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  Raport: Internet Rzeczy 
w przemyśle
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zarządzania alarmami
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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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Nie ulega wątpliwości, że czwarta rewolucja przemysłowa niesie za sobą wiele ko-
rzyści, ale i zagrożeń. Kluczem do jej efektywnego przeprowadzenia jest wdrożenie 
zaawansowanych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, stanowiących swego 
rodzaju „parasol ochronny” nad systemami przemysłowymi. 
Świat wirtualny jest obecnie na wyciągnięcie ręki… Przyjęcie odpowiedniej stra-

tegii ochrony i jej realizacja nie jest fanaberią, lecz koniecznością. Na szczęście coraz 
więcej przedsiębiorców jest świadomych tego faktu, czego wyrazem jest wzrost 
inwestycji w rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa w zakładach. Warto 
dodać, że według analityków z firmy Grand View Research wartość globalnego 
rynku cyberbezpieczeństwa w 2018 roku wyniosła 116,5 mld dolarów. Przewiduje 
się, że do 2025 roku wzrośnie ona do ponad 241 mld dolarów przy średniorocz-
nym tempie wzrostu na poziomie 11%.

Wkraczając na drogę zwaną Przemysłem 4.0 – opartą w znacznej mierze na 
cyfryzacji, automatyzacji i przetwarzaniu ogromnej ilości danych za pośrednictwem 
chmur obliczeniowych – należy się liczyć z możliwością ataków ze strony cyberprze-
stępców oraz skutecznie im przeciwdziałać. O tym, jakie działania warto podjąć 
w tym zakresie, piszemy na łamach magazynu, poruszając wątki związane z cyber-
bezpieczeństwem przyrządowych systemów bezpieczeństwa (safety instrumented 
system – SIS), a także koniecznością ulepszania metod oceny i certyfikacji, audytów 
bezpieczeństwa, stanowiących fundament do oceny użyteczności i poziomu bezpie-
czeństwa urządzeń Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Z kolei tematykę związaną stricte z Internetem Rzeczy w przemyśle poruszamy 
szerzej w najnowszym raporcie, gdzie prezentujemy opinie ekspertów dotyczące 
korzyści płynących z zastosowania IIoT w fabrykach oraz wyzwań z tym związa-
nych, czego przykładem są kwestie oscylujące wokół tematu cyberbezpieczeństwa. 
Nie zabraknie także oceny obecnej sytuacji panującej w tym segmencie rynku oraz 
przewidywań związanych z jego rozwojem w ciągu najbliższych lat. 

Gorąco zachęcamy do lektury nowego numeru magazynu, jak również do udziału 
w głosowaniu w konkursie „Produkt Roku 2019”, mającym na celu wyłonienie naj-
ciekawszych i zasługujących na szczególną uwagę produktów i usług, które pojawiły 
się na rynku robotyki i automatyki przemysłowej w minionym roku. Wszystkie roz-
wiązania zakwalifikowane do finału konkursu prezentujemy na łamach magazynu. 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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Maszyny, które same się diagnozują i z wyprzedzeniem zgła-
szają konieczność naprawy, fabryki, w których wszystkie ele-
menty pracują w jednej sieci i komunikują się bez udziału czło-
wieka. To nie wycinek scenariusza z filmu science fiction, to 
rewolucja przemysłowa, która odbywa się na naszych oczach. 

Kontrola jakości produkcji ważna 
tak jak nigdy
Firmy przemysłowe muszą nieprzerwanie reagować na dynamiczne zmiany za-
chodzące na rynku. Stale zwiększa się konkurencja, rośnie popyt i zwiększają się 
wymagania klientów, szczególnie gdy chodzi o elastyczne po-
dejście do ich potrzeb czy szybkość reakcji na ich zapotrzebo-
wanie. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy muszą stawiać 
na niezawodną i szybką kontrolę jakości. Dlaczego jest ona tak 
ważna? Jak zmienić powierzchowną weryfikację w precyzyjną 
kontrolę jakości?

Czujniki stają się coraz bardziej 
inteligentne
Nabiera tempa dyskusja na temat wdrażania technologii IIoT 
i Przemysłu 4.0, od inteligentnych urządzeń po sztuczną inte-
ligencję w fabryce. Dzieje się to zwłaszcza w wyniku zwiększe-
nia mocy obliczeniowej i dostępności coraz większej ilości da-
nych, a także stosowania czujników z funkcjami IoT i wprowa-
dzenia sztucznej inteligencji do hali produkcyjnej. 

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Liderzy rewolucji 
przemysłowej 
na ITM Industry Europe

 
e-wydanie 

Najnowsze wyda-
nie magazynu publi-
kujemy w wersji roz-
szerzonej, w formacie 
cyfrowym, na stro-
nie www.controlen-
gineering.pl. Wyda-
nia cyfrowe dostępne 
są bezpłatnie dla sub-
skrybentów prenu-
meraty drukowanej, a także dla prenumera-
torów wersji cyfrowej magazynu. Prenume-
ratę można zamówić na stronie: www.con-
trolengineering.pl/zamow-prenumerate

 
Numery specjalne

 i dodatki tematyczne 

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automatyza-
cją procesów prze-
mysłowych, energią, 
bezpieczeństwem. 
Nasi prenumeratorzy 
otrzymują je w wer-
sji drukowanej wraz 
z magazynem. Publi-
kacje dostępne są też
w wersji cyfrowej na 
stronie: www.control-
engineering.pl. Naj-
nowsze dodatki to 
„Fabryka 4.0” i „Bez-
pieczeństwo”.

Automatyzacja procesu Kontrola procesu Automatyka maszyn Sieci i komunikacja Fabryka 4.0 Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia, praca
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Przedstawiamy pięć kluczowych 
wniosków z badania dotyczącego 
sprzętowych i programowych inter-

fejsów HMI, przeprowadzonego wśród czy-
telników magazynu Control Engineering na 
rynku północnoamerykańskim. 

1 Sterowniki zintegrowane ze sprzętem 
35% użytkowników końcowych nabywa 
lub specyfikuje zintegrowany sprzęt 
i oprogramowanie HMI, 10% nabywa/
specyfikuje tylko interfejsy zintegrowane, 
27% przeważnie oddzielnie sprzęt i opro-
gramowanie, a 28% zawsze oddzielnie.

2 Zakupy 
Sześciu na dziesięciu użytkowników koń-
cowych nabywa interfejsy HMI od lokal-
nych dystrybutorów, podczas gdy 51% 
kupuje je bezpośrednio od producentów. 
Inne opcje to nabywanie od producentów 
maszyn lub firm OEM (20%), od integra-
torów systemów (18%) oraz dystrybuto-
rów w Internecie (17%).

3 Wiążące umowy 
Jedynie 33% użytkowników końcowych 
jest związanych istniejącymi umowami 

handlowymi lub standardami swojej firmy 
przy nabywaniu sprzętu lub oprogra-
mowania HMI/SCADA, natomiast 60% 
z nich nie ma takich ograniczeń.

4 Roczne wydatki 
Przeciętny użytkownik końcowy wydał 
w ubiegłym roku około 143 000 dolarów 
na sprzęt i oprogramowanie HMI, nato-
miast 18% ankietowanych wydało co naj-
mniej 200 000 dolarów. Szacuje się, że 
w nadchodzącym roku użytkownicy koń-
cowi wydadzą przeciętnie 142 000 dola-
rów na te produkty.

5 Systemy operacyjne 
Większość oprogramowania HMI użyt-
kowników końcowych pracuje pod kon-
trolą systemów operacyjnych Micro-
soft (Windows 10, Windows 7, Win-
dows CE, Windows Server oraz Win-
dows XP Embedded). Microsoft Windows 
10, Google Android oraz Linux to prefe-
rowane platformy i systemy operacyjne, 
z którymi chcą pracować użytkownicy 
końcowi oprogramowania HMI.

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

Specyfikacja sprzętowych 
i programowych interfejsów HMI

   34%  Taki procent użytkowników
                            końcowych preferuje naby-
wanie napędów średniego napięcia (SN) 
oraz dużych silników (zgodnych z A-NEMA) 
raczej jako dopasowanych zestawów niż 
osobno. Źródło: Control Engineering (Motor 
Drives Study)

   27  Tyle wynosi przeciętna liczba lat
                 przepracowanych przez specjali-
stów z automatyki w obecnej branży prze-
mysłu. Źródło: Control Engineering (Career 
& Salary Study)

   63%  Taki procent użytkowników 
                           końcowych instaluje sterow-
niki przemysłowe, co pomaga im w realizacji 
funkcji zdalnego monitoringu. Źródło: Con-
trol Engineering (Programmable Control-
lers Study)

   57% Taki procent firm użytkow-
                           ników końcowych zaostrzył 
procedury zabezpieczania hasłami w celu 
zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa 
oprogramowania HMI. Źródło: Control Engi-
neering (HMI Software & Hardware Study)

Pięć głównych sposobów komunikacji
interfejsów programowych HMI

Źródło: Control Engineering

 0 20 40 60 80 100
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Część rewolucyjnych rozwiązań auto-
matyki zawartych w wizji firma Bosch 
Rexroth oferuje już obecnie, a niektóre 
z nich zostaną wprowadzone na rynek już 
wkrótce. Ponadto dodatkowe wizjonerskie 
technologie będą sukcesywnie wdrażane 
w dalszej perspektywie.

Wszystko połączone
W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sek-
cje i zakłady produkcyjne są ze sobą połą-
czone, co zwiększa ich elastyczność. Uży-
cie otwartych standardów umożliwia 
szybkie konfigurowanie systemów. Bosch 
Rexroth oferuje lub wkrótce zacznie pro-
dukować niezbędne elementy do realizacji 
tej wizji, od technologii i komponentów 
po czujniki i rozwiązania systemowe.

Cyfrowy strumień 
tworzenia wartości
W Fabryce Przyszłości wszystkie maszyny 
i urządzenia zostaną skonfigurowane 
tak, aby ich status mógł być definiowany 

online, w czasie rzeczywistym. Komendy 
dotyczące aktualizacji i konserwacji 
można będzie wykonywać zdalnie. Każdy 
etap pracy oraz procesów będzie rejestro-
wany, przesyłany i przetwarzany przez 
nowoczesne oprogramowanie. Będzie 
ono analizować, symulować i doskona-
lić wszystkie procesy w całym strumieniu 
tworzenia wartości – od zakupu przez pro-
ces produkcji aż po dostawę do klienta.

Maksymalizacja elastyczności
Dzięki Fabryce Przyszłości opłacalna 
będzie produkcja małych nakładów lub 
nawet pojedynczych sztuk. Maszyny będą 
się składać z łatwych w dostosowywa-
niu do potrzeb modułów, ponieważ sprzęt 
i oprogramowanie będą działać na każ-
dym z nich niezależnie, wykorzystując 
chmurę obliczeniową. Jednostki sterujące 
obiektem oraz jednostki zasilania będą 
miały łączność bezprzewodową. Linie pro-
dukcyjne wyposażone w technologie I4.0 
już teraz są bardzo elastyczne i można 
je niezwykle szybko przeorganizować.

Tworzenie wartości dodanej 
dzięki cyfrowym modelom 
biznesowym
W przyszłości użytkownicy końcowi nie 
będą musieli kupować maszyn na wła-
sność, aby z nich korzystać. Zamiast tego 
będą woleli płacić za operacje wykony-
wane przez maszyny, które optymalnie 
wykorzystane, będą mogły pracować na 
zlecenie różnych klientów.

Fabryka Przyszłości – synergia 
produktów, usług i wiedzy
– Podczas gdy inni jedynie rozmawiają 
o Przemyśle 4.0, my intensywnie pra-
cujemy nad urzeczywistnieniem tej wizji 
– wyjaśnia Rolf Najork, dyrektor gene-
ralny Bosch Rexroth. Fabryka Przyszło-
ści jest zmieniającym się obiektem podłą-
czonym do sieci bezprzewodowej, który 
umożliwia efektywną pracę i adaptuje się 
do potrzeb klientów. Hala produkcyjna 
przygotowuje się do wyznaczonych zadań 
i może w elastyczny sposób dostosowy-
wać się do różnych wymagań: od poje-
dynczych zamówień do produkcji maso-
wej. – Musimy zaadaptować się do cał-
kiem nowych warunków. Ale wdrożenie 
tych rozwiązań jest dla nas wielką szansą 
– zauważa Najork.

www.boschrexroth.pl

Bosch Rexroth

Fabryka Przyszłości. Dziś. Jutro. Niebawem
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem, 
jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała konkretny pomysł 
urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. W wizji tej nie chodzi wyłącznie 
o to, co będzie wykonalne pod względem technicznym, ale również w jaki 
sposób będzie można najlepiej spełnić wyzwania nowoczesnych fabryk.

AKTUALNOŚCI

Technologia
czujników

Chmura

MES/ERP

System 
zaworów

Brama IIoT

https://www.emerson.com
http://www.boschrexroth.pl


AKTUALNOŚCI

DIGITAL
MANUFACTURING
C O N F E R E N C E

Konferencja i Wystawa
5 marca 2020, Hotel Ibis, Wrocław

www.digitalmfg.pl

Konferencja Digital Manufacturing Conference to pierwsza w Polsce konferencja  

poświęcona wyłącznie roli IT w procesie produkcji. 

Jednodniowa konferencja zgromadzi informatyków z małych i dużych organizacji produkcyjnych, 

którzy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak cyfryzacja procesów produkcyjnych  

może szybko przekształcić ich przedsiębiorstwa.

Organizator

Liderem informatyzacji są firmy duże, 
zatrudniające 250 lub więcej pracowni-
ków, spośród których aż 87,3% przyznaje 
się do wdrożenia oprogramowania wspie-
rającego zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Wykorzystanie ERP wśród firm średnich, 
czyli takich, które zatrudniają od 50 do 
249 pracowników, także jest zdecydowa-
nie powyżej krajowej średniej i wynosi 

53,9%. Najniższy wynik osiągnęły małe 
przedsiębiorstwa, zatrudniające pomiędzy 
10 a 49 pracowników. 21,3% tego typu 
firm korzysta z oprogramowania ERP, ale 
ponieważ to ich jest najwięcej, średnia 
dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce 
wynosi mniej niż 30%. 

Duże różnice pomiędzy branżami 
– produkcja wypada średnio
Jak wykorzystanie oprogramowania wy-
gląda, jeżeli porównamy największe branże? 
Tutaj różnice bywają znaczące. Przykła-
dowo w budownictwie zaledwie 15% 
firm wdrożyło systemy ERP, co jest dru-
gim najgorszym wynikiem danej branży. 
Z kolei w handlu i przetwórstwie przemy-
słowym blisko co trzecie przedsiębiorstwo 
korzysta z ERP. Jedne z najwyższych pro-

centowych wyników, nieznacznie poniżej 
50%, osiągnęły informacja i komunikacja 
oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gią elektryczną, gaz i wodę. 

Jesteśmy w tyle UE 
Według danych Eurostatu opublikowa-
nych w 2018 roku średnia dla wszystkich 
krajów unijnych wynosiła 34%. Zdecydo-
wanym liderem była Belgia, gdzie aż 54% 
przedsiębiorstw korzystało z systemu ERP. 
Na miejscu drugim była Holandia (48%), 
a ostatnie miejsce na podium zajęła Litwa 
(47%). Co ciekawe za nami, oprócz takich 
państw jak Łotwa, Bułgaria, Rumunia 
i Węgry, znalazła się też Wielka Brytania, 
gdzie według danych Eurostatu zaledwie 
19% przedsiębiorstw korzystało z ERP. 

www.xplus.pl

Xplus 

Mniej niż co trzecia firma w Polsce korzysta z ERP
Według danych GUS wykorzystanie
systemu ERP (Enterprise Resource 
Planning) w Polsce w 2019 roku 
deklarowało 28,5% przedsiębiorstw, 
czyli firm zatrudniających minimum 
10 pracowników. Wynik poniżej 30% 
sprawia, że pod kątem posiadania 
systemów ERP znajdujemy się na 
szóstym miejscu od końca w UE.

http://www.digitalmfg.pl
http://www.xplus.pl


„Zrobotyzowany system montażu wind” 
wykorzystuje robota przemysłowego 
ABB, którego podstawowym zadaniem 
jest wiercenie otworów i montaż elemen-
tów mocujących w szybach windowych. 
Rozwiązanie podnosi jakość i poprawia 
warunki pracy monterów dźwigu. Schin-
dler uruchomił projekt we współpracy 
z Politechniką Federalną (ETH) w Zurychu 
oraz ekspertami z biznesu Robotyki ABB 
w Szwajcarii.

– Dzięki cyfryzacji, która wyposaża 
maszynę w dodatkowe funkcje, roboty 
przemysłowe mogą z powodzeniem pra-
cować poza zakładem produkcyjnym. Ten 
proces wychodzenia z fabryki i zwiększa-
nia zakresu zastosowania trwa już wiele 
lat. Szyb windowy to kolejny nieoczy-
wisty obszar, w którym zadania uciąż-
liwe dla człowieka mogą być zautomatyzo-
wane przy użyciu robota – mówi Michał 
Kaźmierczak, dyrektor Biznesu Robotyki 
i Automatyki Dyskretnej ABB w Polsce.

Przy instalacji windy wykorzystuje 
się nawet kilkaset kotew, służących do 
mocowania elementów urządzenia (oczy-
wiście im wyższy budynek, tym wię-

cej punktów mocowania). Aby zamonto-
wać kotwę, trzeba najpierw wywiercić 
odpowiedni otwór. Co do zasady, współ-
rzędne otworów są z góry określone. Jed-
nak przed rozpoczęciem pracy robot ska-
nuje ścianę szybu, szukając prętów zbroje-
niowych pod powierzchnią lub ewentual-
nych nierówności betonu. System monta-
żowy wykorzystuje algorytm do obliczania 
tolerancji i w razie potrzeby – do zmiany 
położenia otworów.

Robot przemysłowy jest zazwyczaj 
montowany na fundamencie w fabryce 
i pracuje w odniesieniu do swojego punktu 
zerowego w przestrzeni. W prototypowym
„Zrobotyzowanym systemie montażu 
wind” robot jest zamontowany na pode-
ście, który z wykorzystaniem tymcza-
sowego wciągnika przesuwa się w górę 
i w dół szybu. Maszyna przesuwa się od 
punktu do punktu w szybie oraz musi
dynamicznie dostosowywać współrzędne
otworów. Czujniki sprawdzają, czy otwór 
został wywiercony we właściwym miej-
scu. Dopiero wtedy robot wbija śruby ko-
twiące i przechodzi do kolejnego punktu... 
I tak dalej, w pełni automatycznie.

Chociaż na podeście zamontowano ka-
merę do zdalnego podglądu, a wszystkie 
dane związane z wierceniem otworu są 
rejestrowane, system działa autonomicz-
nie. Operator sterujący robotem i nadzo-
rujący jego pracę nie jest potrzebny. Urzą-
dzenie wystarczy po prostu zamontować 
w szybie windowym, gdzie będzie praco-
wało samodzielnie i bez przerwy.

www.new.abb.com

ABB

Autonomiczny robot debiutuje w szybie windowym
Schindler, jeden czołowych dostawców wind osobowych, towarowych oraz 
schodów ruchomych, uruchomił pilotażowy projekt autonomicznego systemu, 
którego najważniejszym elementem jest… robot.

www.controlengineering.pl
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W 2019 roku pracownicy zakładu prze-
prowadzili 400 warsztatów poświęco-
nych zagadnieniom wzrostu efektywności. 
Wynikające z nich działania w większości 
już zostały wprowadzone w życie, przy-
czyniając się do zwiększenia tempa pro-
dukcji i zmniejszenia kosztów.

Główny nacisk położono na rozwią-
zania z dziedziny cyfryzacji. Nowocze-
sny i niepowtarzalny w przemyśle samo-
chodowym jest system kontroli spawów 
karoserii. Nie będą one już kontrolowane 
przy pomocy ultradźwięków ręcznie, lecz 
w sposób zautomatyzowany, a dane będą 
przekazywane w czasie rzeczywistym do 
systemu IT. Po wdrożeniu projektu roczne 
koszty produkcji zmniejszą się o około 
trzy miliony euro. Rozwiązanie to będzie 
wdrażane stopniowo także w innych 
fabrykach.

Kolejnym przykładem przedsięwzięć 
zwiększających efektywność jest współ-

praca człowiek-robot. Od końca 2019 
roku w fabryce w Wolfsburgu roboty usta-
wiają zbieżność reflektorów w samocho-
dach. Pracownicy jedynie włączają reflek-
tory i nie muszą już wysiadać z auta, żeby 
osobiście dokonywać regulacji. Milio-
nowe oszczędności powstaną również, 
gdy roboty – po raz pierwszy – będą osa-
dzać drzwi i pokrywę bagażnika w pojaz-
dach, co ma nastąpić w ciągu bieżącego 
roku. Informacje, np. o szerokości szcze-
lin między elementami karoserii, będą 
automatycznie opracowywane przez sys-
tem cyfrowy.

www.volkswagen.pl

Volkswagen

Volkswagen inwestuje w rozwiązania cyfrowe
Volkswagen bardzo mocno inwestuje 
w fabrykę w Wolfsburgu – w 2020 roku 
inwestycje w cyfryzację procesów pro-
dukcyjnych oraz w zagadnienia związa-
ne z Przemysłem 4.0. mają wynieść 
miliony euro.

http://www.controlengineering.pl
http://www.new.abb.com
http://www.volkswagen.pl
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Oprócz bogatej ekspozycji przygotowa-
nej przez firmy zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy siłą targów ITM INDU-
STRY EUROPE jest także bogaty program 
wydarzeń. We współpracy z partnerami 
i wystawcami Grupa MTP szykuje w naj-
bliższej edycji nie tylko oczekiwane przez 
profesjonalistów, sprawdzone punkty, ale 
także nowe inicjatywy. 

Co dziesiąta firma MSP 
działa w przemyśle
Wsłuchując się w potrzeby rynku, zespół 
ITM INDUSTRY EUROPE szykuje bogaty 
program wydarzeń dla firm z sektora 
MSP. Szczególny nacisk zostanie położony 
na możliwości innowacji w zakresie tech-
nologii i cyfryzacji. Niestety, statystyki 
pokazują, że jeszcze nie wszystkie pol-
skie przedsiębiorstwa dostrzegają poten-
cjał tego kanału komunikacji. Największy 

potencjał tkwi w małych i średnich przed-
siębiorstwach, które nie mając możliwości 
zatrudniania wykwalifikowanych w tym 
kierunku pracowników i wdrażania nowo-
czesnych technologii, są zagrożone wyklu-
czeniem cyfrowym.

Takie rozwiązania, które są moż-
liwe do wdrożenia w MSP i jednocześnie 
pozwalają usprawnić wiele procesów – 
będą kluczem oferty programowej skiero-
wanej do menedżerów firm MSP. 

Przemysłowy START-UP ZONE 
Nowością targów ITM INDUSTRY 
EUROPE 2020 będzie strefa przezna-
czona dla start-upów w przemyśle. 
– W przemyśle cały czas poszukuje się jak 
najlepszej wydajności. Nie sposób jej osią-
gnąć, nie inwestując w automatyzację 
i najnowsze rozwiązania z zakresu cyfry-
zacji. Firmy z branży przemysłowej to bar-

dzo dobry rynek docelowy dla innowa-
cyjnych start-upów i przede wszystkim to 
rynek świadomy, że czasami trzeba sporo 
zainwestować, żeby później zyskać. Wła-
śnie takie start-upy planujemy pokazać na 
ITM – mówi Anna Lemańska, dyrektor 
targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Akademia Natryskiwania 
Cieplnego
Już po raz trzeci targom ITM INDU-
STRY EUROPE towarzyszyć będzie Aka-
demia Natryskiwania Cieplnego. Jak zwy-
kle wydarzeniu towarzyszyć będą ciekawe 
merytorycznie referaty. 

Jednym z wystąpień Akademii Natry-
skiwania Cieplnego, która zaplanowana 
jest w trzecim dniu targów (4 czerwca), 
będzie przedstawienie i omówienie pro-
gramu powołania stowarzyszenia zrzesza-
jącego instytucje zajmujące się natryski-
waniem cieplnym w Polsce. 

Targi ITM INDUSTRY EUROPE 
odbędą się 2–5 czerwca 2020 na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. W tym samym czasie będzie można 
jednocześnie zwiedzić ekspozycję: targów 
logistyki, magazynowania i transportu 
Modernlog, 3D Solutions – targów druku 
i skanu 3D, Subcontracting oraz Forum 
Odlewniczego Focast. 

www.itm-europe.pl

W wydarzeniu wzięło udział 90 zapro-
szonych podmiotów z całej Polski, w tym 
m.in. Grupa RENEX, która zaprezento-
wała dwa swoje produkty: Robota Lutow-
niczego REECO oraz Stół Antystatyczny 
REECO Premium.

By możliwie najlepiej przedstawić oby-
dwa te produkty w działaniu, Grupa 
RENEX zorganizowała kolejny już pojedy-
nek w lutowaniu pomiędzy człowiekiem 
a robotem. Przy stanowisku roboczym, 

stworzonym na bazie Stołu Antystatycz-
nego REECO Premium, zasiadł Mistrz Pol-
ski w Lutowaniu – Jakub Goławski.

Naprzeciw niego stanął Robot Lutow-
niczy REECO. Zadanie polegało na polu-
towaniu 256 połączeń przewlekanych. Po 
emocjonującej i zaciętej walce zwycięzcą 
został Robot Lutowniczy REECO z czasem 
5 minut 18 sekund. Reprezentant ludzko-
ści wykonał zadanie w niewiele dłuższym 
czasie (6 minut i 47 sekund).

Widzem wydarzenia był w m.in. Prezy-
dent RP Andrzej Duda, który pod okiem 
Mistrza Polski w Lutowaniu próbował 
swoich umiejętności z lutownicą.

www.renex.pl

ITM

Targi ITM nie zwalniają tempa

RENEX

Robot wygrywa z Mistrzem Polski w Lutowaniu

Strefa start-upów, oferta programowa dla sektora MSP – to tylko niektóre 
z nowości, jakich można się spodziewać w najbliższej edycji ITM INDUSTRY 
EUROPE. Nie zabraknie także sprawdzonych pozycji w programie wydarzeń. 
Zapowiadanego w mediach kryzysu w przemyśle na razie nie widać w rynko-
wych tendencjach. Spowolnienia nie odzwierciedlają również targi ITM. 

W Stalowej Woli odbyło się w styczniu br. wydarzenie „Od COP-u do Gospodarki 
4.0”, organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. We współpracy z Grupą 
RENEX w ramach wydarzenia odbył się pojedynek w lutowaniu pomiędzy 
Mistrzem Polski Jakubem Goławskim a Robotem Lutowniczym REECO.
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http://www.itm-europe.pl
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Jako Inkubator Technologii Przemysłu
Przyszłości ASTOR Robotics Center 
będzie wspierać przedsiębiorców, którzy 
chcą postawić pierwszy krok w kierunku 
robotyzacji i przejść transformację z Prze-
mysłu 2.5 do 4.0

Potencjał robotyzacji w zakładach pro-
dukcyjnych rośnie z roku na rok, także 
za sprawą idei Przemysłu 4.0. Coraz wię-
cej przedsiębiorstw dostrzega wynikające 
z niej korzyści – dynamiczny rozwój oraz 
podniesienie efektywności poprzez unie-
zależnienie się od braku rąk do pracy. Noc 
Robotyzacji w ASTOR Robotics Center 
(ARC), która miała miejsce w styczniu br., 

była okazją do poznania możliwości robo-
tów Kawasaki Robotics, EPSON i MIR, 
a także do omówienia potencjalnej współ-
pracy z ASTOR, oficjalnym dystrybuto-
rem tych robotów w Polsce.

– Od 2013 roku systematycznie i inten-
sywnie inwestujemy w rozwój syste-
mów zrobotyzowanych. Wyniki sprze-
daży za lata 2017 i 2018 pozwoliły nam 
na strategiczną inwestycję w halę przemy-
słową ASTOR Robotics Center w Krako-
wie. Wzrost zainteresowania automatyza-
cją procesów produkcyjnych i robotyzacją 
ze strony polskich firm jest w ostatnich 2 
latach ogromny. W tym roku pobity zosta-
nie kolejny historyczny rekord. W ARC 
będziemy propagować wiedzę o najnow-
szych technologiach z tego zakresu. Z sil-
nym zespołem, przy współpracy integrator-
skich firm partnerskich, staniemy się ogól-
nopolskim centrum rozwiązań robotowych, 

w którym będziemy tworzyć rozwiązania 
na miarę Przemysłu 4.0, dające przewagę 
konkurencyjną wszystkim współpracują-
cym z nami firmom – podkreślił Stefan 
Życzkowski, prezes firmy ASTOR.

www.astor.com.pl

ASTOR

Noc Robotyzacji w ASTOR Robotics Center
Noc Robotyzacji w ASTOR Robotics 
Center to wydarzenie, które oficjalnie 
otwiera kolejny etap w historii 
działalności firmy ASTOR. 

 W TYM SAMYM CZASIE

www.itm-europe.pl

2-5.06.2020
POZNAŃ

Źr
ód

ło
: A

ST
O

R

https://itm-europe.pl/
http://www.controlengineering.pl
http://www.astor.com.pl


10 CONTROL ENGINEERING POLSKA

AKTUALNOŚCI

Układy sterowania instalacjami w budyn-
kach, jak choćby obwodami sterowa-
nia oświetleniem, to miejsca, w których 
klasyczne easy spisywały się doskonale. 
Z powodzeniem zastępowały one auto-
maty schodowe, przekaźniki bistabilne 
czy programatory czasowe. Przy sterowa-
niu z wykorzystaniem czujek ruchu easy 
dbało o to, aby przejeżdżając przez par-
king podziemny, poszczególne sekcje załą-
czały się przed, a nie za samochodem. 
W końcu jaki jest sens oświetlania miej-
sca, w którym już nikogo nie ma? Nowe 

easyE4 doskonale radzi sobie oczywiście 
z tymi wszystkimi zadaniami. A co ważne, 
podczas 20 lat doświadczeń z przekaźni-
kami programowalnymi Eaton zebrał bar-
dzo wiele pomysłów na to, jak wzboga-
cić te podstawowe funkcje. Jednym z nich 
było zintegrowanie sterownika z zega-
rem astronomicznym. 

Zegar astronomiczny może być wyko-
rzystany w niezliczonej ilości aplika-
cji. Przyjrzyjmy się prozaicznemu przy-
kładowi – zegar może uzależniać załą-
czenie podświetlenia zewnętrznego logo 
firmy, witryny sklepu czy też parkingu 
od wschodu i zachodu słońca, optymali-
zując przy tym zużycie energii elektrycz-
nej. Oczywisty jest fakt, że czas obec-
ności słońca na niebie nie tylko zmienia 
się każdego dnia, ale zależy też od miej-
sca, w którym sterowany obiekt się znaj-
duje. Z tego też względu użytkownik 
wprowadza do easyE4 współrzędne geo-
graficzne. Godzina wschodu i zachodu 
słońca, wyliczona na bazie tych danych 
i aktualnej daty, pozwala optymalnie ste-
rować oświetleniem. W prosty, sprawny 
i jednocześnie inteligentny sposób. 

Nawet najdokładniejsze obliczenia na 
nic się jednak zdadzą, gdy samo urządze-
nie nie będzie miało właściwie ustawio-
nej daty i godziny. To właśnie dokładność 
odwzorowania czasu jest bolączką kla-
sycznych wolnostojących zegarów steru-
jących – w tym również zegarów astrono-
micznych. Po kilku latach, czy wręcz mie-

siącach pracy zegary najzwyczajniej roz-
jeżdżają się i wymagana jest ich okre-
sowa ręczna regulacja. Z czasem bate-
rie czy kondensatory wewnątrz zegarów 
tracą swoje parametry. Po dłuższym braku 
zasilania w układzie sterowania wartość 
czasu może ulec zresetowaniu i wówczas 
następuje najbardziej brutalna, kilkugo-
dzinna niedokładność. W takiej sytuacji 
sterowanie czasowe traci sens. 

Czy możliwe jest uzyskanie w urządze-
niu kosztującym tyle co przekaźnik pro-
gramowalny dokładności zbliżonej do tej, 
którą ma zegar atomowy? Czy jest moż-
liwe, aby tę dokładność zachował nawet 
po roku, pięciu, dziesięciu latach pozba-
wienia go zasilania? Ze sterownikiem 
easyE4 oczywiście tak! Jak zostało to roz-
wiązane technicznie? Poza wyposaże-
niem easyE4 w precyzyjny układ zega-
rowy dodano do niego dwie technolo-
gie synchronizacji czasu. Pierwsza z nich 
oparta jest na systemie DCF77, znanym 
chociażby z domowych stacji pogodo-
wych. Sygnał nadawany z okolic Frank-
furtu nad Menem, konkretnie z Mainflin-
gen, w uproszczeniu dostarcza do easyE4 
informacji o czasie z cezowego, atomo-
wego zegara. Sterownik easyE4 musi być 
jedynie wyposażony w odpowiednio usta-
wioną antenę. Druga metoda synchroni-
zacji wymaga podłączenia do sieci Inter-
net. Protokół NTP zaimplementowany 
w sterowniku zadba o synchronizację 
z wybranym serwerem czasu. Tak uzbro-

Eaton

Sterownik easyE4 firmy Eaton 
– strażnik czasu, który spisuje się nie tylko 
w wolne od handlu niedziele
Wiele osób zna kultowe easy, uniwersalny przekaźnik programowalny, szeroko 
dostępny na polskim rynku. Jednym z jego popularnych zastosowań jest stero-
wanie oparte na zegarze czasu rzeczywistego (RTC). W najnowszym sterowniku 
easyE4, następcy serii easy500/700/800, firma Eaton nie tylko zapewniła 
pełną kompatybilność wsteczną, ale zwiększyła funkcjonalność tego ważnego
aspektu. Jakie zatem aplikacje mogą być obecnie precyzyjnie sterowane 
w funkcji czasu? Sterowanie załączaniem iluminacji zgodnie ze wschodami 
i zachodami słońca, synchronizacja błysków ostrzegawczych rozproszonych 
elektrowni wiatrowych, czy też precyzyjne sterowanie dzwonkiem w szkołach 
czy zakładach pracy to tylko jedne z bardziej klasycznych i oczywistych miejsc, 
gdzie idealnie spisze się easyE4. 

↗ Rys. 1. Sterownik easyE4 z uniwersalnym 
zasilaniem (12/24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz)

↗ Rys. 2. Nastawy strefy czasowej i współrzęd-
nych geograficznych w easySoft 7
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jony easyE4 zawsze precyzyjnie będzie 
sterował obwodami zależnymi od czasu. 
Doskonale spisze się również w aplika-
cjach wymagających działania synchro-
nicznego w obiektach rozproszonych na 
większej przestrzeni. Przykładem może 
tu być oświetlenie grupy przeszkód lot-
niczych, takich jak np. elektrownie wia-
trowe, które po zapadnięciu zmroku 
powinny rozbłyskać jednocześnie. 

Nowy easyE4 to także usprawnienie 
najpopularniejszych funkcji, takich jak 
zegar tygodniowy i zegar roczny. Umoż-
liwia to proste przygotowanie programu 
uwzględniającego przykładowo wszyst-
kie niedziele ustawowo wolne od handlu 
w danym roku. 

Sterownik easyE4 jest urządzeniem 
integrującym różne aparaty występu-
jące dotychczas jako osobne komponenty. 
Dzięki temu zyskujemy z jednej strony 
uniwersalność – jedno urządzenie obsłuży 
różne aplikacje, z drugiej strony ta inte-
gracja i standardowe wyposażenie w złą-

cze Ethernet zapewnia dostęp do takich 
funkcji, jak sterowanie z poziomu Web 
Servera czy komunikacja z systemem nad-
rzędnym (np. BMS albo SCADA) poprzez 
protokół Modbus TCP. Sterownik easyE4, 
pomimo atrakcyjnej ceny, jest zatem 

czymś znacznie więcej niż prostym, pro-
gramowalnym przekaźnikiem czasowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
funkcji easyE4? Zobacz, co jeszcze potrafi 
nowy easyE4. 

www.eaton.com

↙ Rys. 3. Przykładowy 
program easyE4 
do obsługi niedziel 
ustawowo wolnych 
od handlu
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 Międzynarodowe Targi Technologii
i Urządzeń dla Spawalnictwa 

SPAWALNICTWO

PRZEMYSLOWAWIOSNA.PL

stom-TOOL, stom-BLECH & CUTTING,

stom-LASER, stom-ROBOTICS

Największe wydarzenie 
w branży

https://przemyslowawiosna.pl/
http://www.controlengineering.pl
http://www.eaton.com


12 CONTROL ENGINEERING POLSKA

AKTUALNOŚCI

W teorii sytuacja wydaje się wręcz ide-
alna dla wszystkich, którzy swoją przy-
szłość związali właśnie z branżą IT. 
Według zarówno Komisji Europejskiej, jak 

i wielu firm badawczych w Polsce brakuje 
ok. 50 tys. programistów. To duża luka, 
pomimo że na rynku krajowym pracuje 
niemal 450 tys. specjalistów od IT.

Końca popytu nie widać, bo kolejne 
firmy, nawet te z sektorów nieinforma-
tycznych, przechodzą na nowe sposoby 
obsługi klientów i kontrahentów. To spra-
wia, że muszą „tworzyć” swoją działal-
ność na nowo. Nie bez znaczenia jest 
też to, że Polska stała się dużym hubem 
wykonawczym usług programistycznych 
dla firm globalnych. W efekcie rekruterzy 
niemal „wyrywają sobie z rąk” kolejnych 
doświadczonych pracowników.

Tymczasem kandydatów nie ma znowu 
tak wielu. Czasochłonne studia specja-
listyczne związane z informatyką, trwa-
jące pięć lat, kończy co roku około 13–14 

tys. osób. Jak pokazują statystyki, pro-
gramowaniem zajmuje się mniej więcej 
połowa z nich. Absolwentów jest za mało, 
żeby wypełnić lukę na rynku. Co prawda 
w ubiegłym roku w samym tylko por-
talu Pracuj.pl zamieszczono ponad 85 tys. 
ofert pracy w IT, ale diabeł tkwi w szcze-
gółach. Tylko 8,5%, czyli około 7,3 tys. 
ogłoszeń było adresowanych do począt-
kujących specjalistów. Większość, bo aż 
około 80% prowadzonych rekrutacji IT 
dotyczyło programistów z około pięciolet-
nim stażem, a tych niestety brakuje.

Z perspektywy osoby prowadzącej 
firmę wygląda to jeszcze inaczej. Część 
firm niestety bierze z rynku wszystkie 
zlecenia, bez większej selekcji, dlatego 
w pewnym momencie zaczynają się one 
nawarstwiać. W konsekwencji rozpoczyna 
się gorączkowe poszukiwanie specjali-
stów, ale nie tych początkujących, bo na 
wdrażanie ich w niuanse programowania 
czy relację mentor-uczeń po prostu bra-
kuje czasu.

Tymczasem, żeby znaleźć dobrego spe-
cjalistę, który wniesie wartość dodaną 
w działalność naszej firmy, potrzeba wię-
cej czasu. W erze, kiedy każdą minutę 
przelicza się na złotówki, nie jest to 
łatwe, ale na pewno możliwe. Podobnie 
jak znalezienie dobrego programisty na 
wciąż wymagającym rynku.

Dmitriy Akulov

Podczas konferencji, która odbyła się 
w styczniu br. w Warszawie, rozmawiano 
o rozwoju oraz inwestycjach Grupy Amica 
w cyfryzację i robotyzację na wszystkich 
poziomach funkcjonowania firmy.

– Prowadzona przez nas transformacja
cyfrowa jest częścią strategii HIT 2023, 
którą przyjęliśmy w 2014 r., a pod koniec 
2019 r. doprecyzowaliśmy część założeń,

w tym plan cyfryzacji oraz wartość inwe-
stycji w tym zakresie. Poprzez szybki roz-
wój chcemy do lata 2023 r. stać się jednym
z trzech czołowych producentów sprzętu 
grzejnego w Europie – mówił Robert 
Stobiński, członek zarządu Grupy Amica 
ds. transformacji cyfrowej. – Inteligentne 
przedsiębiorstwo skupia się na zwiększa-
niu wydajności operacyjnej i efektywno-
ści procesów wewnętrznych oraz opraco-
wywaniu nowych modeli biznesowych, 
przy jednoczesnym czerpaniu z doświad-
czeń klientów i pracowników. Nasz plan 
zakłada m.in. wzrost produkcji oraz uspra-
wnienie systemu dystrybucji produktów
do klienta, a jednym z efektów tych prac 
jest wybudowany w 2017 r. automa-

tyczny magazyn wysokiego składowania. 
Nasz projekt i nasze rozumienie cyfryzacji 
wyróżnia to, że dotyczy wszystkich obsza-
rów funkcjonowania Grupy. Skupiamy 
się jednocześnie na procesach dotyczących 
marketingu, zarządzania danymi, księgo-
wości, dystrybucji i obsługi klienta. Drugą 
częścią transformacji będą zmiany w pro-
dukcji, takie jak robotyzacja i automatyza-
cja części procesów w fabryce kuchni we 
Wronkach – dodał Robert Stobiński.

Podczas spotkania Michał Rakowski, 
członek zarządu Grupy Amica ds. finan-
sowych i kontrolingu, wspomniał również 
o aspekcie wzrostu przychodów i zyskow-
ności, jaką niesie transformacja cyfrowa. 

www.amica.pl

PerfOps

Czy w Polsce można znaleźć
dobrych programistów?

Amica

„Amica 4.0” – transformacja cyfrowa polskiego producenta AGD

Rekruterzy i pracodawcy w firmach powiązanych z sektorem IT od lat narzekają 
na to, jak ciężko jest dziś znaleźć wartościowych i dobrze wykwalifikowanych 
programistów. Firmy inwestują coraz większe kwoty w nieszablonowe metody 
rekrutacyjne, ścigając się między sobą w oferowaniu coraz to bardziej atrakcyj-
nych benefitów pozapłacowych. Czy przekłada się to na efekt i ułatwia 
dotarcie do specjalistów?

Transformacja cyfrowa i Przemysł 4.0
to kolejne kamienie milowe rozwoju 
przemysłu oraz przedsiębiorstw. 
Przykładem jest ogłoszony właśnie
projekt polskiego lidera rozwoju 
w tym zakresie – Grupa Amica.
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II etap konkursu 
Produkt Roku 2019
Głosowanie Czytelników

Zapraszamy do głosowania!
http://pr.controlengineering.pl

R edakcja magazynu Control Engine-
ering Polska już po raz siedemna-
sty zaprasza Państwa do udziału 

w głosowaniu w konkursie „Produkt 
Roku”. Ideą konkursu jest wyłonienie naj-
ciekawszych i zasługujących na szczególną 
uwagę produktów i rozwiązań, które poja-
wiły się na rynku robotyki i automatyki 
przemysłowej w minionym roku. 

Na kolejnych stronach prezentujemy 
produkty i usługi zakwalifikowane do 
finału konkursu, pogrupowane w dzie-
więtnastu kategoriach. 

W głosowaniu może wziąć udział 
każdy. Odbywa się ono pod adresem:
http://pr.controlengineering.pl i trwa do 
1 marca 2020 r. Aby ułatwić Państwu 
wybór i oddawanie głosów, każdy pro-

dukt opatrzyliśmy kodem QR, prowadzą-
cym do opisów znajdujących się na stro-
nie internetowej. Laureaci konkursu, czyli
zdobywcy tytułu „Produkt Roku 2019” 
w poszczególnych kategoriach, zostaną 
zaprezentowani na łamach majowo-
-czerwcowego wydania naszego magazynu.

 
Redakcja

Spis kategorii

Bezpieczeństwo    14

Czujniki bezkontaktowe    14

Czujniki kontaktowe    15

Komputery przemysłowe (Industrial Personal Computer – IPC)    16

Komunikacja bezprzewodowa    16

Komunikacja przewodowa    17

Kontrola procesu    18

Roboty przemysłowe – Osprzęt    22

Roboty współpracujące    23

Oprogramowanie przemysłowe    23

Mobilne aplikacje    24

Panele operatorskie    25

Przemysł 4.0    26

PLC/PAC    28

Roboty mobilne    30

Systemy wizyjne/Systemy RFID    32

Roboty przemysłowe    32

Technika napędowa – Przemienniki częstotliwości    33

Technika napędowa – Silniki    33

http://pr.controlengineering.pl
http://pr.controlengineering.pl
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SERIA QF – miniaturowe czujniki optyczne Micro Detectors
SELS
Nowa seria czujników optycznych QF została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach 
pracy, z uwzględnieniem branży spożywczej, dzięki obudowie ze stali nierdzewnej AISI316L 
i stopniowi ochrony IP69K. Czujniki QF zapewniają niezawodną detekcję obiektów, a ich niewielkie wymiary 
(11×21× 31,4 mm), zgodne ze standardami przemysłowymi, oraz otwory montażowe 2×M3 umożliwiają 
szybką i prostą instalację.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/157

Czujniki fotoelektryczne o dużej mocy 42AF RightSight
Rockwell Automation
Uniwersalna, wytrzymała obudowa kątowa o szczelności IP67/69K pozwala na zastosowanie 
czujników w dowolnym miejscu instalacji, także w trudnych warunkach przemysłowych wy-
magających mycia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Standardowy zakres temperatur 
wynosi od -40 do +70°. Kompaktowa obudowa może być mocowana za gwintowane czoło M30 lub gwinto-
waną podstawę M18. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych uchwytów mocujących.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/74

BlacklineSafety G7c
P.T.SIGNAL czujniki gazów
System bezpieczeństwa pracowników samodzielnych BlacklineSafety to urządzenia monitoru-
jące bezpieczeństwo pracownika gdziekolwiek się znajduje. Wystarczy, aby pracownik był 
w zasięgu sieci GSM. Dzięki systemowi pracownik ma wsparcie i pomoc w razie wypadku (gdy upadnie, 
przestanie się ruszać, będzie narażony na działanie gazów czy sam aktywuje alarm). System umożliwia loka-
lizację i komunikację, dzięki którym pomoc może przyjść szybko i uratować życie zagrożonej osoby.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/1

P-Kube Krome
Instom
Podświetlana klamka bezpieczeństwa łącząca w sobie wysoką wytrzymałość dzięki stalowej 
płycie mocującej o grubości 5 mm z ergonomią zaokrąglonego uchwytu oraz funkcjonalnością 
wbudowanego przycisku wielofunkcyjnego i opcjonalnie wielokolorowym podświetleniem LED. Urządzenie 
może być stosowane zarówno w przypadku osłon uchylnych, jak i przesuwnych, prawostronnych lub lewo-
stronnych. Produkt jest przyjazny systemom LOTO.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/7

Sterownik standardowy i sterownik bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
ifm electronic
Wydajny 32-bitowy sterownik z możliwością stosowania jako sterownik bezpieczeństwa (SIL2/
PL d) z obsługą funkcji bezpieczeństwa CANopen. Poza wielofunkcyjnymi diagnozowalnymi 
wejściami i wyjściami urządzenie jest wyposażone w 2 porty Ethernet oraz 4 złącza CAN. Złącza CAN obsłu-
gują wszystkie najważniejsze protokoły magistrali (CANopen, CANopen Safety i J1939) oraz transparentną 
wymianę danych z wstępnym przetwarzaniem.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/35

Kaseta E-stop IDEC z pierścieniem LED
Comparta
Kaseta serii FB1W z pierścieniem LED umożliwia czytelną sygnalizację stanu przycisków E-Stop. 
Dostępna jest z przyciskami E-Stop popularnych serii na otwór 22 mm: YW, HW, XW. 
Pierścień może być podświetlany na dwa kolory (np. żółty-zielony, żółty-czerwony, czerwony-zielony). 
Może być także sterowany RGB. Stopień ochrony kompletnej kasety wynosi IP65.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/104

CZUJNIKI BEZKONTAKTOWE

BEZPIECZEŃSTWO

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/104
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/35
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/7
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/11/1
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/74
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/157
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FT 55-RLAM – laserowy czujnik pomiaru odległości
SELS
Czujnik zapewnia precyzyjny pomiar odległości i detekcję obiektu nawet o czarnej czy błyszczą-
cej powierzchni. Unikalna kombinacja cech sprawia, że czujnik idealnie nadaje się do różnych 
zastosowań, m.in. do precyzyjnego pozycjonowania w robotyce, pomiaru średnicy zwoju czy kontroli zwisu. 
Dzięki funkcji master-slave może być wykorzystywany do pomiaru szerokości i grubości. Jeden czujnik 
– wiele zastosowań – automotive, robotyka, budowa maszyn, technologia pakowania, obróbka metali.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/156

Czujnik indukcyjny w płaskiej obudowie z IO-Link
ifm electronic
Właściwości: ciągłe wykrywanie położenia jako wartości procesowej i ustawianie punktów 
przełączania co do milimetra przez IO-Link; ciągłe sprzężenie zwrotne położenia przez IO-Link; 
punkty przełączania można łatwo dostosować za pomocą IO-Link; ustawienie opcji PNP/NPN lub NO/NC 
pomaga obniżyć koszty przechowywania; długa żywotność dzięki montażowi zabudowanemu i szerokiemu 
zakresowi temperatur; kompaktowa obudowa do montażu w ograniczonych przestrzeniach.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/38

Czujniki zbliżeniowe serii E2E NEXT
Omron Electronics
Czujniki są wyposażone w opracowane przez firmę OMRON technologię Thermal Distance 
Control 2 i hybrydowe obwody PROX3, które umożliwiają wykrywanie na odległość co naj-
mniej dwa razy większą od poprzednich modeli, co zmniejsza ryzyko przestojów o 66%. Odległości między 
korpusami czujników i nadzorowanymi obiektami są stale monitorowane, a użytkownicy są powiadamiani 
za pomocą komunikacji IO-Link, jeśli stają się one zbyt duże lub zbyt małe. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/46

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Varikont L2 o poz. bezpieczeństwa PLd
Pepperl+Fuchs
Nowa rodzina czujników bezpieczeństwa obejmuje cztery serie czujników cylindrycznych 
i prostokątnych w wersji z kablem i z gniazdem. Uzyskały one certyfikat TÜV zgodny z dyrek-
tywą maszynową (EN 13849) na poziomie bezpieczeństwa PLd, Cat. 2 i SIL 2. Służą do ochrony maszyn i ele-
mentów instalacji oraz do niezawodnego wykrywania położenia w środowiskach przemysłowych. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/45

Czujniki wibracji seria QM30VT
Turck
Czujniki te potrafią zmierzyć prawie każdy rodzaj wibracji: RMS prędkości i przyśpieszenia, 
wartości PEAK prędkości, przyśpieszenia. Dodatkowo czujniki potrafią zebrać dane takich para-
metrów, jak: współczynnik szczytu (CREST), kurtoza oraz temperatura. Seria QM30VT2 ma możliwość bada-
nia wibracji w domenie częstotliwości, co pozwala dokładnie zlokalizować i określić typ uszkodzenia. Dzięki 
temu można zminimalizować liczbę czujników monitorujących maszynę do minimum.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/21

Wielokolorowe czujniki dotykowe z IO-Link
ifm electronic
Pozwalają na elastyczne dopasowanie danego zastosowania dzięki indywidualnie nastawiane-
mu czujnikowi. Zalety: ergonomiczna praca przez delikatne dotknięcie czujnika; opóźnienie 
rozruchu zapobiegające niezamierzonemu włączeniu; różne opcje ustawień, takie jak kolor, NO/NC 
lub wyzwalanie przez IO-Link; regulowana jasność i czułość w środowisku mokrym lub gdy operatorzy 
noszą rękawice.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/33

CZUJNIKI BEZKONTAKTOWE

CZUJNIKI KONTAKTOWE

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/45
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/46
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/38
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/36/156
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/1/33
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/0/21
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Ergo – ergonomiczne i w pełni konfigurowalne stanowisko sterowania
Sabur
Do najważniejszych cech produktu należą: podwójnie konfigurowalne ekrany dotykowe; 
do 8 konfigurowalnych klawiszy; ERGOnomiczna budowa; wytrzymała konstrukcja; montaż 
VESA; konfigurowalny IPC; wysoki poziom ochrony: IP65; standardy: CE. Dodatkowym atutem jest duża 
wszechstronność oprogramowania, pozwalająca na współpracę z całą gamą różnorodnych linii produkcyj-
nych, od sektora drzewnego po plastik, od opakowań po żywność i napoje.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/50

Komputery przemysłowe Astraada PC
ASTOR
Astraada PC to urządzenia przeznaczone do pracy z systemami wizualizacji i sterowania oraz 
raportowania i analizy danych. Dostępne są w formie panelowych komputerów przemysłowych,
 komputerów przemysłowych typu BOX oraz monitorów przemysłowych. Komputery panelowe dostępne są 
w wersji z ekranem pojemnościowym i rezystancyjnym, o szerokim zakresie przekątnych (od 12" do 21,5"). 
Astraada PC zasilane są napięciem z zakresu 12–24 V DC.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/112

Komputer mobilny MC9300
Zebra Technologies Europe Limited
MC9300 jest wyposażony w zaawansowaną technologię skanowania, pozwala odczytywać 
kody DPM, oznaczenia mikroudarowe i laserowe. Umożliwia szybkie rejestrowanie kodów 1D 
i 2D w niemal każdych warunkach z odległości nawet 20 metrów, co zapewnia elastyczność podczas skano-
wania elementów w małych pojemnikach i umieszczonych na paletach na najwyższych poziomach w maga-
zynach. Urządzenie zostało wyposażone w baterię PowerPrecision™+ o pojemności 7000 mAh.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/150

Seria komputerów BOXER-8100AI z modułem Jetson TX2
CSI
Rodzina komputerów składa się z takich modeli, jak: BOXER-8110AI – niewielkich gabarytów 
komputer przemysłowy typu embedded (BOX PC), chłodzony pasywnie, a także BOXER-8130AI, 
wyposażony w moduł Jetson TX2 firmy Nvidia, oraz BOXER-8150AI, mający 8 GB pamięci RAM LPDDR4 
i 32 GB pamięci flash eMMC, który również został wyposażony w układ TegraX2 firmy Nvidia. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/79

EM-481
Novatek Electro Polska
EM-481 zapewnia zbiór danych z podłączonych urządzeń MODBUS, przesyłanie danych do ser-
wera, dostęp do danych (przez protokół MODBUS TCP lub za pomocą wiadomości SMS), śledze-
nie zdarzeń i reakcję na zdarzenia (sterowanie przekaźnikiem, zapis wartości do urządzenia MODBUS). 
W EM-481 przewidziane są m.in. podłączenie przewodowe lub bezprzewodowe, zabezpieczenie dostępu 
(hasło dla trybu konfiguracji, filtr adresu IP do konfiguracji lub do podłączenia do sieci MODBUS).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/6

NETIO 4All
CSI
Listwy NETIO 4All to nowatorskie połączenie listwy dystrybucyjnej zasilania z funkcjonalnością 
access pointa. Urządzenie jest wyposażone w cztery gniazda 230 VAC 8 A, z których każde ma 
możliwość monitorowania zużycia energii (kWh), poboru prądu (A) i pomiaru współczynnika mocy. Zarzą-
dzanie poszczególnymi gniazdami może się odbywać poprzez stronę internetową lub mobilną aplikację dla 
systemów Android i iOS. Listwa monitoruje parametry napięcia zasilającego oraz jego częstotliwość.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/25

KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE (INDUSTRIAL PERSONAL COMPUTER – IPC)

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/79
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/150
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/112
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/43/50
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/25
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M!dge2 – zaawansowany router WWAN/WAN klasy przemysłowej
Sabur
Wbudowany poczwórny port ethernetowy (10/100), port szeregowy COM RS-232/RS-485 
oraz USB umożliwiają routerowi współpracę z wieloma różnymi urządzeniami. Do transmisji 
danych router używa standardów LTE, GPRS, EDGE, HSPA+ i UMTS i innych. Bezpieczeństwo gwarantują 
różne technologie realizujące zaszyfrowane połączenia: IPsec, OpenVPN i AES256. M!dge2 może pracować 
jako serwer w sieci VPN i korzystać ze standardu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/37/48

Pamięć e.MMC v5.1
CSI
Wydajna i wytrzymała pamięć 3D NAND Flash ATP e.MMC v5.1 jest przeznaczona do pracy 
w trudnych warunkach przemysłowych. Sprawdzi się m.in. w branży wojskowej, transportowej 
czy medycznej. Pamięć zgodna ze standardem JEDEC e.MMC v5.1 (JESD84-B51) może mieć do 128 GB 
w zależności od modelu. Pracuje w zakresie temperatur od i -40 do 85°C. Jest niewielkich rozmiarów (mniej-
szych niż znaczek pocztowy) – mierzy zaledwie 11,5 mm×13,0 mm×1,3 mm, co stanowi zdecydowany atut.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/26

CAN@net NT 420
NaviNet
CAN@net NT oferowany jest w dwóch wariantach: CAN@net NT 200 z dwoma kanałami CAN 
i CAN@net NT 420 z czterema kanałami CAN, z których dwa mogą być przełączane pomiędzy 
CAN i CAN FD. Oba urządzenia oferują trzy tryby pracy i mogą być używane jako interfejs PC, bridge i gate-
way. Wybrane cechy: tworzenie mostów na duże odległości przez Ethernet, oszczędność kosztów dzięki pro-
stemu okablowaniu oraz funkcje filtrów, translacji ID, mapping danych i multipleksowanie.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/155

Advanced Shielding Technology – ekranowanie kabli czujnikowych
Phoenix Contact
Advanced Shielding Technology (AST) to innowacyjna koncepcja ekranowania okablowania 
czujników/urządzeń wykonawczych. Wielkopowierzchniowe, 360° połączenie ekranu jest 
jedynym tego rodzaju rozwiązaniem na rynku, które dodatkowo optymalizuje obecną konstrukcję złączy M8 
i M12. Płynny metal podczas procesu produkcyjnego otacza całkowicie oplot ekranu i sam przewód, co gwa-
rantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/100

RedFox-5528-F16G-T12G-HV
Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
RedFox-5528 jest stworzony do maksymalnie wydajnej i sprawnej pracy w sieci. Switch jest 
zasilany za pomocą prądu stałego. Urządzenie jest wyposażone w konfigurowalny styk I/O 
umożliwiający w łatwy sposób monitorowanie aktualnego stanu. Ponieważ w procesie produkcji Red-
Fox-5528 stosuje się wyłącznie komponenty klasy przemysłowej, pozwala to uzyskać bardzo długą żywot-
ność urządzenia oraz MTBF wynoszący 735 000 godzin (Telcordia). 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/98

Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU ADA-4040PC1
CEL-MAR
Urządzenie rozwiązuje problem podłączenia urządzeń wyposażonych w interfejs RS-484/RS-422 
i komunikujących się protokołem MODBUS-ASCII do wielopunktowej magistrali RS-485, do 
której podłączone są urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Konwerter umożliwia kon-
wersję prędkości transmisji i formatu przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być usta-
wiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/95

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA
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ÖLFLEX® DC 100
Lapp Kabel
Przewód przyłączeniowy z kodowaniem barwnym do zastosowań z wykorzystaniem prądu sta-
łego do 0,75/1,5 kV DC. Zastosowanie: budowa instalacji przemysłowych i maszyn; technika 
grzewcza i klimatyzacyjna; elektrownie; instalacje estradowe; instalacje, w których rozprowadzana jest 
energia przez sieć prądu stałego; połączenia nieruchome. ÖLFLEX® DC 100 można stosować również do spo-
radycznego zginania w swobodnym, nieciągłym i niepowtarzającym się ruchu bez obciążenia rozciągającego.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/15

Switch przemysłowy, Westermo, Viper-208-T4G-TBN
Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych
Viper został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy w pociągach, w tym 
narażenie na ciągłe wibracje, zmiany temperatury, wilgotność i środowisko elektryczne wyma-
gające wyjątkowej odporności na zakłócenia. Membrana GORE-TEX® zapobiega kondensacji wilgoci 
wewnątrz switcha. Porty z gwintowanymi złączami M12 są zintegrowane z obudową i zapewniają dodat-
kową odporność na wibracje. Obudowa w klasie szczelności IP67 zapobiega wnikaniu wody i pyłu. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/96

EPIC® H-A 10
Lapp Kabel
Wkłady złączy wtykowych H-A do 400 V z łatwym w serwisowaniu zaciskiem śrubowym. Wąski 
wkład standardowy można w prosty sposób połączyć z męskim stykiem i używać uniwersalnie 
do doprowadzania prądu i napięcia, np. w systemach sterowania. Korzyści to m.in.: nowa wyższa rezystan-
cja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni; łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, 
łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/17

CIP Security – bezpieczna komunikacja w sieci przemysłowej EtherNet/IP
Rockwell Automation
To element protokołu EtherNet/IP, który zapewnia uwierzytelnienie, integralność i poufność 
danych w komunikacji na poziomie OT. W ofercie firmy pojawiły się urządzenia, które obsługują 
CIP Security, m.in. sterowniki programowalne i moduły komunikacyjne. Także platforma software’owa 
jest przygotowana do bezpiecznej komunikacji z poziomem OT. Protokół jest częścią architektury defense-
-in-depth i umożliwia certyfikowanie urządzeń przemysłowych zgodnie ze standardem IEC 62443-4-2.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/38/69

ProSens
Simex
ProSens to seria urządzeń przemysłowych integrująca funkcjonalność czujników, przetworni-
ków, mierników oraz regulatorów. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii urządzenia 
o niewielkich gabarytach mogą zostać wyposażone w dwa niezależne wejścia uniwersalne, dwa wyjścia ste-
rujące binarne lub analogowe oraz port komunikacyjny RS-485, obsługujący protokół Modbus RTU. Szeroka 
gama urządzeń serii ProSens oferuje m.in. modele ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotności.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/5

Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego
Mettler-Toledo
Analizator tlenu pobiera próbki oraz wykonuje w nich pomiar tlenu rozpuszczonego i tlenu 
w fazie gazowej w trybie online, umożliwiając sprawowanie skutecznej kontroli nad przebie-
giem procesu produkcji piwa, soków i napojów oraz przemyśle energetycznym. Analizator można również 
wykorzystać do kalibracji procesowych czujników tlenu rozpuszczonego. Interfejs komunikacyjny Bluetooth 
pozwala przesyłać dane kalibracyjne bezpośrednio do czujników procesowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/146

KONTROLA PROCESU

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA
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LWT300
ABB
Najnowsze radary falowodowe LWT300 to dziedzictwo ich starszych poprzedników z serii 
MT5000, MT5100 i MT5200, wzbogacone o najnowocześniejsze rozwiązania ABB. Do ich zalet 
należą: wyświetlanie krzywej echa na wyświetlaczu, dzięki czemu użytkownik w każdym momencie może 
dopasować sondę do aplikacji lub zweryfikować jakość sygnału pomiarowego; szeroka rodzina falowodów, 
w skład której wchodzą: falowody prętowe, linkowe oraz współosiowe. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/41

Najnowszy kontroler PK z rodziny DeltaV
Emerson Automation Solution
Kontroler może być stosowany jako sterownik do małych i średnich aplikacji sterowania proce-
sami oraz jako kontroler w systemie DCS. Dostępny od wersji 14 systemu DeltaV, zaprojekto-
wany został do pracy autonomicznej. Redundancja jest naturalnym rozwiązaniem dla PK – podstawka mon-
tażowa ma dwa gniazda na kontrolery, dwie grupy złączy RJ45 i dwa gniazda na zasilacze, chociaż w instala-
cjach, gdzie wymogi dyspozycyjności na to pozwalają, PK może być stosowany w układzie pojedynczym. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/57

Mierniki energii certyfikowane wg dyrektywy MID
Phoenix Contact
Trójfazowe mierniki do pomiaru mocy czynnej w sieciach prądu przemiennego. Mogą być sto-
sowane do rozliczania z zakładami energetycznymi i w przemyśle. Dostępne wersje umożliwiają 
rejestrację i przesyłanie odczytów energii elektrycznej oraz parametrów sieci do nadrzędnych systemów 
sterowania przez Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus lub impulsy S0. Umożliwiają bezpośredni pomiar 
prądu do 80 A bez przekładnika prądowego lub przez zewnętrzne przekładniki prądowe.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/102

Liquiphant FTL51 – wibracyjny sygnalizator poziomu dla Przemysłu 4.0
Endress+Hauser
Pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0. 
Korzyści to m.in.: proste uruchomienie bez konieczności kalibracji w różnych mediach; uniwer-
salna zasada pomiaru, do stosowania we wszystkich cieczach; test kontrolny uruchamiany naciśnięciem 
przycisku w sterowni lub bezpośrednio na urządzeniu; weryfikacja bez przerywania procesu oraz bezpie-
czeństwo dzięki Heartbeat Technology poprzez wykrywanie korozji widełek w czasie rzeczywistym. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/108

Kalorymetryczny miernik przepływu sprężonego powietrza
ifm electronic
Ten miernik do zastosowań przemysłowych wyróżnia się jako urządzenie uniwersalne – ma 
nie tylko zintegrowany czujnik temperatury, ale również czujnik ciśnienia, umożliwiający użyt-
kownikowi odczyt czterech wartości procesowych jednocześnie (przepływ objętościowy, ciśnienie, tempe-
ratura, totalizer = licznik ilości całkowitej) i optymalizację produkcji. Precyzyjne monitorowanie przepływu 
przez SD pozwala na wykrywanie nieszczelności i oszczędność kosztów energii.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/34
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T echnologia radaru z prowadnic  fal 
(GWR) jest dobrze znan  metod  ci -
g ego pomiaru poziomu w przemy le. 

Technologia ta opiera si  na emisji niskoener-
getycznego impulsu mikrofalowego wysy a-
nego przez metalow  sond , który ma ci g y
kontakt z medium. W przeciwie stwie do 
radarów bezkontaktowych, których wi zka 
rozszerza si , impuls generowany przez radary 
falowodowe utrzymuje sta  rednic  oko o 
40 cm, zapewniaj c jego wysok  intensywno .

Impuls mikrofalowy przemieszcza si  wzd u  
falowodu i odbija si  w punkcie styku 
(interfejsu) mi dzy ró nymi materia ami. 
Przetwornik precyzyjnie mierzy czas propa-
gacji, dzi ki czemu radary falowodowe LWT 
mog  osi gn  dok adno  do 2 mm.

Si a sygna u zale y od sta ej dielektrycznej 
materia u. Im wy sza warto  sta ej, tym sil-
niejsze odbicia, gdy impuls uderza w interfejs
mi dzymateria owy. Oleje maj  sta e dielek-
tryczne bliskie 2 (nisk  dla GWR), podczas 
gdy sta a wody wynosi 80. Przydatn  funkcj
radarów z prowadnic  fal jest zdolno  po-
miaru interfejsu mi dzy dwoma cieczami.

Przetworniki poziomu typu GWR mog  rów-
nie  mierzy  poziom cia  sta ych. Generuj  
one jednak zwykle s absze odbicie ni  ciecze. 
Ponadto ich powierzchnia mo e by  usta-
wiona pod z ym k tem wzgl dem sondy oraz 
jest szorstka i nierówna. Powoduje to utrat  
cz ci impulsu, os abiaj c w ten sposób u y-
teczny sygna  pomiarowy. W tego typu apli-
kacjach doskonale sprawdzi  si  mo e model 
LWT320, optymalizowany pod k tem pomia-
rów poziomu mediów sta ych.

Radary falowodowe s  wyposa one w ró -
nego typu falowody. W wymagaj cych apli-
kacjach mo na zastosowa  sond  koncen-
tryczn , zapewniaj c  najwy sz  mo liw  
intensywno  impulsu oraz brak rozprosze-
nia si  fali. Modele LWT mog  by  sparowane 
z bardzo praktycznym falowodem segmen-
towym, czyli sztywnym, skr canym pr tem, 

dzi ki któremu transport urz dzenia jest 
znacznie uproszczony i ta szy.

Wi kszo  najnowszych osi gni  w tech-
nologii GWR dotyczy oprogramowania prze-
tworników. Zazwyczaj radary falowodowe 
to urz dzenia o niskiej mocy (zasilane z p tli 
4-20 mA). Ogranicza o to ich rozwój, jednak 
post p w produkcji procesorów udost pnia 
teraz wydajn  analiz  danych w czasie rzeczy-
wistym, umo liwiaj c opracowanie algoryt-
mów LevelExpert™ stosowanych w najnow-
szych instrumentach ABB LWT.

W powszechnie stosowanych rozwi za-
niach wymaga si  od u ytkownika ana-
lizy przebiegu, na którym pojawiaj  si  
echa radaru, wywo ane przez czyn-
niki wewn trzne (np. interferencja fal) 
i zewn trzne (np. zarastanie, fale na 
powierzchni). U ytkownik musi r cz-
nie zidentyfikowa  w a ciwe echo, 
aby okre li  parametry pracy. Parame-
tryzacja musi by  równie  walidowana 
w czasie – oznacza to wymóg r cznej kon-
troli jako ci pomiaru i warunków pracy.

Technologia ABB LevelExpert™ dzia a inaczej. 
Zamiast konieczno ci ustawienia wzmocnie-
nia, przesuni cia itd., u ytkownik wprowadza 
najwa niejsze cechy aplikacji. Przedstawione 
s  one w formie listy warunkowej, wskazuj -
cej np. na niebezpiecze stwo zarastania sen-
sora czy obecno  piany albo mieszad a.

Bazuj c na opisanych powy ej warunkach, 
algorytm ABB interpretuje przebieg i znaj-
duje w a ciwe parametry. Dane pomiarowe 
s  analizowane i kategoryzowane, umo liwia-
j c na przyk ad ró nicowanie zarastania i rze-
czywistej zmiany poziomu.

Dodatkow  zalet  jest wy sza odporno  na 
zmiany d ugoterminowe. ledzenie i kwali-
fikacja echa przez LevelExpert™ jest wysoko 
niezawodna – nawet je li amplituda echa 
spadnie, przetwornik nadal zidentyfikuje je 
jako w a ciw  powierzchni .

Fot. Radar falowodowy
LWT310 mo na sparowa  
z ró nymi typami sond: 
elastycznym kablem, 
sztywnym pr tem i sond  
koncentryczn .

Technologia stosowana w radarach falo-
wodowych LWT bazuje na sprawdzonej 
technice, jednak znacznie usprawnionej
dzi ki post powi w przetwarzaniu danych, 
który wprowadzi  intuicyjne podej cie do kon-
figuracji przetworników, bez specjalistycznej 
wiedzy operatora. Zaawansowane algorytmy 
ABB do analizy fal radarowych umo liwiaj  
automatyczne znalezienie echa reprezentuj -
cego poziom mierzonego medium, nawet dla 
bardzo zaszumionych danych pomiarowych. 
Radary falowodowe ABB LWT300 z algoryt-
mami LevelExpert™ to wysoko wydajne po-
miary poziomu dost pne dla ka dego.

FIRMA PREZENTUJE             KONTROLA PROCESU

Radary falowodowe LWT
Nowe podej cie do pomiarów poziomu
W 2019 roku firma ABB wprowadzi a na rynek now  lini  kontaktowych 
przetworników poziomu – radarów falowodowych – opart  na zaawansowanych 
algorytmach oraz inteligentnym wykrywaniu parametrów pracy, dzi ki którym 
zapewniaj  najprostsz  implementacj  w procesie.

ABB 04 art spons press.indd   5 2020-02-06   08:35:36
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OB-215
Novatek Electro Polska
OB-215 może być stosowany jako: zdalny miernik napięcia stałego (0 – 10 V); zdalny miernik 
prądu stałego (0–20 mA); zdalny miernik temperatury z możliwością podłączenia czujników 
NTC (10KB), PTC 1000, PT1000 lub cyfrowego czujnika temperatury D18B20; regulator temperatury 
do urządzeń chłodniczych i grzewczych; licznik impulsów z zapisywaniem wyników w pamięci; „przekaźnik 
impulsowy” o prądzie przełączania do 8 А; konwerter interfejsu RS-485 – UART(TTL).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/3

Termiczny przepływomierz masowy ST80
Introl
Przepływomierze masowe do gazów z unikalną technologią AST (Adaptive Sensing Technology) 
– łączącą w sobie technikę stałej mocy (CP) i technikę stałej temperatury (CT) – oraz z nowymi 
sensorami WG do gazów wilgotnych. Przepływomierze ST80 łączą czujniki przepływu masowego wykorzy-
stujące rozpraszanie ciepła, precyzyjny układ elektroniczny i wymagające wzorcowania dla gazów, z trwałą 
i przemysłową obudową. Główną zaletą przepływomierzy CT jest szybki czas reakcji (ok. 1 s).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/2

PEF-320
Novatek Electro Polska
Uniwersalny automatyczny elektroniczny przełącznik faz PEF-320 do zasilania jednofazowej 
instalacji przemysłowej i domowej 230 V 50 Hz z trójfazowej 4-przewodowej sieci (3×400+N) 
w celu zapewnienia bezzakłóceniowego zasilania bardzo ważnych odbiorników jednofazowych i ich ochrony 
przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia w sieci. Istnieje możliwość podłączenia do jednej z faz prąd-
nicy czy falownika. Progi minimalnego i maksymalnego napięcia są ustawiane przez użytkownika.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/10

MultiCon
Simex
MultiCon to miernik, regulator, rejestrator, HMI i SCADA w jednym. Urządzenia serii MultiCon 
to zaawansowane regulatory i rejestratory, zamknięte w trzech rodzajach obudowy. Zostały 
opracowane specjalnie do zaawansowanych aplikacji automatyki przemysłowej. MultiCon może być wypo-
sażony aż w trzy izolowane interfejsy RS-485, dlatego idealnie nadaje się do systemów rozproszonych jako 
jednostka centralna, a dzięki interfejsowi Ethernet całość można monitorować poprzez Internet. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/4

Chwytak Gecko
Onrobot Poland
Chwytak, którego konstrukcję, naśladującą łapy gekona, zainspirowała natura. Miliony cieniu-
tkich włókien, które przyczepiają się do powierzchni przenoszonego przedmiotu, nie zostawiając 
śladu. Chwytak przenosi nie tylko gładkie elementy, takie jak szyby, panele słoneczne czy ekrany, ale radzi 
sobie także z porowatymi przedmiotami jak płytki obwodów drukowanych. Nie potrzebuje do tego kosztow-
nego, skompresowanego powietrza lub zewnętrznego źródła energii.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/145

Manipulator kciukowy TS APEM
ELTRONIKA
Manipulator kciukowy z podświetleniem (podświetlenie LED w formie świecącego pierścienia). 
Właściwości produktu: odporność na trudne warunki pracy, takie jak pył, zapiaszczenie, kurz, 
wilgoć; szczelność IP67, możliwość zakończenia przewodu manipulatora wtyczką USB. Manipulator 
nie wymaga dodatkowych instalacji/sterowników w środowisku Windows.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/31/65

KONTROLA PROCESU

ROBOTY PRZEMYSŁOWE – OSPRZĘT

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/22/10
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FANUC CR 14iA/L
FANUC Polska
Mały robot współpracujący o dużym udźwigu (14 kg). Szósty model w ofercie robotów współ-
pracujących firmy FANUC to optymalne połączenie cech robotów CR-7iA i CR-15iA. Główne 
cechy: robot 6-osiowy, zasięg 911 mm, powtarzalność ± 0,01(ISO9283), ciężar 55 kg, stopień ochrony IP67, 
kontroler R-30iB Plus. Robot został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu producentom przemysłowym 
możliwości robotyzacji procesów wymagających przenoszenia obiektów o masie do 14 kg. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/123

Seria 7-osiowych kobotów Kassow Robots: KR810, KR1205, KR1805
beboq Robotics
Roboty współpracujące Kassow Robots zadebiutowały w 2018 r. na targach w Monachium. 
Od jesieni 2019 r. są dostępne także w Polsce. Technologia KR oparta jest na nowatorskim 
projekcie zarówno sterownika robota, interfejsu użytkownika, jak i mechaniki ramienia. Produkty KR wyróż-
nia połączenie 7 stopni swobody z dużą mocą. Roboty KR poruszają się z prędkością do 225°/s we wszyst-
kich osiach. Zwiększają wydajność produkcji, a tym samym poszerzają zakres zadań, które można wykonać.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/45/84

Xcelerator
Siemens Digital Industries Software
Xcelerator łączy pełne portfolio oprogramowania firmy Siemens do projektowania, inżynierii 
i produkcji z rozszerzoną, niskokodową platformą rozwoju aplikacji Mendix. Platforma Mendix 
zawiera usługi w chmurze i aplikacyjne dla inżynierii cyfrowej i Internetu Rzeczy (IoT), napędzane przez 
MindSphere – oparty na chmurze, otwarty system operacyjny IoT firmy Siemens. Platforma ta umożliwia 
użytkownikom ekosystemu tworzenie, integrację i rozszerzanie istniejących już zasobów danych i systemów.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/105

UNIQO HMI – uniwersalna platforma wizualizacji
COMPARTA
Platforma programowa przeznaczona do implementacji interfejsów człowiek-maszyna. Nowo-
czesne i intuicyjne środowisko programistyczne pozwala na tworzenie złożonych i modułowych 
aplikacji HMI przy użyciu predefiniowanych funkcji i obszernej biblioteki obiektów. Projekty można wzboga-
cać przez automatyzację powtarzalnych zadań przy użyciu skryptów. UNIQO HMI opiera się na architekturze, 
która pozwala klientom rozszerzyć, w sposób bezpośredni i autonomiczny, wszystkie funkcje projektu HMI.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/103

Emulate3D
Rockwell Automation
Platforma Emulate3D to narzędzie do tworzenia i testowania wirtualnych modeli systemów 
automatyki. Możliwe jest utworzenie dokładnych modeli linii produkcyjnych i wykonanie wirtu-
alnych testów przed stworzeniem fizycznych układów sterowania. W efekcie producenci i integratorzy mogą 
rozwijać projekty maszyn oraz systemy sterowania bez ponoszenia wcześniejszych kosztów ich produkcji, 
poprawek czy rzeczywistego testowania. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/70

MaestroImperium – przyszłość systemów SCADA
Sabur
MaestroImperium to rozwiązanie w pełni konfigurowalne. Oferuje nieograniczone możliwości 
w zakresie tagowania; realizuje usługi migracyjne włącz-i-pracuj (Plug-and-Play); zawiera cen-
tralną strukturę usług warstwy pośredniczącej (brokerage) w celu usprawnienia przetwarzania danych; ma 
elastyczne i skalowalne możliwości w zakresie skryptów oraz konfigurowalne protokoły bezpieczeństwa.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/49

ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE
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VisionPro VIDI
Cognex Poland
Oprogramowanie typu deep learning, oparte na analizie obrazu, zaprojektowane specjalnie 
dla automatyki przemysłowej. W połączeniu ze sztuczną inteligencją (AI) i oprogramowaniem 
firmy Cognex VisionPro ViDi rozwiązuje złożone aplikacje, które są zbyt trudne, uciążliwe lub kosztowne dla 
tradycyjnych systemów wizyjnych. VisionPro ViDi sprawdza się przy wykrywaniu defektów, klasyfikacji tek-
stur i materiałów, weryfikacji montażu i lokalizowaniu zdeformowanych części oraz odczytu znaków.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/14

GE SCADA iFIX 6.0 PL
VIX Automation
Możliwości oprogramowania GE SCADA iFIX to m.in.: wizualizacja procesu produkcyjnego; 
nadzór nad przebiegiem produkcji (włączając w to nadzór nad urządzeniami, zasobami i środ-
kami); wgląd do ekranów synoptycznych i kluczowych wskaźników KPI; archiwizacja kluczowych danych pro-
dukcyjnych w cenie licencji; zaawansowane zarządzanie alarmami; sterowanie procesem za pośrednictwem 
zdalnego dostępu oraz urządzeń mobilnych; niezawodność zapewniona przez redundancję.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/44

Plantweb Insight
Emerson Automation Solution
Oprogramowanie Plantweb Insight jest częścią większego cyfrowego ekosystemu Emerson 
Plantweb i ma dedykowane moduły monitorowania popularnych urządzeń technologicznych. 
Oprogramowanie w przyjazny sposób przedstawia wyniki dla użytkowników na różnym poziomie zarządza-
nia. Obsługa otrzymuje bardziej szczegółowe informacje na temat stanu technicznego urządzeń. Przesyłane 
dane i pomiary technologiczne są poddawane analizie przy użyciu sprawdzonych w branży algorytmów. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/34/27

Plantweb Optics mobilna platforma współpracy i dostępu do danych
Emerson Automation Solution
Dzięki predykcyjnemu podejściu do utrzymania ruchu Plantweb Optics pozwala utrzymać kon-
dycję zasobów na najwyższym poziomie i wyeliminować nieplanowane postoje. Plantweb 
Optics integruje dane z wielu źródeł, takich jak np.: system zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową 
AMS Device Manager, systemów diagnostyki maszyn wirujących AMS Machine Works (AMS 9420, AMS 
6500ATG), bramek WirelessHART czy oprogramowanie Plantweb Insight. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/56

Platforma Szkoleń Online
Lean Action Plan
Kursy Lean Online to miejsce, w którym z praktycznych umiejętności doświadczonych konsul-
tantów mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy pracowników. Większość 
kursów dotyczy tematyki Lean Management i składa się z merytorycznych prezentacji popartych mnóstwem 
praktycznych przykładów pochodzących z realizacji. Atutem jest wiele plików do pobrania, a w przypadku 
kursów excelowych – materiały wideo.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/20

DeltaV Mobile
Emerson Automation Solution
DeltaV Mobile umożliwia bezpieczny (w trybie tylko do odczytu) dostęp poprzez przeglądarki 
internetowe oraz urządzenia mobilne do kluczowych informacji o procesie technologicznym. 
Aplikacja udostępnia grafiki operatorskie, dane bieżące i historyczne oraz alarmy i informacje diagno-
styczne, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. DeltaV Portal Server, instalowany w sieci DMZ 
użytkownika systemu, odpowiada za udostępnianie danych w sieci Internet. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/39/75

OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE

MOBILNE APLIKACJE
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Panel dotykowy – WP 4000 – 1065546
Phoenix Contact
Panele do aplikacji HTML5 o różnych rozmiarach ekranu i różnych technologiach dotykowych. 
Arm® Cortex®-A53, 4×1,2 GHz, 2×USB 2.0, 1×Ethernet (10/100 Mb/s), RJ45, Linux Yocto i apli-
kacja: przeglądarka Chromium. Wielkości ekranów: 7, 10,1, 12, 15,6 i 18,5 cala. Seria urządzeń HMI WP 
4000 z przeglądarką WWW i obsługą HTML5 oferuje wysokowydajne panele do wymagających zastosowań. 
Urządzenia realizują zadania obsługi i obserwacji z wysokimi wymaganiami wizualizacji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/114

Weintek 8121Xe3
MULTIPROJEKT AUTOMATYKA
Nowe panele o dużej przekątnej wyświetlacza – MT8121XE3 i MT8150XE wyposażone są w wy-
świetlacz LCD IPS, oferujący znacznie szerszy kąt widzenia. Są to modele paneli o przekątnych 
ekranu odpowiednio 12,1 oraz 15 cali z obudową z tworzywa sztucznego klasy przemysłowej. Są wyposa-
żone w wysoko wydajny procesor 1 GHz, ekran dotykowy LCD IPS o wysokiej rozdzielczości 1024×768 oraz 
są zasobne w porty We/Wy, w tym: porty szeregowe, port Ethernet, USB klient/host i gniazdo karty SD. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/81

Panele ASEM HMI50
COMPARTA
Rodzina paneli HMI od 7 do 18,5 cali. Panel oparty na zoptymalizowanym systemie Yocto Linux. 
Zawiera runtime UNIQO HMI. Obudowa aluminiowa, dostępna także w wersji True Flat.
Dane techniczne: stopień ochrony: IP66, pamięć masowa: 8 GB eMMC, porty szeregowe: 1×RS-232/-422/
-485 (DB15M), 1×RS-485 (DB9M optional), gniazdo dla modułów komunikacyjnych: do WiFi i/lub modemu 
4G, LAN: 2×Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45), USB: 2×USB 2.0 (Type-A, rear).

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/101

PANELE OPERATORSKIE

https://www.multiprojekt.pl/
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Panel operatorski GH070E
P.P.H. WObit E.K.J. Ober
Panel charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz doskonałym wsparciem pracy dla użyt-
kownika. W serii Green został zastosowany najpopularniejszy procesor na rynku, dzięki czemu 
produkt cechuje się doskonałą wydajnością oraz żywotnością (ponad 10 lat). Panel należy do serii GH 
zaawansowanej, wyposażonej w nawet 4 porty szeregowe, Ethernet, standardowy port master USB i slave, 
wbudowaną izolację zasilania i izolację portów szeregowych.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/54

Panele webowe serii EW100BD
Sabur
Panele umożliwiają instalację aplikacji użytkownika opartych na tym systemie. Jeśli więc wizua-
lizacja nie została stworzona w HTML5, ale urządzenie ma aplikację mobilną obsługiwaną przez 
system Android, web-panele Esaware również mogą ją wyświetlić. Panele oparte na systemie Linux (EW1xx 
BD) przeznaczone są do obsługi pozostałych aplikacji stworzonych w HTML5. Obsługa CODESYS Web Visu 
zapewnia wyświetlanie i obsługę wizualizacji stworzonych w środowisku CODESYS.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/40/47

Honeywell Forge Cybersecurity Platform
Honeywell
Nowa platforma software’owa, która ma upraszczać, poprawiać i skalować cyberbezpieczeń-
stwo w dużych firmach z infrastrukturą o charakterze krytycznym. Może poprawić cyberbezpie-
czeństwo w jednym zakładzie lub w całym przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie widoczności luk i zagro-
żeń, ograniczenie ryzyka i ogólne podniesienie wydajności zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. 
Platforma należy do pakietu produktów i usług Honeywell Forge for Cybersecurity. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/154

KUKA.Sim Pro 3.1
KUKA CEE GmbH 
Inteligentne oprogramowanie, jest doskonałym narzędziem do symulacji prac produkcyjnych. 
Wspierając planowanie procesów w fabryce, nie wymagając dodatkowych inwestycji, pozwala 
inżynierom testować różne warianty na poziomie wirtualnym. Cechuje się przyjaznym użytkownikowi inter-
fejsem, licznymi funkcjami i modułami. W oprogramowaniu można stworzyć m.in. własny program robota 
w trybie offline, tworzyć własne koncepcje dla celi pracy robota oraz unikalne komponenty.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/142

Inżynier z wirtualną asystą – AR4vision
AR4vision
To aplikacja na okulary rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens, która umożliwia komu-
nikację audio i wideo dwóch osób znajdujących się w różnych lokalizacjach. Obaj użytkownicy 
mają możliwość manipulowania treścią obrazu i dodawania zaznaczeń. Dodatkowo istnieje możliwość 
„mrożenia” obrazu rzeczywistego świata w polu widzenia użytkownika okularów oraz przesyłania plików. 
Narzędzie oferuje zarówno zdalną pomoc w czasie rzeczywistym, jak i dostęp do instrukcji ekspertów.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/80

Zasilacze do pracy w ekstremalnych warunkach z certyfikatem SIL 3
Phoenix Contact
Zasilacze QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ mają wbudowany tranzystor odsprzęgający MOSFET oraz 
certyfikat SIL 3, zapewniający maksymalną dyspozycyjność systemu i niezawodność eksploata-
cyjną. Zasilacz ma powłokę ochronną płytki PCB i dopuszczenie ATEX/IECEx do obszarów zagrożonych wybu-
chem (strefa 2). Zasilacze serii Quint4 mają zintegrowany interfejs NFC, umożliwiający ich parametryzację 
za pomocą urządzeń mobilnych lub komputera. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/122
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Rejestrator temperatury i wilgotności LTE-M i NB-IoT
Efento
Rejestrator Efento transmituje dane, korzystając z sieci komórkowej, i nie wymaga żadnych 
dodatkowych urządzeń. Rejestrator wyposażony jest w moduł, który umożliwia komunikację 
zarówno w standardzie NB-IoT, jak i LTE-M, dzięki czemu jest przystosowany do współpracy praktycznie 
z każdą siecią komórkową na świecie. Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami AA, dzięki czemu instalacja 
nie wymaga prowadzenia kabli zasilających i sygnałowych. Praca na baterii to minimum 5 lat. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/94

Moduł zbierania danych Secomea Data Collection Cloud
COMPARTA
DCC to chmura Secomea uzupełniająca system zdalnego dostępu Secomea, umożliwiająca zbie-
ranie danych z routerów zdalnego dostępu Secomea SiteManager i ich prezentację za pomocą 
atrakcyjnych i łatwych w konfiguracji dashboardów. Nie wymaga od użytkownika wiedzy z zakresu IT. Przej-
rzysty cennik umożliwia łatwe zarządzanie kosztami – w DCC płaci się zawsze stałą opłatę miesięczną za 
każdy gateway SiteManager, który wysyła dane do chmury. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/78

Moduł do analizy predykcyjnej FactoryTalk Analytics LogixAI
Rockwell Automation
Moduł FactoryTalk Analytics LogixAI do sterowników ControlLogix, znany także pod nazwą 
projekt Sherlock, wykrywa nieprawidłowości w procesie produkcyjnym w oparciu o algorytmy 
wykorzystywane w sztucznej inteligencji. Projekt Sherlock wykorzystuje nowatorskie algorytmy uczenia 
w aplikacjach zarządzanych przez kontroler Logix. Moduł montowany jest bezpośrednio w kasecie sterow-
nika, dzięki czemu nie powoduje zwiększenia ruchu sieciowego oraz obciążenia procesora. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/73
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Zasilacze 3AC 40A: QUINT4-PS/3AC/24DC/40 o najwyższej funkcjonalności
Phoenix Contact
Zasilacze serii Quint4 mają zintegrowany interfejs NFC, umożliwiający parametryzację za pomo-
cą urządzeń mobilnych lub komputera, dzięki czemu można dokładnie dostosować wartości 
progowe komunikatów sygnalizacyjnych i charakterystykę wyjściową zasilacza do potrzeb instalacji. Kolejną 
zaletą jest możliwość skopiowania ustawień. Po wykonaniu parametryzacji zasilacza ustawienia mogą być 
w łatwy sposób przeniesione na inne urządzenia za pomocą specjalnej aplikacji lub oprogramowania. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/120

IXON Cloud
IXON 
IXON Cloud to potężna, konfigurowalna i łatwa w użyciu platforma IoT dla przemysłu. Za pomo-
cą zaawansowanych raportów i alarmów ze zintegrowaną chmurą IXON i łącznością (IXrouter: 
przemysłowa brama IoT, IXagent: niezależny agent oprogramowania) możliwe jest zarządzanie, monitoro-
wanie i kontrolowanie systemów oraz przekształcanie danych maszynowych w spostrzeżenia. Za pomocą 
IXON Cloud można łatwo wdrożyć Przemysłowy Internet Rzeczy. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/44/18

Sterownik NX1P2-9B
Omron Electronics
NX1P2-9B to nowy model w serii kompaktowych sterowników NX1P. Mimo niewielkich rozmia-
rów nowe modele mają dużą funkcjonalność, w tym technologię okablowania Push-In Plus 
Omron. Rodzina NX1P2 z wbudowanym interfejsem Ethernet IP i EtherCAT oferuje monitorowanie stanu 
w celu konserwacji zapobiegawczej, pomiar wskaźników KPI produkcji, a także wsparcie automatyzacji robo-
tów mobilnych. Zsynchronizowane dane umożliwiają monitorowanie wszystkich parametrów jednocześnie. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/134

Sterownik PLC u-control 2000
Weidmüller
To kompaktowy sterownik PLC, mierzący tylko 54 mm, wyposażony w dwa interfejsy Ethernet, 
interfejs CAN i interfejs I/O u-remote. Moduł sterowania może być wykorzystywany do zapisy-
wania projektów dzięki interfejsowi USB oraz możliwości przesyłania danych. Moduł został wyposażony 
w 512 MB pamięci RAM, zegar czasu rzeczywistego z zasilaniem bateryjnym oraz czytnik kart micro-SD 
o pojemności do 32 GB. System sterowania oparty jest na dwurdzeniowym procesorze A9. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/139

CX7000
BECKHOFF Automation
Komputer CX7000 typu Embedded wyznacza nową erę w historii oprogramowania TwinCAT 3, 
rozszerzając zakres jego zastosowań o kompaktowe sterowniki PLC. Jednostka wyposażona jest 
w procesor 400 MHz i zintegrowane, konfigurowalne I/O, dzięki czemu cechuje się bardzo dobrym stosun-
kiem ceny do wydajności. Wraz z jej premierą systemy sterowania firmy Beckhoff jeszcze zyskały na skalo-
walności, oferując całą gamę urządzeń – od sterowników PLC po wielordzeniowe komputery przemysłowe. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/152

Sterownik bezpieczeństwa – RFC 4072S – 1051328
Phoenix Contact
RFC 4072S to pierwszy sterownik o najwyższej wydajności (Remote Field Controller) oparty 
na PLCnext Technology. Możliwe jest zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach 
w zakresie bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PLe. Programowanie standardowe i programowanie bezpieczeństwa 
w jednym narzędziu programistycznym PLCnext Engineer. Łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo dzięki 
dwóm niezależnym procesorom i wysokowydajnemu czterordzeniowemu systemowi. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/116
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Co wyró nia te rejestratory?
S  to pierwsze na wiecie dwusystemowe 
urz dzenia (NB-IoT, LTE Cat M1) do wykorzy-
stania w Przemy le 4.0.

Jak dzia aj  rejestratory LTE-M i NB-IoT?
Czujniki komunikuj  si , korzystaj c z sieci 
komórkowej. U ytkownik nie musi martwi  
si  o infrastruktur  – wystarczy umie ci  
czujnik bezprzewodowy w miejscu, w któ-
rym wykonywane maj  by  pomiary, i za o y  
konto na platformie w chmurze.

Do czego s u  rejestratory temperatury 
i wilgotno ci LTE-M i NB-IoT?
S u  do zdalnego monitorowania tempe-
ratury i wilgotno ci, generowania alarmów, 
powiadomie  i raportów oraz analiz.

Co wyró nia to urz dzenie w ród dost pnych 
rejestratorów temperatury i wilgotno ci?

• Ceny s  nawet kilkakrotnie mniejsze od cen 
tradycyjnych systemów.

• Niezawodno  – urz dzenia Efento pracuj  
oko o 5 lat na baterii, nie gro  im zwar-
cia i przepi cia. Nie wymagaj  budowy sieci 
i stanowisk serwerowych, a one najcz ciej 
ulegaj  awarii.

• Funkcjonalno  – monitorowanie ró nych
wielko ci fizycznych w obiektach rozproszo-
nych i analiza danych na platformie w chmurze.

• Obs uga – nale y podkre li  bezobs ugow  
prac  tych urz dze . Jako  transmisji zapew-
nia operator GSM, prac  oprogramowania 
monitoruje operator platformy, za  w przy-
padku wyst pienia awarii rejestratora gene-
rowany jest alarm.

Czy oferta obejmuje inne rejestratory 
pracuj ce w tym systemie?
Mamy w ofercie mi dzy innymi rejestratory 
temperatury, ci nienia ró nicowego i atmos-
ferycznego, I/O, zalania oraz liczniki impul-
sów (pr d, gaz, woda). W tym roku dojd  
rejestratory: gazów NO2, H2S, CH4, NH3, CO, 
O3, ha asu, py ów (PM2,5, PM10), poziomu 
cieczy, nat enia wiat a.

Ile macie wdro onych instalacji pracuj cych 
w chmurze?
Obecnie pracuje ponad 300 instalacji. 
Ka dego dnia do naszej platformy trafia 
ponad milion pomiarów.

Bezp atne testy
W czasie miesi cznych testów mo na zapo-
zna  si  z mo liwo ciami i niezawodno ci  
systemu. Instalacja we w asnym zakresie zaj-
muje oko o 1 godziny.

Rejestrator temperatury i wilgotno ci 
LTE-M i NB-IoT, wspó pracuj cy z platform  
cloud i aplikacjami mobilnymi

FIRMA PREZENTUJE                              PRZEMYSŁ 4.0
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Autonomiczny robot mobilny FORMICA 1
AIUT
Ten autonomiczny, inteligentny robot mobilny może wspierać pracę przedsiębiorstw w trady-
cyjnym zaopatrywaniu linii w potrzebne komponenty, jak również pełnić funkcję platformy 
transportowej zintegrowanej z linią produkcyjną. Jednocześnie pojazd ma możliwość pełnej integracji m.in. 
z robotem współpracującym. FORMICA 1 ma unikatowy moduł BlackBox z systemem kamer, rejestrujący 
parametry pracy pojazdu oraz moduł IMU weryfikujący drgania, przeciążenia oraz uderzenia zewnętrzne.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/128

MiR1000
Mobile Industrial Robots ApS
Robot automatycznie pobiera, transportuje i dostarcza palety oraz ciężkie ładunki o masie do 
1 tony, także w dynamicznym otoczeniu. Obsługuje ciężki oraz lekki transport i optymalizuje 
logistykę w całym łańcuchu produkcyjnym – od magazynu po dostarczanie finalnego produktu. Funkcje 
sztucznej inteligencji włączone do oprogramowania oraz strategiczne umiejscowienie kamer w roli rozsze-
rzonego zestawu czujników sprawiają, że roboty mogą zoptymalizować planowanie trasy i sposób jazdy.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/62

Robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW Light
P.P.H. WObit E.K.J. Ober
MOBOT ma udźwig do 1 tony, zasilanie akumulatorowe z systemem wymiany baterii i automa-
tycznego ładowania, zapewniające niemal nieprzerwaną pracę. Potrafi autonomicznie prze-
mieszczać się w dowolnym kierunku dzięki kołom Mecanum, umożliwiającym ruch w dowolnym kierunku 
i wykonywanie obrotów o 360 stopni, oraz nawigacji laserowej LMS. Robot stanowi optymalne narzędzie 
do obsługi transportu międzyoperacyjnego w procesach just-in-time na produkcji i w magazynach. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/59

Robot Lean Cart 19.1
Lean-Tech
Lean Cart jest inteligentnym systemem pojazdów sterowanych automatycznie, który eliminuje 
transport wózkami widłowymi i wózkami paletowymi oraz zapewnia sposób bezpośredniego 
przemieszczania materiałów i towarów bez udziału operatora. Jest prosty do wdrożenia oraz działa bez pro-
gramowania przez użytkownika. Wykorzystuje inteligentną kombinację wielu technologii komunikacji radio-
wej i oprogramowanie adaptacyjne do dostarczania części oraz produktów w miejscu pracy. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/46/9

Saia PCD3.M6893
Sabur
Sterownik PCD3.M6893 zaprogramowany został zgodnie z normą branżową IEC 61131-3 doty-
czącą rozwoju aplikacji, co oznacza, że wspiera wszystkie języki zdefiniowane w normie (bloki 
funkcyjne, funkcje sekwencyjne, tekst strukturalny, włączając programowanie obiektowe). Połączenie 
nowoczesnego programowania PLC w języku wysokiego poziomu i najnowszych rozwiązań cyberbezpieczeń-
stwa sprawia, że PCD3.M6893 jest uniwersalnym sterownikiem do krytycznych aplikacji i infrastruktury. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/51

CompactLogix 5480
Rockwell Automation
Sterownik CompactLogix 5480 łączy zalety sterowników klasy Logix i komputerów przemysło-
wych z systemem operacyjnym Windows 10 IoT Enterprise. Dzięki osobnym rdzeniom możliwe 
jest korzystanie z systemu operacyjnego działającego niezależnie od sterowania Logix. To rozwiązanie umoż-
liwia uzyskanie skalowalnej architektury o wysokiej wydajności przy wykorzystaniu dedykowanych aplikacji 
stworzonych pod konkretne wymagania klienta. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/41/67

ROBOTY MOBILNE
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Kamera z serii FHV7
Omron Electronics
Kamera jest wyposażona w technologię Multi-Color Light oraz obiektyw z autofokusem, dzięki 
czemu może szybko reagować na zmiany koloru i wielkości obiektów. Eliminuje to konieczność 
posiadania specjalnych umiejętności wymaganych do montażu i regulacji kamery w celu obsługi różnych 
produktów i kryteriów kontroli. Przetwarzanie obrazu z prędkością *2 oraz 12-megapikselowa kamera 
umożliwiają osiągnięcie większej precyzji kontroli i wzrost jakości produkcji bez zmniejszania jej szybkości. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/129

Znacznik RFID – zawory regulacyjne
Emerson Automation Solution
Znaczniki przechowują najważniejsze informacje dotyczące zaworu, domyślnie zapisane w nich 
przed opuszczeniem fabryki, oraz ewentualne informacje dodane później przez użytkownika, 
a dotyczące np. ostatniego przeglądu zaworu. Znaczniki umożliwiają szybki dostęp do danych przy pomocy 
tabletu lub smartfonu i odczyt kluczowych informacji o urządzeniu. Rozwiązanie bazuje na technologii 
UHF RFID (Ultra-High-Frequency Radio-Frequency-Identification). 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/58

Nowa generacja czujników wizyjnych VISOR® firmy SensoPart
SELS
Nowa generacja czujników wizyjnych w wąskiej, metalowej obudowie, z ulepszonym oświetle-
niem LED i dodatkowymi funkcjami, takimi jak laser punktowy czy automatyczna regulacja 
ostrości. Kompatybilność czujników i oprogramowania z poprzednią wersją pozwala na ich łatwe zastosowa-
nie w istniejących już aplikacjach. Szerokie portfolio czujników zapewnia całe spektrum rozwiązań przetwa-
rzania obrazu dla przemysłu. Czujniki dostępne są w wersjach: Object, Code Reader, Robotic i Allround. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/42/158

KR Quantec-2
KUKA CEE GmbH
KR Quantec-2 to robot kolejnej generacji, wyznaczający nowe horyzonty – zarówno w klasy-
cznym, jak i cyfrowym świecie produkcji. Jego możliwości obejmują długofalowe aspekty, takie 
jak uproszczenie uruchamiania, obniżenie nakładów na konserwację oraz optymalizację procesów obsłu-
giwanych przez system. Robot zachwyca wydajnością, ekonomicznością i wszechstronnością, pozwalając 
klientom na jego wykorzystanie w niemal każdym zakładzie produkcyjnym. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/141

FANUC M-20iD/25
FANUC Polska
Robot FANUC M-20iD/25 to optymalne rozwiązanie do obsługi maszyn (operacji rozładunku 
i załadunku), obsługi detali i ich pozycjonowania w wąskich, trudno dostępnych obszarach. 
Robot nowej generacji, wyposażony w ramię i nadgarstek o zwartej budowie, oraz nowy układ napędowy, 
osiąga znacznie większe prędkości osi i wysoką wydajność ruchu. Zwiększony zasięg pozwala robotowi obej-
mować duży obszar roboczy przy większej sztywności, która przekłada się na dokładność pracy ± 0,02 mm. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/126

CP – 3-osiowy robot gantry
Güdel
CP jest prostym 3-osiowym robotem liniowym, który można dostosować do indywidualnych 
potrzeb, do różnych zastosowań: załadunek i rozładunek maszyn; sortowanie, paletyzacja, 
układanie elementów roboczych w stosy; handling i transport elementów obrabianych. Zaletami systemu 
są m.in.: oś wspornikowa zapewniająca przestrzeń roboczą 3D, prosta konstrukcja zapewniająca optymaliza-
cję kosztów, a także wysokowydajne napędy zwiększające wydajność produkcji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/30/23

SYSTEMY WIZYJNE/SYSTEMY RFID

ROBOTY PRZEMYSŁOWE
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Napęd Q2A
Omron Electronics
Falowniki Q2A mogą sterować różnymi modelami silników, takimi jak IM, SPM, IPM, DDPM 
i SynRM, dzięki czemu można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie to 
łączy w sobie oszczędność miejsca i kosztów projektowania z wieloma przydatnymi funkcjami, oferując inte-
gratorom, producentom maszyn i użytkownikom końcowym wydajny, a jednocześnie łatwy w użyciu napęd. 
Szereg przydatnych i oszczędzających czas funkcji napędu Q2A zwiększa łatwość uruchomienia. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/138

Serwonapęd Kinetix 5700 z funkcjami bezpieczeństwa i zwrotem energii
Rockwell Automation
Rozwiązanie przeznaczone do aplikacji wymagających wydajności, zwłaszcza w maszynach 
wieloosiowych. Dzięki sterowaniu przez platformę Studio 5000 możliwe jest stworzenie złożo-
nych, skalowalnych systemów przy jednoczesnym zachowaniu łatwości ich konfigurowania i uruchamiania. 
Funkcje Load Observer oraz Adaptive Tuning, umożliwiające uruchomienie silnika osi bez wykonania jakich-
kolwiek czynności związanych z jego strojeniem. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/71

ISA-7X – serwonapęd z kontrolą sekwencji ruchu
ELDAR
Najnowsza generacja serwonapędów LiteON występuje w zakresie mocy od 100 W do 2 kW. 
Silniki do 1 kW mogą pracować z prędkością 3000 obr./min przy znamionowym momencie 
obrotowym lub z prędkością do 6000 obr./min z obniżonym momentem. W serwonapędach zostały zastoso-
wane enkodery absolutne o rozdzielczości 20 bitów, jedno- oraz wieloobrotowe. Dodatkowo częstotliwość 
odpowiedzi na poziomie 1 kHz zapewnia dużą wydajność układu oraz krótki czas ustalenia pozycji.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/86

Silnik tłokowy promieniowy MCR-S
Bosch Rexroth
Ten idealnie nadający się do napędów łańcuchowych nowy silnik wyróżnia się dogodną w mon-
tażu budową, a także stabilnym działaniem przy zwiększonej mocy i ulepszonej sprawności 
rozruchowej. Co do konstrukcji silnika, hamulec postojowy przeniesiono do wnętrza korpusu, a suwak 
zaworu zmiany chłonności zintegrowano z mechanizmem rozrządu. Ponadto zoptymalizowano rozmieszcze-
nie głównych gniazd przyłączeniowych, dzięki czemu silnik jest o 33% krótszy oraz o 41% lżejszy.

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/144

Kompaktowy 4-osiowy sterownik EtherCAT – Ezi-SERVO II EtherCAT 4X
ELDAR
4-osiowy sterownik do silników serwo krokowych, który pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia 
zwrotnego. Jest wyposażony w interfejs EtherCAT, profil CiA 402. Standardowa rozdzielczość 
silnika to 10 000 kroków/obrót, a maks. 20 000 kroków/obrót. Napęd zapewnia płynny ruch obrotowy 
w zakresie 0,2–3000 obr./min. Sterownik obsługuje również miniaturowe silniki o flanszy 20 mm i momen-
cie trzymającym 0,016 Nm. Największy obsługiwany silnik ma flanszę 60 mm i moment trzymający 2,4 Nm. 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/87

Copley 2 Axis Xenus XE2-230-20
MULTIPROJEKT AUTOMATYKA
Tryby pracy: synchronizacja pozycji/prędkości/momentu (CSP, CSV, CST); punkt-do-punktu, PVT, 
pozycjoner; praca krzywkowa, przekładnia elektroniczna; analogowe – pozycja/prędkość/mo-
ment; profile pozycja/prędkość/moment, bazowanie, pozycja interpolowana. Przykładowe tryby sterowa-
nia: Interfejs EtherCAT, CANopen over EtherCAT (CoE), CANopen; ASCII, cyfrowe We/Wy; polecenia kro-
kowe; PWM prędkość/moment, Master enkoder (praca krzywkowa, przekładnia elektroniczna). 

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/83

TECHNIKA NAPĘDOWA – PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI

TECHNIKA NAPĘDOWA – SILNIKI

http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/138
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/25/71
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/144
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/87
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/83
http://pr.controlengineering.pl/produkty/opis/26/86
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MATROX 
Przyst pne systemy wizyjne 
do zastosowa  w wielu sektorach przemys u

C oraz bardziej popularne systemy 
wizyjne szybko staj  si  standar-
dem w nowoczesnym przemy le. 

Przy zachowaniu pewnej staranno ci na eta-
pie projektowania mog  skutecznie zast pi  
operatora lub sta  si  pe noprawn  alterna-
tyw  dla innych metod pomiaru i inspekcji. 
Mo na przytacza  setki bardzo ró norodnych 
przyk adów ich zastosowa . Wsz dzie tam, 
gdzie u ytkownik produktu b dzie go oce-
nia  wizualnie, nale a oby pomy le  o inspek-
cji wizyjnej. 

Jednym z najbardziej oczywistych przyk adów 
aplikacji wizyjnych jest sprawdzanie ozna-
kowania wyrobów, takiego jak nadruk tek-
stu, kody paskowe i 2D, ich czytelno , kom-
pletno , barwa, wype nienie, kontrast i tym 
podobne. Kolejnym naturalnym zastoso-
waniem jest weryfikacja obecno ci wszyst-
kich elementów, które powinny si  pojawi  
po wykonaniu kompletnego cyklu produkcyj-
nego (rys. 1). Ten ostatni przypadek mo na 
rozumie  bardzo ró nie, np. jako poprawno  
monta u wszystkich drobnych komponentów 
w przemy le samochodowym czy lotniczym, 
wychwycenie b dów pakowania w prze-
my le farmaceutycznym i spo ywczym lub 
w dowolnym innym zak adzie produkcyjnym, 
w którym wytwarzanie wyrobu odbywa si  
w sekwencji kolejnych kroków cyklu.

Rozwi zanie z przetwarzaniem obrazu 
powinno by  wystarczaj co ekonomiczne, 
aby jego zakup by  uzasadniony – atrak-
cyjny w porównaniu do innych metod roz-
wi zywania problemu. Po dan  cech  jest 
równie  atwo  integracji z punktu widze-
nia u ytkowania narz dzi s u cych do wdro-
enia. Jednocze nie oferta systemów wizyj-

nych powinna zapewnia  du  elastyczno  
wyboru podzespo ów, tak aby mo na by o 
nimi rozwi zywa  problemy o bardzo ró nym 
stopniu z o ono ci.

Matrox, firma z ponadczterdziestoletnim 
do wiadczeniem, dostarcza systemy wizyjne, 
które z jednej strony oferuj  in ynierowi kilka 
platform sprz towych, ale z drugiej umo -
liwiaj  ich obs ug  tym samym, wybranym 
przez integratora narz dziem programistycz-
nym. W ofercie oprogramowania znajduje 
si  Matrox Design Assistant X (DA X) oraz 
Matrox Imaging Library (MIL). W ród kompo-
nentów sprz towych dost pne s  popularne 
kamery inteligentne z serii Iris GTR, prze-
mys owe procesory wizyjne 4Sight EVS, fra-
me-grabbery sygna u wideo z ró nych ró-
de  – od analogowych, przez cyfrowe (np. 
HDMI, DP, DVI), karty GigE, CameraLink i naj-
nowszy standard CoaXPress. Na koniec (do 
zada  specjalnych) sprz t o najwi kszej mocy 
obliczeniowej – pot ne komputery wizyjne 
Supersight Solo, oparte na wieloslotowej 
magistrali PCIe, umo liwiaj ce p ynne trans-
fery danych z bardzo szybkich kamer o wyso-
kiej rozdzielczo ci (rys. 2). 

MIL to bardzo zaawansowane narz dzia prze-
twarzania obrazu o wieloletniej tradycji, prze-
znaczone dla programistów. Oferuj  pe n  
elastyczno , na tych w a nie procedurach 
oparty jest pakiet DA X.

DA X to oprogramowanie umo liwiaj ce bar-
dzo sprawn  konfiguracj  szeregu typo-
wych aplikacji wizyjnych za pomoc  doboru 
sekwencji procedur przetwarzaj cych, 
a mówi c bardziej precyzyjnie, poprzez defi-
nicj  schematu blokowego (rys. 3). Nale y 
kolejno okre li  parametry akwizycji obrazu 
i metody jego analizy, zdefiniowa  inter-
fejs operatora oraz wszystkie interakcje sys-
temu ze wiatem zewn trznym – czujnikami 
podaj cymi sygna y synchronizacyjne, liniami 
wyj ciowymi, magistralami do komunika-
cji, np. ze sterownikami PLC (np. ProfiNET, 
EtherNet I/P, Modbus itp.) oraz oczywi cie 
o wietlaczami i obiektywami, które tego 
wymagaj . DA X mo e by  wykorzystany do 

Pawe  Hoerner de Roithberg
VP of Development

Rys. 1. Inspekcja wizyjna poprawno ci monta u
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najprostszej aplikacji z kamer  USB lub GigE 
i wygenerowa  program na zwyk y kompu-
ter PC (desktop lub nawet laptop). Mo e 
te  obs u y  kilka niezale nie pracuj cych 
kamer pod czonych do EVS lub frame-grab-
berów w Supersight Solo. Wi cej informa-
cji na temat pakietu mo na znale  na stro-
nie www.matrox.com/imaging – w menu 
Products & Services jest to pierwszy punkt. 

Zapewne najbardziej typowym zastosowa-
niem Matrox DA X b dzie wykorzystanie go 
z kamerami Iris GTR zw aszcza e dla kupu-
j cego kamer  GTR jest on dostarczany 
w pakiecie z licencj  runtime na ten kon-
kretny sprz t. Klient decyduj cy si  na takie 
rozwi zanie nie ponosi zatem adnych dodat-
kowych kosztów zwi zanych z zakupem opro-
gramowania development czy runtime dla 
projektowanej aplikacji, je li jest ona oparta 
na platformie sprz towej MATROX.

Szczególn  pozycj  w ofercie jest kamera 
typu „smartcam”. To coraz bardziej popu-
larne rozwi zanie na rynku, a dzi ki firmie 
MATROX ma szans  by  jeszcze cz ciej sto-
sowane. Dlaczego? Otó  MATROX ma w ofer-
cie szerok  gam  kamer inteligentnych, z sen-
sorami monochromatycznymi i kolorowymi, 
od rozdzielczo ci VGA do 5 Mpix. Wszystkie 
kamery wykorzystuj  sensor z pikselami o tej 

samej wielko ci, maj  dwurdzeniowy proce-
sor pracuj cy w systemie operacyjnym czasu 
rzeczywistego i przy realizacji niektórych 
zada  wspomagaj  si  wbudowanym uk a-
dem FPGA. Dla osób maj cych pewn  wie-
dz  z dziedziny machine vision u ycie pakietu 

z kamer  GTR b dzie, po krótkim wdro e-
niu, intuicyjne, a dla pocz tkuj cych firma 
MATROX i partnerzy oferuj  szkolenia oraz 
us ugi integratorskie.

Jednym z bardzo istotnych atutów oferty jest 
natomiast niezwykle konkurencyjna cena, 
przy jednoczesnym zachowaniu wietnej 
jako ci i funkcjonalno ci kamer.

MATROX wchodzi na nasz lokalny rynek 
i zamierza rozwija  wspó prac  z u ytkowni-
kami platform firmy oraz partnerami wdra a-
j cymi rozwi zania „pod klucz”.

Mamy przyjemno  by  partnerem MATROX 
w Polsce i wspólnie nad tym pracowa . 
W kolejnych wydaniach b dziemy publiko-
wa  dodatkowe informacje. Bardzo ch tnie
odpowiemy na wszelkie pytania i umówimy
si  na spotkanie, aby zaprezentowa  nasz  
ofert . Zapraszamy na stron  www.eg-group.
pl/matrox oraz czekamy na e-maile na adres 
matrox@eg-group.pl.

e-mail: matrox@eg-group.pl
www.eg-group.pl/matroxRys. 3. Metoda post powania przy projektowaniu aplikacji w Matrox Design Assistant X

Rys. 2. Platformy wizyjne MATROX
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Dok adny, szybki i wiarygodny pomiar temperatury ma decydu-
j ce znaczenie dla jako ci produktu i jest podstawowym kryte-
rium oceny poprawno ci wi kszo ci procesów technologicznych. 
W bran ach podlegaj cych najostrzejszym rygorom, takich jak 
farmaceutyczna, spo ywcza czy kosmetyczna, regularna kalibra-
cja czujników jest niezb dna dla walidacji procesów wytwarzania, 
a tak e pozwala zachowa  zgodno  z dobrymi praktykami wytwa-
rzania (GMP) oraz normami jako ciowymi (FDA). Dzi ki rozwi za-
niu Endress+Hauser kalibracje czujnika temperatury mog  by  wy-
konywane automatycznie, bez przerywania pracy czujnika oraz 
bez anga owania dodatkowych zasobów i dodatkowych kosztów.

Jak zadba  
o wiarygodny pomiar temperatury 
w instalacji przemys owej?

i THERM TrustSens jako pierwszy samokali-
bruj cy si  termometr na rynku zrewolu-
cjonizowa  sposób weryfikacji i dokumen-

tacji pomiarów temperatury na instalacjach 
technologicznych podlegaj cych audytom 
pod k tem spe nienia warunków GMP. Dzi ki 
unikalnej funkcji, wykorzystuj cej odniesie-
nie do wbudowanego fizykalnego wzorca 
temperatury, urz dzenie pozwala zaoszcz -
dzi  zarówno czas, jak i pieni dze, zapewnia-
j c jednocze nie dok adno  i stabilno  d u-
goterminow . Kalibracja odbywa si  auto-
matycznie, bez konieczno ci nie tylko zatrzy-
mywania produkcji, ale równie  demonta u 
urz dzenia z aparatury. Pozwala to dodat-
kowo skróci  czas przeznaczony na mycie 

instalacji oraz przygotowanie jej do kolej-
nych partii wsadu. Konstrukcja termome-
tru iTHERM TrustSens zosta a zaprojekowana 
g ównie z my l  o zastosowaniach higienicz-
nych i aseptycznych, w przemy le spo yw-
czym, farmaceutycznym oraz w biotechno-
logii i spe nia w tym wzgl dzie wymagania 
norm FDA, EHEDG i 3-A.

100% zgodno ci – 0% wysi ku
Sercem termometru jest unikatowy modu  
zawieraj cy czujnik temperatury Pt100 oraz 
fizykalny wzorzec temperatury w postaci 
punktu Curie materia u krystalicznego, 
umieszczonego w kontakcie z czujnikiem 
pomiarowym. Procedura samoczynnej kali-
bracji jest uruchamiana ca kowicie automa-
tycznie, po osi gni ciu przez materia  wzorca 
jego temperatury Curie wynosz cej 118°C, 
natomiast warto  odchy ki kalibracyjnej 
wyznaczana jest podczas spadku tempera-
tury procesu poni ej tej warto ci. Cykl taki 
zwykle ma miejsce w procesach, gdzie okre-
sowo wykonywana jest sterylizacja insta-
lacji par  (SIP), co jest standardow  proce-
dur  we wszystkich technologiach spo yw-
czych i biotechnologicznych. Dzi ki temu 
wysoka dok adno  czujnika TrustSens jest 
stale monitorowana i utrzymywana w ca ym 
okresie jego eksploatacji. Warto podkre li , 
e temperatura punktu Curie wbudowanego 

materia u jest jego sta  fizyczn  i jako wzo-
rzec stabilny w czasie pozwala na nieosi -
galn  wcze niej powtarzalno  kalibracji czuj-
nika pomiarowego Pt100.

Certyfikaty kalibracji s  zapisywane i prze-
chowywane w formie cyfrowej w termo-
metrze. Za pomoc  komunikacji HART lub 
przy u yciu bezp atnego oprogramowania 
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Endress+Hauser (Devicecare lub Fieldcare) 
mo na je z atwo ci  pobra  w dowolnym 
momencie. Termometr zapisuje do 350 wyni-
ków, dzi ki czemu mamy mo liwo  analizy 
historii przeprowadzonych kalibracji, a co za 
tym idzie, wprowadzenia dzia a  predykcyj-
nych i wczesnego ustalenia trendów. Ka dy 
termometr iTHERM TrustSens posiada certy-
fikat identyfikowalno ci z mi dzynarodow  
skal  temperatury ITS-90.

Wyj tkowe rozwi zanie dla bran  
farmaceutycznej i spo ywczej
Innowacyjna technologia samokalibracji 
iTHERM TrustSens jest wyj tkowo pomocna 
dla bran  obj tych regulacjami Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej (z ang. GMP). Oprócz 
oczywistego wzrostu wiarygodno ci procesu, 
dzi ki automatycznej kalibracji wykonywanej 
przed ka dym wsadem produkcyjnym, wzra-
sta równie  dyspozycyjno  instalacji tech-
nologicznej. Pozwala to w znacz cy sposób 
zmniejszy  nak ad pracy, ilo  zu ytych zaso-
bów oraz koszty produkcji, zwi kszaj c jedno-
cze nie jej rentowno . 

Dzi ki cz stszym kalibracjom iTHERM 
TrustSens umo liwia równie  osi gni cie nie-
mo liwego wcze niej poziomu przejrzysto ci 
procesu produkcyjnego. Dane kalibracyjne, 
zgodne z wymogami audytorów, s  dost pne 
do wgl du w ka dej chwili i dostarczaj  pe n  
dokumentacj  punktu pomiaru temperatury. 
Aktualny certyfikat kalibracji mo na wydru-
kowa  za pomoc  kilku klikni .

Technologia Heartbeat 
w pomiarach temperatury
Termometr zosta  wyposa ony w innowa-
cyjny system Heartbeat Technology. Dzi ki 
temu urz dzenie poddawane jest ci g ej dia-
gnostyce oraz weryfikacji bez przerywania 
pomiaru, a u ytkownik otrzymuje czytelne 
raporty o jego stanie. Heartbeat Technology 
pozwala oceni  wp yw procesu technolo-
gicznego na jako  pomiarów i w por  zapo-
biec przestojom, jednocze nie zwi kszaj c 
produktywno  instalacji. To innowacyjne, 
a zarazem ekonomiczne rozwi zanie tech-
niczne, które obejmuje szczegó ow  diagno-
styk , weryfikacj  oraz monitoring. Co wi -
cej iTHERM TrustSens ma wbudowane diody 
LED, które sygnalizuj  stan urz dzenia.

Nagrodzona jako
Termometr niejednokrotnie zosta  doce-
niony przez bran  techniczn , która 
dostrzeg a tkwi cy w nim potencja . Firma 
Endress+Hauser zosta a uhonorowana pre-
sti ow  nagrod  Hermes Award 2018, przy-
znawan  w ramach jednego z najbardziej sza-
nowanych konkursów technologicznych na 
wiecie. 

W konkursie nagradzane s  produkty i pro-
cesy, charakteryzuj ce si  innowacyjno ci , 
efektywno ci  dzia ania i korzy ciami p y-
n cymi z ich zastosowania. Nagroda zosta a 
wr czona podczas otwarcia targów Hannover 
Messe w 2018 roku. 

Innowacyjno , oryginalno  oraz du e 
znaczenie rynkowe termometru iTHERM 
TrustSens zadecydowa y o przyznaniu kon-
struktorom Endress+Hauser równie  innej 
presti owej nagrody – AMA Innovation 
Award 2018. Nagroda ta jest przyznawana 
innowacyjnym zespo om badawczo-rozwojo-
wym i uchodzi za jedn  z najbardziej po da-
nych nagród w bran y.

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/trustsens

iTHERM TrustSens – termometr do zastosowa  w instalacjach higienicznych i aseptycznych.

iTHERM TrustSens TM371 – 100% zgodno ci, 0% wysi ku.
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WYWIAD

Przyszłość projektowania 
i produkcji przemysłowej
Na ostatniej konferencji Siemens PLM Europe 2019, która odbyła się w październiku 2019 r. w Berlinie, 
firma Siemens Digital Industries Software zaprezentowała ostatnie innowacje wprowadzone w swojej 
platformie oprogramowania. Uczestnicy tego wydarzenia mają możliwość wymiany poglądów oraz 
uzyskania informacji na temat przyszłości oprogramowania dla przemysłu produkcyjnego. O tym, jaka 
to będzie przyszłość, opowiada Maurizio Pazzini, wiceprezes ds. zastosowania narzędzi technicznych 
w biznesie i wsparcia produktowego (Technical Enablement and Product Support) firmy Siemens 
Digital Industries Software, S. r. l.

← Maurizio Pazzini,
wiceprezes ds. 
zastosowania narzę-
dzi technicznych 
w biznesie i wspar-
cia produktowego 
firmy Siemens 
Digital Industries 
Software, S. r. l.
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Michael Majchrzak: Gdy uczestniczyłem 
w prezentacjach na konferencji Siemens 
PLM Europe, to moje pierwsze wraże-
nie było takie, że poziom złożoności sys-
temów sprzedawanych przez Pana firmę 
jest dość wysoki. A gdybym miał użyć 
jednego terminu, który będzie czymś 
w rodzaju uniwersalnego określenia dla 
wszystkich złożonych systemów, które 
dostarczacie, byłby to „cyfrowy bliź-
niak” („Digital Twin”). Mam rację?
Maurizio Pazzini: Zdecydowanie tak, 
można powiedzieć, że to nasze motto.

Termin „cyfrowy bliźniak” jest uży-
wany przez wiele firm i w wielu kontek-
stach. Na przykład jest używany i stoso-
wany w aplikacjach utrzymania ruchu 
w fabrykach. Czy mógłby Pan powie-
dzieć, gdzie cyfrowy bliźniak jest najbar-
dziej wykorzystywany dziś?
Szczerze mówiąc, gdybym miał powie-
dzieć, na czym skupiają się główne apli-
kacje cyfrowego bliźniaka, to utrzymanie 
ruchu nie byłoby tym obszarem. Istnieją 
obszary aplikacji technologii cyfrowego 
bliźniaka, w których nadal mamy miejsce 
do eksploatacji, jednak z mojego punktu 
widzenia oraz z perspektywy produkcji 
największą jego wartością jest realizacja 
produkcji, a szczególnie kontrola jakości.

W rzeczywistości dostarczyliśmy wła-
śnie drugą wersję specyficznego modułu 
jakości w Teamcenter (oprogramowa-
nie Teamcenter jest nowoczesnym, adop-
towalnym systemem zarządzania cyklem 
życia produktu, PLM, który łączy ludzi 
i procesy z różnych silosów funkcjonal-
nych) o nazwie „Teamcenter Quality”. 
Ważne jest, aby wskazać, że jedna z naj-
ważniejszych funkcjonalności oraz jedna 
z największych wartości, które dostar-
czamy, występują wtedy, gdy nasze pro-
dukty są używane w połączeniu. Możemy 
oczywiście sprzedawać nasze własne pro-
dukty MOM jako samodzielne, jednak 
pełne korzyści z cyfrowego bliźniaka uzy-
skamy tylko wtedy, gdy mamy oprogra-
mowanie Teamcenter na szczycie sys-
temu Siemens PLM. Współpracujemy 
obecnie z wieloma naszymi kolegami ze 
strony Teamcenter i ze strony PLM, tak 
że oferta i konfiguracja tego modelu cyfro-
wego spełnia wszystkie wymagania na 
hali fabrycznej.

Moduł Teamcenter Quality rozsze-
rzy obecny model danych ośrodków ist-
niejącego cyfrowego bliźniaka o informa-

cje specyficzne dla kontroli jakości, które 
będą częścią standardowego zestawu pro-
cesów. Tak więc mamy taką wizję i zro-
bimy wszystko, co w naszej mocy, aby 
rozbić ten silos informacyjny, który ist-
nieje pomiędzy działami kontroli jakości 
a działami produkcji w zakładach. Stwo-
rzymy unikalny szkielet, w którym oby-
dwa te działy będą mogły mieć swoje wła-
sne informacje. Na koniec, aby podsu-
mować, stworzyliśmy specyficzny model 
o nazwie Realizacja Jakości (Quality Exe-
cution), który będzie blisko współpraco-
wał z komponentem Realizacji Produkcji 
(Manufacturing Execution). To wzmocni 
realizowane w zakładzie procesy, zarówno 
punktu widzenia działu produkcji, jak 
i działu kontroli jakości.

Niedawno dużo mówiono na temat nie 
tylko kontroli jakości, ale także zasto-
sowania technologii łańcuchów bloko-
wych (Blockchain) w tych systemach 
w celu lepszego zarządzania transak-
cjami i przepływem roboczym. Czy roz-
waża Pan zastosowanie tej technologii 
w modułach Teamcenter i jakie będzie, 
według Pana, jej znaczenie w Waszym 
oprogramowaniu w przyszłości?
Wykonywaliśmy wiele badań dotyczą-
cych łańcuchów blokowych i wkrótce 
będziemy podejmować decyzję, czy wdro-
żyć je we wspomnianym module, czy też 
nie. Widziałem już wiele prototypów łań-
cuchów blokowych, tak więc traktujemy 
tę sprawę bardzo poważnie. Mamy wiele 
specjalnych działów badawczo-rozwojo-
wych (R&D), które jedynie dbają o wpro-
wadzanie innowacji w naszych produk-
tach, a jedną z tych innowacji jest wła-
śnie technologia łańcuchów blokowych. 
Działy te zaproponują odpowiednie inno-
wacje, a wówczas przekażemy to naszemu 
zespołowi ds. zarządzania produktem, 
aby ocenił te propozycje i zadecydował, 
czy wdrożyć je w module, czy nie.

Na konferencji zaprezentowano pojazdy 
autonomiczne, w których wykorzystano 
technologię cyfrowego bliźniaka do zdal-
nego monitorowania tego, co dzieje się 
wewnątrz takiego pojazdu. Wydaje się, 
że platforma cyfrowego bliźniaka jest 
obecnie wykorzystywana poza środowi-
skiem czysto produkcyjnym. Czy zgo-
dzi się Pan z tym, że ta technologia ma 
zastosowania poza Waszym podstawo-
wym zakresem aplikacji?

Traktujemy cyfrowego bliźniaka nie tylko 
z perspektywy przemysłu produkcyjnego, 
ale z perspektywy wykorzystania w prak-
tyce, tak więc wykorzystanie tej informa-
cji w przypadku pojazdu autonomicznego 
było naturalną aplikacją tego oprogramo-
wania.

Pojazd autonomiczny zawiera w sobie 
wiele punktów Internetu Rzeczy (IoT). 
Pozwala nam to na wysyłanie mapowa-
nych danych do cyfrowego modelu tego 
pojazdu, który istnieje w postaci cyfro-
wego bliźniaka. Model ten wie, jak powi-
nien zachowywać się pojazd, i zna jego 
parametry pracy. Dlatego też możemy 
w całkiem prosty sposób wykonywać 
tego rodzaju przewidywania i spraw-
dzać, czy pojazd funkcjonuje zgodnie 
z tym, jak został zaprojektowany i zapla-
nowany, oraz czy istnieją tu jakieś roz-
bieżności między teorią a praktyką. Jest 
to więc rodzaj konsekwencji wychodze-
nia technologii cyfrowego bliźniaka poza 
obszar produkcyjny i wykorzystywania jej 
do kontrolowania działania jakiegoś pro-
duktu lub systemu. W produkcji jest ona 
cyfrową reprezentacją prawidłowego reali-
zowania procesu produkcyjnego. Następ-
nie cyfrowy bliźniak jest wykorzysty-
wany przy analizie prawidłowego funk-
cjonowania wyprodukowanych wyro-
bów. A wszystkie aspekty tej technologii 
są inne dla różnych elementów grup pro-
duktowych naszej firmy, w zależności od 
obszaru zastosowania.

Jeśli już rozmawiamy o pojazdach auto-
nomicznych, to na myśl przychodzi m.in. 
technologia 5G, ponieważ niska latencja 
sygnału i wysoka przepustowość sieci 
oraz inne czynniki mają duże znacze-
nie dla samochodu bez kierowcy. Jak 5G 
wpływa na plany firmy Siemens w dzie-
dzinie aplikacji dla przemysłu produk-
cyjnego?
Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie 
z innej perspektywy. Obecnie problemem 
jest to, jaka ilość infrastruktury lub ewo-
lucji infrastruktury na całym świecie uła-
twi zaadaptowanie technologii chmury 
obliczeniowej w przemyśle produkcyj-
nym, ponieważ klienci są nastawieni dość 
sceptycznie ze względu na to, że sys-
tem MOM jest systemem kluczowym 
dla biznesu. Jeśli więc wdrożę mój sys-
tem w chmurze, to sprawą nadzwyczaj-
nej wagi będzie to, że klienci będą posia-
dali bardzo silną i niezawodną strukturę 
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IT. Dlatego jeśli rozmawiamy o zastoso-
waniu technologii 5G w przemyśle pro-
dukcyjnym, to mówimy nie tylko o samej 
5G, ale w jakim stopniu będzie ona w sta-
nie stworzyć silną infrastrukturę, tak aby 
przekonać do siebie klientów i dostarczyć 
im oparte na Internecie systemy w chmu-
rze, posiadające ten sam stopień nieza-
wodności, jak by były one zainstalowa-
nie na miejscu w zakładzie posiadającym 
swoje własne centra danych.

Gdy rozmawiamy o chmurze, to 
widzimy, że staje się ona nadzwy-
czaj ważna dla wielu gałęzi przemysłu, 
a szczególnie dla produkcyjnego, ponie-
waż w chmurze są przetwarzane nad-
zwyczaj ważne dla firm dane. Jednak 
w jaki sposób jest obecnie budowana 
infrastruktura w chmurze poza sekto-
rem produkcyjnym? Czy widzi Pan jakiś 
trend w kierunku tworzenia tej infra-
struktury na platformach programo-
wych, takich firm, jak np. Amazon czy 
Microsoft?
To zależy od regionu. W krajach zachod-
nich odbieramy firmę Amazon jako głów-
nego gracza, którego platformę zaadapto-

wało już wielu producentów. Natomiast 
w Chinach istnieje dość duża niechęć 
do wdrażania usług AWS (Amazon Web 
Services, usług Amazon w chmurze), spo-
wodowana potrzebą większej kontroli nad 
danymi firm. Z naszego punktu widzenia 
Amazon jest prawdopodobnie wybierany 
w pierwszej kolejności przez producen-
tów, jeśli chodzi o platformę w chmurze, 
którą obecnie adaptują klienci.

Rozmawiając o platformach w chmu-
rze dla przemysłu produkcyjnego uwa-
żam, że powinniśmy odróżniać tu kor-
poracje od małych i średnich firm. Być 
może jest to mój osobisty punkt widze-
nia. Jednak to właśnie średnie firmy będą 
wspierać chmurę szybciej niż duże kor-
poracje, ponieważ te drugie obecnie nie 
widzą wielkiej korzyści z tej technologii, 
w postaci redukcji pewnych kosztów ope-
racyjnych na skutek ponownego zaprojek-
towania ich całych infrastruktur IT. Kor-
poracje te posiadają dostępne duże centra 
danych oraz zorganizowane zespoły pra-
cowników, tak więc dla nich jest po pro-
stu korzystnie na przykład dodać jeden 
lub więcej systemów, a nie cały system 
MOM. Widzimy, jak duże korporacje ada-

ptują jedynie fragmenty systemu MOM, 
nie zaś kluczowe aplikacje. Małe i śred-
nie firmy mogą mieć problemy z adapta-
cją MOM, jednak widzę tego typu firmy, 
które adaptują cały ten system od zera 
i dlatego też uważam, że prawdopodobnie 
będą one dyktatorami trendów w adapto-
waniu MOM.

Nasza działalność obejmuje rynki pro-
dukcyjne Europy Środkowej i Wschod-
niej, gdzie zainwestowało wiele firm 
produkcyjnych z Europy i świata. Przy-
czyną inwestowania w tych krajach jest 
oczywiście niska cena pracy oraz dostęp-
ność wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników. Jednak obecnie nie ma 
wystarczającej ilości pracy i istnieje ten-
dencja w kierunku automatyzacji proce-
sów. Zastanawiając się nad ewentualną 
przyszłością dla tego regionu, odwiedzi-
łem pewną rozlewnię w Japonii, gdzie 
dwóch inżynierów obsługiwało cały 
zakład. Czy zakłady bez ludzi to przy-
szłość przemysłu produkcyjnego?
To, co Pan opisuje, to powtarzalne pro-
cesy produkcyjne. Liczba ludzi na hali 
fabrycznej jest proporcjonalna do stopnia 
skomplikowania towarów, które są tam 
produkowane. Jeśli chodzi np. o astronau-
tykę, to nie uważam, że takie coś wyda-
rzy się tam wkrótce. Uważam, że czło-
wiek nadal będzie odgrywał dużą rolę 
w wytwarzaniu złożonych produktów, 
posiadających wysoki stopień automaty-
zacji. W sytuacji gdy nowe gałęzie prze-
mysłu, np. takiego jak rakietowy, zaczy-
nają być bardziej popularne, to nadal 
do wyprodukowania tych rakiet będzie 
potrzebna duża liczba inżynierów oraz 
pracowników produkcji.

Jest Pan więc optymistą, jeśli chodzi 
o przyszłość firmy Siemens?
Uważam, że jesteśmy w unikalnym poło-
żeniu. Wyraźnie widzimy, że nasza wizja 
jest odpowiednio doceniana przez klien-
tów, jednak stoją przed nami wyzwa-
nia, ponieważ nasi klienci zawsze podno-
szą poprzeczkę. Kiedy kupują całe portfo-
lio naszych produktów, to wiele oczekują. 
Jest to miła interakcja, która nawet uła-
twia wprowadzanie innowacji w naszych 
produktach. Z tej perspektywy pracuję 
dla jednej z najlepszych firm na świecie.

Dziękuję Panu za poświęcony czas.
Dziękuję CE
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Michael Majchrzak: Jak został Pan 
dyrektorem generalnym (CEO) firmy 
MiR? Czy wydarzyło się to nieoczekiwa-
nie, czy było zaplanowane?
Thomas Visti Jensen: Nie, to wcale nie 
było w moich planach. Pracowałem na 
stanowisku wiceprezesa oraz dyrektora 

ds. handlowych (CCO) w firmie Univer-
sal Robots (UR) od roku 2009 do 2014 
i miałem szczęście, bo posiadałem część 
udziałów w tej firmie, w którą zainwe-
stowałem bardzo wcześnie. Sprzedaliśmy 
37 robotów w 2009 roku, a dziś, według 
mnie, UR sprzedaje miesięcznie 1500 

robotów, tak więc dla mnie był to fanta-
styczny okres w karierze. Miałem okazję 
przejścia ze stanowiska dyrektora ds. han-
dlowych w UR na stanowisko dyrektora 
generalnego w nowej firmie i była to dla 
mnie bardzo ekscytująca okazja. Pracowa-
łem w UR od samego początku i nauczy-
łem się wiele, będąc częścią tej firmy. Na 
przykład podejmowanie decyzji o sposo-
bie sprzedaży naszych produktów było 
jedną ze spraw, o których rozmawiali-
śmy. Czy powinniśmy je sprzedawać bez-
pośrednio klientom, czy poprzez dystry-
butorów? Czy są one tak łatwe w użytko-
waniu, że możemy je sprzedawać w Inter-
necie? Gdy na początku 2009 roku two-
rzyliśmy strategię firmy UR, to rozpoczę-
liśmy od dostarczania naszych robotów 
własnymi samochodami klientom naj-
pierw w Danii, a potem w Niemczech – 
pierwszym kraju, do którego eksportowa-
liśmy. Następnie firma po prostu zaczęła 
otwierać biura na całym świecie i szybko 
stała się dużym przedsiębiorstwem. Dla-
tego zostanie szefem MiR było dla mnie 
czymś w rodzaju naturalnego rozwoju 

Rekordowe tempo rozwoju 
rynku autonomicznych 
robotów mobilnych
Na trzeciej imprezie z cyklu Forum Cobotyki, zorganizowanej we 
Wrocławiu, pojawiło się około 300 uczestników, w tym gość specjal-
ny – Thomas Visti Jensen, dyrektor generalny (CEO) firmy Mobile 
Industrial Robots ApS (MiR), jednej z najszybciej rozwijających się 
firm z branży robotów przemysłowych w Danii. W wywiadzie udzie-
lonym Control Engineering Polska Thomas Visti Jensen opowiada 
o zmianie sposobu wykorzystywania robotów w przemyśle, co rewo-
lucjonizuje operacje związane z produkcją i logistyką, oraz przedsta-
wia swoje doświadczenie na stanowisku dyrektora generalnego 
w zarządzaniu jedną z najbardziej dynamicznych firm robotycznych.

↖ Thomas Visti Jensen, dyrektor generalny (CEO) 
firmy Mobile Industrial Robots ApS (MiR)

Źródło: MiR
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kariery, dzięki doświadczeniu uzyska-
nemu podczas pracy w UR. Właściwie 
uważam, że zaplanowano dla mnie pro-
wadzenie MiR, gdy firma ta była zakła-
dana w 2013 roku.

MiR była jedną z pierwszych firm, które 
wyprodukowały roboty AMR dla prze-
mysłu i logistyki. Czy przed podję-
ciem decyzji o wprowadzeniu ich do 
Waszej oferty wykonaliście jakieś bada-
nia rynku?
Tak. Gdy Niels (Niels Jul Jacobsen, zało-
życiel firmy MiR) skontaktował się ze 
mną i zaproponował objęcie stanowiska 
dyrektora generalnego, zapytał też, czy 
jestem gotowy na nowe wyzwanie. Roz-
począłem od przeanalizowania robotów 
AMR i zadzwoniłem do kilku moich zna-
jomych w Niemczech, USA i innych kra-
jach. Rozmawiałem z nimi o tych pro-
duktach i nikt naprawdę nie rozumiał tej 
koncepcji. Pytali mnie „gdzie jest na to 
rynek?”, albo mówili „nie widzę w tym 
żadnego potencjału”, i tym podobne rze-
czy. Miałem takie samo odczucie, jed-
nak widziałem pewien potencjał tkwiący 
w elastyczności, nierozerwalnie związanej 
z tym produktem, oraz fakcie, że jest on 
bardzo łatwy do zaprogramowania i bez-
pieczny. Wiedziałem, że są firmy, które 
poszukują rozwiązania do zautomatyzo-
wania swoich operacji logistycznych. Zda-
łem sobie sprawę, że logistyka to jedyna 
część procesu produkcji, która nie została 
zautomatyzowana… jeszcze. Tak więc 
podjąłem ryzyko.

Mając więc okazję do objęcia wyższego 
stanowiska oraz rozpoczęcia produkcji 
nowych wyrobów, musiał Pan potrzebo-
wać dużo kapitału dla tego bardzo kapi-
tałochłonnego biznesu.
Potrzebowaliśmy naprawdę dużego kapi-
tału do sfinansowania naszego roz-
woju. W tamtym czasie nie posiadaliśmy 
go, jednak mieliśmy bardzo dobre rela-
cje z UR oraz jej założycielem, Esbenem 
Ostergaardem, który jest jednym z moich 
przyjaciół. Był on zadowolony ze współ-
pracy z firmą Teradyne, obecnym właści-
cielem UR. Rozmawialiśmy też z dyrekto-
rem generalnym UR Jurgenem von Hollen 
i był on także zadowolony z relacji z Tera-
dyne. Dla nas ważna była wiadomość, 
że pozwolili oni zarządowi oraz więk-
szości kluczowych pracowników pozo-
stać w Danii. Współpracowali z duńskim 

zarządem i pragnęli nadal inwestować 
w Danii, co także było dla nas ważne.

Tak więc Teradyne dokonała takiej dużej 
inwestycji w Waszą firmę, aby wspomóc
rozwój tego biznesu i teraz zajmujecie 
się fuzją z Universal Robots za pośred-
nictwem Teradyne, która przejęła też 
Waszą firmę. Rozwijacie się w tempie
trzycyfrowym i w tym roku zatrudniliś-
cie lub planujecie zatrudnić 120 nowych 
pracowników. To wszystko musi być 
dla Pana, jako dyrektora generalnego, 
dużym wyzwaniem. Jakie są największe 
problemy, które napotyka Pan właśnie 
teraz, jeśli chodzi o zarządzanie?
Zarządzanie tak szybko rozwijającą się
firmą jest bardzo ekscytujące, jednak 
jest także wyzwaniem z organizacyjnego 
punktu widzenia. Mamy nowe i ciągle 
zmieniające się stanowiska pracy. Pra-
cownicy, których zatrudniliśmy dwa lata 
temu, obecnie zajmują się czymś zupeł-
nie innym, niż na początku swojej pracy 
u nas. W tym roku świętowaliśmy pię-
ciolecie przyjęcia pierwszego pracow-
nika. Wszyscy sobie nawzajem poma-
gamy i jesteśmy bardzo skoncentrowani 
na realizacji celów sprzedaży, struktu-
rze organizacyjnej oraz utrzymaniu naszej 
pozycji jako lidera na rynku.

A co ze znajdowaniem utalentowanych 
inżynierów. Czy jest to trudne w dzisiej-
szym, szybko zmieniającym się środo-
wisku automatyki?
Wszyscy pytają „czy trudno jest znaleźć 
pracowników?”. Na szczęście nie jest to 
trudne, ponieważ w Danii bardzo ważny 
jest rozwój inżynierii. Obecnie widzimy, 
że dużo ludzi z zagranicy chce przeprowa-
dzić się do Odense (gdzie znajduje się 
siedziba główna MiR), ponieważ jest tam 
dużo ekscytującej pracy. Dlatego koncen-
tracja firm robotycznych w naszym mie-
ście (Universal Robots ma także siedzibę 
w Odense) oraz oczywiście sukcesy odnie-
sione przez nasze firmy motywują obco-
krajowców, a szczególnie młodych ludzi, 
którzy chcą się przeprowadzić, aby zna-
leźć ciekawą pracę. Nie twierdzę, że 
było łatwo, ale relatywnie nie było nam 
trudno znaleźć dobrych pracowników, 
jeśli porównamy to z aktualną sytuacją na 
całym rynku. Weźmy na przykład Boston 
(gdzie znajduje się siedziba główna Tera-
dyne). Tam trzeba płacić dobrym inżynie-
rom około dwa razy więcej niż w Danii 

i nie jest łatwo znaleźć wykwalifikowa-
nych pracowników do firm robotycznych.

Jeśli spojrzymy na rozwój firmy na 
rynku, to dostrzeżemy, że AMR rozwija 
się w bardzo szybkim tempie w wielu 
sektorach, zarówno prywatnych, jak 
i komercyjnych. Jakie są te sektory, na 
których się skupiacie, i gdzie widzicie 
największy potencjał dla Waszych pro-
duktów?
Głównym czynnikiem napędowym na 
początku byli producenci i dostawcy 
z branży motoryzacyjnej, ponieważ chcieli 
oni inwestować w naszą technologię. Był 
to także pierwszy sektor, który przeszedł 
na automatykę. Po motoryzacji przyszła 
pora na elektronikę, następnie produkty 
szybkozbywalne (Fast Moving Consu-
mer Goods – FMCG), zaś obecnie na logi-
stykę. Tak wyglądał rozwój rynku robo-
tyki. I oczywiście szpitale. Mają one duży 
potencjał, gdyż trzeba czasem transpor-
tować sprzęt medyczny w budynkach 
na długich dystansach. Nasze roboty do 
obsługi sprzętu medycznego są zaprogra-
mowane tak, że wjeżdżają i wyjeżdżają 
z wind oraz przemieszczają się pomiędzy
pomieszczeniami. Jest to technologia,
którą rozwijaliśmy wraz z rozwojem rynku, 
próbując go lepiej zrozumieć. Branża 
motoryzacyjna przynosi dziś nadal około 
35% dochodów. Ponieważ nasza firma ma 
stosunkowo krótką historię, to naprawdę 
ważne jest to, gdzie rozpoczęliśmy działal-
ność. A rozpoczęliśmy w sektorze moto-
ryzacyjnym i nasza historia w tej branży 
jest dłuższa, mamy tam więcej trwają-
cych projektów i więcej wdrożeń. Teraz 
widzimy, że logistyka rozwija się bar-
dzo szybko, dlatego też w ciągu ostatnich 
dwóch lat skupiliśmy się na niej.

Obecnie koncentrujemy się bardziej na 
rynkach pionowych, jednak ważniejsze 
dla naszej strategii jest to, że próbujemy 
zachować prostotę naszych produktów. 
Jednym z sukcesów firm UR oraz MiR 
jest to, że mamy w naszym portfolio bar-
dzo mało produktów, ale jesteśmy w nich 
bardzo dobrzy, zamiast być przeciętnymi 
w wielu produktach. Gdy opracujemy 
już do perfekcji dobry produkt i wspiera-
jącą go platformę, to natychmiast wpro-
wadzamy go na rynek globalny. Dyrek-
cja MiR myślała globalnie od samego 
początku. Posiadanie dużego ryneku na 
kilka produktów, a następnie specjalizo-
wanie się w tych produktach i wprowa-
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dzanie ich na rynek w skali globalnej jest 
strategią prostą, ale skuteczną.

Ile więc produktów posiadacie w ofercie?
Mamy cztery główne grupy produk-
towe: o nośności 100 kg, o nośności 
200 kg (palety 1/2, EPAL6), a w zeszłym 
roku wprowadziliśmy robota o nośno-
ści 500 kg, który może obsługiwać euro-
palety (EPAL). Obecnie mamy też robota 
o nośności 1000 kg. Są to cztery nasze 
główne produkty ze sprzętu. Posiadamy 
też własne systemy zarządzania flotą 
robotów. Jest to bardzo ważny aspekt 
naszej oferty, ponieważ mamy klien-
tów, którzy na przykład mają 40 robo-
tów w jednym zakładzie. Roboty te mogą 
zostać podłączone do MiR Fleet (plat-
formy oprogramowania firmy MiR do 
zarządzania robotami) i wówczas można 
sterować nimi zdalnie. Na przykład, 
jeśli jest do wykonania praca polega-
jąca na podniesieniu jakiejś części, to sys-
tem będzie zarządzał robotem wykonują-
cym to zadanie. System ten działa nieco 

podobnie do call center firmy taksówko-
wej – zadania są przydzielane aktualnie 
dostępnym robotom AMR na podstawie 
ich lokalizacji, nośności itd. Większość 
naszych klientów to duże przedsiębior-
stwa międzynarodowe, dlatego potrzebu-
jemy rygorystycznych i bezpiecznych sys-
temów zarządzania flotami robotów.

Które rynki regionalne są teraz najważ-
niejsze dla Was i jak strategiczne są 
rynki Europy Środkowej i Wschodniej?
Jeśli spojrzymy ogólnie na robotykę, 
to dla wszystkich producentów bardzo 
dużym rynkiem zbytu są Chiny. Ponad 
jedna trzecia wszystkich produkowanych 
robotów jest eksportowanych do Chin. 
W naszym przypadku około 10–12% 
sprzedaży to produkty wysyłane do 
tego kraju. USA to nasz drugi najwięk-
szy rynek zbytu, stanowiący ponad 25% 
naszej sprzedaży. Natomiast najwięk-
szym rynkiem jest Europa, uzyskujemy tu 
ponad 50% naszych całkowitych docho-
dów. Europa Wschodnia to około 14% 

dochodów całkowitych. Polska jest dla 
nas najważniejszym krajem w tym regio-
nie, głównie dlatego, że działa tu wiele 
dużych międzynarodowych firm. Wszyst-
kie największe firmy oraz ich dostawcy 
są tutaj, w Polsce. Nawet dzisiaj Whirl-
pool zaprezentował studium przypadku 
na temat wykorzystania naszych robotów 
w zakładzie w Łodzi. Dla nas firma ta jest 
typowym klientem, a takich producentów 
w Polsce jest dużo. Ogólnie spodziewamy 
się, że rynek dla logistycznych robotów 
AMR wzrośnie od około 100 000 zain-
stalowanych dzisiaj do ponad 700 000 
do roku 2022.

Wygląda więc na to, że przyszłość MiR 
rysuje się jasno.
Rzeczywiście tak jest. Jesteśmy wszy-
scy bardzo podekscytowani możliwością 
obsługi rynku i naszych klientów.

Dziękuję Panu za poświęcony czas.
Dziękuję.
 CE

https://www.automaticon.pl/
http://www.controlengineering.pl


44 CONTROL ENGINEERING POLSKA

W raz z rosnącą liczbą ataków na 
sieci komunikacji danych infra-
struktury krytycznej w apli-

kacjach przemysłowych, które stały się 
coraz częstsze i bardziej dotkliwe, wyma-
gane jest wdrożenie większej liczby roz-
wiązań operacyjnych, które agregują, ana-
lizują i korelują różne źródła danych oraz 
wiele różnych platform systemowych, 
tworząc dokonywaną w czasie zbliżo-
nym do rzeczywistego wizualizację poten-

cjalnych zagrożeń. Firmy, organizacje, 
zakłady przemysłowe muszą wyjść z ini-
cjatywą działań w zakresie bezpieczeń-
stwa poza swoje granice w celu współ-
pracy z partnerami biznesowymi oraz 
dostawcami surowców i sprzętu, a także 
oszacowania wpływu cyberataków na te 
firmy. Biorąc pod uwagę złożone systemy 
wzajemnie oddziałujących na siebie urzą-
dzeń, sieci, organizacji oraz ludzi, zdol-
ność do produktywnego udostępniania 
informacji staje się w takim samym stop-
niu korzyścią, jak i zagrożeniem.

Ponieważ amerykańska Agencja 
Ochrony Środowiska (Environmental Pro-
tection Agency – EPA) stała się wiodącą 

Anil Gosine 

Sektor energii, wody i gazu podnosi 
poziom cyberbezpieczeństwa 
w obliczu rozwoju technologii IIoT
Ulepszanie metod oceny i certyfikacji, audytów bezpieczeństwa 
oraz metod testowych stanowi fundament do oceny użyteczności 
i poziomu bezpieczeństwa urządzeń Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT).

W skrócie

 →  Poziom cyberbezpieczeń-
stwa firm zajmujących się 
dostawą energii, wody i gazu 
musi być zwiększony, ponie-
waż zwiększa się obszar 
i zakres aplikacyjny techno-
logii Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT).

 →  Większe cyberbezpieczeń-
stwo oznacza także zwróce-
nie uwagi na zbieranie infor-
macji o zagrożeniach, ocenę 
ryzyka i zgodność z wymaga-
niami norm i przepisów.

 →  Współpraca działów OT i IT 
w zakładach może pomóc 
w utrzymaniu cyberbezpie-
czeństwa.

↗ Zakłady energetyczne, wodociągowe oraz inne muszą skorygować i zaktualizować swoje poli-
tyki i procedury cyberbezpieczeństwa oraz sposoby wyszukiwania słabych punktów w zabez-
pieczeniach, aby wykorzystywać technologię IIoT.
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organizacją realizującą działalność mającą 
na celu zabezpieczenie infrastruktury kry-
tycznej sektora dostaw wody, w efekcie 
zakłady wodociągów i kanalizacji zostały 
niejako zmuszone do skoncentrowania się 
nie tylko na zabezpieczeniach fizycznych, 
ale uwzględnienia w swej działalności 
także kwestii cyberbezpieczeństwa. 

Raporty rządowe potwierdzają, że sek-
tor wodociągów i kanalizacji napotyka 
zagrożenia w postaci całych kampanii 
wieloetapowych prób cyberwłamań, reali-
zowanych przez niektóre państwa oraz 
organizacje przestępcze, próbujące w ten 
sposób zagrozić bezpieczeństwu systemów 
operacyjnych i związanych z nimi danych 
wspomnianego sektora w USA. Zarzą-
dzanie cyberbezpieczeństwem przemysło-
wych systemów sterowania (ICS) jest jed-
nak złożonym przedsięwzięciem. Wymaga 
ono podejścia interdyscyplinarnego opar-
tego na ryzyku, obejmującego zarząd orga-
nizacji, inżynierów i prawników. Segmen-
tacja i projektowanie będą tu kluczowe, 
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 

niektóre organizacje zwiększają poziom 
wdrożenia technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT). 

Polityki cyberbezpieczeństwa
Organizacje, firmy, zakłady powinny 
posiadać polityki i procedury, które doty-
czą środowisk technologii operacyjnej 
(OT) i technologii informatycznej (IT). 
Musi istnieć zgodność pomiędzy tymi sek-
torami a procesami oraz sposobami ich 

zarządzania, tak aby nie były realizowane 
w tzw. silosach informacyjnych.

Największe zagrożenie dla zgodności 
cyberbezpieczeństwa z normami i przepi-
sami rozpoczyna się od personelu firmy, 
a w dalszej kolejności znajduje się brak 
jasno określonych metod postępowa-
nia w przypadku cyberwłamania. Inne 
zagrożenia to brak ścisłego przestrzega-
nia zasad zarządzania zmianami w pro-
cesach oraz egzekwowania procedur kon-
troli dostępu. 

Aby zminimalizować cybrezagrożenia 
oraz ich wpływ na funkcjonowanie orga-
nizacji, zakładów, firm muszą być utrzy-
mywane strategie ciągłej zmiany kultury 
pracy i realizacji procesów produkcyjnych 
oraz prowadzone szkolenia ze świado-
mości zagrożeń dla pracowników i kadry 
zarządzającej firm.

Kultura ICS skoncentrowana jest na 
głównych konsekwencjach zagrożeń, obej-
mujących poważne awarie systemów prze-
mysłowych, które mogą doprowadzić do 
śmierci ludzi. Takie podejście pozwoli 

www.controlengineering.pl
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na utrzymywanie wysokiej niezawodno-
ści systemów w celu unikania przesto-
jów zakładów i zmian w systemach stero-
wania. Wszystko, co może zagrozić nieza-
wodności, bezpieczeństwu czy wydajno-
ści i efektywności tych systemów opera-
cyjnych, ma większe znaczenie w ich ogól-
nym wdrażaniu. 

Poprzez wdrożenie nowego modelu 
zarządzania, który umożliwia współ-
pracę pomiędzy podstawowymi działami 
w organizacji, takimi jak IT, techniczny, 
operacyjny, automatyki i bezpieczeństwa, 
możliwe będzie zwiększenie świadomo-
ści potrzeby wdrożenia standaryzowa-
nego zarządzania ryzykiem dla efektyw-
nego zarządzania współpracą z dostaw-
cami i zaopatrzeniem w surowce.

Bieżące wyzwania dotyczą najlepszych 
metod ograniczania zagrożeń za pomocą 
projektów kapitałowych obejmujących 
zmiany w systemie sterowania, doborze 
i kontaktach z dostawcami usług reali-
zujących wsparcie przy użyciu swoich 
własnych, zewnętrznych terminali (lap-
topów) poza zakładem oraz nabywanie 
sprzętu, który może wymagać spełniania 
nowych wymagań zgodności z normami 
przemysłowymi czy przepisami. Wycho-
dzenie naprzeciw tym i innym wyzwa-
niom wymaga między innymi precyzyj-
nego określenia procedur bezpieczeń-
stwa w łańcuchu dostawców – czy mają 
one w głównej mierze dotyczyć dostaw-
ców trzeciego szczebla (obwody scalone, 
nośniki pamięci), dostawców drugiego 
szczebla (mierniki, czujniki, oprogramo-
wanie), czy tylko dostawców pierwszego 
szczebla (systemy główne, systemy komu-
nikacyjne, integracja systemów)? 

Wzmacnianie cyberbezpie-
czeństwa
Oprogramowanie do wykrywania wła-
mań do sieci informatycznych, firewalle, 
zarządzanie łatkami programowymi, opro-
gramowanie do zabezpieczania informa-
cji, oprogramowanie klasy SIEM (secu-
rity information and event management, 
dostarczające raportów i generujące 
ostrzeżenia dotyczące podejrzanego ruchu 
w sieci) oraz antywirusowe – wszystko to 
już nie wystarczy do zapewnienia cyber-
bezpieczeństwa organizacji przemysłowej. 
Potrzebna jest wysoka świadomość poten-
cjalnych zagrożeń oraz znajomość stanu 
pracy i parametrów maszyn. 

Pozyskiwanie informacji 
na temat zagrożeń
Czasy obecne, w których zarządy korpo-
racji wymagają świadomości cyberzagro-
żeń, szybszego przetwarzania komplek-
sowych danych oraz efektywnie zarzą-
dzanych usług dla rosnącej liczby inte-
ligentnych urządzeń, stanowią wyzwa-
nie dla osób pracujących na stanowiskach 
menedżerów bezpieczeństwa. Działy bez-
pieczeństwa, broniąc swoich organizacji 
przed zagrożeniami, znajdują się w lepszej 
pozycji, jeśli wiedzą, jakie są to zagro-
żenia. Posiadanie odpowiednich narzę-
dzi i personelu jest tu sprawą kluczową 
i zasadniczą, jednak musi być poparte 
i rozszerzone o dysponowanie odpowied-
nimi informacjami.

Ryzyko oraz zgodność 
z wymaganiami norm i przepisów
Wraz z nowymi okazjami rodzącymi się 
na rynku, nieustającymi wyzwaniami eko-
nomicznymi, zmieniającymi się przepi-

sami prawa oraz zwiększonym naciskiem 
na podnoszenie efektywności zarządza-
nia ryzykiem, wiele organizacji uznaje 
potrzebę transformacji swoich funkcji 
audytów wewnętrznych oraz zarządzania 
ryzykiem. Organizacje są wystawione na 
większe ryzyko niezachowania zgodności 
z wymaganiami norm i przepisów, niż kie-
dykolwiek przedtem. Poprzez wykorzysta-
nie nowoczesnej platformy monitorowa-
nia w strategii audytowania zarządzania 
ryzykiem, osoby zainteresowane w przed-
siębiorstwie mają możliwość dokony-
wania ocen oraz uzyskiwania zgodności 
z wymaganiami.

Programy zgodności z wymaganiami są 
kluczem do monitorowania i zapewnienia 
możliwości zweryfikowania, że te procesy 
biznesowe odzwierciedlają udokumento-
wane polityki i procedury. Daje to obiek-
tywne, praktyczne informacje oraz zwięk-
sza efektywność zarządzania ryzykiem 
poprzez napędzanie częstego recenzowa-
nia procesów i oceny ryzyka oraz zapew-
nia zgodność z wymaganiami.

↗ Rys. 2. Wektory cyberataków wymagają uwagi. Projektowanie i utrzymywanie nienaruszalności 
cyberbezpieczeństwa Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wymaga dokładnego zrozumienia 
standardów komunikacyjnych wykorzystywanych do przesyłania danych pomiędzy komponen-
tami systemowymi.
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Cyberświadomość sytuacyjna
Ciągły monitoring przepływu danych sys-
temu operacyjnego w sieci przez zbieranie 
danych w czasie rzeczywistym umożliwi 
wykrywanie obcej, nieznanej działalności 
za pomocą uczenia maszynowego, mode-
lując zdolność do wykrywania niepożąda-
nych zdarzeń. Daje to właścicielom pro-
cesów oraz audytorom cyberbezpieczeń-
stwa możliwości wykrywania i widocz-
ności zdarzeń, niezależnie od tego, czy 
będzie to cyberatak, nieprawidłowe funk-
cjonowanie sprzętu, czy incydent. Apli-
kacje analityki Big Data także mogą prze-
chwytywać i analizować w czasie rzeczy-
wistym każdy pakiet informacji przepły-
wający przez sieć.

Protokoły warstwy pakietów mogą być 
rozbite na części w celu ustalenia prze-
znaczenia i szczegółów dotyczących każ-
dego pakietu. Poprzez analizowanie każ-
dego pakietu można opracować wzorce 
normalnego ruchu sieciowego, co znacz-
nie zwiększy prawdopodobieństwo wykry-
cia każdego podejrzanego ruchu.

Jednak w środowiskach Big Data ist-
nieją dodatkowe wyzwania dla cyberbez-
pieczeństwa. Ograniczanie zagrożeń obej-
muje takie rozwiązania cyberbezpieczeń-
stwa, które będą dostosowywać się w cza-
sie do ciągłej ewolucji nierelacyjnych 
baz danych i środków do zabezpieczania 
zautomatyzowanych transferów danych. 
To pomaga zapewnić częste występowa-
nie weryfikacji danych pod kątem zaufa-
nia, pochodzenia i dokładności, środki 
przeciw nieetycznym zachowaniom zwią-
zanym z wydobywaniem danych (data 
mining), szyfrowanie kontroli dostępu 
oraz posiadanie szczegółowych procesów 
audytowania, które potrafią zarządzać 
ogromnymi ilościami danych.

Organizacje muszą skorygować i zak-
tualizować istniejące dokumenty opi-
sujące, w jaki sposób odnajdują słabe 
punkty w zabezpieczeniach oraz regulują 
poziom bezpieczeństwa przez dołączanie 
urządzeń, danych i platform IIoT. Opra-
cowane rozwiązania muszą ulepszyć kom-
binację wykrywania cyberwłamań oraz 
technik ich ograniczania w celu ochrony 
zasobów i danych przed znanymi i nie-
znanymi atakami, bez polegania tylko na 
aktualizacjach antywirusów czy łatkach 
oprogramowania. Niedostatecznie skon-
figurowane firewalle, nieprawidłowa seg-
mentacja sieci oraz bezpieczeństwo łań-

cucha dostawców – wszystko to powinno 
być przeanalizowane i skorygowane przed 
ponownym opracowaniem środowiska dla 
modernizacji w kierunku IIoT.

Projektowanie i utrzymywanie niena-
ruszalności systemu z technologiami IIoT 
wymaga dokładnego zrozumienia stan-
dardów komunikacyjnych, wykorzystywa-
nych pomiędzy różnymi komponentami 
IIoT w celu utrzymywania bezpiecznej 
i efektywnej realizacji operacji w zakła-
dzie. W tej warstwie cyberfizycznej trudne 
może być dostrzeżenie błędów komuni-
kacji, zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa 
oraz problemów związanych ze słabą kon-
dycją sieci. Oczywiste symptomy cyber-
ataków obejmują opóźnienia w aktuali-
zacji wizualizacji, niewyjaśnione awarie 
urządzeń oraz awarie komponentów IIoT.

Solidna i prawidłowo działająca sieć 
IIoT jest kluczem do zapobiegania takim 
awariom. Opracowanie bezpiecznych 
kompleksowych rozwiązań IIoT wymaga 
kompleksowego podejścia, które obejmuje 
różne poziomy aplikacji i łączy kluczowe 
funkcje bezpieczeństwa w urządzeniach, 
komunikacji, chmurze oraz warstwach 
cyklu życia (wdrożenie polityki, regularne 
audyty i kontrolowanie dostawców).

Wektory ataku 
a cyberbezpieczeństwo
Wszystkie aspekty cyberbezpieczeństwa 
w przemyśle muszą ze sobą współdzia-
łać w celu zwiększenia poziomu cyberbez-
pieczeństwa procesów klienta końcowego. 
Przemysł musi zrozumieć, w jaki sposób 

zasoby i struktura organizacyjna rozra-
stają się w czasie, czego skutkiem jest sil-
niejsza struktura bezpieczeństwa sprzętu, 
oprogramowania, sieci, usług oraz infor-
macji w przedsiębiorstwie. W tych aspek-
tach pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, 
w szczególności w kwestii norm, standar-
dów, współpracy i świadomości.

Typowe wektory ataku na infrastruk-
turę IIoT to:

 →  atak fizyczny na urządzenie,
 →  ataki poprzez sieć, serwer lub architek-
turę chmury.

Konfiguracja systemu IIoT obejmuje:
 →  Urządzenie IIoT. Część systemu, w któ-
rym urządzenia komunikują się ze związa-
nymi z nimi innymi urządzeniami w celu 
przesyłania użytecznych danych.

 →  Bramę sieciową. Służy ona jako punkt 
połączenia pomiędzy urządzeniem 
a wykorzystywaną platformą. Brama sie-
ciowa stanowi miejsce wstępnego i lokal-
nego przetwarzania danych na krawędzi 
sieci, przed przesłaniem ich do chmury 
lub platformy sieciowej, systemowej ist-
niejącej w zakładzie. Gdy dane te są agre-
gowane, podsumowywane i analizowane 
na krawędzi sieci, wówczas redukuje 
to ilość danych, które muszą być prze-
słane przez sieć. Bramy sieciowe mogą 
być także punktami zabezpieczenia, gdy 
mają takie funkcje i moduły, jak wykry-
wanie sabotażu (tamper detection), szyfro-
wanie danych, sprzętowe generatory liczb 
losowych (hardware random number gene-
rators – HRNG) oraz moduły szyfrujące 
Crypto Engine.

 →  Sieć. Ciągły monitoring statusu sieci 
za pomocą oprogramowania jest prosty 
i powinien być tak skonfigurowany, aby 
dokonywał samooptymalizacji.

 →  Serwer lub chmurę. Podczas uzyskiwania 
dostępu do usług w chmurze należy stoso-
wać certyfikaty cyfrowe. Dla celów uwie-
rzytelniania transakcji i zaszyfrowania 
kanału od urządzenia do chmury przed 
uwierzytelnieniem, należy stosować kryp-
tografię asymetryczną.

Ponieważ potencjalna powierzchnia ataku 
na sieci i urządzenia IIoT jest bardzo duża 
i obejmuje różne systemy operacyjne, to 
opracowanie języków i protokołów sie-
ciowych, standaryzacji oraz zalecanych 
architektur prawdopodobnie będzie pro-
wadzone pod kątem zgodności z kompute-
rowymi systemami sterowania procesami 
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Projektowanie i utrzymy-
wanie nienaruszalności 
systemu z technologiami 
IIoT wymaga dokładnego 
zrozumienia standardów 
komunikacyjnych, wyko-
rzystywanych pomiędzy
różnymi komponentami
IIoT, aby utrzymać bez-
pieczną i efektywną reali-
zację operacji w zakładzie.
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technologicznymi i produkcji (SCADA). 
Ulepszanie metod oceny i certyfikacji, 
audyty bezpieczeństwa oraz testowanie 
mogą stworzyć fundament pod zunifiko-
wany standard oceny urządzeń IIoT. 

Aby ułatwić zabezpieczanie platformy 
IIoT, użytkownicy końcowi oraz duże 
firmy – producenci wyposażenia oryginal-
nego (OEM) – będą adaptować zaakcepto-
wane protokoły komunikacyjne oraz stan-
dardy bezpieczeństwa, wymagać zaapro-
bowanych i zatwierdzonych bibliotek lub 
tworzyć je wewnętrznie, realizować ciągłe 
aktualizacje oprogramowania oraz dążyć 
do bycia częścią strategii bezpieczeństwa 
użytkownika końcowego.

Współpraca działów OT i IT 
w zakresie bezpieczeństwa
Jak nadawać priorytety, przesyłać i łączyć 
zagrożenia dla bezpieczeństwa IIoT 
z innymi zagrożeniami dla działów ope-
racyjnych oraz informatycznych w celu 
reagowania na zagrożenia oraz ich ograni-

czania za pomocą narzędzi warstwy urzą-
dzeń i warstwy komunikacyjnej? W tym 
celu należy rozważyć kilka kwestii. 

Rozważania na temat warstwy urzą-
dzeń obejmują:

 →  Czy dostawcy urządzeń dostarczają też 
zabezpieczenia przed złośliwym oprogra-
mowaniem typu rootkit?

 →  Czy urządzenie jest wrażliwe na cyberatak 
podczas instalowania?

 →  Czy urządzenia są regularnie testowane 
na obecność złośliwych rootkitów?

 →  Czy architektura IIoT umożliwia zdalne 
testowanie oprogramowania układowego 
urządzenia?

Rozważania na temat warstwy komunika-
cyjnej obejmują:

 →  Które elementy danych wymagają szyfro-
wania i na jakim poziomie?

 →  Czy organizacja posiada właściwą kulturę 
i strategię działania, aby przeciwdziałać 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa IIoT?

 →  Czy możliwe jest zdalne patchowanie 
urządzeń?

 →  Czy architektura sieci IIoT ogranicza 
skutki nieautoryzowanych włamań?

 →  Czy testowanie firmy trzeciej może odgry-
wać ważną rolę? 

 →  Jak zabezpieczać się przeciw słabym 
punktom na krawędzi sieci?

Do tych list można dopisać dodatkowe 
pozycje, mające znaczenie dla danej firmy 
lub gałęzi przemysłu.

Anil Gosine Anil Gosine jest globalnym menedżerem 
programu w firmie MG Strategy+.
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Warto rozważyć

Czy w Państwa firmie doko-
nano korekty i aktualizacji 
polityk i procedur cyberbez-
pieczeństwa? W jaki sposób 
są wykonywane analizy sła-
bych punktów zabezpieczeń 
w kontekście IIoT?
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Rozszerzony system SIS

Peryferia

Podstawowy system SIS

D zięki współczesnym rozwiąza-
niom technicznym systemów 
bezpieczeństwa możliwe jest 

stworzenie skutecznych, niezawodnych 
systemów ochrony procesów produkcji 
przy wykorzystaniu sprzężonej (interfa-
ced) lub zintegrowanej (integrated) archi-
tektury systemu SIS, spełniającego wyma-
gania norm międzynarodowych, takich 
jak Międzynarodowa Komisja Elektro-
techniczna: IEC 62443 (rodzina norm 
ANSI/ISA 62443) i/lub zaleceń lokal-
nych, takich jak wytyczne Stowarzysze-
nia Użytkowników Technologii Automa-
tyki w Przemyśle Procesowym (User Asso-
ciation of Automation Technology in Pro-

cess Industries – NAMUR). Zrozumienie 
unikalnych zalet każdej ze wspomnianych 
architektur oraz ich przeanalizowanie jest 
konieczne dla podjęcia świadomej decyzji 
dotyczącej tego, która z nich będzie najle-
piej służyć potrzebom organizacji.

Zrozumienie norm 
cyberbezpieczeństwa
Normy dotyczące cyberbezpieczeństwa 
dostarczają szeregu wytycznych odno-
śnie odseparowania komponentów kry-
tycznych dla bezpieczeństwa od elemen-
tów niekrytycznych. Według wytycznych 
ISA zasoby krytyczne dla bezpieczeń-
stwa muszą być pogrupowane logicznie 
na strefy lub fizycznie odseparowane od 
zasobów niekrytycznych.

NAMUR oferuje podobny zbiór 
wytycznych w arkuszu roboczym NA 
163 „Ocena ryzyka dla systemu SIS”. 
Wytyczne te definiują trzy strefy logiczne: 
podstawowy system SIS (core SIS), roz-
szerzony system SIS (extended SIS) oraz 
architekturę systemu sterowania (nazy-
waną przez NAMUR peryferiami/peri-
pherials), które muszą być fizycznie lub 
logicznie odseparowane od siebie (rys. 1).

Podstawowy system SIS składa się 
z komponentów wymaganych do realizacji 
funkcji bezpieczeństwa: jednostki logicz-
nej sterownika bezpieczeństwa PLC (logic 
solver), układów We/Wy, czujników i ele-
mentów końcowych. Rozszerzony system 
SIS zawiera komponenty systemu bezpie-
czeństwa, które nie są wymagane do reali-
zacji funkcji bezpieczeństwa, takie jak sta-
cja inżynierska. Peryferia to komponenty 
i systemy, takie jak podstawowy system 
sterowania procesem (basic process con-
trol system – BPCS), które nie są bezpo-
średnio lub pośrednio przypisane syste-

Sergio Diaz
Alexandre Peixoto 

Cyberbezpieczeństwo 
w systemach SIS
Wybór architektury przyrządowego systemu bezpieczeństwa (safety 
instrumented system – SIS) dla celów obrony przed cyberatakami 
w ciągu całego cyklu życia produktu jest jedną z pierwszych decyzji, 
które musi podjąć organizacja.

 ← Rys. 1. NAMUR oferuje podobny zbiór 
wytycznych jak norma cyberbezpieczeństwa 
ISA 62443. Wg NAMUR funkcje systemu SIS 
są pogrupowane na trzy strefy: podstawowy 
system SIS, rozszerzony system SIS oraz archi-
tekturę systemu sterowania (nazywaną przez 
NAMUR peryferiami).

W skrócie

 →  Wybór architektury przy-
rządowego systemu bezpie-
czeństwa (SIS) jest głównym 
priorytetem.

 →  System SIS może być odse-
parowany, sprzężony lub 
zintegrowany z innymi sys-
temami.

 →  Cyberbezpieczny system 
SIS wykorzystuje koncepcję 
obrony w głąb dla lepszego 
zabezpieczania się przed 
zagrożeniami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi.

Źródło: Emerson
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mowi SIS, ale mogą być użyte w kontek-
ście funkcji bezpieczeństwa. Funkcje bez-
pieczeństwa mogą obejmować ponowne 
wysłanie żądania z systemu BCPS lub 
wizualizację zabezpieczeń w interfejsie 
operatorskim HMI.
Żadna z wymienionych norm nie defi-

niuje ściśle wymaganej architektury sys-
temowej. Użytkownicy muszą sami zde-
cydować, jak najlepiej ustrukturyzować 
sieci SIS oraz zapewnić, że końcowy pro-
jekt realizuje logiczną i fizyczną separa-
cję pomiędzy systemem BCPS i SIS. Takie 
podejście często pozostawia organizacjom 
trzy opcje wyboru architektury sieci SIS:

 →  Odseparowany system SIS, całkowicie 
odłączony i niezależny od systemu BCPS;

 →  Sprzężony system SIS, podłączony w sieci 
do systemu BCPS, z użyciem protokołów 
przemysłowych (zwykle Modbus);

 →  Zintegrowany system SIS, połączony 
w sieci z systemem BSPS, ale wystarcza-
jąco odizolowany, aby spełniał normy 
cyberbezpieczeństwa.

Niektórzy inżynierowie automatycy mogą 
twierdzić, że oddzielny system SIS jest 
bardziej bezpieczny, niż zrealizowany 
w oparciu o pozostałe dwie koncepcje 
architektury systemowej. Jednakże oka-
zuje się, że wszystkie wymienione archi-
tektury pozwalają na realizację nieza-
wodnie działających struktur systemów 
bezpieczeństwa maszyn i procesów tak 
długo, jak poprawnie definiowana jest 
struktura funkcjonalna takiego systemu 
i konsekwentnie wprowadzona podczas 
projektowania, wdrażania i konserwacji 
systemu bezpieczeństwa. Architektura SIS 
jest ważna, niemniej jednak jest ona tylko 
jednym z aspektów definiowania zabez-
pieczeń dla systemu bezpieczeństwa. 

Maksymalizacja obrony w głąb
Zabezpieczanie systemu SIS wymaga 
podejścia określanego jako obrona w głąb 
(defense-in-depth). Ponieważ liczba cyber-
ataków każdego roku wzrasta, to jedna 
warstwa zabezpieczeń zasobów kry-
tycznych dla bezpieczeństwa procesów 
i maszyn w zakładzie przemysłowym już 
nie wystarcza. Administratorzy sieci sto-
sują obecnie wiele warstw zabezpieczeń – 
antywirusy, zarządzanie użytkownikami, 
uwierzytelnianie wielostopniowe, wykry-
wanie włamań i zapobieganie im, białe 
listy, firewalle oraz inne środki – w celu 
zwiększenia poziomu pewności, że nieau-
toryzowani użytkownicy napotkają barierę 
niemożliwą do przejścia. Celem strategii 
obrony w głąb jest rozbudowa mechani-
zmów zabezpieczania i kontroli dostępu. 
Jest to realizowane przez dodawanie kolej-
nych warstw zabezpieczeń, które się wza-
jemnie uzupełniają. 

Obrona w głąb – systemy odseparowane
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych 
metod zabezpieczania systemu SIS jest 
całkowite odseparowanie tego systemu od 
sieci informatycznych, czyli utworzenie 
tzw. szczeliny powietrznej (air gap) pomię-
dzy podstawowymi funkcjami systemu 
SIS a systemem BPCS (rys. 2). Korzy-
ści z takiego podejścia wydają się oczy-
wiste. Jeśli system SIS jest odseparowany 
od innych systemów sterowania proce-

sami, to jest niejako domyślnie gruntow-
nie zabezpieczony przed włamaniami.

Jednak nawet odseparowane systemy 
nie są całkowicie uodpornione na cyber-
ataki. Użytkownicy w końcu będą prze-
cież wymagali dostępu do systemu 
z zewnątrz w celu wykonania takich 
zadań, jak pobranie zarejestrowanych 
zdarzeń do przeprowadzenia ich analizy, 
obejść, nadpisań, zapisów testów kontro-
lnych lub wykonania zmian w konfigu-
racji i aktualizacji zabezpieczeń. Tymcza-
sem nośniki danych USB, które są często 
wykorzystywane do realizacji tych aktuali-
zacji, nie są łatwe do zabezpieczania. 

Zależność od mediów zewnętrznych 
jest jednym z głównych powodów, dla 
których odseparowany system SIS nadal 
wymaga dodatkowych warstw zabezpie-
czeń, podobnych do tych stosowanych 
dla systemu BPCS. Gruntowne zabezpie-
czanie systemu zmusza użytkowników 
do zarządzania dwoma oddzielnymi zbio-
rami architektur obrony w głąb. Stwarza 
to duże prawdopodobieństwo koniecznej 
do wykonania dodatkowej pracy perso-
nelu, dłuższych przestojów zakładu oraz 
powstania obszarów, w których przeocze-
nia mogą spowodować powstanie dziur 
w warstwach zabezpieczeń. 

Obrona w głąb – systemy sprzężone
Systemy sprzężone funkcjonują podob-
nie do systemów odseparowanych – funk-
cje związane z bezpieczeństwem są fizycz-
nie odseparowane od funkcji niezwiąza-
nych z bezpieczeństwem (rys. 3). Róż-
nica tkwi w sprzężonych systemach: ele-
menty BCPS oraz podstawowe funkcje 
SIS są połączone przy użyciu specjalnych 
łączy komunikacyjnych, wykorzystujących 
otwarte protokoły przemysłowe. Typowo 
firewalle lub inne zabezpieczenia sprzę-
towe i programowe ograniczają ruch sie-
ciowy pomiędzy systemami BPCS i SIS.

Ponieważ podstawowy system SIS 
i rozszerzony SIS są fizycznie odseparo-
wane od peryferiów, to systemy sprzężone 
oferują zabezpieczanie zgodne z wymo-
gami norm ISA i NAMUR. Jednak, tak 
jak w systemach odseparowanych, sprzęt 
i oprogramowanie SIS muszą być zabez-
pieczone. Użytkownicy muszą zapewnić, 
że podstawowy system SIS nie jest zagro-
żony przez połączenia sieciowe z rozsze-
rzonym systemem SIS.

Aby uzyskać takie zabezpieczenie, sys-
temy sprzężone wymagają, aby warstwy 

↗ Rys. 2. Infrastruktura z wykorzystaniem tzw. 
air gap separuje krytyczny dla bezpieczeń-
stwa system SIS od niekrytycznej części sys-
temu SIS, ale generuje dodatkowe koszty 
z powodu utrzymywania warstw obrony 
w głąb w dwóch różnych systemach.
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zabezpieczeń obrony w głąb były dupli-
kowane w wielu systemach. W niektó-
rych przypadkach duża liczba cyberzabez-
pieczeń, które muszą być monitorowane, 
może prowadzić do zwiększenia obciąże-
nia pracowników, co jest konieczne do 
utrzymania odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa. Ponadto sprawą użytkow-
nika końcowego jest zapewnienie, że połą-
czenie pomiędzy systemami BCPS i SIS 
jest tak skonfigurowane, że system nie 
jest narażony na ryzyko.

Obrona w głąb – systemy zintegrowane
Inną opcją opracowywania systemów 
odseparowanych jest zintegrowany sys-
tem SIS (rys. 4). W tym podejściu system 
SIS jest całkowicie zintegrowany z sys-
temem BPCS, jednak istnieje logiczna 
i fizyczna separacja pomiędzy podsta-
wowym systemem SIS a rozszerzonym 
SIS. Typowo ta separacja jest powiązana 
z włączeniem w struktury połączeń siecio-
wych firmowych protokołów komunikacji, 
wykorzystując osadzone elementy cyber-
bezpieczeństwa, bez instalowania jakich-
kolwiek dodatków. To eliminuje zagroże-
nia dla cyberbezpieczeństwa, wynikające 
z ręcznego opracowywania połączenia 
pomiędzy systemami SIS a BPCS. 

Zintegrowany system SIS wymaga tego 
samego poziomu obrony w głąb co sys-
temy odseparowane, jednak ponieważ 
niektóre z warstw zabezpieczeń chronią 
zarówno system BPCS, jak i SIS, to zinte-
growany system SIS skraca czas i nakład 
pracy konieczny do monitorowania, aktu-
alizowania oraz konserwacji warstw 
zabezpieczeń. Zintegrowany system SIS 
ma ponadto dodatkowe i specyficzne war-
stwy zabezpieczeń, zaprojektowane do 
ochrony podstawowego systemu SIS.

Eliminowanie skomplikowanych, spe-
cjalnych interfejsów sprzęgających pod-
stawowy i rozszerzony system SIS ze zin-
tegrowanym otoczeniem może uprościć 
i przyspieszyć testy akceptacji fabrycznej 
(FAT), co pomaga w szybszym uruchamia-
niu projektów oraz redukcji nakładu prac 
nad nowymi projektami.

Zarządzanie punktami wejścia
Staranne przeanalizowanie warstw obrony 
w głąb jest kluczem do utworzenia cyber-
bezpiecznego systemu SIS, jednak to nie 
wystarczy. Aby zapewnić odpowiedni 
poziom zabezpieczeń dla sieci SIS, organi-

zacje muszą także ograniczyć liczbę punk-
tów wejścia do funkcji krytycznych dla 
bezpieczeństwa oraz zmniejszyć poziom 
każdego ryzyka, które ma wpływ na 
wspomniane punkty wejścia.

Im więcej dostępnych punktów wej-
ścia do funkcji krytycznych dla bezpie-
czeństwa systemu SIS, tym więcej oka-
zji do cyberataków, mających na celu zna-
lezienie ewentualnych słabych punktów 
w warstwach zabezpieczeń. Co prawda 
może się okazać możliwe odpowiednie 
zabezpieczenie przeciw włamaniom np. 

pięciu punktów wejścia, jednak znacznie 
łatwiej jest zabezpieczyć tylko jeden, co 
ponadto będzie wymagało mniej zasobów.

Punkty wejścia – systemy sprzężone
NAMUR oferuje jasno sformułowane 
wytyczne dotyczące podzielonej na strefy 
architektury systemów SIS w forma-
cie sprzężonym (rys. 1). Na tym sche-
macie podstawowy i rozszerzony system 
SIS oraz architektura systemu sterowania 
są prawidłowo odizolowane, pozostając 
w swoich własnych strefach. Specjalnie 

System BPSC

System
SIS

Zintegrowany system SIS

System BPSC System SIS

Sprzężony system SIS

↗ Rys. 3. Sprzężone architektury fizycznie separują system SIS od systemu BPCS, jednak mają 
połączenie z BCPS. Ta konfiguracja typowo wymaga opracowania wielu łączy komunikacyjnych 
oraz systemów obrony w głąb, które należy utrzymywać.

↙ Rys. 4. W architekturze zin-
tegrowanego systemu SIS 
funkcje krytyczne dla bez
pieczeństwa są logicznie 
i fizycznie odseparowane. 
Są one zgodne z normami 
ISA i NAMUR, jednak zloka-
lizowane w tym samym sys-
temie. Eliminuje to potrzebę 
utrzymywania wielu warstw 
obrony w głąb.
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opracowane łącza komunikacyjne pomię-
dzy elementami architektur w tych trzech 
strefach – stacjami inżynierskimi, syste-
mem BPCS, systemami zarządzania infor-
macjami o produkcji (plant information 
management systems – PIMS), systemami 
zarządzania zasobami oraz innymi – mogą 
generować wiele potencjalnych punktów 
wejścia do podstawowego systemu SIS.

Te punkty wejścia niekoniecznie muszą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
Zakłada się, że będą one zabezpieczone 
za pomocą odpowiedniej obrony w głąb. 
Każde „drzwi” muszą mieć zabezpiecze-
nie, co może skutkować pięcioma lub 
większą liczbą zestawów sprzętu i opro-
gramowania, którymi trzeba zarządzać.

Punkty wejścia – systemy zintegrowane
Zintegrowane architektury systemów SIS 
mogą oferować koncepcje systemowe, 
które ograniczą punkty wejścia. Najlep-
sze zintegrowane przyrządowe systemy 
bezpieczeństwa charakteryzują się jed-
nym elementem, który działa jak „por-
tier”/serwer proxy w stosunku do całego 
ruchu sieciowego funkcji krytycznych 

dla bezpieczeństwa. Wynikiem tego jest 
tylko jeden punkt wejścia, który musi być 
broniony przed cyberatakami, najlepiej 
przy użyciu tych samych warstw obrony 
w głąb, które chronią system BPCS oraz 
kilka dodatkowych warstw zabezpieczeń, 
które są bardziej specyficzne dla podsta-
wowego systemu SIS. Taki projekt kon-
cepcji systemu może zredukować zapo-
trzebowanie na konserwacje i monitoring, 
jednocześnie dostarczając ten sam lub 
nawet większy poziom separacji standar-
dowego systemu SIS co inne architektury.

Często zakłada się, że większy poziom 
fizycznego odseparowania systemów SIS 
i BPCS oznacza większe nieodłączne bez-
pieczeństwo. Jednak, tak jak w przy-
padku systemów odizolowanych fizycznie 
od sieci (air gapping), większa separacja 
fizyczna może zwiększyć koszty konserwa-
cji i monitoringu, by zapewnić odpowied-
nią obronę w głąb. Te dodatkowe koszty 
UR ograniczają wartość separacji metodą 
air gapping dla organizacji, które poszu-
kują metod optymalizacji wydajności 
i produkcji, jednocześnie próbując osią-
gnąć standardy cyberbezpieczeństwa.

Systemy zintegrowane i sprzężone 
mogą osiągnąć wysokie poziomy usiecio-
wienia, jednocześnie oferując elastycz-
ność wdrażania struktur obrony w głąb. 
Ponieważ obydwa rodzaje architektur ofe-
rują najwyższe poziomy cyberbezpieczeń-
stwa, to zespoły pracowników dokonujące 
wdrożenia systemu i poszukujące spo-
sobu utrzymywania zabezpieczonego sys-
temu SIS w ciągu całego cyklu życia sys-
temu często odkrywają, że mają więcej 
opcji wyboru dla systemów BPCS i SIS, 
które są dopasowane do unikalnych celów 
organizacji.

Sergio DiazSergio Diaz i Alexandre PeixotoAlexandre Peixoto są mene-
dżerami produktu w firmie Emerson. Opie-
kują się systemem DeltaV tej firmy.
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Jaki typ SIS jest wykorzy-
stywany w Państwa firmie? 
Jakie przyniósł korzyści i jakie 
stwarzał problemy?
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N iedawne incydenty z zagrożeniem 
cyberbezpieczeństwa, takie jak 
atak za pomocą oprogramowania 

typu ransomware na norweskiego produ-
centa aluminium Norsk Hydro, pokazują, 
że firmy z branży przemysłu procesowego 
dysponują bardzo ograniczonym margi-
nesem błędu przy utrzymywaniu określo-
nych poziomów obrony powyżej pozio-
mów potencjalnych cyberzagrożeń. Nie-
stety codzienne realia generują wiele prze-
szkód na drodze do realizacji zadań zwią-
zanych z cyberbezpieczeństwem. Są to: 
ograniczona liczba informatyków znają-

cych się na cyberbezpieczeństwie oraz 
różnorodny sprzęt używany w zakładach, 
w tym przestarzały, wymagający szeregu 
różnych tzw. łatek bezpieczeństwa. Dobrą 
wiadomością natomiast jest to, że opro-
gramowanie do zarządzania ryzykiem 
może pomóc w automatyzacji monitoringu 
cyberbezpieczeństwa zarówno wtedy, gdy 
pozwala na sprawdzenie, czy kopie zapa-
sowe zostały zainstalowane prawidłowo 
na serwerze, jak i wówczas, gdy raportuje 
o cyberzagrożeniu.

Wyzwania projektowe
Gdy w pewnej europejskiej rafinerii zmo-
dernizowano rozproszony system stero-
wania (DCS) – w miejsce starszego, firmo-
wego, zainstalowano nowoczesny, pracu-
jący pod systemem operacyjnym Micro-
soft Windows – wówczas zorientowano 
się, że zaistniała okazja do zwiększenia 
poziomu cyberbezpieczeństwa. Informa-
tycy oraz dyrekcja firmy rozpoznali i zaak-
ceptowali potrzebę intensyfikacji dzia-

Marty Israels

Automatyzacja monitoringu 
cyberbezpieczeństwa
W pewnej rafinerii zainstalowano nowoczesny rozproszony system 
sterowania, który automatyzuje i zarządza wykonywaniem zadań 
związanych z cyberbezpieczeństwem przemysłowym oraz eliminuje 
ludzkie błędy i redukuje koszty firmy.

W skrócie

 →  Pewna rafineria przeszła na 
nowoczesny system stero-
wania DCS w celu ulepsze-
nia realizowanych procesów 
oraz zwiększenia poziomu 
cyberbezpieczeństwa.

 →  Oprogramowanie do zarzą-
dzania ryzykiem zapew-
niło widoczność i skuteczny 
monitoring ryzyka.

 →  Wspomniana rafineria odno-
towała zwiększenie wydaj-
ności.
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↖ Zautomatyzowanie zarządzania ryzykiem 
daje bardzo przydatną widoczność-monitoring 
i możliwość egzekwowania procedur zarządza-
nia ryzykiem w sieciach przemysłowych 
systemów sterowania (ICS).
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łań w celu znalezienia potencjalnych sła-
bych punktów w cyberzabezpieczeniach 
i ich wyeliminowania. Każde przejście na 
nową platformę automatyki i standardów 
w przemyśle wymaga dokonania oceny 
ryzyka, tak więc wspomniana firma prze-
analizowała poziom cyberbezpieczeństwa 
w każdej fazie przeprowadzanej migracji 
systemowej.

Pierwszą główną decyzją było zredu-
kowanie ręcznych przepływów roboczych 
wszędzie, gdzie to było możliwe. Obejmo-
wało to sprawdzenie wszystkich węzłów 
końcowych sieci pod kątem potencjalnych 
słabych punktów w cyberzabezpiecze-
niach, takich jak przestarzałe łatki opro-
gramowania czy nieaktualne programy 
antywirusowe i bazy wirusów. Przydzie-
lenie personelu do realizacji tego czaso-
chłonnego zadania kosztowało firmę setki 
tysięcy dolarów, jednak w efekcie prowa-
dzi do obniżenia kosztów eksploatacyj-
nych systemu w przyszłości. Poza obni-
żeniem kosztów możliwość standaryzacji 
i automatyzacji sprawdzania węzłów koń-
cowych pomogła także w wyeliminowa-
niu błędu ludzkiego, zwiększyła często-
tliwość kontroli stanu cyberbezpieczeń-

stwa i umożliwiła konsekwentne zbieranie 
danych niezbędnych w celu wyznaczenia 
i poprawienia kluczowych wskaźników 
efektywności przedsiębiorstwa.

Rafineria posiada infrastrukturę kry-
tyczną i wymaga poziomu nienaruszalno-
ści bezpieczeństwa SIL3 według normy 
IEC 62243. Firma musiała wypracować 

lepszą świadomość sytuacyjną cyberbez-
pieczeństwa, umożliwić łatwiejsze prze-
syłanie syslogu (protokołu rejestrowa-
nia wiadomości) do systemu klasy SIEM 
(security information and event mana-
gement, system dostarczający raportów 
i generujący ostrzeżenia dotyczące podej-
rzanego ruchu w sieci) oraz zintegrowanie 
zarządzania ryzykiem z istniejącym rapor-
tem typu dashboard.

Szczegóły dotyczące projektu 
i zespoły projektowe
Wspomniana firma przy wykonywaniu 
analizy architektury sieci w celu zrozu-
mienia i oceny potencjalnych luk w zabez-
pieczeniach oraz wspierania rozbudowy 
sieci w bezpieczny i zrównoważony spo-
sób, współpracowała z pewnym wio-
dącym światowym dostawcą rozwiązań 
cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Pla-
nowanie obejmujące okres 5 lat pozwoliło 
zespołom na przeanalizowanie wpływu 
nadchodzących zmian, takich jak potrzeba 
dodania dalszych połączeń bezprzewodo-
wych w sieci czy rozbudowa zakładów, 
na architekturę sieci. Ponadto, na pod-
stawie wymagań SIEM oraz ze względu 
na dostęp do dashboardów, architektura 
mogła być zaplanowana tak, aby speł-
niała wymagania kompatybilności.

Modernizacja systemu DCS obejmo-
wała ocenę systemu cyberbezpieczeństwa 
w celu identyfikacji kluczowych wymagań 
dla bezpiecznej migracji do nowego sys-
temu. Obejmowało to konsultacje z inży-
nierami z działu operacyjnego oraz eks-
pertami od cyberbezpieczeństwa w prze-
myśle. Eksperci wykorzystali praktyczne 
informacje pochodzące od innych organi-
zacji, które stanowiły zbiór obiektywnych 
danych, które z kolei pracownicy rafinerii 
mogli wykorzystać do określenia zakresu, 
budżetu oraz realizacji prac związanych 
z redukcją priorytetowego ryzyka. 

Aby zwiększyć efektywność monitoro-
wania i ulepszyć zarządzanie ryzykiem dla 
cyberbezpieczeństwa, rafineria wybrała 
pewne oprogramowanie do zarządzania 
ryzykiem. Obejmowało ono zautomatyzo-
wanie ciągłego monitoringu (24/7) klu-
czowych wskaźników ryzyka w całej sieci, 
punktach końcowych oraz innych kluczo-
wych czynników.

Zajmujący się automatyką perso-
nel rafinerii, rozpoczynając w fazie pilo-
tażowej, zidentyfikował kluczowe słabe 

↗ Rozwiązanie Experion PKS (Process Knowledge System, system wiedzy o procesach) firmy 
Honeywell generuje raport typu dashboard, na którym pokazane są i wyróżnione możliwe 
problemy. Pomaga to personelowi w zakładzie chronić setki węzłów końcowych.
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Oprogramowanie do 
zarządzania ryzykiem 
może pomóc w automa-
tyzacji monitoringu cyber-
bezpieczeństwa zarówno 
wtedy, gdy pozwala na 
sprawdzenie, czy kopie 
zapasowe zostały zainsta-
lowane prawidłowo na 
serwerze, jak i wówczas, 
gdy raportuje o cyberza-
grożeniu.
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punkty w cyberzabezpieczeniach, w tym 
nieużywane porty, niekonsekwencje 
w wykonywaniu kopii zapasowych, prze-
starzałe łatki bezpieczeństwa oraz inne. 
Oprogramowanie do zarządzania ryzy-
kiem dostarczyło personelowi jednolity 
i efektywny sposób mierzenia, monitoro-
wania i zarządzania ryzykiem dla cyber-
bezpieczeństwa w zakładzie, bez koniecz-
ności wykonywania pracy ręcznej. Raport 
typu dashboard generowany przez to 
oprogramowanie wyświetla i podkreśla 
możliwe problemy, aby pomóc persone-
lowi w chronieniu kilkuset węzłów koń-
cowych. Ponadto dostarcza informacji na 
temat aktualizacji łatek, bezpieczeństwa 
w sieci oraz statusu kopii zapasowych. 
Pozwala to personelowi szybciej reagować 
na potencjalne zagrożenia, co prowadzi 
w efekcie do zwiększenia poziomu bezpie-
czeństwa w zakładzie.

Poza zyskami w wydajności zakładu 
wdrożenie wspomnianego oprogramowa-
nia przyniosło korzyści zarówno ludziom, 
jak i procesom. Na przykład organizacja 

musiała przedyskutować tzw. apetyt na 
ryzyko (wielkość ryzyka, która może być 
przez organizację zaakceptowana, biorąc 
pod uwagę całą jej strukturę), a następnie 
uzgodnić zdefiniowane progi ryzyka, które 
miały być ustawione w oprogramowaniu. 
To uprościło widoczność ogólnej struktury 
i stanu bezpieczeństwa sprzętu, oprogra-
mowania, sieci, usług i informacji w orga-
nizacji, ponieważ omawiane oprogramo-
wanie ukazywało wyniki algorytmiczne, 
odnoszące się do ryzyka jako części jego 
możliwości w zakresie monitoringu.

Umiejętności personelu zakładowego 
wzrosły, ponieważ ludzie zobaczyli, jakie 
działania mogą podjąć w celu obniże-
nia ryzyka specyficznego dla priorytetów 
organizacji oraz poziomów priorytetów 
monitorowanych zasobów. Nawet perso-
nel niezwiązany z bezpieczeństwem miał 
możliwość postępowania według zaleceń 
i wpływania na obniżanie ryzyka.

Na poziomie dyrekcji firmy zautomaty-
zowanie zarządzania ryzykiem daje bardzo 
przydatną widoczność-monitoring i moż-

liwość egzekwowania procedur zarządza-
nia ryzykiem w sieciach przemysłowych 
systemów sterowania (ICS). Na poziomie 
operacyjnym inżynierowie mogą odnaj-
dować i rozwiązywać problemy związane 
z technologią operacyjną (OT) oraz funk-
cjonowaniem zakładu, zanim problemy te 
spowodują poważne konsekwencje. Każda 
inwestycja w automatyzację, standary-
zację i ulepszanie zarządzania ryzykiem, 
dokonana zanim wpłynie ono rzeczywi-
ście na wyniki firmy, jest jak najbardziej 
zasadna i korzystna.

Marty Israels Marty Israels jest dyrektorem ds. marke-
tingu globalnego w firmie Honeywell 
Industrial Security.
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Agata Abramczyk J ak podkreśla Jędrzej Kowalczyk, pre-
zes zarządu w firmie FANUC Polska,
termin „Internet Rzeczy” został 

      użyty po raz pierwszy przez Kevina 
Ashtona w 1999 roku. Mówił, że jedno-
znacznie identyfikowalne przedmioty mogą
pośrednio albo bezpośrednio gromadzić,
przetwarzać lub wymieniać dane za po-
średnictwem sieci komputerowej. To dość 
jasne i ogólne twierdzenie może być rozu-
miane wielorako, w zależności od tego, 
z jaką dziedziną mamy do czynienia. Ina-
czej postrzegane będzie np. w przypadku 
szeroko rozumianej energetyki, a nieco 
inaczej w przemyśle produkcyjnym. 

Koncentrując się na produkcji, Inter-
net Rzeczy to podstawa nowego ładu 
w przemyśle, niezbędne narzędzie w nad-
chodzącej czwartej rewolucji przemysło-

wej. Umożliwia on już dziś bowiem nie 
tylko komunikację między ludźmi czy 
między ludźmi a maszynami. Coraz czę-
ściej jego zakres zastosowań jest szer-
szy i odnosi się także do komunikacji 
pomiędzy samymi urządzeniami i maszy-
nami. Z produkcyjnego punktu widze-
nia Internet Rzeczy można więc zdefinio-
wać jako zdolność poszczególnych maszyn 
i urządzeń do gromadzenia i analizowa-
nia danych oraz wymiany tych danych 
z innymi urządzeniami w celu usprawnie-
nia procesu produkcji. 

Zamysłem koncepcji IoT jest umoż-
liwienie ogółowi urządzeń pracują-
cych w jednej sieci wyniesienia produk-
cji na znacznie wyższy poziom. Dotyczy 
to przede wszystkim elastyczności i efek-
tywności produkcji. Co najważniejsze, nie 
musi dotyczyć jednego zakładu, a znacz-
nie szerszej skali – szeregu fabryk, całego 
łańcucha od poddostawców do odbior-
ców, a nawet całych regionów czy krajów. 

W opinii Mariusza Hetmańczyka, eks-
perta Platformy Przemysłu Przyszłości, 
prof. Politechniki Śląskiej, na obecnym 
etapie rozwoju technologii Przemysłowy 
Internet Rzeczy nie jest już tylko cieka-
wostką, ale koniecznością. Wzrost złożo-
ności maszyn oraz procesów, zmienność 
produkcji, konieczność szybkiego reago-
wania na zapotrzebowanie rynku, zało-
żenie ciągłego podwyższania wskaźników 
wydajności (przy jednoczesnym zmniejsza-
niu awaryjności), konieczność śledzenia 
produktów, a także wzrastające wymaga-
nia odnośnie monitorowania parametrów 
pracy maszyn otwierają nowe pola zasto-
sowań systemów IIoT. 

Zdaniem Jerzego Greblickiego, doradcy 
zarządu ds. Przemysłu 4.0 i dyrektora 
branży Radical Automation w firmie AIUT, 
rozwój i upowszechnienie wykorzystania
rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy 
wspiera biznes, rynek konsumenta, służyć 
ma też poprawie jakości życia mieszkań-

AIUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.aiut.com
Automatech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.automatech.pl
BPSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.bpsc.com.pl
Comarch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.comarch.com
DSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.dsr.com.pl
FANUC Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.fanuc.eu
ifm electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ifm.com
Infor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.infor.com
KUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.kuka.com
Mobile Industrial Robots  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mobile-industrial-robots.com
Platforma Przemysłu Przyszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl
Siemens Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.new.siemens.com

Uczestnicy raportu

Internet Rzeczy w przemyśle
Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IoT) 
staje się jednym z podstawowych elementów prowadzenia wysoce 
efektywnych procesów produkcyjnych. Dane stanowią bazę 
do podejmowania odpowiednich działań na poziomie usprawnień 
dokonywanych w fabrykach, a także są kluczowe podczas podej-
mowania strategicznych decyzji biznesowych.

RAPORT
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ców miast (smart city). Jednak to automa-
tyzacja i cyfryzacja procesów przemysło-
wych staje się głównym kierunkiem wdro-
żeń ekosystemów IIoT i zastosowań tech-
nologii IoT. Zakres zmian, które można 
zaobserwować, definiowany obecnie jako 
Przemysł 4.0, obejmuje wiele obszarów
i jest niemal pewne, że Internet Rzeczy 
dotknie wszystkich gałęzi gospodarki. 

Cel – optymalizacja procesów 
przemysłowych
Jak powszechnie wiadomo, podstawo-
wym zadaniem systemów IIoT jest opty-
malizacja procesów przemysłowych – 
od efektywności pracy po zużycie zaso-
bów surowcowych, co pozwala zreduko-
wać ryzyko oraz koszty działalności. Zda-
niem Grzegorza Pawłowskiego, Marke-
ting Managera w firmie DSR, zastanawia-
jąc się nad wdrożeniem IoT, należy ziden-
tyfikować obszary, w których występują 
problemy wynikające z niekompletno-
ści danych dotyczących ważnych elemen-
tów procesów produkcyjnych. Następ-
nie trzeba sprawdzić sposób, w jaki te 
dane mogą być uzyskiwane automatycz-
nie, i wiedzieć, jak z nich skorzystać, aby 
móc zoptymalizować proces produkcji. 
Nieodzowne może być skorzystanie z kon-
sultacji firm mających doświadczenie we 
wdrażaniu rozwiązań opartych na IoT.

Jak wyjaśnia Mariusz Hetmańczyk, 
ekspert Platformy Przemysłu Przyszło-
ści, wśród wielu obszarów i celów wdro-
żeń IIoT można znaleźć m.in.: dążenie do 
uzyskania w pełni scyfryzowanej fabryki; 
zdalne zarządzanie obiektami lub gru-
pami połączonych obiektów technicznych; 
monitorowanie przepływu produkcji; 
zarządzanie zapasami oraz kontrolę gospo-
darki magazynowej, logistyki i optyma-
lizację łańcucha dostaw; bezpieczeństwo 
i ochronę instalacji przemysłowych; kon-
trolę jakości; wspomaganie obsługi urzą-
dzeń automatyki przemysłowej; zastoso-
wania w inteligentnej robotyce oraz auto-
nomicznych urządzeniach transportowych; 
wspomaganie służb utrzymania ruchu 
w zakresie metod konserwacji opartej na 
metodzie predictive maintenance; zarzą-
dzanie oraz optymalizację zużycia energii.

Z kolei, jak tłumaczy Mateusz Kluba, 
starszy specjalista ds. wdrożeń – Team 
Leader w firmie BPSC, główne siły zwra-
cające przedsiębiorstwa przemysłowe 
w kierunku IoT to rosnąca potrzeba scen-

tralizowania kontroli nad wieloma proce-
sami zachodzącymi w firmie oraz koniecz-
ność zarządzania ogromną ilością danych 
wymagających przetwarzania i integracji. 
To dlatego najszybciej rosnącym sektorem 
w ramach IIoT, według ekspertów, stają 
się systemy wspomagające zarządzanie, 
które w sektorze przemysłowym odpowia-
dają za cztery główne zadania: skrócenie 
czasu wypuszczenia produktu na rynek, 

obniżenie całkowitego kosztu wytwarzania, 
bardziej efektywne wykorzystanie zaso-
bów i zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Szereg korzyści
Jak podkreśla Jędrzej Kowalczyk z firmy 
FANUC Polska, korzyści z zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań w produkcji jest 
bardzo wiele. Wśród nich warto wymienić: 

www.controlengineering.pl

Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu w firmie FANUC Polska

Upowszechnienie IoT w najbliższych latach 
jest jak najbardziej realne

Obserwując obecne trendy i coraz doskonalsze narzędzia, jakimi 
dysponujemy (np. automatyczne wysyłanie e-maili, identyfikowa-
nie produktu na wielu etapach linii produkcyjnej), możemy być 
przekonani, że upowszechnienie IoT w najbliższych latach jest jak 
najbardziej realne. Rozwiązania, które do niedawna uważane były 
jedynie za wymysły twórców science fiction, dziś już z powodze-
niem funkcjonują w naszej rzeczywistości, jak choćby samochody 
bez kierowców. Naszym zdaniem podobnie będzie z IoT, czy sze-
rzej, z koncepcją Przemysłu 4.0. Jednak, by tak się stało, niezbędne 
jest wypracowanie nowych metod projektowania funkcjonalnie 

zintegrowanych systemów heterogenicznych (dziś często rozproszonych), powiązanych 
z procesami fizycznymi w zmieniających się środowiskach. Ponadto konieczne jest uzy-
skanie bardzo wysokiego poziomu niezawodności systemów. Systemy cyberfizyczne, 
w szczególności te, od których może zależeć życie człowieka, muszą być całkowicie 
pewne. Pewność, z jaką możemy używać tych systemów, oraz ich ogólnie rozumiana 
niezawodność, składają się z szeregu czynników, takich jak: niezawodność sprzętu 
i oprogramowania, bezpieczeństwo danych, np. przekazywanych przez czujniki, zaufa-
nie użytkownika w stosowaniu ekstremalnie ważnych systemów cyberfizycznych. Pew-
ność stosowania takiego systemu oznacza, że system jest wysoce niezawodny w działa-
niu, jednocześnie jest zdolny do predykcji, rozpoznawania nowych sytuacji w otoczeniu 
oraz ma zdolność szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia w otoczeniu. 

Na pewno w najbliższym czasie można się spodziewać dalszego rozwijania narzę-
dzi zarówno z obszaru hardware, jak i software. W przypadku software zapewne duży 
nacisk będzie położony na rozszerzanie wspomnianych już protokołów komunikacyj-
nych, dzięki czemu będzie można łączyć maszyny i urządzenia z powszechną siecią 
internetową oraz automatycznie wymieniać dane za jej pośrednictwem. Dodatkowo 
takie podejście będzie coraz częściej integrowane ze zdolnością do samodzielnego 
podejmowania decyzji przez maszynę (np. na podstawie oceny sytuacji na konkretnej 
linii produkcyjnej przez system wizyjny). Z punktu widzenia sprzętowego (hardware) 
szczególnym zainteresowaniem powinny się cieszyć inteligentne moduły wymiany 
danych, a także coraz szybsze procesory i jeszcze większe pamięci, pozwalające na ana-
lizę jeszcze większej ilości danych.

Warto wspomnieć również o roli sztucznej inteligencji w analizie coraz większych
zbiorów danych. Sztuczna inteligencja (SI), służąc agregowaniu ogromnych ilości da-
nych, analizie i wyciąganiu wniosków czy opracowaniu symulacji zmian i trendów, 
już dziś rewolucjonizuje biznes. A w przyszłości uzależni strategiczne procesy decyzyjne 
od algorytmów bazujących na SI.

http://www.controlengineering.pl
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Monitoring produkcji w czasie 
rzeczywistym
Ponieważ IIoT łączy inteligentne maszyny, 
ich sterowniki i czujniki oraz umożliwia 
zbieranie i udostępnianie pozyskiwanych 
przez nie dużych ilości danych, obec-
nie możliwe jest monitorowanie w cza-
sie rzeczywistym praktycznie całego pro-
cesu produkcji w zakładzie. Pozwala to 
na błyskawiczne reagowanie na zakłóce-
nia w tym procesie, pomaga oszczędzać 
czas i materiały oraz przyczynia się do 
zmniejszenia zapasów produkcji w toku. 
Zaplanowana produkcja może być porów-
nywana z faktyczną w czasie rzeczywi-
stym, a ponadto możliwe jest prowadze-
nie inwentaryzacji produkcji podczas jej 
trwania. Technologia IIoT umożliwia reali-
zację produkcji na czas oraz jej pełną syn-
chronizację w zakresie surowców i goto-
wych produktów. 

Zdalne zarządzanie sprzętem
Korzystanie z maszyn i urządzeń pracu-
jących w ramach jednej sieci pozwala na 
zdalne zarządzanie produkcją. Pracownik
fabryki może zarządzać lub monitorować
stan maszyn z dowolnego miejsca, za po-
mocą urządzeń mobilnych. W praktyce 
oznacza to, że nie musi fizycznie udawać 
się na halę produkcyjną, np. w celu uru-
chomienia procesu wytwórczego, wprowa-
dzenia zmian lub przeprowadzenia dzia-
łań konserwacyjnych. Inteligentne czuj-
niki zainstalowane na maszynach mogą 
być wykorzystane do lepszego monito-
rowania i rozumienia tego, co w danym 
momencie dzieje się w hali produkcyjnej. 
Ponadto istnieje możliwość planowego 
ustanawiania zautomatyzowanych proce-
dur proaktywnego zarządzania sprzętem, 
oszczędzania energii oraz zmniejszania 
ogólnych kosztów operacyjnych. 

Lepsza identyfikacja produktów 
oraz komunikacja danych 
Przemysłowy Internet Rzeczy umożli-
wia łączenie systemów kodów kresko-
wych z systemami RFID oraz eliminuje 
wiele nieodłącznych problemów komuni-
kacyjnych, umożliwiając tym systemom 
zbieranie i udostępnianie wielkich ilości 
danych dotyczących produktów, materia-
łów, realizowanych procesów, lokalizacji 
i przemieszczania. W efekcie możliwe jest 
bardziej efektywne zarządzanie procesami 
i maszynami w czasie rzeczywistym. 

Optymalizacja produkcji za pomocą 
analizy danych
Lean Manufacturing, Six Sigma oraz inne 
wzorce ciągłego ulepszania zarządzania 
produkcją wymagają dostępności dużej 
ilości danych. IIoT to technologia, która 
umożliwia pozyskiwanie oraz efektywne 
agregowanie danych dotyczących pro-
duktów, procesów itd. To właśnie takich 
narzędzi i technologii potrzebują ludzie 
odpowiedzialni za ciągłe ulepszanie obsłu-
giwanych przez nich procesów do identy-
fikacji problemów, znajdowania ich głów-
nych przyczyn, wdrażania ulepszeń oraz 
sprawdzania ich w praktyce. 

Ulepszona komunikacja z dostawcami 
i klientami
Rozwiązania IIoT umożliwiają również 
efektywne komunikowanie się z dostaw-
cami poprzez dostarczanie im niezbęd-
nych informacji operacyjnych w celu zdal-
nej obsługi i optymalizacji procesów. 
Komunikacja z dostawcami oparta na IIoT 
może być rozszerzona o informacje doty-
czące wielkości produkcji, stanów maga-
zynowych, zapasów produkcji w toku 
i zapasów materiałów. Wszystko to ma 
na celu wspieranie dostaw z magazynu 
na czas, programów zarządzania stanami 
magazynowymi przez dostawców oraz lep-
szego zarządzania zapasami i materiałami.

Przemysłowy Internet Rzeczy zapew-
nia klientom firmy produkcyjnej wieloka-
nałowy podgląd stanów magazynowych 
gotowych już towarów. Umożliwia to pro-
ducentowi zmniejszanie stanów magazy-
nowych, obniżanie kosztów transportu, 
magazynowania i dystrybucji oraz lepszą 
obsługę klienta końcowego. IIoT pomaga 
pracownikom działów produkcji i dystry-
bucji w dostawie właściwych produktów 
na określone miejsca w ustalonym czasie, 
co sprawia, że klienci są zadowoleni.

RAPORT

Grzegorz Pawłowski, Marketing Manager w firmie DSR

Obiecujące perspektywy rozwoju rynku IoT w przemyśle

Badanie kierunku rozwoju polskiego rynku IoT względem trendów 
światowych, przeprowadzone jakiś czas temu przez PMR Market
Experts pokazało, że 79% badanych firm zgadza się ze stwierdze-
niem, że do roku 2021 większość przychodów związanych z IoT 
w Polsce będzie przypadać na wdrożenia na rynku biznesowym. 
70% tych samych respondentów potwierdziło, że kluczową barierą 
dla rozwoju rynku IoT pozostanie bezpieczeństwo danych. Zainte-
resowanie zakładów produkcyjnych w Polsce pozostaje więc często 
pomiędzy troską o bezpieczeństwo danych czy zagrożeniem cyber-
atakami a analizą korzyści wynikających z wdrożenia IIoT. 

Ostatnio wyraźnie jednak wzrasta zainteresowanie korzyściami biznesowymi, 
zwłaszcza że podstawowe dane produkcyjne z maszyn nie są danymi wrażliwymi. 
Dodatkowo coraz powszechniejsze są rozwiązania oparte na przesyłaniu i analizie 
danych z urządzeń IIoT w chmurze obliczeniowej, a jej dostawcy dbają o bezpieczeń-
stwo często lepiej niż same przedsiębiorstwa. 

Barierami we wdrażaniu Internetu Rzeczy w przemyśle są również: nieświado-
mość korzyści związanych z wykorzystaniem IIoT oraz ograniczone środki na inwesty-
cje w tym obszarze. Ograniczenia inwestycyjne niweluje ostatnio możliwość elastycz-
nej subskrypcji rozwiązań opartych na IIoT w chmurze obliczeniowej. Firmy mogą np. 
rozpocząć monitorowanie oraz analizę danych z kilku maszyn i sprawdzić efekty ekono-
miczne decyzji podjętych na tej podstawie. Potem łatwo podłączyć do systemów ana-
litycznych kolejne maszyny, linie produkcyjne czy wydziały. Pojawia się też coraz więcej 
przykładów wdrożeń systemów rejestracji produkcji i zarządzania utrzymaniem ruchu 
wykorzystujących IIoT, które pozwoliły na zaoszczędzenie wydatków czy wzrost przy-
chodów o miliony złotych, znacznie przewyższając zainwestowane w te rozwiązania 
środki. Perspektywy rozwoju rynku Internetu Rzeczy w przemyśle w Polsce wyglądają 
więc bardzo obiecująco.
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Usprawnienie procedur decyzyjnych 
w obszarze zarządzania 
IIoT umożliwia personelowi kierowni-
czemu otrzymywanie bieżących danych 
dotyczących produkcji. Te informacje sta-
nowią podstawę do świadomego zarzą-
dzania procesami wytwórczymi, reago-
wania na nieprzewidziane problemy 
i wprowadzania optymalizacji umożli-
wiających pomnażanie zysków z produk-
cji. Natychmiastowy dostęp do dostar-
czanych z czujników informacji pozwala 
przede wszystkim skrócić czas przestojów 
maszyn, ponieważ menedżerowie mogą 
wykryć wąskie gardła w procesach pro-
dukcji. Możliwe jest też usuwanie proble-
mów związanych z utrzymaniem maszyn, 
zanim nastąpi przerwa w działaniu całej 
linii produkcyjnej skutkująca stratami 
finansowymi.

Realizacja autonomicznego transportu 
wewnętrznego materiałów
Sieci transmisji danych IIoT potrafią połą-
czyć prawie wszystko, w tym również 
sprzęt do transportu wewnętrznego mate-
riałów, taki jak wózki samojezdne (auto-
mated guided vehicles – AGV) i automa-
tyczne systemy składowania i pobierania 
(automated storage and retrieval systems 
– ASRS). Dzięki takim rozwiązaniom linia 
produkcyjna może automatycznie wezwać 
wózek samojezdny, aby odebrał gotowe 
produkty lub przywiózł materiały. Nato-
miast wózek samojezdny może wezwać 
system ASRS, aby umieścił niektóre pro-
dukty w magazynie, zaś system obsługi 
linii produkcyjnej może wezwać system 
ASRS, aby przysłał więcej surowców, co 
z kolei powoduje wezwanie wózka samo-
jezdnego. Wszystkie te operacje mogą być 
realizowane autonomicznie, dzięki wza-
jemnej komunikacji urządzeń i modułów 
na linii, wózka i systemu ASRS w czasie 
rzeczywistym.

Zdaniem Jerzego Greblickiego z firmy 
AIUT czerpanie z potencjału zaawanso-
wanej analizy danych pozyskiwanych 
w ramach ekosystemu przemysłowego IoT 
przekłada się na usprawnienie procesów 
logistycznych. Związane jest to z coraz 
częstszym stosowaniem rozwiązań RFID 
i technologii radiowych do identyfikowa-
nia i śledzenia ruchu robotów, części, pół-
produktów i narzędzi w procesach pro-
dukcyjnych oraz do ich efektywnego prze-
mieszczenia między magazynem a stano-

wiskiem produkcyjnym. Ogromny skok 
w tym zakresie widać na rynku wspo-
mnianych już pojazdów AGV. Wyposażone 
w inteligentne oprogramowanie i systemy 
bezpieczeństwa stały się autonomicz-
nymi robotami, które mogą zostać wyko-
rzystane w charakterze nośników produk-
tów, ale także mobilnego stanowiska pro-
dukcyjnego, stanowiąc nowe ogniwo inte-
ligentnej linii produkcyjnej. 

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 
redakcyjnej, głównymi obszarami, w któ-
rych respondenci oczekują największych 
korzyści z wdrożenia IIoT, są przede 
wszystkim: ulepszona analiza danych 
(52%); łączność między ludźmi, danymi 
i maszynami, utrzymanie ruchu (48%); 

ulepszone zbieranie danych oraz zwięk-
szona inteligentna automatyka (45%); 
zwiększony przepływ informacji, zwięk-
szenie innowacji oraz skrócony czas nie-
planowanych przestojów i optymalizacja 
oszczędności kosztów (37%); lepsze decy-
zje, planowanie, zwiększona automatyza-
cja oraz poprawa wskaźnika OEE (30%); 
łatwa integracja systemów oraz wdroże-
nie konserwacji zapobiegawczej (26%); 
elastyczność w stosunku do klientów 
oraz obsługa maszyn i urządzeń (22%); 
poprawa cyberbezpieczeństwa oraz zwięk-
szona mobilność (18%). Ok. 15% ankie-
towanych wskazało na: projektowanie 
i testowanie, skrócenie czasu projekto-
wania i prac inżynierskich, lepszy przy-
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Paweł Zabój, Product Manager Industry 4.0 w firmie Comarch

Korzyści płynące z IIoT

Żyjemy w czasie bardzo dynamicznych zmian w otaczającym nas 
świecie. Dla jednych będzie to rewolucja, dla innych ewolucja roz-
wiązań, które przez lata budowały znany nam świat. Internet 
wydaje się naturalnym czynnikiem napędowym, dającym nowe 
możliwości budowania usług czy produktów. W ostatnich latach 
zauważalnie wkroczył na parkiet rozwiązań przemysłowych, two-
rząc popularyzujące się dzisiaj pojęcie IIoT. Jakie zatem korzyści 
płyną z wdrażania rozwiązań Internetu Rzeczy w przemyśle?

 Przemysł staje dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem wzro-
stu kosztów produkcji. Z jednej strony mamy rosnące ceny energii, 

surowców, a z drugiej wzrost płac i ciągły niedobór pracowników na rynku. Dla przed-
siębiorcy chcącego utrzymać konkurencyjność swoich usług pojęcie ciągłego dosko-
nalenia oraz szczupłego wytwarzania musi być nadrzędnym celem każdej decyzji 
biznesowej. Chcąc doskonalić proces produkcyjny, trzeba mieć realne dane na jego 
temat. Dotychczas odbywało się to przez gromadzenie papierowej dokumentacji, two-
rzenie stosów raportów, które następnie trzeba było wprowadzać do systemów infor-
matycznych. 

 Dzisiaj, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, wystarczy podłączyć kluczowe 
maszyny do chmury. Na podstawie sygnałów ze sterowników, czujników jesteśmy 
w stanie analizować dane z rzeczywistego procesu produkcyjnego. Mając prawdziwe 
dane, możemy skupić się na największych problemach linii produkcyjnych, co prze-
kłada się na wzrost produktywności i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracowni-
ków i parku maszynowego. Nie można w pełni kontrolować procesu bez odpowiednich 
informacji o jego przebiegu. 

Kolejną istotną zaletą wykorzystania IIoT jest monitoring stanu produkcji w cza-
sie rzeczywistym. Umożliwia on szybką wymianę informacji o realizacji planu produk-
cyjnego pomiędzy działami produkcyjnymi i logistycznymi. Dodatkowo kierownictwo 
zakładu, informowane na bieżąco o problemach, jest w stanie podejmować decyzje 
i reagować na problemy w zdecydowanie krótszym czasie. W ten sposób można zapo-
biec marnotrawstwu systemów produkcyjnych, które im bardziej są rozbudowane, tym 
trudniej o szybki przepływ informacji.
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dział zasobów, większą wydajność, lepsze 
samouczenie się maszyn oraz moderniza-
cję, 12% na – ulepszone usługi.

IIoT a utrzymanie ruchu 
w zakładach przemysłowych
Niewątpliwą korzyścią z zastosowania 
IIoT jest bardziej efektywne utrzyma-
nie ruchu. Jak wyjaśnia Jędrzej Kowal-
czyk z firmy FANUC Polska, IoT umożli-
wia łatwe wdrożenie alarmów z systemu 
utrzymania ruchu opartego na stanie tech-
nicznym sprzętu (condition-based mainte-
nance). Przemysłowy Internet Rzeczy jest 
kluczową technologią i narzędziem pozwa-
lającym na wdrożenie utrzymania ruchu 
zorientowanego na niezawodność (reliabi-
lity-centered maintenance) oraz wykorzy-
stanie wzorców uczenia maszynowego do 

wspierania konserwacji prognozowanej 
(predictive maintenance). To przyczynia 
się do zwiększenia wydajności produk-
cji, skrócenia czasu przestojów, zwiększe-
nia dyspozycyjności maszyn oraz uzyska-
nia większego zwrotu z zainwestowanego 
kapitału, dzięki lepszemu wykorzystaniu 
i większej wydajności maszyn. 

Z badań firmy McKinsey & Company 
wynika, że wdrożenie strategii predictive 
maintenance może zaoszczędzić firmie 
w dłuższej perspektywie od 10 do nawet 
40% kosztów związanych z utrzymaniem 
ruchu oraz zmniejszyć nakłady potrzebne 
na inwestycje w sprzęt i maszyny o 5%. 
Według prognoz ekspertów w samej 
branży produkcyjnej przyswojenie pre-
dykcyjnego utrzymania ruchu może wyge-
nerować niemal 630 miliardów dolarów 
oszczędności do roku 2025.

Predykcyjne utrzymanie ruchu 
opiera się przede wszystkim na opty-
malnym użytkowaniu maszyn. Wiąże się 
to z koniecznością zbierania informa-
cji na temat stanu poszczególnych urzą-
dzeń pracujących w hali produkcyjnej. 
Zbierane dane pozwalają przewidywać 
trendy ich funkcjonowania w przyszłości, 
a także podejmować wszelkie działania 
naprawcze, konserwujące i zapobiegawcze 
w odpowiednim czasie. 

Również Paweł Zabój, Product Mana-
ger Industry 4.0 w firmie Comarch 
zauważa, że wdrożenie rozwiązania 
z zakresu Przemysłowego Internetu Rze-
czy jest jednocześnie znaczącym krokiem 
w kierunku zmiany podejścia dotyczą-
cego utrzymania ruchu. Wiele zakładów 
wdraża dzisiaj Total Productive Mainte-
nance, które istotnie zwiększa dostęp-
ność maszyn. Nie jest to jednak koniec 
drogi w udoskonalaniu procesów produk-
cyjnych. Zbieranie danych bezpośrednio 
z maszyn poprzez różnego rodzaju czuj-
niki jest podstawą do wdrożenia predyk-
cyjnego podejścia do utrzymania ruchu. 
Pozwala to na odpowiednie przygotowa-
nie się do wykonania prac na maszynach. 
Można zaplanować dostępność odpo-
wiedniego personelu, części zamiennych, 
co przekłada się bezpośrednio na maksy-
malne ograniczenie czasu przestoju linii 
produkcyjnej. 

Podobnego zdania jest Marcin Mako-
wiecki, inżynier projektów w firmie Auto-
matech, który uważa, że najważniejszą 
funkcjonalnością dla utrzymania ruchu, 
którą oferuje IIoT, jest konserwacja pre-
dyktywna. Wykrycie niesprawnego ele-
mentu maszyny i jego wymiana zanim 
spowoduje większe uszkodzenia pozwoli 
zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty 
naprawy. Obecnie przewidywanie uszko-
dzeń nie jest na bardzo wysokim pozio-
mie i jest oparte na prostych algorytmach. 
Zaawansowana analiza pozwoli na łącze-
nie ze sobą danych i przewidywanie awa-
rii na podstawie pozornie niezawiązanych 
ze sobą informacji.

Ważne jest jednak, aby działy utrzy-
mania ruchu były odpowiednio przygo-
towane do obsługi maszyn zintegrowa-
nych w IIoT. Osoby pracujące w działach 
utrzymania ruchu powinny być przeszko-
lone w zakresie obsługi oprogramowa-
nia i urządzeń. Dodatkowo powinny być 
wyposażone w niezbędne oprogramowa-
nie i licencje służące do obsługi i diagno-
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Marek Maciejewski, Senior Sales Engineer, Systems and IoT w firmie ifm electronic

W przemyśle przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo 
i niezawodność systemów

Wiele nowoczesnych systemów zastosowanych w przemyśle 
w pewien sposób realizuje już idee Internetu Rzeczy (np. auto-
matyczne powiadomienia z układów drganiowych, które zapisują 
dane i wskazują miejsca, gdzie może dojść do awarii maszyny), lecz 
nie spotkałem się z twierdzeniem, że to jest Internet Rzeczy.

W przemyśle przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo i nieza-
wodność systemów. Dobrze jest mieć rozwiązanie, które pozwala 
w łatwy i prosty sposób uzyskać informacje o tym, że np. jakość 
oleju się pogorszyła albo że ilość smaru jest na niskim poziomie 
i trzeba go uzupełnić. Natomiast wyzwaniem jest sposób pano-

wania nad przebiegiem (nadmiarem) informacji. Nie chodzi o to, aby kolekcjonować 
dane z ostatnich kilku lat, ale o to, aby odpowiednie informacje były przekazywane 
do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. Inna rzecz jest taka, że warunki panu-
jące w przemyśle bywają bardzo agresywne i nie każdy czujnik/system jest w stanie je 
przetrwać. Jeśli jest wybór między systemami oferującymi niezawodność, ale o niskim 
stopniu cyfryzacji, a systemami nowoczesnymi, jednak o wątpliwej niezawodności – to 
zawsze wygra ten pierwszy.

Jeśli mamy przestój produkcji, to zawsze zaczyna się serwisowanie maszyn, wymiana 
zużytych części, smarowanie itd. Tylko nie zawsze mamy pewność, że serwisujemy te 
maszyny, które powinny być serwisowane na samym początku. Niektórzy klienci pod-
czas postojów serwisują maszyny, które ich zdaniem wymagają szybkiej reakcji, a po 
starcie produkcji uszkodzeniu ulegają inne. Dlatego też aktualne informacje o stanie 
maszyn są w stanie wpłynąć na poprawienie efektywności prac serwisowych.

Przemysł nieuchronnie czeka coraz większa cyfryzacja praktycznie na każdym pozio-
mie. Natomiast nie są to rzeczy, które da się wprowadzić z dnia na dzień. Raczej jest to 
proces, który trwa. Firmy, które będą ignorować istniejące trendy na rynku, z czasem 
będą z niego wypadać.
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styki maszyny. Odpowiednie przygotowa-
nie zwiększy pewność w obsłudze urzą-
dzeń i przyspieszy diagnostykę urządzeń.

W przypadku wystąpienia błędu 
w oprogramowaniu można go szybko 
zidentyfikować i poprawić. Z perspek-
tywy integratora najważniejsza jest moż-
liwość zdalnego dostępu do maszyny. 
W takiej sytuacji można udzielać wsparcia 
technicznego bez konieczności przyjazdu 
na miejsce. Jest to szczególnie ważne na 
początku wdrażania nowego rozwiązania, 
kiedy nie zostały jeszcze wykryte wszyst-
kie błędy. 

Internet Rzeczy – podstawa 
fabryki przyszłości
Jak twierdzi Jędrzej Kowalczyk z firmy 
FANUC Polska, IoT traktujemy jako pod-
stawę fabryki przyszłości. Zgodnie z tą 
koncepcją maszyny i roboty będą współ-
pracować ze sobą, wymieniając dane 
w czasie rzeczywistym, a produkty będą 
informować o swoim stanie. To z kolei 
sprawi, że wszystkie wymagania klientów, 
bez względu na unikalny charakter pro-
duktu czy zamawiany nakład, będą miały 
szansę zostać zrealizowane z zyskiem. 
Elastyczny proces produkcji pozwoli na 
wprowadzanie zmian w ostatniej chwili 
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Rosnące usieciowie-
nie fabryk i magazy-
nów wymaga coraz 
inteligentniejszych 
rozwiązań, także 
w obszarze intralogi-
styki. Autonomiczne 
roboty mobilne (auto-
nomous mobile robots 
– AMRs) dobrze wpi-

sują się w ten kierunek, zapewniając ela-
styczny i przejrzysty przepływ materiałów. 
Roboty AMR mają wbudowane czujniki 
i kamery, które zbierają dane i wysyłają je 
do zaawansowanego algorytmu planują-
cego. Dzięki temu robot nawiguje w spo-
sób autonomiczny i bezpieczny, a dane 

mogą dodatkowo przyczynić się do zwięk-
szenia efektywności procesów w przed-
siębiorstwie. Autonomiczny sposób nawi-
gacji, zaawansowany software oraz duży 
zakres udźwigu sprawiają, że roboty AMR 
są nowoczesną alternatywą dla trans-
portu ręcznego, wózków widłowych i sys-
temów AGV. Ponadto wprowadzenie auto-
nomicznych robotów mobilnych do trans-
portu materiałów może pomóc zopty-
malizować procesy oraz przyczynić się do 
przekierowania pracowników do obsza-
rów wymagających kreatywnego lub kry-
tycznego myślenia. Autonomiczne roboty 
mobilne są też przystosowane do współ-
pracy z innymi maszynami w ramach Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy – interfejs 

API pozwala na integrację z innymi syste-
mami komunikacyjnymi. 

Generalna tendencja jest taka, że 
różne procesy w przemyśle produkcyjnym 
są automatyzowane stopniowo, począw-
szy od samej produkcji. Prostota obsługi, 
możliwość szybkiego przeprogramowania, 
podłączenia do systemu ERP, do inteligent-
nej infrastruktury przedsiębiorstwa, bez-
pieczeństwo pracy w pobliżu ludzi – te ele-
menty sprawiają, że roboty AMR są coraz 
częściej wybierane do zautomatyzowa-
nia procesów intralogistycznych w ramach 
koncepcji Przemysłu 4.0 i IIoT. Widzimy ten 
trend także w Polsce, zwłaszcza w przy-
padku bardzo dużych powierzchni produk-
cyjnych i magazynowych.

Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Mobile Industrial Robots

Autonomiczne roboty mobilne a IIoT

Mariusz Hetmańczyk, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, prof. Politechniki Śląskiej

Zalety korzystania z systemów IIoT

Pierwszą z istotnych zalet systemów IIoT jest stale malejący koszt zakupu, implemen-
tacji oraz użytkowania narzędzi oferowanych w zakresie Przemysłowego Internetu Rze-
czy. Taki stan wynika z szerokiej dostępności sieci bezprzewodowych (krótkiego zasięgu 
– Bluetooth, RFID; średniego zasięgu – Wi-Fi, ZigBee, Thread; szerokiego zasięgu WAN 
– NB-IoT, LTE-Cat M1, LoRaWAN, Sigfox) oraz czujników (coraz częściej wykazujących 
cechy inteligencji). Duża liczba rozwiązań może być istotnym bodźcem sprzyjającym 
stosowaniu IIoT, ponieważ początkowy nakład inwestycyjny jest niski w stosunku do 
osiąganych korzyści. 

W zakresie monitorowania maszyn i procesów można zauważyć zalety związane z: 
poprawą jakości (ciągłe monitorowanie parametrów pracy), kompleksowym wdroże-
niem PDM, pełną dostępnością oraz możliwością zdalnego dostępu do danych, wzro-
stem wydajności maszyn (osiąganym przez skrócenie czasów przestoju oraz eliminację 
niepożądanych awarii), optymalizacją produktów i procesów. Nie bez znaczenia pozo-
staje także zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników, jak również wydajno-
ści procesów, operatorów i służb utrzymania ruchu. 

Zaletą systemów IIoT jest również możliwość etapowego wdrażania rozwiązań, co 
wiąże się z pełną skalowalnością i otwartością sieci. Włączenie urządzeń IIoT do kla-
sycznych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych staje się łatwiejsze dzięki 
wprowadzeniu standardu sieci polowych opartych na Ethernecie przemysłowym.

W zakresie systemów magazynowych można wymienić korzyści polegające na: 
optymalizacji łańcucha dostaw, lepszym zarządzaniu transakcjami, obniżeniu kosztów 
działania systemów Warehouse Management System poprzez bezpośrednie pozyski-
wanie danych oraz możliwość połączenia z systemami Enterprise Resource Planning, 
śledzeniu przepływu produktów itp.

http://www.controlengineering.pl
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oraz umożliwi zniwelowanie zakłóceń 
zewnętrznych (np. opóźnione dostawy, 
nagły spadek lub wzrost zapotrzebowania 
itp.). Jednocześnie będzie istniała możli-
wość produkowania w krótszych cyklach, 
dzięki czemu nawet produkcja masowa 
będzie mogła stać się elastyczna i łatwo 
dopasowująca się do zmian rynkowych. 
Procesy produkcyjne staną się bardziej 
wydajne, a dodatkowo zwiększy się możli-
wość monitorowania i oszczędzania zuży-
wanych zasobów energetycznych. Ela-
styczne fabryki przyszłości staną się miej-
scem bardziej przyjaznym pracownikom, 
którzy będą mogli wykonywać bardziej 
odpowiedzialne zadania i unikać pracy 
w niekorzystnym dla nich środowisku. 

Świadomość polskich 
przedsiębiorców
Jak wynika z ankiety redakcyjnej, pogłę-
bianie wiedzy na temat IIoT jest: ważne 
(41%), bardzo ważne (30%), umiarkowa-
nie ważne (15%), mało ważne (11%) lub 
nieważne (3%).

Okazuje się, że głównym źródłem 
informacji o IIoT są m.in.: Internet 
(wyszukiwarka) – 71%, prasa branżowa 
(w formie drukowanej i online) – 45%, 
seminaria/konferencje – 37% – rys. 1.

Patrząc kilka lat wstecz można 
dostrzec, że nakłady na robotyzację 
i automatyzację produkcji wyraźnie przy-
spieszyły, jednak – jak podkreśla Mate-
usz Kluba z firmy BPSC – do smart fabryk 
jeszcze sporo nam brakuje. Polskie firmy 
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Rys. 2. Czy w firmie planowane 
są inwestycje w rozwiązania 

wpisujące się w Przemysłowy 
Internet Rzeczy?

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska
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Rys. 1. Główne źródło informacji o IIoT

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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Mariusz Siwek, Channel Director CEE North w firmie Infor

Globalny rynek IIoT ma osiągnąć do 2025 roku 
ponad 900 miliardów dolarów

Internet Rzeczy (IoT), dążąc do cyfrowego przekształcenia całych 
branż i poprawy ich wydajności, wykorzystuje technologie, takie 
jak czujniki przemysłowe, platformy chmurowe, rozwiązania do 
komunikacji i analizy. Organizacje wdrażają strategię IoT, wprowa-
dzając ją do całej gamy produktów, w różnych sektorach przemysłu 
i różnych zastosowaniach. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to 
podzbiór szerszej kategorii rozwiązań – Internetu Rzeczy, który kon-
centruje się na spełnieniu szczególnych wymagań tej technologii 
w odniesieniu do przemysłu wytwórczego, wydobycia ropy i gazu 
oraz usług komunalnych.

Według Grand View Research globalny rynek IIoT ma osiągnąć do 2025 roku war-
tość 933,62 miliarda dolarów. Zgodnie z raportem wartość całego tego sektora prze-
kroczyła w ubiegłym roku 100 miliardów dolarów, a jego roczna stopa wzrostu (CAGR) 
wyniosła ponad 25%. Pytanie nie brzmi już zatem: czy przedsiębiorstwa przestawią się 
na digitalizację procesów utrzymania i konserwacji, tylko jak szybko  to nastąpi. Trans-
formacja cyfrowa pozwala organizacjom skoncentrować swoją uwagę na optymaliza-
cji działań, zwiększaniu produktywności i wydajności dzięki analizie predykcyjnej już 
dostępnych informacji, pozyskiwanych z posiadanych systemów. Ale nie chodzi jedynie 
o utrzymanie ciągłości działania. Przedsiębiorstwa będą korzystać z każdej, nawet naj-
mniejszej nadarzającej się okazji do zwiększenia wydajności przyczyniającej się w kon-
sekwencji do znacznych oszczędności i zwiększenia konkurencyjności. 

Ciekawym przykładem wykorzystania technologii Przemysłowy Internet Rzeczy 
w produkcji procesowej jest rolnictwo, gdzie IIoT pozwala poprawić wydajność każdego 
metra kwadratowego ziemi uprawnej, która jest cennym i ograniczonym zasobem. 
Współczesne gospodarstwa niezależnie od wielkości korzystają z zaawansowanych 
technologii, takich jak systemy nawigacji GPS, pozwalające ustalić lokalizację maszyn 
i przyczynić się do lepszego zagospodarowania terenu. Co najważniejsze, cyfrowe rol-
nictwo pomaga efektywnie zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych, zoptymalizować 
nakłady pracy, zmniejszyć zużycie paliw i nawozów, a przez to zwiększyć zyski i lepiej 
chronić środowisko naturalne. 
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mają bardzo zrównoważone podejście do 
rozwoju Internetu Rzeczy, co w ocenie 
eksperta jest pozytywne. Nie zachłystu-
jemy się nową technologią, ale staramy 
się sprawdzać, gdzie dana inwestycja jest 
dla nas najbardziej opłacalna i w któ-
rym obszarze uzyskamy najszybszy z niej 
zwrot. Przedsiębiorcy kalkulują i analizują 
każdą inwestycję. 

Firmy głównie inwestują w automa-
tyzację wąskich gardeł w procesach logi-
stycznych przy wykorzystaniu systemów 
informatycznych. Można tu wymienić roz-
wiązania względnie proste, czego przy-
kładem może być robot paletyzujący, 
wyposażony w algorytm rozpoznawa-
nia obrazu. Urządzenie samo tworzy jed-
nostkę logistyczną i przekazuje informacje 
o niej do systemu ERP. Na tej podstawie 
ERP tworzy zadanie dla operatora wózka, 
który w danej chwili wie, że produkt jest 
przygotowany i wskazuje, gdzie go należy 
umieścić w magazynie.

Jak wynika z przeprowadzonego bada-
nia, w zakładach 70% respondentów 
planowane są inwestycje w rozwiąza-
nia wpisujące się w Przemysłowy Inter-
net Rzeczy (rys. 2), których realizacja 
ma nastąpić: w bliżej nieokreślonym cza-
sie (38%), w ciągu najbliższych 2–3 lat 
(35%), w ciągu najbliższego roku (23%) 
lub w ciągu najbliższych 5 lat (4%) – 
rys. 3. Z sondażu wynika, że w ciągu naj-
bliższych 2–3 lat 67% przedsiębiorców 
zamierza zwiększyć budżet na inicjatywy 
związane z IIoT.

Zdaniem ankietowanych najbardziej 
użyteczne we wspieraniu IIoT są: sieci 
przewodowe lub bezprzewodowe, magi-

strale danych dla urządzeń (63%); inter-
fejsy HMI, systemy SCADA, programy 
do archiwizacji danych, zarządzanie alar-

mami, komputery typu PC oraz IPC, 
urządzenia mobilne oraz komponenty 
wbudowane (56%); procesy technolo-
giczne, systemy dyskretne lub wizyjne, 
czujniki, nadajniki (52%); systemy ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji, chłod-
nictwa (HVAC/R) oraz ich komponenty 
(41%); systemy sterowania ruchem 
i robotyka oraz oprogramowanie CMMS, 
EAM, ERP, MES (37%); rozdział ener-
gii elektrycznej, generacja energii, oświe-
tlenie (32%); silniki, napędy i serwome-
chanizmy (30%); projektowanie, anali-
tyka, systemy PLM, ERP, MES, przetwa-
rzanie wsadowe, harmonogramowanie 
(26%); przyrządy do analizy lub sprzęt 
do kalibracji (18%); pompy, zawory oraz 
nastawniki (15%).

W opinii respondentów najbardziej 
użytecznymi w zakładzie atrybutami 
szkieletu programowego IIoT są: techno-
logie mobilne (56%); interoperacyjność 
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Rys. 3. Czas, w którym zaplanowane jest zrealizowanie 
inwestycji w Przemysłowy Internet Rzeczy

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polskaw ciągu najbliższych 2–3 lat: 35%
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w ciągu najbliższego roku: 23%
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Janusz Jakieła, Sales Manager Poland w firmie KUKA

Przyszłość to bez wątpienia Industry 4.0

Internet Rzeczy to zdecydowanie jedyna droga, która może zapew-
nić przedsiębiorcom efektywność w działaniu zakładów przemy-
słowych. W dzisiejszej rzeczywistości cyfrowy i realny świat to dwa 
byty tworzące nierozerwalną całość. Polskie firmy z branży przemy-
słowej coraz odważniej, pewniej, szybciej chcą i wdrażają rozwiąza-
nia, które wpływają na podniesienie jakości usług oraz produktów, 
zwiększają wydajność procesów produkcyjnych, poprawiają płyn-
ność poszczególnych prac. 

Internet Rzeczy od 1999 roku, kiedy oficjalnie zaczęto o nim 
mówić, do dzisiaj stał się integralną częścią rozwoju w skali glo-

balnej. Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie podjęły konkretnych kroków w kwestii edu-
kacji i implementacji IIoT, wkrótce zostaną w tyle. Wdrożenie inteligentnych rozwią-
zań z zakresu automatyki i robotyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie wydaj-
ności pracy fabryk. Pierwszym krokiem powinna być analiza dotychczasowych proce-
sów. Dopiero po wnikliwym określeniu sytuacji wyjściowej należy rozpocząć działania. 
Warto skorzystać tu z pomocy doświadczonych dostawców takich rozwiązań. 

Internet Rzeczy to integracja maszyn, urządzeń, linii, wszystkich elementów wystę-
pujących fizycznie z siecią, która daje możliwość zarządzania i monitorowania ich pracy 
w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do wszelkich danych związanych z procesami pro-
dukcyjnymi pozwala w czasie rzeczywistym je optymalizować. Inżynierowie zostają 
natychmiast informowani o awariach czy błędach, będących przyczyną spowolnienia 
poszczególnych procesów. Możliwa jest więc szybka reakcja i niedopuszczenie do opóź-
nień czy przestojów na linii produkcyjnej, które często generują znaczące straty.

Już wkrótce Internet Rzeczy stanie się naturalną i nieodłączną częścią wszystkich 
obszarów naszego życia. Warto zgłębić ten temat już teraz. Niezależnie od zasięgu dzia-
łania oraz wielkości zakładu produkcyjnego przyszłość to bez wątpienia Industry 4.0.

http://www.controlengineering.pl
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i otwarte standardy łączące ludzi, pro-
cesy oraz dane (52%); analityka (48%); 
technologia chmury (30%); bezpieczeń-
stwo (26%); technologia edge computing 
(18%) – rys. 4.

Czynniki hamujące rynek
Jędrzej Kowalczyk z firmy FANUC Polska, 
nawiązując do raportu pt. „Internet Rze-
czy – Polska Przyszłości”, opracowanego 
przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 r., 
zauważa, że na drodze rozwoju IIoT 
w Polsce stoją następujące kwestie: 

→ brak edukacji kierunkowej i specjalistycz-
nej – obecnie tylko pojedyncze uczelnie 
oferują specjalizacje związane z IoT, 
co może przełożyć się na brak możliwo-
ści sprostania rosnącemu zapotrzebowa-
niu na wykwalifikowane kadry w tej 
dziedzinie;

→ brak zamówień na rozwiązania IoT ze 
strony dużych spółek Skarbu Państwa 
– problem ze skalowaniem rozwiązań 
na rodzimym rynku przez polskich produ-
centów systemów IoT;

→ brak ewidencji nowatorskich i wdrożo-
nych prototypowych rozwiązań – asyme-
tria informacji, ograniczająca wymianę 
wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku;

→ nieprecyzyjne ramy prawne dotyczące IoT 
– zagadnienia IoT rozproszone pomiędzy 
wieloma aktami prawnymi bez zachowa-
nia spójności;

→ obecne zastosowania (głównie w sekto-
rze logistyki i ochrony mienia) ograni-
czające się do rozwiązań M2M (Machine 
to Machine) – może to utrudnić rozwój 

rodzimych rozwiązań IoT dla rynku kon-
sumenckiego;

→ obowiązujące przepisy prawa dotyczące 
gromadzenia, przechowywania, wykorzy-

stywania danych oraz dzielenia się nimi, 
znacznie ograniczające rozwój IoT w Pol-
sce. Jednym z ważniejszych wyzwań 
natury prawnej powiązanych z danymi 
są zagadnienia związane z własnością 
intelektualną. Jako że infrastruktura IoT 
bazuje na modelu chmurowym (cloud 
computing) oraz koncepcji Big Data, 
podobnych wyzwań będzie niestety przy-
bywać lawinowo.

Jak wyjaśnia Marcin Makowiecki z firmy 
Automatech, wydaje się, że obecnie naj-
większa bariera występuje na pozio-
mie integracji systemów maszynowych 
z zakładowymi. Kluczowe jest, aby nowa 
maszyna po prostu działała. Na drugi 
plan schodzi monitorowanie jej parame-
trów. Dopiero po pewnym czasie, gdy 
maszyna działa w sposób stabilny, myśli 
się o jej integracji z systemem zakłado-
wym. Przychodzi etap, który wymaga 
współpracy wielu osób specjalizujących 
się w różnych dziedzinach: automatyków, 

RAPORT

Rys. 4. Najbardziej użyteczne w zakładzie atrybuty szkieletu 
programowego IIoT

Źródło: ankieta czasopisma Control Engineering Polska
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IIoT jest naturalną konsekwencją modernizacji 
parku maszynowego

Zainteresowanie Przemysłowym Internetem Rzeczy w Polsce 
rośnie. Większość zakładów, dla których realizujemy projekty, ocze-
kuje najnowszych technologii. Już od wielu lat dostępny jest sprzęt, 
który pozwala na stworzenie lokalnej sieci w maszynie. Obecnie
następuje szybki rozwój w kierunku sieciowego łączenia kompo-
nentów automatyki przemysłowej, takich jak: napędy, aparatura 
pulpitowa, czujniki. Wdrażanie IIoT jest naturalną konsekwencją
modernizacji parku maszynowego. Kolejnym etapem budowy sys-
temu Internetu Rzeczy w zakładzie jest połączenie wszystkich 
maszyn we wspólną sieć. Jest to etap, na którym obecnie znajduje 

się większość zakładów w Polsce. Prawie wszystkie nasze projekty są podłączone do 
sieci wewnątrzzakładowej i przez nią pobierane są dane z naszych systemów. Następ-
nie dane są prezentowane w systemach SCADA lub przechowywane na dyskach.

Zapisane dane nie mają wartości, jeżeli nie zostaną przetworzone. Ich wartość zde-
cydowanie wzrasta, kiedy na ich podstawie można wyciągnąć wnioski, zoptymalizo-
wać procesy czy przewidzieć awarię. Jest to trudny etap, ponieważ jest nowy dla wielu 
zakładów. Nie ma gotowych rozwiązań i dla każdego zakładu trzeba zaprojektować 
i przygotować rozwiązanie od początku. Wykonywanie analizy danych wiąże się z wyko-
nywaniem zaawansowanych obliczeń oraz z dużą ilością danych; przetwarzanie ich na 
własnej infrastrukturze oznacza duże koszty początkowe. Pojawia się więc idea ana-
lizy danych w chmurach przemysłowych. Niestety, związane są z tym liczne zagroże-
nia wyciekiem danych czy atakiem na sieć zakładową. Te przeszkody zostaną pokonane 
z czasem, wraz z wdrażaniem kolejnych bezpiecznych i działających systemów.
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specjalistów IT, inżynierów procesów, pro-
gramistów SCADA. 

Drugą barierą może być brak planu 
implementacji IIoT, bowiem już na etapie 
projektowania budowy Internetu Rzeczy 
oraz wdrażania nowych maszyn powinna 
być uwzględniana możliwość podłącze-
nia do IoT i przewidzenia, jakie dane 
będą potrzebne. Jeżeli producent zasto-
suje sprzęt niewyposażony w interfejsy 
sieciowe lub interfejsy niezgodne z danym 
systemem, może się okazać, że w później-
szym okresie nie będzie możliwości inte-
gracji. Wiąże się to z dużą ilością różnych 
protokołów komunikacyjnych i wciąż 
dużym chaosem w tej kwestii. Każdy pro-
ducent urządzeń czy oprogramowania 
posiada swoje własne rozwiązania lub 
wdraża rozwiązania, które są dla niego 
najbardziej dostępne. W przypadku gdy 
nowe urządzenia są niezgodne z obecną 
infrastrukturą, nie będzie możliwości ich 
integracji ze sobą.

Obecnie najtrudniejszym etapem jest 
analiza danych. Jest to nowy obszar, nie-
znany dla automatyków. Można powie-
dzieć, że traktowany jest bardziej jako 
popularne hasło niż poważne rozwiązanie 
techniczne. Potrzebny jest czas, aby inży-
nierowie mogli poznać nowe rozwiązania, 
widzieli realne korzyści i rozumieli spo-
sób działania nowego podejścia do auto-
matyki. 

Rozwój IIoT hamują ponadto zagroże-
nia, jakie się z nim wiążą. Jeżeli wszystkie 
urządzenia są połączone w jednej sieci, 
wystarczy podłączyć się do jednego urzą-
dzenia sieciowego, żeby mieć dostęp do 
wszystkich pozostałych. Atak na zakła-
dową sieć maszyn może mieć poważne 
konsenkwencje. Jest to zagrożenie, któ-
rego obawiają się przedsiębiorstwa na 
całym świecie.

Z kolei Mateusz Kluba z firmy BPSC 
uważa, że największą – choć nie jedyną 
– barierą we wdrażaniu Internetu Rzeczy 
w przemyśle jest przede wszystkim niskie 
nasycenie systemami klasy ERP w sekto-
rze wytwórczym. Od lat o tym się mówi 
i mimo że przybywa firm, które wdro-
żyły oprogramowanie lub je wymieniają 
na rozwiązania wyższego rzędu, to nasz 
krajowy dystans do średniej unijnej jest 
duży, ponad 10-procentowy. Trzeba to 
jasno powiedzieć – dziś jesteśmy w stanie 
digitalizować się szybciej. Według Euro-
statu w 2018 roku tylko co trzecia pol-
ska firma produkcyjna miała system klasy 

ERP, a to dowodzi, że – mówiąc eufemi-
stycznie – mamy spore pole do rozwoju. 

W Polsce dominuje opinia, że zaawan-
sowane technologie zarezerwowane są dla 
dużych firm, co – jak twierdzi Mateusz 
Kluba – jest mitem. Jest wręcz przeciw-
nie, dzięki cyfryzacji mniejsi gracze mogą 
skutecznie konkurować z największymi 
przedsiębiorstwami. Co więcej, sam pro-
ces wdrażania, np. systemu, w mniejszej 
strukturze jest szybszy, tańszy i w krót-
szym czasie widoczne są jego efekty. 

Według eksperta z firmy BPSC dru-
gim, równie ważnym hamulcem rozwoju 
IoT w polskim przemyśle jest niedosta-
teczna znajomość nowoczesnych narzę-
dzi, umożliwiających zbliżenie się do stan-
dardu Industry 4.0. Hasło „Przemysł 
4.0” w debacie publicznej funkcjonuje od 
dawna i jest odmieniane przez wszystkie 
przypadki, jednak tak naprawdę wdro-
żeń jest stosunkowo niewiele, ponie-
waż przedsiębiorcy obawiają się zmian, 

z jakimi to pojęcie się wiąże. Tymczasem 
wprowadzanie rozwiązań, które podsuwa 
nam czwarta rewolucja przemysłowa, 
można przeprowadzać etapami, zaczyna-
jąc od tych obszarów, w których zmiany 
przyniosą najwięcej korzyści, a następ-
nie digitalizować kolejne. Warto pamię-
tać o tym, że firmy, które nadal będą się 
wzbraniały przed cyfryzacją albo wprowa-
dzą ją z opóźnieniem, będą musiały liczyć 
się z tym, że ich działalność ograniczy się 
wyłącznie do prostego wytwarzania kom-
ponentów i części. Będą miały problem 
np. z szybką odpowiedzią na potrzebę 
modyfikacji komponentu ze strony zleca-
jącego, a to m.in. umożliwia IIoT.

Co napędza rozwój rynku?
Jak wyjaśnia Mateusz Kluba z firmy 
BPSC, motorem napędowym rozwoju IIoT 
jest czwarta rewolucja przemysłowa, czyli 
połączenie dwóch światów: fizycznego 
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Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w firmie Siemens Polska

Główne bariery w implementacji IIoT

Prawdopodobnie w awangardzie zmian związanych z IIoT znaj-
dzie się najszybciej adaptujący nowinki technologiczne przemysł 
samochodowy. W przyszłości kluczowe dla branży automotive 
będą technologie Internetu Rzeczy, ułatwiające wymianę infor-
macji pomiędzy czujnikami i poszczególnymi elementami samo-
chodu a światem zewnętrznym. Niektóre rozwiązania IIoT już obec-
nie są wdrożone w fabrykach samochodów. Dzięki inteligentnemu 
zarządzaniu automatyką produkcji na jednej linii może być obecnie 
budowane wiele modeli. 

Jednakże rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy napotyka 
na bariery w implementacji – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zapewne największą 
z nich jest obawa o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Brakuje 
wciąż standardów dotyczących bezpieczeństwa danych, co ma szczególne znaczenie 
dla rozbudowy infrastruktury w oparciu o IIoT. Konieczna jest przede wszystkim certyfi-
kacja rozwiązań. Druga przeszkoda w rozwoju to szeroko rozumiana bariera społeczno-
legislacyjna. Istotna jest ciągła edukacja oraz wprowadzenie przejrzystych, zrozumia-
łych dla wszystkich regulacji prawnych o zasięgu europejskim w kwestiach związanych 
z wykorzystaniem pasma radiowego, normami dla promieniowania elektromagnetycz-
nego i ochrony środowiska. Ostatnia, trzecia, to bariera technologiczna. Coraz wię-
cej rozwiązań IIoT będzie wymagać wyższej przepustowości sieci, mniejszych opóźnień 
w przesyłaniu danych i coraz większej szybkości przepływu. Z pomocą przychodzi nam 
sieć 5G, która powinna się przyczynić do szerszego rozwoju i wykorzystania technologii 
IIoT w połączeniu z obszarami, takimi jak robotyka, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna 
inteligencja, a także uczenie maszynowe. Z chwilą gdy przezwyciężymy te wszystkie 
bariery, możliwy będzie rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy na „pełnej prędkości”.
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z wirtualnym. Industry Internet of Things 
to przede wszystkim inteligentna i bez-
pieczna wymiana informacji między tymi 
światami. Urządzenia IoT bez udziału 
człowieka potrafią się wymieniać infor-
macjami, co pozwala im z jednej strony 
na bardziej efektywne funkcjonowanie, 
a z drugiej na optymalizację całego pro-
cesu produkcyjnego. Czujniki, sensory, 
skanery, kamery itp. potrafią poprzez sieć 
przekazywać dane operacyjne do central-
nego systemu zarządzania, jakim jest ERP. 
Biorą udział w procesach, nie tylko zastę-
pując czynności wykonywane dotych-
czas przez ludzi, ale w dużej mierze reali-
zując zadania, które wcześniej nie były 
znane. Nic dziwnego, że, jak podaje Gart-
ner, tylko w tym roku na świecie będzie 
działało ponad 20 mld urządzeń IoT pod-
łączonych do sieci. Accenture przewiduje, 
że globalna wartość rynku Przemysłowego 
Internetu Rzeczy w 2020 roku wynie-

sie 500 mld dolarów. Wydaje się, że idea 
Przemysłu 4.0, która od lat jest trendem 
dominującym, będzie pobudzać wydatki 
przemysłu w IoT. 

Powołując się na analizę „Global Indu-
strial IoT” firmy doradczej Research & 
Markets, światowy rynek IoT dla przemy-
słu do 2024 roku będzie rósł w tempie 
8,67% rocznie. Rozwój Internetu Rzeczy 
w przemyśle wynika z wysokiego popytu 
na inteligentne aplikacje, które podno-
szą produktywność. Drugim powodem są 
coraz niższe koszty tych innowacyjnych 
technologii. 

Zdaniem Mariusza Hetmańczyka, eks-
perta Platformy Przemysłu Przyszłości, 
o wzroście zainteresowania systemami 
IIoT może świadczyć również wielość roz-
wiązań przeznaczonych do konkretnych 
zastosowań, m.in. Internet przedmio-
tów konsumpcyjnych (Consumer Internet 
of Things – CIoT), Internet wszystkiego 

(Internet of Everything – IoE) czy Internet 
rzeczy robotycznych (Internet of Robotic 
Things – IoRT).

Zastosowanie urządzeń oraz infra-
struktury sieciowej IIoT wymaga jed-
nak zwrócenia szczególnej uwagi na ele-
mentarne składowe cyberbezpieczeństwa 
(dotyczące aplikacji, informacji oraz sieci), 
a także planowanie odzyskiwania danych 
po awarii.

Warto nadmienić, że zastosowanie 
urządzeń Przemysłowego Internetu Rze-
czy pozwala na ułatwienie implementa-
cji takich elementów, jak: systemy cyber-
fizyczne, sztuczna inteligencja w sterowa-
niu i zarządzaniu, roboty współpracujące, 
cyfrowy bliźniak, narzędzia do analizy 
danych, duże zbiory danych oraz systemy 
rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Natomiast Marcin Makowiecki z firmy 
Automatech twierdzi, że rozwojowi rynku 
IIoT sprzyja coraz większa liczba urządzeń 
umożliwiających podłączenie do Internetu 
Rzeczy oraz osiągnięcie korzyści, które się 
z nim wiążą. Nowoczesne sterowniki PLC, 
napędy, kamery przemysłowe są wypo-
sażone w obsługę protokołów komunika-
cyjnych. Coraz częściej stosuje się apara-
turę pulpitową lub urządzenia wykonaw-
cze podłączone do sieci. W prosty sposób 
można ustawiać parametry oraz przepro-
wadzać diagnostykę. Dodatkowo komu-
nikacja tych urządzeń staje się coraz bar-
dziej intuicyjna. Możliwość podłącze-
nia maszyny do zakładowego Internetu 
Rzeczy nie jest już problemem. Rozwo-
jowi sprzyja również coraz mniejsza róż-
nica lub całkowity brak w cenie urzą-
dzeń wyposażonych w rozwiązania IIoT 
w porównaniu z tymi, które są ich pozba-
wione.

Nie bez znaczenia jest, że następuje 
rozwój oprogramowania przeznaczonego 
do obsługi urządzeń przemysłowych. Pro-
ducenci dążą do jak największego zinte-
growania oprogramowania. Przy pomocy 
jednego środowiska można napisać pro-
gram PLC, przygotować panel HMI, 
skonfigurować napędy, zaimplemento-
wać funkcje bezpieczeństwa. Te wszyst-
kie funkcje są już dostępne w środowi-
skach programistycznych i – jak progno-
zuje Marcin Makowiecki – będzie to jeden 
z kierunków rozwoju.

Zdaniem eksperta w najbliższym cza-
sie będzie następował rozwój małych 
urządzeń IIoT, takich jak: aparatura pul-
pitowa, czujniki, wyspy pneumatyczne. 

RAPORT

Mateusz Kluba, starszy specjalista ds. wdrożeń – Team Leader w firmie BPSC

Teraz jest najlepszy moment na zmiany

Rozwój ekosystemu Przemysłowego Internetu Rzeczy opiera się 
na wykorzystaniu aplikacji, które będą w coraz większym stopniu 
pośredniczyć w wymianie danych pomiędzy maszynami, jako prio-
rytet ustanawiając szeroko rozumianą integrację. Poziom automa-
tyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych w niektórych fir-
mach jest zaawansowany, ale jeszcze trudno mówić o w pełni auto-
nomicznych zakładach. Jednak większość firm ma dużo do nadro-
bienia. Według Eurostatu tylko co trzecia firma produkcyjna w Pol-
sce jest wyposażona w system ERP. Jak podaje GUS, w roku 2018 
tylko 11,4% firm przetwórstwa przemysłowego korzystało z płat-

nych usług chmury obliczeniowej, a te właśnie rozwiązania są podstawą do wdrażania 
rozwiązań IIoT.

Pomimo postępującego wykorzystania systemów klasy ERP w Polsce, dane z maszyn 
wciąż często wprowadza się do systemu ręcznie, bo producenci maszyn nie są skorzy 
do współpracy i integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Widać to szcze-
gólnie w zakładach produkcyjnych, w których park maszynowy nie należy do najnow-
szych. Warto zauważyć, że otrzymywane informacje często nie pozwalają też na wycią-
gnięcie istotnych wniosków, a to ma bezpośrednie przełożenie na efektywność i koszty 
związane z produkcją. 

Większość wdrażanych rozwiązań IIoT implementowanych jest pilotażowo lub frag-
mentarycznie. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że teraz jest najlepszy moment, 
żeby tak pokierować rozwojem infrastruktury IT w firmie, by w niedalekiej przyszłości 
była ona gotowa na znaczące wdrożenie rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy. 
Odpowiednie przygotowanie firmy pod względem systemowym i operacyjnym na poja-
wienie się innowacyjnych technologii pozwoli znaczenie uprosić i skrócić uruchomienie 
IIoT w strukturze firmy.
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Będą one stopniowo zastępowały metody 
wykorzystywane do tej pory. Jest to trend, 
który widać od pewnego czasu i z pew-
nością producenci będą rozszerzali swoją 
ofertę produktową w tym kierunku.

Równolegle do rozwoju urządzeń wej-
ściowych/wyjściowych będzie nastę-
pował rozwój oprogramowania. Produ-
cenci dążą do stworzenia oprogramowa-
nia umożliwiającego konfigurację wszyst-
kich urządzeń za pomocą jednego środo-
wiska. Obecnie dostępnych jest już wiele 
możliwości. Będą one rozszerzane o nowe 
funkcje. Jedno zintegrowane środowi-
sko do konfiguracji wszystkich urządzeń 
na wszystkich poziomach IIoT to kieru-
nek, w którym zmierza rozwój oprogra-
mowania. 

W dalszej przyszłości będzie nastę-
powała rozbudowa rozwiązań analitycz-
nych, chmurowych. Coraz częściej słyszy 
się o wysyłaniu danych z maszyn do ana-

lizy przez technologie Big Data. Nie ulega 
wątpliwości, że jeżeli zbierzemy dane 
produkcyjne oraz dane stanu technicz-
nego maszyn z całego zakładu, to będą 
one duże. Można je przetwarzać na wła-
snych serwerach, ale wymaga to dużej 
inwestycji w infrastrukturę już na samym 
początku. Dlatego przetwarzanie i ana-
liza danych z zakładów będzie kierowana 
do chmury. Chmura umożliwia rozpo-
częcie analizy od bardzo prostych funk-
cji, a w dalszej perspektywie czasowej nie 
ma ograniczeń co do wielkości i możliwo-
ści aplikacji. Rozwój chmury przemysło-
wej pozwoli na zatarcie różnic pomiędzy 
poziomami IIoT oraz pozwoli na zbudo-
wanie prawdziwego Internetu Rzeczy.

Jak prognozuje Łukasz Otta, dyrek-
tor ds. transformacji cyfrowej w fir-
mie Siemens Polska, IoT jest tą techno-
logią, która zrewolucjonizuje wytwarza-
nie w przemyśle. Wymusi także zmiany 

w sposobie funkcjonowania przedsię-
biorstw. Dzięki Internetowi Rzeczy przed-
siębiorstwa usprawniają swoje modele 
biznesowe, wynajdują nowe produkty 
i usługi. Minęło blisko 10 lat, zanim 
firmy dostosowały się w swoim działa-
niu do zmian, jakie przyniósł Internet 
i e-commerce. Teraz czas na to, by przy-
gotowały się do rewolucji, jaką niesie ze 
sobą Internet Rzeczy.

Internet Rzeczy w zakładzie przemy-
słowym pozwoli przedsiębiorstwom pozy-
skiwać informacje o procesach wytwór-
czych i jakości wytwarzanych produktów 
oraz podzespołów. Jednak przemysłowy 
IoT dopiero staje się technologią budującą 
przewagę konkurencyjną. Według badania 
Siemens „Smart Industry Polska 2018”, 
przeprowadzonego we współpracy z Mini-
sterstwem Przedsiębiorczości i Techno-
logii, wśród najpowszechniej stosowa-
nych rozwiązań wspierających innowacyj-
ność przedsiębiorstwa, IIoT wymieniany 
był przez 12% respondentów. To stosun-
kowo mało, bo technologia ta znajduje 
się dopiero na początku swojego rozwoju. 
Jednak już teraz wiąże się z nią duże 
nadzieje. Przemysłowy Internet Rzeczy 
jest, zdaniem badanych, jednym z tych 
rozwiązań, które znacznie przyczynią się 
do wzrostu zysków przedsiębiorstwa.

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 rozwiązań IoT. Raport nie 
odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

CE

www.controlengineering.pl

Online

Więcej informacji na temat Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
mogą Państwo znaleźć na naszej 
stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

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

Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0 i dyrektor branży 
Radical Automation w firmie AIUT

Wdrożenia rozwiązań IoT definiuje potrzeba biznesowa

Wdrożenia rozwiązań IoT definiuje potrzeba biznesowa, a ta jest 
coraz bardziej widoczna. Rynek popytu nieustannie ewoluuje, zmu-
szając przedsiębiorstwa do reorganizacji dotychczasowej stra-
tegii realizacji procesu produkcji. Oparte na tradycyjnych syste-
mach automatyki zakłady poszukują nowych rozwiązań, pozwa-
lających na efektywne zarządzanie w oparciu o rzeczywisty stan 
fabryki. Wymaga to jednak monitorowania i poddawania wnikliwej 
analizie wszystkich procesów produkcji. W takim wypadku jedy-
nie integracja systemów z dziedziny automatyki, informatyki, IoT 
i logistyki pozwoli na pełną optymalizację cyklu produkcyjnego, 

stąd też rosnący popyt na rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy. Nowe narzę-
dzia do zarządzania logistyką i produkcją niezbędne są zwłaszcza dużym przedsiębior-
stwom, gdzie skala i złożoność cykli produkcji oraz dostaw niejako wymusza doskonale-
nie procesów. Inteligentne systemy mogą nie tylko informować o konieczności napraw, 
ale przede wszystkim pozwalają przewidzieć możliwe awarie, dzięki czemu kosztowne 
przestoje stają się coraz mniej prawdopodobnym scenariuszem.

Dzisiejsze technologie pozwalają udoskonalać linie produkcyjne i maszyny już 
na etapie ich wirtualnego uruchomienia, śledzić cykl dowolnej linii produkcyjnej, 
a następnie każdego wytworzonego przedmiotu. W przypadku Virtual Commissioning 
mówimy o znaczącym przyspieszeniu rozruchu maszyn i linii produkcyjnych. System 
pozwala testować oprogramowanie, symulować mechanikę i automatykę zdefiniowa-
nych procesów – w efekcie wykrywać błędy konstrukcyjne i eliminować je już w fazie 
projektowej. Z naszych doświadczeń wdrożeniowych wynika, że to rozwiązanie dedyko-
wane jest zwłaszcza dla dużych projektów lub gdy okres przeznaczony na przebudowę 
aktualnie istniejącej instalacji jest bardzo krótki.

http://www.controlengineering.pl
http://www.controlengineering.pl
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Z arządzanie alarmami odniosło 
wielki sukces w firmach realizują-
cych produkcję procesową. Szybko 

rozpoznały one zagrożenia stwarzane 
przez mnożenie się niezarządzanych alar-
mów, gdy przeszły na systemy sterowania 
oparte na komputerach. Wkrótce też poja-
wiły się najlepsze praktyki zarządzania 
alarmami, uzgodnienia w przemyśle oraz 
norma przemysłowa ISA 18.2: „Zarządza-
nie alarmami w przemyśle procesowym” 
(Alarm Management for the Process Indu-
stries).

Spółki operacyjne opracowały doku-
menty opisujące metodę zarządzania 
alarmami w swoich zakładach (zgodną 
z normą ISA 18.2) i wniosły je jako 
wkład w kampanie na rzecz zarządza-
nia alarmami oraz racjonalizacji alarmów. 
Pojawiła się cała gama wskaźników opi-
sujących alarmy, które zostały szeroko 
zaadaptowane. Obecnie są one wykorzy-
stywane w całym przemyśle procesowym 
w celu zapewnienia jednolitości i spraw-
ności działania nawet złożonych syste-
mów alarmowych.

Firmy przemysłowe wdrożyły także 
bezpieczne bazy danych alarmów nad-
rzędnych (master alarms) i zaadaptowały 
polityki zarządzania zmianami (manage-
ment of change – MoC) dla postępujących 
zmian związanych z alarmami. Obecnie 
znaczenie dobrego projektowania samych 
alarmów oraz dobrego i efektywnego ich 
zarządzania, a także główne zasady reali-
zacji wspomnianych działań, są szeroko 
dyskutowane i rozumiane w kulturze ope-
racyjnej przemysłu procesowego przez 
personel działów operacyjnych, inżynier-
ski oraz kierowniczy. Nikogo nie dziwi, że 

właśnie tak powinien funkcjonować prze-
mysł procesowy.

Jednak to wszystko nie wystarczy do 
osiągnięcia sukcesu. Alarmy mają bowiem 
swój cykl życia i wymagają pewnego stop-
nia konserwacji oraz okresowych audy-
tów. Wiele firm po rozwiązaniu początko-
wych problemów często nie jest pewnych, 
jak postępować dalej. Są one niechętne 
powtarzaniu procesu swego rodzaju racjo-
nalizacji alarmów, co sugeruje często zale-
cany, realizowany cyklicznie co 5 lat 
audyt. Chcą natomiast zapewnić, że ich 
osiągnięcia i korzyści pozostaną trwałe. 
W artykule przedstawiono 10 wskazówek 
dotyczących rozwiązywania tego dyle-
matu i ustanowienia efektywnej ścieżki 
w kierunku ciągłego i trwałego zarządza-
nia alarmami.

10 wskazówek pozwalających 
na usprawnianie zarządzania 
alarmami

1Należy zidentyfikować źródło i wła-
ścicieli dla każdego alarmu, nie tylko 
dla alarmów HMA (highly managed 
alarms, określenie wprowadzone w nor-
mie ISA 18.2). W początkowym okre-
sie rozwoju procedur i zasad zarządza-
nia alarmami niektóre alarmy uznano 
jako „wysoce zarządzane” („o wysokim 
priorytecie”, highly managed) – zwykle 
związane z zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa, środowiska naturalnego czy inte-
gralności mechanicznej. W miarę upływu 
czasu przemysł procesowy zidentyfikował 
wszystkich właścicieli alarmów oraz poli-
tyki MoC. Przydzielenie alarmom właści-
cieli pozwala w dużym stopniu na zarzą-
dzanie alarmami według potrzeb przez ich 
odpowiednich właścicieli, bez konieczno-
ści zwoływania całego zespołu ds. zarzą-
dzania alarmami.

Allan Kern

wskazówek na temat 
zarządzania alarmami

Okazuje się, że w praktyce zarządzanie alarmami jest najbardziej 
efektywne jako narzędzie dla personelu działów operacyjnych 
przedsiębiorstw, nie zaś jako narzędzie dla systemu bezpieczeństwa.

10

W skrócie

 →  Należy ustalić właścicieli dla 
każdego alarmu, nie tylko 
dla alarmów HMA.

 →  W racjonalizacji alarmów nie 
chodzi o usuwanie alarmów.

 →  Należy wykorzystywać posia-
daną wiedzę do tworzenia 
projektów. Podczas każdej 
dyskusji na temat racjonali-
zacji alarmów należy poda-
wać posiadane informacje 
o ograniczeniach parame-
trów, przekroczenie których 
powinno wyzwalać alarmy, 
oraz o trendach histo-
rycznych.

BEZPIECZEŃSTWO
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2Racjonalizacja alarmów (alarm ratio-
nalization – AR) nie musi oznaczać orga-
nizowania długich i wyczerpujących 
narad. Istnieje wiele sposobów skracania, 
a nawet eliminowania spotkań na temat 
AR. I o ile zgromadzenie całego zespołu 
w jednym pomieszczeniu w celu omó-
wienia każdego z alarmów może być uży-
teczne z powodu obecności wielu spe-
cjalistów, o tyle wiele osób wyraża obec-
nie przekonanie, że uzgodnienie kwestii 
AR powinno być jednorazowe. Rozwijając 
się, postępując naprzód, trzeba być pew-
nym rezultatów dotychczasowych działań 
oraz przyjętych na ich podstawie dobrych 
praktyk, aby uzyskane wyniki były 
trwałe. Te najlepsze praktyki obejmują: 
związane ze zmianami w procesach mini-
narady na temat AR, narady na temat 
projektowania AR związane z projektami 
oraz ciągłe (realizowane co tydzień) prak-
tyki działań naprawczych, mających na 
celu wyeliminowanie alarmów uciążli-
wych (bad-actor alarms, „alarmów złego 
aktora”), czyli sygnałów ostrzegawczych 
pojawiających się zbyt często lub niepo-
trzebnie.

3 Pracownicy działów operacyjnych 
mają prawo weta. Istnieje bowiem nie-
pisana zasada: „dobrze jest wiedzieć” – 
maksyma z czasów początków wdraża-
nia zarządzania alarmami, która do dziś 
jest często powtarzana. Mówi ona, że jeśli 
nie ma żadnego działania, które operator 
powinien podjąć, to nie powinno być żad-
nej informacji o stanie alarmowym. Jed-
nak operatorzy w zakładzie często wska-
zują i udowadniają, że dobrze jest wie-
dzieć o pewnych alarmach, nawet jeśli nie 
wymagają one natychmiastowego działa-
nia. Lub przeciwnie, niektóre alarmy są 
tak problematyczne, że powinny zostać 
usunięte, niezależnie od wyznaczonej im 
roli, ponieważ i tak taki alarm zostanie 
wyłączony lub usunięty (w jakiś sposób) 
albo spowoduje zamieszanie oraz ziryto-
wanie pracowników. W takich przypad-
kach inżynierowie pracujący w zakładzie 
powinni znaleźć lepsze rozwiązanie przez 
zidentyfikowanie alternatywnego wyboru 
alarmu lub wykorzystanie jednego z wielu 
narzędzi i technik projektowania alar-
mów, takich jak filtrowanie, opóźnianie, 
ustawianie strefy nieczułości, alarmowa-
nie dynamiczne itd.

4 Priorytet alarmu ustala się w opar-
ciu o dwa wskaźniki: dotkliwość konse-
kwencji (severity-of-consequences) oraz 
czas na reakcję (time-to-respond – TTR), 
przy czym ten pierwszy ma aż dwa razy 
większe znaczenie. Jednakże, chociaż 
macierz dotkliwość/czas (severity/time 
matrix) zaczęła odgrywać kluczową rolę 
w zarządzaniu alarmami, to często wpro-
wadza ona wiele dwuznaczności. Perso-
nel działów operacyjnych oraz inżynier-
ski nadaje priorytety alarmom na pod-
stawie potencjalnej dotkliwości ich kon-
sekwencji. W sytuacjach o potencjalnie 
wysokiej dotkliwości konsekwencji pra-
cownicy ci chcą natychmiast otrzymywać 
informację o zagrożeniu i błyskawicznie 
reagować. Podczas racjonalizacji prioryte-
tów alarmów to podejście, będące prostą 
translacją z dotkliwości na priorytet nie-
zależnie od czasu, jest mniej dwuznaczne, 
mniej czasochłonne oraz lepiej odzwiercie-
dla instynkty bezpieczeństwa pracowni-
ków działów operacyjnych.

5W racjonalizacji alarmów nie cho-
dzi o ich usuwanie. Znaczącym aspek-
tem racjonalizacji alarmów stała się 
idea, według której usuwanie (kasowa-
nie) skonfigurowanych alarmów jest jed-
nym z głównych celów AR. Współcześnie 
wiele osób zdaje sobie sprawę, że mija się 
to z celem. Alarmy są identyfikowane na 
podstawie potrzeb każdego procesu, bez 
żadnych ustalonych z góry ilości. Ważnym 
aspektem, jeśli chodzi o kwestię tzw. nad-
miernych alarmów, jest raczej liczba ogól-
nie występujących alarmów, niż liczba 
alarmów, które są skonfigurowane. Gdy 
ktoś mówi, że jakiś alarm prawie nigdy 
nie wystąpi, to odpowiednim jest tu zapy-
tanie „Czy gdyby on wystąpił, to chciał-
byś o tym wiedzieć?”. Nie ma żadnej kary 
(lub nie powinno być) za skonfigurowanie 
alarmu, który występuje rzadko.

6 Należy posiadać dokument z wytycz-
nymi na temat konfiguracji alarmów. Jed-
nymi z najlepszych pomocników perso-
nelu działów operacyjnych oraz inżynier-
skiego są oczywiście system sterowa-
nia oraz konsekwentnie zaprogramowane 
alarmy. Wytyczne (lub normy), takie jak 
np. projektowanie alarmów dla standar-
dowych regulatorów poziomu cieczy czy 

alarmów wstępnych funkcji bezpieczeń-
stwa, mogą być zdefiniowane i zapisane 
w dokumencie opisującym metodologię 
alarmową firmy. W miarę jak dokument 
ten się rozrasta, zmniejsza się liczba alar-
mów, które powinny być racjonalizowane 
indywidualnie. Pomaga to osiągnąć ogólną 
jednolitość i efektywność oraz pozwala 
firmom na skoncentrowanie swoich zaso-
bów ludzkich na alarmach, które wyma-
gają indywidualnej uwagi. 

7 Należy wykorzystywać posiadaną 
wiedzę w projektach. Podczas każdej dys-
kusji na temat racjonalizacji alarmów 
należy podawać posiadane informacje 
o ograniczeniach parametrów, przekrocze-
nie których powinno wyzwalać alarmy, 
oraz o trendach historycznych. Są to 
informacje niezbędne do szybkiego i efek-
tywnego ustawiania alarmów. Alarmy są 
normalnie ustawiane tak, aby były zgodne 
z warunkami podanymi w projekcie lub 
zapobiegały osiągnięciu wartości granicz-
nych parametrów procesów. Jeśli trend 
historyczny wartości aktualnych ujaw-
nia, że taka nastawa nie jest dostępna bez 
ustawienia alarmu długotrwałego (pozo-
stającego w stanie aktywnym przez dłuż-
szy czas), to może być wymagane alarmo-
wanie oparte na trybie pracy.

8 Należy wykorzystywać wartość wyni-
ków racjonalizacji alarmów. Trzeba udo-
stępnić je osobom, które ich potrzebują. 
Podczas gdy AR identyfikuje właściwe 
alarmy, nastawy i priorytety, to ponadto 
generuje ona użyteczne informacje, takie 
jak potencjalne konsekwencje zagrożeń 
i odpowiednie reakcje personelu opera-
cyjnego. Należy udostępnić te informacje 
na konsoli operatorów, najlepiej w samym 
systemie sterowania, za pomocą np. jed-
nego kliknięcia na samym alarmie.

9 Należy wykorzystywać wskaźniki 
(metrykę) alarmów oraz wdrażać i efek-
tywnie stosować praktyki działań napraw-
czych uciążliwych alarmów – nawet 
wtedy, gdy początkowa racjonalizacja 
alarmów nie została jeszcze przeprowa-
dzona. Stałe praktyki działań napraw-
czych, sterowane bezpośrednio wskaź-
nikami, mogą w końcu doprowadzić do 
organizacji prawidłowego systemu alar-

www.controlengineering.pl



mowego oraz osiągnięcia działania na 
Poziomie 4 lub 5 według publikacji 191 
brytyjskiego stowarzyszenia EEMUA 
(Engineering Equipment and Materials 
Users Association) nawet w przypadku 
braku początkowej narady na temat AR.

10 Zarządzanie alarmami odnosi się 
raczej do realizacji efektywnych i stabil-
nych operacji, niż do zapewnienia bezpie-
czeństwa. Bezpieczeństwo jest bowiem 
w ostatecznym rozrachunku zapewniane 
przez systemy bezpieczeństwa, a nie przez 
systemy alarmowe. Postęp w dziedzi-
nie zarządzania alarmami często był pod-
ważany przez ideę wskazującą, że musi 
być on bardzo rygorystyczny – zasadni-
czo poprzez stosowanie bardziej drobia-
zgowej analizy systemu bezpieczeństwa 
w stosunku do zarządzania alarmami, co 
przynosi w rezultacie nierealne zapotrze-
bowanie na zasoby, biorąc pod uwagę 
zwykle spotykaną ilość skonfigurowa-
nych alarmów w wielu zakładach (tysiące 

lub nawet dziesiątki tysięcy). Podczas gdy 
niektóre alarmy są narzucone przez ana-
lizy zagrożeń procesowych (process hazard 
analysis – PHA) oraz systemy bezpie-
czeństwa, to ogólnie sygnały alarmów są 
zasadniczo narzędziem efektywności ope-
racyjnej i jako takie są najlepiej uspraw-
niane w praktyce, potwierdzając ograni-
czenie zasobów, zasadę Pareto oraz akcen-
tując rzeczywistą rolę alarmów w działaniu.

Przyszłość zarządzania alarmami
Praktyka aktualizacji zasad i procedur za-
rządzania alarmami jest prawdopodobnie 
najlepiej widoczna na przykładzie żmud-
nych i wyczerpujących narad na temat 
racjonalizacji alarmów. Tę fazę obec-
nie przemysł ma w dużym stopniu już za 
sobą. Idąc naprzód, wzorzec efektywnego 
i wydajnego zarządzania alarmami można 
oprzeć na następujących elementach:

 → Zautomatyzowane uzyskiwanie wskaźni-
ków oraz ciągłe korygowanie uciążliwych 
alarmów.

 → Integracja alarmów z systemami sterowa-
nia (udostępnianie wyników AR operato-
rom w danym kontekście).

 → Dokumenty z wytycznymi, które powinny 
obejmować większość alarmów.

 → Przydzielenie właścicieli wszystkim 
alarmom.

 → Traktowanie zarządzania alarmami jako 
narzędzia do uzyskiwania efektywności 
operacyjnej.

Allan Kern Allan Kern jest właścicielem i prezesem 
firmy APC Performance LLC.
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Warto rozważyć

Czy zarządzanie alarmami 
jest wykorzystywane w Pań-
stwa zakładzie jako narzędzie 
operacyjne, czy jako narzę-
dzie systemu bezpieczeństwa?
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K ontrola ruchu, a więc zapewnienie
pełnej sprawności wykorzystywa-
nych maszyn i urządzeń, to bar-

dzo ważne zagadnienie we współczesnych
zakładach produkcyjnych. Określa bowiem 
zdolność firmy do wykonywania zadań, 
a w efekcie także terminowej produkcji
i dotrzymywania zobowiązań. Proces za-
pewnienia sprawnego ruchu zaczyna się 
jednak nie na linii produkcyjnej, ale już 
od chwili wpłynięcia poszczególnych kom-
ponentów do magazynu. Na płynny prze-

pływ materiałów mają wpływ urządze-
nia związane z ich obróbką oraz te, które 
pomagają je efektywnie składować i prze-
nosić. Właśnie dlatego optymalizacja logi-
styki wewnętrznej to jedno z zagadnień, 
które cieszy się obecnie dużym zaintereso-
waniem wśród przedsiębiorców.

Automatyzacja transportu 
i minimalizacja powierzchni
Myśląc o efektywnej kontroli ruchu, warto
zastanowić się nad kluczowymi obsza-
rami, które mogą wpływać na wydajność 

samych magazynów. Do najważniejszych 
z nich należą przede wszystkim transport 
wewnętrzny oraz odpowiednie wykorzy-
stanie powierzchni magazynowej. 

W kontekście pierwszego zagadnie-
nia dotychczas większość polskich przed-
siębiorstw w dużej mierze opierała się 
na wykorzystywaniu wózków widło-
wych. Okazuje się jednak, że warunki 
lokalowe magazynów z dużą ilością róż-
nego rodzaju elementów często kompli-
kują kwestie związane z poruszaniem się 
wielu wózków. Doskonałym przykładem 
może być składowanie i transport wszel-
kiego rodzaju elementów długich. Istnieją 
jednak rozwiązania, które mogą też spro-
stać tym wyzwaniom. Mowa o zautoma-
tyzowanych systemach z zakresu Przemy-
słu 4.0, takich jak suwnice czy podno-
śniki, które pozwalają na znacznie szyb-
szy transport wewnętrzny.

Tego typu systemy mogą również 
pomóc w optymalizacji dotyczącej dru-
giej kwestii, a zatem powierzchni maga-

Paweł Zieliński

Przepływ materiałów, 
który podnosi wydajność
Przy rosnącej złożoności produkcji i związanych z nią zapasów 
magazynowych coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw 
stają się zagadnienia intralogistyczne. To, w jaki sposób zorganizo-
wany jest transport wewnętrzny oraz przepływ materiałów 
w magazynie, bezpośrednio wpływa bowiem na efektywność. 
Warto więc pomyśleć o optymalizacji systemów składowania, 
która nie tylko usprawni ruch, ale także zwiększy wydajność.
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zynu. Okazuje się, że wciąż wiele przed-
siębiorstw składuje materiały na ziemi – 
nie wykorzystując tym samym przestrzeni 
rozciągającej się aż do sufitu. Niektóre 
z nich decydują się nawet na budowę 
kolejnej hali, nie wiedząc, że wyposaże-
nie dotychczasowej w zautomatyzowane 
systemy składowania mogłoby okazać się 
o wiele lepszym wariantem kosztowym. 
Inwestycja w automatyczne, zaprojekto-
wane na miarę regały, charakteryzujące 
się bardzo wysoką gęstością składowa-
nia, jest bardziej ekonomicznym rozwiąza-
niem, niż budowa bądź dzierżawa dodat-
kowego magazynu. 

Niezależność od producenta 
i modułowa budowa
Optymalizacja transportu i składowania 
to tylko niektóre z zalet automatycznych 
systemów magazynowych. Wspierają one 
także dalsze procesy produkcyjne, poma-
gając w kompletacji zamówień i podawa-
niu materiałów do maszyn obróbczych. 
Jest to szczególnie ważne w kontekście 
wykorzystania potencjału tych maszyn 
i kontroli ich ruchu.

Wciąż w wielu zakładach produkcyj-
nych nowoczesne urządzenia, np. do cię-

cia laserowego, nie są w pełni obciążone. 
Bez względu na to, jak trwałe i wydajne 
są maszyny – jeśli otoczenie produkcyjne 
nie jest kompatybilne, proces nie prze-
biega płynnie, a w efekcie mogą zdarzać 
się kosztowne przestoje. Przepływ mate-
riału ma ogromne znaczenie dla sprawno-
ści procesu produkcji. Opóźnienia mają 
negatywny wpływ na wydajność. Przy-
kładowo, jeśli w zakładzie przetwarzania 
blach każda paleta musi podjeżdżać do 
lasera osobno, a następnie każda z blach 
przekładana jest na stół ręcznie, wyko-
rzystanie urządzenia oscyluje na pozio-
mie zaledwie 25%. W takim przypadku 
wysoki nakład inwestycyjny przezna-
czony na zakup lasera przestaje być opła-
calny. W przypadku gdy urządzenia do 
cięcia laserowego są zintegrowane z auto-
matyzacją we wzajemnie skoordynowanej 
koncepcji przepływu materiałów, wyko-
rzystanie maszyn można podnieść nawet 
do 80%. Co więcej, tego typu rozwiąza-
nia zmniejszają także ryzyko uszkodzenia 
materiałów, a zatem ograniczają koszty.

Eksperci zwracają uwagę w szczególno-
ści na takie systemy automatyzacji, które 
można elastycznie podłączyć do maszyn 
w różnym wieku, pochodzących od róż-
nych producentów. Gwarantują one, że 

urządzenia zewnętrzne mogą być w łatwy 
sposób wymieniane, niezależnie od tego, 
od jakiego producenta pochodzą. Jest to 
ważne z uwagi na fakt, że maszyny te 
mają krótszą żywotność niż podłączona 
do nich automatyka. Mowa tu o różnego 
rodzaju maszynach obróbczych: laserach, 
wykrawarkach, prasach, maszynach do 
cięcia – systemy załadunku i rozładunku, 
które są kompatybilne z każdym urządze-
niem, zapewniają maksymalne bezpie-
czeństwo inwestycji. 

Zautomatyzowane rozwiązanie prze-
pływu materiałów powinno być rów-
nież modułowe. Jest to ważne szczególnie 
dla przedsiębiorstw, które planują rozbu-
dowę magazynów czy linii produkcyjnych. 
W przypadku modułowej budowy, nieza-
leżnie od tego, jak szybko nadejdzie taka 
potrzeba, kolejne elementy będą mogły 
zostać w prosty sposób zintegrowane 
z już istniejącym systemem. Moduło-
wość wraz z niezależnością od producenta 
są cechami, dzięki którym automatyka 
pozwala na stworzenie wysoko wydajnej 
inteligentnej fabryki. 

Intuicyjne oprogramowanie
Kontrola ruchu w odniesieniu do wszyst-
kich elementów produkcji to korzyść stra-
tegiczna. Jednak nawet najlepsza auto-
matyzacja na niewiele się zda, gdy bra-
kuje niezbędnych informacji do wydaj-
nego i sprawnego przepływu materiałów 
lub są one nieprawidłowo wykorzysty-
wane. Warto więc postawić także na pro-
sty i intuicyjny w obsłudze system opro-
gramowania i sterowania całym procesem 
produkcyjnym. Tego typu rozwiązania 
obejmują procesy od zarządzania magazy-
nem aż do kierowania produkcją. Zapew-
niają maszynom zaopatrzenie w materiał 
i zajmują się przyjęciem obrobionych czę-
ści do magazynu. Niektóre systemy opro-
gramowania sterują i optymalizują maga-
zyny oraz podłączają zewnętrzne jed-
nostki produkcji, które można obsługiwać 
ręcznie bądź w sposób w pełni lub poło-
wicznie zautomatyzowany. Dzięki temu 
różne maszyny do obróbki mogą być bez-
pośrednio połączone z magazynem, aby za 
pośrednictwem interfejsów danych wywo-
ływać stamtąd materiał lub przyjmować 
części po obróbce.

Jednym z wyzwań może się oka-
zać integracja nowego oprogramowania 
z istniejącą strukturą systemów. Przed 
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wyborem dostawcy dobrze więc zwró-
cić uwagę, czy istnieje taka możliwość. 
Dzięki temu oprogramowanie będzie sta-
nowić wsparcie dla użytkowników pod-
czas sprawnej pracy łańcucha proceso-
wego pomiędzy produkcją a logistyką. 
Dobrze byłoby, by system posiadał rów-
nież funkcje zarządzania użytkownikami 
i uprawnieniami, a także udostępniał 
informacje o statusie, tak by zarządzać 
danymi materiałów i magazynu. 

Podobnie jak w systemach automa-
tyzacji, tak samo w przypadku oprogra-
mowania cenna może się okazać jego 
modułowa budowa. Pozwoli ona szybko 
i sprawnie rozwijać istniejące już systemy. 
Ponadto skonstruowane w prosty i intu-
icyjny sposób oprogramowanie sprawia, 
że jest łatwe do wdrożenia i wymaga krót-
kiego czasu przeszkolenia pracowników. 
Tego typu wdrożenie może pomóc w nie-
skomplikowany sposób zarządzać stanami 
magazynowymi i ich korektami, wpływa-
jąc na poprawę przepływu materiałów.

Rozwiązania dla dużych i małych
Mimo zalet zautomatyzowanych syste-
mów magazynowych wiele firm produk-

cyjnych wciąż nie decyduje się na ich 
wdrożenie, sądząc, że tego typu zastoso-
wania są opłacalne tylko w dużych czy 
średnich przedsiębiorstwach. Wiąże się 
to z przekonaniem, że kontrola ruchu ma 
sens ekonomiczny tylko w przypadku 
powtarzalnej produkcji na szeroką skalę.

Jest to jeden z powszechnych mitów, 
które powstały wokół systemów automa-
tyzacji. Okazuje się bowiem, że wszelkie 
wymienione przykłady rozwiązań uspraw-
niających przepływ materiałów nie tylko 
mają zastosowanie w mniejszych fir-
mach, ale przede wszystkim właśnie im 
mogą przynieść wymierne korzyści. Przy 
produkcji krótkich serii automatyzacja 
pozwalająca na podniesienie wydajności 
urządzeń takich jak np. lasery jest szcze-
gólnie ważna. Zakup tego typu maszyny 
jest bowiem kosztowny i może wiązać się 
ze znacznym nakładem środków, który 
będzie bardziej odczuwalny dla mniej-
szego przedsiębiorcy. Optymalizacja wyni-
kająca z wdrożenia rozwiązań do auto-
matyzacji – od transportu wewnętrz-
nego, przez przestrzeń magazynową, pro-
cesy produkcyjne, aż po oprogramowa-
nie – daje szybszy zwrot z inwestycji, 
także tych związanych z zakupem urzą-

dzeń zewnętrznych (maszyn, wykrawarek, 
laserów itp.). Usprawnienie przepływu 
materiałów również w małych zakładach 
i magazynach może się okazać dla nich 
kluczowe dla osiągnięcia efektywności.

Automatyzacja, a także wiążąca się 
z nią cyfryzacja, zapewniają firmie per-
spektywę tworzenia wyższej wartości 
na bazie kompleksowej strategii kontroli 
ruchu. Wydajna produkcja zawsze opiera 
się na indywidualnie zaplanowanym pro-
cesie, także tym związanym z przepły-
wem materiałów. Właśnie dlatego każde 
przedsiębiorstwo przed zakupem maszyn 
powinno się skonsultować z niezależ-
nym specjalistą ds. przepływu materia-
łów. Warto postawić na optymalne roz-
wiązania, które usprawnią intralogistykę 
i będą wspierać firmę w długofalowej per-
spektywie. Modułowa budowa i niezależ-
ność od producentów maszyn, zarówno 
w przypadku systemów automatyzacji, jak 
i oprogramowania, sprawią, że przedsię-
biorstwa będą mogły szybko się rozwijać. 

Paweł ZielińskiPaweł Zieliński jest dyrektorem generalnym 
firmy Remmert w Europie Wschodniej.
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↘ Wysokowydajna 
układnica regałowa 
gwarantuje efek-
tywny przepływ 
materiałów.
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FELIETON

BBadania przeprowadzone przez firmę 
wyzwol.com w 2019 r. świadczą o tym, 
jak bardzo popularnym narzędziem 
w komunikacji jest wideo. Aż 96% osób 
wykorzystywało to rozwiązanie, aby lepiej 
zrozumieć działanie produktu lub usługi. 
Nie jest zatem kwestią, czy wykorzysty-
wać wideo do prezentacji firmy, ale jak to 
robić skutecznie. I na ten aspekt chciała-
bym szczególnie zwrócić uwagę – w jaki 
sposób realizować komunikację firmy przy 
pomocy filmów? Oto 5 sytuacji, w któ-
rych warto stosować wideomarketing.

1 Promocja nowego produktu
Nowy produkt często wiąże się ze znaczną 
liczbą pytań o możliwe zastosowanie, 
dostępne parametry i potencjalne obszary 
funkcjonowania. Według wspomnianych 
wyżej badań 79% respondentów stwier-
dziło, że film o firmie przekonał ich do 
zakupu danego rozwiązania.

W takich sytuacjach dobrze spraw-
dzają się także animacje. Są szczegól-
nie przydatne, gdy nasze rozwiązanie jest 
jeszcze w fazie opracowywania lub jest 
zupełnie nowe na rynku. W przypadku 
innowacji nie każdy produkt można poka-
zać w docelowym środowisku natural-
nym. Animacja pozwala na prostą i anga-
żującą wizualizację. Gdy zbieramy finanse 
na nasz projekt, z pewnością pomoże zro-
zumieć ideę nowego produktu.

2 Wprowadzanie usprawnień 
do istniejącego produktu
Zwykle nie przepadamy za zmianami 
i dość ostrożnie podchodzimy do ich 
wprowadzenia w życie. Jeżeli w urzą-
dzeniu kontrolki były w jednym miej-
scu, a w nowym są w zupełnie innym – 

możemy spotkać się z oporem użytkow-
ników. Siła przyzwyczajenia jest tutaj 
ogromna i dopiero kilkakrotne użytkowa-
nie sprawia, że nabywamy nowe nawyki.

Często jednak zmiany są dużo bardziej 
zaawansowane. Dla zaoszczędzenia czasu 
warto skorzystać z filmu instruktażowego, 
w którym przedstawimy przyczynę tej 
zmiany i działanie nowego rozwiązania. 
Mimo że nie zawsze takie wyjaśnienie 
wydaje się intuicyjne, to nasz użytkownik 
powinien wiedzieć, dlaczego postanowi-
liśmy wprowadzić inne funkcjonalności, 
o co je poszerzamy, a które z dotychcza-
sowych wycofujemy. Według badań firmy 
wyzwol.com, aż 68% internautów woli 
uczyć się o nowych produktach i usługach 
oglądając krótkie filmy.

W ten sposób oszczędza się nie tylko 
czas, ale i pieniądze – infolinia nie będzie 
tak bardzo zaangażowana. Dodatkowo 
zaprezentujemy firmę jako podmiot, który 
doskonale rozumie swoich odbiorców, dba 
o ich komfort, a także stale się rozwija.

3 Poszukiwanie nowych pracowników 
Poszukiwanie nowych pracowników spę-
dza niektórym firmom sen z powiek. Jest 
wiele czynników, które decydują o tym, 
że dana osoba finalnie zdecyduje się 
na współpracę z nami. Tym, co bardzo 
mocno sprzyja i otwiera oczy na możliwo-
ści rozwoju zawodowego pracowników, 
jest pokazanie firmy od środka.

W przypadku branży przemysłowej jest 
to zawsze duża ciekawostka – jak taka 
firma wygląda od wewnątrz? Jak wyglą-
dają warunki, w których powstają czuj-
niki, roboty czy drony? Zwykle skala 
działa na wyobraźnię, co potrafi być 
doskonałym narzędziem employer bran-
dingowym pod przyszłe zatrudnienia.

4 Budowanie wiarygodności firmy
Liczby zawsze robią wrażenie. Liczba 
pracowników, wielkość zamówień, 
powierzchnia fabryk czy laboratoriów. 
Połączenie tych informacji z filmem, 
na którym widzimy ludzi i przestrzeń 
w ruchu, stanowi dużo silniejszy przekaz. 
Wyobraźnia potrafi wiele nam podpowie-
dzieć, ale filmy zawsze działają imponu-
jąco. Przykładem są ujęcia z drona, poka-
zujące skalę zakładu produkcyjnego czy 
zaprezentowanie pracowników przy pracy. 

5 Stała edukacja o firmie i nowych 
produktach
YouTube ma już niemal jeden miliard 
użytkowników, co stanowi prawie 1/3 
wszystkich internautów. Własny kanał na 
tym portalu umożliwia budowanie spo-
łeczności wokół naszych produktów, edu-
kowanie o ich funkcjonowaniu i rozwoju. 
Można ogłaszać zmiany, pytać o sugestie 
poprawy, wciągać w dyskusję i budować 
zaangażowanie z klientami. 

Tempo pracy sprawia, że szukamy 
możliwości szybkiej i przystępnej eduka-
cji. Obrazem jesteśmy w stanie sprawniej 
i skuteczniej dotrzeć do odbiorcy. A to 
budzi jedno najważniejsze skojarzenie, 
że warto z nami pracować lub korzystać 
z naszych produktów. Dobrze opracowane 
materiały wyjaśniają zasady użytkowania. 
Dzięki temu zyskujemy ufność klientów 
i pewność, że szybko do nas wrócą.

Anita Kijanka Anita Kijanka jest właścicielką Come Cre-
ations Group. Na co dzień zajmuje się 
komunikacją medialną firm związanych 
z najnowszymi technologiami. Z wykształ-
cenia jest doktorem nauk społecznych.
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Czas to pieniądz, a zaprezentowanie działania naszego produktu za pomocą filmu znacząco przyśpiesza 
zrozumienie obszaru jego zastosowania. Nic zatem dziwnego, że wykorzystanie wideo do promocji 

rozwiązań z obszaru nowych technologii jest coraz powszechniejsze.

Wykorzystanie wideo w promocji 
rozwiązań hardware’owych

Anita Kijanka
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P odczas wyboru szafy do sterowni 
lub dla innego sprzętu użytkownicy 
mają do wyboru dwa rozwiąza-

nia: obudowy jednobryłowe, które produ-
kowane są przez gięcie i spawanie arku-
szy metalu, oraz obudowy modułowe, 
w których strukturę główną stanowi 
wewnętrzna rama z przyczepioną do niej 
zewnętrzną powłoką.

Z zewnątrz można nie dostrzec więk-
szych różnic, ale to właśnie one mogą 
decydować o wyższości obudów modu-
łowych do zastosowań w fabrykach czy 
zakładach przemysłowych. W dalszej czę-
ści artykułu przedstawiono pięć najważ-
niejszych zalet obudów modułowych. 

1 Wytrzymałość ramy
Różnica między obudową modułową 
a obudową jednobryłową jest jak różnica 
pomiędzy nadwoziem samonośnym a nad-
woziem zamocowanym na ramie w pojaz-
dach samochodowych. Samochody oso-
bowe zwykle mają nadwozie samonośne, 
ponieważ jest lżejsze, lecz w pojazdach 
przeznaczonych do ciężkich zadań, jak np. 
ciężarówki, wiele części nadwozia wspar-
tych jest na uniwersalnej ramie. 

W efekcie kolizja, która powoduje 
odkształcenie nadwozia, może naruszyć 
integralność struktury nadwozia samono-
śnego, jednak przy takich samych uszko-
dzeniach nadwozia modułowego, zbudo-
wanego na ramie, uszkodzenia mogą być 
mniejsze i wymagać drobnej naprawy.

Możliwość wymiany części na nowe, 
bez potrzeby cięcia i spawania, sprawia, 
że znacznie łatwiej modernizować szafę 
modułową na miejscu, z powodu nowych 
technologii lub zmiany sprzętu w szafie. 
Wytrzymałość szaf modularnych osiągana 
jest dzięki konstrukcji ramowej, gdzie 
rama składa się z profili metalowych oraz 
znajdujących się w niej wielu otworów 
rozmieszczonych w standardowej odle-
głości od siebie w taki sposób, aby popu-
larne akcesoria można było zamontować 
w jej wnętrzu bez potrzeby wiercenia lub 
spawania. Wiele modułowych konstrukcji 
możemy montować do siebie tyłem, przo-
dem lub w dowolnej innej konfiguracji, 
tak aby stworzyć wygodne połączenie.

2 Wszechstronność konstrukcji
Obudowy modułowe to także szybki spo-
sób na uzyskanie tego, czego potrzebu-
jemy, niższym kosztem niż w przypadku 
obudowy jednobryłowej. Wraz z rozwo-
jem technologii w takiej szafie możemy 
instalować nowy sprzęt sterujący, nie-
rzadko mniejszy i bardziej sprawny ener-
getycznie niż poprzedni.

Troy Miesse
Steve Sullivan

Szafy modułowe
Obudowa typu modułowego zapewnia uniwersalność i zajmuje 
mniej miejsca w porównaniu do obudowy jednobryłowej. 
Jakie są główne zalety używania szafy modułowej?

↖ Rys. 1. Połączone ze sobą szafy modułowe 
pozwalają na montaż większej ilości sprzętu 
sterującego przy ograniczonej przestrzeni.
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Jeśli zajdzie taka potrzeba, obudowa 
modułowa może zostać przekonfiguro-
wana na miejscu, umożliwiając instala-
cję nowszego, zajmującego mniej miej-
sca sprzętu lub dodatkowego oprzyrządo-
wania, zmniejszając ilość zajmowanego 
miejsca w fabryce. Obudowa modułowa 
wykonana jest z części, które mogą zostać 
zamienione miejscami, bez potrzeby 
wyrzucania czegokolwiek, cięcia lub spa-
wania. Konstrukcja modułowa umożliwia 
również łatwe dopasowanie i integrację 
z istniejącymi maszynami.

Szafy modułowe są bardziej uniwer-
salne i zajmują mniej miejsca niż szafy 
jednobryłowe.

Szafy modułowe są łatwe do regulacji 
lub rekonfiguracji na miejscu i można je 
dopasować do zmieniających się aplikacji.

Szafy modułowe możemy w prosty 
sposób wyposażyć w przegrody, co jest 
przydatne w przypadku zastosowań IT.

3 Konstrukcja i sposób zamawiania
Współczesne narzędzia do projektowania 
umożliwiają szybkie i proste planowanie 
rozkładu szaf modułowych, które mogą 
być projektowane i zamawiane za pomocą 
jedynie dwóch numerów seryjnych. 

Szafy modułowe mogą posiadać cer-
tyfikat standardów NEMA 250 oraz UL 

50/50E, oferując takie same standardy 
zabezpieczeń (3R 12 4 4X itd.) jak szafy 
jednobryłowe.

Wytrzymałość szaf modułowych zależy 
od ich ramy, a nie od poszycia. Ciężar 
zainstalowanego sprzętu spoczywa na 
pionowych belkach ramy, nie obciążając 
poszycia. Poszycie może być cieńsze i lżej-
sze, a także łatwiejsze do obróbki, pozwa-
lając na oszczędność czasu pracy i reduk-
cję kosztów dostawy.

Obudowa szafy jednobryłowej jest 
spawana z grubej blachy, a więc większą 
trudność sprawia wiercenie w niej otwo-
rów i dziur oraz wprowadzanie innych 
modyfikacji, polegających na montażu 
panelu lub drzwi i zawiasów. Szeroko 
otwierane drzwi są często niedostępne. 
Drzwi z zawiasami klasycznymi typu 
piano lub taśmowymi mogą być trudne 
do demontażu.

4 Przegrody
Szafy modułowe łatwo podzielić przegro-
dami, co umożliwia montaż sprzętu IT 
w tej samej szafie co urządzenia zasila-
jące. Może to pomóc zaoszczędzić miejsce 
w fabryce i sprawić, że możliwe będzie 
zainstalowanie sprzętu zasilanego róż-
nym napięciem jednofazowym 120 V 
lub 240 V w przypadku jednego rodzaju 

sprzętu i trójfazowym 400 V dla innego 
sprzętu, a wszystko to termicznie i elek-
trycznie odizolowane w tej samej szafie.

Termiczna izolacja oznacza, że w danej 
obudowie możemy umieścić kilka typów 
sprzętu z różnymi wymaganiami co do 
chłodzenia, bez potrzeby posiadania osob-
nych szaf z różnymi systemami chłodze-
nia. Przedział w szafie, który musi być 
odizolowany od powietrza zewnętrznego, 
a nawet utrzymany poniżej temperatury 
otoczenia, może wykorzystywać własne 
urządzenia chłodzące, podczas gdy reszta 
sprzętu znajdującego się w szafie może 
nie potrzebować takiego rozwiązania.

5 Dostępność typów i rozmiarów
Szafy modułowe, dostępne w standardo-
wych rozmiarach, mogą być także kon-
figurowane, aby pasowały do określo-
nej aplikacji, na przykład poprzez montaż 
pełnych lub częściowych drzwi, większej 
liczby paneli montażowych oraz w celu 
uzyskania dostępu do szafy z boku.

Troy Miesse Troy Miesse – Industrial Product Manager 
w firmie Rittal North America
Steve SullivanSteve Sullivan – Training and Development
Supervisor w firmie Rittal North America

CE

↙ Rys. 2. Standardy 
Nema i UL mogą 
pomóc w określe-
niu, które szafy 
nadają się do 
jakiego środowiska 
przemysłowego.
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