sys-
temu kontroli procesu. Kopia zapasowa two-
rzona jest w oddzielnej partycji. Dane zapi-
sywane na karcie pami ci SD przypisane s  
do jednego urz dzenia, zabezpieczaj c je
tym samym przed nieuprawnionym dost -
pem. Nieautoryzowana próba przeniesie-
nia karty SD na inne urz dzanie powoduje 
automatyczne usuni cie zapisanych na niej 
informacji.

Po trzecie kompatybilno
Sterownik PCD3.M6893 oferuje mo liwo  
programowania obiektowego w j zyku wyso-
kiego poziomu. Zosta  zaprogramowany 
zgodnie z norm  bran ow  IEC 61131-3 doty-
cz c  rozwoju aplikacji, co oznacza wspar-
cie wszystkich zdefiniowanych w normie j zy-
ków (bloki funkcyjne, funkcje sekwencyjne, 
tekst strukturalny, w czaj c programowanie 
obiektowe). Pe na kompatybilno  ze spraw-
dzonym i szeroko przyj tym systemem 
PCD3 I/O zapewnia mu solidne i niezawodne 
dzia anie. 

Dzi ki sterownikowi IEC istniej ce ju  insta-
lacje mo na atwo dostosowa  do nowych 
funkcji dzi ki wymianie zaledwie jednego 
elementu instalacji na Qronox.

Jednoczesne wsparcie 
do 14 portów komunikacyjnych
atwa i bezproblemowa integracja systemu 

obejmuje do 14 interfejsów komunikacyjnych 
i zapewnia pe n  swobod  w zakresie cze-
nia ró nych protoko ów za po rednictwem 
standardu IP i portów szeregowych. W ród 
dost pnych protoko ów wymieni  nale y 
OPC-UA, MQTT, protoko y IT, Modbus, CAN, 

Profinet, MP-Bus, Dali, M-Bus, a tak e inne 
niestandardowe.

W skrócie
• Programowanie w j zyku wysokiego poziomu 

zgodnie z norm  IEC 61131-3 zapewnia spo-
eczno ci deweloperów wi ksz  elastyczno  

i mo liwo  wykorzystywania ju  opublikowa-
nych rozwi za .

• Zgodno  ze standardem ANSI ISA 62443, 
zabezpieczenia po cze  z Internetem 
i chmur  oraz szyfrowanie przesy anych 
i przechowywanych danych stanowi  pod-
staw  cyberbezpiecze stwa aplikacji.

• Wsparcie wielu portów komunikacyjnych 
w jednym sterowniku PLC pozwala na swo-
bodne czenie ró nych protoko ów za 
po rednictwem standardu IP i portów szere-
gowych.

• Pe na kompatybilno  z szeroko przyj tym 
systemem PCD3 I/O zapewnia solidne i nieza-
wodne dzia anie. 

Marta Mozio, kierownik projektów, Sabur Sp. z o.o.

Jakie s  przyczyny rosn cego zagro enia cyberatakami 
i jakie s  ich potencjalne cele? 

Obecnie najbardziej nara one na cyberataki s  przemys owe systemy 
sterowania, nazywane te  systemami ICS (Industrial Control Systems). 
Celem takich ataków jest przej cie kontroli nad elementami wykonaw-
czymi wchodz cymi w sk ad systemu automatyki lub zablokowanie pra-
cy urz dzenia steruj cego takim systemem. W praktyce oznacza to atak 
na komputer z systemem SCADA lub sterownik PLC. 

Przemys owe systemy sterowania, które jeszcze kilka lat temu pra-
cowa y jako elementy odizolowane, dzi  bazuj  na otwartych platfor-
mach. Punkty styku z teleinformatyczn  sieci  przedsi biorstwa oraz 

fakt realizowania czno ci za po rednictwem Internetu lub niewystarczaj co chronio-
nych warstw infrastruktury sieciowej obni aj  poziom ich bezpiecze stwa. Z drugiej strony, 
z uwagi na ogóln  dost pno  narz dzi do przeprowadzania kierowanych cyberataków, re-
alne zagro enie jest du o wy sze ni  kilka lat wcze niej. Zapewnienie cyberbezpiecze stwa 
jest obecnie coraz trudniejsze, a jednocze nie coraz bardziej istotne z punktu widzenia za-
chowania ci g o ci wiadczonych us ug.

Wprowadzenie na rynek pierwszego sterownika zapewniaj cego bezpiecze stwo na 
wszystkich poziomach komunikacji ze wiatem – dost pu do danych i stabilno ci pracy sys-
temu – to wa ny moment. 

Na t  premier  czekali my od dawna. Nowa generacja urz dze  PLC to pocz tek nowej ery.

SABUR Sp. z o.o.
ul. Pu awska 303, 02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 43 53
email: sabur@sabur.com.pl
www.sabur.com.pl

Rys. Jednoczesne wsparcie 
do 14 portów komunikacyjnych
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Systemy wspomagające  
zarządzanie produkcją
Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy sięgają po systemy wspierające 
zarządzanie produkcją, które z powodzeniem wspomagają procesy 
realizowane w zakładzie – począwszy od planowania produkcji, 
harmonogramowania i obliczania zapotrzebowania materiałowego, 
poprzez kontrolę kolejnych etapów procesu produkcyjnego oraz 
sterowanie produkcją, a skończywszy na raportach i zestawieniach.

S ystemy informatyczne wspierające 
zarządzanie produkcją zagościły 
już na dobre na polskim rynku. Są 

implementowane w wielu różnych gałę-
ziach przemysłu – począwszy od branży 
spożywczej aż po firmy produkujące na 
potrzeby lotnictwa. Zaletami systemów 
zarządzających produkcją są m.in.: możli-
wość zintegrowania z urządzeniami moni-
torującymi przebieg procesu, przyjazne 
raportowanie zapewniające łatwą i przej-
rzystą kontrolę realizowanych działań, 
dostęp do aktualnych informacji oraz 
dokumentacji. Systemy dają przedsiębior-
com możliwość optymalnego wykorzysta-
nia mocy produkcyjnych oraz posiada-
nych zasobów.

Aplixcom Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.aplixcom.pl
ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.astor.com.pl
BPSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.bpsc.com.pl
COPA-DATA Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.copadata.com
EBKF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ebkf.eu
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Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk
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Łatwe integrowanie z innymi 
systemami
Jak podkreśla Paweł Czepiel z firmy VIX 
Automation, wśród rozwiązań IT dla pro-
dukcji szczególne miejsce zajmują systemy 
klasy MES. Ich kluczowe funkcjonalno-
ści wspomagają monitorowanie, analizę 
i optymalizację zagadnień dotyczących 
efektywności produkcji, jakości, ale także 
śledzenia produkcji w toku. Kluczowe 
coraz częściej staje się jednak ich łatwe 
integrowanie z innymi systemami stoso-
wanymi przez klientów. Mowa tu m.in. 
o systemach APS (harmonogramowa-
nie produkcji), WMS (zarządzanie maga-
zynem) lub CMMS (systemy informa-
tyczne dedykowane działom utrzymania 
ruchu). Przede wszystkim jednak integra-
cja dotyczy wymiany informacji z syste-
mami biznesowymi. To powoli standard, 
który pojawia się w coraz większej licz-
bie zapytań ze strony klientów. Systemy 
klasy MES idealnie nadają się do tego, 
aby przyjąć listę zleceń z systemu ERP, 
a następnie zalogować wszystkie istotne 
informacje na temat wytwarzanych pro-
duktów, by na koniec przesłać informa-
cję zwrotną do systemu nadrzędnego na 
temat rzeczywistych danych dotyczą-
cych zrealizowanej produkcji. Tu nie ma 
już miejsca na standardowe mechanizmy 
oparte na „kartce papieru”. Jak wyjaśnia 
przedstawiciel firmy VIX Automation, 
znakomita większość realizowanych przez 
firmę projektów dotyczących wdrożenia 

www.controlengineering.pl

W ostatnich latach 
zachodzą bardzo dyna-
miczne zmiany na 
rynku systemów do 
zarządzania produk-
cją. Obecne trendy to: 
digitalizacja, chmura 
oraz nieuniknione 
przenikanie się syste-
mów automatyki z sys-

temami IT oraz ściśle powiązane z nimi 
cyberbezpieczeństwo. I chociaż w Polsce 

pojawiają się już pierwsze takie aplikacje, 
to nadal mamy do czynienia raczej z teo-
retyzowaniem i próbą przewidzenia skut-
ków wykorzystywania tych nowości w pro-
cesach produkcyjnych. Jeśli chodzi o samą 
kondycję rynku, to z perspektywy COPA-
-DATA wynika, że od kilku lat w Polsce trwa 
bardzo dobra koniunktura, co odnotowu-
jemy w zwiększających się z roku na rok 
obrotach. Sprzyja nam również fakt, że 
w obliczu konieczności obniżenia kosztów 
produkcji, wynikających m.in. z dużego 

wzrostu kosztów mediów, głównie energii, 
oraz braku pracowników, firmy coraz chęt-
niej skłaniają się do optymalizowania pro-
cesów produkcji, wykorzystując m.in. sys-
temy do zarządzania produkcją.

Z punktu widzenia COPA-DATA w Pol-
sce główni odbiorcy to wciąż: branża ener-
getyczna – zarówno producenci, jak i dys-
trybutorzy, branża spożywcza i napojowa, 
w tym browary i rozlewnie wód mineral-
nych. Coraz większy jest również udział 
branży farmaceutycznej.

Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny/prokurent w firmie COPA-DATA Polska 

Dynamiczne zmiany na rynku systemów do zarządzania produkcją

Maciej Wachowski z firmy MSC.COM.PL

Coraz wyższy poziom informatyzacji polskich przedsiębiorstw

Obecnie rośnie ogólny poziom informatyzacji polskich przedsię-
biorstw. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja informatyczna. 
10 lat temu większość firm była zarządzana za pomocą arkuszy 
w Excelu. Dziś do głosu dochodzi nowe pokolenie kadry zarządza-
jącej, które nadal potrafi posługiwać się Excelem, ale coraz częściej 
jego funkcjonalności oczekuje bezpośrednio w systemach zarzą-
dzania produkcją i przedsiębiorstwem, a dodatkowo szuka nowych 
funkcji, takich jak:

→  nowe systemy do analiz biznesowych, tzw. Business 
Intelligence (BI);

→  łatwy i automatyczny przekaz danych produkcyjnych do księgowości, kontrolingu 
i pozostałych działów;

→  integracja z wiodącymi narzędziami do wizualizacji i analizy danych (Qlik, Tableau itp.);
→  integracja z narzędziami Google Big Query oraz Google Cloud Platform 

i Microsoft Azure;
→  integracja z pozostałymi narzędziami zarządzania przedsiębiorstwem, których ilość 

i wykorzystanie stale rośnie, m.in.:
  systemy do zarządzania zadaniami i projektami, już nie tylko zleceniami i zamówieniami,
  systemy do zarządzania majątkiem firmy,
  systemy do zarządzania uprawnieniami w firmie (z dodatkowymi procedurami 

wymuszonymi obecnie przez RODO),
  systemy do zarządzania komunikacją wewnątrzfirmową i powiadomieniami,
  systemy do ogólnego i uniwersalnego zarządzania procesami biznesowymi w przed-

siębiorstwie (ang. Business Process Management – BPM).

Zgodnie z ww. obserwacjami dostosowujemy nasze systemy do zmieniających się 
potrzeb klientów. Kto ze swoimi produktami i systemami dostosuje się szybciej, ten 
wygra w przyszłości.

http://www.controlengineering.pl
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systemów klasy MES pomaga praktycz-
nie całkowicie wyeliminować klasyczne 
metody raportowania produkcji. Mówi się 
o tym jako o „paperless manufacturing”, 
czyli prowadzeniu procesów produkcyj-
nych z wyeliminowaniem ręcznego logo-
wania i analizy danych. Papier jest nie-
efektywny, stwarza ogromne możliwo-
ści do popełnienia błędów, generuje pro-
blemy oraz nie pozwala na zaawansowaną 
analizę i wgląd w czasie rzeczywistym 
w procesy produkcyjne. Doświadcze-
nia klientów pokazują, że czasem wystar-
czy zacząć od automatycznego zalogowa-
nia podstawowych informacji z produkcji 
typu start/stop maszyny, aby móc jedno-
znacznie wskazać problemy na produkcji. 

Jeśli chodzi o już wspomnianą możli-
wość integracji systemu IT dla produkcji 
z innymi systemami stosowanymi przez 
klienta, to aspekt ten jest obecnie szcze-
gólnie podkreślany przez dostawców. 
Jak zauważa Maciej Wachowski z firmy 
MSC.COM.PL, na podstawie kilkuletnich 
obserwacji potrzeb i trendów na polskim 
rynku systemów zarządzania produk-
cją można stwierdzić, że choć same pro-
cesy produkcyjne są dość konserwatywne 
w swoim rozwoju, to w ostatnich latach 
zdecydowanie zwiększyło się zapotrzebo-
wanie na integrację z funkcjami lub sys-
temami wsparcia produkcji i zarządzania 
firmą. Sporo doświadczeń przechodzi do 
przedsiębiorstw produkcyjnych z zupeł-
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Gerard Błaszczak, menedżer ds. sprzedaży w firmie Monitor ERP System

Ceny maleją, a możliwości rosną

Polski przedsiębiorca jest w bardzo komfortowej sytuacji przy wy-
borze narzędzi IT na produkcję, ponieważ dzisiaj rozwiązania infor-
matyczne średniej klasy za 200–350 tys. złotych potrafią już to, co 
10 lat temu było tylko zarezerwowane dla systemów za miliony zło-
tych. Praktycznie tym, co jest potrzebne, aby podtrzymać elastycz-
ność w organizacji i nie wpaść w kosztowne szaleństwo zmian, jest 
wdrożenie systemu ERP. Wybrane systemy już mają APS planowa-
nie produkcji , DMS zarządzanie dokumentacją, workflow elektro-
niczny obieg dokumentów, zarządzanie magazynem WMS, moni-
torowanie produkcji MES, analizy wielopoziomowe i wymiarowe 

poprzez BI. Dzięki takim funkcjonalnościom możemy świadomie podejmować decyzje 
bez niepotrzebnych dodatkowych kosztów przy ciągłym przeplanowywaniu. Notabene 
ciągłe i umiejętne przeplanowywanie zleceń jest naszą mocną stroną, kiedy zachodni 
przemysł stara się unikać zmian.

Polski przemysł małych i średnich firm produkcyjnych dojrzał do wprowadzania za-
awansowanych systemów IT, a rynek IT rozumie już, że siła systemu nie tkwi w usztyw-
nieniu procesów, lecz w elastyczności z wiarygodnymi danymi. Szwedzki i niemiecki 
rynek pokazał to bardzo dobrze, jak technologia połączona ze skalą małych firm potrafi 
zbudować potęgę na rynku światowym zgodnie z strategią Industry 4.0. 

Polski przedsiębiorca najczęściej oczekuje od oprogramowania ERP, aby wsparło pla-
nistę w planowaniu i optymalizowaniu produkcji. Biuro konstrukcyjne i technolog chcą 
rejestrować szereg zmian w dokumentacji i produkcji. Działy sprzedaży i zakupów chcą 
posiadać wiedzę o statusie zleceń z informacją szczegółową z zakresu jakości produktu, 
zarządzania partią. Na końcu dnia menedżer oczekuje aktualnej informacji o kosztach 
rzeczywistych za pomocą BI. Jeszcze 10 lat temu taki „koncert życzeń” był niewykonal-
ny za pomocą jednego rozwiązania informatycznego w budżecie 250 tysięcy złotych.

System SCADA-MES 
stanowi dzisiaj jedno 
z podstawowych 
narzędzi jednocze-
śnie optymalizują-
cych i monitorujących 
procesy produkcyjne 
dynamicznie rozwija-
jących się organizacji. 
Lata doświadczenia we 

wdrażaniu rozwiązań typu SCADA bazują 
na nieustannym dialogu pomiędzy twór-
cami oprogramowania a klientami. Natu-
ralnym krokiem w ewolucji SCADY jest 

zwiększanie elastyczności i integralności, 
tak by stanowiła proste a zarazem kom-
pletne narzędzie wspierające firmy opera-
cyjnie oraz biznesowo. 

Podążając za ogólnoświatowymi ten-
dencjami oraz wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom kadr zarządzających, SCADA-
-MES migruje do chmury. Wykorzystywa-
nie chmury jako narzędzia biznesowego 
staje się niezaprzeczalnie standardem 
umożliwiającym wymianę danych w cza-
sie rzeczywistym z każdego miejsca na 
świecie. Ten niezwykle istotny krok w roz-
woju automatyki dedykowany jest przede 

wszystkim firmom posiadającym wiele 
zakładów produkcyjnych, chcącym zinte-
grować poszczególne działy przy jednocze-
snej minimalizacji strat zasobów. 

Korzystanie z chmury wydaje się tym 
bardziej korzystne w przypadku koniecz-
nych migracji pomiędzy starym a nowym 
sprzętem, które potrafią być bardzo pro-
blematyczne. SCADA-MES w chmurze sta-
nowi również wygodne rozwiązanie dla 
nowo powstających organizacji, które już 
na wstępie nie muszą ograniczać się do 
korzystania z zamkniętych środowisk pro-
gramistycznych.

Tomasz Czernecki, dyrektor handlowy w firmie Aplixcom Solutions

Czy SCADA-MES może działać w chmurze?



nie innych gałęzi przemysłu: od logistyki 
i marketingu po handel i e-commerce. 
Co istotne, zdecydowanie wzrasta zapo-
trzebowanie na systemy łatwe w użyciu 
i mające możliwość zdalnego i mobilnego 
dostępu.

Coraz wyższy poziom 
automatyzacji
Zdaniem Macieja Wachowskiego z firmy 
MSC.COM.PL w samej produkcji rośnie 
poziom wszelkiego rodzaju automatyzacji 
zarówno maszyn, jak i procesów produk-
cyjnych. Coś, co kiedyś było opcjonalne, 
dziś jest obowiązkowe:

→ procedury technologiczne do obliczania 
normatywów czasu produkcji,

→ procedury do obliczania normatywów 
zużycia materiałów i surowców,

→ procedury do automatycznej kalkulacji 
ceny wyrobu końcowego,

→ stacje komputerowe w halach produkcyj-
nych (tzw. kioski), pozwalające na bieżąco 
monitorować wydajność kanałów produk-

cyjnych oraz pojedynczych pracowników, 
a nawet zgłaszać awarie krytyczne lub 
inne potrzeby serwisowe,

→ systemy rejestracji czasu pracy, pozwa-
lające w łatwy i automatyczny sposób 
budować systemy motywacyjne dla pra-
cowników produkcji,

→ automatyczne systemy kontrolujące i reje-
strujące podstawowe parametry maszyn 
produkcyjnych.

Świat się zmienia, 
a my wraz z nim
Jak słusznie zauważa Gerard Błaszczak, 
menedżer ds. sprzedaży w firmie Monitor 
ERP System, świat przyspieszył w wielu 
obszarach i aspektach. Nowe technologie 
oraz dogodne formy finansowania pozwo-
liły niewielkim fabrykom, zatrudniają-
cym od 50 osób, przejmować skompliko-
wane procesy produkcyjne. Nie jest już 
rzadkością, że podejmowanie ważnych 
decyzji przechodzi z zarządów do struk-
tur kadry średniego szczebla. To, co jesz-

cze 15–20 lat temu potrafiły produkować 
tylko duże firmy, zatrudniające 250–400 
osób, dzisiaj doskonale realizują firmy 
100-osobowe. Jeżeli spojrzymy na to zja-
wisko jeszcze przez charakterystykę krót-

www.controlengineering.pl

Nowe technologie oraz 
dogodne formy finanso-
wania pozwoliły niewiel-
kim fabrykom przejmo-
wać skomplikowane pro-
cesy produkcyjne. To, co 
15–20 lat temu potrafiły
produkować tylko duże 
firmy, zatrudniające 
250–400 osób, dzisiaj 
doskonale realizują firmy 
100-osobowe.

https://i-pcc.pl/
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kich serii, a nawet produkcji jednostko-
wej, co w Polsce jest standardem, samo 
nasuwa się pytanie, jak to jest możliwe. 
Jak radzimy sobie z tak dużym tempem 
rozwoju oraz wzrostem jakości produkcji?

Dużą zasługę ma w tym wypadku 
kadra kierownicza średniego szczebla, 
która wyszła z zarządzania za pomocą 
zeszytów i arkuszy, świadomie wspiera 
się systemami ERP, które nie są już tylko 
osiągalne dla dużych i średnich firm. 
Drugi element układanki to narzędzia 
informatyczne, które weszły na produkcję 
i zbierają wiarygodne informacje o zlece-
niach. Nie bez znaczenia jest też elastycz-
ność organizacji, objawiająca się łatwością 
podejmowania nowych wyzwań w zlece-
niach, świetnym radzeniem sobie z cią-
głymi zmianami na produkcji przy szyb-
kim dostosowaniu się do personalizowa-
nia się rynku i klienta.

Zdaniem Nataszy Rabsztyn-Piekar-
skiej, Marketing Manager w firmie iPCC, 
dla wielu firm – szczególnie tych z sek-
tora SME – system ERP jest w dalszym 
ciągu kluczem do zdobycia i utrzyma-
nia przewagi konkurencyjnej. Nowocze-
sne systemy tego typu usprawniają pro-
cesy, automatyzując wszystkie operacje 
biznesowe i dostarczając precyzyjną infor-
mację w czasie rzeczywistym. W rezulta-
cie następuje redukcja kosztów admini-
stracyjnych i operacyjnych, a producenci 
zarządzają operacjami w sposób proak-
tywny oraz zapobiegają opóźnieniom 
i zakłóceniom. Natomiast systemy APS, 
przeznaczone do zaawansowanego plano-
wania i harmonogramowania produkcji 
oraz zarządzania operacjami produkcyj-
nymi, stają się obecnie jednym z ważniej-
szych priorytetów w firmach, gdyż poma-
gają zoptymalizować produkcję. Mogą 
one poszerzać działanie systemu ERP 
lub MES dzięki możliwościom takim jak 
np. funkcja „przeciągnij i upuść”, plano-
wanie zdolności, scenariusze „co, jeśli” 
czy harmonogramowanie w czasie rzeczy-
wistym.

Jeśli chodzi o rynek ERP, to jak wyja-
śnia Michał Górecko, dyrektor Pionu 
Sprzedaży w firmie BPSC, rośnie on w kil-
kuprocentowym tempie już przynaj-
mniej od kilku lat. Sprzyja temu zarówno 
stabilna sytuacja gospodarcza, dostęp 
do kapitału, jak i cyfrowa transforma-
cja, która po kilku latach dyskusji staje 
się faktem i realną potrzebą. Zwłasz-
cza w kontekście produkcji będącej jedną 
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Michał Górecko, dyrektor Pionu Sprzedaży w firmie BPSC

Rynek rozwija się stabilnie i dwutorowo

Jeśli spojrzymy na dane GUS, to okaże się, że duża część przedsię-
biorstw wdrożyła już systemy ERP. W gronie największych przed-
siębiorstw wypadamy nawet powyżej unijnej średniej – diabeł 
tkwi jednak w szczegółach. Po pierwsze, wciąż blisko połowa firm 
średnich oprogramowania wspierającego zarządzanie w ogóle nie 
posiada. Po drugie, te firmy, które do wdrożenia ERP się przyznają, 
w dużej mierze realizowały projekty implementacji w ograniczo-
nym zakresie. Większość z nich to rozwiązania wyspowe, obejmu-
jące część biznesowych procesów, rzadko wspierające część pro-
dukcyjną. Jest też znacząca część firm, które wdrażały system wiele 

lat temu, w innej rzeczywistości technologicznej i biznesowej. Dziś wymagają one 
wymiany, bo np. nie są wspierane przez producentów albo też koszty integracji z roz-
wiązaniami zewnętrznymi są zbyt wysokie, by utrzymywanie informatycznego ekosys-
temu w takiej postaci było uzasadnione. 

Rynek rozwija się więc stabilnie i dwutorowo. Z jednej strony na zakup systemów 
decydują się firmy, które przechodzą gruntowną cyfryzację i w związku z tym wdrażają 
także system wspierający zarządzanie produkcją, będący fundamentem transformacji. 
Z drugiej strony są przedsiębiorstwa, które wymieniają rozwiązania na nowsze, bardziej 
zaawansowane, wspierające jeśli nie wszystkie, to większość procesów biznesowych, 
w tym także obszar produkcji. 

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniło się podej-
ście do wdrożeń. Rzadko realizuje się obecnie duże, trwające nawet kilka lat projekty 
informatyczne. Na popularności zyskują zwinne metody implementacji. Pozwala to ste-
rować zakresem prac bez przekraczania założonych kosztów i terminów. Przedsiębior-
stwo widzi postępy wdrożeń na bieżąco, co więcej, może wybierać te funkcjonalności, 
które są najbardziej potrzebne, a pozostałe wdrażać później. To pozwala uzyskać znacz-
nie szybszy zwrot z inwestycji. 

Rys. 1. Systemy do zarządzania produkcją mające najwięcej zalet
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z tych branż, które informatyzowały się 
do tej pory najwolniej.

W najbliższych miesiącach nie należy 
spodziewać się dużych zmian – Gartner 
szacuje, że na zaawansowane systemy IT 
biznes przeznaczy w tym roku o 9% wię-
cej środków niż w 2018 r. Z kolei IDC 
zwraca uwagę, że przez trzy najbliższe 

lata inteligentna produkcja będzie priory-
tetem dla przemysłu w Europie. Te trendy 
siłą rzeczy nie ominą Polski, która ekspor-
tuje coraz więcej produktów za granicę 
i musi dostosować się do zmian techno-
logicznych, jakie wprowadzają zachodni 
konkurenci. 

Co do kwestii związanej z dostawcami 
systemów, to jak zauważa Przemysław 
Krzywania, Head Manager w firmie EBKF, 
głównymi dostawcami są duże korpora-
cje, działające w większości przez dystry-
butorów lub integratorów. Ich rozbudo-
wane, kompleksowe rozwiązania, będące 
swoistym „szwajcarskim scyzorykiem”, 
są chętnie kupowane przez klientów, któ-
rzy nie zwracają uwagi, że systemy te są 
skomplikowane i przeskalowane w sto-
sunku do ich rzeczywistych potrzeb. 
Z pomocą przychodzą tutaj autorskie roz-
wiązania mniejszych firm, które dzięki 
swojej zwinności i lekkości struktur są 
w stanie szybciej dostarczyć oprogra-
mowanie lepiej dopasowane do potrzeb 
klienta.

Systemy popularne w produkcji
Z ankiety redakcyjnej wynika, że za naj-
bardziej atrakcyjny system do zarządza-
nia produkcją został uznany MES (Manu-
facturing Execution System – System 
Realizacji Produkcji). Twierdzi tak 72% 
respondentów (rys. 1), a 86% dostaw-
ców uważa, że system ten cieszy się naj-
większym zainteresowaniem wśród klien-
tów. Obecnie z systemu tego korzysta 
36% sondowanych osób, a 22% planuje 
jego zakup w najbliższej przyszłości, m.in. 
w celu monitorowania procesów produk-
cji w czasie rzeczywistym oraz optymali-
zacji działań administracyjnych i uspraw-
nienia przepływu informacji. Pozostałe 
42% respondentów nie korzysta z sys-
temu MES i nie widzi takiej potrzeby, 
twierdząc, że wystarczają im rozwiązania 
zaimplementowane w systemie ERP.

Jeśli chodzi o funkcje systemu MES, to 
zdaniem ankietowanych najważniejsze są: 
zbieranie danych z produkcji oraz moni-
torowanie wydajności produkcji (prze-
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Rzadko realizuje się 
obecnie duże, trwające 
nawet kilka lat projekty 
informatyczne. Na popu-
larności zyskują zwinne 
metody implementacji.
Pozwala to sterować 
zakresem prac bez prze-
kraczania założonych 
kosztów i terminów.

https://liderzymadeinpoland.pl/pl
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stoje, straty, OEE) – 72%, zarządzanie zle-
ceniami produkcyjnymi – 57%, harmono-
gramowanie produkcji oraz rejestr pracy 
maszyn i ludzi w czasie rzeczywistym 
oraz wydajne i elastyczne raportowanie 
– 50%; monitorowanie jakości produkcji 
(specyfikacje, alarmowanie SPC) – 29%, 
traceability – śledzenie produktu końco-
wego (genealogia) – 21%, a także zarzą-
dzanie recepturami – 14%. 

Innym systemem uznanym przez 43% 
ankietowanych za najkorzystniejszy jest 
system ERP (Enterprise Resource Plan-
ning – zaawansowane zarządzanie zaso-
bami). Zdaniem 72% dostawców sys-
tem ten jest obecnie najchętniej wybie-
rany przez klientów. Z przeprowadzonego 
sondażu wynika, że ERP stosowany jest 
na co dzień w zakładach 58% responden-
tów. Jak informuje 35% sondowanych 
osób, obecnie system ten nie jest uży-
wany w przedsiębiorstwie i nie zmieni się 
to w najbliższym czasie. Pozostałe 7% ma 
w planach wdrożenie niebawem systemu 
w zakładzie.

System ERP ceniony jest przez ankieto-
wanych ze względu na swoją funkcjonal-
ność, z czego na szczególną uwagę zasłu-
gują: planowanie produkcji (64%), zarzą-
dzanie zapasami (57%), śledzenie realizo-
wanych dostaw (50%), magazynowanie 
oraz zaopatrzenie (42%), a także zarzą-
dzanie relacjami z klientami (36%).

W czołówce ważnych systemów, 
odznaczających się wieloma zaletami, 
znalazł się również system SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisi-
tion – system nadzorujący przebieg pro-
cesu technologicznego lub produkcyj-
nego), który uzyskał 28% wskazań użyt-
kowników oraz 57% wskazań dostaw-
ców. System ten jest stosowany z powo-
dzeniem w miejscu pracy 29% respon-
dentów. Pozostali ankietowani nie korzy-
stają z tego rozwiązania, gdyż nie widzą 
takiej potrzeby. 

Ci, którzy mają na co dzień do czy-
nienia ze SCADĄ, cenią sobie ten sys-
tem przede wszystkim za takie funkcje, 
jak: zbieranie danych z produkcji (57%), 
zdalne powiadamianie o alarmach (36%), 
raportowanie, bezpłatne drivery komu-
nikacyjne do popularnych protokołów 
automatyki oraz skalowalność (28%), 
archiwizacja danych i trendy (23%), 
polska wersja językowa oraz zdalny do-
stęp do aplikacji za pomocą smartfona/
tabletu (21%).

RAPORT

Paweł Czepiel z firmy VIX Automation

Klienci doceniają indywidualne podejście

Niezwykle interesujące jest, jak wiele firm po zastosowaniu syste-
mów IT zaczyna widzieć prawdziwy obraz swoich procesów. Rze-
czywiste OEE (Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efek-
tywność Wyposażenia), które zaczyna uwzględniać wszystkie prze-
stoje, także te najkrótsze (mikroprzestoje) – daje kluczowe infor-
macje dla kadry zarządzającej. Dzięki temu klienci na tej podstawie 
jeszcze w trakcie wdrożeń pilotażowych mogą podjąć istotne decy-
zje dotyczące zmiany konfiguracji urządzeń czy po prostu – organi-
zacji procesu. 

Wspominając o OEE, warto podkreślić, że jest to obecnie naj-
częściej pojawiające się zagadnienie w zapytaniach do naszej firmy. Specjalizujemy się 
w tym zakresie – przez lata zrealizowaliśmy wiele projektów, wykorzystując nie tylko 
wysoce zaawansowaną platformę software’ową od GE Digital, ale także inne rozwiąza-
nia – w tym nasze autorskie oprogramowanie oparte na profesjonalnej, przemysłowej 
bazie danych klasy historian i narzędziach do wizualizacji produkcji. Klienci doceniają 
indywidualne podejście, które zapewniamy. W mojej ocenie nie ma identycznego pro-
jektu z zakresu wdrożenia systemu do zarządzania produkcją. 

Mimo zastosowania pudełkowych, sprawdzonych rozwiązań zawsze musi zna-
leźć się miejsce na sporą dozę elastyczności i dopasowania do specyfiki danego pro-
cesu. To warunek konieczny, bez którego nie ma możliwości wdrożenia z powodzeniem 
zaawansowanych systemów wspierających produkcję. A miarą tego sukcesu jest nie 
tylko wzrost wydajności produkcji u klienta, kolejne punkty procentowe OEE, czy też 
wyeliminowanie wszechobecnego „papieru”. Dla nas miarą sukcesu jest to, że klient po 
jakimś czasie wraca i chce wdrożyć podobne rozwiązania na kolejnym obszarze produk-
cyjnym lub w kolejnym zakładzie w ramach grupy firm. 
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W opinii 43% dostawców oraz 14% 
użytkowników korzystnym systemem do 
zarządzania produkcją jest również sys-
tem MRP (Material Requirements Plan-
ning – planowanie zapotrzebowania 
materiałowego), będący zbiorem proce-
sów umożliwiającym planowanie potrzeb 
materiałowych na podstawie danych 
o strukturze wyrobu, informacji o stanach 
magazynowych, stanu zamówień w toku 
i planu produkcji.

Zdaniem 14% dostawców i 12% 
użytkowników w zarządzaniu produkcją 
doskonale sprawdza się system CMMS 
(Computerised Maintenance Manage-
ment System – wspomaganie utrzymania 
ruchu). 29% respondentów deklaruje, że 
system ten stosowany jest w ich miejscu 
pracy, natomiast reszta osób nie korzy-
sta z tego rozwiązania i obecnie nie widzi 
potrzeby wdrażania go w swoim przedsię-
biorstwie.

Z doświadczenia ankietowanych 
wynika, że najbardziej użytecznymi funk-
cjami systemu CMMS są: analiza i ocena 

działań w obszarze utrzymania ruchu 
(50%); zarządzanie wyposażeniem przed-
siębiorstwa (43%); planowanie przeglą-
dów i obsługi wyposażenia oraz rejestra-
cja zdarzeń związanych z utrzymaniem 
wyposażenia produkcyjnego i pomiaro-
wego, w tym awarii, remontów, przeglą-
dów (36%); zarządzanie rozliczeniami, 

zakupami i sprzedażą wyposażenia oraz 
zarządzanie personelem służb utrzyma-
nia ruchu, w tym harmonogramem pracy 
(14%).

Według sondowanych użytkowników 
innymi systemami ważnymi z perspek-
tywy zarządzania produkcją są ponadto: 
PLM (Product Lifecycle Management – 
zarządzanie cyklem życia produktu) – 
10% wskazań, Historian – przemysłowa 
baza danych – 8% wskazań, a także PDM 
(Product Data Management – zarządza-
nie danymi produktu) – 6% wskazań. 
Warto dodać, że PLM znajduje zastosowa-
nie w zakładach 14% ankietowanych (8% 
planuje jego wdrożenie), PDM – w przed-
siębiorstwach 15% respondentów (7% 
planuje jego wdrożenie), a przemysłowa 
baza danych typu Historian – w miej-
scach pracy 8% sondowanych osób. Rów-
nież w zakładach 8% ankietowanych sto-
sowany jest system SCM (Supply Chain 
Management – zarządzanie łańcuchem 
dostaw), który jest używany głównie ze 
względu na takie możliwości, jak: przewi-
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Polski przemysł małych 
i średnich firm produk-
cyjnych dojrzał do wpro-
wadzania zaawansowa-
nych systemów IT, a rynek 
IT rozumie już, że siła sys-
temu nie tkwi w usztyw-
nieniu procesów, lecz 
w elastyczności z wiary-
godnymi danymi.

Szybkie przeplanowanie, APS
Rejestracja rzeczywistych kosztów

Rejestracja czasu pracy i kosztów
Monitoring produkcji w czasie 
rzeczywistym

Nieprzewidziane koszty

Ile to nas kosztuje?

MONITOR ERP - system dla firm produkcyjnych

www.monitorerp.pl

http://www.monitorerp.pl
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dywanie popytu na wyroby (50%), syn-
chronizacja przepływu materiałów pomię-
dzy kooperantami (21%), wybór źródeł 
zaopatrzenia oraz sterowanie dystrybucją 
wyrobów (14%), a także nadzór nad dzia-
łaniami logistycznymi firmy (7%).

Z kolei za najważniejsze funkcje sys-
temu PLM zostały uznane przede wszyst-
kim: centralne repozytorium danych 
o produkcie (50%), określanie kosztów 
produktu na wczesnej fazie projektowa-
nia oraz kontrolowanie jakości produkcji 
(22%), zarządzanie zmianami oraz symu-
lacja i analizowanie działań produkcyj-
nych (8%).

Natomiast zwolennicy systemu PDM 
cenią to rozwiązanie głównie za to, że 
umożliwia ono: gromadzenie danych 
o strukturze produktu (50%), zarządza-
nie danymi o produkcie (29%), tworze-
nie dokumentacji procesów wytwarzania 
(26%) oraz elektroniczny obieg dokumen-
tacji (21%).

Kryteria wyboru
Z przeprowadzonego badania wynika, 
że podczas zakupu systemu do zarządza-
nia produkcją największą rolę odgrywają: 
funkcje systemu (78%), możliwość inte-
gracji z innymi systemami (72%) oraz 
koszt zakupu (64%). Jak pokazano na 
rys. 2, mniejsze znaczenie mają koszt eks-

RAPORT

Rys. 2. Kryteria brane pod uwagę podczas zakupu systemu
do zarządzania produkcją

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Ponieważ żaden z sys-
temów, nawet najbar-
dziej rozbudowanych, nie 
będzie w stanie sprostać 
wyzwaniom nowych tech-
nik w oderwaniu od pozo-
stałych zaawansowanych 
technologii, coraz większe 
znaczenie będą mieć plat-
formy integracyjne umoż-
liwiające komunikację 
i współpracę wielu nie-
zależnie rozwijanych roz-
wiązań cyfrowych.
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ploatacji oraz serwis powdrożeniowy (ok. 
40%), a także czas zwrotu z inwestycji 
(ROI) oraz potencjalne zyski (ok. 20%). 
Z kolei na markę producenta zwraca 
uwagę 14% respondentów, a na referen-
cje dostawcy jedynie 7%.

Nieco inne spojrzenie na ten temat 
mają sondowani dostawcy. Z ich perspek-
tywy klienci podczas wyboru systemu 
do zarządzania produkcją oprócz tego, 
że zwracają uwagę na funkcje systemu 
(92%), możliwość integracji z innymi sys-
temami (76%) oraz koszt zakupu (58%), 
to jednak istotnym dla nich kryterium są 
również referencje dostawcy (84%). 

Perspektywa sprzedaży 
poszczególnych systemów
Ankietowanych dostawców zapytaliśmy 
o to, czy w ciągu najbliższych 2–3 lat 
sprzedaż poszczególnych systemów do 
zarządzania produkcją ulegnie zmianie, 
czy też utrzyma się na stałym poziomie. 

W przypadku systemu MES prognozy 
przedstawiają się bardzo optymistycznie 
– 86% twierdzi, że zwiększy się sprzedaż, 
a pozostali uważają, że nie należy spodzie-
wać się tu większych zmian (rys. 3). 

W opinii dostawców za wzrostem 
sprzedaży systemu MES przemawiają 
takie argumenty, jak np. zwiększenie 
potrzeb kontroli kosztów oraz ich opty-
malizacja, dążenie do modernizacji pro-
cesów produkcyjnych i dostosowanie ich 
do trendów światowych, a także zwięk-
szenie konkurencyjności. Ważne jest rów-
nież dążenie do podniesienia efektywno-
ści produkcji w warunkach coraz mniej-
szej dostępności siły roboczej, co głównie 
wynika z realizacji koncepcji Przemysłu 
4.0 oraz potrzeby pełnej kontroli i wydaj-
ności procesów.

Rosnąca świadomość firm produkcyj-
nych w zakresie możliwości, jakie niesie 
Przemysł 4.0, sprzyja uruchamianiu pro-
jektów dotyczących cyfryzacji produkcji – 
w ten obszar doskonale wpisuje się wdro-
żenie systemu klasy MES.

Optymistyczne są również prognozy 
sprzedaży systemu SCADA, bowiem 72% 
dostawców jest przekonanych, że coraz 
więcej klientów będzie w najbliższych 
latach zainteresowanych ich nabyciem, 
m.in. ze względu na takie czynniki, jak 
wzrost efektywności produkcji, kontrola 
nad urządzeniami i maszynami oraz ogra-
niczanie kosztów mediów a taże zwięk-

www.controlengineering.pl

Natasza Rabsztyn-Piekarska, Marketing Manager w firmie iPCC

Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia produkcję

Zarządzanie produkcją to kierowanie procesami produkcyjnymi 
w taki sposób, aby wytwarzane wyroby były zgodne ze specyfika-
cją, powstały w zakładanym terminie, w ustalonej ilości i najlepiej 
przy zaangażowaniu minimalnych kosztów. Jednakże w dzisiejszym 
rozwijającym się z zawrotną prędkością świecie nie wystarczy już 
angażowanie popularnych technik zarządzania (np. Lean Manufac-
turing, Kanban, Benchmarking, MRP) czy systemów, które wspo-
magają te metody w praktyce w fabryce. 

Aby być na przedzie wyścigu konkurentów i zdobywać udziały 
w rynku, należy przyjąć i ujarzmić zmianę. Jak? Odpowiedzią jest 

Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja zmieniająca produkcję przez umożliwienie wytwór-
com wykorzystania zaawansowanych możliwości produkcyjnych i technologii informa-
tycznej w całym cyklu życia produktu, w integracji z zasobami ludzkimi, materiałowymi 
i maszynowymi. W rezultacie producenci zyskują lepszą widoczność operacji, zna-
czące oszczędności kosztów, szybsze czasy produkcji i możliwość zapewnienia lepszego 
wsparcia klientowi. 

10 najważniejszych trendów w ramach Przemysłu 4.0, które odzwierciedlają to, 
w jaki sposób producenci planują osiągnąć wzrost przychodów, wprowadzić uspraw-
nienia operacyjne, transformację cyfrową oraz nowe produkty i usługi w 2019 roku, to: 
IoT (Internet Rzeczy), predykcyjne utrzymanie, zmiana modelu B2B na B2B2C, opty-
malizacja łańcucha dostaw, systemy ERP, lepszy wgląd w Big Data, AR i VR, druk 3D, 
powrót do lokalnej produkcji oraz zastępowanie pracowników robotyką (źródło: Hita-
chi Solutions).

Przy tak zmieniającej się rzeczywistości i nowych możliwościach technologicznych 
rozwój systemów zarządzania produkcją również musi nadążyć za szybkimi zmianami. 
Ponieważ żaden z systemów, nawet najbardziej rozbudowanych, nie będzie w stanie 
sprostać wyzwaniom nowych technik w oderwaniu od pozostałych zaawansowanych 
technologii, coraz większe znaczenie będą mieć platformy integracyjne umożliwiające 
komunikację i współpracę wielu niezależnie rozwijanych rozwiązań cyfrowych.

Rys. 3. Prognoza sprzedaży systemu MES 
(Manufacturing Execution System – realizacji produkcji) 

w ciągu najbliższych 2–3 lat

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska

zwiększy się: 86%

pozostanie na tym samym poziomie: 14%
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szenie automatyzacji procesów produk-
cyjnych.

Pozostałe 28% jest zdania, że sprzedaż 
pozostanie na takim samym poziomie – 
w opinii jednego z dostawców rynek sys-
temów SCADA jest dużo bardziej dojrzały, 
niż rynek systemów MES, dlatego nie 
należy się spodziewać większych zmian 
w sprzedaży.

Podobnie przedstawia się sytuacja 
z systemami CMMS, które według opi-
nii 71% dostawców zyskają w najbliż-
szej przyszłości na popularności (zdaniem 
pozostałych ankietowanych ich sprzedaż 
nie ulegnie zmianie). Prognozowany jest 
wzrost ich sprzedaży m.in. ze względu 
na takie zwiększenie potrzeb optymaliza-
cji kosztów, coraz większy nacisk na sku-
teczność utrzymania ruchu, przeciwdzia-
łanie awariom oraz podnoszenie efektyw-
ności produkcji.

W przypadku systemów SCM przewi-
dywania również są dobre – 58% dostaw-
ców uważa, że coraz więcej klientów 

będzie sięgać po te rozwiązania, co ma 
związek m.in. ze wzrostem świadomości 
potrzeby zbierania informacji o dostawach 
oraz z coraz dłuższym i bardziej skompli-
kowanym łańcuchem dostaw. Pozostały 
odsetek respondentów twierdzi, że sprze-
daż tego typu systemów nie ulegnie zmia-
nie. 

Jeśli chodzi o system ERP, to według 
przewidywań 42% dostawców w ciągu 
najbliższych 2–3 lat wzrośnie sprzedaż 
tego typu rozwiązań, co ma związek m.in. 
ze zwiększeniem potrzeb optymalizacji 
kosztów oraz dostępu do wiarygodnych 
danych. 

Reszta dostawców (58%) uważa, 
że z uwagi na coraz większe nasycenie 
rynku oraz ograniczoną sprzedaż (głównie 
wymiana starych systemów i rozszerzenia 
funkcjonalne istniejących) nie należy się 
spodziewać nagłego wzrostu zaintereso-
wania systemami ERP.

Również ok. 40% dostawców progno-
zuje wzrost sprzedaży systemów PDM 

(oczekiwania rynku wymuszają na pro-
ducentach zarządzanie produktem) oraz 
przemysłowej bazy danych typu Histo-
rian (automatyzacja procesu gromadzenia 
danych procesowych w celu ich dalszej 
analizy i wykorzystania do podejmowania 
strategicznych decyzji staje się elemen-
tem niezbędnym w czasie cyfrowej rewo-
lucji). Z kolei w opinii ok. 30% dostaw-
ców w nadchodzących latach należy się 
spodziewać wzrostu zainteresowania sys-
temami PLM. 

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 systemów do zarządzania 
produkcją. Raport nie odzwierciedla peł-
nego obrazu rynku.

CE

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

Systemy umieszczone 
w chmurze są optymalne
kosztowo, ponieważ 
nie wymagają tworze-
nia i utrzymywania infra-
struktury IT po stronie 
klienta. Dostęp do sys-
temu również z urządzeń
mobilnych pozwala na 
kontrolę wydajności 
pracy z każdego miejsca 
na świecie. Wbrew obie-
gowym opiniom takie sys-
temy są stabilne i bez-
pieczne. Ponadto klient 
zawsze ma dostęp do naj-
nowszej wersji oprogra-
mowania.

Przemysław Krzywania, Head Manager w firmie EBKF 

Zalety systemów umieszczonych w chmurze

Wielka popularność koncepcji Przemysłu 4.0 spowodowała dużą 
różnorodność systemów wspomagających produkcję, o różnej skali 
złożoności.

Najważniejszymi odbiorcami systemów wspomagających zarzą-
dzanie produkcją są oczywiście firmy produkcyjne, które mają sta-
cjonarny park maszynowy. Jest to obszar, w którym systemy te 
z coraz większą skutecznością działają od lat i coraz powszechniej 
są wdrażane. 

Z moich obserwacji wynika, że systemy wspomagające utrzy-
manie ruchu są niedocenione przez firmy posiadające maszyny 

w terenie. Właśnie przy takich maszynach, gdzie management firmy nie kontroluje sys-
temowo działań pracowników, dochodzi do największych nadużyć. Również na maszy-
nach pracujących w terenie odnotowuje się ekstremalnie niską wydajność pracy oraz 
częste kradzieże sprzętu.

Warto zwrócić szczególną uwagę na systemy umieszczone w chmurze. Mają one 
szereg zalet w stosunku do tradycyjnych rozwiązań – przede wszystkim są optymalne 
kosztowo, ponieważ nie wymagają tworzenia i utrzymywania kosztownej infrastruktury 
IT po stronie klienta. Dostęp do systemu przez stronę WWW lub aplikację w smartfo-
nie jest wygodnym i szybkim sposobem pozwalającym na weryfikację wydajności pracy 
z każdego miejsca na świecie. Wbrew obiegowym opiniom takie systemy są stabilne 
i niejednokrotnie bezpieczniejsze niż systemy lokalnie wdrażane u klienta – dostawcy 
chmur zatrudniają tysiące specjalistów od bezpieczeństwa IT. Ponadto klient zawsze 
ma dostęp do najnowszej wersji oprogramowania bez angażowania wewnętrznych 
działów IT.

RAPORT



FIRMA PREZENTUJE

Od ponad 20 lat nasi specjali ci zaj-
muj  si  wdro eniami systemów 
ERP dla produkcji. Wdro enie sys-

temu tej klasy dla ka dego zak adu niezmien-
nie stanowi du e wyzwanie. Zazwyczaj naj-
s abszym ogniwem jest rzeczywiste sterowa-
nie produkcj  oraz jej automatyczne rozlicza-
nie, co wykracza poza funkcje systemu pla-
nowania jakim jest ERP. Nasza firma dostrze-
g a potrzeb  opracowania unikalnego roz-
wi zania. Chcieli my, aby umo liwia o ono 
realne i ergonomiczne kierowanie produk-
cj  oraz efektywne rejestrowanie jej wyników 
przy minimalnym nak adzie pracy. Efektem 
naszych prac jest system Aplixcom SCADA-MES
 – kompleksowe rozwi zanie do nadzorowa-
nia i zarz dzania produkcj . 

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów oraz pod aj c za najnow-
szymi trendami typu: Industry 4.0, Internet 
of Things oraz rozwi zania Cloud, opraco-
wali my now  ods on  systemu Aplixcom 
SCADA-MES 2.0 z modu em APS. Nasze 
oprogramowanie, oprócz monitorowania 
pracy maszyn, sterowania produkcj  czy bez-
po redniego pobierania danych w czasie rze-
czywistym, zapewnia równie  optymalizacj  
zaplanowanych przez system ERP zlece  pro-
dukcyjnych. Aplixcom APS to wyj tkowo ela-
styczny modu  do automatycznej optymali-
zacji operacji technologicznych na produk-
cji na podstawie wybranych przez klienta 
wielopoziomowych priorytetów oraz algo-
rytmów. Pozwala to wykorzysta  dost pne 
w danym momencie zasoby przedsi biorstwa 
z uwzgl dnieniem wy szych i ni szych prio-
rytetów, m.in. dost pno ci maszyn, surow-
ców, wydajno ci produkcji, roz o enia opera-
cji na grup  maszyn, uwzgl dnienia ob o e-
nia, przezbroje  czy alternatywnych stano-
wisk pracy. 

Ze wzgl du na nowoczesn  budow  systemu 
Aplixcom SCADA-MES nie wymaga insta-
lacji bezpo rednio w zak adzie produkcyj-
nym – mo e by  zainstalowany w dowol-
nej lokalizacji na wiecie. Doskona ym tego 
przyk adem jest nasz klient, zajmuj cy si  
regeneracj  cz ci dla bran y automotive. 
Firma posiada dwie fabryki w Polsce, jeden 
zak ad w Wielkiej Brytanii, przy czym ser-
wer znajduje si  w Danii. Dodatkowo modu-
owa budowa systemu umo liwia instalacj  

newralgicznych elementów (np. odczytywa-
nie danych z maszyn) bezpo rednio w zak a-
dzie produkcyjnym, natomiast cz ci serwe-
rowej w innej lokalizacji bez zagro enia utraty 
danych w przypadku nieprzewidzianych awa-
rii cza. Dla mniejszych firm oferujemy 
us ugi SaaS, dzi ki którym klient w pe ni 
korzysta z systemu, nie ponosz c kosztów 
zwi zanych np. ze sprz tem.

Aktualnie pracujemy nad rozwi zaniem 
wykorzystuj cym technologi  Deep Learning 
(opartym na sztucznej inteligencji) do 
usprawnienia procesu kontroli jako ci i moni-
torowania elementów. Naszym celem jest 
zbudowanie systemu wizyjnego, który zop-
tymalizuje i zautomatyzuje czas wykrycia 
defektu. 

Wiemy, e ka dy klient ma swoje indywi-
dualne potrzeby, dlatego tworzymy w pe ni 
spersonalizowane narz dzia, dopasowane 
do konkretnej bran y i rodowiska bizneso-
wego. Je eli poszukujesz nowoczesnego sys-
temu do zarz dzania produkcj , zapraszamy 
do kontaktu. Ch tnie zaprezentujemy nasze 
rozwi zanie.

Aplixcom SCADA-MES 2.0 
z modu em APS
Nowoczesny system do nadzorowania 
i zarz dzania produkcj

Aplixcom Solutions
ul. Marcika 12, 30-443 Kraków
+48 (12) 376 95 99
789 203 137 
biuro@aplixcom.com
www.aplixcom.pl
www.scada-mes.pl
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7P.62.9.009.0485 
ochrona danych RS-485

7P.62.9.036.0005 
ochrona linii sygna owych

7P.68.9.060.0600 7P.37.8.275.1003 

• Odpowiedni do sieci Ethernet, POE 
(Power over Ethernet) i systemów 
transmisji danych do 250 MHz; 

• Ochrona wszystkich par y  z mini-
malnym t umieniem;

• Aluminiowa obudowa i RJ45 z meta-
lowymi ekranami; 

• W zestawie akcesoria do atwego 
monta u w pobli u urz dze , 
które maj  by  zabezpieczone, 
granica LPZ 2-3 (Typ 3); 

• Zgodno  z EN 61643-21;
• Do monta u na szyn  DIN 35 mm.

• Mog  ochrania  2-przewodowe linie 
danych i interfejsu telekomunika-
cyjnego, przy zachowaniu ci g o ci 
ekranu;

• Umo liwiaj  po czenie szeregowe 
optymalizuj ce ochron  przed prze-
pi ciami pod u nymi (rdze -PG) 
i przepi ciem bocznym (rdze -rdze ); 

• Zgodno  z EN 61643-21+A1,A2:2013, 
EN IEC61643-21+A1,A2:2012 C2,C3; 

• Do monta u na szyn  DIN.

• Konfiguracja „1+1”: warystor + iskier-
nik z bardzo niskim Up; 

• Mo liwo  po czenia szeregowego 
dla lepszej ochrony obwodu wyj cio-
wego 16 A; 

• Wbudowany zestyk obwodu sygnali-
zacji zdalnej stanu warystora; 

• Przeka nik z poz acanym zestykiem 
prze cznym, zapewniaj cym nieza-
wodne prze czanie;

• 17,5 mm ochrona L-N/N-PE;
• Do monta u na szyn  DIN 35 mm 

(EN 60715).

Z apewnienie bezpiecznej komunika-
cji w systemach sterowania jest jed-
nym z najwa niejszych wyzwa  wspó -

czesnej automatyki przemys owej i budyn-
kowej. Temat numeru skupia si  na zagad-
nieniach zwi zanych z cyberbezpiecze -
stwem. Do wiadczenie wskazuje jednak, e 
zanim przejdziemy do zabezpieczania uk a-
dów przed cyberterroryzmem, warto zwró-
ci  uwag  na tak prozaiczny problem, bardzo 
cz sto wyst puj cy w sieciach kablowych, 
jak przepi cia. 

Cz sto skupiamy si  na zamontowaniu w roz-
dzielnicy g ównej ogranicznika typu II. Jest 
to popularna forma zabezpieczenia, jednak 

musimy mie  wiadomo , e wra liwe od-
biorniki lub te z du  ilo ci  elektroniki mog  
potrzebowa  jeszcze lepszej formy ochrony.

Stanis aw Rak
Finder Polska Sp. z o.o. 

Fidner – ograniczniki przepi
do linii sygna owych i komunikacyjnych

Schemat: Typowe zale no ci pomi dzy 
strefami ochrony przed wy adowaniami, 

kategoriami przepi ciowymi 
a typami SPD.
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7P.62.9.036.0005
zabezpieczenie linii 24 V

• Dedykowany do ochrony systemów 
wykrywania po aru, interfejsów tele-
komunikacyjnych, dwuprzewodo-
wych linii danych itp.;

• Mo e ochrania  2-przewodowe linie 
zasilania, przy zachowaniu ci g o ci 
ekranu;

• Napi cie znamionowe 24 V DC; 
• Maksymalne napi cie robocze 36 V DC;
• Do monta u na szyn  DIN.

Zabezpieczenie linii sygna owych
Przepi cie mo emy otrzyma  nie tylko z linii 
sygna owych, ale praktycznie z ka dej formy 
komunikacji kablowej, która nie jest wiat o-
wodem. Zastosowanie ograniczników w tych 
liniach pozwoli nam wyeliminowa  zagro e-
nia wynikaj ce np. z nieprawid owego u o e-
nia przewodów, braku w a ciwego ekranowa-
nia lub b du s u b montuj cych.

Wspomniane wy ej ograniczniki przepi  
klasy II nie b d  chroni y wra liwej elek-
troniki. Zgodnie z za czonym na poprzed-
niej stronie schematem, dopiero zastosowa-
nie ogranicznika klasy III zagwarantuje pe n  
ochron  wra liwym urz dzeniom. 

Nowe rozwi zania firmy Finder zapewniaj  
idealn  ochron  w tych miejscach, które 
s  newralgicznymi elementami systemów. 
Zapraszamy do konsultacji i rozmów w celu 
dobrania mo liwie jak najlepszego rozwi za-
nia do Pa stwa aplikacji.
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Jeszcze bezpieczniej i wydajniej
Przekaźniki modułowe i do obwodów drukowanych

z wymuszonym prowadzeniem styków do aplikacji bezpieczeństwa

Zgodne z
EN 61810-3

Klasa A
(wcześniej
EN 50205)

Kompaktowe 
rozmiary

Różne 
konfiguracje

styków

Seria 7S
Przekaźnik modułowy z 2, 3, 4 lub 6 mechanicznie sprzężonymi zestykami
Do aplikacji bezpieczeństwa do poziomu SIL 3
Zaciski śrubowe lub sprężynowe 
Szerokość: 17.5 lub 22.5 mm  
Do montażu na szynę DIN 35 mm

Seria 50
Przekaźnik z 4 lub 6 mechanicznie sprzężonymi zestykami o niskim profilu
Do montażu na płytkach PCB

Finder Polska Sp. z o.o.   ul. Malwowa 126, 60 - 175 Poznań 
 Tel. 61 865 94 07   Fax 61 865 94 26   finder.pl@findernet.com

https://www.findernet.com/pl/poland
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Obud  potencja  swojego biznesu 
z Tune my Production! 
Analiza sytuacji wyj ciowej, trafny wybór dost pnych us ug/
produktów, wdro enie i optymalizacja. Wybieraj c KUKA Tune my 
Production, klienci w prosty i przejrzysty sposób dowiaduj  si  
o potencjale drzemi cym w prowadzonych przez nich zak adach 
produkcyjnych, w efekcie osi gaj c jeszcze wi cej.

W spó czesne zak ady produkcyjne 
d  do osi gni cia maksymal-
nej efektywno ci przy jak najni -

szych nak adach finansowych. Drogi do suk-
cesu mog  by  ró ne. Niektórzy stawiaj  
na inwestycje w nowoczesne technologie, 
które odpowiednio wykorzystane, pozwa-
laj  wyprzedzi  konkurencj , szybko i efek-
townie spe niaj c wymagania rynku. Inni szu-
kaj  rozwi za  mniej kosztownych, ale przy-
nosz cych równie zadowalaj ce efekty, np. 
si gaj  po innowacyjne rozwi zania pozwala-
j ce lepiej planowa  i zarz dza  posiadanymi 
ju  zasobami. 

Jak pokazuj  spektakularne success stories 
zarówno w kraju, jak i za granic , warto czer-
pa  z podej cia jednych i drugich. Analiza 
sytuacji wyj ciowej, trafny wybór dost pnych 

us ug/produktów, wdro enie i optymaliza-
cja. Czy taka strategia rozwoju nie wydaje si  
najrozs dniejszym sposobem na optymalny 
wzrost fabryki przy zachowaniu stabilno ci 
finansowej? Wybieraj c us ug  KUKA Tune 
my Production, klienci w prosty i przejrzysty 
sposób dowiaduj  si  o potencjale drzemi -
cym w prowadzonych przez nich zak adach 
produkcyjnych. 

Recepta na sukces – krok po kroku
Us uga Tune my Production opiera si  
w du ej mierze na opisanym powy ej sche-
macie. Poniewa  KUKA od lat wspó pracuje 
z dziesi tkami tysi cy przedsi biorstw na 
ca ym wiecie, klienci mog  liczy  na fachowe 
wsparcie ekspertów z ogromnym do wiad-
czeniem w doradztwie biznesowym. 

Wspó praca zaczyna si  od wywiadu, oso-
bistej wizyty specjalistów KUKA w zak adzie 
produkcyjnym, wnikliwych obserwacji istnie-
j cych procesów. Obiektywizm, profesjona-
lizm, trafna ocena. Pierwszy etap to jedno-
cze nie kluczowa cz  zlecenia, dostarcza-
j ca niezb dnej wiedzy o biznesie klienta. 
Wszystkie wnioski zostaj  udokumentowane 
w czytelny sposób, tak by zdobyte informa-
cje s u y y przedsi biorstwu na ka dym eta-
pie zmian. 

Na jakie aspekty us uga Tune my Production 
wp ywa najbardziej? W skrócie: najwa niej-
sze z perspektywy oczekiwa  dzisiejszych 
klientów.

Jeszcze wi ksza wydajno
Produkcja w XXI wieku to najcz ciej ma e 
serie, du a rotacja produktów i krótkie, nie-
przekraczalne terminy. Aby zak ad przynosi  
zyski, procesy musz  przebiega  bez zarzutu. 
Jedna ma a awaria to ryzyko opó nie  
i ogromnych start finansowych. W ramach 
Tune my Production specjali ci KUKA spraw-
dzaj , czy wykorzystanie robotów jest 
wspó mierne do potrzeb przedsi biorstwa. 
Niestety bardzo cz sto okazuje si , e ich 
mo liwo ci s  o wiele wi ksze w porównaniu 
do zada , jakie rzeczywi cie wykonuj  na co 
dzie . Odpowiednia optymalizacja pozwala 
na zaprogramowanie robotów w taki sposób, 
aby przynosi y jeszcze wi cej korzy ci. 

Jeszcze lepsza jako  procesu
Na efekty pracy ca ej fabryki maj  wp yw 
dziesi tki ró nych czynników. Wystarcz  nie-
sprzyjaj ce warunki o wietleniowe, zbyt 
niska lub wysoka temperatura, aby nie wia-
domie obni y  sprawno  robotów pracu-
j cych na hali. Us uga Tune my Production 
pozwala na wychwycenie tego typu nieko-
rzystnych okoliczno ci i ich ca kowit  elimi-
nacj  lub zmian  w ustawieniach na poziom 
sprzyjaj cy poprawie wyników pracy. Idealne 
warunki znacznie przyczyniaj  si  do zmniej-
szenia liczby przeróbek i odrzutów.

Jeszcze wi ksza efektywno  
kosztowa
Wi ksza wydajno , lepsza jako  procesu 
gwarantuj  ni sze koszty. Warto jednak 

KUKA Tune my Production pomaga odkry  potencja  drzemi cy w ka dym zak adzie produkcyjnym.
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wspomnie  o jeszcze jednym wa nym aspek-
cie, na który bezpo rednio wp ywaj  czyn-
no ci oferowane w ramach us ugi Tune 
my Production. Stworzenie optymalnych 
warunków pracy dla robotów oraz ich pra-
wid owe zaprogramowanie przyczyniaj  si  
do przed u enia ywotno ci maszyn. A co 
za tym idzie, redukuj  koszty ich utrzyma-
nia, nak ady na konserwacj  oraz ryzyko awa-
rii. Specjali ci KUKA m.in.: analizuj  poziom 
obci enia robotów, eliminuj  niepo dane 
ród a obci enia, poprawiaj  zakres ruchów 

robotów, dostosowuj  pr dko  ruchów do 
czasów cykli.

Jeszcze atwiejsza obs uga
Tune my Production to narz dzie stworzone 
po to, by pomaga  przedsi biorcom osi ga  
jeszcze wi ksze zyski z produkcji. W zamy-
le intuicyjne, niewymagaj ce dodatkowego 

sprz tu oraz zoptymalizowane pod k tem 
klienta. Ka dy operator, bez wzgl du na 
do wiadczenie, jest w stanie z niego korzy-
sta . Eksperci KUKA na yczenie klienta, indy-
widualnie do potrzeb, precyzyjnie opraco-
wuj  interfejs u ytkownika, tak aby korzysta-
nie z niego by o prostym i niewymagaj cym 
dodatkowego wsparcia procesem. To wp ywa 
na krótszy czas reakcji podczas wykonywania 
codziennych obowi zków, u atwiaj c prac .

Jeszcze lepsza czno  i4.0
W dobie Industry 4.0 wszelkie procesy zacho-
dz ce w nowoczesnym zak adzie produkcyj-
nym powinny by  rejestrowane, monitoro-
wane i analizowane w obr bie jednego opro-
gramowania. Takie praktyki daj  niezast -
piony know-how, maj cy realny wp yw na 
przysz y rozwój przedsi biorstwa. Us uga 
Tune my Production pozwala na pod czenie 

uk adu sterowania robota za pomoc  nowo-
czesnych systemów magistrali (np. Profinet, 
OPC UA), integracj  sterownika z istniej c  
infrastruktur  IT czy zdalny dost p do konser-
wacji i wsparcia offline.

Kompleksowa optymalizacja 
zorientowana na cel
Z Tune my Production przedsi biorcy otrzy-
muj  szans  na znaczn  popraw  wyni-
ków osi ganych przez ich zak ady produk-
cyjne. Us uga bazuje na rzeczywistych wyni-
kach analiz, przeprowadzanych przez fachow-
ców KUKA. Strategia oparta na wiedzy daje 
o wiele wi ksze szanse na sukces ni  inwe-
stycje w potencjalnie korzystne rozwi za-
nia, które jednak w mniejszym czy wi k-
szym stopniu wi  si  z ryzykiem ewentu-
alnej pora ki. Czy sta  ci  na ponoszenie jej 
skutków? 

Je li cenisz sobie stabilno  w biznesie, warto 
dowiedzie  si  wi cej o Tune my Production: 
servicepl@kuka.com, tel. +48 32 661 01 26

Podnie  wydajno  pracy, popraw jako  procesu, zwi ksz efektywno  kosztow  
z KUKA Tune my Production.

KUKA Tune my Production pozwala na wdro enie strategii opartej na wiedzy, zwi kszaj c 
szanse przedsi biorstwa na sukces.

KUKA CEE GmbH 
Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  
Oddzia  w Polsce
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
tel.: +48 32 730 32 14
e-mail: BiuroPL@kuka.com
www.kuka.com
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AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
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D uża konkurencja wśród produ-
centów powoduje stały nacisk 
na obniżanie cen wyrobów i bar-

dziej efektywną pracę fabryk. Gdy zakład 
produkuje tylko jeden wyrób, nietrudno 
zidentyfikować takie ulepszenia proce-
sów, które zwiększą efektywność produk-
cji. Jednak gdy produkowanych jest kilka 
różnych wyrobów, mało prawdopodobne 
jest, że ulepszenie tylko jednego procesu 
produkcyjnego będzie miało znaczący 
wpływ na zwrot z inwestycji (ROI).

Fabryka realizująca produkcję wysoce 
zróżnicowaną (high-mix) wytwarza wiele 
różnych części, z których każda wymaga 
różnych procesów, takich jak obróbka ste-
rowana numerycznie (CNC), tłoczenie/
formowanie, kontrole wzrokowe i doku-
mentacja fotograficzna. Wszystkie one 
wymagają udziału człowieka (ładowanie/
rozładowanie części, umieszczanie czę-
ści w opakowaniach, wykonywanie i zapi-
sywanie zdjęć itd.). Całkowita przebu-
dowa linii produkcyjnych w celu zauto-
matyzowania realizowanych procesów 
jest kosztowna (nie wspominając o tym, 
że zniechęcająca), zaś niskie lub nieprze-
widywalne wolumeny produkcji dla każ-
dej z wytwarzanych części mogą sprawić, 
że koszt tak dużej inwestycji będzie duży 
i bezzasadny.

Poniżej podano przykłady typowych 
procesów produkcji wysoce zróżnicowanej 
oraz wyzwań związanych z automatyzacją 
tych procesów.

U podstaw każdej operacji w produkcji 
wysoce zróżnicowanej znajduje się kon-
cepcja czasu przestawienia produkcji na 
inny wyrób. Każda próba zautomatyzo-
wania procesu produkcji musi uwzględ-
niać czas bez wartości dodanej, związany 
z przestawieniami produkcji lub wyeli-
minować takie przestawienia całkowi-
cie. Mając to na uwadze, w dalszej czę-
ści tekstu opisano kilka możliwych spo-
sobów realizacji automatyzacji wytwarza-
nia w zakładach realizujących produkcję 
wysoce zróżnicowaną.

Korzyści z tradycyjnej (stałej) 
automatyki przemysłowej
Dla tradycyjnej, stałej automatyki (fixed 
automation) przemysłowej są dostępne 
niemal nieograniczone opcje, w tym 
roboty przemysłowe, kartezjańskie roboty 
portalowe, przenośniki lub nawet gotowe 
do pracy maszyny, zaprojektowane przez 

Manan Banerjee

Automatyka i robotyka 
w produkcji wysoce zróżnicowanej 
Fabryka realizująca produkcję wysoce zróżnicowaną wytwarza 
wiele różnych części, z których każda wymaga oddzielnych, innych 
procesów i dlatego całkowita przebudowa linii produkcyjnych 
w celu ich zautomatyzowania jest kosztowna. Stąd duże znaczenie 
odpowiedniego planowania procesów dla tego typu firm i zakładów 
produkcyjnych.

W skrócie

 →  Produkcja wysoce zróżni-
cowana obejmuje wiele 
zmiennych i wymaga bar-
dzo dużego zaangażowa-
nia ludzi w celu radze-
nia sobie z potencjalnymi 
wyzwaniami.

 →  Główną korzyścią z rozwiąza-
nia „roboty jako platforma” 
(RaaP) w produkcji wysoce 
zróżnicowanej jest elastycz-
ność oparta na zapotrzebo-
waniach produkcyjnych.

 →  Produkcja wysoce zróżnico-
wana w idealnym przypadku 
wpływa na kilka linii produk-
cyjnych.

Tradycyjne systemy są 
zazwyczaj projektowane 
pod kątem wydajności 
produkcji, nie zaś szybkiej 
elastyczności, tak więc 
zmiany oprzyrządowa-
nia mogą zabierać dużo 
czasu, szczególnie wtedy, 
gdy przepisy BHP wyma-
gają fizycznego odsepa-
rowania maszyn od prze-
chodzących obok ludzi.
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Od bezsmarowego o yska lizgowego 
i bezobs ugowej prowadnicy liniowej 
po ca kowicie gotowy do monta u 

robot kartezja ski, firma igus opracowuje 
rozwi zania dla przemys u ze swoimi tworzy-
wami sztucznymi – jako pojedyncza cz  lub 
system. Dzi ki zestawowi konstrukcji linio-
wej specjalista motion plastics po czy  swoj  
niskoprofilow  prowadnic  liniow  drylin N 
z pasem z batym i opracowa  teraz nowy, 
ekonomiczny nap d z paskiem z batym dry-
lin ZLN w standardzie. Niezale nie od tego, 
czy chodzi o automaty vendingowe, robo-
tyk  serwisow , czy nawet systemy auto-
matyki, nowy kompaktowy system pasów 
z batych mo na szybko i atwo zamonto-
wa  w najmniejszych przestrzeniach. P aska 

prowadnica liniowa drylin N zapewnia zwart  
konstrukcj , która ma zaledwie 27 milime-
trów wysoko ci i 40 milimetrów szeroko-
ci. Pas z baty zamontowany na o yskach 

kulkowych zapewnia wysok  dynamik . 
Dzi ki kombinacji niskoprofilowej prowad-
nicy liniowej i paska z batego obci enia do 
20 N mo na przesuwa  w pionie z prze o e-
niem 60 milimetrów na 1 obrót silnika. Dzi ki 
zastosowaniu wysokowydajnych polime-
rów w wózku lizgowym u ytkownicy mog  
ca kowicie zrezygnowa  ze rodków smar-
nych, a tym samym z konserwacji urz dze-
nia. Wilgotno , brud i kurz nie stanowi  pro-
blemu dla drylin ZLN: wielkie zalety, zw asz-
cza w przypadku maszyn, które s  u ywane 
przez ca  dob .

Pod cz, zamontuj, ekonomicznie
Nowy nap d z paskiem z batym do ekono-
micznej automatyzacji sk ada si  ze standar-
dowych elementów systemu modu owego 
drylin, które mo na szybko dopasowa  i z o-
y . Nowy nap d jest zatem nie tylko lekki 

dzi ki zastosowaniu komponentów z two-
rzyw sztucznych, ale tak e ekonomiczny 
i szybko dostarczany. Ca kowicie gotowy do 
monta u drylin ZLN mo na zamówi  z sil-
nikami krokowymi NEMA lub silnikami EC/
BLDC DC, a tak e z odpowiednim systemem 
sterowania dryve. Nowy ekonomiczny nap d 
z paskiem z batym mo e by  dostarczony ju  
po 24 godzinach w po danym rozmiarze, 
o maksymalnej d ugo ci do 750 milimetrów.

 Ma y, kompaktowy i ekonomiczny
 Nowy bezsmarowy nap d z paskiem z batym firmy igus
Szybka automatyzacja w ciasnych przestrzeniach monta owych: 
igus opracowa  wyj tkowo kompaktowy nap d z paskiem z batym 
w oparciu o p aski system liniowy drylin N. Nowy nap d sk ada 
si  z ca kowicie standardowych komponentów, a zatem jest atwy 
w szybkim monta u i ekonomiczny. Nowy system, wyposa ony 
w silnik i sterowanie, mo e przenosi  obci enia do 20 N i ma 
prze o enie 60 milimetrów na 1 obrót silnika.

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 20
kniemyjski@igus.net, www.igus.pl
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Od pojedynczych 
komponentów do 
kompletnych syste-
mów: dzi ki polime-
rowym komponen-
tom firma igus opra-
cowa a kompak-
towy i ekonomiczny 
nap d z paskiem 
z batym drylin ZLN 
do szybkiej automa-
tyzacji w ciasnych 
przestrzeniach.
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integratora systemów. Ta kategoria roz-
wiązań typowo zostaje przywiązana do 
jednego lub kilku produktów z miesza-
nego asortymentu.

Pozytywne jest to, że „skrojona na 
miarę” natura tej kategorii rozwiązań 
oznacza, iż wydają się one bardzo efek-
tywne dla procesów, w których są wdra-
żane. Jeśli czasy cykli muszą być znacz-
nie krótsze od 2 sekund, to wykorzysta-
nie tradycyjnej automatyki przemysłowej 
może być najprostszą drogą do ulepszenia 
procesu produkcji.

Jednak w fabryce realizującej produk-
cję wysoce zróżnicowaną stała automa-
tyka generalnie oznacza podjęcie decy-
zji o wyborze pomiędzy mniejszą inwe-
stycją kapitałową, która wpływa jedynie 
na kilka produktów, a znacznie większą 
inwestycją w system, który potrafi obsłu-
giwać wszystkie wyroby danej firmy pro-
dukcyjnej. Tradycyjne systemy są zazwy-
czaj projektowane pod kątem wydajności 
produkcji, nie zaś szybkiej elastyczności, 
tak więc zmiany oprzyrządowania mogą 
zabierać dużo czasu, szczególnie wtedy, 
gdy przepisy BHP wymagają fizycznego 
odseparowania maszyn od przechodzą-
cych obok ludzi. Całkowity koszt posiada-
nia (TCO), biorąc pod uwagę sprzęt BHP, 
przestrzeń na hali fabrycznej oraz roz-
mieszczenie sprzętu, wymagane dla tra-
dycyjnych metod zapewnienia bezpie-
czeństwa, jest zazwyczaj wysoki. W każ-
dym przypadku wydłuża to czas uzyska-
nia zwrotu z inwestycji w zakładzie reali-
zującym produkcję wysoce zróżnicowaną, 
szczególnie gdy wolumeny produkcji są 
stosunkowo niskie.

Roboty jako platforma (RaaP)
Rozwiązanie „roboty jako platforma” 
(robots-as-a-platform – RaaP) może być 
tak zmienne, jak asortyment produkcji 
danej firmy. Istnieje jednak jedna wspólna 
cecha wykorzystywania robota jako części 
systemu zaprojektowanego do szybkiego 
ponownego wdrażania. W odróżnieniu 
od tradycyjnego modelu wdrażania robo-
tów przez wykorzystywanie ich w jed-
nym specyficznym procesie, rozwiąza-
nie RaaP umożliwia wykorzystanie robo-
tów według dowolnych potrzeb produk-
cyjnych w danym dniu. Idealne rozwią-
zanie w zakładzie realizującym produk-
cję wysoce zróżnicowaną powinno umoż-
liwiać szybkie wdrażanie od jednej aplika-
cji do drugiej, przy jak najkrótszym czasie 
przestawienia produkcji. Takie podejście 
minimalizuje czas przestawienia bez war-
tości dodanej, który może uczynić inwe-
stycję w tradycyjną automatykę ogromnie 
kosztowną.

W przypadku scenariusza produk-
cji wysoce zróżnicowanej, wymagają-
cej znaczącego zaangażowania ludzi, wię-
cej korzyści może przynieść zastosowanie 
robota współpracującego – samodzielnego 
lub jako części platformy. W obydwu tych 
rozwiązaniach roboty można wykorzysty-
wać dokładnie tam, gdzie są potrzebne, 
w celu rozszerzenia istniejących mocy 
produkcyjnych. Jednocześnie umożliwia 
to szybkie przestawienie produkcji, zwięk-
szenie wskaźnika ROI i skrócenie czasu 
uzyskania zwrotu z inwestycji.

W zakładach realizujących produkcję 
wysoce zróżnicowaną dokonywanie ulep-
szeń może być trudne. Idealne ulepsze-
nie wpłynie na kilka linii produkcyjnych, 
jednak inwestycja wymagana do obję-
cia nią kilku procesów może być wystar-
czająco kosztowna, aby znacznie obniżyć 
zwrot z inwestycji. Tradycyjna automa-
tyka jest z pewnością efektywnym rozwią-
zaniem dla zakładów realizujących pro-
dukcję o dużym wolumenie czy krótkim 
czasie cyklu.

Manan BanerjeeManan Banerjee – magister administracji
biznesu (MBA); jest specjalistą technicz-
nym ds. robotyki w firmie Cross Company.

CE
Warto rozważyć

Która z metod produkcji 
wysoce zróżnicowanej 
najlepiej sprawdziłaby się 
w Państwa zakładzie 
produkcyjnym?

Typowe procesy produkcji wysoce zróżnicowanej

Proces Zaangażowanie ludzi Wyzwania związane z produkcją wysoce zróżnicowaną

Obróbka CNC różnych części 
o zmieniających się wielko-
ściach partii wyrobów

Mocowanie i zdejmowanie 
części z maszyn

Zmienna geometria części wymaga szerokiego asortymentu uchwy-
tów do maszyn oraz zmieniających się lokalizacji do umieszczania 
obrabianych części w uchwytach

Kontrola wzrokowa części 
i zespołów

Produkty wymagają sfotogra-
fowania pod różnym kątem 
i zapisania zdjęć

Trudno jest ujednolicić wiele konfiguracji lokalizacji aparatów/kamer; 
Opracowanie uchwytów dla każdego typu części może być drogie 
i nieefektywne, jeśli dana część podlega zmianom projektowym; 
Zapisywanie i oznaczanie zdjęć ręcznie może być czasochłonne

Pakowanie części o różnych 
wymiarach w pudełka

Podnoszenie części, umiesz-
czanie w pojemnikach lub 
pudełkach według wymagań

Optymalne konfiguracje pakowania mogą być znacząco różne 
w zależności od wielkości części i opakowań

W przypadku scenariusza 
produkcji wysoce zróżni-
cowanej, wymagającej 
znaczącego zaangażowa-
nia ludzi, więcej korzyści 
może przynieść zastoso-
wanie robota współpra-
cującego – samodzielnego 
lub jako części platformy.
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System transportowy XTS jako trzon koncepcji inteligentnej fabryki

Monta  4.0: wydajna produkcja 
pojedynczych detali
Rozwi zanie Flexim Open Automation System czy w sobie 
modu owo  i elastyczno  z mo liwo ci  dowolnej rekonfiguracji 
i wysokim stopniem usieciowienia, spe niaj c wymogi zarówno 
produkcji ma oseryjnej, jak i jednostkowej – na indywidualne 
potrzeby klienta. Opracowane przez w oski startup Smart Factory, 
stanowi zestaw komponentów bazowych z mo liwo ci  rozbudowy 
o szereg standardowych lub indywidualnie zaprojektowanych 
modu ów obróbczych, pozwalaj cych na elastyczne dostosowanie 
go do potrzeb danej aplikacji. Sercem jednostki jest liniowy 
system transportowy XTS firmy Beckhoff, oparty na architekturze 
automatyki typu PC-based.

T rendy tworzenia coraz to nowszych 
opakowa  i organizacji spersona-
lizowanych kampanii marketingo-

wych stanowi  dla wielu przedsi biorstw 
spore wyzwanie: masowa produkcja ust -
puje bowiem miejsca coraz mniejszym 
seriom, a cz ste zmiany jej profilu wymagaj  

wypracowania sposobów szybkiej i efek-
tywnej modyfikacji procesów wytwarzania. 
Stosowane dot d rozwi zanie, polegaj ce 
na wymianie parku maszynowego na wydaj-
niejszy, nie przynosi ju  oczekiwanych rezul-
tatów. Aby sprosta  specyficznym wymogom 
wspó czesnego rynku, konieczne jest wdro-
enie systemu automatyzacji, zapewniaj -

cego mo liwo  po czenia wszystkich urz -
dze  w jedn  sie  oraz maksymaln  elastycz-
no  w zakresie rekonfiguracji sprz tu. 

W a nie tego typu rewolucyjne rozwi za-
nie bazuj ce na technologii firmy Beckhoff 
oferuje Smart Factory – m ode przedsi -
biorstwo z pó nocnych W och. Stworzony 
przez nie Flexim Open Automation System 
stanowi przyk ad praktycznej implemen-
tacji idei Przemys u 4.0. Jego modu owa 
budowa umo liwia elastyczn  produkcj  
opakowa  dla ró nych ga zi przemys u: 
wariant bazowy mo na bowiem atwo uzu-
pe ni  nawet o dziesi  dodatkowych modu-
ów do realizacji ró norodnych procesów 
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produkcyjnych, takich jak t oczenie, klejenie, 
toczenie, skr canie, ci cie, formowanie elek-
tromagnetyczne, spawanie ultrad wi kowe,
drukowanie czy kontrola jako ci. Wyj tkowo 
prosta jest tak e zmiana konfiguracji po-
szczególnych komponentów: wystarczy 
kilka ruchów, aby na zasadzie plug-and-
play po czy  modu y z systemem, wymie-
ni  je na inne lub ca kowicie zmieni  kolej-
no  stacji roboczych. Funkcjonalno  ta jest 
pochodn  modu owej architektury sprz tu 
i oprogramowania, która pozwala na integra-
cj  nie tylko standardowych modu ów, ale 
tak e kustomizowanych stacji obróbczych, 
projektowanych na zlecenie klienta przez 
Smart Factory. Co wi cej, system na bazie 
XTS mo na zaadaptowa  tak e jako element 
wi kszych linii produkcyjnych. 

Technologia XTS dla maksymalnej 
elastyczno ci produkcji 
G ównym komponentem Flexim jest sys-
tem XTS (eXtended Transport System) firmy 
Beckhoff, który – dzi ki mo liwo ci integracji 

ró norodnych modu ów obróbczych – 
pozwala na p ynne „prze czanie si ” mi dzy 
procesami monta u i obróbki.

– Koncepcja ta oferuje szereg korzy ci, z któ-
rych najwa niejsz  jest redukcja czasu prze-
stojów – wyja nia Andrea Pozzi, kierownik 
Dzia u Bada , Rozwoju i Wzornictwa w fir-
mie Smart Factory. – Kolejna zaleta polega 
na tym, e stacja bazowa jest projekto-
wana tylko raz, a nast pnie mo na j  dowol-
nie dostosowywa  do ró nych aplikacji przez 
dodawanie i rekonfiguracj  modu ów obrób-
czych. Warunki ku temu stwarza elastyczna 
architektura platformy sterowania.

System transportowy XTS sk ada si  z modu-
owych nap dów liniowych ze zintegrowan  

elektronik  i enkoderami, bezprzewodowych 
karetek oraz mechanicznej szyny transpor-
towej. Tego typu konstrukcja czyni go wr cz 
idealnym narz dziem do budowy elastycz-
nego systemu Flexim. – Z naszego punktu 
widzenia XTS okaza  si  by  kluczem do suk-
cesu – potwierdza Andrea Pozii.

W przeciwie stwie do klasycznego obro-
towego sto u indeksuj cego, gdzie wszyst-
kie stacje obróbcze podporz dkowane s  
cyklowi pracy przeno nika, a ca y system 
pracuje w tempie narzucanym przez stacj  
o najd u szym cyklu obróbczym, w rozwi za-
niu XTS ka da stacja mo e zosta  zaprogra-
mowana indywidualnie, z dok adnym okre-
leniem ilo ci detali produkowanych w jed-

nym cyklu przenoszenia. W praktyce naj-
wolniejsze procesy obs ugiwane s  nie przez 
jedn , ale przez dwie stacje równocze nie, 
dzi ki czemu nie spowalniaj  pracy pozosta-
ych stacji. Tak e ruchy ka dej karetki mog  

by  programowane indywidualnie, co prze-
k ada si  na mo liwo  niezale nego stero-
wania kolejnymi krokami obróbki.

– System XTS mo na wykorzysta  np. do 
budowy stanowiska monta owego. Jego 
projektowanie nie wymaga wykonywa-
nia mechanicznych czynno ci, takich jak np. 
pozycjonowanie punktów referencyjnych 
czy indeksowanie. Ka da karetka porusza si  
bardzo precyzyjnie, szybko osi gaj c zapro-
gramowan  pozycj  – dodaje Andrea Pozzi.

Uniwersalna, otwarta architektura 
sterowania typu PC-based 
W projekcie Flexim wykorzystano kom-
pletn  platform  automatyki firmy Beckhoff 
– pocz wszy od komputera przemys o-
wego C6930-0050, przez cyfrowe i ana-
logowe modu y I/O, modu y bezpiecze -
stwa i pomiarowe, po serwowzmacniacze 
AX5000 oraz serwonap dy z serii AM8000, 
wyposa one w technologi  OCT (One Cable 
Technology).

– Decyzja o wdro eniu systemu XTS mia a 
decyduj ce znaczenie dla powodzenia pro-
jektu – wyja nia Andrea Pozzi. – Otwarta, 
modu owa architektura systemu stero-
wania przynios a nam istotne korzy ci, 
zarówno pod wzgl dem sprz towym i opro-
gramowania, jak te  w zakresie komunika-
cji. Zastosowanie platformy TwinCAT3 umo -
liwi o nam np. opracowanie aplikacji C# 
w dobrze znanym nam rodowisku Microsoft 
Visual Studio. Sie  EtherCAT natomiast 
znacznie zwi kszy a pr dko  i elastyczno  
naszego systemu. 

Dzi ki wykorzystaniu sieci EtherCAT mo na 
np. sterowa  synchronizacj  cyklu pracy 
maszyny do formowania polem magnetycz-
nym. Cykl ten, charakteryzuj cy si  wy ado-
waniem elektrycznym o du ym nat eniu 
(100 kA), trwa zaledwie sto mikrosekund. 

ró
d

o/
pr

aw
a 

au
to

rs
ki

e:
 S

m
ar

t F
ac

to
ry

, I
ta

ly

Beckhoff 02 art spons press.indd   4 2019-08-21   13:35:47

56 CONTROL ENGINEERING POLSKA



Zastosowanie tej technologii pozwala na 
realizacj  bardzo z o onych procesów, takich 
jak wytwarzanie wieczek opakowa  i nakr -
tek o atrakcyjnym designie na potrzeby prze-
mys u kosmetycznego. 

Wi ksza dost pno  urz dze  
dzi ki TwinCAT IoT
System Flexim spe nia wszystkie g ówne 
wymagania stawiane aplikacjom realizuj -
cym ide  Przemys u 4.0: jest w pe ni usie-
ciowiony i wyposa ony w innowacyjny inter-
fejs u ytkownika, który mo na obs ugiwa  
zarówno z poziomu monitorów przemys o-
wych firmy Beckhoff, jak te  za pomoc  urz -
dze  o dowolnej rozdzielczo ci i systemie 
operacyjnym, w tym smartfonów czy table-
tów. Dzi ki zintegrowanemu urz dzeniu do 
obs ugi rozszerzonej rzeczywisto ci firmy 
Microsoft oferuje ponadto wiele dodatko-
wych funkcji, takich jak np. wyszukiwanie 
kontekstowe dokumentacji maszyn, organi-
zacja szkole  pracowników, detekcja i usu-
wanie b dów oraz zdalna konserwacja i ser-
wis maszyn. 

Natomiast zastosowanie modu ów TwinCAT 
IoT umo liwia prost  wymian  danych ope-
racyjnych systemu Flexim za pomoc  stan-
dardowych protoko ów komunikacyj-
nych oraz zapewnia dost p do dedykowa-
nych us ug bazodanowych i komunikacyj-
nych, oferowanych przez dostawców roz-
wi za  chmurowych, takich jak Microsoft 
Azure™. Przek ada si  to na mo liwo  ewa-
luacji i analizy istotnych informacji proceso-
wych, takich jak wolumeny produkcji, awa-
rie i przestoje maszyn, a tak e parametrów 
samego procesu, w tym temperatury, ci nie-
nia czy zu ycia mediów. Dane te stanowi  
podstaw  nie tylko do tworzenia szczegó o-
wych analiz statystycznych, ale tak e opraco-
wywania wytycznych w zakresie predyktyw-
nego utrzymania ruchu w oparciu o klasyfi-
kacj  zmiennych operacyjnych wed ug kry-
terium metody obróbczej, przyczyniaj c si  
tym samym do zwi kszenia dost pno ci linii 
produkcyjnych. 

Modu owy system XTS oraz architektura 
automatyki typu PC-based firmy Beckhoff 
zapewniaj  zarówno du  dynamik  

i precyzj  pracy, jak te  wymagan  wysok  
modu owo  i elastyczno  systemu Flexim.

– Dzi ki wykorzystaniu uniwersalnego rodo-
wiska programowego TwinCAT 3 mogli my 
zoptymalizowa  poszczególne fazy projek-
towania i uzyska  wietne wyniki ko cowe. 
Ogromn  korzy ci  by a dla nas tak e mo li-
wo  korzystania z pomocy kompetentnego 
i stale dost pnego wsparcia technicznego 
w oskiego oddzia u firmy Beckhoff – podsu-
mowuje Andrea Pozzi.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15

05-500 Piaseczno, Polska
tel.: +48 22 750 47 00 
fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl 
www.beckhoff.pl
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T echnologia Internetu Rzeczy (IoT) 
jest uważana za jedną z najważ-
niejszych technologii w obecnej 

(czwartej) rewolucji przemysłowej. Trans-
formacja cyfrowa stała się nieunikniona 
dla większości organizacji, którym zależy 
na większej wydajności produkcji oraz 
lepszym zarządzaniu swoimi procesami 
i zasobami.

Ponieważ firmy dążą do zdobycia coraz 
większych udziałów w rynku, producenci 

oraz inżynierowie stoją przed ambitnym 
wyzwaniem tworzenia innowacyjnych 
maszyn i systemów. Przemysłowy Inter-
net Rzeczy (IIoT) pomaga im w dostarcza-
niu szybkich, efektywnych i opłacalnych 
w zakupie systemów do obsługi elastycz-
nych procesów produkcyjnych. Innym 
podstawowym wyzwaniem jest płynna 
integracja tych zaawansowanych syste-
mów z aplikacjami. Inżynierowie projek-
tanci oraz producenci wyposażenia ory-
ginalnego (OEM) wykorzystują obecnie 
prace działów badawczo-rozwojowych 
(R&D) do opracowywania tanich rozwią-
zań, spełniających ewoluujące zapotrzebo-
wania światowej produkcji.

Rutuja Jathar

IoT i automatyzacja 
zmieniają sposób funkcjonowania przemysłu
Internet Rzeczy (IoT) zmienia już obecnie przyszłość automatyki 
przemysłowej oraz przemysłu produkcyjnego. W artykule opisano 
pięć obszarów wspierających technologię IoT oraz wyjaśniono, 
dlaczego są one tak ważne.

W skrócie

 →  Technologia IIoT pomaga 
zwiększyć wydajność pro-
dukcji.

 →  Technologia IIoT oraz auto-
matyka przemysłowa poma-
gają w zapewnianiu bez-
pieczeństwa, posiadaniu 
narzędzi i metod do inteli-
gentnego badania danych 
oraz utrzymaniu ruchu 
w zakładach.

 →  Widoczność danych pomaga 
w podejmowaniu decyzji.

Źródło: Grand View Research Inc.
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Wpływ technologii IoT na automatyzację
Wdrażanie technologii IoT w firmach weszło w następny 
etap, w którym zainteresowanie skupia się głównie na inte-
gracji oraz konwergencji w przemysłowych strukturach pio-
nowych, w porównaniu do poprzedniej inicjacji nowatorskich 
projektów. Firmy są bardziej skoncentrowane raczej na warto-
ści i celach niż uniwersalności urządzeń połączonych w sieci. 
Postęp, jaki dokonuje się m.in. w urządzeniach podłączonych 
do sieci IoT, platformach, oprogramowaniu, systemach, apli-
kacjach i usieciowieniu, ma kluczowe znaczenie. Dla pro-
ducentów bardzo ważne jest posiadanie lub opracowywanie 
instrumentów i sprzętu, charakteryzujących się elastyczno-
ścią w przeznaczeniu, przenoszeniu, ponownym użyciu i wza-
jemnych połączeniach sieciowych. Producenci coraz częściej 
opierają się na wykorzystywaniu podsystemów i komponen-
tów modułowych, które mogą pomóc im w zwiększeniu efek-
tywności działań i w końcowym rozrachunku – zmniejszeniu 
kosztów produkcji.

Ulepszenie produkcji dzięki wykorzystaniu 
technologii IoT
Dzięki zastosowaniu w opiece zdrowotnej, automatyce domo-
wej oraz budownictwie, technologia IoT zyskała sporą popu-
larność. W zastosowaniach przemysłowych głównym wyzwa-
niem dla producentów jest opracowanie bezproblemowej 
komunikacji w celu zwiększenia możliwości oraz elastyczności 
elementów wykonawczych, analizatorów oraz robotów. Wyko-
rzystująca technologię IoT automatyka przemysłowa może 
oferować integrację różnych dostępnych w handlu technologii 
z głównymi aplikacjami przemysłowymi, takimi jak np. pro-
gramowalne sterowniki logiczne (PLC).

Zarządzanie przytłaczającymi ilościami danych jest głów-
nym problemem związanym z digitalizacją. Analiza i dystry-
bucja zebranych informacji oraz danych jest niezbędna pro-
ducentom OEM do opracowywania modeli predykcyjnych. 
Modele te mogą pomagać użytkownikom końcowym w skra-
caniu często bardzo kosztownych, nieplanowanych przesto-
jów. Wraz z wykorzystaniem chmury obliczeniowej produ-
cenci muszą zaprogramować interfejs do odczytywania zbie-
ranych danych i prezentowania najbardziej istotnych informa-
cji użytkownikowi końcowemu. W ten sposób inżynierowie 
mogą współpracować z dostawcami automatyki, bez uprzed-
niej umiejętności analizy wielkiej ilości różnorodnych i zmien-
nych w czasie danych (Big Data).

W zastosowaniach przemysłowych 
technologii IoT głównym wyzwaniem 
dla producentów jest opracowanie 
bezproblemowej komunikacji w celu 
zwiększenia możliwości oraz elastycz-
ności elementów wykonawczych, 
analizatorów oraz robotów.

https://ebkf.eu/pl/
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W jaki sposób technologia IIoT 
transformuje przemysł 
produkcyjny?
Na skutek rosnącej opłacalności wykorzy-
stania technologii chmury oraz IoT, perso-
nel działów operacyjnych oraz utrzymania 
ruchu zakładów produkcyjnych zwraca 
się obecnie ku technologii IIoT poprzez 
instalowanie większej liczby inteligent-
nych sterowników, czujników i przełączni-

ków. Przemysł potrzebuje systemów, które 
potrafią wykonywać analizę predykcyjną 
i określać przewidywany czas serwisowa-
nia maszyn i urządzeń. Firmy badawcze 
stwierdzają, że mając takie możliwości, 
firmy produkcyjne mogą znacznie zmniej-
szyć ogólne koszty utrzymania organizacji 
oraz skrócić przestoje.

Obecnie organizacje wykazują żywe 
zainteresowanie integrowaniem trzech 
zasadniczych elementów biznesu: parku 
maszynowego, robotów i siły roboczej. 
Tradycyjni producenci adaptują zaawan-
sowane systemy w celu zmniejszenia ilo-
ści prac związanych z realizowanymi ope-
racjami oraz kosztów produkcji.

Zwiększająca się adaptacja kompute-
rowych systemów sterowania procesami 
technologicznymi i produkcji (SCADA) 
stała się znakiem rozwoju dla znanych 
producentów. Tradycyjne systemy SCADA 
nie potrafią komunikować się z dzia-
łami operacyjnymi oraz logistyki zakła-
dów przemysłowych. I właśnie tutaj Prze-
mysłowy Internet Rzeczy staje się nieoce-
niony dla firm, umożliwiając wykorzysta-
nie zebranych danych poza systemami 
SCADA. Technologia IIoT może połą-

czyć wszystkie aspekty produkcji, w tym 
działy zaopatrzenia, operacyjne, sprze-
daży i magazynowe, firm produkcyjnych. 
Połączenia w sieci IIoT mogą uczynić 
maszyny bardziej autonomicznymi, a co 
najważniejsze, maszyny te mogą koegzy-
stować z systemami SCADA. Oczekuje 
się, że wzmocni to integrację i ostatecznie 
zamieni lub zintegruje dotychczasowe sys-
temy akwizycji danych z technologią IoT.

Pięć obszarów wspierających 
technologię IoT
Według firmy consultingowej Grand View 
Research wartość globalnych inicjatyw 
IIoT do roku 2025 osiągnie 933,62 mld 

USD. Potrzeba uzyskiwania informacji 
w czasie rzeczywistym pozostaje podsta-
wowym czynnikiem napędowym rynku 
i oczekuje się, że innowacje będą zwięk-
szać popyt na technologię IIoT. Większość 
firm skupia się na bazach danych w celu 
wykrywania, kategoryzowania i optymali-
zowania procesów. Ponadto oczekuje się, 
że w nadchodzących latach wschodzące 
rynki doświadczą oszałamiającego wzro-
stu, wraz ze zwiększoną industrializacją 
technologii IoT, we wszystkich dziedzi-
nach życia. Poniżej opisano pięć głównych 
trendów IIoT.

1 Bezpieczeństwo
Firmy badawcze oczekują, że bezpie-
czeństwo będzie głównym problemem 
w wykorzystaniu technologii IoT oraz 
IIoT. Przewiduje się, że cyberataki oraz 
zagrożenia dla prywatności i bezpieczeń-
stwa danych w sieciach publicznych i pry-
watnych oraz podłączonych do nich urzą-
dzeń będą jednymi z głównych czynników 
ryzyka dla przemysłu. Głównymi wyzwa-
niami stojącymi przed organizacjami jest 
utrzymywanie urządzeń IIoT zmoderni-
zowanych i zabezpieczonych w ciągu ich 
całego cyklu życia. Kluczem jest umożli-
wienie instalowania łatek bezpieczeństwa 
i aktualizacji systemów dla urządzeń, 
które mogą czasami mieć słabe systemy 
zabezpieczeń oraz hasła.

2 Inteligentne badanie danych za 
pomocą odpowiednich narzędzi i metod 
analitycznych (data intelligencedata intelligence)
Podejmowanie wysiłków mających na 
celu zwiększenie umiejętności informa-
tycznych (digital literacy) jest jednym 
z głównych trendów, które według ocze-
kiwań pojawią się w niedalekiej przyszło-
ści we wszystkich dziedzinach. Organiza-
cje są skoncentrowane na inwestowaniu 
w takie systemy i programy, które zapew-
nią im zbieranie właściwych danych. Pre-
ferowanie jakości danych w stosunku do 
ich ilości jest tym, o co dbają organizacje 
z branży przemysłu produkcyjnego. Praw-
dopodobnie firmy będą zatrudniać inży-
nierów danych (data engineers) oraz bada-
czy danych (data scientists) w celu odnale-
zienia sposobu przeanalizowania możliwo-
ści głównych dostawców usług w chmu-
rze za pomocą wykorzystania zaawanso-
wanych narzędzi.

Źródło: Grand View Research Inc.
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Obecnie większość orga-
nizacji wykazuje żywe 
zainteresowanie integro-
waniem trzech zasad-
niczych elementów biz-
nesu: parku maszyno-
wego, robotów i siły 
roboczej. Tradycyjni pro-
ducenci adaptują zaawan-
sowane systemy w celu 
zmniejszenia ilości prac 
związanych z realizowa-
nymi operacjami oraz 
kosztów produkcji.
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3 Inteligentne miasta
Rosnący popyt na usieciowioną infra-
strukturę, technologie autonomiczne 
oraz usługi lokalizacyjne o wysokiej pre-
cyzji mogą zapewnić gwałtowny roz-
rost technologii IoT oraz inteligentnych 
miast. Oczekuje się, że ten czynnik zwięk-
szy adaptację technologii IoT oraz IIoT, 
a ponadto ulepszy usługi i aplikacje zwią-
zane z infrastrukturą. Integracja tych sys-
temów może zwiększyć dokładność usług, 
działanie świateł na skrzyżowaniach, sys-
temów parkowania, systemów bezpie-
czeństwa i tak dalej.

4 Współpraca pomiędzy firmami
Podczas gdy trwa wdrażanie takich inno-
wacji, jak elastyczne maszyny oraz inte-
gracja systemów, firmy energicznie poszu-
kują nowych rozwiązań. Większość firm 
nawiązuje współpracę z innymi. Oczekuje 
się, że fuzje i przejęcia (mergers and acqu-
isitions – M&A) pomogą organizacjom 

w opracowaniu nowych zaawansowanych 
możliwości oraz szybszej i bardziej inteli-
gentnej pracy. Firmy badawcze sugerują, 
że fuzje i przejęcia mogą pomóc w spro-
wadzeniu analityki i umiejętności cyfro-
wych pod jeden dach i stworzyć firmom 
bardzo silną pozycję wśród konkurencji.

5 Zaawansowane aplikacje
Oczekuje się, że tworzenie zaawanso-
wanych aplikacji, konserwacja progno-
zowana, aktualizacje oprogramowania, 
zakłady produkcyjne następnej generacji, 
struktury łańcucha bloków (blockchain, 
internetowa księga główna, do której 
dostęp mogą mieć wszystkie strony zaan-
gażowane w transakcje i która służy jako 
depozyt transakcji dokonanych pomiędzy 
tymi stronami) oraz autonomiczne centra 
danych, pozytywnie wpłyną na przemysł 
produkcyjny i automatykę przemysłową 
w nadchodzących latach.

Brak widoczności danych w większości 
istniejących firm wciąż stanowi znaczącą 

przeszkodę. Widoczność danych jest jed-
nym z podstawowych wymagań techno-
logii IIoT. Inny problem dotyczy kosztów 
modernizacji systemów. Zbieranie i ana-
liza danych oraz modernizacje systemów 
mogą być ekstremalnie drogie, a ponadto 
zakłócić wykonywane rutynowo operacje. 
Firmy badawcze sugerują, że rozwiązanie 
tych problemów może pomóc w wykorzy-
staniu potencjału technologii IIoT.

Rutuja JatharRutuja Jathar jest redaktor techniczną 
i autorką artykułów w firmie Grand View 
Research Inc. 

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób inwestycje 
w IIoT przyśpieszają uzyski-
wanie większej efektywno-
ści automatyki w Państwa 
firmie?

https://staleo.pl/
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Stanowiska osadzone na wspólnej platformie:
• podstawowy uniwersalny monoblok spawalniczy,
• stanowisko Inline, zorientowane wzd u  toru jezdnego, dostosowane do spawania elementów wielkogabarytowych: naczep, podwozi, 

zbiorników i silosów (równie  ze stali nierdzewnej i aluminium),
• stanowiska z innowacyjnymi obrotnikami wieloosiowymi 2L / 5L / Orbital, przeznaczone do spawania masywnych elementów 

o skomplikowanej geometrii,
• stanowisko ze sto em obrotowym typu H do spawania cz ci automotive i cz ci maszyn.
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Wostatnich latach okre lenie „ela-
styczne rozwi zania” sta o si  nie-
od cznym towarzyszem projek-

tów modernizacyjnych produkcji przemys o-
wej. Powodów tego nie trzeba d ugo szuka  
– zaczynaj c od zmiennego zapotrzebowania, 
przepisów i wymaga  rynkowych, a ko cz c 
na nieustaj cym wy cigu optymalizacyjnym 
w poszukiwaniu coraz to wydajniejszych roz-
wi za . Producenci coraz cz ciej domagaj  
si  gwarancji, e zakupione rozwi zania b d  
mog y by  dynamicznie dostosowywane do 
zmieniaj cego si  kszta tu i rozmiaru pro-
dukcji. Szczególny nacisk pada na rozwi za-
nia zrobotyzowane, które w polskich realiach 
rynkowych s  wprowadzane do zak adów 
stopniowo z powodu zarówno konieczno-
ci reorganizacji organizacyjno-gospodar-

czych, jak i dost pno ci rodków finansowych 
(szczególnie w przypadku refundacji z fundu-
szy unijnych). W rezultacie cz sto zdarza si , 
e zakupione stanowisko zrobotyzowane kil-

kakrotnie zmienia miejsce i zakres wykony-
wanych prac w ramach za o onej produk-
cji. A poniewa  wszelkie zmiany czy relokacje 
poch aniaj  czas i pieni dze, ka dy sposób na 
ich usprawnienie to czysty zysk zarówno dla 
inwestora, jak i integratora stanowiska.

Im problem prostszy, 
tym trudniejszy
Na dynamicznej scenie szybko zmieniaj cego 
si  przemys u zautomatyzowanego najlepiej
de facto wypadaj  same roboty. Ich uniwer-
salna budowa, w po czeniu z ogromnymi 
mo liwo ciami rozbudowy narz dzia (czyli 
chwytaka, g owicy spawaj cej etc.), pozwala 
na ich dostosowanie zarówno do produkcji
wielkoprzemys owej, jak i na potrzeby krót-
kich serii. Rosn ce mo liwo ci oprogramowa-
nia pozwalaj  na stosunkowo sprawne prze-
programowanie parku maszynowego, w mia-
r  zmieniaj cej si  charakterystyki linii prze-
mys owej. Problem w tym, e zmiany na pro-
dukcji cz sto nie zamykaj  si  tylko w obr bie 
zada  zlecanych robotowi. Wprowadzenie 
nowego produktu mo e wymaga  dostawie-
nia nowych maszyn. Dostawienie maszyn 
mo e wymaga  reorganizacji po o enia sta-
nowisk na hali produkcyjnej. Do tego docho-
dzi konieczno  utrzymania sprawnego sys-
temu podajnikowo-transportowego, zape-

wniaj cego podawanie i odbieranie obra-
bianych elementów na ró nych etapach pro-
dukcji. W dzisiejszych realiach, w których 
ka dy centymetr sze cienny hali produkcyj-
nej si  liczy, organizacja przestrzenna pro-
dukcji zaczyna przypomina  swoiste puzzle 
– i, niestety, bardzo cz sto okazuje si , e nie 
wszystkie kawa ki do siebie pasuj .

Nie przysz a góra do robota, 
to przyjdzie robot do góry
Rozwi zaniem, które od pewnego czasu poja-
wi o si  na rynku, s  stanowiska zrobotyzo-
wane osadzone na wspólnej platformie. Ich 
kompaktowa budowa pozwala na szybk  
instalacj  i rozruch, a w razie potrzeby – na 
szybki demonta  i relokacj . Dzi ki mo li-
wo ci ich przenosin i transportu w jednym 
kawa ku ilo  czasu potrzebna na wszelkie 
reorganizacje ulega drastycznemu zmniej-
szeniu. Co wi cej, dzi ki zastosowaniu inno-
watorskich obrotników wieloosiowych i ró -
nej d ugo ci naziemnych i podwieszanych 
torów jezdnych, rozwi zania te pozwalaj  
na obróbk  elementów o znacznych gabary-
tach, pomimo swoich skromnych rozmiarów. 
Przez zwi kszenie liczby mo liwych osi ruchu 
obrotnika pozycjonuj cego dany element 
i pracuj cego na nim robota zwi kszamy 

liczb  mo liwych cie-
ek dojazdu do tych 

cz ci, które maj  by  
obrobione. W przy-
padkach, gdzie rozmiar 
danego elementu unie-
mo liwia jego swo-
bodny obrót w dost p-
nej przestrzeni, obrot-
nik pozostaje cz ci  
nieruchom , a prze-
mieszcza si  sam 
robot, lub te  pracuj  
one wzgl dem sie-
bie. Aby zrozumie  
potencja  rozwi za  
wieloosiowych przy 
obróbce du ych ele-
mentów w ograniczo-
nej przestrzeni, wystar-
czy wzi  w r k  d ug  
linijk  i stan  w cia-
snym przej ciu. Im pre-

cyzyjniejszy b dzie ruch naszego nadgarstka 
(obrotnika), tym atwiej b dzie nam usta-
wi  linijk , a je li dodamy ruch przedramienia 
w przód i ty , uzyskamy ilustracj  rozwi za  
z dodatkowym torem jezdnym.

Stanowiska na wspólnej platformie 
– nowy poziom plug & play
Wprowadzenie na rynek kompaktowych sta-
nowisk zrobotyzowanych osadzonych na jed-
nej platformie to nowa inicjatywa integra-
tora automatyki przemys owej – Robotów 
Przemys owych. Ma to by  uk on w kierunku 
przedsi biorców zmagaj cych si  z brakami 
przestrzeni produkcyjnej oraz konieczno-
ci  kilkukrotnej reorganizacji hali produkcyj-

nej w ramach projektów modernizacyjnych, 
gdzie gabaryty oraz atwo  monta u i prze-
nosin stanowiska maj  kluczowe znacze-
nie. Firma zapewnia, e nie zamierza osi  
na laurach, i zapowiada kolejne innowacje 
w swojej ofercie, by  mo e ju  tej jesieni.

Wi cej na: www.RobotyPrzemyslowe.pl

Rewolucja od linijki, 
czyli sztuka elastycznej produkcji zrobotyzowanej
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M imo że funkcjonowanie sieci 
jest zależne od podłączonych 
do niej aktywnych urządzeń, 

to jednak urządzenia pasywne, takie jak 
kable i złącza, w końcowym rozrachunku 
także mogą wpłynąć na działanie całej 
sieci.

Charakterystyka częstotliwościowa 
pracy danego komponentu narzuca jego 
wykorzystanie. Na przykład kable sie-
ciowe kategorii 5 są przeznaczone do 
pracy z częstotliwościami do 100 MHz. 
Taki kabel w wersji 2-parowej nadaje się 
także do aplikacji wymagających przesyłu 
danych z prędkością 100 Mbit/s oraz 
w wersji 4-parowej do aplikacji wyma-
gających przesyłu danych z prędkością 

1 Gbit/s (1000 Mbit/s), przy wykorzy-
staniu odpowiednich złączy (konektorów). 
W praktyce instalacyjnej łatwo pomylić 
częstotliwość w MHz z przepływnością 
w Mbit/s.

Kable wyższej kategorii (klasy) speł-
niają wszystkie wymagania dotyczące 
transmisji danych dla niższych klas oraz 
dają dodatkowy margines parametrów 
pracy w danej aplikacji.

Suzanne Gill

Wymagania dotyczące 
przemysłowych kabli sieciowych 
zgodnych ze standardem Ethernet 
Sieci Ethernet odgrywają główną rolę we współczesnych systemach
automatyki. Standard ten umożliwia przepływ danych przez 
system z dużymi prędkościami, natomiast funkcjonowanie sieci
jest zależne od podłączonych do niej aktywnych urządzeń, takich
jak przełączniki sieciowe i sterowniki.

W skrócie

 →  Ethernet odgrywa kluczową 
rolę w przepływie danych 
z wysokimi prędkościami 
przez system automatyki.

 →  Urządzenia pasywne, takie 
jak kable i złącza, mogą 
w ostatecznym rozrachunku 
wpłynąć na pracę sieci.

 →  Wybór prawidłowego złącza 
RJ45, przy wykorzystywa-
niu kabli sieciowych o prze-
kroju 22 AWG, powinien być 
wykonany starannie, ponie-
waż wiele z tych złączy nie 
jest kompatybilnych z więk-
szą średnicą zewnętrzną 
kabli zgodnych ze standar-
dem Profinet.

Warto rozważyć

Co jeszcze należy rozważyć 
przy określaniu wymagań 
dla przemysłowego kabla 
ethernetowego?

SIECI I KOMUNIKACJA
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Przekrój żył przewodów
Kabel ethernetowy z żyłami w postaci 
linki nie ma takich samych parametrów 
roboczych jak kabel z żyłami jednoli-
tymi (jednodrutowymi). Ważne jest, aby 
o tym pamiętać, gdy odległość ma znacze-
nie. Żyły kabli ethernetowych mają prze-
ważnie przekrój 26 AWG (0,129 mm2) 
i 24 AWG (0,205 mm2). Zawsze najlepiej 
jest użyć największy przekrój, gdy wyma-
gane są największe prędkości przepływu 
danych na dużym dystansie.

Standard Profinet wprowadził 
kable z żyłami o przekroju 22 AWG 
(0,326 mm2), które mają wielką zaletę 
pod względem parametrów przesyłu 
danych w porównaniu z kablami 26 AWG 
i 24 AWG. Pełna długość odcinka 100 m 
(maksymalna długość dla kabli kat. 6) 
może być osiągnięta za pomocą kabli 
z żyłami w postaci linki lub jednodruto-
wymi.

W standardzie Profinet zdefiniowano 
trzy typy kabli: stacjonarne, elastyczne 
i specjalnego przeznaczenia. Wykorzy-
stując kable 22 AWG, należy staran-

nie dobrać złącza RJ45, ponieważ wiele 
z nich nie jest kompatybilnych z grub-
szymi żyłami przewodów oraz więk-
szą średnicą zewnętrzną kabli zgodnych 
z Profinet.

Technologia przesyłu energii 
przez sieć Ethernet (PoE)
Zapasowe żyły kabla ethernetowego mogą 
być wykorzystane do zasilania urządzeń 
podłączonych do tej sieci. Przekrój tych 
żył jest ważny przy obliczaniu spadku 
napięcia w aplikacjach wykorzystujących 
technologię PoE (Power over Ethernet). 
Istotny jest także dobór kabla.

Dobór kabla do aplikacji
Środowisko przemysłowe wymaga sto-
sowania odpowiednich kabli, które mają 
bardziej solidną budowę, niż te stoso-
wane w aplikacjach biurowych. Materiały 
takie jak poliuretan (PUR) są często uży-
wane do zapewnienia odporności kabla 
na oleje mineralne oraz wysokiej odpor-
ności na ścieranie. Materiały te są także 
bezhalogenowe. Kable ethernetowe są 
dostępne w wersjach z żyłami jednodru-
towymi, które nadają się tylko do aplika-
cji statycznych, oraz z żyłami w postaci 
linki – typowo składających się z 7 dru-
cików, które są odpowiednie do aplikacji 
związanych z ruchem. Kable bardzo ela-
styczne, których żyły składają się typowo 
z 19 drucików, są odpowiednie dla apli-
kacji związanych z ruchem ciągłym.

Suzanne Gill Suzanne Gill jest redaktorem w Con-
trol Engineering Europe. Artykuł powstał 
w oparciu o informacje pochodzące od 
firmy Lutze Limited. 

CE 

Tabela. Kable do zastosowań w Ethernecie przemysłowym, 
wymagania dotyczące częstotliwości

Klasa
Zakres

częstotliwości
Możliwość pracy

 przy przepływności 
100 Mbit/s

Możliwość pracy 
przy przepływności 

1 Gbit/s

5/5e 100 MHz 2-parowy 4-parowy

6 350 MHz tak tak

6A 500 MHz tak tak
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Wybrane zagadnienia cyberbezpiecze stwa 
sieci przemys owych wed ug standardu
ISA 99/IEC62443
Coraz wi ksza wiadomo  ryzyka zwi zanego z cyberbezpiecze -
stwem systemów automatyki przemys owej powoduje konieczno  
wprowadzenia szeregu zasad i dobrych praktyk w zak adach, gdzie 
bezpiecze stwo IT oraz OT ma fundamentalne znaczenie.

C elem artyku u jest opisanie wybra-
nych aspektów cyberbezpiecze stwa 
w oparciu o powy sze standardy.

Ataki na przemys owe systemy ICS 
(Industrial Control Systems)
Wszystkim osobom zwi zanym z cyberbez-
piecze stwem sieci przemys owych znane s  
na pewno przypadki ataku na obiekty takie 
jak ropoci g BTC w Turcji (rok 2008, atak 
ko czy si  wywo aniem wybuchu) czy sys-
tem wytwarzania i dystrybucji energii elek-
trycznej na Ukrainie (rok 2015, oko o 700 tys. 
osób zosta o bez pr du przez kilka godzin). 

Bezpiecze stwo przemys owych systemów 
telekomunikacyjnych powinno wi c mie  
bardzo wysoki priorytet, je eli nie chcemy, 
aby taki scenariusz powtórzy  si  u nas.

Norma IEC 62443 i towarzysz ce dokumenty 
techniczne obejmuj  cztery grupy wymaga :

1. Wymagania ogólne – koncepcje, modele 
i terminologia;

2. Polityka i procedury – okre la zasady ustana-
wiania, utrzymywania i rozwijania programu 
bezpiecze stwa;

3. System – wymagania odnosz ce si  do pro-
cesu projektowego i g ównych zasad bez-
piecznego rozwoju i integracji systemów;

4. Komponenty – zawiera wszystkie wytyczne 
techniczne dotycz ce opracowywania pro-
duktów (np. przez producentów) do stoso-
wania w systemach sterowania automatyki 
przemys owej.

Wszystkie powy sze elementy musz  ze 
sob  wspó gra , je eli chcemy mówi  o wie-
lopoziomowej obronie przed niechcianymi 
go mi. Wielopoziomowa ochrona nazywana 
jest po angielsku Defense-in-Depth.

Wielowarstwowy system ochrony 
(Defense-in-Depth)
Jest inaczej systemem, na który sk ada si  
wiele elementów podnosz cych bezpiecze -
stwo (zapobieganie skutkom ataków cyber-
przest pców) i minimalizuj ce ewentualne 
straty. W sk ad takiej ochrony mog  wcho-
dzi  urz dzenia spe niaj ce okre lone stan-
dardy, procedury na wypadek wyst pienia 
nieautoryzowanego dost pu, zestaw dobrych 
praktyk, szkolenia personelu itp. System taki 
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mo e zawiera  bardzo wiele sk adowych, 
poni ej opisane zostan  tylko wybrane spo-
ród wielu, do których odnosi si  norma 

ISA 99/ ICE 62443.

Kontrola uwierzytelniania 
i autoryzacji
Jedna z najwa niejszych rzeczy w zakre-
sie bezpiecze stwa sieciowego. Zarz dzanie 
kontami poszczególnych u ytkowników, np. 
przez zastosowanie serwera Radius/TACACS+ 
(dost p do sieci wymaga bezwzgl dnego 
podania loginu i has a). To tak e zmiana 
domy lnych hase , wymuszenie odpowied-
niego stopnia komplikacji has a u ytkow-
nika itp. Bardzo wiele urz dze  przemys o-
wych nie ma nawet zmienionych domy l-
nie hase  (funkcjonuje na takich has ach, 
na jakich opuszcza y fabryk ). Mo e jest to 
wygodne z punktu widzenia s u b utrzyma-
nia ruchu, ale jednocze nie skrajnie niebez-
pieczne dla systemów posiadaj cych np. 
zdalny dost p. Bardzo cz sto osoby pod -
czone do sieci przemys owej posiadaj  znacz-
nie wy sze uprawnienia ni  jest to konieczne. 
Mog  na przyk ad skanowa  inne urz dzenia 
w sieci, nadawa  sobie w asne adresy IP, two-
rzy  po czenia VPN do maszyn pracuj cych 
w rodowisku przemys owym itp. elazna 
zasada mówi, e ka dy u ytkownik powinien 
posiada  minimum uprawnie  pozwalaj cych 
mu wykonywa  swoj  prac .

Segmentacja sieci
Ograniczanie wymiany informacji pomi -
dzy poszczególnymi cz ciami sieci, najcz -
ciej z wykorzystaniem VLAN-ów i podsieci 

oraz odpowiednio skonfigurowanych route-
rów. Segmentacja ma na celu podniesienie 

poziomu bezpiecze stwa poprzez ograni-
czenie ruchu sieciowego i jego filtrowanie. 
Dost p do jednego segmentu sieci (podsieci) 
nie musi oznacza  wtedy dost pu do ca ej 
sieci (w a nie dzi ki zastosowaniu odpowied-
nich regu  filtruj cych).

Filtrowanie ruchu sieciowego
Filtrowanie ruchu sieciowego pomi dzy ró -
nymi segmentami sieci (podsieciami) mo e 
by  realizowane za pomoc  regu  na tzw. 

zaporach ogniowych (realizowane najcz -
ciej na routerach) czy na switchach warstwy 

L2/L3 za pomoc  specjalnych list dost po-
wych (ang. Access Control List). Filtrowanie 
ruchu ogranicza mo liwo  bezpo redniego 
dost pu, minimalizuje mo liwo  przypad-
kowej ingerencji w inn  podsie . Awaria jed-
nej podsieci nie b dzie mia a dzi ki temu 
wp ywu na inne podsieci w ca ym systemie. 
Filtrowanie ruchu sieciowego na switchach 
Moxa odbywa si  na podstawie adresów 
MAC i IP ( ród owych i docelowych), rodzaju 
ramki ethernetowej, typu protoko u (TCP, 
UDP) oraz numeru portu.

Filtrowanie ruchu protoko u 
Modbus TCP
W rodowisku przemys owym, w ró nych 
systemach zbierania danych (np. SCADA), 
konieczne jest ograniczenie rodzajów prze-
sy anych pakietów dla okre lonych proto-
ko ów przemys owych. Na przyk ad nie-
które systemy powinny mie  mo liwo  
tylko odczytu danych, a administrator sieci 
mo e mie  pe en dost p, tak e do zmiany 

Rys. Ustawienia filtrowania protoko u 
Modbus TCP na routerach Moxa 
(tu model EDR-810).

Rys. Regu y filtruj ce na routerach umo liwiaj  komunikacj  tylko wybranych urz dze  i/lub 
protoko ów ze sob . Pozosta y ruch mo e by  „wycinany”, a informacja o danym zdarzeniu 
zostaje zapisana np. na serwerze SNMP.
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rejestrów okre lonych urz dze . W tym 
momencie routery Moxa wyposa one zosta y 
w funkcj  inspekcji pakietów Modbus – Deep 
Packet Inspection (DPI). Modbus TCP jest jed-
nym z najcz ciej wykorzystywanych proto-
ko ów w komunikacji przemys owej, ale nie 
jest w aden sposób zabezpieczony. Funkcja 
Modbus DPI pozwala u ytkownikowi kon-
trolowa  ramki Modbus wed ug parame-
trów: Slave ID, Function Code, Command 
Type (zapytanie od mastera – Master Querty, 
odpowied  slave’a – Slave Response, adress 
IP ród a i urz dzenia docelowego.

Szybka reakcja na zdarzenie, 
rejestrowanie zmian w systemie
Bardzo wa nym, a cz sto pomijanym elemen-
tem jest zbieranie i analiza wszelkich infor-
macji mog cych wskazywa  na anormalne 
zachowanie poszczególnych u ytkowników 
lub prób  nieautoryzowanego dost pu do 
danego systemu. Taki historyczny zapis mo e 
zosta  wykorzystany do prze ledzenia ró-
d a, kierunku ataku i potencjalnie podat-
nych elementów systemu. Wa ne jest rów-
nie , aby mia  kto zareagowa  w momencie 

wyst pienia zagro enia oraz „uszczelnia ” 
potencjalne dziury bezpiecze stwa w syste-
mie automatyki przemys owej. Urz dzenia 
sieciowe powinny raportowa  informa-
cje o wszelkich zmianach konfiguracji, dacie 
i godzinie logowania poszczególnych u yt-
kowników, wgrywanym oprogramowaniu itp.

Podsumowanie
Bezpiecze stwo przemys owych systemów 
telekomunikacyjnych jest coraz wi kszym 
problemem, a brak znajomo ci praktyk, które 
pozwoli yby je skutecznie chroni , to jedno 
z zagro e . Liczba urz dze  przemys owych 
wykorzystuj cych jako standard komunika-
cji Ethernet ro nie w bardzo szybkim tempie. 
Wraz z rosn c  skal  zjawiska coraz cz ciej 
mówi si  o zagro eniach cyberbezpiecze -
stwa takich sieci. W domenie IIoT (Internet 
Rzeczy) czy Przemys u 4.0 mo na oczekiwa , 
e proces ten b dzie w najbli szej przysz o-
ci jeszcze coraz bardziej intensywny. Coraz 

wi ksze zapotrzebowanie na dane skutkuje
coraz wi kszymi wymaganiami w stosunku
do przemys owych systemów transmisji da-
nych. Jeszcze kilka lat temu temat bezpie-

cze stwa nie wydawa  si  zbyt istotny (szcze-
gólnie w ród automatyków) ze wzgl du na 
wyizolowany charakter pracy takich systemów.

W zakresie systemów przemys owych bar-
dzo cz sto za podstaw  ich bezpiecze -
stwa uwa a si  odseparowanie od wiata 
zewn trznego (najwy szy poziom bezpie-
cze stwa). Niemniej status taki jest coraz 
trudniejszy do utrzymania ze wzgl du na 
rosn c  komplikacj  i konieczno  wymiany 
informacji z nierzadko odleg ymi systemami 
(cz sto poprzez sieci IT). W wyniku tego sys-
temy automatyki staj  si  s  coraz bardziej 
podatne na zagro enia ze strony cyberprze-
st pców.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa Weso a
tel. 22 541 84 60, fax: 22 541 84 61
www.moxa.elmark.com.pl
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Dobór czujnika przemysłowego 
– na co zwrócić uwagę?
Dostępne na rynku różnego rodzaju czujniki mogą być wykorzystane 
przez firmy produkcyjne i konstruktorów maszyn, jednak by okazały 
się pomocne, istotna jest znajomość aplikacji i warunków ich pracy.

Sandro Quintero N a początku mojej kariery inży-
nierskiej do naszej fabryki przy-
jechał inżynier sprzedaży z pew-

nej firmy produkującej czujniki. Posta-
wił swoją znoszoną już walizkę z prób-
kami na stole w pokoju konferencyjnym, 
po czym otworzył ją, eksponując kilka-
dziesiąt ładnie zapakowanych czujników, 
i powiedział: „Przetestujmy teraz państwa 
część”.

Dokładnie wiedział, o czym mówi. 
Inżynierowie muszą przetestować czuj-
nik z częścią, która będzie z nim współ-

pracować. Dobranie właściwego czujnika 
do aplikacji wymaga: zawężenia poszu-
kiwań do krótkiej listy czujników, zamó-
wienia próbek oraz przetestowania czuj-
nika z częścią, elementem wykonawczym 
czy maszyną w warunkach podobnych do 
panujących w miejscu, w którym czujnik 
zostanie zainstalowany.

Podczas identyfikowania tej krót-
kiej listy czujników, której próbki mamy 
zamówić, należy się upewnić, że zestaw, 
oparty na danych technicznych produ-
centa, spełnia podstawowe warunki pracy 
w danej aplikacji. Oto lista sześciu głów-
nych wymagań dotyczących warunków 
pracy czujników:

1.  Zakres temperatury otoczenia
2.  Wymiary
3.  Stopień ochrony
4.  Zakres napięcia zasilającego
5.  Wyjście cyfrowe lub analogowe
6.  Odpowiedź na pytanie: czy możliwość 

zmiany parametrów będzie korzystna? 
Jeśli tak, to należy wziąć pod uwagę czuj-
nik obsługujący standard IO Link

Poniżej podano sześć dodatkowych wyma-
gań dla przeprowadzenia bardziej szczegó-
łowej, zindywidualizowanej analizy.

1.  Czas reakcji
2.  Zakres wykrywania
3.  Powtarzalność wyników pomiarów
4. Podłączenie elektryczne
5. Typ montażu
6. Odpowiedź na pytanie: czy wymagany 

jest czujnik z wyświetlaczem

W dalszej części artykułu opisano naj-
bardziej rozpowszechnione typy czujni-
ków wykorzystywanych w przemyśle pro-
dukcyjnym oraz wskazówki i praktyczne 
informacje na temat każdego z nich.

Czujniki zbliżeniowe
Czujnik zbliżeniowy wykrywa obec-
ność pobliskich obiektów bez kon-

↘ Rys. 1. Magnetyczny 
czujnik zbliżeniowy 
może wykryć położe-
nie siłownika.

Źródło
: Festo

W skrócie

 →  Dobór właściwego czujnika 
do danej aplikacji wymaga 
jego przetestowania.

 →  Należy dokładnie uwzględ-
niać kryteria doboru 
czujników.
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taktu fizycznego. Czujniki zbliżeniowe 
są urządzeniami z wyjściem dyskret-
nym. Typowo magnetyczny czujnik zbli-
żeniowy jest wykorzystywany do wykry-
wania momentu osiągnięcia przez element 
wykonawczy (siłownik) określonego, spe-
cyficznego położenia poprzez wykrycie 
magnesu zlokalizowanego na tym elemen-
cie (rys. 1).

Nie jest dobrym pomysłem nabywa-
nie elementów wykonawczych od jednej 
firmy, a magnetycznych czujników zbli-
żeniowych od innej. Podczas gdy produ-
cent czujnika zapewnia, że jego wyrób jest 
kompatybilny z elementami wykonaw-
czymi X, Y, Z, to rzeczywistość jest taka, 
że różne wersje magnesów i możliwości 
ich montażu mogą powodować problemy 
z ich wykrywaniem. Na przykład czuj-
nik może się aktywować, gdy magnes nie 
jest w prawidłowym położeniu lub może 
się nie aktywować wcale. Jeśli producent 
elementu wykonawczego oferuje dopaso-
wany do niego czujnik zbliżeniowy, to 
taki czujnik należy wybrać w pierwszej 
kolejności.

Tranzystorowe czujniki zbliżeniowe nie 
mają części ruchomych, a ich czas eksplo-
atacji jest długi. Kontaktronowe czujniki 
zbliżeniowe wykorzystują styki mecha-
niczne i mają krótszy czas eksploatacji 
oraz są tańsze od czujników tranzysto-
rowych. Czujniki kontaktronowe najle-
piej sprawdzają się w aplikacjach wyso-
kotemperaturowych oraz takich, w któ-
rych wymagane jest zasilanie napięciem 
zmiennym.

Czujniki położenia
Czujniki położenia mają wyjścia analo-
gowe, z których sygnał informuje o poło-
żeniu elementu wykonawczego na podsta-
wie położenia magnesu na tym elemen-
cie. Czujniki położenia oferują dużą ela-
styczność z punktu widzenia sterowania. 
Inżynier automatyk może określić pewien 
zakres nastaw w celu dostosowania się
do różnych typów komponentów. Ponie-
waż czujniki położenia, podobnie jak czuj-
niki zbliżeniowe, wykorzystują magnesy, 
dobrym pomysłem jest nabycie czujnika 
i elementu wykonawczego od tego samego 
producenta, jeśli jest taka możliwość. 
Czujniki położenia mogą być nabywane 
w wersji obsługującej standard IO-Link, 
co także może uprościć sterowanie i para-
metryzację.

Czujniki indukcyjne
Indukcyjne czujniki położenia wykorzy-
stują prawo indukcji Faradaya do sygnali-
zowania obecności obiektu lub położenia 
wyjścia analogowego (rys. 2). Najbardziej 
kluczowym aspektem doboru czujnika 
indukcyjnego jest określenie typu metalu, 
który czujnik ten ma wykrywać, ponie-
waż determinuje to zakres wykrywania. 
Metale nieferromagnetyczne mogą zmniej-
szyć zakres wykrywania o ponad 50% 
w porównaniu z ferromagnetycznymi. 
Dane techniczne podawane przez produ-

↗ Rys. 2. Analogowe 
czujniki indukcyjne 
mogą być wykorzy-
stane do pomiaru 
położenia.

↘ Rys. 3. Kontrola 
obecności może być 
realizowana przy 
wykorzystaniu czuj-
nika ciśnienia lub 
podciśnienia.
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centa czujnika powinny dostarczyć infor-
macji niezbędnych do wyboru próbki.

Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Należy się upewnić, że zakres robo-
czy czujnika ciśnienia lub podciśnienia 
(próżni) będzie obejmował zakres ciśnień, 
których pomiar jest wymagany, podany 
albo w funtach na cal kwadratowy (sys-
tem imperialny), albo barach (system 
metryczny). Należy określić wymiary czuj-
nika najbardziej odpowiadające przydzie-
lonej przestrzeni (rys. 3) oraz zdecydo-
wać, czy czujniki montowane na maszy-
nie powinny mieć wskaźniki świetlne lub 
wyświetlacz jako pomoc dla operatorów. 
Jeśli konieczna jest szybka zmiana nastaw, 
to należy wziąć pod uwagę czujniki ciśnie-
nia i podciśnienia obsługujące standard 
IO-Link.

Czujniki przepływu
Podobnie jak czujniki ciśnienia i podci-
śnienia, czujniki przepływu są specyfiko-
wane na podstawie zakresu wielkości mie-
rzonej, wymiarów i zmienności nastaw, 
przy czym mogą być zamawiane z opcjo-
nalnym wyświetlaczem. Czujniki prze-
pływu mogą być dobierane do pomiaru 
stosunkowo małych wartości przepływu 
dla określonego, wydzielonego obszaru 

maszyny i dla aplikacji obejmujących całą 
maszynę.

Czujniki optyczne
Najpopularniejszymi opcjami czujników 
optycznych są fotoelektryczne, dyfuzyjne, 
refleksyjne i typu nadajnik-odbiornik. 
Czujniki laserowe i światłowodowe także 

kwalifikują się do kategorii czujników 
optycznych. Czujniki fotoelektryczne są 
najbardziej rozpowszechnione.

Czujniki fotoelektryczne wykrywają 
obecność obiektu za pomocą wykrywa-
nia odbitego światła lub przerwania stru-
mienia światła pomiędzy nadajnikiem 
a odbiornikiem (rys. 4). Czujniki te znaj-
dują się wśród najczęściej stosowanych 
w przemyśle produkcyjnym z powodu 
swojej niskiej ceny, uniwersalności i nie-
zawodności.

Dyfuzyjne czujniki fotoelektryczne nie 
wymagają reflektora. Są wykorzystywane 
do wykrywania obecności pobliskich 
obiektów, a przy tym są niedrogie.

Czujniki typu nadajnik-odbiornik mają 
najdłuższy zakres wykrywania. Skła-
dają się z dwóch elementów: nadajnika 
i odbiornika, instalowanych w dwóch 
punktach. Na przykład czujniki alarmowe 
w drzwiach garażu to właśnie rozwiąza-
nie typu nadajnik-odbiornik. Gdy stru-
mień światła docierający do odbiornika 
zostanie przerwany, wskazuje to na obec-
ność jakiegoś obiektu. Jedną z interesują-
cych odmian takiego czujnika jest czujnik 
szczelinowy, w którym nadajnik i odbior-
nik znajdują się w jednej obudowie kom-
paktowej. Czujniki szczelinowe są uży-
wane do wykrywania obecności i braku 
obecności małych części.

Refleksyjne czujniki fotoelektryczne 
mają czujnik i reflektor – są używane 

↘ Rys. 4. Czujnik fotoelektryczny wykrywa 
obecność obiektu za pomocą światła odbi-
tego lub przerwania strumienia światła.

Źródło
: Festo
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do wykrywania obecności na średnich 
dystansach. Pod względem dokładno-
ści i kosztów plasują się pomiędzy czuj-
nikami dyfuzyjnymi a typu nadajnik-
-odbiornik. Z kolei czujniki światłowo-
dowe są wykorzystywane do wykrywa-
nia obecności i odległości. Parametry tych 
czujników uniwersalnych mogą być regu-
lowane tak, aby możliwe było wykrywa-
nie różnych kolorów, rodzajów tła i zakre-
sów odległości. 

Czujniki laserowe są używane do 
wykrywania obecności na dużych dystan-
sach; są najdokładniejsze w aplikacjach 
pomiaru małych odległości.

Czujniki wizyjne
Czujniki wizyjne mogą być wykorzysty-
wane do odczytu kodów kreskowych, zli-
czania, weryfikacji kształtu i w innych 
aplikacjach (rys. 5). Czujniki wizyjne 
stanowią opłacalną opcję, gdy systemy 
kamer są zbyt drogie i złożone. Odczyt 
kodu kreskowego za pomocą czujnika 
wizyjnego może być wykorzystany do śle-
dzenia indywidualnych komponentów 
oraz aplikowania procesów zidentyfiko-
wanych dla tych komponentów. W aplika-
cjach zliczania czujnik może weryfikować 
na przykład dokładną liczbę cech wykazy-
wanych przez jakąś część.

Czujnik wizyjny może dostarczyć infor-
mację, czy została osiągnięta określona 
krzywa lub inny kształt obrabianego ele-
mentu. Ponieważ czujniki te wykorzystują 
światło, konieczne jest przetestowanie 
ich w warunkach jak najbardziej zbliżo-

nych do warunków pracy pod względem 
wpływu światła padającego i odbitego od 
ścian. W większości aplikacji zaleca się 
umieszczanie czujnika wizyjnego w obu-
dowie, aby odizolować go od zewnętrz-
nych źródeł światła. Dobrym pomysłem 
jest uzyskanie pomocy od producenta 
czujnika przy jego testowaniu. Należy się 
upewnić, że w specyfikacji podano wła-
ściwą magistralę danych (fieldbus).

Konwertery sygnału
Konwerter sygnału zmienia analogowy 
sygnał wyjściowy z czujnika na sygnały 
dla cyfrowych punktów przełączania. 

Inną opcją jest konwersja na dane do 
przetwarzania, zgodne ze standardem 
IO-Link.

Sandro Quintero Sandro Quintero jest menedżerem mar-
ketingu produktów z branży elektrycznej 
i automatyki w firmie Festo. 

CE

↙ Rys. 5. Dla celów 
wykrywania typu, 
położenia i orienta-
cji obrotowej ide-
alny jest inteli-
gentny, kompaktowy 
system wizyjny.

Źródło: Festo
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Andreas Schenk

Bezprzewodowy Kanban
Je li przedsi biorstwo chce produkowa  swoje wyroby w sposób 
nowoczesny i elastyczny, musi zapewni  sobie mo liwo  atwego 
pozyskiwania informacji z dzia ów produkcyjnych i stworzy  system 
sprawnego ich przep ywu wewn trz organizacji. Wi e si  to zwykle 
z konieczno ci  zastosowania odpowiedniego oczujnikowania i, 
coraz cz ciej, wykorzystania sieci bezprzewodowych. Te ostatnie 
maj  wiele zalet, dlatego zaczynaj  by  coraz powszechniej 
wykorzystywane, np. w systemach e-Kanban. Niemiecka firma 
steute oferuje zarówno urz dzenia radiowe, jak i oprogramowanie 
przeznaczone do tworzenia gotowych rozwi za  w intralogistyce 
oraz systemach wspomagania produkcji.

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

czy  bie ce zapasy pó produktów, a zasad  
przep ywu materia ów zmieniono z „push” 
na „pull”. Pierwotnie jako no nika infor-
macji u ywano ma ych tekturowych kart, 
obecnie komunikacja odbywa si  elektro-
nicznie. Zapotrzebowanie na nowe cz ci 
dociera teraz bezpo rednio z dzia u produk-
cji. dania zasilenia rega ów magazynowych 
Kanban nowymi zasobnikami z pó produk-
tami s  generowane bez udzia u cz owieka, 
przez odpowiednio rozmieszczone wy czniki 
lub czujniki. Mo liwe jest tak e wykorzystanie 
terminali obs ugiwanych r cznie (rys. 1).

Nowy trend – bezprzewodowa 
transmisja sygna ów steruj cych
Aktualnym trendem w zak adach produkcyj-
nych jest wykorzystanie w pe ni mobilnych 
rega ów e-Kanban. Dzi ki nim mo liwe jest 
znaczne zwi kszenie elastyczno ci produk-
cji i zmiana ogólnej koncepcji jej planowa-
nia. Kilku producentów samochodów testuje 
obecnie tego typu rozwi zania w swoich 
inteligentnych fabrykach: nadwozia aut s  
umieszczane na pojazdach AGV i transpor-
towane mi dzy ró nymi stanowiskami mon-
ta owymi, zale nie od wersji wyposa enia 
pojazdu. Podzespo y wykorzystywane przy 
monta u s  równie  transportowane do sta-
nowisk monta owych przez mniejsze pojazdy 
AGV. Przep yw informacji mi dzy poszczegól-
nymi elementami systemu e-Kanban odbywa 
si  na drodze radiowej. Rezygnacja z oka-
blowania stanowi ogromn  zalet , ponie-
wa  system mo na b yskawicznie modyfi-
kowa  przy okazji rekonfiguracji stanowisk 
i gniazd produkcyjnych. Eliminuje si  jedno-
cze nie problemy zwi zane z cz stymi uszko-
dzeniami przewodów elektrycznych. Firma 
steute opracowa a sie  bezprzewodow  
sWave.NET®, która zapewnia niezawodn  
wspó prac  wielu urz dze  radiowych i szyb-
kie wdro enie aplikacji IoT (Internetu Rzeczy) 
w dowolnym miejscu. W z y tej sieci sk adaj  

Rys. 1. Systemy 
e-Kanban s  coraz 
powszechniej wyko-
rzystywane w prze-
my le produkcyj-
nym, szczególnie 
w intralogistyce.
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interferencjach fal itp.). Wykorzystane cz -
stotliwo ci nie s  obj te licencjonowaniem, 
dzi ki czemu urz dzenia steute mog  by  
u ywane na ca ym wiecie. Wysoka nieza-
wodno  transmisji jest gwarantowana dzi ki 
jej ponawianiu w razie niepowodzenia: je li 
komunikacja z pierwszym punktem dost po-
wym nie dojdzie do skutku, adresowany jest 
drugi punkt dost pu itd.

Mened er us ug dla systemu 
bezprzewodowego
Oprogramowanie o nazwie „Sensor Bridge” 
stanowi interfejs pomi dzy aplikacjami wspo-
magaj cymi zarz dzanie przedsi biorstwem 
czy dzia em produkcji a sieci  sWave.NET® 
(rys. 3). Program zarz dza ca ym systemem 

bezprzewodowym i jest domy lnie instalo-
wany w pami ci bramy sieciowej systemu 
sWave.NET®. W przysz o ci b dzie móg  by  
równie  zainstalowany na innym urz dze-
niu opartym na systemie Linux, dost pnym 
w ramach infrastruktury IT przedsi biorstwa. 
W ten sposób zapewnione jest dostarcza-
nie danych generowanych na poziomie dzia u 
produkcji do infrastruktury IT klienta (np. sys-
temów BDE, ERP, LVS lub MES), w tym tak e 
do odleg ych lokalizacji. Oprogramowanie 
po rednicz ce przetwarza wszystkie sygna y 
odebrane przez punkty dost powe z czuj-
ników bezprzewodowych i przekazuje je do 
docelowej aplikacji. Brama sieciowa z prein-
stalowanym Sensor Bridge atwo integruje 

Rys. 3. Struktura systemu sWave.NET 
najnowszej generacji.

Rys. 4. Czujniki bez-
przewodowe zapro-
jektowane specjal-
nie do systemów 
e-Kanban steruj  
dostawami mate-
ria ów w nowocze-
snych systemach 
produkcyjnych.

Rys. 2. Punkty dost powe odbieraj  sygna y 
radiowe z pojedynczych czujników i przesy-
aj  je przez WiFi lub sie  Ethernet do infra-

struktury IT u ytkownika.

si  z punktów dost powych (rys. 2). Ka dy 
z nich mo e obs ugiwa  oko o 100 urz dze  
ko cowych, kompatybilnych z sieci , takich 
jak czujniki po o enia, wy czniki no ne lub 
czujniki optyczne. Zasi g transmisji sygna ów 
wynosi do 700 m w terenie otwartym i do 
60 m w przestrzeniach zamkni tych. W ka dej 
sieci sWave.NET® mo na zainstalowa  kilka 
punktów dost powych. Konfiguracja odbywa 
si  za po rednictwem aplikacji sieciowej, 
z poziomu centralnie zarz dzanej konsoli.

Stabilna technologia bezprzewo-
dowa o niskim zapotrzebowaniu 
na energi
Technologia bezprzewodowa sWave.NET® 
nale y do klasy LPWAN (Low Power Wide 
Area Networks). Czas pracy czujników 
i wy czników zasilanych z baterii wynosi 
od kilku miesi cy do nawet 10 lat. Protokó  
radiowy zapewnia wysok  stabilno  nawet 
w niesprzyjaj cych warunkach (przy obec-
no ci innych sieci bezprzewodowych, 
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si  z ka dym rodowiskiem produkcyjnym, 
a konfiguracja i administracja jest elastyczna 
i intuicyjna. Oprogramowanie pozwala na 
dodawanie i usuwanie wy czników czy czuj-
ników bezprzewodowych, a tak e punktów 
dost powych. 

Wst pnie skonfigurowane aplikacje
System bezprzewodowy firmy steute mo e 
by  uzupe niony o software’owy modu  
e-Kanban, automatyzuj cy nadzór nad da-
niami materia owymi przesy anymi z dzia u 
produkcji. Dzi ki prostemu monta owi, du ej 
elastyczno ci i atwo ci zarz dzania u ytkow-
nik mo e precyzyjnie dostosowa  bezprze-
wodowy system do swoich potrzeb. W pe ni 
i stale wykorzystuje si  zalety systemu bez-
przewodowego: brak przewodów sygna o-
wych i zasilaj cych, ci g o  komunikacji, nie-
zawodno  transmisji danych i atw  ada-
ptacj  systemu do zmieniaj cych si  warun-
ków (integracj  kolejnych rega ów Kanban, 
dodatkowych czujników czy terminali opera-
torskich). Du ym u atwieniem przy konfigura-
cji sieci bezprzewodowych firmy steute, które 
s  wykorzystywane w systemach e-Kanban, 
jest dost pno  specjalnie zaprojektowanych 
czujników po o enia (rys. 4). Dzi ki odpo-
wiednio zaprojektowanej d wigni wykry-
waj  one pobranie pojemnika lub pude ka 
z rega u, po czym przesy aj  sygna  radiowy 
do punktu dost powego. Czujniki te mog  
by  montowane bez u ycia narz dzi na sys-
temach przeno ników rolkowych wiod cych 

producentów. Poniewa  sektor intralogistyki 
jest wra liwy na ceny komponentów, a przy 
tym zwykle wykorzystuje si  du  ich liczb  
(rys. 5), ceny zosta y skalkulowane na atrak-
cyjnym poziomie. 

Perspektywy
Firma steute opracowa a kolejne modu y 
oprogramowania dla nowych zastosowa , 
np. zwi zanych z pojazdami AGV. Dla poten-
cjalnego u ytkownika istotne jest, e kilka 
funkcji mo e by  nadzorowanych przez jeden
wspólny system bezprzewodowy. St d du e
zainteresowanie realizacj  systemów e-Kanban, 
które b d  ju  w niedalekiej przysz o ci coraz 
cz ciej zintegrowane z flotami AGV. 

Wi cej informacji mo na znale  na stronach: 
www.nexy.net/pl oraz www.steute.pl

Zapraszamy na nasze stoisko na targach 
Energetab: Hala N, stoisko 6

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

Rys. 5. W przypadku 
cz ci szybko rotuj -
cych zamontowanie
kilku bezprzewo-
dowych czujników 
w rz dzie umo liwia 
odpowiedni  kon-
trol  uzupe niania 
zasobników, na przy-
k ad na stanowi-
skach monta owych.
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P onad 40 lat temu zbudowane na 
tranzystorach napędy o zmiennej 
częstotliwości (VFD) szybko zade-

monstrowały swoją zdolność do oszczę-
dzania energii i usprawnienia procesu 
regulacji parametrów pracy silników elek-
trycznych. Kolejne generacje napędów 
VFD coraz lepiej sterowały pracą silni-
ków, zmniejszały swe rozmiary, a czas ich 
instalowania był sukcesywnie minimali-
zowany. Obecnie rozwój napędów VFD 
zmierza w kierunku przejścia od uniwer-
salnych sterowników silników, które już 
spełniają oczekiwania rynku, w stronę 
wykorzystania jedynego pozostającego 
czynnika napędzającego rynek – zmniej-
szenia kosztów instalacyjnych. W obsza-
rze tym można wyróżnić następujące trzy 
trendy:

1 Oszczędność czasu
Aby skrócić czas uruchomienia, napędy 
VFD są projektowane dla konkretnych ga-
łęzi przemysłu. Gotowe do pracy napędy 
są programowane za pomocą terminolo-
gii specyficznej dla przemysłu, parame-
try domyślne są dobierane pod kątem 
użytkownika, tworzone są nowe funkcje, 
a niepotrzebne usuwane. Ponadto napędy 
VFD są programowane z wykorzystaniem 
przeznaczonych dla przemysłu kreatorów, 
które prowadzą instalatora przez kolejne 
etapy prac, aż do uruchomienia napędu.

Te cechy oprogramowania mają na 
celu minimalizację czasu, który instala-
tor spędza z napędem w miejscu pracy, 
aby zredukować koszty uruchomienia. 
Drugą korzyścią z opracowania dedyko-
wanych dla przemysłu funkcji napędu jest 
minimalizacja czasu potrzebnego na prze-
szkolenie instalatorów. Realizowane jest 
to przez uproszczenie procedur konfigu-
racji napędu i wprowadzenie intuicyjnych 
narzędzi konfiguracyjnych. 

Jason Wellnitz

Napędy VFD
 – trzy główne trendy rozwojowe
Kierunek rozwoju napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) 
wyznacza obecnie przejścia od uniwersalnych sterowników 
silników, które już spełniają wymagania rynku, 
do redukcji kosztów instalacyjnych.

↙ Napędy VFD są 
także programo-
wane za pomocą 
dedykowanych dla 
przemysłu kreato-
rów, które ułatwiają 
pracę instalatora, 
prowadząc go przez 
typowe etapy prac 
wymaganych do 
uruchomienia tych 
urządzeń. 

W skrócie

 →  Aby zminimalizować czas 
uruchomienia napędów 
VFD, są one projektowane 
i konstruowane dla indywi-
dualnych gałęzi przemysłu.

 →  Obudowy otwarte oraz 
o stopniu ochrony NEMA 1 
są nadal podstawowe dla 
napędów VFD produkowa-
nych w obydwu Amerykach.

 →  Ograniczanie wyższych har-
monicznych prądu w rze-
czywistości zwiększa koszty 
instalacyjne z perspektywy 
właściciela sprzętu, nato-
miast redukcje kosztów 
pochodzą ze strony zakładu 
energetycznego.
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2 Oszczędność przestrzeni
Obudowy otwarte i o stopniu ochrony 
NEMA 1 są nadal standardem dla napę-
dów VFD produkowanych w obydwu 
Amerykach. Są one powszechnie mon-
towane na obudowach maszyn i ścia-
nach budynków zakładowych lub doda-
wane do innej obudowy o wyższym stop-
niu ochrony. Jednak napędy o stopniu 
ochrony NEMA 12 (IP54) i NEMA 4/4X 
(IP66) gwałtownie zyskują na popularno-
ści, szczególnie w aplikacjach związanych 
z wentylatorami i pompami, gdzie układy 
sterujące obecnie rezydują raczej w opro-
gramowaniu napędu VFD, a nie logice 
zewnętrznej.

Napędy te są mniejsze i lżejsze od tych 
montowanych w innej obudowie. Ponadto 
sprzyjają one minimalizacji ogólnej liczby 
komponentów przez zredukowanie ilości 
oprzewodowania i złączek oraz dodatko-
wych elementów chłodzących. Tradycyjne 
pakiety sterowników z zabezpieczeniami 
nadprądowymi, kondycjonerami zasilania 

oraz układami We/Wy nadal mają mocną 
pozycję w przemyśle, jednak ich obudowy 
będą sukcesywnie stawać się bardziej 
wyspecjalizowane i tańsze.

3 Ograniczanie zawartości wyższych 
harmonicznych
Spełnianie wymagań standardu IEEE 
519-2014: Zalecana praktyka i wyma-
gania dotyczące kontroli zawartości wyż-
szych harmonicznych w elektrycznych 
systemach zasilania (Recommended Prac-
tice and Requirements for Harmonic Con-
trol in Electric Power Systems) stało się 
priorytetem w państwach leżących na 
wybrzeżu Pacyfiku i powoli przesuwa się 
na wschód. Ograniczanie wyższych har-
monicznych prądu zwiększa koszty insta-
lacyjne z perspektywy właściciela sprzętu, 
natomiast oszczędności kosztów pocho-
dzą ze strony zakładu energetycznego. 
Redukcja harmonicznych prądu stała się 
tak ważna dla tych zakładów, że wiele 
z nich oferuje odbiorcom energii rabaty, 

które mają pomóc w zrekompensowa-
niu wyższych kosztów napędów VFD. Być 
może jest to obszar największej zmiany 
na rynku VFD w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Konwencjonalne metody ogranicza-
nia harmonicznych, takie jak prostow-
niki 18-pulsowe i filtry wyższych harmo-
nicznych, są obecnie zastępowane przez 
szeroki wachlarz aktywnych przekształt-
ników matrycowych, które mają wyż-
szą sprawność, zajmują mniej miejsca i są 
łatwiejsze w instalowaniu.

Producenci napędów VFD doko-
nują obecnie ewolucji swoich wyrobów 
i dodają do nich wiele funkcji, jednak 
podstawowym celem nabycia i zainstalo-
wania takiego napędu jest redukcja kosz-
tów. Napędy VFD, które służą zmniej-
szeniu całkowitych kosztów posiadania 
(TCO), będą nadal dominować na ryn-
kach.

Jason Wellnitz Jason Wellnitz jest menedżerem produktu 
w firmie Yaskawa America Inc. 
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FIRMA PREZENTUJE

Jak zarz dza  jako ci  
w systemie ERP?
Zarz dzanie jako ci  to podej cie d ce do doskonalenia efekty-
wno ci i elastyczno ci organizacji. W a ciwie przeprowadzone, 
ma na celu spe nienie oczekiwa , wymaga  oraz potrzeb klienta 
w sposób zwi kszaj cy wydajno  przedsi biorstwa. Zarz dzanie 
jako ci  stanowi zatem krok naprzód w zapewnianiu jako ci. W tym 
podej ciu ka dy pracownik d y do doskonalenia w asnej pracy, 
aby ca o ciowy efekt by  jak najbardziej satysfakcjonuj cy z punktu 
widzenia organizacji, a tak e klienta. Warto zatem postawi  
na narz dzia, które b d  sprzyja y realizacji tej koncepcji. 
Takim bez w tpienia jest proALPHA ERP.

Bez wzgl du na rodzaj realizowanej pro-
dukcji, w ca ym procesie wytwarzania 
gromadzona jest szeroka gama doku-

mentów i plików elektronicznych, stanowi -
cych ogó em tak zwan  dokumentacj  tech-
niczn . W wielu przypadkach chcemy nie 
tylko zachowa  aktualn  dokumentacj , ale 
tak e zarz dza  zmianami w tym dokumen-
cie. Zale y nam, aby wiedzie , kto i kiedy 
dokona  zmiany, dlaczego to uczyni  oraz 
wed ug jakiej dokumentacji zosta a zlecona 
produkcja. Aby sprosta  temu zadaniu, nie-
zb dny jest system posiadaj cy funkcj  le-
dzenia zmian, wersjonowania plików oraz 
zarz dzania uprawnieniami do dokumentacji. 
W tym celu warto przyjrze  si  szerzej syste-
mowi proALPHA.

Czym jest zarz dzanie jako ci  
w systemie proALPHA ERP?
Zgodnie z ksi kow  teori , zarz dzanie jako-
ci  w przedsi biorstwie produkcyjnym to 

zestaw wielu planowych, skoordynowanych 
i systematycznych dzia a , maj cych na celu 
zapewnienie po danego poziomu jako ci 
wyrobów gotowych oferowanych na rynku. 
W praktyce bywa z tym ró nie. Jedynie doj-
rza e organizacje maj  wiadomo , e tylko 
kompleksowe zarz dzanie jako ci  przy-
nosi d ugotrwa y skutek w postaci utrzyma-
nia wysokiego poziomu satysfakcji klienta. 
Tym samym przedsi biorstwo, chc c sprosta  
takiemu wyzwaniu, musi nieustannie i sys-
tematycznie planowa  oraz realizowa  dzia-
ania kontrolne na ró nych etapach procesu 

wytwarzania, w ró nych komórkach swojej 
organizacji.

Jednym ze sposobów na zrealizowanie 
powy szych celów mo e by  wdro enie zin-
tegrowanego sytemu zarz dzania przedsi -
biorstwem, zawieraj cego modu  zarz dza-
nia jako ci . Przyk adem takiego narz dzia 
jest system proALPHA ERP, który doskonale 
odwzorowuje zachodz ce w firmach procesy 
biznesowe, jak równie  wspiera i modeluje 
ich przebieg dzi ki wbudowanemu Workflow. 
Dodatkowo umo liwia definiowanie pro-
cesów kontroli jako ci, pocz wszy od zaku-
pów materia u, poprzez procesy produkcyjne, 
a  po realizacj  standardów jako ciowych 

Zarz dzanie jako ci  w systemie proALPHA ERP.
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narzucanych przez klientów ko cowych. 
Ostatnim elementem kompleksowego zarz -
dzania jako ci  jest funkcjonalno  serwisu, 
gwarantuj ca klientom sprawn  obs ug  
zg osze  serwisowych oraz przechowywa-
nie historii poszczególnych obiektów serwi-
sowych.

Dane podstawowe i Workflow
Szeroko rozumiane zagadnienie zarz dzania 
jako ci  dotyczy nie tylko problemu definio-
wania parametrów kontroli i metod przepro-
wadzania bada , ale przede wszystkim gro-
madzenia i piel gnowania danych podstawo-
wych. Ju  od pocz tku, tj. od chwili zak ada-
nia indeksów i grup asortymentowych, brak 
spójnej polityki ich tworzenia mo e powo-
dowa  spore komplikacje. Powszechnie spo-
tykanymi problemami s  zdublowane pozy-
cje asortymentu, zaburzaj ce rzeczywisty 
obraz dost pno ci stanów magazynowych 
oraz powoduj ce b dny bilans zapotrzebo-
wania materia owego w p tli MRP. System 
proALPHA posiada wbudowany mecha-
nizm Workflow, pilnuj cy przebiegu procesu 
wprowadzania nowych artyku ów, a tak e 

wymuszaj cy na u ytkownikach uzupe nia-
nie danych z wymagan  dok adno ci . Tak e 
inne dane podstawowe (m.in. dostawcy i ich 
powi zanie z pozycjami zakupowymi) mog  
podlega  w a ciwemu procesowi gospo-
darczemu.

Chc c zachowa  odpowiedni poziom jako ci 
pozyskiwanych z rynku materia ów produk-
cyjnych, warto zadba  o regularne kontro-
lowanie dostaw oraz prowadzenie skrupulat-
nej oceny dostawców. Jednym z elementów 
modu u kontroli jako ci w systemie proALPHA
jest funkcjonalno  umo liwiaj ca definiowa-
nie cz stotliwo ci i regu  próbkowania, ró -
nych wzgl dem poszczególnych dostawców. 
Definicja okre la niezb dn  liczb  próbek 
dla konkretnej wielko ci partii danego asor-
tymentu oraz mówi o tym, jaka ilo  braków/
usterek jest akceptowalna, a jaka spowo-
duje odrzucenie dostawy. Dodatkowo, je li 
podczas rejestracji wyników z poprzednich 
bada  stwierdzono niezgodno ci w ilo ci 
przekraczaj cej za o one uprzednio warto ci 
brzegowe, zdefiniowane regu y mog  auto-
matycznie zmieni  cz stotliwo  wykonywa-
nia próby.

W powi zaniu z mo liwo ci  elastycznego 
tworzenia kryteriów oceny, tj. odchyle  od 
po danych terminów dostawy, odchyle  od 
ilo ci, ceny oraz jako ci, zyskujemy skuteczny 
system kwalifikacji dostawców. Gwarantuje 
on klientom, e nasze wyroby b d  wytwa-
rzane wy cznie z materia ów spe niaj cych 
za o one z góry parametry jako ciowe.

Przygotowuj c instrukcj  kontroli jako ci 
mówi c  o tym, w jaki sposób prowadzone 
s  badania, mo emy równie  wskaza , któ-
rych przyrz dów pomiarowych nale y u y . 
S ownik pozwala na zdefiniowanie dowolnej 
ilo ci grup cz cych przyrz dy tego samego 
typu. Pojedyncze narz dzie ma swój numer 
identyfikacyjny oraz szczególne cechy – takie 
jak interwa  kalibracji czy dopuszczalny zakres 
tolerancji. Ka de z narz dzi mo e mie  przy-
porz dkowany plan inspekcji, mówi cy 
o tym, który z jego parametrów wymaga 
okresowej kontroli. Zarejestrowanie wyniku 
inspekcji wi e si  z nadaniem urz dze-
niu statusu determinuj cego jego zdatno  
do dalszego u ycia. Dodatkowym kryterium 
warunkuj cym mo liwo  wykonania czynno-
ci kontrolnych jest posiadanie stosownych 

proALPHA ERP to kompletne rozwi zanie wspieraj ce przedsi biorstwa produkcyjne.
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uprawnie  lub kwalifikacji. Potwierdzenie ich 
wa no ci mo e by  przechowywane w formie 
za cznika w zintegrowanym systemie zarz -
dzania plikami DMS.

Aby proces kontroli jako ci przebiega  spraw-
nie, pracownicy musz  otrzymywa  jasn  
informacj , w jaki sposób maj  go realizo-
wa . W tym celu definiujemy w systemie 
instrukcj  kontroli, czyli kompletny przepis 
mówi cy o tym, jak przeprowadzi  czynno-
ci kontrolne. Przy u yciu danych podstawo-

wych, takich jak: badane cechy, narz dzia, 
kwalifikacje oraz plan próbek, definiujemy 
instrukcj  wykonawcz . Instrukcja kontroli 
okre la równie , czy wynikiem pomiaru jest 
konkretny odczyt w zadanej jednostce miary, 
czy warto  logiczna.

Je eli proces kontroli jako ci jest bardziej z o-
ony i wymaga zastosowania kilku instrukcji

kontroli, mo liwe jest ich zgrupowanie w ra-
mach tzw. planu inspekcji. Ostatni  czynno-
ci , jak  nale y wykona , jest powi zanie 

planu inspekcji z takimi rodzajami danych, jak:
• artyku  zakupowy lub produkowany;
• dzia anie procesu technologicznego lub zle-

cenie produkcji;
• zlecenie klienta lub zamówienie zakupu;
• dowód dostawy (WZ) lub przyj cie 

zewn trzne (PZ);
• numer partii lub numer serii;
• przyrz d pomiarowy.

Efektem powi zania planów inspekcji z wy ej 
wymienionymi rodzajami danych jest wyge-
nerowana przez system lista kontroli koniecz-
nych do wykonania. Punktem wyj cia do 
przegl dania wygenerowanych sugestii 
bada , rejestracji pomiarów czy analizy zare-
jestrowanych dotychczas wyników jest tzw. 
centrum kontroli.

W g ównym oknie programu widzimy suge-
stie kontroli, oznaczone pochodzeniem, sta-
tusem, zalecan  metod  inspekcji oraz dat  
wykonania. Wprowadzanie wyników testu 
odbywa si  dla ka dej cechy w po czeniu 
z ka d  próbk . W zale no ci od tego, czy 
uzyskany wynik mie ci si  w zakresie warto-
ci, le y poza ni , ale w granicy tolerancji, czy 

znajduje si  poza wy ej wymienionymi, sys-
tem odpowiednio zaznaczy wiersz na zie-
lono, ó to lub czerwono. Rejestruj c wyniki, 
mo emy równie  odnotowa  u ycie uprzed-
nio specyfikowanego w instrukcji kontroli 
przyrz du pomiarowego.

Dla pozycji, które nie przesz y z pozytyw-
nym wynikiem procesu kontroli, mo liwe jest 

zarejestrowanie zg oszenia serwisowego jako 
sposobu na dalsze procedowanie i dokumen-
tacj  zwrotu towaru do dostawcy. W przy-
padku artyku ów produkowanych poprzez 
zg oszenie serwisowe, generowane jest 
odr bne zlecenie produkcji, którego efektem 
mo e by  naprawa lub ponowne wyproduko-
wanie wadliwego asortymentu.

Teczka produktu, 
obiekty serwisowe
Kompleksowe zarz dzanie jako ci  to rów-
nie  utrzymanie i serwisowanie wyrobów 
przekazanych w u ytkowanie klientom. Dla 
wszystkich produktów oznaczonych nume-
rem serii mo liwe jest za o enie tzw. teczki 
produktu lub obiektu serwisowego. Dzi ki 
temu system zbiera informacje o wszyst-
kich zmianach dokonanych w trakcie ycia 
zarówno wyrobu gotowego oznaczonego 
numerem serii, jak i jego elementów sk a-
dowych. Wszelkie czynno ci serwisowe, 
tj. wymiana czy naprawa cz ci, pozosta-
wiaj  lad w postaci odpowiedniego rodzaju 
zmiany na ledzonym obiekcie. Teczki pro-
duktów mog  by  wykorzystywane do przy-
gotowywania zg osze  serwisowych. Na przy-
k ad cz ci zu ywaj ce si  i cz ci zamienne 
s  odpowiednio oznaczone w teczce pro-
duktu. Tym samym pracownik serwisu mo e 
dostarczy  cz ci potrzebne do utrzymania 
instalacji lub zaplanowa  niezb dne czynno-
ci serwisowe.

Modu  serwis
Dzi ki funkcjonalno ci proALPHA Serwis 
mo liwe jest przechowywanie informacji na 
temat okresu i warunków gwarancji udzie-
lonych na poszczególne artyku y oraz miejsc 
przebywania poszczególnych obiektów ser-
wisowych. Aplikacja proALPHA doskonale 
nadaje si  równie  do ewidencji wszyst-
kich zg osze , jakie nap ywaj  od klientów. 

ledzenie ich statusów oraz rodzajów daje 
zarówno mo liwo  udzielenia szybkiej odpo-
wiedzi w rozmowie z klientem na pytanie 
o poziom zaawansowania, jak i przeprowa-
dzenia pó niejszej analizy najcz stszych przy-
czyn pojawiaj cych si  awarii.

Dzi ki zleceniom serwisowym mo emy ewi-
dencjonowa  koszty zu ycia cz ci zamien-
nych niezb dnych do realizacji zg o-
szenia oraz pracoch onno  zewn trz-
nych i wewn trznych us ug naprawczych. 
Uzupe nieniem funkcjonalno ci modu u 
proALPHA Serwis jest mo liwo  planowa-
nia dzia a  konserwacyjnych na obiektach 

serwisowych, b d cych w posiadaniu klienta, 
oraz przeprowadzania akcji serwisowych eli-
minuj cych usterk  wadliwej partii produk-
cyjnej.

Najistotniejsze zalety zarz dzania
jako ci  w systemie proALPHA ERP:

• odwzorowywanie zachodz cych w firmach 
procesów biznesowych,

• wspieranie i modelowanie ich przebiegu 
dzi ki wbudowanemu Workflow,

• wymuszanie na u ytkownikach uzupe niania 
danych z po dan  dok adno ci ,

• umo liwienie definiowania procesów kon-
troli jako ci,

• usprawnienie obs ugi zg osze  serwisowych,
• mo liwo  przechowywania np. historii 

poszczególnych obiektów serwisowych czy 
potwierdze  wa no ci uprawnie  
i kwalifikacji.

proALPHA Polska Sp. z o.o.
ul. D browskiego 1
65-021 Zielona Góra
tel. +48 68 506 65 00
info@proalpha.pl
www.proalpha.pl
www.ERP-dla-produkcji.pl

System proALPHA niesie 
szereg korzy ci dla przedsi -
biorstwa i sprzyja satysfakcji
klienta, co przek ada si  na
owocn  wspó prac . Wdro-
enie narz dzia jest szans  

na sprawne zarz dzanie 
jako ci  i wp ywa na zwi -
kszenie wydajno ci firmy,
przy jednoczesnym doskona-
leniu pracy ca ego zespo u 
pracowników. Warto bowiem 
pami ta , e g ównym kie-
runkiem dzia a  projako cio-
wych jest spe nianie ci gle 
zmieniaj cych si  potrzeb 
i oczekiwa  klientów, 
z uwzgl dnieniem interesu 
przedsi biorstwa.
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T rwa wyścig o uczynienie pojazdów 
bez kierowcy gotowymi do wyje-
chania na drogi publiczne. Ponad 

2,7 mln samochodów osobowych i cięża-
rowych, wyposażonych w częściową auto-
matykę, już jeździ po drogach. Wszystko 
to dzieje się za sprawą rozwoju świato-
wego rynku czujników, którego wartość 
według szacunków osiągnie 25,56 mld 
USD w 2021 r.

Producenci samochodów wykorzystują 
zautomatyzowane systemy wspomagania 
kierowcy, które realizują funkcje automa-
tycznego parkowania (self-parking) oraz 
monitoring martwego pola w lusterku 
(blind spot monitoring), będące fundamen-
tami dla opracowywania samochodów 
bez kierowcy. Podstawowe czujniki, które 
ułatwiają zautomatyzowane prowadzenie 
samochodu – kamery, radary, lidary (lase-
rowy czujnik odległości) oraz ultradźwię-
kowe – są już dobrze opracowane, ale są 
nadal udoskonalane pod względem gaba-
rytów (miniaturyzacja) i zasięgu opera-
cyjnego, a przy okazji ich ceny neustan-
nie spadają.

Inne wyzwania technologiczne obej-
mują opanowanie algorytmów głębokiego 
uczenia, które mają pomóc samochodom 
w nawigowaniu po drogach publicznych, 
w szczególności w trudnych warunkach 
miejskich, i obsługiwać przetwarzanie 
dużych ilości danych. W poszukiwaniu 
drogi do skonstruowania pojazdu całkowi-
cie autonomicznego, producenci samocho-
dów zwracają się o pomoc do firm produ-
kujących oprogramowanie dla systemów 
wizji maszynowej.

Algorytmy stają się 
inteligentniejsze
Aplikacje realizowane na zewnątrz budyn-
ków nie są obce przemysłowi systemów 
wizji maszynowej. Zebrał on bowiem 
całe lata doświadczeń w opracowywaniu 
sprzętu i oprogramowania dla inteligent-
nych systemów transportowych, automa-
tycznych czytników tablic rejestracyjnych 
oraz zabezpieczania granic państw. Pod-
czas gdy aplikacje te wymagają skompli-
kowanego oprogramowania, które odpo-
wiada za czynniki niekontrolowane, takie 
jak mgła czy oślepiające słońce, to dodat-
kowo pojazdy bez kierowcy napotykają 
i przetwarzają znacznie więcej zmiennych, 
które różnią się złożonością.

– Aplikacje pojazdów autonomicznych 
charakteryzuje bardzo mała tolerancja na 
błędy, tak więc te algorytmy muszą być 
solidne – mówi Jeff Bier, założyciel ogól-
noświatowej organizacji Embedded Vision 
Alliance, pomagającej firmom w integro-
waniu wizji maszynowej ze swoimi syste-
mami. – Napisanie algorytmu, który z eks-
tremalnie dużą dokładnością odróżnia czło-
wieka od drzewa, pomimo zmienności 
kształtów, wymiarów i oświetlenia tych 
obiektów, może być bardzo trudne.

– Algorytmy osiągnęły punkt, w któ-
rym przeciętnie są co najmniej tak dobre, 
jak ludzie w wykrywaniu ważnych rzeczy 
– mówi Jeff Bier. – Ten kluczowy postęp 
umożliwił wdrożenie wizji maszynowej 
w pojazdach.

AImotive to firma produkująca opro-
gramowanie, która tworzy algorytmy głę-
bokiego uczenia dla w pełni autonomicz-
nych pojazdów. Jej agnostyczna sprzę-
towo platforma wykorzystuje sieci neuro-
nowe do podejmowania decyzji niezależ-
nie od warunków pogodowych podczas 
prowadzenia samochodu. Składa się ona 
z 4 części:

Winn Hardin

Zastosowanie systemów wizyjnych 
w samochodach autonomicznych
Producenci samochodów zwracają się do firm z branży wizji 
maszynowej o opracowanie algorytmów głębokiego uczenia, 
które pomogą samochodom autonomicznym w nawigowaniu oraz 
przetwarzaniu dużych ilości danych z czujników.

W skrócie

 →  Firmy z branży motoryza-
cyjnej zwracają się do firm 
z branży wizji maszynowej 
o pomoc w opracowywa-
niu bardziej inteligentnych 
pojazdów autonomicznych.

 →  Pojazdy zautomatyzowane 
muszą podejmować decyzje 
w oparciu o olbrzymie ilości 
danych z czujników.

SYSTEMY WIZYJNE



1. Układ rozpoznawania (recognition engine) 
wykorzystuje obrazy z kamer jako podsta-
wowe dane wejściowe.

2. Układ lokalizacji (location engine) uzupeł-
nia dane z mapy konwencjonalnej o infor-
macje 3D z punktów orientacyjnych.

3. Układ ruchu (motion engine) pobiera 
dane wyjściowe dotyczące pozycjonowa-
nia i nawigacji z układu lokalizacji w celu 
przewidzenia możliwych ruchów otoczenia.

4. Układ sterowania (control engine) prowa-
dzi pojazd za pomocą poleceń niskiego 
poziomu, wysyłanych do elementów 
wykonawczych, takich jak kierownica czy 
hamulce.

Procesory wykorzystywane w zautomaty-
zowanym pojeździe, które muszą podej-
mować kluczowe decyzje na podstawie 
ogromnych ilości danych przychodzą-
cych w czasie rzeczywistym z wielu czuj-
ników, musiałyby mieć większą moc obli-
czeniową, a jednocześnie zużywać mniej 
energii. – Producenci oprogramowania 
z tej branży opracowują wyspecjalizowane 

architektury procesorów, które łatwo osią-
gają od 10 do 100 razy większą wydaj-
ność w porównaniu ze zwykłymi, co umoż-
liwia tym złożonym algorytmom dopaso-
wanie się do szczególnych wymagań apli-
kacji dotyczących kosztów i energii – mówi 
Jeff Bier. – Właśnie kilka lat temu takie 
parametry procesorów były uważane za 
poziom superkomputera.

Aby pojazd autonomiczny mógł podej-
mować bezpieczne i dokładne decyzje, 
jego czujniki muszą przetwarzać około 
1 GB danych na sekundę, twierdzą przed-
stawiciele firmy Intel. Waymo, projekt 
samochodu bez kierowcy firmy Google, 
wykorzystuje technologię wspomnianego 
producenta procesorów w swoich wypo-
sażonych w kamery minivanach bez kie-
rowcy Chrysler Pacifica, które wahadłowo 
przewożą pasażerów w Phoenix (Arizona, 
USA) jako część projektu pilotażowego.

Przemysł musi określić, w którym 
miejscu w pojazdach autonomicznych po-
winno następować podejmowanie decyzji.
– W naszych dyskusjach z producentami

występuje podwójny tok rozumowania 
– mówi Ed Goffin, menedżer marketingu 
w firmie Pleora Technologies. – Pierwszy 
to analizowanie danych i podejmowanie 
decyzji na poziomie inteligentnej kamery 
lub czujnika. Drugi – przesyłanie danych 
przez szybką sieć o niskiej latencji do scen-
tralizowanego systemu przetwarzania.

Winn Hardin Winn Hardin jest redaktorem współpracu-
jącym w Stowarzyszeniu Rozwijania Wizji 
Maszynowej i Obrazowania (AIA), będą-
cym częścią Stowarzyszenia Rozwijania 
Automatyki (A3). 
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Warto rozważyć

Czy wiedza na temat pojaz-
dów autonomicznych 
powinna być wykorzysty-
wana gdzie indziej w łańcu-
chu dostaw?
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FIRMA PREZENTUJE

Monitorowanie 
pr dko ci obrotowej

P r dko  obrotowa jest jedn  z podsta-
wowych wielko ci fizycznych opisu-
j c  ruch obiektów wiruj cych i defi-

niuje liczb  obrotów wykonanych w jedno-
stce czasu. Dzi ki zamontowaniu czujnika 
zewn trznego, który wysy a impuls przy ka -
dym obrocie silnika i pod czeniu go do prze-
ka nika pr dko ci obrotowej, mo emy moni-
torowa  jej warto . Podczas pracy urz -
dzenia istotne jest zw aszcza obserwowanie 
przekroczenia górnej lub dolnej granicy. 

Do monitorowania pr dko ci obrotowej 
wykorzystuje si  m.in. czujniki indukcyjne. S  
bardzo cz sto stosowanym rozwi zaniem ze 
wzgl du na powszechn  dost pno , nisk  
cen  i fakt, e wi kszo  elementów, które 
wiruj , wykonana jest z metali. 

Modu y ifm electronic DD110S i DD111S 
zosta y zaprojektowane do bezpiecznego 

monitorowania maksymalnej pr dko ci obro-
towej. Ich typowe zastosowania to obrabiarki 
karuzelowe oraz wirówki. Natomiast moni-
tor DD111S zosta  zaprojektowany specjalnie 
do niskich pr dko ci obrotowych w elektrow-
niach wiatrowych.

Przeka niki pr dko ci obrotowej ifm electro-
nic maj  certyfikat wg norm EN 62061/SIL 3 
oraz EN ISO 13849-1 kat. 4/PL e. Dotyczy to 
równie  stosowania standardowych czujni-
ków, które nie pe ni  funkcji bezpiecze stwa 
jako generatory impulsów. Po zadzia aniu 
wyj cie bezpiecze stwa mo na zresetowa  
r cznie lub automatycznie. 

Modu y s u ce do monitorowania cz sto-
tliwo ci i pr dko ci obrotowej dzielimy na 
jedno i dwukana owe. W przypadku tych 
pierwszych programowalne wyj cia prze-

czaj ce sygnalizuj  przekroczenie lub 

zbyt niskie warto ci zadane. Typowy przy-
k ad to monitorowanie pr dko ci obrotowej 
wa u nap dowego na przeno niku. Dobrze 
widoczne diody LED wskazuj  stany prze-

czenia i eksploatacyjne. W tego rodzaju 
wy wietlacze cyfrowe wyposa one s  m.in. 
wy wietlacze ifm electronic DX2021, DX2022 
czy DX2023 oraz monitory DD2603 i DD2501. 
Asortyment ifm obejmuje urz dzenia z wyj-
ciami analogowymi oraz binarnymi przeka -

nikowymi i tranzystorowymi.

Z kolei modu y dwukana owe s u  do moni-
torowania cz stotliwo ci i pr dko ci obroto-
wej. Urz dzenie monitoruje niezale nie od 
siebie dwa ró ne ruchy obrotowe lub liniowe. 
W tym celu pobiera ono impulsy z czujni-
ków zewn trznych lub enkoderów w dwóch 
oddzielnych kana ach wej ciowych i przetwa-
rza ich sygna y. Programowalne wyj cia prze-

czaj ce sygnalizuj  przekroczenie lub zbyt 
niskie warto ci zadane. Typowy przyk ad to 
monitorowanie pr dko ci obrotowej silników 
elektrycznych.

Wybrane modu y do monitorowania pr dko-
ci obrotowej ifm electronic s  wyposa one 

w wy wietlacz wskazuj cy warto ci proce-
sowe i umo liwiaj cy atwe ustawianie i uru-
chamianie. Natomiast praktyczne diody LED 
wskazuj  stany prze czenia i eksploatacyjne. 

Pr dko  obrotowa jest jednym z najwa niejszych parametrów 
metrologicznych stosowanych w sterowaniu, kontroli i monitoro-
waniu wszystkich maszyn i urz dze  zawieraj cych elementy wyko-
nuj ce ruch obrotowy. Obecnie praktycznie wszystkie instalacje 
przemys owe wyposa one s  w uk ady pomiaru pr dko ci obro-
towej lub k ta obrotu elementów wiruj cych.
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Mo liwe s  ró ne rozwi zania dotycz ce 
monitoringu pr dko ci obrotowej. Jednym 
z nich jest wykorzystanie wy wietlacza 
DX2022 i czujnika indukcyjnego IFS285. 
W instalacji przeznaczonej do monitorowania 
pr dko ci obrotowej istotny jest sam monta  
czujnika, a mianowicie wysoko  z bów, b d  
g boko  wci cia, szeroko  tego naci -
cia w stosunku do zasi gu czujnika czy te  
do rednicy jego czo a. Czujnik indukcyjny 
jest pod czony do wy wietlacza. Pracujemy 
w trybie pomiaru pr dko ci. Standardowo 
na wy wietlaczu wy wietlane s  Hz, czyli 
impulsy na sekund . Aby przeliczy  t  cz -
stotliwo  na pr dko  obrotow  na minut , 
nale y to odpowiednio skonfigurowa  na 
wy wietlaczu. 

Aby zmierzy  pr dko  obrotow , mo na 
tak e wykorzysta  jednostk  przetwarzaj c  
DD0203 do monitorowania pr dko ci i czuj-
nik indukcyjny IFS285. W ten sposób mierzy 
si  cz stotliwo  obrotów w Hz. W tym przy-
padku mo liwe jest okre lenie dwóch sygna-
ów stanów: minimalnej pr dko ci oraz osi -

gni cia pr dko ci obrotowej, a tak e dwóch 
sygna ów b du: niedostatecznej pr dko ci 

lub zablokowania oraz nadmiernej pr dko ci 
obrotowej. 

Ostatnie rozwi zanie to kompaktowy moni-
tor pr dko ci obrotowej DI5028, który 
jest wyposa ony w wyj cie prze czaj ce, 

z którym mo na si  komunikowa  przy 
wykorzystaniu interfejsu IO-Link, DX20222. 
Pozwala to na ustalenie warto ci granicznych 
pr dko ci obrotowej. Dodatkowo w procesie 
jest generowana histereza, co stwarza du o 
mo liwo ci konfiguracji. 
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C yfrowa transformacja, która 
zazwyczaj zaczyna się od wpro-
wadzenia do organizacji nowocze-

snych technologii, takich jak platformy do 
zarządzania procesami biznesowymi klasy 
BPM (Business Process Management), 
również musi być dobrze zaplanowana. 
Przebieg wdrożenia takiego systemu w fir-
mie można podzielić na następujące fazy: 
przygotowanie do projektu, analiza, kon-
figuracja, testy oraz uruchomienie. Etapy 
te łączą się w integralną całość, co ozna-
cza, że każdy z nich jest równie ważny 
i powinien wystąpić niezależnie od tego, 
czy planujemy skomplikowaną cyfryzację 
dużej grupy procesów, czy tylko pojedyn-
czego obiegu.

Poznanie klienta od podszewki
Projekt wdrożenia systemu BPM powinien 
zacząć się od kontaktu z klientem bizne-
sowym i dokładnej analizy jego potrzeb. 
Na etapie przygotowania do pracy zbie-
rane są szczegółowe informacje na temat 
planowanego wdrożenia, co pozwala okre-
ślić jego cel i zakres merytoryczny. Nie-
zwykle ważne w tej fazie jest to, by pod-
czas spotkania z klientem nie tylko ustalić 
konkretne oczekiwania i wstępny harmo-
nogram działań, ale również poznać szer-
szy kontekst funkcjonowania danej orga-

nizacji – jej cele biznesowe, pozycję na 
rynku i kulturę pracy wewnątrz. Chodzi 
o to, żeby dogłębnie zrozumieć motywacje 
stojące za potrzebą wprowadzania zmian 
oraz poznać odpowiedź na pytanie, jakie 
procesy biznesowe system ma docelowo 
usprawniać i jaką funkcję pełnić w orga-
nizacji. Bez tej wiedzy nie da się dobrze 
zaprojektować aplikacji, z których to biz-
nes ma potem na co dzień korzystać.

Analizę czas zacząć
Zakres merytoryczny ustalony podczas 
pierwszego etapu to ramy, które w dal-
szej fazie należy wypełnić treścią. Do 
tego służą spotkania analityczne, pod-
czas których zespół projektowy wspólnie 
z przedstawicielami biznesu i IT po stro-
nie klienta określa interesariuszy projektu 
oraz precyzuje szczegóły merytoryczne 
i techniczne, takie jak np. integracja z już 
istniejącym w firmie oprogramowaniem 
ERP. Przede wszystkim jednak w tej fazie 
modelowany jest workflow, czyli definio-
wane są konkretne obiegi zadań i doku-
mentów oraz czynności, które mają być 
zautomatyzowane, ścieżki przejścia mię-
dzy nimi oraz to, pomiędzy jakimi dzia-
łami lub jednostkami w organizacji ten 
przepływ ma przebiegać.

Syndrom wieży Babel
Ważnym elementem na etapie analizy jest 
również doprecyzowanie wspólnie sto-
sowanego słownictwa. Wbrew pozorom 
dotyczy to nie tylko biznesu, który często 
posługuje się hermetycznym żargonem lub 
potrzebuje rozwiązań IT do zarządzania 
bardzo specyficznymi dla ich branży obie-
gami. W trakcie spotkań często okazuje 
się, że nawet te procesy, które wydają się 
być uniwersalne w różnych firmach, mogą 

Aleksandra Kudera

Cyfrowa transformacja w praktyce

Nie takie wdrożenie straszne, 
jak je malują
Proces wdrażania i rozwoju cyfryzacji w firmie często jest 
porównywany przez praktyków do planowania podróży. Aby należała 
ona do udanych, trzeba przed wyjazdem określić, gdzie chcemy 
dotrzeć, jakimi środkami transportu oraz z góry wybrać atrakcje, 
jakie zamierzamy zobaczyć na miejscu. Bez wcześniejszego planu to, 
co miało być przyjemnym odpoczynkiem, może szybko zamienić się 
w stresujące błądzenie bez celu.

ZARZĄDZANIE
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funkcjonować pod odmiennymi nazwami 
(np. skrót SOP może być rozwijany jako 
System Ocen Pracowniczych, ale również 
jako np. System do Obsługi Przyłączeń). 
Takie różnice trzeba jak najszybciej ziden-
tyfikować i w razie potrzeby ujednolicić 
w ramach danej organizacji. 

Wytypowanie ambasadorów 
zmiany
Spotkania analityczne to także dobry czas 
na wyłonienie naturalnych ambasadorów 
wdrożenia, którzy będą konsekwentnie 
wspierać swojego pracodawcę we wpro-
wadzaniu i promowaniu nowego rozwią-
zania. Do zespołu projektowego oprócz 
organicznych orędowników dobrze jest 
zaprosić również osoby sceptycznie nasta-
wione do projektu i związanych z nim 
zmian. Dając im możliwość współtworze-
nia systemu i wpływania na jego kształt, 
edukujemy ich i rozwiewamy ewentu-
alne wątpliwości, w efekcie przekuwa-
jąc początkową niechęć czy nawet opór 

w konstruktywne i proaktywne nastawie-
nie i autentyczne zaangażowanie w pro-
jekt. Warto pamiętać o tym, że nie wszyst-
kie organizacje są otwarte na zmiany; nie-
które się ich obawiają, dlatego w proce-
sie przekonywania pracowników do trans-
formacji cyfrowej dobrze jest mieć jak naj-
więcej życzliwych i wspierających osób na 
pokładzie.

Testy szeroko, ale pod baczną 
kontrolą
Kolejnym stadium na drodze do urucho-
mienia wdrożenia są testy. Jest to etap 
ważny nie tylko w wymiarze technicznym 
(wykrycie błędów i fragmentów wyma-
gających korekty), ale również psycholo-
gicznym, bo w tej fazie silnie kształtuje 
się stosunek przyszłych użytkowników do 
systemu. Aby testy zakończyły się powo-
dzeniem, warto zwrócić uwagę na kilka 
organizacyjnych aspektów. Po pierwsze: 
liczba testerów. Z jednej strony, im wię-
cej osób chętnych do wypróbowania roz-

wiązania, tym lepiej. Może to jednak zna-
cząco wydłużyć czas oczekiwania na 
informację zwrotną i prowadzić do nad-
miernej iteracyjności, rozumianej w tym 
kontekście jako dzielenie użytkowni-
ków na zbyt wiele mniejszych grup, które 
zamiast jednocześnie sprawdzać działanie 
systemu, robią to w turach. Dlatego tak 
ważne jest sporządzenie harmonogramu 
i konsekwentne trzymanie się terminów 
w nim zawartych.

Iteracyjność może być jednym z powo-
dów przedłużającego się etapu testów. 
Inny to np. obawa przed tym, że po 
zakończeniu fazy budowania nie będzie 
można już wprowadzać żadnych zmian, 
a platforma pozostanie na lata w tym 
samym kształcie. – To nieuzasadnione 
wątpliwości. Żeby system BPM mógł speł-
niać zadanie, do którego został stworzony, 
czyli wspierać działalność firmy w każ-
dym aspekcie jej funkcjonowania, musi 
być maksymalnie elastyczny – przekonuje 
Łukasz Malina, wiceprezes WEBCON. – 
Już sam wybór platformy typu no-code/
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low-code RAD (Rapid Application Deve-
lopment) to z pewnością dobra decyzja 
dla większości organizacji. Nie chodzi jed-
nak jedynie o szybkie dostarczanie, budo-
wanie aplikacji. Już na etapie wyboru roz-
wiązania trzeba zwrócić szczególną uwagę 
na to, czy umożliwi ono na bieżąco, zgod-
nie z rytmem zmieniającego się z czasem 
i okolicznościami zapotrzebowania biz-
nesu, wprowadzać modyfikacje zarówno 
w fazie projektowania systemu, jak 
i potem, po wdrożeniu, bez przerywania 
ciągłości jego działania – tłumaczy.

Uwaga! Uruchomienie wdrożenia 
to dopiero początek
Wiele firm, zwłaszcza na początku drogi 
do cyfryzacji, utożsamia start działania 
platformy do zarządzania procesami biz-
nesowymi z zakończeniem projektu wdro-
żenia. Tymczasem kroki, jakie organiza-
cje podejmują po oddaniu systemu w ręce 
użytkowników, są równie ważne, jak te 
wykonane podczas fazy konfiguracji. Aby 

wdrożenie rozwiązań klasy BPM zmieniło 
organizację pracy w wymiarze nie tylko 
technicznym, ale i mentalnym, użytkow-
nicy systemu muszą chcieć z niego korzy-
stać i rozumieć korzyści płynące z tego 
nie tylko dla organizacji, ale również ich 
samych. 

Deloitte w swoim artykule pt. „Wyzwa-
nia związane z adaptacją nowych techno-
logii w firmie” wymienia pięć kroków pro-
wadzących do pomyślnego przyjęcia roz-
wiązań IT przez podwładnych. Wśród opi-
sanych narzędzi wskazane jest m.in. zor-
ganizowanie kompleksowego szkolenia ze 
szczegółowym omówieniem zalet systemu 
oraz stworzenie ciekawej i prowadzonej 
prostym językiem kampanii informacyj-
nej w firmie. Najważniejsze jednak jest 
zapewnienie odpowiedniego do rzeczywi-
stych potrzeb wsparcia w użytkowaniu 
narzędzia – szczególnie na samym, decy-
dującym często o sukcesie całego przed-
sięwzięcia, początku pracy z nowym sys-
temem. Angażując chociażby wspomnia-
nych wcześniej ambasadorów zmiany, któ-

rzy będą odpowiadać na pytania i wątpli-
wości współpracowników, obniżamy scep-
tycyzm czy lęk przed korzystaniem z plat-
formy i tworzymy w firmie atmosferę 
sprzyjającą przyswajaniu nowych techno-
logii. A na tak przygotowanym podłożu 
kolejne projekty digitalizacji i automaty-
zacji będą z pewnością przebiegać jeszcze 
sprawniej i płynniej. 

Aleksandra Kudera Aleksandra Kudera – dyrektor działu wdro-
żeń i konsultingu w WEBCON. Od ponad 
10 lat w branży IT. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywała m.in. w firmach Hewlett 
Packard i Comarch, a od 2011 r. kieruje 
w WEBCON realizacją projektów wdroże-
niowych. Absolwentka Informatyki i Eko-
nometrii oraz Finansów na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym we Wrocławiu, jak rów-
nież studiów MBA na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Krakowie, z certyfikacją 
PRINCE2 Practitioner i PRINCE2 Foun-
dation; specjalność: zarządzanie zmianą 
i przezwyciężanie oporu do niej.

CE

ZARZĄDZANIE

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
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Firma Turck rozszerzyła ofertę czujników ultra-
dźwiękowych serii RU o kolejnych 10 nowych, 
miniaturowych typów w obudowach M8 i M12. 
Wersje w obudowach M12 są dostępne w wykonaniach z wyjściem analogowym i dwu-
stanowym. Czujniki w obu nowych obudowach wykonane zostały w stopniu ochrony 
IP67 i cechują się wąskim stożkiem widzenia, co czyni je idealnymi dla aplikacji w ograni-
czonej przestrzeni montażowej. Seria RU10U-M8 jest dostępna w czterech wariantach: 
jako czujnik odbiciowy lub przeciwsobny z wyjściem PNP lub NPN. Wśród nowych czujni-
ków pojawiło się również wykonanie dedykowane do aplikacji OEM: ekonomiczna seria 
RU50-Eco w obudowie z tworzywa sztucznego.

www.turck.pl

 Turck

Miniaturowe czujniki 
ultradźwiękowe

 RAControls 

Wyłącznik ryglujący 
Allen-Bradley 
Guardmaster 440G-LZ
Wyłącznik Guardmaster 
440G-LZ marki Allen-Bradley 
jest wyłącznikiem ryglują-
cym, przeznaczonym 
do osłon z częściowym 
dostępem.

Dzięki połączeniu tech-
nologii mikroprocesorowej 
z kodowanym za pomocą 
techniki RFID aktywato-
rem mechanizm blokujący 
wyłącznika 440G-LZ działa 
tylko w przypadku wykrycia 
prawidłowego aktywatora, 
co pozwala zapewnić najwyższy poziom bez-
pieczeństwa.

Sworzeń blokujący jest ciągle monitoro-
wany pod względem właściwego wprowa-
dzenia do aktywatora. Funkcja ta pozwala 
na osiągnięcie przez wyłącznik 440G-LZ naj-
wyższego poziomu bezpieczeństwa dla 
nadzorowania pozycji osłony i ryglowa-
nia osłony – PLe, kat. 4, SIL 3. Wyłącznik 
może być bezpośrednio łączony szeregowo 
z innymi urządzeniami bezpieczeństwa 
o poziomie PLe, kat. 4 lub SIL 3.

Dzięki zastosowaniu bistabilnej cewki 
i wbudowanej funkcji przechowywania 
energii wyłącznik 440G-LZ zużywa o 60% 
mniej energii w porównaniu z innymi 
wyłącznikami ryglującymi (ok. 2,5 W) i nie 
nagrzewa się w czasie pracy.

www.racontrols.pl

Roboty Przemysłowe – integrator stano-
wisk zrobotyzowanych i automatyki przemy-
słowej – udostępnił w swej ofercie innowa-
cyjne rozwiązanie do spawania elementów 
o skomplikowanej geometrii.

Stanowisko umożliwia maksymalną 
optymalizację trajektorii ruchu robota przy 
jednoczesnym zachowaniu kompaktowej 
budowy, tak aby możliwe było osadzenie 
całości na wspólnej platformie. Pozwala to 
na szybki montaż, demontaż i relokację sta-
nowiska oraz elastyczną integrację z istnie-
jącymi maszynami. Kluczowym elementem 
stanowiska jest pozycjoner 5L. Pozwala on 
na swobodną manipulację detalem, zapew-

nia robotowi korzystny dostęp do wszyst-
kich krzywizn (skracając czas wykonania) 
i umożliwia spawanie w najkorzystniejszej 
pozycji, w której grawitacja pomaga kształ-
tować spoinę, zwiększając jej wytrzymałość.

Stanowisko podzielone zostało na dwie 
strefy robocze, w których praca opera-
tora i robota wykonywana jest równolegle. 
Operator montuje detal w pierwszej stre-
fie, w tym czasie robot spawa detal w stre-
fie drugiej. Po zamontowaniu detalu ope-
rator opuszcza pierwszą strefę i odbiera 
pospawany detal ze strefy drugiej. Następ-
nie montuje nowy detal i cykl produkcyjny 
zostaje powtórzony.

Istnieje możliwość zamówienia dedy-
kowanych przyrządów spawalniczych i pro-
gramów spawających konkretne detale, jak 
również dostosowania parametrów stano-
wiska wg wytycznych klienta.

www.RobotyPrzemyslowe.pl

 Roboty Przemysłowe

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze MIG MAG 
do spawania złożonej geometrii

Firma prezentuje

Firma prezentuje

Już za kilka tygodni, podczas targów AUTOMATICON 2019 w Warszawie, 
odbędzie się premiera innowacyjnego KR Quantec-2. Udoskonalony 
model robota wyznacza nowe horyzonty – zarówno w klasycznym, 
jak i cyfrowym świecie produkcji. Jego możliwości obejmują długofa-
lowe aspekty, takie jak uproszczenie uruchamiania, obniżenie nakładów 
na konserwację oraz optymalizację procesów obsługiwanych przez 
system.

KR Quantec-2 to niezawodne, wszechstronne i efektywne rozwiąza-
nie najwyższej jakości. Robot zachwyca wydajnością, pozwalając klien-
tom na jego wykorzystanie w niemal każdym zakładzie produkcyjnym. 

Smukła budowa, zwiększone dostosowanie do warunków pracy, 
a także wyjątkowo mała podstawa decydują o maksymalnej elastyczno-

ści podczas pracy i na etapie planowania gniazda produkcyjnego oraz całej linii.
Minimalne nakłady na konserwację i mniejsza liczba części zamiennych pozwalają 

uzyskać krótki czas dostawy oraz niewielkie całkowite koszty posiadania. Efekt udało się 
osiągnąć m.in. dzięki innowacyjnej koncepcji przewodów i doprowadzania energii.

www.kuka.com

 KUKA

KR Quantec-2 – robot nowej generacji

http://www.turck.pl
http://www.racontrols.pl
http://www.RobotyPrzemyslowe.pl
http://www.kuka.com


www.controlengineering.pl
Zamów prenumeratę

Najwyższej jakości artykuły dla inżynierów i automatyków 

– rozwiązania i innowacje z całego świata

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność

Magazyn      Portal      Dodatki tematyczne      Newslettery      E-wydanie
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Światowa premiera robotów SCARA z serii TS2 od-
zwierciedla przełom dokonany przez firmę Stäubli

przez ustanowienie nowej klasy wydajności. Zastosowanie w 4-osiowym mo-
delu opracowanej przez firmę technologii napędowej JCS umożliwiło osiągnię-

cie ultrakrótkiego czasu cyklu roboczego oraz przełomowej konstrukcji, która już teraz sta-
nowi podstawę nowych zastosowań we wrażliwych środowiskach produkcyjnych. Tech-
nologia wału drążonego umożliwia poprowadzenie okablowania wewnątrz konstrukcji, co 
pozwala na stworzenie unikatowych rozwiązań w realizacji pomieszczeń czystych.

Kompaktowa, zamknięta konstrukcja nie ma żadnych nieregularnych konturów, co jest  
zaletą w przypadku mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych. Całkowicie hermetyczna obu-
dowa, połączenia ukryte pod cokołem robota to ucieleśnienie współczesnej konstrukcji do 
aplikacji wymagających wysokiej czystości środowiska.

Nowa rodzina robotów to cztery modele: TS2-40, TS2-60, TS2-80 oraz TS2-100. Są to 
konstrukcje bardziej kompaktowe w porównaniu do swoich poprzedników i zajmują mniej 
miejsca. Roboty, w zależności od modelu, mają zasięg odpowiednio 460, 620, 800 i 1000 mm.

Dodatkową korzyścią – po raz pierwszy – jest możliwość zamówienia 4-osiowego robota
 z wbudowanym opcjonalnym systemem wymiany narzędzi.

www.staubli.com

 Stäubli

Roboty SCARA 
– nowy poziom wydajności

Anybus Communicator IIoT specjalizuje 
się w dostarczaniu danych z urządzeń na 
protokołach szeregowych i CAN, a Anybus 
X-gateway IIoT integruje dane z sieci Field-
bus i przemysłowych sieci Ethernet, np. 
Modbus RTU i TCP, protokoły oparte na 
CAN, Profibus DP, EtherNet/IP, Profinet, 
EtherCAT, Powerlink i CC-Link.

Anybus Configuration Manager – ACM,
umożliwia konfigurowanie, konwertowa-
nie i oznaczanie pożądanych danych do 
wykorzystania w systemach IT lub aplika-
cjach IIoT. Podczas konfigurowania połą-
czenia IT bramy mogą być prezentowane 
jako klient MQTT lub serwer OPC-UA.

Anybus Communicator IIoT i Anybus 
X-gateway IIoT są samodzielnymi urządze-
niami między OT a IT, co zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Po instalacji mo-
żliwy jest tylko jednokierunkowy przepływ
danych z OT do IT przez bramy, co ozna-
cza, że urządzenia przemysłowe i systemy 
są odizolowane od ataku ze strony IT.

www.elmark.com.pl

Firma Balluff rozszerza swoją ofertę roz-
wiązań wizyjnych o nowe urządzenie zbu-
dowane z myślą o Przemyśle 4.0. SmartCa-
mera BVS, o której mowa, umożliwia reali-
zację złożonych aplikacji, w szczególno-
ści rozwiązywanie problemów w proce-
sie produkcji w czasie rzeczywistym. Spe-
cyfikacja techniczna gwarantuje doskonały 
obraz (1,3 Mpix (1280×1024), CMOS, moco-
wanie obiektywu typu C), natomiast prze-
myślany i prosty interfejs (IO-type: Gigabit 
Ethernet, 8×wejście/wyjście oraz Fieldbus 
type: Gigabit Ethernet, Profinet lub Ether-
net/IP, IO-Link Master, cyfrowe wejścia/
wyjścia) sprawia, że obsługa zaawansowa-

nego narzędzia jest możliwa bez koniecz-
ności bycia ekspertem w dziedzinie sys-
temów wizyjnych. Rozbudowany interfejs 
gwarantuje szerokie możliwości dostępu 
do danych. Możliwe jest także zbudowanie 
lokalnego systemu kontroli, gdzie jej efekt 
jest widoczny bezpośrednio na zewnętrz-
nym panelu LCD. 

SmartCamera umożliwia wczesną iden-
tyfikację defektów powstałych podczas pro-
cesu wytwarzania produktu oraz komplek-
sową kontrolę jakości. Wbudowane narzę-
dzia pozwalają m.in. na odczyt kodów kre-
skowych, kodów 2D i 3D, rozpoznawanie 
tekstu, weryfikację kształtu, analizę jasno-

ści, pomiar obiektu, czy pozycjonowa-
nie ramienia robota. Dostęp do ustawień 
kamery, zdefiniowanie programu inspekcji 
oraz wyniki testów są dostępne z poziomu 
standardowej przeglądarki internetowej, po 
wcześniejszym wpisaniu adresu kamery. 

www.balluff.pl

 Balluff 

SmartCamera – prosta koncepcja 
do zadań przemysłowych

Firma prezentuje

Firma prezentuje

 Elmark Automatyka

Nowe rodziny bram 
Anybus 

DT-LAN- CAT. 6+ to przemysłowy adapter chroniący od przepięć w insta-
lacji Ethernet wg klasy EA (CAT.6A) i Gigabit Ethernet (do 10 Gb/s), 
Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Rosnąca liczba aplikacji przemy-
słowych, w których używana jest komunikacja Profinet, to również 
obszar zastosowania wspomnianego modułu. Układ elektryczny 
zawiera ochronę wszystkich ośmiu dróg. Ogranicznik przepięć może być
też stosowany do aplikacji Power over Ethernet, (PoE+) „Mode A” i „Mode B”. DT-LAN-CAT. 6+ 
można używać w energetyce do ochrony transmisji zgodnych ze standardem IEC 61850.

www.phoenixcontact.pl

 Phoenix Contact

Ochrona magistral komunikacyjnych

http://www.staubli.com
http://www.elmark.com.pl
http://www.balluff.pl
http://www.phoenixcontact.pl
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AS24DRV41C5-PR
→  Moc: 1,5 kW
→  Zasilanie: 3-fazowe 400 VAC
→  Wbudowane I/O: 4 x DI, 1 x HDI, 2 x AI, 

1 x DOY, 1 x DOR, 1 x AO
→  Funkcja bezpiecznego wyłączenia  

momentu (STO)
→  Sterowanie wektorowe bezczujnikowe
→  Interfejs RS485 z Modbus RTU
→  30 miesięcy gwarancji

515
PLN NETTO

740 NETTO

→  Falownik 1.5 kW  
– z wejściem bezpie-
czeństwa STO

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

AS56A22C811
→   Ekran: Pojemnościowy, dotykowy 21.5" 

(1920 x 1080 px)
→  Procesor: Intel Core i5,  

dysk: SSD 256 GB, pamięć: 8 GB RAM
→  Windows 10 PRO-ENG, 64 bit
→  Porty: 2x GbE, 4x USB, 2x RS-232/485
→  Front IP 65
→  Zasilanie 12-24VDC
→  Chłodzenie pasywne
→  24 miesiące gwarancji

→  Panelowy komputer 
przemysłowy PC 21.5"

8820 
PLN NETTO

9800 NETTO

750 
PLN NETTO

990 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 rabatowy  
50 PLN 

przy zakupie  
za min. 500 PLN

Tylko dla czytelników 
Control Engineering

 
października

CE-08

Giełda Control Engineering Polska
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http://www.wobit.com.pl/
https://www.facebook.com/mobotagv
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Firma robotyczna
w social media

Anita Kijanka

Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, a nawet TikTok – media społecznościowe 
na dobre wkroczyły w nasze życie nie tylko prywatne, ale także biznesowe. 

Zakładamy konta firmowe prawie na każdym z możliwych portali. Nie ma się co dziwić, 
może to być świetne narzędzie do promocji tego, czym zajmuje się 

przedsiębiorstwo. 

Moim zdaniem social media są idealne do 
promocji hardware’u. Warto przy tej oka-
zji odpowiedzieć sobie na kilka pytań, 
które analizuję poniżej.

Każde medium ma swój cel 
– dlaczego akurat to jest 
dla Ciebie?
Wspomniane media są już mocno sprofe-
sjonalizowane i często odwiedzamy je w zu-
pełnie innych celach. Niektóre są nasta-
wione przede wszystkim na rozrywkę 
i oderwanie nas od codzienności, inne 
z kolei służą rozwojowi biznesu czy eduka-
cji. Nie dziwi zatem fakt, że planując swoje 
działania w poszczególnych kanałach, 
każdy z nich powinien mieć inne treści, 
nastawione na realizację innych celów.

To, do czego szczególnie zachęcam, 
to – nastaw się na produkcje wideo. Cie-
kawe, zabawne, angażujące filmy mogą 
zrobić dużo w zakresie widoczności firmy 
w sieci. Odpowiednio zaplanowane, 
potrafią nie tylko wzbudzić szczególne 
zainteresowanie tym, czym się zajmujesz. 
Mogą stać się tzw. viralem, czyli materia-
łem, który jest powszechnie udostępniany 
przez innych w sieci. A kto nie potrzebuje 
bezpłatnej reklamy?

YouTube to na pierwszy rzut oka plat-
forma gromadząca materiały wideo. Jed-
nak przyglądając jej się dokładniej, zoba-
czymy narzędzie do budowania społeczno-
ści, wyszukiwarkę czy miejsce do zdoby-
wania nowej wiedzy. Według mnie to jed-
nocześnie jedno z najbardziej wymagają-
cych mediów. Tam jakość nagrania, świa-
tło i dźwięk mają największe znaczenie. 

Według mnie użytkownicy żadnej innej 
platformy nie są tak wymagający, jak wła-
śnie korzystający z YouTube. 

Jakie cele sprawdzają się 
w jakich kanałach?
Employer branding – poszukiwanie no-
wych pracowników to w firmach opartych 
na najnowocześniejszych technologiach 
powszechna praktyka. Przedsiębiorstwa 
w tym celu na szczęście nie tylko umiesz-
czają informacje o kolejnych naborach 
na wolne stanowiska. Myślę, że świetnie 
odrobiły pracę domową i obecnie starają 
się zdradzić, jak ona wygląda od zaplecza. 

W jaki sposób prezentują się biura, 
jak członkowie zespołu wzajemnie się sty-
mulują do kreatywnej pracy lub spędzają 
wolny czas. Kochamy podglądać, dlatego 
kiedy firma umożliwia takie oglądanie jej 
w wybranych momentach, to działa na jej 
korzyść. 

Jakie social media tutaj świetnie się 
sprawdzą? Z pewnością Facebook i Insta-
gram. To właśnie tam wchodzimy by, 
podejrzeć biura czy wyjazdy innych. 
Mogą to być zarówno zdjęcia, jak i filmy 
z takich wyjazdów.

Nowy produkt, usługa – firmy, które 
stworzyły nowy produkt, często szu-
kają skutecznych narzędzi, aby opowie-
dzieć o jego funkcjach. W zaprezentowa-
niu, jak on działa, ogranicza nas już tylko 
wyobraźnia. Kolejny raz sprawdzi się 
tutaj wideo. Można pokazać ten produkt 
w naturalnym środowisku, gdzie będzie 
wykorzystywany, stworzyć film instruk-

tażowy, który w prosty i czytelny sposób 
zobrazuje rozwiązanie. Ciekawa może być 
także gra czy zabawa, w której robot mie-
rzy się z zadaniami typowo ludzkimi.

Podobnie krótkie filmy (o długości 
15–30 sekund) można umieszczać na 
Facebooku oraz na Instagramie. Dodat-
kowo na tej ostatniej platformie świetnie 
sprawdzają się hashtagi. Kiedy nadamy 
naszemu produktowi indywidualny hash-
tag, będziemy mogli w szybki sposób 
monitorować, jak informacja o nim roz-
chodzi się w sieci. Inne platformy także 
mają możliwość używania hashtagów, ale 
to właśnie na Instagramie użytkownicy 
szczególnie mocno je wykorzystują. 

Firma robotyczna ma, moim zdaniem, 
przewagę w komunikacji, nie tylko 
w mediach społecznościowych. Jej pro-
dukt można często od razu pokazać. 
To nie są tylko linijki kodu, a urządze-
nia, które działają m.in. w oparciu o nie. 
Software często bazuje na wyobraźni, 
szczególnie na początku, kiedy jest two-
rzony. Opisujemy, co się zmieni, jakiego 
efektu się spodziewamy. Hardware jest 
nieraz bardziej wymagający, często nagła-
śnianie nowo powstałego produktu dzieje 
się później, ale siła, z jaką można o nim 
mówić, wynagradza poświęcony na jego 
przygotowanie czas.

Anita KijankaAnita Kijanka jest właścicielką Come 
Creations Group. Na co dzień zajmuje się 
komunikacją medialną firm związanych 
z najnowszymi technologiami. Z wykształ-
cenia jest doktorem nauk społecznych.
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C oraz częściej w automatyce prze-
mysłowej stosowane są zaawan-
sowane pomiary zużycia i jako-

ści energii elektrycznej. Powodem jest 
konieczność rozwiązywania kluczowych 
problemów związanych z produkcją 
poprzez zalezienie sposobów i możliwych 
obszarów oszczędzania energii, zmniej-
szanie obciążeń szczytowych, analizowa-

nie i klasyfikowanie zachowań maszyn, 
a także lokalizowanie źródeł nadmiernego 
zużycia energii oraz ich eliminowanie.

Ponadto wspomniane pomiary są 
powszechnie wykorzystywane do iden-
tyfikacji i śledzenia kluczowych staty-
styk zużycia energii dzięki powiązaniu ich 
z oprogramowaniem do konserwacji pro-
gnozowanej i analizowaniu danych zebra-
nych przy wykorzystaniu nowoczesnych 
narzędzi Internetu Rzeczy (IoT), co ma na 
celu redukcję kosztów działania i zwięk-
szanie efektywności operacyjnej sprzętu.

W ciągu ostatnich dwóch lat w branży 
przemysłowej odnotowano znaczną eks-
pansję kompaktowych urządzeń do moni-
toringu energii elektrycznej. Wiele z nich 
nie jest samodzielnymi urządzeniami, 

Sree Potluri

Inteligentny monitoring 
  energii elektrycznej 
w zakładach przemysłowych
We współczesnych systemach automatyki przemysłowej coraz 
częściej wykorzystywane są technologie Internetu Rzeczy wraz 
z układami zaawansowanego pomiaru zużycia energii elektrycznej. 
Narzędzia te umożliwiają klasyfikowanie zachowań maszyn, 
wykorzystywanie narzędzi konserwacji prognozowanej i docelowo 
zmniejszenie kosztów funkcjonowania zakładów oraz zwiększenie 
efektywności operacyjnej sprzętu.

W skrócie

→  Zaawansowane pomiary 
energii elektrycznej mogą 
rozwiązać wiele problemów 
firm produkcyjnych.

→  Produkty We/Wy oparte na 
standardzie EtherCAT mogą 
przynieść specjalne korzy-
ści w aplikacjach związanych 
z pomiarami energii elek-
trycznej i konserwacją pro-
gnozowaną.

→  Rozwój oprogramowania dla 
systemów automatyki opar-
tych na komputerach PC 
podwyższył także parametry 
funkcjonalne w platformach 
zintegrowanych z systemem.

e-wydanie
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↗ Produkty We/Wy, wykorzystujące standard EtherCAT bazujący na przemysłowym Ethernecie, 
oferują funkcje dla szerokiego zakresu aplikacji związanych z pomiarami energii elektrycznej 
i konserwacji prognozowanej – od prostych do złożonych.
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dedykowanymi do jednego zadania. 
Zamiast tego są one zintegrowane ze stan-
dardową platformą rozproszonych modu-
łów wejść/wyjść (I/O) – mogą być inte-
growane jako wbudowane w moduły We/
Wy lub współpracować ze standardowymi 
modułami We/Wy, instalowanymi na jed-
nej szynie DIN i połączonymi uniwersal-
nymi złączami magistralowymi. 

Daje to wiele natychmiastowych korzy-
ści, w tym zmniejszenie ogólnych gaba-
rytów sprzętu, zwiększenie funkcjonal-
ności segmentów We/Wy, mniejsze dłu-
gości przewodów i kabli, szybsze urucha-
mianie. W kontekście automatyki stero-
wania opartej na komputerach typu PC 
te rozwiązania do monitoringu energii 
mogą być programowane przy użyciu tego 
samego, dobrze znanego środowiska pro-
gramistycznego, wykorzystywanego m.in. 
do programowania sterowników PLC, ste-
rowników ruchu, zabezpieczeń, robo-
tów, co jest ułatwieniem dla inżynierów 
i prowadzi do redukcji kosztów instalacji, 
użytkowania. 

Standard EtherCAT w aplikacjach do 
monitoringu energii produktów We/Wy, 
opartych na przemysłowym protokole 
ethernetowym, oferuje szczególne korzy-
ści dla aplikacji pomiarów energii i kon-
serwacji prognozowanej. W zależności 
od aplikacji ważne jest, aby określić, 
jakie są wymagane informacje związane 
z energią elektryczną, takie jak napię-
cie, jakość energii i wyższe harmoniczne. 
Kolejny obszar rozważań dotyczy tech-
nologii IoT. Wielu inżynierów poszukuje 
i potrzebuje obecnie większej ilości infor-
macji w celu wdrożenia konserwacji pro-
gnozowanej.

W takich aplikacjach pomocne mogą 
być moduły pomiarowe, realizujące pod-
stawowe funkcje związane z pomiarami 
parametrów energii elektrycznej. Każda 
maszyna może mieć jeden tani moduł do 
pomiaru napięcia zasilającego, pobiera-
nego prądu oraz mocy i wysyłać te dane 
przez sieć EtherCAT do bazy danych – 
lokalnej lub w chmurze. Jeśli personel 
fabryki widzi zmiany tych wielkości mie-

rzonych, to wie dokładnie, która maszyna 
wymaga konserwacji – na podstawie 
wyników pomiarów i funkcji diagnostycz-
nych w EtherCAT, co umożliwia bardzo 
precyzyjną lokalizację zdarzeń czasowych 
w maszynach i sprzęcie.

e-wydanie
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Obecnie możliwe jest 
zbieranie bardzo warto-
ściowych danych doty-
czących zużycia i jakości 
energii ze wszystkich
obszarów środowiska
produkcyjnego, za 
pośrednictwem systemu 
sterowania wyposażo-
nego we odpowiednie 
moduły We/Wy.



Dla aplikacji, w których zachodzi 
potrzeba wykonywania pomiarów ener-
gii, wynikająca z dążenia do obniże-
nia całkowitych kosztów produkcji, bar-
dziej pomocne będą moduły pomiarowe 
mające więcej wbudowanych funkcji. Są 
to moduły trójfazowe do pomiaru energii 
z rozszerzoną funkcjonalnością, które ofe-
rują szeroki zakres dodatkowych możliwo-
ści analizy i zarządzania dostarczaną ener-
gią. Konkretnie mogą one być użyte do 
pomiaru harmonicznych, współczynnika 
zawartości harmonicznych (THD), często-
tliwości i współczynnika mocy. 

Wszystkie mierzone prądy i napięcia są
podawane jako wartości skuteczne (RMS), 
na ich podstawie może być obliczona moc
pobierana i zużycie energii dla każdej fazy. 
Dla użytkownika dostępne są zarówno 
wartości skuteczne napięcia U oraz prądu 
I, jak i mocy czynnej P, mocy pozornej S, 
mocy biernej Q, częstotliwości f, współ-
czynnika mocy cos φ oraz współczyn-
nika zawartości harmonicznych. Moduły 
pomiarowe o rozszerzonej funkcjonalności 
mogą także oferować bardzo duży zakres 
pomiarowy – do 690 V, 5A AC.

Możliwe jest jednoczesne monitorowa-
nie wielu kanałów z krótkotrwałą rozdziel-
czością do 100 μs, przy wykorzystaniu 
zasady nadpróbkowania EtherCAT. Być 
może najwyższą dokładność pomiarów 
w dziedzinie modułów do pomiaru energii

oferują dostępne wersje kompaktowe, któ-
rych błąd pomiaru wynosi maksymalnie 
0,2% przy częstotliwości 20 kSps (tysięcy 
próbek na sekundę, kilosamples per second) 
lub 0,5% przy 10 kSps. Standardowy 
system sterowania oparty na kompute-
rach typu PC ma wystarczającą moc obli-
czeniową do obliczania tzw. prawdziwej 
wartości skutecznej (true RMS) lub ana-
lizowania parametrów funkcjonowania 
maszyn i urządzeń oraz realizacji złożo-
nych algorytmów użytkownika, opartych 
na mierzonych wartościach napięć i prądów.

Dzięki zasadzie nadpróbkowania 
moduł We/Wy może wykonywać pomiary 
w przedziałach czasowych krótszych niż 
czas cyklu systemu sterowania. Ponadto, 
dzięki wykorzystaniu funkcji rozproszo-
nych zegarów, która jest nierozerwalnie 
związana z protokołem EtherCAT, moż-
liwy jest synchroniczny pomiar energii dla 
wielu źródeł przez inne urządzenia Ether-
CAT w sieci.

Możliwości wykorzystania 
monitoringu energii dla 
inżynierów automatyków
Rozwój oprogramowania przeznaczonego 
do włączenia monitoringu energii elek-
trycznej do systemów automatyki opar-
tych na komputerach PC podwyższył też 
parametry funkcjonalne w platformach 

zintegrowanych z systemem. Biblioteki 
PLC, służące do oszacowania nieprze-
tworzonych danych dotyczących prądu 
i napięcia, mogą być dostarczane bezpo-
średnio przez moduły We/Wy przezna-
czone do pomiaru energii. Dostępne są 
bloki funkcyjne do obliczania wartości 
skutecznych prądu, napięcia i mocy.

Wartości te mogą być także dostępne 
na wyjściach bloków funkcyjnych jako 
wartości chwilowe lub średnie, mak-
symalne i minimalne. Można wyzna-
czyć częstotliwość i widmo częstotliwo-
ści, takie jak harmoniczne w sieciach 
i ich obciążenie w formie współczynnika 
zawartości harmonicznych (THD). Wszyst-
kie bloki funkcyjne są dostępne dla syste-
mów jednofazowych i trójfazowych.

Jeszcze niedawno takie funkcje był 
dostępne w drogich i dużych urządzeń 
typu „czarna skrzynka”, które wyma-
gały swojego własnego oprogramowa-
nia do programowania i rezydowały 
wewnątrz niemal całkiem zamkniętego 
ekosystemu. Oznaczało to, że firmy mogły 
sobie pozwolić na zainstalowanie tech-
nologii wysokiego poziomu do pomiarów 
energii i efektywnej analizy danych tylko 
na niewielu maszynach. Obecnie moż-
liwe jest otrzymywanie bardzo wartościo-
wych danych dotyczących zużycia i jako-
ści energii ze wszystkich obszarów środo-
wiska produkcyjnego, za pomocą systemu 
sterowania wyposażonego we właściwe 
moduły We/Wy. Inżynierowie automatycy 
mają więcej możliwości realizacji monito-
ringu energii przez zainstalowanie kom-
paktowych modułów We/Wy ze zintegro-
waną technologią pomiarową.

Sree Potluri Sree Potluri jest specjalistą ds. aplikacji 
układów We/Wy w firmie Beckhoff 
Automation. 

CE

↙ Kompaktowe trójfazowe moduły do pomiaru 
energii elektrycznej mogą być wykorzysty-
wane do pomiaru harmonicznych, współ-
czynnika zawartości harmonicznych THD, 
częstotliwości i współczynnika mocy.

Analiza 1. harmonicznej

Analiza 3. harmonicznej

Analiza 5. harmonicznej
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Warto rozważyć

Jak operacje realizowane na 
hali fabrycznej mogą ulep-
szyć zarządzanie energią?

e-wydanie
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R oboty współpracujące stały się 
nieodłącznym wyposażeniem linii 
produkcyjnych we współczesnych 

zakładach cechujących się dużą różnorod-
nością wytwarzanych produktów i niskim 
wolumenem produkcji. Tego typu zada-
nia wymagają dużej elastyczności, uni-
wersalności rozwiązań na linii produkcji 
oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Kiedy po raz pierwszy zaprezentowano 
roboty współpracujące, stanowiły one 
innowację w przemyśle robotyki. Obec-
nie, mimo że są już na dobre zakorzenione 
w przemyśle, ich rozwój wciąż trwa. Wraz 
z upływem czasu roboty współpracujące 
zyskają nowe możliwości, ponieważ pro-
ducenci i naukowcy nieustannie pracują 
nad rozwojem ich produktywności.

Cztery potencjalne cechy przyszłych 
robotów współpracujących to:

1 Adaptacja do zachowań ludzi
Aby poprawić jakość współpracy, w przy-
szłości roboty współpracujące mogą być 
zaprojektowane do rozpoznawania i ada-
ptacji ludzkich zachowań. Jednym z roz-
wiązań jest ciągłe samoprogramowanie 
w czasie rzeczywistym przez naśladownic-
two, które wyeliminuje potrzebę zatrzy-
mywania linii lub posiadanie niezbędnej 
wiedzy na temat programowania robotów.

2 Interaktywność
Efektywna współpraca podczas wykony-
wania skomplikowanych zadań wymaga 
dobrej komunikacji między człowiekiem 
a robotem współpracującym. Roboty 

w przyszłości mogą być w stanie roz-
poznawać komendy głosowe lub gesty. 
Pomoże to zredukować czas przestoju 
przeznaczonego na ich programowanie.

3 Nieograniczony ruch
Roboty współpracujące w przyszłości 
mogą mieć możliwość aktywnego wyczu-
wania i reagowania na zmiany w ich śro-
dowisku. Mimo że wiele robotów pra-
cuje już w podobny, lecz uproszczony spo-
sób, w przyszłości roboty mogą nie wyko-
nywać nigdy dwa razy tego samego ruchu 
w celu realizacji powierzonych zadań.

4 Prawdziwa współpraca
Współczesne coboty są tylko częściowo 
niezależne. W przyszłości roboty współ-
pracujące rozpoznające zachowanie czło-
wieka mogą być w stanie objąć szerszy 
zakres i obszar działań i dopasowywać 
swoje zachowanie w celu usprawnienia 
operacji w fabryce. Takie podejście można 
nazwać prawdziwą współpracą między 
robotem a człowiekiem. 

CE 

Robotic Industries Association (RIA)

Cztery potencjalne cechy przyszłych 
robotów współpracujących
Rozwój robotów współpracujących wciąż trwa, a prowadzone 
badania umożliwią w przyszłości jeszcze większą ich interaktywność, 
która pozwoli im lepiej dopasowywać się do ludzkich zachowań.
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Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz,
zawsze możesz połączyć się

z „Control Engineering”

www.controlengineering.pl
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połączmy się na portalach 
społecznościowych

http://www.controlengineering.pl


Robot serii RV jest robotem stołowym, który posiada 
możliwość jednopunktowej regulacji igły i najlepszą w 
swojej klasie powtarzalność dozowania przy +/- 8 μm. 
System wyposażony jest w opatentowane oprogramowanie 
DispenseMotion™ oraz w pełni zintegrowaną inteligentną 
kamerę CCD do wizualizacji, umożliwiającą uzyskanie 
najlepszej w swojej klasie dokładności i kontroli przepływu 
płynu pod dowolnym kątem wzdłuż płaszczyzny obrotu 360°.

REACH  
NEW HEIGHTS

Zobacz film: 
nordsonefd.com/enews/AutomatickeCE

Z innowacyjną technologią dozowania precyzyjnego firmy Nordson EFD

http://nordsonefd.com/enews/AutomatickeCE/
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