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Zdaniem wielu ekspertów automatyka przemysłowa znajduje się u progu nowej 
rewolucji, przechodząc przez gwałtowne zmiany technologiczne, adaptując nowe 
systemy i architektury sieciowe oraz zmierzając ku pełnej interoperacyjności urzą-
dzeń i systemów. Technologie przemysłowe, takie jak robotyka, chmura oblicze-
niowa, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz sztuczna inteligencja (AI), stają się 
coraz bardziej wszechobecne. Dokąd zatem będzie zmierzać automatyka przemy-
słowa w kolejnych latach i etapach rozwoju oraz jak ukształtuje ona przyszłość prze-
mysłu produkcyjnego? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na łamach naj-
nowszego wydania magazynu, w którym podejmujemy tematykę dotyczącą przyszło-
ści automatyki przemysłowej – jej ogromnego potencjału oraz możliwości związa-
nych z jej zastosowaniem. 

Z automatyką przyszłości wiąże się również technologia cyfrowych bliźniaków, 
która według przewidywań ekspertów najprawdopodobniej zagości na dobre w prze-
myśle, przyczyniając się do lepszej optymalizacji i zwiększenia efektywności zakła-
dów. Niektórzy twierdzą nawet, że cyfrowe bliźniaki są niezbędną formą organizacji 
dla technologii i aplikacji IIoT. 

Bez wątpienia współczesny przemysł produkcyjny znacząco się różni od tego 
sprzed kilku dekad. Smartfony zastąpiły notatniki papierowe, a codzienna praca 
zakładów produkcyjnych uległa ewolucji, czego przykładem jest sięganie po takie 
rozwiązania, jak analityka Big Data oraz systemy i moduły automatyki działające 
w czasie rzeczywistym. W jaki sposób przemysł produkcyjny doszedł do tego miej-
sca, w którym znajduje się dzisiaj? I co przyniesie jutro? Z tymi pytaniami próbują 
zmierzyć się eksperci w swoich autorskich artykułach, do lektury których serdecz-
nie zapraszamy. 

Poruszając temat przyszłości automatyki przemysłowej, nie sposób nie wspo-
mnieć również o robotyzacji produkcji, o której piszemy w najnowszym raporcie. 
Prezentujemy w nim opinie wybranych ekspertów, którym szczególnie bliska jest 
ta tematyka. 

Agata Abramczyk, redaktor naczelna
agata.abramczyk@trademedia.pl
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inżynierów i potrzeb związanych z ich 
kształceniem, przeprowadzone wśród czy-
telników Control Engineering Polska.

6 fabryka roku

6 W kierunku nowoczesnej produkcji, czyli 
laureaci konkursu Fabryka Roku 2019
Co roku w konkursie promowane są zakła-
dy wyróżniające się organizacją nowocze-
snej, innowacyjnej, przyjaznej dla środo-
wiska i bezpiecznej produkcji.  

8 Fotorelacja z uroczystej gali wręczenia 
nagród

13 Prezentacja laureatów VIII edycji konkursu 
Fabryka Roku 2019 w poszczególnych 
kategoriach

18 Pilkington Automo  ve Poland z tytułem 
Fabryki Roku 2019
Z Ryszardem Janią, prezesem zarządu 
pełniącym obowiązki Country Managera 
w NSG Group w Polsce i dyrektorem gene-
ralnym Pilkington Automo  ve Poland, 
rozmawia Bohdan Szafrański.

24 aktualności
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Industry Europe

24 Jaka jest rola open source, a jaka 
zamkniętych rozwiązań?

25 Liczba dostawców usług mobilnych wy-
korzystujących technologie predykcyjne 
podwoi się do 2025 r.

26 Autonomiczne roboty mobilne w po-
szczególnych sektorach przemysłu: raport

26 Startuje 25. edycja nagrody naukowej 
Siemensa

28 Bosch Rexroth modernizuje system 
hydrauliczny wieży Eiffl  a

34 temat numeru

34 Przyszłość automatyki przemysłowej
Nowe możliwości i potencjał
Automatyka przemysłowa znajduje się 
u progu nowej rewolucji, przechodząc 
gwałtowne zmiany technologiczne.

37 Technologia cyfrowych bliźniaków tworzy
automatykę przyszłości
Cyfrowe bliźniaki przyczyniają się do lep-
szej optymalizacji i zwiększenia efektyw-
ności łańcucha dostaw funkcji automatyki.

39 Więcej danych – ewolucja nowoczesnego 
przemysłu produkcyjnego
IIoT i Przemysł 4.0 to powszechnie już zna-
ne koncepcje rozwojowe aplikacji prze-
mysłowych, jednak wciąż nie zostały one 
równie powszechnie zaadaptowane.

42 Edukacja pracowników a efektywność 
sterowania procesami przemysłowymi
Efektywność sterowania procesami 
w przemyśle wymaga ciągłej, systematycz-
nej edukacji pracowników w celu opty-
malnego wykorzystania technologii.

48 raport

ROBOTYKA TO PRZYSZŁOŚĆ NOWO
CZESNEJ PRODUKCJI
Robotyzacja produkcji jest standardem 
w przemyśle motoryzacyjnym, a w ostat-
nich latach również inne branże inwestują 
znaczne środki w robotyzację.

55 sterowanie

55 Zmiana w technologiach oraz projekto-
waniu systemów sterowania
Realizacja projektów przy użyciu środowi-
ska wirtualnego, wysoce zintegrowanego 
z systemem sterowania procesem.
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czonego personelu i zrozumienia kluczo-
wych elementów realizowanych operacji.

62 fabryka 4.0

62 Wyzwania. Analityka Big Data
Potrzeba wdrażania analityki Big Data oraz 
najbardziej istotne problemy i wyzwania 
związane z akwizycją danych w przemyśle.

64 Inteligentna produkcja – wykorzystanie
danych zebranych i przetwarzanych 
w czasie rzeczywistym
Inteligentna produkcja oraz technologie 
związane z IIoT mogą wykorzystywać dane 
zbierane i przetwarzane w czasie rzeczywi-
stym do optymalizacji procesów i kosztów.

66 Technologia AR pomoże rozwiązać problem 
braku wykwalifi kowanych pracowników
W artykule podano osiem wiodących apli-
kacji AR z tego obszaru, w oparciu o ankie-
tę fi rmy IHS Markit.

68 5 kroków do inteligentnej produkcji
Inteligentna produkcja pozwala na szybkie
tworzenie aplikacji do współpracy człowie-
ka, systemów i zasobów, jej wdrożenie wy-
maga jednak pokonania kilku problemów.
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Według raportu World Economic Forum (WEF) cyberataki 
to jedno z pięciu największych zagrożeń w 2020 roku. 
Dotyczy to również firm: według badań aż 44% przedsię-
biorstw ponosi z tego powodu straty finansowe.

Paradoks polskiej cyfryzacji – zbieranie 
danych do... szuflady
Zdecydowana większość przedsiębiorstw uznaje analizę 
danych za kluczowy obszar transformacji cyfrowej, mający 
istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. 
Niestety tylko co czwarta firma wykorzystuje posiadane 
dane do celów analitycznych.

Łatwość użycia urządzeń pomiarowych
W czasach, gdy smartfony i komputery są na tyle łatwe 
w obsłudze, że nie wymagają już szczegółowych instrukcji, 
a wysokiej jakości treści multimedialne są dostępne dzięki
szybkim łączom, urządzenia pomiarowe muszą spełniać 
te same wymagania. Użytkownicy nie chcą już czekać i mar-
nować czasu na naukę skomplikowanych interfejsów. 
Liczą się szybkość i ergonomia.

TOP 5 najchętniej czytanych 
artykułów w 2019 roku
• Programowanie sterowników PLC – porady dla inżynierów
• Technologie AR i VR wspierają przemysł na 7 sposobów
• Programowanie obiektowe kontra drabinkowe
• Automatyczny dobór nastaw regulatorów PID 
• Rodzaje czujników i najlepsze praktyki zawodowe

Codziennie nowe informacje na:

www.controlengineering.pl

Aktualności

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

Nie Przemysłowa Wiosna, 
a Przemysłowa Jesień

 
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 
subskrybentów prenumeraty drukowanej, 
a także dla prenumeratorów wersji cyfrowej 
magazynu. Prenumeratę można zamówić na 
stronie: www.controlengineering.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 wersji 
drukowanej wraz z magazynem. Publikacje 
dostępne są też w wersji cyfrowej na stro-
nie: www.controlengineering.pl. Najnowszy 
dodatek to „Sterowanie, Silniki i Napędy”.
 

Raporty 

Wszystkie raporty drukowane w Control 
Engineering Polska dostępne są pod adre-
sem: www.controlengineering.pl. 
Trzy najnowsze to:
• Robotyka to przyszłość produkcji
• Internet Rzeczy w przemyśle
• Systemy wizyjne

Automatyzacja procesu Kontrola procesu Automatyka maszyn Sieci i komunikacja Fabryka 4.0 Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia, praca
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Programowanie 
 sterowników
Postęp w dziedzinie oprogramowania i sprzętu 
przyczynia się do zmniejszenia ilości zadań 
związanych z programowaniem

  Migracja rozproszonych systemów 
sterowania (DCS)

  Modernizacja uk adów silnikowych 
w maszynach produkcyjnych

20
20

www.controlengineering.pl, www.utrzymanieruchu.pl
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P rzedstawiamy pięć najbardziej 
istotnych wniosków z badania 
dotyczącego kompetencji przy-

szłych inżynierów i potrzeb związanych 
z ich kształceniem, przeprowadzonego 
wśród czytelników magazynu Control 
Engineering Polska.

1 Podstawowym wnioskiem płynącym 
z ankiety jest brak na rynku odpowied-
nio wykwalifikowanych inżynierów. Trud-
ności z ich znalezieniem wskazało aż 88% 
badanych. 

2 Jak zauważyła większość ankietowa-
nych, inżynierom brakuje po równo mięk-
kich i twardych kompetencji (54%), ok. 
jednej czwartej badanych wskazało jedy-
nie na kompetencje twarde, techniczne 
(27%), zaś około jednej szóstej – tylko na 
kompetencje miękkie (15,5%). Kolejne 
pytanie było rozwinięciem tego problemu, 

spytaliśmy bowiem, jakich konkretnie 
kompetencji miękkich brakuje inżynie-
rom. Najwięcej wskazań miały: umie-
jętność podejmowania decyzji (57,5%), 
przedstawienia trudnych problemów tech-
nicznych w sposób jasny i zrozumiały 
(54%) i kreatywność (46%). Około 30% 
respondentów wśród brakujących kompe-
tencji wymieniło: umiejętność planowa-
nia czasu (38,5%), kompetencje kierowni-
cze (35%) i umiejętność radzenia sobie ze 
stresem (34,5%).

3 Ankietowani wskazali również, jakie 
kompetencje miękkie i twarde będą naj-
bardziej potrzebne u inżynierów w przy-
szłości. Wśród tych pierwszych wymie-
niono głównie zdolność rozumienia pojęć 
i koncepcji z innych dziedzin, czyli otwar-
tość na inne specjalizacje (54%), otwar-
tość na zmiany (50%), umiejętność 
podejmowania decyzji (46%), kreatyw-
ność (42%), umiejętność pracy w zespole 
(42%), planowania czasu (42%) i radze-
nia sobie ze stresem (42%). Jeśli chodzi 
o kompetencje twarde, wskazywano głów-

nie na umiejętność przetwarzania i anali-
zowania dużej ilości danych z wielu źró-
deł, ocenienia ich wagi i wiarygodności 
i wyciągania trafnych wniosków (57%), 
znajomość złożonych systemów ana-
lizy danych produkcyjnych (54%), znajo-
mość kwestii cyberbezpieczeństwa (50%), 
umiejętność integracji systemów sterowa-
nia z systemami IT (46%). 

4 Zapytaliśmy również o to, czy system 
edukacyjny przygotowujący do wejścia 
na rynek przyszłych inżynierów jest 
dostosowany do potrzeb współczesnych 
zakładów pracy. Aż 88,5% badanych 
odpowiedziało, że nie. Rozwinięciem tego 
tematu było pytanie o to, jakich zmian 
wymaga proces edukacji, aby kompeten-
cje przyszłych inżynierów były dostoso-
wane do potrzeb rynku i wymagań zakła-
dów pracy. Najwięcej ankietowanych 
wskazało na konieczność tworzenia dedy-
kowanych kierunków czy staży w firmach 
jeszcze w ramach studiów (77%), kładze-
nia nacisku na naukę języków obcych, 
pozwalającą odnaleźć się w międzyna-
rodowych zespołach (54%), zapewnie-
nia przyszłym inżynierom solidnej wie-
dzy ogólnej (46%), wyszukiwania przez 
firmy talentów we współpracy z uczel-
niami (42%).

5 Zadaliśmy także pytanie, jak firmy 
mogą najskuteczniej rozwijać kompetencje 
inżynierów, aby były one odpowiedzią na 
potrzeby współczesnego przemysłu. Więk-
szość badanych odpowiedziało, że organi-
zując i finansując szkolenia, kursy, warsz-
taty z zakresu kompetencji technicznych 
(73%), ponad połowa – zapewniając inży-
nierom stale nowe wyzwania techniczne 
i różnorodne projekty do realizacji (54%), 
a połowa badanych wskazała na tworze-
nie odpowiednich programów rozwoju 
oraz organizowanie i finansowanie szko-
leń, kursów, warsztatów z zakresu kompe-
tencji miękkich (50%).

CE

Kompetencje 
i kształcenie inżynierów

   88%  badanych wskazało na trud-
                           ności ze znalezieniem odpo-
wiednio wykwalifikowanych inżynierów.

   57%  respondentów odpowie-
                           działo, że w niedalekiej przy-
szłości wśród kompetencji twardych najbar-
dziej inżynierom będzie potrzebna umiejęt-
ność przetwarzania i analizowania dużej ilo-
ści danych z wielu źródeł.

Anna Witkowska

Kompetencje miękkie, które będą najbardziej potrzebne 
inżynierom w niedalekiej przyszłości 

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska
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Bohdan Szafrański

Co roku w konkursie Fabryka 
Roku nagradzane są firmy 
i osoby, które w ocenie jury

w szczególny sposób wyróżniły się w pol-
skim przemyśle. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań oraz bardzo dobrej 
organizacji działań w różnych obszarach 
budują one w swoich zakładach nowocze-
sne, innowacyjne, proekologiczne i bez-
pieczne środowisko produkcyjne.

Konkurs organizowany jest od 2006 r., 
a jego zasady zostały opracowane na pod-
stawie założeń plebiscytu Top Plant, stwo-
rzonego przez redakcję magazynu Plant 
Engineering. W pięciu edycjach konkursu
Fabryka Roku przyznawana była tylko 
jedna nagroda – w kategorii Fabryka roku.
W tym roku wyróżnienia oraz tytuły 
Fabryki Roku zostały wręczone w:

→ 7 kategoriach specjalistycznych: Przemysł 
4.0, Utrzymanie ruchu, Pracodawca roku,
Badania i rozwój, Zielona fabryka, Inno-
wacyjna fabryka i Bezpieczna fabryka;

→ 8 kategoriach branżowych: Motoryza-
cyjna, Spożywcza, Elektroniczna i elektro-
techniczna, Chemiczna i tworzyw sztucz-
nych, Metalowa, Meblowa i wyposażenia 
wnętrz, Lotnicza i kosmiczna oraz FMCG;
Podobnie jak w zeszłym roku, wręczono 
dwie nagrody specjalne: 

→ Dostawca roku – nagroda przyznawana 
przez redakcje magazynów Control Engi-
neering Polska oraz Inżynieria i Utrzyma-
nie Ruchu, a także przez Wydawnictwo 
Trade Media International dla dostawców 
rozwiązań z zakresu automatyki przemy-
słowej, logistyki oraz utrzymania ruchu. 
W tym roku została ona wręczona w czte-
rech kategoriach: Smart Factory, Logi-
styka, intralogistyka, Utrzymanie ruchu 
oraz Automatyka przemysłowa;

→ CEO roku
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie
nagrody głównej w kategorii Fabryka roku. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 
ponad 60 zakładów produkcyjnych. Do 
finału przeszło 18. Oceniane one były 
przez jury konkursowe w składzie:

→ Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych pro-
jektów – FANUC Polska,

→ Krzysztof Bober, dyrektor Zakładów Grupy
 Przemysłowej w Polsce – 3M Wrocław,

→ Ireneusz Borowski, Country Manager 
Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary – Dassault Systèmes,

→ Paweł Drab, prezes zarządu – Lean-Tech,
→ Krzysztof Kamiński, prezes zarządu – Alnea,
→ Grzegorz Kazana, członek zarządu 

– British American Tobacco Polska,
→ Tomasz Łapa, dyrektor zarządzający 

– ACO Elementy Budowlane,
→ Łukasz Niesłuchowski, Country Director 

i członek zarządu – Rockwell Automation,

→ Piotr Pyzio, dyrektor zakładu Robert 
Bosch w Mirkowie,

→ Paweł Rutecki, dyrektor rozwoju i inwe-
stycji – Impexmetal Aluminium Konin,

→ Jarosław Smulski, Senior Program 
Manager – IDC Polska,

→ Andrzej Soldaty, prezes zarządu fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości,

→ Zbigniew Szpak, prezes zarządu KAPE,
→ Mariusz Twardawa, dyrektor działu tech-

nicznego Zakładu Produkcji Kotłów 
– RAFAKO,

→ Stefan Życzkowski, prezes zarządu 
– ASTOR,

→ Marek Wzorek, CEO w firmie ecoCoach.

Głównym partnerem wydarzenia, a także 
sponsorem nagród w kategoriach Prze-
mysł 4.0 oraz Fabryka roku była firma 
Dassault Systèmes. Sponsorami nagród 
w poszczególnych kategoriach były także 
firmy:

→ w kategorii Badania i rozwój – FANUC,
→ Zielona fabryka – STENA Recycling,
→ Innowacyjna fabryka – ASTOR, 
→ Bezpieczna fabryka – Lean Tech,
→ Branża spożywcza – Microsoft,
→ Branża elektroniczna i elektrotechniczna 

– Panattoni Europe,
→ Branża chemiczna i tworzyw sztucznych 

– Jasol, 
→ Branża metalowa – Digital TeamMates,
→ Branża FMCG – Rockwell Automation,
→ CEO roku – Lean Tech.

W kierunku nowoczesnej produkcji, 
czyli laureaci konkursu 

Fabryka Roku 2019
Wydawnictwo Trade Media International i magazyny branżowe Inżynieria i Utrzymanie Ruchu 

oraz Control Engineering Polska już po raz ósmy zorganizowały konkurs Fabryka Roku. 
Nagrodę główną – tytuł Fabryki Roku 2019 w kategorii Fabryka roku – otrzymała 

firma Pilkington Automotive Poland, producent szyb samochodowych. Gala wręczenia 
nagród odbyła się 4 grudnia w warszawskim Hotelu Marriott, po zakończonej 

III edycji konferencji Fabryka Roku.

VIII EDYCJA KONKURSU
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Przemysł 4.0
Nałęczów Zdrój 

•

Utrzymanie ruchu
Lafarge Cement 

•

Pracodawca roku
Netbox PL 

•

Badania i rozwój
CCC 

•

Zielona fabryka
FAMED Żywiec

oraz ex aequo
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

•

Innowacyjna fabryka
Pilkington Automotive Poland

(wyróżnienie)

Netbox PL (wyróżnienie)
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Bezpieczna fabryka
Collins Aerospace Wrocław

(wyróżnienie)
Pepsi Cola General Bottlers Poland 

•

Branża motoryzacyjna
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

•

Branża spożywcza 
Danone 

•

Branża elektroniczna i elektrotechniczna
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

•

Branża chemiczna i tworzyw sztucznych
Flukar 

•

Branża metalowa 
ArcelorMittal Poland

•

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz
Kronospan Polska 

•

Branża lotnicza i kosmiczna
Collins Aerospace Wrocław

Branża FMCG 
Hermes 

•

Dostawca roku 
Smart Factory
Microsoft 

•

Dostawca roku
Logistyka, intralogistyka

Lean-Tech

•

Dostawca roku
Utrzymanie ruchu

FlexLink Systems Polska 

•

Dostawca roku 
Automatyka przemysłowa

Mobile Industrial Robots

•

CEO roku
Magdalena Jagiełło, prezes zarządu 

FINAL (wyróżnienie)
Maciej Kunda, prezes zarządu

Mondi Świecie

•

Nagroda główna: Fabryka roku
Pilkington Automotive Poland

Wyróżnienia i tytuły Fabryki Roku 2019 w poszczególnych kategoriach,
tytuły Dostawcy Roku 2019 i CEO Roku 2019
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Nałęczów Zdrój 
Od lewej: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary w firmie Dassault Systemès oraz Wojciech Błaszczak, 
dyrektor operacyjny w firmie Nałęczów Zdrój

Przemysł 4.0

Lafarge Cement 
Od lewej: Stanisław Sobczyk, wiceprezes 
Lafarge Cement oraz Dariusz Karwasiński, 
członek zarządu firmy iLABO

Innowacyjna fabryka

Netbox PL (wyróżnienie)
Od lewej: Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
oraz Jakub Giermaziak, prezes zarządu Netbox PL

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Badania i rozwój Zielona fabryka

CCC
Od lewej: Daria Sulgostowska, Global Corporate Communications Manager 
w firmie CCC oraz Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych projektów w firmie Fanuc

FAMED Żywiec
Michał Grossy, Marketing & Product Manager 
w firmie FAMED Żywiec
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Utrzymanie ruchu Pracodawca roku

Netbox PL 
Od lewej: Piotr Radziszewski, Sales Director w firmie Sodexo
oraz Jakub Giermaziak, prezes zarządu Netbox PL

Innowacyjna fabryka Bezpieczna fabryka

Collins Aerospace Wrocław (wyróżnienie)
Paweł Drab, prezes firmy Lean-Tech
oraz Radek Majda, dyrektor generalny w firmie Collins Aerospace Wrocław

Zielona fabryka Innowacyjna fabryka

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Pilkington Automotive Poland (wyróżnienie)
Od lewej: Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
oraz Janusz Kobus, Business Development Director, wiceprezes zarządu 
firmy Pilkington Automotive Poland

VIII EDYCJA KONKURSU



Flukar 
Od lewej: Michał Samborski, Head of Development w firmie Panattoni Europe
oraz Sebastian Żywczyk, dyrektor sprzedaży przemysłowej w firmie Jasol
i Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych w firmie Flukar 

Pepsi-Cola General Bottlers Poland
Od lewej: Paweł Drab, prezes firmy Lean-Tech oraz Bartłomiej Malczyk, 
starszy kierownik Zakładów Produkcyjnych Napoje 
w Pepsi-Cola General Bottlers Poland

Collins Aerospace Wrocław
Od lewej: Marek Orłowski, dyrektor handlowy w firmie Datacomp
oraz Radek Majda, dyrektor generalny w firmie Collins Aerospace Wrocław

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Hermes
Od lewej: Łukasz Niesłuchowski, Country 
Director i członek zarządu w firmie Rockwell 
Automation oraz Vasileios Zanganas, 
wiceprezes firmy Hermes

Bezpieczna fabryka

Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Branża lotnicza i kosmiczna

Branża motoryzacyjna
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Danone
Od lewej: Hieronim Piotrowski, Marketing Manager w firmie Microsoft
oraz Ireneusz Kaczmarczyk, kierownik produkcji w firmie Danone

ArcelorMittal Poland 
Marlena Kowalska, kierownik wsparcia  – koordynator projektu 
Bezpieczeństwo to MY w firmie ArcelorMittal Poland

Kronospan Polska 
Od lewej: Filip Polit, menedżer sprzedaży krajowej w firmie Flexsim
oraz Jakub Piniarski, HR Manager w firmie Kronospan Polska

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
Dariusz Bogacz, menedżer ds. public relations 
w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 

Microsoft 
Wojciech Życzyński, dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, 
Małych i Średnich Firm oraz Partnerów w firmie Microsoft

Branża metalowa

Branża FMCG Dostawca roku – Smart Factory 

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Branża spożywcza Branża elektroniczna i elektrotechniczna

VIII EDYCJA KONKURSU



Lean-Tech 
Krzysztof Szafraniec, członek zarządu i dyrektor 
ds. technicznych w firmie Lean-Tech

Maciej Kunda, prezes zarządu Mondi Świecie (nagrodzony)
Bogusław Bielecki, członek zarządu i dyrektor finansowy 
w firmie Mondi Świecie (odbierający nagrodę)

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

FlexLink Systems Polska
Mateusz Chrzanowski, inżynier aplikacji 
w firmie FlexLink Systems Polska

Pilkington Automotive Poland
Ryszard Jania, prezes zarządu i dyrektor generalny 
w firmie Pilkington Automotive Poland

Magdalena Jagiełło, prezes zarządu firmy FINAL (wyróżnienie)
Bartosz Tworek, dyrektor zakładu (odbierający wyróżnienie)

Dostawca roku – Logistyka, intralogistyka

Dostawca roku – Automatyka przemysłowa CEO roku

CEO roku Fabryka roku

Dostawca roku – Utrzymanie ruchu
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ArcelorMittal Poland

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża metalowa 

ArcelorMittal Poland jest największym 
producentem stali w Polsce, skupiającym 
ok. 70% krajowego potencjału produk-
cyjnego, a także największym producen-
tem koksu w Europie. Firma produkuje: 
wyroby długie, takie jak kształtowniki, 
szyny i akcesoria kolejowe, obudowy gór-
nicze, a także wyroby płaskie, wykorzy-
stywane przez przemysł motoryzacyjny, 
AGD i budowlany. Firma podejmuje dzia-
łania na rzecz ciągłego zmniejszania 
wpływu prowadzonej działalności na śro-
dowisko naturalne, a także doskonalenia 
procesów i mechanizmów kontroli czynni-
ków ryzyka w obszarze BHP.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Fabryka zmywarek BSH w Łodzi powstała 
w 10 miesięcy, jej powierzchnia to 58,5 
tys. m². Jest największym obiektem pro-
dukcyjnym AGD w Europie, zdolnym 
do produkcji 3 mln urządzeń rocznie. 
W zakładzie zastosowano najnowocze-
śniejsze rozwiązania z zakresu Przemysłu 
4.0. Budynek został wyposażony w inteli-
gentny system zarządzania. System chło-
dzenia maszyn oraz klimatyzacji charakte-
ryzuje się wysoką efektywnością energe-
tyczną. W zakładzie ruszy produkcja urzą-
dzeń wyposażonych w system Home Con-
nect – autorskie rozwiązanie BSH, oparte 
na technologii Internetu Rzeczy.

Collins Aerospace Wrocław jest liderem 
w zakresie zaawansowanych technologicz-
nie i inteligentnych rozwiązań dla global-
nego przemysłu lotniczego i obronnego. 
Wrocławski zakład zajmuje się produk-
cją układów paliwowo-regulacyjnych do 
silników lotniczych oraz układów, wyro-
bów i detali hydraulicznych, służących do 
sterowania i kontroli lotu w samolotach 
i śmigłowcach.

Collins Aerospace Wrocław podejmuje 
działania na rzecz bezpieczeństwa przy 
jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. W firmie wdrożony jest korporacyjny sys-
tem zarządzania BHP i ochroną środowiska, który zapewnia systemowe podejście do 
wszelkich aspektów z obszaru bezpieczeństwa, w tym: identyfikacji zagrożeń, oceny 
ryzyka oraz zapewnienia właściwych środków kontroli tych zagrożeń. Firma promuje 
zasadę „osobistego wyboru”, wskazującą pracownikom konieczność podejmowania 
właściwych i świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa własnego i innych. 
W Collins Aerospace Wrocław obowiązują kompleksowe programy dotyczące wszel-
kich aspektów bezpiecznego wykonywania prac, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
niebezpiecznych. Są to m.in. program pracy na wysokości, program pracy w przestrze-
niach zamkniętych, bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo maszynowe, program 
Lockout/Tagout. Z uwagi na złożoną produkcję, o możliwym wpływie na wszystkie 
komponenty środowiska, firma objęta jest szeregiem wymagań prawnych oraz pozwo-
leń w zakresie ochrony środowiska. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 
zapewnienia efektywności energetycznej firma wdrożyła wiele dobrych praktyk w zakre-
sie zarządzania energią. 

Collins Aerospace Wrocław
Fabryka Roku 2019 w kategorii Branża lotnicza i kosmiczna
Wyróżnienie w kategorii Bezpieczna fabryka

CCC

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Badania i rozwój

CCC jest jednym z największych produ-
centów obuwia w Europie. W Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polko-
wicach firma uruchomiła kolejną nowo-
czesną halę wysokiego składowania. 
Nowy obiekt ma wysokość 22 m i jest 
wyposażony w inteligentne i przyjazne dla 
środowiska rozwiązania – system oświe-
tlenia DALI LED, 20 maszyn typu VNA – 
wózków systemowych do pracy w bardzo 
wąskich korytarzach, stacje ładowania 
baterii w technologii litowo-jonowej oraz 
regały wysokiego składowania. Inwestycja 
pozwoliła na znaczące usprawnienie pro-
cesów magazynowych.

Laureaci VIII edycji konkursu Fabryka Roku
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Danone

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża spożywcza 

Fabryka Danone w Bieruniu to jeden 
z największych zakładów produkcyj-
nych Danone na świecie, charakteryzu-
jący się dużą kompleksowością działania. 
Na 13 liniach produkcyjnych produkowa-
nych jest ponad 260 wariantów produk-
tów mlecznych, które trafiają do 25 kra-
jów europejskich, a także na rynek w Sta-
nach Zjednoczonych. Misją Danone jest 
nieść zdrowie poprzez żywność tak wielu 
ludziom, jak to możliwe. W myśl wizji 
„One Planet. One Health” firma inspi-
ruje konsumentów do dokonywania wła-
ściwych wyborów w kontekście zdrowia 
i środowiska naturalnego.

FAMED Żywiec

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Zielona fabryka

FAMED Żywiec wytwarza rocznie ponad 
3 tys. egzemplarzy: łóżek szpitalnych, sto-
łów operacyjnych, wózków do transportu 
pacjentów. Konsekwentnie doskonali pro-
cesy technologiczne, inwestując w precy-
zyjny, energooszczędny i niskoemisyjny 
park maszynowy oraz doskonaląc proce-
dury. Firma zrealizowała kilkanaście pro-
jektów w zakresie czystszej produkcji 
oraz wdrożyła dobre praktyki gospodarki 
obiegu zamkniętego, co przyniosło rekor-
dowe efekty. Wykorzystuje ona rocznie 
kilkaset ton różnych materiałów, z czego 
jedynie 0,05% odpadów poprodukcyj-
nych trafia do składowania.

Flukar

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Flukar to producent środków smarnych,
płynów eksploatacyjnych i rozpuszczalni-
ków. W zakładzie produkowane są wyroby
stanowiące wynik prowadzonych analiz 
właściwości surowców, olejów przepra-
cowanych, asfaltów, emulsji asfaltowych 
oraz rozpuszczalników węglowodorowych, 
a także wyniki prac B+R w takich obsza-
rach, jak: innowacyjne metody zagospo-
darowania olejów z odpadów przepraco-
wanych, zaawansowane metody anali-
tyczne w zakresie rozpoznawania parame-
trów odpadów z branży petrochemicznej 
czy ocena jakości produkowanych środ-
ków smarnych podczas ich eksploatacji.

Hermes

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża FMCG 

Hermes jest jednym z największych roz-
lewników naturalnej wody źródlanej i pro-
ducentów napojów smakowych. Podstawą 
realizowanej produkcji są naturalne wody 
– źródlana i mineralna – czerpane z otwo-
rów czwartorzędowych, znajdujących się 
w jednym z najbardziej czystych ekolo-
gicznie rejonów Wielkopolski. Woda nie 
jest poddawana procesowi uzdatniania, 
ale dostarczana na rynek w postaci natu-
ralnej. Firma wdraża rozwiązania mające 
na celu ograniczenie ilości ścieków, np. 
system czyszczenia maszyn CIP (Cleaning-
-in-Place) czy linia rozlewnicza wyposa-
żona w automatyczne stacje mycia.

Kronospan Polska

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Kronospan Polska jest producentem płyt 
drewnopochodnych – wiórowych, suro-
wych płyt MDF i HDF oraz melamino-
wanych płyt MDF. W zakładzie w Szcze-
cinku produkowane są także płyty wió-
rowe melaminowane oraz lakierowane 
płyty HDF. Kronospan jest największym 
dostawcą płyt drewnopochodnych dla 
rynku meblowego w Polsce. Prowadzi pro-
dukcję w ramach zrównoważonego roz-
woju, stosując innowacyjne technologie. 
Misją firmy jest produkcja wyrobów przy 
najmniejszym zużyciu surowców, z mak-
symalną wydajnością, przy najmniejszej 
możliwej ingerencji w środowisko.

Lafarge Cement

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu zorganizowane jest 
w cementowni w oparciu o zintegrowany 
system zarządzania SAP. Jego częścią jest 
specjalny moduł pozwalający zarządzać 
pracami UR na zasadzie notyfikacji, tzw. 
work order system. Wszelkie działania, 
zarówno prewencyjne, jak i korekcyjne, są 
priorytetyzowane, przygotowywane, har-
monogramowane, a następnie realizowane 
i raportowane. System obejmuje wszyst-
kie aspekty funkcjonowania zakładu – 
także zakupy usług i części, księgowość 
oraz raportowanie produkcji. W 2019 r. 
firma rozpoczęła prace nad wdrożeniem 
sztucznej inteligencji w UR.
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Nałęczów Zdrój

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Przemysł 4.0

Nałęczów Zdrój jest producentem wody 
mineralnej Cisowianka. W 2019 r. firma 
wdrożyła nowoczesne narzędzie do kon-
troli i poprawy procesów produkcyjnych 
zgodne z ideą Przemysłu 4.0, bazujące 
na monitorowaniu stanu maszyn z wyko-
rzystaniem technologii IoT w chmurze. 
System tworzy wirtualny obraz fabryki, 
w której sygnały i chwilowe wartości cha-
rakteryzujące proces są „fotografowane” 
kilkanaście razy na sekundę, obrazy te 
są przetwarzane, a następnie tworzone 
są podpowiedzi dla uczestników procesu, 
jakie działania należy podjąć, aby nie 
doszło do nieplanowanych przestojów.

Zakład Mercedes-Benz Manufacturing 
Poland jest pierwszą w Polsce fabryką 
czterocylindrowych silników benzyno-
wych i wysokoprężnych oraz baterii elek-
trycznych do samochodów osobowych 
Mercedes-Benz. Jest przykładem połą-
czenia najwyższych standardów branży 
motoryzacyjnej z ideą Przemysłu 4.0. 

Rozwiązania zastosowane w zakładzie 
obejmują automatyzację i robotykę, wir-
tualną rzeczywistość, technologie Inter-
netu Rzeczy, przetwarzanie w chmurze czy inteligentne systemy (smart systems). W pro-
cesie produkcji stosowany jest m.in. system zarządzania informacjami w czasie rzeczy-
wistym oraz cyfrowe zarządzanie halą produkcyjną. Do transportu materiałów wykorzy-
stywane są zdalne systemy, których status można śledzić za pomocą komunikacji RFID. 
W fabryce stosowane jest zdalne diagnozowanie usterek oraz pomoc specjalistów przy 
naprawach (guided maintenance). Wszystkie linie produkcyjne zbudowane są według 
standardu AGIPRO (agile production), co pozwala na ogromną elastyczność w dostoso-
wywaniu produkcji do wymogów klientów.

Obok wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji, fabryka jest 
zupełnie neutralna, jeśli chodzi o emisję CO2. Zrezygnowano z energii, którą pozyskuje 
się z paliw kopalnych, na rzecz źródeł odnawialnych, czyli wiatru (park elektrowni 
wiatrowych w Taczalinie) i biomasy (wykorzystanie zrębków drewna z plantacji tzw. 
wierzby energetycznej). W fabryce zastosowano ponadto centralny system oczyszczania 
chłodziwa z procesu obróbki oraz system zarządzania chemią „Sigma DX”.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Fabryka Roku 2019 w kategorii Branża motoryzacyjna
Fabryka Roku 2019 w kategorii Innowacyjna fabryka
Fabryka Roku 2019 w kategorii Zielona fabryka

Netbox PL jest producentem opakowań 
jednostkowych z tektury litej i kaszerowa-
nej, opakowań transportowych oraz 
premium. 

Firma buduje swoją markę na takich 
wartościach, jak: wiarygodny praco-
dawca, zrównoważony rozwój, najwyższa 
jakość, koncentracja na kliencie, doskona-
łość operacyjna.

Netbox PL zatrudnia 426 osób. Rota-
cja pracowników w firmie na koniec wrze-
śnia 2019 r. ulokowała się na poziomie 

0,98%, w ubiegłych latach poziom ten wynosił: 1,98% w 2018 r. oraz 2% w 2017 r. 
Firma przykłada dużą wagę do rozwoju obecnych oraz przyszłych pracowników, dlatego 
angażuje się w organizację m.in. praktyk studenckich, także w systemie dualnym. 
Do tej pory 100% praktykantów po odbytym stażu zostało zatrudnionych w firmie. 
Poszukując kandydatów do pracy, Netbox PL stawia na osoby otwarte, które chcą się 
uczyć i rozwijać. Inne wymagania wobec przyszłych pracowników, bez względu na 
rodzaj stanowiska, to: zaangażowanie, inicjatywa, otwartość, kreatywność, elastycz-
ność. Netbox PL umożliwia kształtowanie i poszerzanie umiejętności oraz kompetencji
poprzez uczestniczenie pracowników w spotkaniach branżowych, konferencjach oraz 
szkoleniach otwartych i zamkniętych. Firma posiada wiele pozafinansowych instrumen-
tów motywujących.

Jednym z elementów strategii rozwoju Netbox PL jest innowacyjne podejście do spo-
sobu realizacji procesów (w tym procesów produkcyjnych). Od wielu lat w firmie funk-
cjonuje dział rozwoju technicznego, który projektuje i wdraża m.in. innowacyjne i pro-
totypowe rozwiązania logistyki wewnętrznej, np. automatyczne pola odkładcze. 

Netbox PL
Fabryka Roku 2019 w kategorii Pracodawca roku
Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna fabryka

Pepsi Cola General Bottlers Poland

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Bezpieczna fabryka

Pepsi Cola General Bottlers Poland inwe-
stuje w systemy zwiększające bezpie-
czeństwo pracy oraz kształtowanie kul-
tury bezpieczeństwa. Firma wdrożyła sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem, system 
Base Behavior Safety, zrealizowała pro-
jekty redukujące lub eliminujące zagro-
żenia w miejscu pracy, a także projekty 
ukierunkowane na poprawę warunków 
środowiska pracy (komfortu pracownika). 
Bardzo wiele zmian w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa było i jest inicjowanych 
przez pracowników. W efekcie liczba 
wypadków w firmie została zredukowana 
do zera (682 dni bez wypadku).
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FlexLink Systems Polska

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

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

Lean-Tech

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Logistyka, intralogistyka

Lean-Tech to firma oferująca systemy 
transportu wewnętrznego. Ma 10-letnie 
doświadczenie w projektowaniu i konstru-
owaniu systemów intralogistyki. Dostar-
cza całe linie produkcyjne oraz monta-
żowe i układnice magazynowe. Produkuje 
ponadto na potrzeby klienta roboty AGV 
oraz wdraża je do istniejących systemów 
logistycznych. Jako wykonawca oferuje 
pełną koordynację przy wdrożeniu syste-
mów transportu wewnętrznego. Uspraw-
nia procesy produkcyjne przez konstru-
owanie układów mechanicznych, elek-
trycznych czy automatyki, projektowanie 
instalacji, a także projekty logistyczne. 

Microsoft

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Smart Factory

Microsoft stworzył wzorcowy model 
fabryki zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0 
– Fabrykę Przyszłości. Firma dostarcza na 
swojej platformie rozwiązania branżowe 
ponad 30 partnerów, oferujących gotowe 
koncepcje dla każdej części przemysło-
wego łańcucha wartości. W Fabryce Przy-
szłości w centrum łańcucha wartości jest 
klient, a transformacja cyfrowa podpo-
rządkowana jest wymaganiom rynku. Jest 
to bardzo szeroki w swoim zakresie przy-
kład transformacji cyfrowej w pełnym 
łańcuchu wartości – od produkcji przez 
obszar sterowania i kontroli aż po zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem.

Mobile Industrial Robots

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Automatyka przemysłowa

Mobile Industrial Robots (MiR) rozwija 
i wprowadza na rynek zaawansowaną 
linię współpracujących, autonomicznych 
robotów mobilnych (AMR), które szybko 
i efektywnie kosztowo automatyzują 
intralogistykę, dając pracownikom swo-
bodę podejmowania bardziej wartościo-
wych działań. Przystosowane do autono-
micznego transportu materiałów o masie 
do 1 tony, roboty MiR zapewniają szybki 
zwrot z inwestycji, często poniżej roku. 
Mobile Industrial Robots działa poprzez 
rozbudowaną sieć partnerską na całym 
świecie. Siedziba firmy znajduje się 
w duńskim Odense.
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W TŁUMACZENIACH 

TECHNICZNYCH!

translate@trademedia.us
+48 22 852 44 15, + 48 506 036 262

www.translations.trademedia.us

Zapraszamy 
do przesłania plików 

do bezpłatnej wyceny!

  katalogi produktów   
instrukcje obsługi   

strony internetowe 
artykuły techniczne   

 broszury i inne

Możesz śmiało  
powierzyć nam  

do translacji swoje:

Tłumaczenia zwykłe 
i przysięgłe  

dla wszystkich branż 
związanych z produkcją,

przemysłem 
i budownictwem
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http://www.translations.trademedia.us


MARZEC/KWIECIEŃ 2020 17

Magdalena Jagiełło, prezes zarządu FINAL

Wyróżnienie w kategorii CEO roku 2019

Magdalena Jagiełło jest kobietą odno-
szącą sukcesy w biznesie, w branży 
aluminiowej, gdzie stanowiska mene-
dżerskie zajmowane są głównie przez 
mężczyzn. Jest zorientowana na wyniki 
i kieruje zespołem w taki sposób, by 
zwiększać wydajność przy jednoczesnym 
ograniczaniu kosztów i nieefektywności; 
do tego celu wykorzystuje najnowocze-
śniejsze metody zarządzania. Potrafi 
angażować menedżerów wyższego i śred-
niego szczebla w procesy zmian oraz 
promować odpowiedzialność za efekty 
finansowe. Zarządzana przez nią spółka 
w ciągu 5 lat zwiększyła wyniki finan-
sowe o ponad 100%.

Maciej Kunda, prezes zarządu Mondi Świecie 

CEO Roku 2019

Prezes Zarządu Mondi Świecie Maciej 
Kunda wraz z zespołem wdrożył nową 
strategię opartą na zasadzie ciągłego 
doskonalenia. Przeprowadzono szereg 
inwestycji, które spowodowały spro-
wadzenie do kraju najlepszych techno-
logii (BAT), znaczny wzrost produkcji, 
wzrost jakości produktów i serwisów, 
transformację energetyki na biopaliwową, 
wzrost recyklingu makulatury w skali 
kraju, a także przyniosły wzrost zatrud-
nienia i rozwój regionu. Jest prezesem 
Stowarzyszenia Papierników Polskich 
oraz członkiem zarządu Konfederacji 
Europejskiego Przemysłu Papierniczego 
(CEPI).

Pilkington Automotive Poland
Nagroda główna: Fabryka Roku 2019 w kategorii Fabryka roku
Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna fabryka

Pilkington Automotive Poland jest częścią koncernu NSG Group w ramach Grupy Auto-
motive i jednym z największych producentów szyb samochodowych na świecie. W opar-
ciu o najnowocześniejsze technologie firma produkuje wysokiej jakości, innowacyjne 
szyby do samochodów osobowych i ciężarowych największych globalnych marek moto-
ryzacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. pracowników.

Pilkington Automotive Poland stawia na nowoczesne rozwiązania pozwalające nadzo-
rować procesy produkcyjne, logistyczne i utrzymania ruchu (takie jak sieć przemysłowa 
pozwalająca na monitorowanie kluczowych parametrów online czy system MES oraz 
jego integracja z systemem ERP).

W firmie ogromną wagę przykłada się do bezpieczeństwa pracowników. Co roku 
wdrażane są programy stale je poprawiające. Realizowane są m.in. programy:

→ HPS (High Potential Severity) – procedura zgłaszania incydentów, zagrożeń oraz zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych – ich okoliczności i przyczyny są dokładnie analizowane 
i każdorazowo podejmowane są działania naprawcze;

→ SMAT (Safety Management Audit Training) – program obserwacji operatorów i stanowi-
ska pracy pod kątem niebezpiecznych zachowań oraz uwarunkowań;

→ Pedestrian safety – wprowadzanie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu pie-
szych: ograniczenie prędkości wózków widłowych, wydzielanie ciągów komunikacyj-
nych dla pieszych, stosowanie systemów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, luster dro-
gowych, znaków bezpieczeństwa itp.;

→ Safety Alert – wymiana informacji o zdarzeniach wypadkowych z innymi zakładami. 
Wszystkie programy i procedury komunikowane są wielotorowo, np. poprzez orga-

nizowany cyklicznie Dzień Bezpieczeństwa, codzienne spotkania czy wysyłane każdego 
poranka „Daily Safety Messages”.

Pilkington Automotive Poland z najwyższą powagą traktuje swoją odpowiedzialność 
w zakresie ochrony środowiska. Działalność prowadzona jest z poszanowaniem wszyst-
kich standardów wymaganych przez prawo, a w przypadkach, gdy lokalnie obowiązu-
jące przepisy nie są uznawane za wystarczające dla danego aspektu działalności, wyko-
rzystuje się korporacyjne standardy Grupy. 

Pilkington Automotive Poland prowadzi aktywne działania w zakresie CSR – społecz-
nej odpowiedzialności biznesu – poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyj-
nych, sportowych czy kulturalnych. Spółka współpracuje również ze szkołami i uczel-
niami wyższymi.

Swoimi działaniami firma przyciąga do regionu podwykonawców i zagranicznych 
inwestorów. Wspiera również wprowadzanie i rozwój lokalnych dostawców w zakresie 
usług produkcyjnych, transportu wewnętrznego czy utrzymania czystości.

Firma stale udoskonala oferowane produkty oraz wprowadza na rynek nowe tech-
nologie i rozwiązania w produkcji szyb samochodowych. Mają one na celu podnoszenie 
jakości życia i bezpieczeństwa każdego użytkownika, a także pozwalają zmniejszać zuży-
cie energii, dzięki czemu pozytywnie wpływają na środowisko. Firma jako pierwsza na 
świecie wyprodukowała szkło samoczyszczące – Pilkington Activ™. Priorytetem przed-
siębiorstwa w najbliższych latach będzie rozwój technologii energooszczędnych.
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Bohdan Szafrański: Proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom historię zakładów 
Pilkington Automotive Poland.
Ryszard Jania: Pilkington zajmuje się pro-
dukcją szkła od 1826 r. Jako inwestor 
firma pojawiła się w Polsce w 1993 r., 
a branża Automotive rozpoczęła działal-
ność w 1997 r. W 2006 r. firma została 
przejęta przez japoński koncern NSG 
Group, którego częścią jest spółka Pil-
kington Automotive Poland. Jesteśmy jed-

nym z największych producentów szyb 
samochodowych na świecie. 

Gdzie zlokalizowane są zakłady Pilkington 
Automotive Poland?
Nasze zakłady mieszczą się w Chmielowie 
i Sandomierzu. To właśnie tam powstają 
szyby hartowane i laminowane, przednie, 
boczne, tylne i dachowe. 

Warte podkreślenia jest to, że Pilkington 
Automotive Poland inwestuje w nowocze-

VIII EDYCJA KONKURSU

Pilkington Automotive Poland 
z tytułem Fabryki Roku 2019
Z Ryszardem Janią, prezesem zarządu pełniącym obowiązki 
Country Managera w NSG Group w Polsce i dyrektorem generalnym 
Pilkington Automotive Poland, rozmawia Bohdan Szafrański.

sne rozwiązania, które pozwalają nadzo-
rować procesy produkcyjne, logistyczne 
i utrzymania ruchu. Nowoczesna fabryka 
w Chmielowie została zaprojektowana 
zgodnie z wymogami koncepcji Przemy-
słu 4.0. Wszystkie maszyny połączone są 
z siecią przemysłową Ethernet. Informacje 
o statusie produkcji są zbierane online. 
Wskaźniki takie jak wydajność, dostęp-
ność czy uzysk, obliczane są na bieżąco 
i dostępne dla osób nadzorujących pro-
cesy, a także dla dyrektora zakładu. Stany 
maszyn czy urządzeń budynkowych typu 
kotły, klimatyzacje, sprężarki są na bie-
żąco wyświetlane i dostępne dla działu 
utrzymania ruchu. W tym roku planowane 
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jest uruchomienie systemu pozwalającego 
na dostęp do informacji produkcyjnych 
i technicznych przez telefony komórkowe. 

W fabryce w Sandomierzu natomiast 
została stworzona sieć przemysłowa 
pozwalająca na monitorowanie kluczo-
wych parametrów online. Linia szyb har-
towanych została wybrana do pilotażo-
wego wdrożenia systemu MES (Manu-
facturing Execution System). Taki sys-
tem zapewnia pełne monitorowanie para-
metrów procesu, przepływu materia-
łów, raportowanie wyników produkcji bez 
udziału człowieka. Integracja z systemem 
ERP pozwala zaś na całkowite wyelimino-
wanie raportowania ręcznego.

Ile osób jest zatrudnionych w firmie?
Przeszło 20 lat temu zatrudnialiśmy 
150 osób. W tym momencie jest nas już 
2,3 tys. i liczba ta stale rośnie. 

Od początku naszej działalności sta-
wiamy na ciągły i dynamiczny rozwój, 
wprowadzając na rynek nowe technologie 
i kompleksowe rozwiązania. Dbamy także 
o środowisko i angażujemy się w życie 
lokalnej społeczności. Te elementy są dla 
nas niezwykle ważne, ponieważ jesteśmy 
integralną częścią tego, co nas otacza. 

Państwa działalność zyskała uznanie 
jury konkursu Fabryka Roku.
Tak jest – prowadzone przez nas działania 
zostały docenione przez jury konkursu. 
Z dumą odebraliśmy nagrodę główną dla 
Fabryki Roku 2019, a także wyróżnienie 
w kategorii Innowacyjna fabryka.

Z jakich produktów wytwarzanych 
obecnie w zakładach są Państwo szcze-
gólnie dumni?
Rocznie produkujemy ok. 9 mln sztuk 
różnego rodzaju szyb samochodowych. 
Warto podkreślić, że dysponujemy bogatą 
ofertą produktową, która trafia do licz-
nego grona odbiorców. Naszymi klien-
tami są głównie producenci samochodów, 
a także rynek części zamiennych. 

Największą satysfakcję w codziennej 
pracy daje nam wdrażanie i wytwarza-
nie produktów, które powstają przy uży-
ciu najbardziej skomplikowanych techno-
logicznie procesów, a także tych powsta-
jących dla marek „premium”. Oferujemy 
np. szyby, które ograniczają hałas i sta-
bilizują temperaturę wewnątrz samo-
chodu – w tej grupie mamy szyby ogrze-
wane, akustyczne i refleksyjne. Podobnie 

jest z szybami dachowymi laminowanymi, 
które w wybranych modelach samocho-
dów zastępują cały dach lub jego znaczną 
część. Warto wspomnieć także o szybach
bocznych laminowanych z powłoką 
hydrofobową, która ułatwia spływanie 
wody podczas deszczu.

Z jakich innowacji wprowadzonych 
w ostatnim czasie są Państwo zadowo-
leni najbardziej?
Zwykle w fabrykach najbardziej widoczne 
są innowacje technologiczne. Tak samo 
jest w naszym przypadku. Nie będę wy-
mieniał ich z nazwy, bo niewiele powiedzą 
osobom niezwiązanym z tą branżą, jednak 
na przestrzeni prawie 25 lat naszego roz-
woju wprowadziliśmy kilkadziesiąt róż-
nych rozwiązań w zakresie kształtowa-
nia powierzchni szyb, stosowania nowych 
materiałów i montażu elementów dodat-
kowych. Wszystkie one były konieczne 
do tego, aby wprowadzić na rynek nowe 
rodzaje produktów lub poprawić efektyw-
ność procesów produkcyjnych. 

Co więcej, od pewnego czasu prowa-
dzimy intensywne prace w obszarze auto-
matyzacji i robotyzacji procesów – przede 
wszystkim produkcyjnych, ale również 
administracyjnych. Podejmujemy także 
działania, których celem jest usprawnie-
nie zadań organizacyjnych oraz relacji 
ze społecznością lokalną, a także dbamy 
o rozwój pracowników i ochronę środowi-
ska. To także są działania innowacyjne.

Czy pojawiały się trudności przy wdra-
żaniu nowych rozwiązań, a jeśli tak, 
to jak je Państwo pokonali?
Myślę, że sposoby wdrażania nowych roz-
wiązań można podzielić na dwie katego-
rie. Pierwsze to takie, które są związane 
z modyfikacją istniejących już procesów. 
Z kolei drugie wprowadzane są w całości 
od nowa. W naszym przypadku mieliśmy 
do czynienia z obydwoma wariantami. 

W pierwszym z nich trudność polega 
na tym, że działa się na istniejącym pro-
cesie, który jest równocześnie wykorzy-
stywany do bieżącej produkcji. Nie można 
więc pozwolić sobie np. na wielomie-
sięczną przerwę i przygotowanie wszyst-
kiego od początku. Kluczowym elemen-
tem sukcesu jest w takiej sytuacji bardzo 
precyzyjne zaplanowanie całości przed-
sięwzięcia. Należy uwzględnić czasową 
realokację bieżącej produkcji lub budowa-
nie jej niezbędnego zapasu przy jednocze-

snym utrzymaniu dyscypliny wdrożenia. 
Aby okres przerwy w produkcji na wdra-
żanie określonych działań był jak najkrót-
szy, zmiany techniczne i przygotowanie 
pracowników odbywają się często offline. 
Oczywiście później wiąże się to jeszcze 
z doprowadzaniem procesu do optymalnej 
wydajności. 

Tego typu wdrożeń mieliśmy w naszej 
historii najwięcej. Przechodziliśmy także 
przez wprowadzanie naszych procesów 
od podstaw i związaną z tym rozbudowę 
powierzchni operacyjnych czy budowę 
nowych zakładów. Można powiedzieć, 
że w takich przypadkach komfort działa-
nia jest większy, trzeba jednak uwzględnić 
zwiększenie zasięgu prac. Nowy zakład 
to przecież konieczność prowadzenia prac 
budowlanych, zakupowych i instalacyj-
nych, a także rekrutacyjnych i szkolenio-
wych. Co więcej, należy wziąć pod uwagę, 
że rozruch produkcji będzie dużo trudniej-
szy. Dlatego również tutaj kluczowe jest 
mądre planowanie i precyzyjna realizacja. 

Dużym wsparciem jest możliwość 
wykorzystania doświadczenia specjalistów 
i operatorów, którzy już wcześniej byli 
zaznajomieni z pokrewnymi procesami. 
Tak właśnie było w naszym przypadku 
przy budowie i uruchamianiu zakładów 
w Sandomierzu i w Chmielowie.

Jakie są plany firmy na najbliższe mie-
siące dotyczące produkcji i wdrażania 
nowych rozwiązań?
Produkcja na potrzeby przemysłu moto-
ryzacyjnego jest nierozerwalnie zwią-
zana z ciągłym rozwojem zakładu i nie-
ustannym doskonaleniem procesów i pro-
duktów. W tym roku mamy do wprowa-
dzenia ponad 50 nowych produktów na 
rynek OE (original equipment – części ory-
ginalne sprzedawane z logo producenta 
samochodu) i ponad 150 na rynek czę-
ści zamiennych. W większości wypadków 
wymaga to zmian materiałowych, tech-
nicznych i technologicznych. Za tym zaś 
idzie zdobywanie nowej wiedzy przez spe-
cjalistów, szkolenie operatorów produk-
cyjnych i przygotowywanie dokumentów 
operacyjnych. Będziemy również konty-
nuować prace w obszarze automatyza-
cji i robotyzacji procesów. W najbliższych 
miesiącach zdecydowanie nie będziemy 
więc narzekać na brak zajęć czy nudę.

Życzę w takim razie powodzenia w reali-
zacji tych planów i dziękuję za rozmowę.
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Matrox Design Assistant (DA X) to zin-
tegrowane rodowisko deweloper-
skie (IDE) do pracy pod systemem 

Microsoft® Windows®, w którym aplikacje 
wizyjne tworzy si  poprzez konstruowanie 
intuicyjnych schematów blokowych, zamiast 
pisania tradycyjnego kodu programu. Oprócz 
budowania schematów blokowych rodowi-
sko umo liwia u ytkownikom projektowanie 
graficznych interfejsów operatora dla docelo-
wej aplikacji, w oparciu o format standardowy
dla stron internetowych. Poniewa  Matrox 
Design Assistant jest niezale ny od sprz tu, 
umo liwia integratorowi systemu zastoso-
wanie dowolnego komputera z kamerami 
GigE Vision® lub USB3 Vision® i w ten sposób 
pozwala w a ciwie dobra  wymagan  moc 
procesora do konkretnego zadania. W DA X 
mo na pracowa  z kilkoma kamerami w jed-
nym projekcie lub uruchomi  równolegle kilka
niezale nych od siebie projektów, wykorzy-
stuj cych pojedyncze kamery. To narz dzie 
tak e wietnie nadaje si  do oprogramowania
przemys owych komputerów wizyjnych Matrox 
(4Sight EV6) oraz kamer inteligentnych (Iris 
GTR). W ten sposób daje u ytkownikowi swo-
bod  doboru platformy idealnie dopasowa-
nej do dowolnego projektu wizyjnego.

Matrox Design Assistant – g ówne cechy, 
mo liwo ci i komponenty rodowiska:

• Efektywne tworzenie aplikacji wizyjnych za 
pomoc  schematów blokowych, a nie pisa-
nia kodu;

• Elastyczny dobór optymalnej platformy 
sprz towej – od kamer inteligentnych przez 
przemys owe komputery wizyjne do dowol-
nych komputerów z kamerami GigE Vision 
i USB3 Vision;

• Sprawdzone algorytmy do lokalizacji i ana-
lizy komponentów obrazu oraz ich pomiarów, 
odczytu, weryfikacji itp.;

• Tworzenie logiki aplikacji i interfejsu opera-
tora w tym samym programie;

• Kompatybilno  ze skanerami 3D;
• U ycie wspólnych bibliotek niezale nie od 

platformy sprz towej, co daje spójne wyniki 
dla kamer inteligentnych, procesorów wizyj-
nych i zwyk ych komputerów przemys owych 
dowolnego producenta;

• Praca z kilkoma kamerami w jednym projek-
cie lub uruchomienie kilku projektów nieza-
le nie i równocze nie;

• Maksymalizacja efektywno ci pracy nad apli-
kacj  poprzez natychmiastowe udost pnia-
nie programi cie wyników analizy z kolejnych 
kroków algorytmu;

• Kontekstowy ‘help’, u atwiaj cy kodowanie;
• Prosta wymiana informacji z innymi elemen-

tami automatyki systemu poprzez cyfrowe 
I/O Matrox albo RS-232 i Ethernet (TCP/IP,
EtherNet/IP™3, Modbus®, Profinet®, a tak e
natywne protoko y do komunikacji z robotami);

• Mo liwo  tworzenia w asnych kroków i roz-
budowy standardowej funkcjonalno ci DA X;

• Dost pno  szkole  online i prowadzonych 
przez instruktora;

• Ochrona projektów za pomoc  narz dzia 
„Project Change Validator”.

Projektowanie aplikacji
Schemat blokowy i wygl d interfejsu opera-
tora s  ustalane w rodowisku Matrox Design 
Assistant, uruchomionym na komputerze dzia-
aj cym pod 64-bitowym systemem Windows. 

Projektant sk ada schemat blokowy z kroków, 
których paleta jest dostarczana przez biblio-
tek  programu, dodaj c je kolejno i konfigu-
ruj c w interaktywnych oknach. 

Dost pne kroki zawieraj  procedury do ana-
lizy i przetwarzania obrazów (filtracja, roz-
poznawanie kszta tów i wzorców, pomiary, 
odczytywanie kodów, tekstu itp.), komuni-
kacji ze wiatem zewn trznym (protoko y), 
sterowania wykonaniem schematu (bloki 
decyzyjne typu if-else, p tle itd.) oraz wej-
cia i wyj cia (DIO, np. prosta komunika-

cja z PLC czy sterowanie o wietlaczami). 
Decyzje s  podejmowane w kroku „warunko-
wym”, dla którego warunek logiczny jest rów-
nie  konfigurowany interaktywnie. Wyniki 
analizy i przetwarzania obrazu s  pokazy-
wane natychmiast po skonfigurowaniu kroku, 
aby umo liwi  dostrojenie ich parametrów. 
Kontekstowy ‘help’ pomaga w u yciu ka -
dego z dost pnych elementów schematu. 
Czytelno  dla schematów bardziej rozbudo-
wanych jest u atwiona przez mo liwo  gru-
powania akcji w „pod-schematy”, co daje hie-
rarchiczn  i przejrzyst  struktur  programu. 

Pawe  Hoerner de Roithberg
VP of Development

Matrox Design Assistant
Efektywne tworzenie aplikacji wizyjnych

Rys. 1. Sk adowe kompletnego projektu tworzonego w Design Assistant X  
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Oprócz definicji schematu DA X daje narz dzia
do projektowania graficznych interfejsów 
u ytkownika, które s  oparte na sieciowym 
standardzie HTML. W wizualnym edytorze 
projektant modyfikuje standardowy uk ad 
ekranu, korzystaj c z palety adnotacji (grafiki
i tekst), wej /zadajników (pola tekstowe i nu-
meryczne, przyciski, markery u ywane na 
oknie z obrazem itp.), wyj  (wy wietlacze re-
zultatów – obrazy, pomiary i obliczenia) oraz 
statusu testu (Pass/Fail itp.). Wy wietlane 
dane dotycz  zwykle aktualnej klatki, ale mo-
liwe jest tak e przedstawianie danych histo-

rycznych (np. w postaci „filmu” z klatkami). 

Mo e zosta  u yty dowolny inny edytor 
HTML, aby swobodnie modyfikowa  GUI do 
potrzeb danego rozwi zania. 

Przyk ad elementów konstrukcji aplikacji 
wizualizuje rysunek 1. 

Dlaczego schemat blokowy? 
Schemat blokowy jest powszechnie zrozu-
mia  metod  opisu wzajemnie zale nych 
sekwencji operacji nast puj cych w pro-
cesie. W szczególno ci in ynierowie i tech-
nicy z dzia ów produkcji maj  atwo  rozu-
mienia intuicyjnych i logicznych wizualizacji 
aplikacji, zapewnianych przez schematy blo-
kowe. Podobnie dla osób zajmuj cych si  sys-
temami pomiarowymi i sekwencjami testo-
wymi, takie przedstawienie funkcjonalno ci 
programu jest oczywiste. 

Uruchomienie aplikacji na docelo-
wej platformie sprz towej
Zarówno w trakcie kolejnych etapów rozwoju 
aplikacji, jak i po zako czeniu projektowania 
projekt mo e zosta  uruchomiony lokalnie 

lub mo e by  wys any na docelowy kontro-
ler/procesor, co pokazuje rysunek 2. 

Szablony
DA X jest instalowany z szeregiem gotowych 
wzorów (szablonów) aplikacji i samouczków 
wideo, co u atwia start dla nowo tworzonych 
projektów. 

Te szablony s u  jako prawie w pe ni funk-
cjonalne aplikacje, w których nale y jedynie 
zmodyfikowa  kilka parametrów konfiguruj -
cych kroki, albo s  u ywane jako szkielet bar-
dziej rozbudowanej architektury, jednak e 
zawsze umo liwiaj  szybkie uruchomienie 
i natychmiastowy podgl d wp ywu wprowa-
dzanych zmian na otrzymywany rezultat. 

Typowe projekty wizyjne, dla których b d  
dost pne szablony, to:

• odczytywanie kodów paskowych i 3D,
• obecno /brak komponentu po monta u, 

pakowaniu itp., 
• odczyt nadruków typu dot-matrix,

• naprowadzanie ramienia robota/manipula-
tora (pick-and-place) oraz wiele innych.

Przyk ad ekranu startowego rodowiska 
Matrox Design Assistant X z dost pnymi sza-
blonami pokazuje rysunek 3. Jest to strona 
„Quick Start” pakietu. 

Rozbudowa i modyfikacja DA X
U ytkownicy pakietu maj  mo liwo  roz-
budowy jego funkcjonalno ci za pomoc  
narz dzia Custom Step SDK, co pozwala two-
rzy  w asne kroki, np. do analizy obrazu czy 
komunikacji.

Interfejs programisty, podobnie do bibliotek, 
mo e by  dopasowany do potrzeb ka dego 
dewelopera, przestrze  robocza aplikacji 
mo e zosta  przeorganizowana, a nawet roz-
o ona na wielu monitorach, tak aby jeszcze 

bardziej podnie  wydajno  pracy in yniera.

Powy szy skrócony opis funkcjonalno ci pa-
kietu Matrox Design Assistant X (DA X) zosta  
wykonany w oparciu o informacje dost pne 
na stronie producenta: www.matrox.com/
imaging/en/products/software/design-
assistant-machine-vision-software/

Bardzo ch tnie odpowiemy na wszelkie 
dodatkowe pytania, spotkamy si  i zaprezen-
tujemy pakiet. Zapraszamy na nasz  stron  
internetow  oraz czekamy na e-maile.

Rys. 3. Ekran startowy z gotowymi szablonami typowych aplikacji 

Rys. 2. Platformy uruchomieniowe dla aplikacji wykonanej w Matrox DA X
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Magnetostrykcyjny 
przetwornik poziomu 
 LMT100 
Niezawodne rozwi zanie 
do wymagaj cych aplikacji
Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu umo liwiaj  ci g y pomiar 
w wymagaj cych aplikacjach, gdzie niejednokrotnie inne metody 
pomiarowe zawodz . Rozwi zania tego typu pozwalaj  nie tylko 
unikn  przepe nienia zbiornika, ale dostarczaj  równie  dok adn  
i szybk  informacj  zwrotn  odno nie aktualnego jego wype nienia. 
Mierz  zarówno poziom cieczy jednorodnej, jak i podzia  faz. 
Mog  by  montowane bezpo rednio w zbiorniku b d  zewn trznie, 
z wykorzystaniem dowolnego rozwi zania opieraj cego si  
na magnesie, realizuj c tym samym pomiar bezinwazyjny. 
S  powszechnie stosowane w przemy le chemicznym, petroche-
micznym i gazowym, elektrowniach, oczyszczalniach cieków, 
przemy le papierniczym, górniczym oraz morskim.

Przetworniki magnetostrykcyjne to jedno 
z szerokiej gamy urz dze  w ofercie
ABB, przeznaczonych do pomiaru pozio-

mu cieczy. Ich produkcja i rozwój to efekt 
20-letniego do wiadczenia. Seria urz dze  
magnetostrykcyjnych LMT100 znalaz a sze-
rokie zastosowanie w ród naszych klientów. 
Liczne mo liwo ci aplikacyjne w po czeniu
z cechami produktu pozwoli y uplasowa  
przetworniki w cis ej czo ówce tego typu 
rozwi za  na rynku.

Metoda dzia ania opiera si  na zjawi-
sku magnetostrykcji. Indukowane impulsy 
wytwarzaj  pole magnetyczne, które oddzia-
uje z polem wytwarzanym przez magnesy 

p ywaka. Powsta a fala skr tna propaguje 
si  ze znan  pr dko ci  w kierunku od po o-
enia p ywaka magnetycznego w stron  

obu ko ców sondy. Sensor wychwytuje fal  
mechaniczn  i przekszta ca j  na sygna  elek-
tryczny. Nast pnie elektronika wyposa ona 
w mikroprocesor mierzy up yw czasu mi -
dzy impulsami – pocz tkowym i powrotnym 
– i przekszta ca go w pomiar po o enia, który 
jest proporcjonalny do po o enia p ywaka 
(poziomu cieczy).

Sensor w przetwornikach serii LMT jest 
opatentowan  konstrukcj  K-TEK (patent # 
5,473,245), wykonan  z elementów piezo-
elektrycznych i ceramiki. Podczas swego 
cyklu ycia nie wymaga ponownej kalibra-
cji. Sensor reaguje tylko na mechaniczn  fal  
skr tn , ignoruj c tym samym wszelkie zak ó-
cenia pochodz ce z procesu. Rezultatem 
jest wysoki stosunek sygna u do szumu, 
który pozwala na zastosowanie urz dze-
nia w ekstremalnych warunkach (wyst po-
wanie np. piany, warstw emulsji, burzliwych 
powierzchni, lepkich p ynów nie wp ywa zna-
cz co na os abienie sygna u). Dzi ki temu 
sonda pomiarowa mo e mie  do 23 m d ugo-
ci. Dodatkowo jest przystosowana do aplika-

cji wysokoci nieniowych do 165 barów i tem-
peratury procesu w zakresie od –195°C do 
427°C. Umo liwia pomiar mediów o niskich 
g sto ciach rz du 330 kg/m3. Dost pne 
materia y cz ci zwil onych, takie jak stal nie-
rdzewna 316/316L, stopy Alloy, Hastelloy 
C-276, pokrycie sond teflonem oraz inne, 
umo liwiaj  bezpieczny kontakt powierzchni 
z substancj . Oprócz wyboru materia u 
os ony sondy mo emy wyspecyfikowa  wyko-
nanie p ywaka (materia , rozmiar), sposób 

monta u, rodzaj przy czy, przewodu (gi tki, 
sztywny) i szereg innych opcji oraz certyfika-
tów i zatwierdze  (ATEX, materia owy, ci nie-
niowy, SIL2/SIL3 etc.). 

Niew tpliwie du  zalet  urz dzenia, oprócz 
podgl du wskaza , jest mo liwo  ana-
lizy grafów (rys. 1) z przebiegu pomiaru, co 
pozwala zrozumie  bardziej dany proces, 
a przede wszystkim efektywnie dopasowa  
jego parametry pomiarowe. U ycie funkcji 
progu odci cia, redukcji szumów czy wzmoc-
nienia sygna u w danym obszarze przebiegu 
mo e znacznie zoptymalizowa  pomiar. 

Na szczególn  uwag  zas uguj  funkcje dia-
gnostyczne urz dzenia. Przetwornik w ka -
dej sekundzie swojego dzia ania kontroluje 
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zarówno parametry elektryczne, jak i proce-
sowe. W momencie pojawienia si  nieoczeki-
wanych problemów na instalacji indukowany 
jest alarm oraz komunikat zgodny ze standar-
dem NAMUR NE107 z odpowiedni  informa-
cj  o przyczynie zdarzenia. 

W przypadku programowania przetwornika
LMT100 z atwo ci  mo na t  czynno  prze-
prowadzi , u ywaj c wy wietlacza z klawi-
szami w technologii pojemno ciowej. U yt-
kownicy urz dze  pomiarowych firmy ABB
zauwa  równie  zbie no  struktury menu, 
która jest identyczna dla ca ej gamy oferowa-
nych produktów. Du  zalet  w menu jest 
opcja „Easy Setup”, czyli „ atwe Ustawienia”, 
która sk ada si  z kilku pyta  dotycz cych pro-
cesu. Po wype nieniu wszystkich pól urz dze-
nie b dzie gotowe do poprawnego dzia ania.

Wi cej informacji dotycz cych zarówno prze-
tworników magnetostrykcyjnych, jak i innych 
rozwi za  pomiarowych firmy ABB mo na 
znale  na stronie internetowej b d  bez-
po rednio kontaktuj c si  z naszym dzia em 
wsparcia technicznego albo z in ynierami 
sprzeda y.

Wadim Stochmia ek
Instrumentation Technical Sales Support
tel.: +48 605 900 479
e-mail: wadim.stochmialek@pl.abb.com

ABB Contact Center
tel.: +48 22 223 77 77
e-mail: kontakt@pl.abb.com
www.abb.pl/pomiary

Parametry LMT100 LMT200 + KM26

Wykonanie
Monta  bezpo redni, pomiar 
poziomu b d /i detekcja 
rozdzia u faz

Monta  zewn trzny, np. 
w magnetycznym wska niku 
poziomu KM26

Uk ad mikroprocesorowy TAK TAK

Pomiar poziomu b d /i detekcja 
rozdzia u faz TAK TAK

Wyj cie dla pomiaru detekcji faz TAK TAK

Czujnik temperatury RTD TAK (opcja) Brak

Obudowa dwucz ciowa TAK TAK

HART 7 TAK TAK

Founda  on Fieldbus TAK TAK

Pro  bus PA W trakcie wdra ania W trakcie wdra ania

Obracalna pozycja wy wietlacza TAK TAK

Funkcja TTG (wy wietlacz 
w technologii pojemno ciowej) TAK TAK

Obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej TAK (opcja) TAK (opcja)

Maksymalna d ugo  sondy 23 m 15 m

Tabela linearyzacji TAK TAK

Modu owa elektronika TAK TAK

Mo liwo  wymiany podzespo ów 
elektroniki na instalacji TAK TAK

Dok adno ± 1,27 mm b d  0,01% 
pe nej skali

± 1,27 mm b d  0,01% 
pe nej skali

Powtarzalno 0,005% pe nej skali 0,005% pe nej skali

Nieliniowo 0,01% pe nej skali 0,01% pe nej skali

Autodiagnostyka zgodna z NAMUR TAK TAK

Certy  kat SIL2/ SIL3 TAK TAK

Minimalna temperatura procesu –195,6°C –195,6°C

Maksymalna temperatura procesu 427°C 427°C

Maksymalne ci nienie 165,5 bar 165,5 bar

Rys. 1. Graficzny przebieg pomiaru

Tab. 1. Parametry techniczne przetwornika LMT100 oraz LMT200
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Wnioski z raportu firmy Red Hat potwier-
dzają, że korporacyjne oprogramowa-
nie open source stało się domyślną opcją 
działów informatycznych na całym świe-
cie. Przedsiębiorstwa używają go w kate-
goriach, które wcześniej były domeną 
zastrzeżonych technologii.

O dużej roli oprogramowania open 
source świadczą liczby: 95% responden-
tów stwierdziło, że oprogramowanie open 
source odgrywa znaczącą rolę w ogólnej 
strategii ich przedsiębiorstw w zakresie 
oprogramowania korporacyjnego.

Szefowie działów informatycznych 
nie tylko wdrażają oprogramowanie open 
source, lecz także pozytywnie postrze-
gają inne firmy, które z niego korzystają. 
Respondenci byli zdania, że korporacyjne 
otwarte oprogramowanie jest wdrażane 
przez najbardziej innowacyjne firmy (uwa-
żało tak 86% ankietowanych).

Przetwarzanie w chmurze stało się 
integralną częścią strategii biznesowej 
i korporacyjnej architektury informatycz-
nej, a chmura hybrydowa jest najczęściej 
wdrażaną strategią chmurową. Badanie 
pokazało, że 63% ankietowanych szefów 
działów informatycznych wykorzystuje 
obecnie infrastrukturę chmury hybrydo-
wej, a spośród 37% respondentów, któ-
rzy jej nie stosują, 54% planuje ją wdro-
żyć w ciągu nadchodzących 24 miesięcy. 
Chmura hybrydowa jest najpopularniej-
szym modelem z wielu powodów. Nie 
każda usługa nadaje się do przetwarzania 
w chmurze publicznej, natomiast chmura 
hybrydowa, która może obejmować 
wszystko, od warstwy brzegowej i infra-
struktury typu bare metal do publicznych 
środowisk wielochmurowych (multicloud), 
zapewnia użytkownikom końcowym naj-
większy wybór i elastyczność.

W związku z coraz większą rolą prze-
twarzania w chmurze liderzy szukają roz-
wiązań open source, które pomogą im 
rozbudować ich platformę. 83% szefów 
działów informatycznych stwierdziło, 
że korporacyjne oprogramowanie open 

source było kluczowym czynnikiem, który 
pozwolił ich przedsiębiorstwu czerpać 
korzyści z architektury chmurowej. 

Oprogramowanie open source od 
dawna jest opłacalną opcją dla przedsię-
biorstw, ale nie jest to już uważane za 
główną przyczynę jego wdrażania. Opro-
gramowanie o otwartym kodzie daje wiele 
korzyści. Istotną zmianą w porównaniu 
z ubiegłym rokiem było to, że według 
respondentów wysoka jakość oprogramo-
wania (33%) była głównym powodem, 
dla którego wybrali oprogramowanie open 
source, a tuż za nią plasowały się niższy 
całkowity koszt posiadania (30%) i wyso-
kie bezpieczeństwo (29%).

Są pewne obszary, w których spodzie-
wamy się oprogramowania open source, 
ale coraz częściej pojawia się ono tam, 
gdzie stosowano oprogramowanie zastrze-
żone. Szefowie działów informatycznych 
podali, że trzy obszary, w których obec-
nie najczęściej jest używane korporacyjne 
oprogramowanie open source, to bezpie-
czeństwo (52%), chmurowe narzędzia do 
zarządzania (51%) i bazy danych (49%).

https://biznes.newseria.pl

Red Hat

Jaka jest rola open source, a jaka zamkniętych rozwiązań?
Co szefowie działów informatycznych 
sądzą o oprogramowaniu open source, 
dlaczego je wybierają i jak zamierzają 
je wykorzystać w przyszłości?

Niestety w sytuacji niepewności związa-
nej z dalszym rozwojem epidemii korona-
wirusa i wpływu czynników losowych na 
naszą codzienną pracę, zarówno my jako 
organizator, jak i nasi partnerzy, możemy 
mieć trudności w organizacji najwięk-
szych targów przemysłowych w Polsce, 
w planowanym kształcie i rozmachu. 

Dlatego, zarówno w trosce o bezpie-
czeństwo wystawców i zwiedzających, jak 

i biznesowej jakości organizowanego przez 
nas wydarzenia, podjęliśmy trudną, lecz 
odpowiedzialną decyzję, o przełożeniu 
targów ITM Industry Europe na termin 
3–6 listopada br.

Mamy nadzieję, że nowa data, którą 
zaproponowaliśmy w oparciu o konsul-
tacje oraz zmodyfikowany kalendarz 
europejskich wydarzeń, będzie bizneso-
wym kick-offem dla całej naszej branży. 

Obecną sytuację postrzegamy również 
jako okazję do zrealizowania ciekawych 
pomysłów, wymiany idei, nawiązania 
wartościowych kontaktów, a w efekcie 
ożywienia całego rynku.

Jesteśmy głęboko przekonani, że czas 
dzielący nas od targów ITM Industry 
Europe wykorzystamy do stworzenia jesz-
cze wartościowszej biznesowo, atrakcyjnej 
merytorycznie i opłacalnej dla wszystkich 
uczestników imprezy. I już teraz gorąco 
zachęcamy Państwa do wpisania listopa-
dowego terminu wydarzenia do Państwa 
kalendarzy.

Zespół organizacyjny targów 
ITM Industry Europe

www.itm-europe.pl

ITM Industry Europe

Zmiana terminu targów ITM Industry Europe
Obecna sytuacja w Polsce i na świecie dotyka każdego z nas i ma bezprece-
densowy wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki, w tym także przemysł maszyn 
i nowych technologii. Mimo trudnych dla całej branży chwil, w ostatnich 
tygodniach otrzymaliśmy od naszych partnerów i wystawców wiele wyrazów 
wsparcia, które motywowały i dopingowały nas do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy nad czerwcową edycją wydarzenia.

http://www.itm-europe.pl
https://biznes.newseria.pl
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Z badania przeprowadzonego przez firmę 
Zebra Technologies Corporation wynika, 
że dostawcy usług terenowych branży 
telekomunikacyjnej i przemysłowej na 
całym świecie zwiększą wykorzystanie 
technologii mobilnych w celu optymaliza-
cji i transformacji prac operacyjnych.

Liczba organizacji, które wdrożą w ra-
mach swoich strategii mobilnych rozwią-
zania predykcyjne, ma się podwoić w cią-
gu pięciu lat, według respondentów bada-

nia „Future of Field Operations”, przepro-
wadzonego przez firmę Zebra w branży 
telekomunikacyjnej, produkcyjnej, budo-
wlanej, górniczej i rolnej. Obecnie tylko 
16% organizacji korzysta z rozwiązań 
wskazujących lub podpowiadających w celu
przypisania właściwego zasobu do właści-
wego zadania w odpowiednim czasie przy 
użyciu urządzeń mobilnych. Do 2025 r. 
odsetek ten wzrośnie do 32%.

W badaniu 76% respondentów spo-
śród usługodawców twierdzi, że ich stra-
tegie działania w terenie koncentrują 
się obecnie na urządzeniach mobilnych 
zamiast na komputerach stacjonarnych, 
zaś 86% potwierdza, że dostępność szyb-
szych sieci 4G i 5G będzie sprzyjać więk-

szym inwestycjom w nowe technologie, 
obsługujące działania operacyjne. Wyko-
rzystanie urządzeń mobilnych szybko 
zwiększy produktywność – 87% respon-
dentów wskazało w badaniu, że spodzie-
wają się pozytywnego efektu w ciągu naj-
bliższego roku.

Badanie wskazuje, że poczta elektro-
niczna (62%), dostęp do baz danych 
w czasie rzeczywistym (60 %) i zarządza-
nie wysyłkami (57%) to trzy obecnie naj-
ważniejsze zastosowania. Z kolei około 
dziewięciu na dziesięciu usługodawców
planuje w ciągu najbliższych pięciu lat
rozszerzyć wykorzystanie zdalnego moni-
torowania i raportowania, a także zaawan-
sowanej analizy i uczenia się maszyn 
w ramach swoich strategii mobilnych.

W pracy w terenie wysoki priorytet ma 
niezawodność urządzeń mobilnych – spe-
cjalnie skonstruowane, wytrzymałe smart-
fony mobilne są obecnie najbardziej prefe-
rowaną przez dostawców usług mobilnych 
kategorią urządzeń. 

www.zebra.com

Zebra Technologies Corporation

Liczba dostawców usług mobilnych 
wykorzystujących technologie 
predykcyjne podwoi się do 2025 r.
Szybsze sieci komórkowe przyczynią 
się również do wzrostu zastosowania 
technologii mobilnej w pracy 
terenowej.

 W TYM SAMYM CZASIE

www.itm-europe.pl

2-5.06.2020
POZNAŃ
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MiR zapytał respondentów m.in. o rze-
czywisty okres, w którym roboty AMR 
mogłyby zostać włączone do wewnętrznej 
logistyki, o wpływ autonomicznych robo-
tów mobilnych na przemysł oraz najważ-
niejsze bariery w automatyzacji.

– Automatyzacja pozwala stwo-
rzyć nowe możliwości bezpieczniejszych 
i wydajniejszych środowisk pracy. Dzięki 
niej firmy zachowują globalną konku-
rencyjność, oszczędzając czas, redukując 
koszty i skuteczniej reagując na potrzeby 
klientów. Badanie potwierdza to, co sły-
szymy od naszych klientów – autono-
miczne roboty mobilne mogą bardzo sku-

tecznie i szybko zautomatyzować trans-
port wewnętrzny – mówi Jesper Sonne 
Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej w Mobile 
Industrial Robots.

Czy nadszedł czas na automatyza-
cję intralogistyki z robotami AMR?
Na integrację AMR z transportem 
wewnętrznym w najbliższej przyszło-
ści najbardziej optymistycznie spoglądają 
firmy motoryzacyjne. 88% respondentów 
z tego segmentu w ciągu kolejnych 2 lat 
planuje wdrożenie autonomicznych robo-

tów mobilnych. W przypadku przemy-
słu elektronicznego 25% firm wskazało 
na 1 rok, 35% 1–2 lata, a 30% 3–5 lat. 
W sektorze FMCG odpowiedzi są nastę-
pujące: 58% w ciągu 2 lat, 21% 3–5 lat, 
7% ponad 5 lat, podczas gdy 14% nie 
bierze pod uwagę AMR. W przypadku 
firm logistycznych 58% respondentów 
wskazało na 2 lata, a 42% 3–5 lat.

Mobile Industrial Robots

Autonomiczne roboty mobilne w poszczególnych 
sektorach przemysłu: raport
Lider na rynku autonomicznych robotów mobilnych (autonomous mobile 
robots – AMR), Mobile Industrial Robots (MiR), przeprowadził badania 
wśród amerykańskich firm motoryzacyjnych, elektronicznych, FMCG 
i logistycznych (3PL), dotyczące ich podejścia do automatyzacji procesów 
intralogistycznych (logistyki wewnątrzzakładowej).

Nagroda Siemensa to jedna z najstarszych 
prywatnych nagród naukowych w Polsce 
– od 1995 roku jest przyznawana wybit-
nym naukowcom i zespołom badawczym. 
Zwycięskie projekty, które odpowiedzą na 
aktualne potrzeby rynku i gospodarki oraz 
będą miały potencjał wdrożenia, otrzy-
mają atrakcyjne nagrody finansowe.

Co decyduje o wyborze zwycięskich 
projektów? Obok wysokiego standardu 
i praktycznego wymiaru konceptu, tema-
tyka, która powinna być związana z:

→ zarządzaniem w przemyśle (w tym zwłasz-
cza: technologie dla Przemysłu 4.0, m.in. 

automatyzacja i digitalizacja, wykorzy-
stanie systemu MindSphere, technologie 
chmurowe, Internet Rzeczy, sztuczna inte-
ligencja, digital twin, 5G);

→ elektrotechniką (w tym zwłaszcza: maga-
zynowanie energii, mikrosieci elektroener-
getyczne, elektromobilność oraz wdraża-
nie założeń smart city: efektywność ener-
getyczna, automatyka budynkowa etc.)

→ transportem szynowym oraz zarządzaniem 
i sterowaniem ruchem

Oprócz powyższych tematów przyjmo-
wane są także prace z zakresu zaawanso-

wanych technologii ochrony środowiska, 
budowy maszyn, inżynierii materiałowej 
i innych dyscyplin mających zastosowanie 
lub wspomagających wszystkie dziedziny 
wymienione powyżej.

Siemens

Startuje 25. edycja nagrody 
naukowej Siemensa
Internet Rzeczy, magazynowanie energii i e-mobilność. To mogą być czarne 
konie tegorocznej edycji Nagrody Naukowej Siemensa. Już po raz dwudziesty 
piąty technologiczny koncern wspólnie z Politechniką Warszawską wyłonią 
najlepsze prace i projekty inżynieryjne. Pula nagród wynosi ponad 
130 tysięcy złotych.

AKTUALNOŚCI
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Wartość biznesowa
Wdrożenie AMR przekłada się na konkretną wartość bizne-
sową. Korzyści obejmują optymalizację kosztów pracy i kosz-
tów operacyjnych, zwiększenie produktywności, dokładności 
i wydajności. Wśród firm motoryzacyjnych 64% dostrzega 
potencjał robotów AMR w zakresie obniżenia kosztów, zwię-
kszenia bezpieczeństwa i jakości. 16% twierdzi, że AMR mogą
pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i wspierać roz-
wój firmy. W przypadku branży FMCG 79% dostrzega poten-
cjał obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i jakości 
oraz poprawy konkurencyjności. 43% firm z branży elektro-
nicznej postrzega AMR jako sposób na przyszły wzrost przed-
siębiorstwa. Odpowiedzi tej udzieliła również 1/4 firm 3PL.

Brak wykwalifikowanego personelu
50% respondentów zarówno z branży motoryzacyjnej, jak 
i logistycznej twierdzi, że brak wykwalifikowanego personelu 
jest barierą w dalszych planach związanych z automatyza-
cją. Ten problem wskazało także 35% przedstawicieli branży 
elektronicznej i prawie 30% w przypadku sektora FMCG. 
Ponad połowa respondentów z każdego segmentu stwier-
dziła, że zwrot z inwestycji w automatyzację nie jest wystar-
czająco szybki. Prawie 40% firm z branży FMCG i elek-
troniki oceniło swoje procesy jako zbyt zmienne lub o zbyt 
małej skali, by można je było poddać automatyzacji.

www.mobile-industrial-robots.com/pl

Laureatów nagrody wybiera jury pod przewodnictwem 
prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej. W jego skład 
wchodzą przedstawiciele wszystkich najważniejszych uczelni 
technicznych w kraju.

Na Nagrodę Siemensa składają się:
→ Nagroda Badawcza Siemensa (za wyniki badań naukowych) 

w wysokości 40 000 złotych;
→ Nagroda Promocyjna Siemensa (za wybitne prace doktorskie 

lub habilitacyjne) w wysokości 30 000 złotych.

Dodatkowo, odpowiednio od 10 i 4 lat, wręczane są dwie 
nagrody dla absolwentów: w zakresie Automatyki i Robotyki 
oraz w zakresie Elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród 
to 36 000 złotych. Natomiast dla uczelni, z której wywodzą 
się laureaci – nowoczesne wyposażenie laboratorium.

Nagroda Siemensa ma nie tylko wymiar finansowy. Jest 
wyrazem uznania światowego koncernu, lidera z zakresu 
technologii, dla osiągnięć polskich naukowców. Jest również 
jednoznacznym dowodem, że polska nauka pod względem 
osiągnięć i możliwości jest w światowej czołówce. 

Wśród laureatów nagrody znajdują się uznane nazwi-
ska polskiej nauki, w tym: prof. Jerzy Osiowski, prof. Janusz 
Lewandowski, prof. dr hab. inż. Jan Bujko i prof. dr hab. inż. 
Andrzej Jajszczyk.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r. 
Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali na jesieni.

https://new.siemens.com/pl
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Wieża Eiffla, ikona Paryża, od ponad 125 
lat wygląda tak samo, ale pod stalową 
konstrukcją wiele się zmienia. Spółka 
SETE, która odpowiada za eksploatację 
obiektu, modernizuje go zgodnie z naj-
nowszymi technologiami, z myślą o zwięk-
szeniu jego dostępności i sprawności ener-
getycznej oraz zmniejszeniu zapotrzebo-
wania na serwis i konserwację. Każdy 
parametr musi być przy tym możliwie naj-
bardziej zbliżony do technologii oryginal-
nej. System hydrauliczny windy w filarze 
zachodnim został unowocześniony przez 
firmę Bosch Rexroth – doświadczonego 
partnera w dziedzinie systemów, który 
specjalizuje się w modernizacji technologii 
napędów i sterowania w obiektach histo-
rycznych. Bosch Rexroth zachował ory-
ginalną koncepcję konstrukcyjną pośred-

niego napędu hydraulicznego, ale wyko-
rzystał w nim najnowsze osiągnięcia inży-
nierii. Pozwoliło to zmniejszyć zużycie 
energii o około 25%.

Gdy wieża Eiffla została wzniesiona
w 1889 roku, miała 312 m wysokości
i przez 40 lat była najwyższą budowlą na
świecie. Jej budowniczy i operator Gustave
Eiffel już na samym początku brał pod 
uwagę różne wersje windy, aby umożli-
wić podziwianie widoków jak najwięk-
szej liczbie gości. Początkowe rozwiązanie 
nie było jednak zadowalające, więc dzie-
sięć lat po otwarciu obiektu Eiffel ogłosił 
przetarg na nowe, napędzane hydraulicz-
nie windy filarów wschodniego i zachod-
niego. Windy te wjeżdżają na drugą plat-
formę (na wysokości ok. 115 m) nie pio-
nowo, lecz wzdłuż filaru, pod kątem zgod-

nym z jego nachyleniem. Dlatego jedyną 
opcją był pośredni napęd hydrauliczny. 
Inżynierowie opracowali wtedy unika-
tową kombinację napędu hydraulicznego, 
cylindrów wysokociśnieniowych, elemen-
tów mechanicznych i kablowych kół paso-
wych. Podczas remontu w 1986 roku 
nastąpiła częściowa wymiana oryginalnej 
konstrukcji windy.

Ogłaszając w 2008 roku przetarg na 
projekt modernizacyjny, spółka Société 
d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), 
odpowiedzialna za eksploatację obiektu, 
szukała rozwiązania, które byłoby możli-
wie najbardziej wierne koncepcji z 1889 
roku, a równocześnie spełniało dzisiejsze 
standardy bezpieczeństwa, miało więk-
szą sprawność energetyczną i mniejsze 
zapotrzebowanie na serwis i konserwację. 
Firma Bosch Rexroth podjęła się moder-
nizacji systemu hydraulicznego. W trak-
cie prac inżynierowie musieli najpierw 
odtworzyć oryginalne rozwiązanie, dyspo-
nując tylko częściowo zachowaną doku-
mentacją. Mieli jednak większe możli-
wości niż ich koledzy sprzed ponad 100 
lat, gdyż dysponowali programem symu-
lacyjnym, który pozwolił im matema-
tycznie zweryfikować statyczne i dyna-
miczne zachowania całościowego systemu 
hydrauliki, mechaniki i elektroniki. W ten 
sposób mogli zagwarantować właściwe 
wymiary i funkcje wszystkich komponen-
tów hydraulicznych przed rozpoczęciem 
produkcji.

W zmodernizowanym systemie wyko-
rzystano oryginalną konfigurację z dwoma 
cylindrami podnoszącymi i trzema cylin-
drami wysokiego ciśnienia, które pod-
czas zjazdu kabiny w dół gromadzą ener-
gię, aby następnie wykorzystać ją podczas 
jazdy w górę. Jedyną znaczącą zmianą 
(wprowadzoną ze względu na spraw-
ność energetyczną) było zastąpienie zawo-
rów do sterowania ruchem w górę i w dół 
pompami wyporowymi, które kiedyś nie 
były dostępne. 

Na zewnątrz ta nowoczesna technika 
jest niewidoczna. Kabiny windy w fila-
rze zachodnim pozostały takie same. Cały 
system hydrauliczny znajduje się w pod-
ziemnej maszynowni. Oprócz nowych, 
aktywnych komponentów pozostawiono 
kilka oryginalnych, choć pozbawionych 
funkcji. Nadaje to pompowni typowy 
wygląd dla obiektów technicznych 
z końca XIX wieku.

www.boschrexroth.com/pl

 Bosch Rexroth

Bosch Rexroth modernizuje system 
hydrauliczny wieży Eiffla
Firma Bosch Rexroth zmodernizowała system hydrauliczny windy w zachodnim 
filarze wieży Eiffla, wykorzystując najnowocześniejsze komponenty, ale zachowując 
charakter oryginalnych rozwiązań technicznych tej wspaniałej budowli.
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Firmy Wittmann i Wittmann Battenfeld 
tworz  Grup  Wittmann, b d c  jed-
nym z najwi kszych na wiecie produ-

centów wtryskarek, robotów i urz dze  pery-
feryjnych dla przemys u przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. Grupa posiada osiem zak a-
dów produkcyjnych w pi ciu krajach oraz 34 
przedstawicielstwa na wszystkich g ównych 
rynkach tworzyw sztucznych na wiecie.

W mie cie Kottingbrunn w Dolnej Austrii 
Wittmann Battenfeld konstruuje wtryskarki 
o sile docisku od 5 do 2000 ton. Ka dego roku 
produkuje si  tam oko o 1000 wtryskarek, 
z których 95% trafia na eksport do klientów 
na ca ym wiecie, g ównie w UE. Lwia cz  
nabywców reprezentuje przemys  motoryza-
cyjny (50%), produkcj  wyrobów medycznych 
(15%) i przemys  zabawkarski. 

Tak robi  to inni 
Monitorowanie stanu wtryskarek
Co jest celem monitorowania stanu maszyn? – Eliminacja 
konieczno ci stosowania sztywnych okresów mi dzyserwisowych 
bez ryzyka przestoju produkcji. Firma Wittmann Battenfeld, 
we wspó pracy z B&R – specjalist  w dziedzinie automatyzacji, 
opracowa a taki system dla swoich wtryskarek. Jak si  okazuje, 
podstaw  decyzji o zakupie maszyny nie jest ju  tylko jej cena, 
ale ca kowite koszty w ca ym cyklu jej istnienia.

Firma B&R, specjalizuj ca si  w automa-
tyce, jest jednym z g ównych dostawców 
Wittmann Battenfeld. Producent zainstalo-
wa  systemy sterowania maszyn B&R w ka -
dej wtryskarce skonstruowanej w ci gu ostat-
nich 15 lat. Oprogramowanie APROL firmy 
B&R jest u ywane do monitorowania stanu 
od prawie trzech lat.

Zmniejszone koszty i zwi kszona 
dyspozycyjno
Przed przej ciem na rozwi zania APROL, 
w firmie Wittmann Battenfeld sprawdzano 
wskazania kluczowych czujników w zaplano-
wanych odst pach czasu. Oprócz dalszego 
korzystania z coraz wi kszej liczby czujników, 
firma chcia a równie  mie  mo liwo  wyko-
nywania czynno ci konserwacyjnych w trybie 

 Wittmann Battenfeld 
produkuje co roku 
oko o 1000 wtryskarek 
– 95 procent z nich 
znajduje nabywców 
za granic .
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predykcyjnym. Celem by o takie zastosowa-
nie czujników wibracyjnych, aby mo na by o 
jak najwcze niej zidentyfikowa  potencjalne 
awarie maszyn i urz dze  – najlepiej jesz-
cze zanim wyst pi . Pozwoli oby to znacznie 
ograniczy  koszty utrzymania i zwi kszy  dys-
pozycyjno . W a ciwe rozwi zanie zapropo-
nowa a firma B&R. Modu y I/O nie tylko nie-
zawodnie wykrywaj  potencjalne problemy 
zwi zane z konserwacj , ale s  tak e kom-
patybilne z dowoln  topologi  sterownika, 
ponadto atwo je konfigurowa .

Monitorowanie stanu opiera si  na analizie 
drga  przeprowadzanej lokalnie na modu-
ach. Wyniki zapewniaj  szczegó owy wgl d 

w mechanik  systemu i umo liwiaj  sku-
teczn  ukierunkowan  optymalizacj  istniej -
cych procesów. Producentowi wtryskarek 
ta funkcja pozwala wykrywa  zanieczyszcze-
nia spowodowane na przyk ad obecno ci  
wody w oleju. Takie zanieczyszczenia, cho  
niewidoczne go ym okiem, mog  w ci gu 
kilku tygodni uszkodzi  pomp . Dzi ki sys-
temowi czujników oleju, którego wskazania 
ocenia system APROL, problem nale y ju  
do przesz o ci.

Realizacja projektu w ci gu 
kilku miesi cy 
Wspólnie z B&R firma Wittmann Battenfeld 
by a w stanie przedstawi  uko czony pro-
jekt monitorowania stanu po sze ciu miesi -
cach od pierwszego spotkania. – Mieli my 
w B&R osoby specjalnie wyznaczone do kon-
taktów z nami i otrzymywali my aktywne 
wsparcie – równie  w formie szkole  – przez 
ca y okres realizacji projektu. Projekt ten by  
dla nas prze omem, dlatego byli my szcze-
gólnie zadowoleni z tak dobrego przebiegu 

wspó pracy z B&R – mówi Schabauer, szef
dzia u obs ugi technicznej klienta w Wittmann 
Battenfeld.

Szybka realizacja by a po cz ci mo liwa 
dzi ki zaanga owaniu wewn trznego dzia u 
rozwoju oprogramowania firmy Wittmann 
Battenfeld. To w a nie tam ustalano wst pne 
specyfikacje, na przyk ad parametry prze-
widziane do monitorowania, pomiaru 
i oceny. Opracowany w ten sposób system 

jest obecnie stale aktualizowany i rozbudo-
wywany, aby sprosta  nowym i zmieniaj -
cym si  wymaganiom klientów. – Chcieli my 
na przyk ad monitorowa  olej i tempera-
tur  w skrzyni biegów, a tak e wprowadzi  
pewne zmiany w interfejsie cz owiek-ma-
szyna. Zale a o nam na równoczesnym pod-
gl dzie danych z czujników dwóch maszyn 
w celu bezpo redniego porównania – wyja-
nia Schabauer. – Jednocze nie zadbali my 

o przestrzeganie jednolitych standardów, 

 Rozwi zanie firmy B&R do monitorowania stanu odczytuje i ocenia takie parametry, jak drgania, moment obrotowy, temperatura, wilgotno , 
jako  oleju, nat enie przep ywu i dzia anie limaka, a tak e wszystkie dane z szafy sterowniczej.
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aby utrzyma  nasze d ugoterminowe koszty 
rozwoju na zrównowa onym poziomie.

APROL na potrzeby ukierunkowanej 
analizy pomiarów 
Monitorowanie stanu odbywa si  w trakcie
procesu przebiegaj cego na trzech poziomach. 
Pierwszym poziomem jest zbieranie danych 
pomiarowych. W zale no ci od rodzaju 
danych, w okre lonych punktach pomiaro-
wych instalowane s  odpowiednie czujniki, 
które przekazuj  rzeczywiste warto ci do sys-
temów analitycznych. Mo liwa jest ocena 
drga , momentu obrotowego, temperatury, 
wilgotno ci, jako ci oleju, nat enia prze-
p ywu lub dzia ania limaka, a tak e wszyst-
kich danych z szafy sterowniczej. Na dru-
gim poziomie zebrane dane s  analizowane 
i przygotowywane. Sercem systemu CMS jest 
jednostka oceniaj ca, sk adaj ca si  z proce-
sora i modu u pomiarowego, który przetwa-
rza wyniki pomiarów na zmienne analityczne. 
Trzeci poziom jest tym, na którym przepro-
wadza si  ocen  danych i analiz  stanu.

Obecnie mo liwe jest monitorowanie i prze-
chowywanie oko o 80 ró nych parame-
trów stanu maszyny. Warto ci te s  przecho-
wywane na serwerach APROL przez okres 
do jednego roku i mog  by  wyszukiwane 
i porównywane retrospektywnie – co jest 
szczególnie pomocne w analizie dla serwisu. 
Do tej pory system by  wykorzystywany przez 
samych klientów jako samodzielne rozwi za-
nie do monitorowania mierzonych warto ci 

na miejscu. D ugofalowym celem firmy 
Wittmann Battenfeld jest jednak pod czenie 
jej maszyn do Internetu i przesy anie zareje-
strowanych danych do klienta za po rednic-
twem chmury. Dzi ki temu mo e on otrzy-
mywa  powiadomienia o ró nych stanach 
maszyn, np. o konieczno ci wymiany oleju 
lub wykonania us ugi serwisowej.

Systemy monitorowania stanu 
sta y si  integraln  cz ci  a cucha
Monitorowanie stanu sta o si  integraln  
cz ci  a cucha. Tylko systemy, które mog  
przesy a  i analizowa  szczegó owe dane na 
temat zu ycia, s  w stanie przewidzie  d u-
go  pozosta ego okresu eksploatacji instala-
cji, maszyn i komponentów. 

– Sam pracowa em jako technik serwi-
sowy przez 10 lat – wspomina Schabauer. 
– W przesz o ci trzeba by o polega  na w a-
snych zmys ach i osobistych do wiadcze-
niach. Teraz ka dy proces jest monitorowany 
cyfrowo, z du o wi ksz  precyzj . Obecnie 
klienci korzystaj  równie  z tego, e stan 
maszyny jest monitorowany i oceniany auto-
matycznie. Informacje o wszelkich zmia-
nach w wynikach pomiarów mog  otrzyma  
e-mailem lub SMS-em. Dzi ki temu mog  
przeprowadza  ukierunkowan  konserwacj  
bez przerywania bie cej produkcji.

Koszty cyklu ycia maszyny 
okazuj  si  kluczowe
Prototyp zosta  bardzo dobrze przyj ty przez 
odwiedzaj cych targi K. Firma mog a sprze-
dawa  systemy od samego pocz tku – zanim 
jeszcze ustali a cen  sprzeda y. Dlaczego tak 
si  sta o?

Najwyra niej mo na to przypisa  przesuni ciu 
punktu zainteresowania operatorów insta-
lacji, którzy coraz cz ciej rozumuj  w kate-
goriach kosztów cyklu ycia. Cena zakupu 

maszyny przesta a mie  dla nich jedyne zna-
czenie, natomiast wszystkie koszty, które gro-
madz  si  w ca ym jej cyklu ycia, stawa y si  
coraz cz ciej kluczowym wska nikiem przy 
decyzjach zakupowych. W efekcie znacznie 
wi kszy nacisk k adzie si  na utrzymanie ci -
g o ci pracy maszyn i ich sprawno ci. Je li 
klient zostanie poinformowany, e np. kon-
serwacja b dzie potrzebna w ci gu kilku dni, 
mo e w czy  to zadanie do zaplanowanego 
wcze niej przestawienia produkcji.

Monitorowanie stanu maszyny daje operato-
rom potrzebne informacje, eby te koszty 
ca kowite obni y .

Korzy ci z monitorowania 
stanu maszyn:

• Wczesne wykrycie pierwszych uszko-
dze  zapobiega uszkodzeniom 
wtórnym.

• Znajomo  aktualnego stanu systemu 
pomaga dok adniej przewidzie  
osi galn  jako  i wielko  produkcji.

• Zapobiega si  wi kszo ci niepotrzeb-
nych napraw.

• Wyd u a si  okres u ytkowania 
komponentów.

• redni czas mi dzy konserwacjami 
jest d u szy.

• Mo na zaplanowa  zapas cz ci 
wymiennych. 

• Bardziej zaawansowane powiado-
mienia o naprawach umo liwiaj  
wygodniejsze planowanie przestojów.

• Znajomo  poziomów zu ycia popra-
wia bezpiecze stwo u ytkowania.

• „Wbudowane” bezpiecze stwo 
pozwala operatorom skoncentrowa  
si  na podstawowych obowi zkach.

 Od lewej do prawej: Robin Sasshofer (dzia  
oprogramowania serwisowego IoT, Witt-
mann Battenfeld), Lucas Conditt (B&R) i Diet-
mar Schabauer (kierownik serwisu technicz-
nego, Wittmann Battenfeld) przed Macro-
Power 1100, kompaktow , energooszcz dn  
maszyn  z linii PowerSerie firmy Wittmann 
Battenfeld.

B&R Automatyka Przemys owa Sp. z o.o.
ul. S. Ma achowskiego 10, 61-129 Pozna
tel. +48 61 846 05 00
www.br-automation.com
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Inteligentne fabryki 
to ju  rzeczywisto  
– tak e w Polsce
Maszyny, które same si  diagnozuj  i z wyprzedzeniem zg aszaj  
konieczno  naprawy, fabryki, w których wszystkie elementy 
pracuj  w jednej sieci i komunikuj  si  bez udzia u cz owieka. 
To nie wycinek scenariusza z filmu sci-fi, to rewolucja przemys owa, 
która odbywa si  na naszych oczach. O tym, jak najwi ksze 
zak ady produkcyjne zmieniaj  si  dzisiaj w inteligentne fabryki, 
rozmawiamy z Hubertem Kowalczykiem, Product Managerem 
e-prowadniki igus Polska, pioniera w bran y systemów 
przemys owych motion plastics.

Jeste my po trzeciej rewolucji przemys owej 
zwi zanej z automatyzacj  procesów pro-
dukcyjnych. Obecnie trwa kolejna rewolu-
cja, okre lana jako Przemys  4.0. Od kiedy to 
si  dzieje? W jaki sposób zmieni si  dzia a-
nie zak adów produkcyjnych?
Hubert Kowalczyk: Rewolucja 4.0 to proces, 
który zacz  si  oko o dekady temu, ale to 
w ostatnich latach coraz ch tniej do rozmów 
na ten temat siadaj  najwi ksi producenci, 
którzy rozwa aj  wdra anie nowoczesnych 
rozwi za  w swoich urz dzeniach. Wiele 
firm produkcyjnych z roku na rok ma coraz 

wi ksze bud ety na wdro enie 4.0. Poszukuj  
wi c dostawców, którzy maj  ju  gotowe roz-
wi zania, pozwalaj ce na sprawdzenie w kon-
kretnych warunkach danego zak adu, jaki 
wp yw na ich produktywno  i koszty ma 
Przemys  4.0.

Ide  automatyzacji 4.0 jest wykorzystywa-
nie potencja u wynikaj cego z coraz wi kszej 
ilo ci danych generowanych przez maszyny 
przemys owe. W tej chwili wszystkie te dane 
s  wykorzystywane na potrzeby poszczegól-
nych urz dze , a chodzi o to, by wykorzysta  
je do wzajemnej komunikacji. Jest to wi c 
rewolucja w formie komunikacji, któr  znamy 
z innych obszarów pod nazw  Internet Rzeczy 
oraz z prac nad sztuczn  inteligencj  i roz-
wojem machine learningu. eby by o nam 
atwiej to zrozumie , mo emy zamiast inteli-

gentnej fabryki wyobrazi  sobie inteligentny 
dom z konkretn  liczb  obiektów, które 
mog  si  ze sob  komunikowa . Podobnie 
jak w domu pralka mo e skomunikowa  si  
np. z systemem wentylacji i uruchomi  go, bo 
w pomieszczeniu pojawi o si  du o pary, tak 
w fabrykach mo e to by  komunikacja obra-
biarki z robotem wieloosiowym, po czonymi 
w jednym systemie.

Po co producentom takie wynalazki?
Przede wszystkim chodzi o konkurencyj-
no , która wynika z optymalizacji pro-
dukcji i zmniejszenia kosztów zwi za-
nych z awariami maszyn, przestojami 
czy utrzymywaniem dzia ów generuj -
cych niepotrzebne koszty. Przyk adowo 

w przemy le motoryzacyjnym godzina prze-
stoju wyceniana jest cz sto na 50 tys. euro. 
Zastosowanie rozwi za  z Przemys u 4.0 
pozwala wi c przede wszystkim zaoszcz dzi  
pieni dze. Za ó my, e jedna z maszyn na linii 
produkcyjnej si  psuje. Najpierw kto  musi 
zauwa y  awari  i znale  konkretne miej-
sce, które si  zepsu o. Czasem zajmuje to 
nawet kilka godzin, poniewa  firmy zatrud-
niaj  coraz mniej pracowników. Nast pnie 
trzeba zdiagnozowa  problem, zamówi  cz -
ci, poczeka  na ich dostaw  i znowu zro-

bi  przestój na napraw . Dlatego tak wa na 
i kosztowna jest wiedza o aktualnym stanie 
technicznym ka dej z maszyn produkcyjnych. 
Kiedy wiemy dok adnie, jaka jest ywot-
no  naszych podzespo ów, mo emy zmini-
malizowa  ilo  i d ugo  przestojów, a tak e 
koszty napraw maszyn. Dzi  producenci nie-
rzadko wymieniaj  sprawne jeszcze ele-
menty prewencyjnie – „na wszelki wypadek”. 
Inwestuj c w systemy monitoruj ce zu ycie, 
wymieniaj  je dok adnie wtedy, kiedy trzeba, 
bez ryzyka, e co  uszkodzi si  mi dzy zapla-
nowanymi przestojami. 

Czyli mo na powiedzie , e przewidujecie 
przysz o  konkretnych maszyn?
Mo na, cho  nie jest to zagl danie w „szklan  
kul ”, a raczej z o ony i skomplikowany pro-
ces. Wszystko odbywa si  dzi ki czujnikom 
zainstalowanym w urz dzeniach. Prowadniki 

Hubert Kowalczyk, 
Product Manager e-prowadniki
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kablowe oraz przewody s  w stanie wys a  
do nas informacj  o swoim zu yciu, problem 
g ównie dotyczy tych ruchomych, ponie-
wa  wsz dzie tam, gdzie wyst puje tar-
cie, nast puje te  (mierzalny) ubytek mate-
ria u. Dodatkowo informacje te mo na zbie-
ra  i analizowa , a przez to uczy  si , jak dany 
element zu ywa si  w konkretnych warun-
kach, by móc okre li  dok adnie, kiedy si  
zepsuje. Potrafimy to ju  dzisiaj zrobi . 

Jak wi c dok adnie sprawdzi , kiedy dana 
maszyna si  zepsuje?
W przypadku przewodów jest to pomiar rezy-
stancji, która zmienia si  wraz ze zmian  
stopnia zu ycia przewodu. Przewód ma 
dodatkowe y y kontrolne, które maj  mniej-
sz  odporno  mechaniczn  i ich zmiana 
rezystancji daje nam informacj  o zu yciu. 
Mo emy te  sprawdza , czy w danym prze-
wodzie nie nast puje utrata w transmi-
sji danych np. w przewodach BUS-owych 
– sprawdzamy, ile pakietów danych mamy 
na wej ciu i wyj ciu przewodu. Je li nie jest 
to taka sama warto , mo e to by  oznak  
uszkodzenia. 

W igus dane o ywotno ci oraz wp ywie 
warunków na prac  komponentów wynikaj  
z wieloletnich bada  w laboratorium testo-
wym. Dzi ki danym generowanym przez inte-
ligentne komponenty mo emy porówny-
wa  wyniki uzyskane w warunkach laborato-
ryjnych z rzeczywisto ci  w bardzo konkret-
nej bran y, czy nawet pojedynczym zak a-
dzie. Dzi ki temu mo na jeszcze trafniej prze-
widywa  ywotno  czy ewentualne awarie. 
Wiemy precyzyjnie, kiedy maszyna b dzie 
mia a uszkodzenie, kiedy b dzie zapotrze-
bowanie, wiemy, wi c, kiedy nale y wypro-
dukowa  dan  cz  i kiedy j  dostarczy  do 
maszyny.

Czyli proces dostaw równie  mo na 
usprawni ?
W wi kszo ci firm a cuch dostaw generuje 
olbrzymie koszty zwi zane z nieterminow  
dostaw  albo pomy k . Utrzymanie dzia u 
dostaw równie  generuje olbrzymie koszty. 

Wiele z tych procesów mo na wyeliminowa  
i usprawni , zautomatyzowa  tak, by by a ci -
g a komunikacja mi dzy maszyn  w zak adzie 
a dzia em produkcji u dostawcy. Dzi ki temu 
uzyskujemy kompletny system „Just In Time”. 

Jakie s  najwi ksze trudno ci we wdra aniu 
takich rozwi za ? 
To trudno , która dotyczy ca ego przemys u, 
poniewa  ka da firma ma inn  infrastruktur , 
w oparciu o któr  funkcjonuje. Potrzebne 
jest ujednolicenie standardów. Przyk adowo, 
rozpocz li my ten proces przez wspó prac  
z du ymi producentami, jak Siemens, któ-
rego oprogramowanie pozwala na doda-
nie modu ów od igus. Jeste my gotowi na to, 
by razem z nimi wyznaczy  takie standardy, 
widzimy potrzeb  na rynku i widzimy, e to 
si  op aca wszystkim. Musimy tylko wspó -
pracowa  i gra  do jednej bramki. Stworzy  
jeden wiod cy system, jedn  sie . W ten spo-
sób mo emy wyznaczy  trend w biznesie. 

Zastosowanie takich rozwi za  z pewno ci  
daje ogromn  przewag  na rynku...
Tak. Ka da rewolucja daje niesamowit  prze-
wag  rynkow . Ta firma, która nie zrobi tego 
we w a ciwym czasie, wypada z gry. Du a 
cz  rynku nie jest jednak gotowa na to, by 
wej  w 4.0. Wiele firm sprawdza mo liwo ci 
stopniowo, ucz c si  najpierw jednego pro-
cesu czy pojedynczej linii produkcyjnej. 

Wyobra my sobie wiat przemys owy 
po tej rewolucji. Co dalej?
To bardzo trudne pytanie. Niektórzy klienci 
jeszcze nie s  w pe ni w trzeciej rewolucji, 
a co dopiero mówi  o pi tej. Cho  ju  nie-
którzy si  miej , e jest transport 10.0 czy 
logistyka 8.0... Ale tak powa nie, to my l , 
e tym, co zupe nie zmieni przemys , b dzie 

rozwój sztucznej inteligencji. Zmieni si  
wszystko, poniewa  to b dzie wyk adniczy 
przyrost wiedzy i to w bardzo krótkim czasie.

Nie wiadomo jeszcze, co to przyniesie – 
zag ad  czy rozwój?

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 30
hkowalczyk@igus.net, www.igus.pl
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B ranża automatyki przemysłowej
zazwyczaj opierała się na szybkim 
wdrożeniu innowacji lub adapto-

waniu od samego początku najnowszych 
technologii. Znacznie częściej firmy z tego 
segmentu preferowały wykorzystywanie
sprawdzonych technologii i standardów,
aby zapewnić bezpieczne i konsekwentne 
realizowanie operacji w czasie. Jednak 
wraz z pojawieniem się koncepcji Przemy-
słu 4.0 wszystko zaczęło się radykalnie 
zmieniać. Na branżę przemysłową w ciągu 
ostatniej dekady wywierały wpływ stop-
niowe zmiany w technologiach, szybkie 
adaptowanie nowych systemów i rozsze-
rzonych architektur sieciowych.

Wielu ekspertów uważa, że pomimo 
tego, iż rewolucja Przemysłu 4.0 obecnie 
stopniowo przenika przez wiele obszarów 
aplikacji i branż przemysłowych, to wiele 
zjawisk wskazuje, że jesteśmy już u progu 
Przemysłu 5.0. 

Technologie przemysłowe, takie jak 
robotyka, chmura obliczeniowa, Przemy-
słowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz sztuczna 
inteligencja (AI), stają się coraz bardziej 
wszechobecne. Dokąd zatem będzie zmie-
rzać automatyka przemysłowa w kolej-
nych latach i etapach rozwoju, jak 
ukształtuje ona przyszłość przemysłu pro-
dukcyjnego?

Poza Przemysłem 4.0
Konwergencja zaawansowanych techno-
logii: informatycznej, komunikacyjnej oraz 
sieciowej, napędza obecnie branżę auto-
matyki oraz jej zastosowań w przemyśle.

Ta symbioza technologii umożliwiła inte-
grację i współpracę ludzi z maszynami, 
maszyn między sobą (M2M) na hali 
fabrycznej oraz w łańcuchu dostaw. Ten 
trend miał i ma istotny wpływ na budowę 
i funkcje sterowników przemysłowych.

Tradycyjnie systemy automatyki były 
projektowane przez wyspecjalizowane 
firmy ze względu na potrzebę wdrażania 
dedykowanych, zwartych struktur proce-
sowych, które działają w czasie rzeczywi-
stym. To pomogło dostawcom automatyki 
ukształtować bliskie partnerstwo z użyt-
kownikiem końcowym. Model ten pro-
wadził jednak do uzależnienia firmy prze-
mysłowej od jednego dostawcy systemów 
sterowania. Wyeliminował także możli-
wość wdrażania najnowocześniejszych 
aplikacji i technologii od innych dostaw-
ców. Niestety przez dłuższy czas to uza-
leżnienie było dla takiej firmy produkcyj-

nej przeszkodą na drodze do wdrażania 
innowacji oraz technologii, które mogły 
ulepszyć jej procesy.

Obecnie, gdy cyfryzacja umożliwia fir-
mom produkcyjnym wykorzystywanie 
danych na wiele różnych sposobów, ist-
nieje wspólna potrzeba wdrażania otwar-
tych, skalowalnych systemów sterowa-
nia, które pozwalają na dostosowywanie 

Dr. Keshab Panda

Przyszłość automatyki przemysłowej

Nowe możliwości i potencjał
Automatyka przemysłowa znajduje się u progu nowej rewolucji, 
przechodząc przez gwałtowne zmiany technologiczne, adaptując 
nowe systemy i architektury sieciowe oraz zmierzając ku pełnej 
interoperacyjności urządzeń i systemów.

W skrócie

 →  Automatyka przemysłowa 
przyśpiesza.

 →  Nowe technologie, systemy, 
sieci i architektury zwięk-
szają efektywność funkcji 
i systemów automatyki.

 →  Kolejne etapy rozwoju auto-
matyki to postępująca inter-
operacyjność urządzeń 
i systemów.

TEMAT NUMERU

Ewolucja programowal-
nych sterowników logicz-
nych (PLC) będzie odgry-
wała kluczową rolę 
w napędzaniu rewolucji 
przemysłowej i wkracza-
niu w tę nową erę.
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procesów produkcyjnych do potrzeb biznesowych. Biorąc pod 
uwagę rozpowszechnianie się na dużą skalę sparametryzowa-
nych urządzeń przemysłowych, czemu sprzyja cyfryzacja, ta 
potrzeba zmieni się sukcesywnie w obowiązek.

Integracja pionowa i pozioma
Producenci poszukujący sposobu skutecznej konwergen-
cji systemów i podsystemów infrastruktury zakładowej, 
muszą dokonać pionowej i poziomej integracji zaawansowa-
nych systemów sterowania z czujnikami obiektowymi, war-
stwą akwizycji danych oraz systemami zarządzania przedsię-
biorstwem. Oznacza to, że niezależnie od integrowania funk-
cji platformy sterowania, takich jak sterowanie ruchem, stero-
wanie sekwencyjne, sterowanie logiczne, programowanie oraz 
konfigurowanie interfejsów operatorskich (HMI), producenci 
będą także musieli położyć nacisk na integrację dodatkowych 
obszarów i funkcji systemów sterowania, takich jak zdalny 
dostęp, monitoring stanu technicznego maszyn i urządzeń, 
zdalna diagnostyka itp. Jednolita, zintegrowana platforma ste-
rowania umożliwi firmom zwiększenie efektywności działania 
i wydajności produkcji, osiągnięcie optymalizacji procesów na 
poziomie całej fabryki oraz zwiększenie poziomu doświadcze-
nia i umiejętności użytkownika.

Ewolucja programowalnych sterowników logicznych (PLC) 
będzie odgrywała kluczową rolę w napędzaniu wkraczania 
rewolucji przemysłowej w tę nową erę. Wraz z większą ela-
stycznością i wygodą programowania, skalowalnością, więk-
szą pojemnością pamięci, mniejszymi gabarytami, obsługą 
sieci Ethernet o wysokiej prędkości (Gigabit/s) oraz wbudo-
wanymi funkcjonalnościami bezprzewodowymi, przyszłe ste-
rowniki PLC będą adaptować nowe narzędzia i funkcje wyni-
kające z ciągłego postępu technologicznego w oprogramowa-
niu, komunikacji i sprzęcie. Znaczna część tej ewolucji będzie 
obejmowała integrację sterowników PLC i programowal-
nych sterowników automatyki (PAC), co ułatwi komunikację 
pomiędzy halą fabryczną a innymi procesami.

Aby to osiągnąć, producenci sterowników będą musieli 
znaleźć i opracować taki sterownik PLC, który będzie mógł 
sterować aplikacją i dostarczać niezbędnych narzędzi do 
zestawiania, analizowania i prezentacji danych procesowych 
użytkownikowi, gdy będzie on tego wymagał. To może obej-
mować umożliwienie dostępu do danych za pomocą aplikacji 
mobilnych lub przeglądarek internetowych.

Potencjał robotyzacji w zakładach 
produkcyjnych rośnie z roku na rok, także 
za sprawą idei Przemysłu 4.0. Coraz więcej 
przedsiębiorstw dostrzega wynikające 
z niej korzyści – dynamiczny rozwój oraz 
podniesienie efektywności. 

Niezależnie od braku rąk do pracy. 
Niezależnie od wolumenu produkcji. 
Skutecznie i niezawodnie.

MOŻESZ WIĘCEJ
NIŻ MYŚLISZ
Z Kawasaki Robotics 
zaprojektujesz swój ekosystem 
sprawnej robotyzacji

www.astor.com.pl/kawasakirobotics

Cyfryzacja umożliwia firmom produk-
cyjnym wykorzystywanie danych 
na wiele różnych sposobów. Istnieje 
wspólna potrzeba wdrażania otwar-
tych, skalowalnych systemów sterowa-
nia, które pozwalają na dostosowy-
wanie procesów produkcyjnych do 
potrzeb biznesowych.

http://www.astor.com.pl/kawasakirobotics
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Zarządzanie siecią najnowocześniej-
szych sterowników oznacza dla firm 
znaczne wydatki kapitałowe w formie 
inwestycji w sprzęt oraz infrastrukturę. 
Ponadto duże ilości starszego sprzętu fir-
mowego są przeszkodą na drodze do 
zwiększenia elastyczności operacyjnej, 
jednocześnie dodając koszty i złożoność 
we wdrażaniu sterowników. Wirtualizacja 
może pomóc firmom wyobrazić sobie taką 
sytuację.

Zwirtualizowane sterowniki
W odróżnieniu od standardowych opcji 
dostępnych od ręki na rynku (commer-
cial off-the-shelf – COTS), zwirtualizo-
wane systemy sterowania, takie jak ste-
rowniki PLC, rozproszone systemy stero-
wania (DCS), interfejsy HMI oraz kompu-
terowe systemy sterujące procesami tech-
nologicznymi i produkcji (SCADA), wyma-
gają mniejszej ilości fizycznych serwerów. 
Zwirtualizowane funkcje sterowania mogą 
być także skonsolidowane i wbudowane 
raczej w jedną platformę, zamiast wdra-
żania każdej funkcji jako oddzielnej apli-
kacji. Ta elastyczność otwartej, opartej na 
oprogramowaniu architektury sterowania 
pozwala firmom modernizować procesy 
sterowania, optymalizować je oraz przy-
spieszać wdrażanie nowych funkcji.

Niedawno pewien dostawca usług 
inżynierskich i systemów lotniczych 
wypuścił na rynek platformę, która 
pozwala producentom systemów stero-
wania projektować i tworzyć aplikacje 
w krótszym czasie, przy niższych kosztach 
i w prostszy sposób. Oprogramowanie to 
działa w zwirtualizowanym środowisku 

i transformuje sposób, w jaki systemy ste-
rowania są utrzymywane w ciągu swoich 
cykli życia. Przejście z codziennego zarzą-
dzania serwerem na dedykowane, scen-
tralizowane centrum danych, w którym 
specyficzne protokoły zarządzają działa-
niem tej aplikacji, umożliwia pracującym 
w fabryce inżynierom skupienie się na 
optymalizacji systemu sterowania.

Ponieważ automatyka i systemy stero-
wania ewoluują, oprzyrządowanie będzie 
musiało jednocześnie także się rozwijać, 

aby dostosować się do tych zmian. Warto 
zatem zadać pytanie – jak ukształtuje się 
przyszłość oprzyrządowania? Łatwe do 
odczytu panele będą z pewnością jednym 
z elementów kształtowania tej przyszłości, 
umożliwiając produkcję oprzyrządowania, 
które będzie bardziej interaktywne i przy-
stępne dla operatorów w fabrykach. Pod-
łączone do sieci oprzyrządowanie zostało 
już zaadaptowane w zakładach produkcyj-
nych na całym świecie. Zamiast zmusza-
nia operatorów do dokonywania odczy-
tów z oprzyrządowania zainstalowanego 
w pobliżu sprzętu realizującego procesy 

technologiczne, systemy połączone w sieci 
mogą przesyłać dane z oprzyrządowa-
nia do jednego serwera, gdzie są kompilo-
wane i analizowane w celu przekształce-
nia na użyteczne informacje.

Stopniowe modernizacje: 
Przemysł 5.0
Konwergencja technologii toruje drogę 
producentom, którzy mogą teraz doko-
nać następnego skoku w kierunku piątej 
rewolucji przemysłowej, w której autono-
miczne dotąd systemy automatyki prze-
mysłowej będą dzieliły zasoby i dzia-
łały w synergii. Aby pozostać na czele tej 
drogi, a zatem i konkurencyjności, firmy 
będą musiały wykorzystać nowoczesne, 
dostępne już technologie, przyspieszyć 
wdrażanie tych technologii oraz uwalniać 
nowe źródła wartości. Mimo wszystko 
ruch w kierunku następnej fazy rozwoju 
automatyki jest czymś więcej niż stop-
niową modernizacją za pomocą techno-
logii, która nadal służy jako podstawowy 
czynnik napędowy innowacji. 

Dr. Keshab PandaDr. Keshab Panda jest dyrektorem general-
nym (CEO) i zarządzającym w firmie 
L&T Technology Services. 

CE

Warto rozważyć

Wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań w Przemyśle 4.0 
prowadzi do wdrożenia 
w pełni interoperacyjnych 
urządzeń i systemów.

↗ Trendy w systemach sterowania napędzają przyszłość automatyki poprzez łatwiejszą integrację, usieciowienie oraz zaawansowaną inteligencję. 

Należy
dokonać integracji:

Systemy sterowania, zintegrowane 
w jednej platformie, nie tylko dadzą 

więcej możliwości operatorom 
w punkcie sterowania, ale ponadto 

umożliwią im osiągnięcie 
optymalizacji na poziomie 

całej fabryki.

Należy
wspierać usieciowienie:

Bezproblemowa integracja umożliwi 
systemom sterowania przekazywanie 

informacji procesowych do innych 
systemów planowania i zarządzania
zasobami. To pozwoli na przepływ 
informacji przez wszystkie działy 

zaangażowane w procedurę 
produkcji.

Należy
stać się inteligentnym:

Ponieważ maszyny w przemyśle stają 
się bardziej inteligentne i zaczynają 
mieć możliwość zaawansowanego 

podejmowania decyzji, systemy 
sterowania będą jednocześnie 

ewoluować od „cegły” 
do „mózgu”.

Źródło: L&T Technology Services

TEMAT NUMERU

Jednolita, zintegrowana 
platforma sterowania 
umożliwia zwiększenie 
efektywności działania 
i osiągnięcie optymaliza-
cji procesów na poziomie 
całej fabryki.
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D ziś w wielu przedsiębiorstwach
mówi się o koncepcji „cyfrowych
bliźniaków” (digital twins) i ko-

nieczności jej wdrożenia w ich codziennej 
działalności. Wśród nich są przedsiębior-
stwa wykorzystujące rozwiązania cyfrowe, 
takie jak zarządzanie cyklem życia pro-
duktu (product lifecycle management – 
PLM). Firmy takie stają się liderami na 
rynku i rozszerzają wspomniane rozwiąza-
nia cyfrowe na automatykę przemysłową. 
Niektórzy twierdzą nawet, że cyfrowe 
bliźniaki są niezbędną formą organizacji 
dla technologii i aplikacji Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT). 

Wartość dodana technologii 
cyfrowych bliźniaków
Technologia cyfrowych bliźniaków może 
sprawić, że przepływ olbrzymiej ilości 
danych w Przemysłowym Internecie Rze-
czy w przyszłości pozostanie efektywny, 
zorganizowany i bezpieczny w procesie 
integracji, wymiany i przesyłania danych. 
Niewątpliwie w erze IIoT, wraz z dalszą 
popularyzacją mikroczujników o niskim 
zużyciu energii, technologii sieci 5G oraz 
innych aplikacji, systemy i obsługujący je 
ludzie będą w stanie zbierać wiele rodza-
jów danych fizycznych w czasie rzeczy-
wistym. Efektywność ekonomiczna oraz 
symulacja budowania świata cyfrowego 
także zostaną ulepszone. Ale taki postęp 
nie oznacza, że nie ma potrzeby analizo-
wania kosztów, analizowania przepusto-

wości sieci oraz porządkowania transmi-
sji wielkiej ilości różnorodnych i zmien-
nych w czasie danych (Big Data) w erze 
IIoT. Przedtem, w wielu wyobrażeniach 
przyszłości IIoT, ludzie mieli skłonność 
do zakładania, że dane będą wymie-
niane swobodnie i bezpośrednio pomię-
dzy dwoma lub większą liczbą obiektów. 
Jednak w realnym świecie i specyficznych 
aplikacjach bardziej prawdopodobne jest, 
że ta wymiana danych będzie miała miej-
sce pomiędzy „bliźniakami” tych obiek-
tów w świecie cyfrowym lub pomiędzy 
różnymi platformami informatycznymi, 
bez potrzeby „bezpośredniego dialogu”.

Przykłady zastosowań
Rozważmy dla przykładu przedsię-
biorstwo transportu drogowego. Jego 
działy serwisowe, a nawet zarządza-
nia ruchem, muszą zdobywać odpowied-
nie dane z każdego pojazdu, dla realiza-
cji sprawnego zarządzania flotą, kontroli 
samych pojazdów itp. Nietrudno wyobra-
zić sobie, że w przyszłości działy te nie 
będą musiały wydobywać potrzebnych 
danych z każdego czujnika pojazdu za 
każdym razem, tylko odczytają potrzebne 
dane z cyfrowego bliźniaka, reprezen-
tującego dokładny stan rzeczywistego 
pojazdu. To w bardzo dużym stopniu 
redukuje konieczność prowadzenia powta-
rzających się operacji zbierania i przesyłu 
danych zdalnie przez sieć. W ten sposób 
zmniejsza się zarówno obciążenie systemu 
i kanałów komunikacji, jak i koszty pono-
szone przez firmę.

Zasadnicza transformacja
Rozszerzając opisany wyżej scenariusz 
na sytuacje spotykane w przemyśle, gdzie 

Stone Shi

Technologia cyfrowych bliźniaków 
tworzy automatykę przyszłości
Gwałtowny wzrost liczby przetwarzanych i gromadzonych danych 
we współczesnych aplikacjach przemysłowych sprawia, że 
technologia cyfrowych bliźniaków najprawdopodobniej zagości 
na dobre w przemyśle, przyczyniając się do lepszej optymalizacji 
i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw oraz realizacji 
funkcji automatyki.

W skrócie

 →  Przyśpieszone wykorzystanie 
technologii cyfrowych bliź-
niaków wydaje się prawdo-
podobne, ponieważ coraz 
więcej danych jest zbieranych 
w cyklach życia produktów.

 →  Korzyści dla przemysłu 
z technologii cyfrowych bliź-
niaków będą napędzane 
przez potencjał optymalizacji.

 →  Dostawa produktów fizycz-
nych i cyfrowych stanie się 
czymś powszechnym.

http://www.controlengineering.pl
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ma miejsce gromadzenie i przepływ znacz-
nie większych ilości danych, dochodzimy 
do wniosku, że ulepszenia będą miały 
charakter zasadniczy. Sytuacja, w któ-
rej cyfrowe bliźniaki są jedynym interfej-
sem wymiany danych pomiędzy rzeczywi-
stym łańcuchem dostaw surowców, sprzę-
tem fabrycznym i liniami produkcyjnymi 
a światem zewnętrznym, także sprzyja 
efektywnej konfiguracji oraz zarządzaniu 
dostępem do odczytu danych i ich wyko-
rzystaniem. Nawet dzisiaj cyfrowe bliź-
niaki są koncepcją ograniczoną głównie 
do wyspecjalizowanych obszarów. W erze 
IIoT, gdy ilość danych Big Data dosłow-
nie eksploduje, wykorzystanie techno-
logii cyfrowych bliźniaków rozszerza się 
poza personel kierowniczy i ekspertów 
technicznych. Technologia ta, po uzyska-
niu bardziej przyjaznego dla użytkownika 
i bardziej dostosowanego do jego potrzeb 
interfejsu, dokona transformacji sposobu, 
w jaki towary, sprzęt oraz projekty są 
dostarczane i obsługiwane. 

Podwójna dostawa: 
fizyczna i cyfrowa
W przyszłości zarówno dla zwykłych kon-
sumentów, jak i pracowników przemysłu, 
dodatkowa wartość ze zbierania i ana-
lizy danych będzie ważniejsza, niż kla-
syczne skupienie się na rzeczywistych 
sygnałach aplikacji fizycznej. Podwójna 
dostawa w świecie fizycznym i cyfro-
wym stanie się czymś normalnym, pozwa-
lając użytkownikom rozwijać nieograni-
czony potencjał łatwych w obsłudze i roz-
budowie cyfrowych bliźniaków. W połą-
czeniu z rozwojem asystujących technolo-
gii, takich jak rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality – AR), taki potencjał 
będzie podwojony, a następnie jeszcze raz 
podwojony. Dla użytkowników zawodo-
wych oznacza to, że będą mogli szybciej 
organizować synergię w aplikacjach pro-
dukcji przemysłowej i optymalizować pro-
cesy biznesowe oraz produkcyjne. Dla 
zwykłych użytkowników – że będą mogli 

uzyskać od cyfrowych bliźniaków zróżni-
cowane funkcje testowe, symulacyjne oraz 
doświadczenie. Nawet jeśli konsumenci 
nie będą musieli bezpośrednio obsługiwać 
cyfrowych bliźniaków, to oczekuje się też, 
że ta zmiana poprawi obsługę posprzeda-
żową oraz inne aspekty. Oczekujmy więc, 
że te scenariusze staną się rzeczywistością 
jak najszybciej.

Stone Shi Stone Shi jest redaktorem naczelnym 
Control Engineering China. 

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób przyspieszona 
adopcja technologii cyfro-
wych bliźniaków przez firmę 
przemysłową może jej przy-
nieść uzyskanie przewagi 
nad konkurencją?

Organizator

Konferencja i Wystawa
28-29 maja 2021, Haston City Hotel, Wrocław

Przyszłość należy do elektryczności

www.batterypower.pl

I Edycja

Konferencja i Wystawa
28-29 maja 2021, Haston City Hotel, Wrocław

The Future of Automobility

www.smart-auto.info

II Edycja

Mobilność osób przechodzi największą rewolucję od czasu wynalezienia 
samochodu. Wiele różnorodnych technologii umożliwia tę rewolucję  
w zawrotnym tempie, co wpływa na zmiany w życiu prywatnym  
i zawodowym. 

Trade Media International z dumą ogłasza pierwszą edycję SMART AUTO 
we Wrocławiu. Jest to pierwsza w Polsce konferencja i wystawa  
skupiającą ekspertów, dostawców, inwestorów i użytkowników 
najnowszych i najlepszych technologii ułatwiających rewolucję w branży 
motoryzacyjnej.

http://www.batterypower.pl
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W spółczesny przemysł produk-
cyjny wygląda w dużym stop-
niu inaczej niż kilka dekad 

temu, zaś gwałtowny postęp technolo-
giczny ukształtował go na nowo wszę-
dzie tam, gdzie było to możliwe. Smart-
fony zastąpiły notatniki papierowe, 
a codzienna praca zakładów produkcyj-
nych uległa ewolucji – wykorzystywana 
jest analityka Big Data oraz systemy 
i moduły automatyki działającej w cza-
sie rzeczywistym. Ponadto zmienia się też 
sama siła robocza, ludzie, a firmy koncen-
trują się na osiąganiu bardzo różnorod-
nych celów. W jaki sposób przemysł pro-
dukcyjny doszedł do tego miejsca, w któ-
rym znajduje się dzisiaj? I co przyniesie 
jutro?

Rewolucja w danych 
i niezawodność w firmach
Tradycyjnie firmy produkcyjne borykały 
się z niekompletnymi procesami, wielo-
krotnie realizowanymi ręcznie. Niejed-
nokrotnie w danym zakładzie kilka zaso-
bów o bardzo dużej wartości przycią-
gało całą uwagę kierownictwa i pracowni-
ków. Nigdy nie tworzono kompleksowych 
systemów zapisu danych albo zbieranie 
i analiza danych wymagały zatrudniania 

wyspecjalizowanych i wysoko opłacanych 
ekspertów.

Wraz z technologią Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) zbieranie i ana-
liza danych uległy radykalnej transforma-
cji. To, co kiedyś wymagało godzin ana-
lizy wykonywanej przez ekspertów, może 
obecnie być zrealizowane przez kompu-
ter w ciągu ułamka tego czasu. Automa-
tyzacja powoduje, że otrzymujemy więcej 
danych przy mniejszym wysiłku, łatwiej 
też uzyskujemy kontekst tych danych 
i dzięki temu zmieniają się one w warto-
ściowe informacje, które mogą być wyko-
rzystane w praktyce.

John Bernet

Więcej danych 
– ewolucja nowoczesnego 
przemysłu produkcyjnego
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i Przemysł 4.0 to powszechnie 
już znane koncepcje rozwojowe aplikacji przemysłowych, jednak 
wciąż nie zostały one równie powszechnie zaadaptowane. 
Na drodze ku temu niezbędne jest bowiem połączenie urządzeń 
fizycznych w sieci, które może zwiększyć przepływ informacji 
w celu zwiększania wydajności produkcji, wyeliminowania błędów 
oraz skrócenia przestojów.

↗ Wdrożenie technologii utrzymania ruchu, 
umożliwionych przez urządzenia mobilne, 
pozwala pracownikom tych działów lepiej 
wykorzystywać sieci informatyczne niż kiedy-
kolwiek przedtem. Specjaliści od konserwa-
cji i niezawodności mogą oglądać potrzebne 
dane, aby zakończyć pracę do wykonania 
już za pierwszym razem. Ponadto ludzie nie 
muszą wchodzić do obszarów niebezpiecz-
nych, np. zagrożonych powstaniem łuku elek-
trycznego.

W skrócie

 →  Projekty pilotażowe mogą 
pomóc w udowodnieniu 
korzyści płynących z Przemy-
słu 4.0 oraz IIoT.
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W środowisku konserwacji reaktyw-
nej awarie maszyn i sprzętu wymagały 
wzywania fachowców przez pracowników 
zakładu. Ponieważ fachowcy ci byli bar-
dzo poszukiwani, to takie sytuacje powo-
dowały znaczne zwiększanie kosztów 
utrzymania ruchu oraz dodatkowe prze-
stoje zakładu. Wraz z wprowadzeniem 
inteligentnych narzędzi IIoT działy utrzy-
mania ruchu w zakładach mogą same 
reagować na komunikaty o błędach poda-
wane na wyświetlaczach oraz rozwiązy-
wać wiele często spotykanych problemów 

ze sprzętem przed wystąpieniem jego 
awarii. Unika się w ten sposób przesto-
jów i ponoszenia kosztów napraw doko-
nywanych przez specjalistów z zewnątrz. 
W wyniku postępów w Przemyśle 4.0 
oraz inteligentnej technologii, operatorzy 
i technicy wykonują obecnie więcej tego 
typu czynności samodzielnie. Narzędzia 
stały się nie tylko bardziej inteligentne, 
ale i wielofunkcyjne oraz tańsze. Ponie-
waż elektronika wciąż ewoluuje, rozsze-

rzają się także możliwości wykonywania 
testów i pomiarów w przemyśle.

Co prawda koncepcja wysokiej nie-
zawodności liczy sobie około 30–40 lat, 
jednak inteligentna technologia uczy-
niła ją dostępną dla firmy każdej wielko-
ści. Wiele firm produkcyjnych od dziesię-
cioleci pracuje na zasadzie eksploatacji 
sprzętu aż do awarii (run-to-failure). Jed-
nak więcej firm dostrzega lepsze sposoby 
organizacji pracy i zaczyna rozumieć, że 
bycie konkurencyjnym oznacza adapto-
wanie nowych idei. Oznacza to ponowne 

szkolenia dla personelu i wykorzystywa-
nie praktycznych informacji, otrzymanych 
na podstawie przetwarzania zbieranych 
danych, do uzyskania przewagi nad kon-
kurencją.

Niezawodność była zwykle traktowana 
jako koncepcja, którą „miło byłoby mieć”. 
Pracownicy działów utrzymania ruchu 
oraz kierownicy w zakładach mówili: 
„Niezawodność byłaby świetna, tylko 
musielibyśmy mieć na to zasoby i czas”. 

W praktyce wydawało się, że koncepcja ta 
dotyczy wielkich firm, w których wartość 
sprzętu czy koszty przestojów były bardzo 
duże. Firmy te posiadały maszyny najwyż-
szej klasy, których naprawa kosztowała 
miliony dolarów i które wymagały dodat-
kowych czujników oraz telemetrii w celu 
utrzymywania ich w stanie sprawności.

Zmieniająca się demografia
Gdy pracownicy zakładów przemy-
słowych, którzy posiadali długoletnie 
doświadczenie, zaczęli odchodzić na eme-
ryturę, wiele firm produkcyjnych musiało 
zderzyć się z problemem braku fachow-
ców. Zatrudnienie pracownika posiadają-
cego podobny poziom umiejętności może 
być trudne. Wynikające z tego braki na 
rynku pracy stanowią znaczną przeszkodę 
na drodze do wdrożenia praktyk konser-
wacji prognozowanej. Dobrą wiadomością 
dla innowacyjnych firm jest to, że nowi 
pracownicy są z kolei bardziej obeznani 
z komputerami i nowoczesnymi techno-
logiami teleinformatycznymi czy multi-
medialnymi. Młode pokolenie cyfrowe 
szybko się uczy procedur i obsługi zauto-
matyzowanego zbierania danych, mani-
pulowania danymi, tworzenia reportów 
typu dashboard oraz analizowania danych 
w czasie rzeczywistym.

W przeszłości działy utrzymania ruchu 
skupiały się na rozwiązywaniu problemów 
z maszynami i sprzętem oraz dokonywa-
niu obchodów według harmonogramu. 
Gdy jakieś urządzenie uległo awarii, to 
celem pracowników tych działów było 
jak najszybsze przywrócenie go do pracy. 
Dziś celem jest przewidywanie poten-
cjalnych problemów oraz zbliżających się 
awarii. Oznacza to, że pracownicy dzia-
łów utrzymania ruchu muszą mieć więk-
szą wiedzę i umieć lepiej współpracować. 
Obecnie praca ta nie polega tylko na zwy-
kłej wymianie łożysk, uszczelek, połą-
czeń i pasków, zgodnie z harmonogramem 
prac serwisowych. Transformacja cyfrowa 
umożliwiła wczesne znajdowanie podsta-
wowej przyczyny determinującej koniecz-
ność wykonania prac serwisowych, co 
pozwala na lepszą i dłuższą eksploata-
cję maszyn. Koszty utrzymania ruchu 
w zakładzie mogą być zmniejszone, ponie-
waż pracownicy monitorują zmiany stanu 
technicznego części maszyn, co powoduje, 
że każda część może być eksploatowana 
do samego końca.

↗ Podczas gdy pracownicy tradycyjnych działów utrzymania ruchu musieli robić obchody 
i ręcznie zapisywać dane, to organizacje, które wykorzystują nowoczesne technologie, mogą 
przesyłać dane dotyczące swoich zasobów strumieniowo do chmury. Przez wyeliminowanie 
pomiarów ręcznych personel może wykonywać tylko niezbędne naprawy oraz nadrabiać 
zaległości w pracy.
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Przejście z konserwacji reaktywnej na 
konserwację planowaną lub opartą na sta-
nie technicznym urządzeń (condition-ba-
sed maintenance – CBM) nie następuje 
w ciągu jednego dnia. Firmy, które osią-
gnęły w tym sukces, rozpoczynały działa-
nia od małych programów pilotażowych. 
Gdy sukces na małą skalę został udo-
wodniony, następowała akceptacja kie-
rownictwa firmy i program zmiany kon-
serwacji mógł być rozszerzony. Właściwe 

narzędzia, zintegrowane z systemem przy-
jaznym dla użytkownika, potrafią śle-
dzić dane i sporządzać ich trendy w celu 
wykrycia problemów, zanim spowodują 
one przestój. Dzięki minimalizacji przesto-
jów i maksymalizacji produkcji utrzyma-
nie ruchu stało się jednostką strategiczną, 
która ma wpływ na dochodowość i dodaje 
wartość do firmy produkcyjnej.

Co prawda Przemysłowy Internet Rze-
czy (IIoT) oraz Przemysł 4.0 to powszech-
nie znane koncepcje, jednak nie zostały 
one równie powszechnie zaadaptowane. 
Jednak połączenie w sieci (usieciowie-
nie) urządzeń fizycznych, które mogą się 
wtedy ze sobą komunikować (M2M) i być 
zdalnie monitorowane, ma wyraźną war-
tość biznesową. Procesy robocze mogą 
stać się bardziej efektywne, błędy wpro-
wadzania danych zminimalizowane lub 
wyeliminowane, przestoje skrócone zaś 
liczba awarii zmniejszona.

Dane, które są prawidłowo zbie-
rane i wykorzystywane, dają kluczowe 
praktyczne informacje. Na ich podsta-

wie można podejmować działania w naj-
bardziej odpowiednim czasie. Narzędzia 
takie jak oprogramowanie CMMS (Com-
puterised Maintenance Management Sys-
tem, zautomatyzowany system wspiera-
jący utrzymanie ruchu) eliminują silosy 
danych, które w przeszłości przeszka-
dzały w uzyskaniu niezawodności. Narzę-
dzia te dają pracownikom działów utrzy-
mania ruchu do dyspozycji wszelkie nie-
zbędne informacje. Zwracanie uwagi na 
więcej niż tylko to, co najważniejsze, two-
rzy dodaną, nową wartość biznesową.

John Bernet John Bernet jest specjalistą ds. produktów 
i aplikacji mechanicznych w firmie 
Fluke Corp. 

CE

www.controlengineering.pl

Warto rozważyć

Jakie informacje mogłyby 
pomóc w bardziej bezpro-
blemowej realizacji proce-
sów w Państwa zakładzie?

Industry 4.0: smart plastics eliminują nieplanowane przestoje
Inteligentne produkty ostrzegają zawczasu i mogą być zintegrowane ze standardowymi 
systememami kontroli urządzenia  . smart plastics pozwalają Twoim urządzeniom  
pracować ciągle, a także obniżać koszty utrzymania ruchu. igus.pl/smart-echain
igus® Sp. z o. o.   Więcej informacji: hkowalczyk@igus.pl   Tel. 22 316 36 30

smart plastics
Unikaj nieplanowanych przestojów

plastics for longer life®

Automatyzacja ułatwia 
zbieranie większej ilości
danych mniejszym kosz-
tem. Łatwiej też uzyskać
kontekst danych i zmienić 
je w wartościowe infor-
macje, które można prak-
tycznie wykorzystać.

https://www.igus.pl/info/energychains
http://www.controlengineering.pl
mailto:hkowalczyk@igus.pl
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S zkolenia praktyczne z obsługi rze-
czywistego sprzętu i oprogramowa-
nia dają bardziej realistyczne i zapa-

dające w pamięć doświadczenia. Zarówno 
doświadczonym wieloletnim pracowni-
kom, jak i młodym inżynierom z generacji 
cyfrowej umożliwiają zetknięcie się z sytu-
acjami ze świata rzeczywistego. Dzięki 
temu zwiększa się wydajność pracowni-
ków i efektywność sterowania procesami 
przemysłowymi.

Aby wspomóc przyspieszenie transfor-
macji cyfrowej procesów przemysłowych 
– przetwórczych, wsadowych i hybrydo-
wych – firma Emerson zbudowała trzy 
interaktywne środowiska fabryczne (inter-
active plant environment – IPE). – Śro-
dowisko Minneapolis IPE, zlokalizowane 
w Shakopee w stanie Minneapolis (USA), 
realizuje bezpieczne szkolenia, wykorzystu-
jąc ponad 400 urządzeń i produktów auto-
matyki oraz ponad 500 punktów wejść/
wyjść (I/O) – wyjaśnia Steve Tolley, star-
szy menedżer globalny ds. szkoleń dla 
klientów i z obsługi w firmie Emerson.

Szkolenia z pomiarów i regulacji
ciśnienia, przepływu, tempera-
tury, sterowania zaworami oraz 
technologii bezprzewodowych
W Minneapolis IPE wykonuje się pomiary 
ciśnienia, przepływu, poziomu, tempera-
tury i stopnia korozji, obsługę czujników 

gazu i przerywaczy płomienia, analizę pły-
nów oraz chromatografię gazową. Zakład 
umożliwia instruktorom przygotowywanie 
realistycznych sytuacji za pomocą sprzętu 
i oprogramowania oraz przeprowadzanie 
zajęć praktycznych po zajęciach teoretycz-
nych, z wykorzystaniem 15 zbiorników 
i naczyń, na trzech poziomach. Uczest-
nicy szkoleń mogą emulować procesy pro-
dukcyjne, wymuszając ruch wody i oleju 
mineralnego, unikając stykania się z nie-
bezpiecznymi chemikaliami lub zakłóca-
nia rzeczywistych procesów produkcyj-
nych w swoich fabrykach.

Wspomniane trzy ośrodki IPE znajdują
się w 24 regionalnych ośrodkach szkole-
niowych firmy Emerson w Ameryce Pół-
nocnej. Oferują one kursy przeprowa-
dzane na miejscu przez instruktorów, zaję-
cia wirtualne, e-nauczanie (eLearning) 
oraz nauczanie mieszane (blended learning). 

Mark T. Hoske

Edukacja pracowników 
a efektywność sterowania 
procesami przemysłowymi
Efektywność sterowania procesami w przemyśle wymaga 
ciągłej, systematycznej edukacji pracowników w celu uzyskania 
optymalnej specyfikacji, integracji i wykorzystania technologii. Firmy 
produkujące sprzęt dla przemysłu znajdują się wśród tych, które 
realizują taką edukację.

W skrócie

 →  Szkolenie praktyczne 
z obsługi i serwisowania 
oprzyrządowania przemy-
słu procesowego uzupeł-
nia zajęcia w klasach i warsz-
tatach.

 →  Można zbadać wzajemne 
oddziaływanie oprzyrządo-
wania i czujników proceso-
wych z rozproszonym syste-
mem sterowania.

 →  Technologia rozszerzonej 
rzeczywistości, technologie 
bezprzewodowe, zarządza-
nie zasobami oraz rozwiązy-
wanie problemów w prze-
myśle procesowym to nie-
które z tematów szkoleń 
praktycznych, które mogą 
być zrealizowane.

TEMAT NUMERU

Przełożenie teorii na 
praktykę w sytuacjach 
ze świata rzeczywistego 
pozwala uczestnikom
szkolenia zetknąć się 
zarówno z sytuacjami 
częstymi i nietypowymi, 
gdzie mogą przećwiczyć 
w praktyce odpowiednie 
działania i reakcje.



Jak mówi Steve Tolley, każdy ośrodek 
IPE pomaga świeżo upieczonym absol-
wentom uczelni technicznych oraz wetera-
nom prac w przemyśle nabyć lub spraw-
dzić kluczowe umiejętności, wymagane 
do pracy w przemyśle procesowym, przy 
wykorzystaniu rzeczywistych urządzeń 
i oprzyrządowania, stosowanych w tym 
przemyśle. Zajęcia praktyczne pomagają 
ich uczestnikom uczyć się szybko i efek-
tywnie. 

Po przyswojeniu sobie (lub odnowieniu)
wiedzy praktycznej z obsługi układów ste-
rowania oraz teorii automatyki na zaję-
ciach w klasie i warsztacie, uczestnicy 
szkolenia mogą otrzymać polecenia wyko-
nania konkretnej pracy i udać się do hali
fabrycznej, aby wykonać w praktyce to, 
czego się nauczyli. Jak mówi Steve Tolley,
przełożenie teorii na praktykę w sytua-
cjach ze świata rzeczywistego pozwala 
uczestnikom szkolenia zetknąć się zarówno
z sytuacjami częstymi, jak i sporadycz-
nymi, gdzie mogą przećwiczyć w praktyce 
odpowiednie działania i reakcje.

Kursy mogą obejmować uruchamia-
nie i kalibrację urządzeń oraz ustalanie, 
czy problematyczny wynik pomiaru jest 
prawdziwy. Ponadto uczestnicy analizują 
dopuszczenia do pracy w niebezpiecz-
nych warunkach oraz narzędzia wyma-
gane do realizacji różnych zadań robo-
czych i bardziej efektywnego sterowania 
pracą fabryk.

– Ośrodki IPE wspierają uczestników 
kursów, ograniczając czynniki odwraca-
jące uwagę, na jakie są narażeni inży-
nierowie i technicy w swoich zakładach, 
dostarczając szerszy obraz funkcjonowa-
nia fabryki – wyjaśnia Blaine Williams, 
globalny menedżer ds. edukacji w fir-
mie Emerson. Instruktorzy, wykorzystując 
swoje wieloletnie doświadczenie w prze-
myśle, uczą także uczestników kursów, 
w jaki sposób rozwijać swoje zawodowe 
umiejętności. Poza formalnym lub dosto-
sowanym do uczestników szkoleniem, nie-
którzy klienci rezerwują sobie w zakładzie 
terminy na integrację i wypróbowanie róż-
nych kombinacji urządzeń, sprzętu, syste-

mów czy oprogramowania przed ich zaku-
pem i wdrożeniem.

– Gdy uczestnicy kursów przeko-
nają się, co potrafimy tu robić, często pro-
szą, aby mogli zostać dłużej i popracować 
z czymś innym – mówi Blaine Williams.

Pierwszy interaktywny zakład firmy 
Emerson, odwzorowujący środowisko 
fabryczne, został otwarty w 2014 r. w jej 
Centrum Serwisowym w Charlotte (stan 
Północna Karolina, USA). Drugi zakład, 
w Shakopee, jest zlokalizowany wspól-
nie z siedzibą główną działu innowacji 
dla produktów i usług Rosemount firmy 
Emerson.

Zajęcia w klasach, warsztatach 
i szkolenia praktyczne
Szkolenia z obsługi urządzeń i systemów 
sterowania mogą obejmować takie zada-
nia i sytuacje, jak:

 →  konfiguracja i użytkowanie sieci i urzą-
dzeń sterowania procesami, takich 
jak 4-20 mA, WiFi (zgodnych z IEEE 

www.controlengineering.pl
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802.11), obsługujących technologie: 
WirelessHART Grupy FieldComm, HART 
oraz Foundation Fieldbus;

 →  praca z urządzeniami do pomiaru i regula-
cji ciśnienia, temperatury, poziomu i prze-
pływu wielu zmiennych – w klasie, warsz-
tacie i fabryce;

 →  wykorzystanie urządzeń przenośnych, 
takich jak smartfony czy tablety, do ste-
rowania zaworami lub podglądu parame-
trów i operacji systemu sterowania;

 →  wymuszanie sygnału wyjściowego 
4-20 mA z urządzeń;
 →  zaawansowane rozwiązywanie problemów 
i konserwacja urządzeń;
 →  identyfikacja błędów i ponowne opraco-
wywanie nastaw i punktów pomiarowych;

 →  odpowietrzanie zaworu;
 →  przepełnianie zbiornika wsadowego,
 →  zakłócenia działania czujnika radarowego,
 →  kalibracja i rozwiązywanie problemów 
z czujnikami bezprzewodowymi;

 →  pomiary stopnia korozji;
 →  przyrządowe systemy bezpieczeństwa (SIS)
i obsługa zabezpieczeń sieciowych firewall;

 →  konfigurowanie i obsługa napędów 
o zmiennej częstotliwości;

 →  monitoring zużycia energii, alarmy 
i powiadomienia;
 →  analizowanie możliwych problemów 
z zasilaniem i uziemieniem;
 →  analiza globalnych procedur audytowych;
 →  testowanie, demontaż i serwisowanie 
urządzeń;

 →  wykorzystywanie aplikacji, takich jak roz-
szerzonej rzeczywistości (AR), do pod-
glądu i weryfikacji znaczników oraz sta-
tusu urządzeń; oprogramowania do zarzą-
dzania zasobami, oprogramowania urzą-
dzeń mobilnych, połączeń opartych na 
chmurze obliczeniowej, oprogramowania 
systemów SIS oraz innego;
 →  różne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa 
procesów;
 →  produkcja filmów wideo w otoczeniu 
o niskim ryzyku dla celów szkoleniowych 
lub marketingowych.

Nawet stopniowe zmiany 
mogą być pomocne
Nawet inżynierom, którzy wykonują prace 
serwisowe na obiektach czy w terenie już 
od 30 lat lub więcej, stopniowe zmiany 

w procedurach mogą przynieść korzy-
ści. – Użycie tabletu o wzmocnionej kon-
strukcji do uruchamiania urządzeń oszczę-
dza czas i pieniądze, gdyż możemy za 
jego pomocą zobaczyć system sterowania 
i upewnić się, że dane urządzenie zostało 
poprawnie uruchomione. W ten sposób eli-
minujemy potrzebę zaangażowania opera-
tora do zweryfikowania statusu tego urzą-
dzenia – mówi Blaine Williams.

Mark T. HoskeMark T. Hoske jest menedżerem ds. treści 
w Control Engineering, CFE Media. 

CE

Warto rozważyć

Czy operatorzy automatyki
sterującej procesami, inżynie-
rowie oraz technicy w Pań-
stwa fabryce przechodzą
szkolenia, które są wymaga-
ne do optymalizacji wydaj-
ności pracy i produkcji?

TEMAT NUMERU

↙ Interaktywne Śro-
dowisko Fabryczne 
Minneapolis firmy 
Emerson w Shako-
pee, stan Minne-
apolis, umożliwia 
bezpieczne szko-
lenia praktyczne 
przy wykorzystaniu 
ponad 400 urządzeń 
automatyki, ponad 
500 punktów We/
Wy, rozproszonego 
systemu sterowania 
DeltaV firmy Emer-
son oraz innego 
odpowiedniego 
oprogramowania.
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W krajach wysoko rozwini tych to 
w a nie roboty, a nie ludzie, wyko-
nuj  ma o rozwojowe, powta-

rzalne czy niebezpieczne czynno ci w fabry-
kach. I cho  w ostatnich latach poczynili-
my znaczne post py w tym kierunku, Polska 

wci  jest daleko w tyle pod wzgl dem liczby 
robotów wykorzystywanych w przemy le. 
Dlaczego robotyzacja jest tak wa na, jakie 
problemy rozwi zuje i w jakie rozwi zania 
warto inwestowa ? W polskich fabrykach 
brakuje r k do pracy.

Od pewnego czasu sytuacja na rynku pracy 
jest bardzo korzystna, a pensje Polaków 
z roku na rok rosn . Mamy rekordowo 
niskie bezrobocie, które wed ug danych GUS 
z ko ca grudnia 2019 r. wynosi 5,2%, pod-
czas gdy jeszcze w 2016 roku by o to ponad 
10%. Pracownicy mog  wybiera  w ród 
wielu ofert, a co za tym idzie, praca na pro-
dukcji cieszy si  coraz mniejsz  popular-
no ci . Proste, ma o rozwojowe i mono-
tonne czynno ci, jakie si  tam wykonuje, 
a tak e zarobki, które ze wzgl du na charak-
ter takiego zaj cia nie s  zbyt wysokie, spra-
wiaj , e taka praca nie jest atrakcyjna. I cho  
z punktu widzenia pracownika taka sytu-
acja jest bardzo korzystna, pracodawcy maj  
coraz wi kszy problem ze znalezieniem war-
to ciowych, solidnych pracowników, którzy 
zostaliby z nimi na d u ej. 

Wa nym wydarzeniem, które wyra nie poka-
zuje skal  problemu, by y obrady „Okr g ego 
sto u w sprawie zatrudniania cudzoziem-
ców”. 6 wrze nia 2019 roku przedstawi-
ciele organizacji gospodarczych oraz naj-
wi kszych polskich miast przyjechali do 
Krakowa, aby wspólnie omówi  rozwi za-
nie problemu. W spotkaniu udzia  wzi y naj-
wa niejsze organizacje zrzeszaj ce przedsi -
biorców, jak ASPIRE, ABSL, Business Centre 
Club, Ma opolski Zwi zek Pracodawców 
Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych 

Domów i Mieszka , American Chamber of 
Commerce in Poland czy Francusko-Polska 
Izba Gospodarcza. Jak mówi Rafa  Kulczycki, 
dyrektor krakowskiej Izby Handlowo-
-Przemys owej: „Inicjatywa podj ta zosta a 
wobec stale rosn cego zjawiska braku r k 
do pracy, zauwa alnego w szczególno ci 
w sektorze produkcji, budownictwa i us ug.” 
( ród o: Gazeta Krakowska)

Zebrani skupili si  przede wszystkim na naj-
prostszym i najszybszym rozwi zaniu pro-
blemu braku r k do pracy, które da zara-
zem najszybsze efekty, czyli zatrudnia-
niu w polskich fabrykach cudzoziemców. 
Nap yw pracowników ze Wschodu, szczegól-
nie z Ukrainy, w ostatnich latach lawinowo 

ro nie. W urz dach pojawia si  coraz wi -
cej wniosków o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi. Liczba takich wniosków na 
przestrzeni lat 2014 do 2018 wzros a a  czte-
rokrotnie (387 tys. wniosków w 2014; ponad 
1,5 mln w 2018 r.). Liczby te pokazuj , jak 
ogromne jest zapotrzebowanie na pracow-
ników.

Prognozy dla polskich przedsi bior-
ców nie s  korzystne
Obecnie polskie przedsi biorstwa zaczynaj  
odgrywa  coraz wi ksz  rol  na wiatowych 
rynkach. Jednak specjali ci ostrzegaj , e roz-
wój ten mo e w najbli szych latach zosta  
gwa townie zahamowany. Niski przyrost 
naturalny oraz starzenie si  spo ecze stwa 
powoduj  coraz wi ksze braki na rynku pracy. 
Warto podkre li , e nie jest to stan przej-
ciowy. Wynika on w du ej mierze z demo-

grafii. Mamy prawie o po ow  wi cej ludzi 
przechodz cych na emerytur , ni  wchodz -
cych na rynek pracy. Polska jest jednym z naj-
szybciej wyludniaj cych si  krajów wiata, 
a wed ug szacunków specjalistów w najbli -
szym czasie wy e demograficzne nie b d  ju  

Jak robotyzacja mo e pomóc 
przedsi biorcom?
Wed ug prognoz specjalistów ju  w 2025 roku na polskim rynku 
pracy mo e zabrakn  nawet 2,5 mln osób aktywnych zawodowo. 
To powa ny problem dla przedsi biorców, którym zale y na rozwoju 
i utrzymaniu konkurencyjno ci. Rozwi zaniem, które ochroni polsk  
gospodark  przed stagnacj , jest automatyzacja produkcji.

Stopa bezrobocia
rejestrowanego 
w Polsce. Stan na 
koniec miesi ca

Liczba robotów 
sprzedanych 
w Polsce na prze-
strzeni lat
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tak wysokie, jak mia o to miejsce w przesz o-
ci. Wed ug szacunków PwC do 2025 roku 

zabraknie nam ok. 1,5 mln pracowników. 
Wed ug innych bada  liczby te mog  by  jesz-
cze wi ksze i dochodzi  nawet do 2,5 mln. 
Sk d tak wielkie rozbie no ci? Ta druga liczba 
nie uwzgl dnia pracuj cych w Polsce cudzo-
ziemców. 

Polski rynek jest obecnie w du ej mierze 
wspierany przez cudzoziemców, g ównie ze 
Wschodu, dla których praca w Polsce wci  
jest bardziej atrakcyjna pod wzgl dem zarob-
kowym ni  w ich w asnych krajach. Eksperci 
prognozuj  jednak, e zatrudnieni w Polsce 
Ukrai cy, którzy teraz pomagaj  wype nia  
luk  na rynku pracy, za jaki  czas zaczn  szu-
ka  zatrudnienia w takich krajach jak np. 
Niemcy i masowo opuszcza  Polsk . Aby 
gospodarka dalej mia a szanse si  rozwi-
ja , szacuje si , e w 2050 roku cudzoziemcy 
musieliby stanowi  oko o 8% wszystkich 
zatrudnionych. Bior c pod uwag  ogromne 
problemy zwi zane z legalizacj  pobytu 
(przeci tnie czeka si  na ni  od 9 miesi cy 
do roku, w skrajnych przypadkach zdarza si  
nawet, e s  to 3 lata) oraz atrakcyjniejsze 
warunki pracy na Zachodzie, nie mo na by  
pewnym, e zatrudnianie cudzoziemców na 
d u sz  met  rozwi e problemy braku r k 
do pracy. Jaka jest wi c alternatywa?

Robotyzacja szans  dla polskiej 
gospodarki
Podczas obrad przedsi biorców w Krakowie 
pojawi y si  równie  g osy na temat auto-
matyzacji produkcji. Zarówno eksperci, jak 
i pracodawcy zgodnie stwierdzili, e rozwój 
nowych technologii, a co za tym idzie, wzrost 
efektywno ci pracy sprawia, e w wielu 

G sto  robotyzacji w Polsce i na wiecie. Liczba robotów przemys owych przypadaj cych na 10 tys. zatrudnionych w produkcji. Dane za 2018 r.

przedsi biorstwach pewien odsetek brakuj -
cych pracowników mo na zast powa  robo-
tami lub automatami. Wed ug bada  prze-
prowadzonych przez firm  Deloitte, a  20% 
pracy wykonywanej przez ludzi zatrudnio-
nych w pe nym wymiarze godzin mo e by  
zast pione przez automatyzacj  z wykorzy-
staniem robotów. 

W 2018 roku w Polsce sprzeda o si  cz-
nie 2651 robotów. Dla porównania jeszcze 
dziesi  lat wcze niej by o ich jedynie 897. 
Niemniej jednak wci  daleko nam do czo-
ówki. Jak pokazuj  dane OECD, pod wzgl -

dem automatyzacji Polska wypada s abo na 
tle najlepiej rozwini tych, wiatowych gospo-
darek. G sto  robotyzacji (liczba robotów 
przypadaj ca na 10 000 zatrudnionych osób) 
wynosi u nas zaledwie 42, podczas gdy wia-
towy lider, Singapur, mo e poszczyci  si  
wynikiem 831 robotów na ka de 10 000 pra-
cowników. W Japonii ten wska nik wynosi 
327, a w ród krajów europejskich przoduj  
Niemcy z wynikiem 338. Nawet takie kraje 
jak Czechy (135) czy W gry (84) wypadaj  
lepiej od nas. 

 Wbrew obowi zuj cym jeszcze w niektó-
rych rodowiskach pogl dom, roboty wcale 
nie zabieraj  ludziom pracy. Ich g ównym 
zadaniem jest nie tylko wype nienie bra-
ków si y roboczej przy najprostszych lub 

niebezpiecznych zadaniach, ale te  zdj -
cie z pracowników obowi zku wykonywa-
nia nudnych, powtarzalnych czynno ci. Dzi ki 
temu mog  si  oni skupi  na bardziej kre-
atywnych zadaniach, maj cych wi ksz  war-
to  biznesow . Warto zauwa y , e w pa -
stwach, gdzie g sto  robotyzacji jest najwy -
sza, jak np. w Niemczech czy w Japonii, jest 
te  najni sze bezrobocie oraz wy sze p ace. 
Wysoki wska nik robotyzacji nie jest zagro e-
niem dla pracowników, wiadczy o rozwoju 
gospodarczym danego pa stwa.

Dlaczego polscy przedsi biorcy 
rzadko inwestuj  w robotyzacj ?
Wprowadzanie nowoczesnych technologii 
i automatyzacja produkcji to naj atwiejszy 
sposób na to, aby zwi ksza  wydajno , obni-
a  koszty i poprawia  jako  produkowanych 

wyrobów. Jednak badania przeprowadzone 
przez Work Service [ ród o: www.workser-
vice.com] pokazuj , e tylko co czwarta firma 
w Polsce chce inwestowa  w automatyzacj  
produkcji. 

Co wi cej, w wielu przypadkach s  to jedynie 
lu ne pomys y na bli ej nieokre lon  przy-
sz o , a nie konkretne plany b d ce cz -
ci  przemy lanej strategii. W ród wielu pol-

skich przedsi biorców wci  pokutuje prze-
konanie, e innowacje maj  sens jedynie 

Czy Pa stwa firma planuje automatyzacj  i zast pienie 
cz ci pracowników robotami/maszynami?
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w przypadku du ych koncernów. Jak pokazuj  
dane GUS, w 2016 roku innowacyjne roz-
wi zania zwi zane z automatyzacj  wprowa-
dzi o 15,2% zak adów przemys owych. Ponad 
po owa z nich to przedsi biorstwa zatrudnia-
j ce ponad 250 pracowników. Tylko co dzie-
si ta spo ród firm zatrudniaj cych od 10 do 
49 osób zdecydowa a si  na zakup rozwi za  
usprawniaj cych proces produkcji. 

Robotyzacja z ASTOR
Cel, jaki stawiaj  sobie firmy produkcyjne, to 
najcz ciej wysoka wydajno  przy zachowa-
niu niskich kosztów produkcji. Bardzo wa -
nym aspektem, który warunkuje utrzyma-
nie si  na rynku, jest równie  elastyczno  
i umiej tno  dopasowania swojej oferty do 
potrzeb klienta. 

Problemem wielu przedsi biorstw, szczegól-
nie tych ma ych i rednich, jest brak d ugo-
terminowych kontraktów z jednym klientem, 
które dawa yby gwarancj  stabilnej wspó -
pracy w jednym obszarze przez d u szy czas. 
Firmy produkcyjne musz  by  przygotowane 
na spe nianie oczekiwa  ró nych klientów 
z wielu bran . W efekcie wiele z nich obawia 
si  inwestowania w obszar robotyzacji i auto-
matyzacji. Nie mog c okre li  przysz ych 
obszarów dzia ania, przedsi biorcy boj  si  
inwestowa  w rozwi zania dedykowane tylko 
dla jednej dziedziny. 

Wojciech Trojniar
Menedżer ds. systemów 

zrobotyzowanych Kawasaki Robotics
ASTOR

tel. 12 424 00 63
wojciech.trojniar@astor.com.pl

Robot Kawasaki CP180L

Robot Kawasaki BA006L

(dla obci enia 130 kg) pozwala przenie  
ponad 260 ton na godzin . 

Jego starszy brat, CP500L (ud wig 500 kg, 
zasi g 3255 mm), pozwala przenie  500 ton 
na godzin . Wzmocnione przek adnie zapew-
niaj  bezawaryjn  prac  przy podnosze-
niu ci kich adunków, a du a szybko  
ruchów znacznie poprawia wydajno  ca ego 
procesu.

Roboty Kawasaki z oferty ASTOR s  wykorzy-
stywane nie tylko przez ko cowych u ytkow-
ników, ale stanowi  te  baz  i inspiracj  dla 
innych firm do poszukiwania nowych rozwi -
za , które jeszcze bardziej u atwiaj  prac . 
Partnerzy firmy ASTOR projektuj  i tworz  
zintegrowane rozwi zania, których cz ci  s  
roboty Kawasaki.

Aby zminimalizowa  ryzyko nie-
trafionych inwestycji, a równocze-
nie utrzyma  konkurencyjno  

na rynku, odpowiadaj c na ró no-
rodne potrzeby klientów, warto zain-
teresowa  si  rozwi zaniami, które 
s  jak najbardziej uniwersalne i atwe 
w przezbrajaniu.

Firma ASTOR od 2007 roku wspiera polski 
przemys , dostarczaj c roboty oraz wiedz  
i wsparcie z zakresu robotyzacji. ASTOR jest 
jedynym w Polsce autoryzowanym dystry-
butorem robotów Kawasaki. Lata do wiad-
cze  firmy Kawasaki w produkcji motocykli, 
przemy le lotniczym, stoczniowym czy ener-
getycznym sprawi y, e bardzo dobrze rozu-
mie ona potrzeby klientów z bran y przemy-
s owej. 

Szeroka gama robotów Kawasaki, dost pna 
w ofercie ASTOR, pozwala znale  odpowied-
nie rozwi zania dla wielu bran . Zakupione 
od firmy ASTOR roboty pracuj  ju  w ponad 
600 zak adach produkcyjnych, gdzie wyko-
nuj  takie czynno ci, jak spawanie, obs uga 
maszyn, pakowanie i paletyzacja, malowanie, 
klejenie czy przenoszenie produktów.

Jednym z najcz stszych zastosowa  robo-
tów przemys owych jest spawanie. W ofer-
cie Kawasaki znajduj  si  dedykowane do 
tego celu serie robotów spawalniczych RA 
oraz BA. Dzi ki rozbudowanym mo liwo-
ciom komunikacyjnym wspó pracuj  one ze 
ród ami spawalniczymi praktycznie wszyst-

kich producentów. Dodatkowo, dzi ki spe-
cjalnemu oprogramowaniu i dedykowanym 
funkcjom, mog  by  stosowane przy ró nych 
technikach spawalniczych (m.in. MIG/MAG, 
TIG, ColdArc, CMT). 

Robot spawalniczy Kawasaki serii BA realizuje 
sprawnie wi kszo  procesów spawalniczych 
w przemy le. Konstrukcja ramienia robota 
pozwala wykona  spawanie w ciasnych prze-
strzeniach lub spawanie bardzo skompliko-
wanych kszta tów. Smuk e rami , przelotowy 
nadgarstek (hollow wrist) oraz zintegrowane 
przewody poprowadzone wewn trz ramie-
nia robota sprawiaj , e mo e spawa  ka dy 
kszta t i po o y  precyzyjnie ka d  spoin . 

Drugim pod wzgl dem wielko ci sprze-
da y zastosowaniem robotów jest palety-
zacja i pakowanie. Dedykowana do tego 
celu seria CP to trzy modele do paletyzacji, 
o ud wigach 180, 300 i 500 kg. „Ma a” jed-
nostka CP180L ma ud wig do 180 kg i zasi g 
3255 mm. Wydajno  2050 cykli na godzin  
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Bohdan Szafrański P oczątek praktycznego wykorzysta-
nia robotów w przemyśle to połowa
minionego wieku. W 1958 r. 

pierwszy prototyp robota Unimate został 
zainstalowany w fabryce General Motors. 
Teraz nie tylko przybywa robotów 
w zakładach przemysłowych, ale także 
wykonują one coraz szerszy zakres prac, 
zastępując i wspomagając pracowników. 
Zgodnie z danymi podanymi przez firmę 

analityczną Mordor Intelligence, rynek 
robotyki przemysłowej został w 2019 r. 
wyceniony na 20,24 mld dolarów i ocze-
kuje się, że do 2025 r. osiągnie wartość 
42,34 mld dolarów przy średnim rocz-
nym wzroście o 12,15%. Rośnie popu-
larność inteligentnych systemów w fabry-
kach, w których roboty odgrywają bardzo 
istotną rolę. Analitycy zwracają uwagę, 
że nowa rewolucja przemysłowa przyspie-
szyła rozwój takich technologii, jak roboty 
współpracujące, roboty z obsługą sztucz-
nej inteligencji (AI) itp. Roboty przemy-
słowe stają się mniejsze, tańsze i łatwiej-
sze do programowania bez wpływu na ich 
jakość oraz funkcjonalność.

Wybór robota
Jak wynika z ankiety redakcyjnej, za naj-
ważniejsze czynniki mające wpływ na 
wybór robota/manipulatora przemysło-
wego zostały uznane dobry serwis, wspar-
cie techniczne i dostępność części zamien-
nych. Na kolejnych miejscach znalazły się 
parametry techniczne robota i jego cena. 
Za ważne czynniki uznano też jakość 
i łatwość obsługi (rys. 1). 

Co do parametrów technicznych 
(rys. 2) ankietowani wskazywali takie 
cechy, jak dokładność i niezawodność 
oraz nośność (udźwig), która najczęściej 
wynosi 6-100 kg (rys. 3).

Jeśli chodzi o dostawców i integra-
torów, to w ich opinii najważniejsza dla 
ich klientów jest jednak cena. Ponieważ 
koszt zakupu robota sukcesywnie maleje, 
zapewne pozostałe czynniki będą z cza-
sem zyskiwać na znaczeniu. 

Poza przemysłem motoryzacyjnym to 
jako główne zastosowanie robotów wska-
zuje się dziś pakowanie i przekładanie 
oraz przenoszenie i obracanie. 

ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.new.abb.com

ALNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.alnea.pl

Beboq Robotics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.beboqrobotics.pl

Cervi Robotics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.cervirobotics.com

Comatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.comatic.pl

CoRobotics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.corobotics.pl

Encon Koester Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.encon-koester.com

Green Miles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.greenmiles.pl

IPG Photonics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ipgphotonics.com

KUKA CEE GmbH Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.kuka.com

MATYKIEWICZ.COM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.matykiewicz.com

Mobile Industrial Robots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mobile-industrial-robots.com

OnRobot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.onrobot.com

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ont.com.pl

ProCobot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.procobot.com

Universal Robots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.universal-robots.com

WObit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.wobit.com.pl

Yamazaki Mazak Central Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mazakeu.pl

Uczestnicy raportu

Robotyka to przyszłość 
nowoczesnej produkcji
Robotyzacja produkcji jest standardem w przemyśle motoryza-
cyjnym, a w ostatnich latach również inne branże inwestują znaczne 
środki w wykorzystanie różnych typów robotów, w tym w roboty 
współpracujące, co wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0.
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Natomiast najważniejsze powody 
zakupu robotów przemysłowych to 
poprawa jakości i wydajności produkcji, 
poprawa powtarzalności produkcji oraz 
redukcja kosztów związanych z zatrudnie-
niem personelu i zwiększenie elastyczno-
ści wytwarzania. Ponad 60% odpowiada-
jących uznało, że kupując roboty, kieruje 
się opinią dostawcy lub integratora.

Czy spełniają oczekiwania?
Połowa ankietowanych uznała, że zainsta-
lowane w ich firmach roboty sprawdziły 
się zarówno pod względem finansowym 
(lepsza jakość i wydajność produkcji), 
jak i technicznym (dokładność, szybkość, 
mała awaryjność itp.). Większość uznała, 
że koszt zakupu robota zwraca się w okre-
sie do 4 lat od zakupu. W ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy 75% wypełniających 
ankietę planuje zakup robota. W opinii 
dostawców główne czynniki ogranicza-
jące dziś sprzedaż robotów to brak dosta-
tecznej wiedzy o możliwościach tych urzą-
dzeń, obawa przed ich skomplikowaną 
obsługą i wysoka cena zakupu. Większość 
obserwuje też rosnące zainteresowanie 
robotami współpracującymi (cobotami).

Wśród opinii respondentów, w jednej 
z wypowiedzi zwrócono uwagę, że „obec-
nie rośnie zainteresowanie robotami, 
szczególnie cobotami. Wiele firm rozważa 
teraz inwestycje w nowe technologie. Jed-
nak proces decyzyjny jest rozciągnięty 
w czasie. Jeszcze rok temu liczyliśmy 
ROI na mniej więcej dwa lata zwrotu, 
teraz przedsiębiorcy liczą na roczny zwrot 
z inwestycji. Na razie jednak niewiele 
aplikacji osiąga tak szybki realny zwrot”. 
Zdaniem jednej z sondowanych osób 
„wsparcie ze strony rządu w postaci dofi-
nansowań (tak jak w Chinach) mogłoby 
się przyczynić do większej inwestycji 
w roboty, a tym samym rozwoju gospo-
darki”. Trudno się z tym nie zgodzić.

www.controlengineering.pl

Rys. 1. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór robota/
manipulatora przemysłowego:
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Rys. 2. Znaczenie parametrów technicznych robota/
manipulatora:
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Rys. 3. Udźwig robotów zainstalowanych w zakładach

Źródło: ankieta magazynu Control Engineering Polska

średnie (udźwig 6 – 100 kg): 67%

duże (udźwig pow. 100 kg): 8%

małe (udźwig do 6 kg): 25%

Wg analityków, nowa 
rewolucja przemysłowa 
przyspieszyła rozwój 
takich technologii, jak 
roboty współpracujące, 
roboty z obsługą sztucz-
nej inteligencji (AI).

http://www.controlengineering.pl


50 CONTROL ENGINEERING POLSKA

Vikram Kumar, General Manager Northern Europe & CEE 
w firmie OnRobot

Nowoczesne chwytaki to nowe możliwości 
zastosowań robotów

Rynek robotyki przemysłowej rozwija 
się bardzo dynamicznie. Dzięki różnego 
rodzaju narzędziom końcowym (end-of-
arm tooling – EOAT,): chwytakom, czujni-
kom, a także systemom wizyjnym, roboty 
zyskują nowe możliwości zastosowania 
w obszarach, które wcześniej były poza 
zasięgiem automatyzacji. Jednocześnie pro-
ducenci wprowadzają na rynek coraz lżej-

sze i coraz mniejsze roboty, które mogą być instalowane w nie-
wielkich przestrzeniach roboczych. Obsługa i programowa-
nie robotów są coraz bardziej intuicyjne. Podobnie jest z narzę-
dziami EOAT. Wszystko to sprawia, że robotyzacja staje się 
łatwiejsza i dostępniejsza. Skraca się czas wdrożenia i przezbroje-
nia do nowych procesów, firmy zyskują więc sporą elastyczność. 
W kolejnych latach będziemy obserwować zmianę w myśleniu na 
temat robotyzacji – coraz częściej producenci będą zastanawiali 
się nad nowymi obszarami automatyzacji, bardziej zaawansowa-
nymi aplikacjami. Pojawiają się także nowe możliwości zastoso-
wania stanowisk zrobotyzowanych w poszczególnych branżach – 
dzięki nowoczesnym chwytakom i czujnikom roboty mogą obsłu-
giwać bardzo delikatne materiały, takie jak zioła lub komponenty 
elektroniczne.
Świadomość na temat możliwości robotyzacji rośnie, jednak 

nadal wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, postrzega 
automatyzację jako zbyt skomplikowaną i drogą. Tymczasem roz-
wój rynku robotycznego zdecydowanie idzie w kierunku prostoty 
obsługi i dostępności cenowej. Daje firmom oszczędności, prze-
widywalność i elastyczność.

Ważne są zatem zarówno wszelkiego rodzaju programy rzą-
dowe dotyczące innowacji, jak i aktywność ze strony dostaw-
ców z obszaru robotyki, którzy mogą przekonać także mniejszych 
przedsiębiorców do inwestycji w robotyzację.

Pavel Bezucky, Area Sales Manager CEE w firmie Universal Robots

Automatyzacja to podstawa

Rozwój przemysłu w Polsce zależy w coraz 
większej mierze od inwestycji w roboty-
zację. Ze zrealizowanego przez nas bada-
nia „Barometr robotyzacji małych i śred-
nich przedsiębiorstw” wynika, że 1/3 pol-
skich MŚP planuje wdrażać roboty w per-
spektywie 3 lat. Biorąc pod uwagę rozmiar 
przedsiębiorstwa, bardziej zdecydowane 
na robotyzację są firmy średnie (45,2%) 

niż firmy małe (21,9%). Wynika to z wielu czynników: dostęp-
ności kapitału, zasobów ludzkich, skali produkcji. Warto podkre-
ślić, że polskie firmy coraz częściej dostrzegają zalety robotów 

współpracujących. Pytani o cechy cobotów, respondenci wymie-
niali m.in. bezpieczeństwo pracy obok ludzi, dostępność kosz-
tową oraz możliwość wspierania procesów, które wcześniej nie 
mogły być robotyzowane. Jeżeli chodzi o procesy, które firmy 
chcą robotyzować w pierwszej kolejności, wymieniano pakowa-
nie i paletyzację, obsługę maszyn, montaż oraz pick and place. 
Te odpowiedzi pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę 
zautomatyzowania powtarzalnych czynności, które na co dzień 
realizują ręcznie pracownicy. Najczęściej wymienianym czyn-
nikiem motywującym do robotyzacji była poprawa efektywno-
ści produkcji, jednak firmy szukają także szansy na zwiększenie 
wolumenu, skrócenia czasu realizacji zamówień, wyeliminowa-
nia błędów i uzupełnienia luk kadrowych. Roboty współpracu-
jące mogą być optymalnym narzędziem, które pozwoli przedsię-
biorcom realizować te założenia. Naszym zadaniem jako dostaw-
ców technologii jest dostarczenie argumentów pozwalających 
przekonać zarząd, że inwestowanie w robotyzację przynosi korzy-
ści na wielu obszarach i na obecnym etapie rozwoju gospodarki 
zarówno krajowej, jak i globalnej – jest rozwiązaniem zapewnia-
jącym długookresowy rozwój przedsiębiorstwa. 

Bartłomiej Ścibisz, Key Account Manager w firmie IPG Photonics

Robotyzacja to też wdrażanie nowych 
technologii

Dynamicznie rosnący rynek robotyza-
cji w Polsce sprzyja wdrażaniu nowocze-
snych technologii łączenia i obróbki mate-
riałów z wykorzystaniem technologii lase-
rowych. Rosnący stopień robotyzacji pro-
cesów produkcyjnych i stale zwiększa-
jące się wymogi jakościowe wraz z ciągłym 
naciskiem na redukcję kosztów wytwa-
rzania sprzyjają wdrażaniu innowacyj-

nych systemów nadzoru jakości produkcji. Istotnym wyzwaniem, 
przy dużym stopniu zrobotyzowania produkcji, stała się kontrola 
jakości bardzo dużej ilości wyprodukowanych wyrobów w krót-
kim czasie. Ograniczenia w możliwości wykonywania 100% kon-
troli połączeń spawanych na stanowiskach zrobotyzowanych 
w czasie rzeczywistym powodują zaangażowanie dużych zaso-
bów czasowych i finansowych na kontrolę jakości detali po pro-
cesie spawania z zastosowaniem badań nieniszczących i niszczą-
cych. Z tego względu rozwijającym się standardem w robotyzacji 
staje się stosowanie systemów kontroli jakości spawania, które 
rejestrują i przekazują dane w czasie rzeczywistym dla każdego 
detalu: przed, w trakcie oraz po procesie spawania. W przypadku 
wystąpienia problemów jakościowych i niezgodności spawalni-
czych system alarmuje operatorów i system produkcji o koniecz-
ności podjęcia działań naprawczych, zapewniając szybkie wzno-
wienie normalnej pracy i wysyłkę tylko prawidłowo wyprodu-
kowanych komponentów do klientów końcowych. Badania nie-
niszczące spoin w czasie rzeczywistym pozwalają znacząco ogra-
niczyć koszty oraz czas związany z wykonywaniem tradycyjnych 
badań kontroli jakości, a co za tym idzie, skrócić czas zwrotu 
inwestycji w spawalnicze stanowisko zrobotyzowane.

RAPORT
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Marta Zwolińska-Budniok z firmy Beboq Robotics (jedyny polski 
dystrybutor Kassow Robots)

Robotyzacja odpowiedzią na brak pracowników

Wiele firm produkcyjnych nie wyobraża 
sobie dziś funkcjonowania bez agencji 
pracy. To z ich pomocą rozwiązywany jest 
problem braku personelu – wysoka rota-
cja ma swój koszt, ale produkcja działa 
w miarę elastycznie. Z zainteresowa-
niem obserwujemy, jak agencje pośred-
nictwa reagują na zmiany na rynku pracy. 
W dobie starzenia się społeczeństwa, 

niskiego bezrobocia, migracji zarobkowej do Europy Zachod-
niej metoda na ciągle rotujących pracowników tymczasowych nie 
będzie działać wiecznie. Największe polskie agencje pracy, np. 
zrzeszone w Polskim Forum HR, dosonale o tym wiedzą i przy-
gotowują się do zmian na rynku pracy. Polskę czeka robotyzacja, 
ponieważ pokolenia, które wchodzą na rynek, są mniej liczne niż 
te, które odchodzą na emeryturę. Agencje pracy zwracają uwagę 
na dostarczanie nie tyle ludzi, ile kompetencji, najważniejsza 
będzie elastyczność zawodowa i przekwalifikowanie. Jako dys-
trybutorzy robotów współpracujących Kassow Robots obserwu-
jemy to z ciekawością. Aktywność agencji pracy i ich przemy-
ślana rola w tym procesie (będą wspierać w przekwalifikowaniu), 
to naszym zdaniem znak, że jako gospodarka jesteśmy coraz bli-
żej powszechnej gotowości na automatyzację i jej skutki – zanik 
niektórych zawodów i pojawienie się nowych. Naszym zdaniem 
warto, by przedsiębiorcy już dziś myśleli inaczej o swojej załodze 
produkcyjnej. Zamiast „ten odejdzie, wezmę drugiego”, warto 
zacząć budować stabilny zespół, który będzie umiał przekwalifi-
kowywać się w zależności od zmiennych potrzeb zakładu pracy. 
Robotyzacja jest łatwa, praca z ludźmi wymaga czasu.

Janusz Jakieła, Sales Manager Poland w firmie KUKA CEE GmbH 
Oddział w Polsce

Robotyzacja nie jest tylko dla dużych 
przedsiębiorstw

Chociaż wciąż widzimy rosnące zaintere-
sowanie rozwiązaniami z zakresu roboty-
zacji, dynamiczny rozwój tej branży w Pol-
sce dopiero przed nami. Dotychczas przed-
siębiorcy wybierali tradycyjne strategie 
rozwoju, opierające się na zwiększaniu 
zatrudnienia pracowników linii produkcyj-
nych. Aktualnie z powodu wyższych kosz-
tów pracy oraz skutecznych przykładów 

wykorzystania robotów w fabrykach za granicą widzimy, że coraz 
więcej rodzimych firm poszukuje informacji oraz wsparcia w tym 
zakresie. W KUKA możemy zapewnić naszym klientom innowa-
cyjne, zaawansowane rozwiązania, które dają ogromne możliwo-
ści produkcyjne. Z jednej strony znamy obawy opinii publicz-
nej dotyczące wdrożenia nowych technologii. Zawodność, reduk-

cja miejsc pracy, trudności w programowaniu i kontroli robotów, 
duże nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony udowadniamy ich 
bezpodstawność. Robotyzacja nie jest zarezerwowana dla dużych 
przedsiębiorstw. Kluczowa jest tutaj analiza potrzeb i wybór kon-
kretnych produktów. Na przykładach naszych klientów poka-
zujemy, że zakup robota to inwestycja w przyszłość, niezbędny 
koszt. Roboty KUKA działają we współpracy z człowiekiem. To 
pracownik zarządza pracą maszyny, czynnik ludzki uważamy 
wciąż za niezbędny. Nadrzędnym celem jest poprawa wydajno-
ści i jakości pracy, przekazanie robotom sekwencyjnych, mono-
tonnych zadań wymagających precyzji oraz nieprzerwanej uważ-
ności.

Jesteśmy przekonani, że już wkrótce większość polskich 
przedsiębiorstw z branży przemysłowej zdecyduje się skorzystać 
z rozwiązań z zakresu automatyzacji. My już wiemy, że umiejętne 
połączenie pracy człowieka i robota daje doskonałe efekty. Na 
początek wystarczy profesjonalne wsparcie ze strony ekspertów. 

Łukasz Chaciński, Executive Vice President of Sales and Government 
Relations w firmie Cervi Robotics

Moralność robotów

Według dokumentu opracowanego w Wiel-
kiej Brytanii przez dwie duże agencje kon-
sultingowe, już w 2056 roku roboty 
mające uczucia będą w powszechnym uży-
ciu. Czy roboty mogą być altruistami? 
Pierwsze prawo: Robot nie może skrzyw-
dzić człowieka ani przez zaniechanie dzia-
łania dopuścić, aby człowiek poniósł 
szkodę. Drugie prawo: Robot musi słu-

chać rozkazu danego mu przez człowieka, chyba że koliduje 
on z pierwszym prawem. Trzecie prawo: Robot musi chronić 
sam siebie, dopóki nie koliduje to z pierwszym lub drugim pra-
wem. To tylko scena z filmu „Ja, Robot” w reżyserii Aleksa Proy-
asa, jednak niedługo może okazać się rzeczywistością. Do nie-
dawna było to tylko wymysłem twórców science-fiction, ale za 
kilkadziesiąt lat stworzenie prawa dla robotów może spędzać 
sen z oczu przedstawicielom organów państwowych. Już teraz 
sztuczna inteligencja może określać nasze emocje, monitoru-
jąc mimikę czy nasze ruchy, co więcej, potrafi się ich uczyć, na 
bieżąco poddając analizie, i reagować na nie. To tylko krok od 
momentu, w którym roboty będą naszymi współpracownikami, 
a zaryzykuję stwierdzenie, że również partnerami życiowymi.

Według prognoz Parlamentu Europejskiego roboty w ciągu 
najbliższej dekady zabiorą ludziom 7 milionów miejsc pracy 
w całej Unii Europejskiej. Co za tym idzie, został przedsta-
wiony raport z Komisji Prawnej Parlamentu, redagujący prawa 
cywilne w robotyce. Stwierdzono, że każdy robot powinien być 
zarejestrowany, ubezpieczony, a nawet powinien płacić podatki. 
Maszyny coraz bardziej przypominają ludzi. Wyobrażam sobie, że 
jeszcze za mojego życia sprawy sądowe będą rozstrzygać sędzio-
wie roboty, maszyny będą prowadzić negocjacje z terrorystami 
czy potencjalnymi samobójcami, chronić nas będą superinteli-
gentni policjanci oraz niewiarygodnie silni i sprawni żołnierze.
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Marcin Liskowski, Sales Department Manager w firmie WObit

Wzrost robotyzacji w Polsce

Robotyzacja w naszym kraju zaczyna 
nabierać coraz większego rozpędu. Wiąże 
się to z nieustannie rosnącymi kosztami 
związanymi z zatrudnieniem pracowników 
oraz jakością ich pracy. Potwierdzają to 
dane Międzynarodowej Federacji Robotyki 
(IFR), jednak w dalszym ciągu odstajemy 
od takich krajów jak Czechy czy Słowa-
cja. Na wzrost ten również mają ogromny 

wpływ nowo powstające zakłady produkcyjne w których już na 
etapie planowania inwestycji przewidziano szereg usprawnień 
związanych z chociażby łączeniem operacji za pośrednictwem 
robotów mobilnych (AGV/AMR). W obszarze istniejących już 
zakładów, hal magazynowych zauważalne jest zwiększone zainte-
resowanie, które wynika ze wzrostu świadomości pracowników 
i kadr zarządzających kładących największy nacisk na komplek-
sowość obsługi w zakresie całego wdrożenia – począwszy od pro-
jektowania, a skończywszy na regularnym serwisie. 

Co ciekawe, zakłady, w których funkcjonują już rozwiązania 
wykorzystujące roboty mobilne, powiększają swoją flotę, dostrze-
gając w tym rozwiązaniu coraz większy potencjał, który buduje 
ich przewagę konkurencyjną i pewną niezależność od czynników 
zewnętrznych, takich jak popularny w ostatnich dniach korona-
wirus – bo przecież roboty nie mogą się nim zarazić. 

Maciej Antonik, dyrektor Pionu Nauczania i Badań Naukowych 
w firmie Encon Koester Global

Ważne jest kształcenie kadr

Historycznie w Polsce robotyzacja doty-
czyła głównie dużych zakładów produk-
cyjnych, szczególnie w przemyśle moto-
ryzacyjnym. W ostatnich latach wzrasta-
jące koszty pracy i niskie bezrobocie powo-
dują, że coraz mniejsze firmy automatyzują 
procesy produkcyjne. Jest to szczególnie 
widoczne w zakresie robotów współpra-
cujących, które obniżają koszt wdrożenia 

i otwierają możliwości ich zastosowania w wielu nowych apli-
kacjach. Ten trend jest oczywiście bardzo pozytywny, ale two-
rzy też nowe wyzwania. Rosnąca liczba robotów wraz ze wzro-
stem poziomu skomplikowania aplikacji generuje ogromne zapo-
trzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się 
wdrażaniem i utrzymaniem takich systemów. Aby sprostać tym 
wymaganiom, szkoły i uczelnie techniczne coraz intensywniej 
rozbudowują swoją ofertę dydaktyczną w zakresie automatyki 
i robotyki. Umożliwiają to Fundusze Europejskie, ale coraz czę-
ściej także sami pracodawcy inwestują w infrastrukturę lokal-
nych szkół, aby wspomóc swoją rekrutację. Polscy naukowcy 
także dysponują coraz lepszą bazą sprzętu oraz wiedzą i doświad-
czeniem z zakresu robotyki. Ich praca pozwala nie tylko na ulep-

szanie istniejących stanowisk, ale także na otwieranie na roboty-
zację zupełnie nowych dziedzin, takich jak rolnictwo czy medy-
cyna. Polska ma jeszcze duże pole do wzrostu w tym zakresie. 
Efektywna współpraca środowisk akademickich i przemysłu jest 
kluczowa, aby ten proces przebiegł szybko i efektywnie.

Wojciech Trojniar, menedżer ds. robotyzacji w firmie ASTOR

Przemyślana strategia robotyzacji

Wprowadzanie nowoczesnych technologii 
i automatyzacja produkcji to najłatwiejszy 
sposób na to, aby zwiększać wydajność, 
obniżać koszty i poprawiać jakość produ-
kowanych wyrobów. Jednak badania prze-
prowadzone przez Work Service pokazują, 
że tylko co czwarta firma w Polsce chce 
inwestować w automatyzację produkcji.

Co więcej, w wielu przypadkach są to 
jedynie luźne pomysły na bliżej nieokreśloną przyszłość, a nie 
konkretne plany będące częścią przemyślanej strategii. Wśród 
wielu polskich przedsiębiorców wciąż pokutuje przekonanie, że 
innowacje mają sens jedynie w przypadku dużych koncernów. 
W 2018 roku w Polsce sprzedało się łącznie 2651 robotów. Dla 
porównania jeszcze 10 lat wcześniej było ich jedynie 897. Nie-
mniej jednak wciąż daleko nam do czołówki. Jak pokazują dane 
OECD pod względem automatyzacji, Polska wypada słabo na tle 
najlepiej rozwiniętych, światowych gospodarek. Gęstość robo-
tyzacji (liczba robotów przypadająca na 10 tys. zatrudnionych 
osób) wynosi u nas zaledwie 42, podczas gdy światowy lider, 
Singapur może poszczycić się wynikiem 831 robotów na każde 
10 tys. pracowników. W Japonii ten wskaźnik wynosi 327, 
a wśród krajów europejskich przodują Niemcy z wynikiem 338. 
Nawet takie kraje jak Czechy (135) czy Węgry (84) wypadają 
lepiej od nas. Czas to zmienić. 

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

Automatyzacja intralogistyki to obszar, 
w którym firmy mogą wiele zyskać

Autonomiczne roboty mobilne transpor-
tują materiały wewnątrz budynków i są 
uzasadnioną inwestycją w przypadku firm, 
w których pracownicy poświęcają dużo 
czasu na ręczne przewożenie komponen-
tów czy produktów. Automatyzację intralo-
gistyki warto rozważyć także w kontekście 
optymalizacji procesów oraz kosztów, 
trudności z pozyskaniem i utrzymaniem 

pracowników do zadań powtarzalnych, a także spełniania stan-
dardów bezpieczeństwa i ergonomii pracy w dużych przedsię-
biorstwach.

RAPORT
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Wiele firm podkreśla, że transport materiałów z punktu A do 
punktu B jest procesem, który nie przynosi wartości dodanej, 
natomiast zajmuje pracownikom wiele czasu. Zespół mógłby 
poświęcić ten czas na zadania wyżej marżowe oraz wymagające 
krytycznego myślenia. Nawet w stosunkowo niedużych przedsię-
biorstwach łączny dystans, jaki dziennie pokonują pracownicy, 
transportując produkty, może być mierzony w kilometrach. 
Autonomiczne i współpracujące roboty mobilne (autonomous 
mobile robots – AMR) są przystosowane do przewożenia kom-
ponentów o masie do jednej tony. Dzięki ich elastyczności 
firma ma pełną kontrolę nad tym, do jakich zadań oddeleguje 
robota w danym dniu, może zatem dostosować go do aktual-
nych potrzeb przedsiębiorstwa, bez jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów zmiany układu produkcyjnego czy programowania. 
W ostatnich latach przedsiębiorstwa szukały możliwości zwięk-
szenia produktywności poprzez wykorzystanie robotów w pro-
dukcji, jednak transport wewnętrzny, przewożenie materiałów 
i palet, były wykonywane ręcznie lub z użyciem wózków widło-
wych czy tuggerów kierowanych przez ludzi. Łatwe wdrożenie 
oraz prostota obsługi sprawiają, że całkowity koszt posiadania 
(TCO) robota jest relatywnie niski. Ponadto roboty mobilne są 
bardzo elastyczne, zarówno jeżeli chodzi o sposób nawigowania, 
jak i zakres aplikacji, do których mogą być wykorzystane – mogą 
w zasadzie przejąć od ludzi wszystkie zadania związane z trans-
portem wewnętrznym. 

Stanisław Kamiński, dyrektor techniczny w firmie Green Miles

Nie tylko automotive

Dynamiczny wzrost konsumpcji oraz coraz 
to bogatsze społeczeństwo powodują roz-
wój produkcji, przez co sektor automa-
tyki i robotyki w Polsce odnotowuje rekor-
dowe wzrosty. Praca ręczna już dawno 
stała się mało wydajna, precyzyjna i tania, 
a co za tym idzie, po prostu nieopłacalna. 
Aktualnie instalacja robotów przemysło-
wych w polskich zakładach produkcyjnych 

jest poniżej średniej globalnej. Wiadomo, że Polska na tle świata 
czy też Europy ma jeszcze dużo do zrobienia. To właśnie te czyn-
niki sprawiają, że ten sektor jeszcze nigdy nie był tak atrakcyjny 
dla integratorów maszyn. Oczywiście z naszych doświadczeń 
wynika, że najbardziej otwarte na robotyzację są polskie oddziały 
firm o zasięgu międzynarodowym. Małe i średnie firmy zauwa-
żają już potrzebę robotyzacji, jednak ich bierność wynika wciąż 
ze zbyt wysokich (ich zdaniem) kosztów inwestycji. Rosnące 
koszty pracy są jednak argumentem, który często przekonuje 
do zainwestowania. Dużym ułatwieniem są dostępne fundu-
sze unijne, dzięki którym polski przemysł robotyzuje swoje pro-
cesy. Ostatnio zauważyliśmy większą aktywność polskich firm, 
które poszukują wykonawców do naprawdę dużych inwestycji. 
Z naszych realizacji jako przykład możemy podać jedną z więk-
szych w Polsce zrobotyzowaną linię do spawania, czy też proces 
zrobotyzowanej linii malarni proszkowej. Oba projekty znajdą 
swoje miejsce właśnie w polskich firmach. Oczywiście branża 

automotive wciąż jest najbardziej chłonna w aspekcie zrobotyzo-
wania, aczkolwiek widzimy ogromne zmiany w przemyśle meta-
lowym oraz gumowym i tworzyw sztucznych. Jedno jest pewne, 
Polska chce konkurować na rynku europejskim i żeby zostać 
liczącym się na rynku graczem, musi się zmieniać w myśl zasady 
Przemysłu 4.0. 

Robert Pacwa, kierownik sprzedaży Biznesu Robotyki ABB w Polsce

Robotyka – szybki rozwój

Według raportu Międzynarodowej Fede-
racji Robotyki (IFR), rok 2018 był
pod względem robotyzacji udany. Polski
rynek odnotował 40% wzrost, a Polska
zajęła 16. miejsce w rankingu świato-
wym. Postępująca robotyzacja to efekt 
głównie masowej i zwiększającej się pro-
dukcji, która odpowiada na zmieniające 
się potrzeby ludzi. Producenci, by utrzy-

mać się na rynku, muszą poszukiwać tańszych sposobów wytwa-
rzania przy zachowaniu bądź poprawie jakości swoich produk-
tów. Automatyzacja i robotyzacja idealnie wpisują się w potrzeby 
producentów. Kolejna sprawa to masowa personalizacja, o któ-
rej dużo się ostatnio mówi. Potrzebujemy produktów o różnych 
kolorach, kształtach i tu z pomocą przychodzi właśnie roboty-
zacja, wspierająca procesy produkcyjne o mniejszych wolume-
nach, a dużym zróżnicowaniu. Jednym z ograniczeń, które 
wpłynęły na poziom robotyzacji polskich przedsiębiorstw, była 
mała liczba lokalnych firm integrujących roboty, przez co przed-
siębiorstwa musiały kupować aplikacje zrobotyzowane od 
zachodnich integratorów w cenach niegwarantujących szybkiego 
zwrotu z inwestycji. Obecnie na rynku polskim w bardzo krót-
kim czasie przybywa nowych firm integrujących roboty, a firmy, 
które istniały od dawna, stały się mocnymi konkurentami na 
rynku polskim i europejskim. Mamy zatem znacznie silniejszy 
łańcuch polskich dostawców, umiejących zrobotyzować nieje-
dnokrotnie bardzo skomplikowane procesy montażu, obsługi 
maszyn czy pakowania.

Konrad Drewnowski, prezes zarządu w firmie comatic

Postęp robotyzacji i ograniczenia

Rok do roku widzimy coraz większe zainteresowanie ogólnie 
pojętą automatyzacją procesów. W polskich zakładach produkcyj-
nych automatyzujemy (lecz nie zawsze z wykorzystaniem robo-
tów) procesy monotonne i powtarzalne – szczególnie te o wyso-
kiej wydajności produkcyjnej, w których stabilność procesu 
i OEE ma decydujące znaczenie. Robotyzacja, do niedawna koja-
rzona wyłącznie z branżą Automotive, coraz częściej pojawia się 
w kontekście innych gałęzi przemysłu, na ogół tam, gdzie mamy 
do czynienia z produkcją (branża meblarska, AGD). Zakłady pro-
dukcyjne coraz częściej sięgają po roboty przemysłowe i wzrasta 
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świadomość, że jest to nieuniknione, jeśli chcemy utrzymać bie-
żące tempo wzrostu gospodarczego. Przodujący producenci robo-
tów przemysłowych wciąż poszerzają przestrzeń, w której robota 
można zaprząc do pracy. Szczególnie wyraźnie widać to przy-
padku kompletnych aplikacji robotów uzbrojonych w system 
wizyjny, co sprawia, że robot dosłownie widzi. Gdy dodamy do 
tego dynamiczny rozwój software’u i zalążki sztucznej inteligen-
cji w robotyce, to otrzymujemy kompletne aplikacje samouczą-
cych się robotów, które optymalizują nadane przez człowieka 
trajektorie ruchów i wszystko, by wykręcać coraz lepsze czasy 
cyklu. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na dobrej drodze do tego, 
by roboty faktycznie zastępowały człowieka w warunkach trud-
nej, uciążliwej i monotonnej pracy. Wyzwania pojawiające się 
na drodze do w pełni automatycznej maszyny przyszłości są na 
bieżąco podejmowane przez producentów robotów. Ciągły roz-
wój robotyki poprzez łączenie sił twórców know-how ze znanymi 
już robotami przemysłowymi sprawia, że miejsca, które można 
automatyzować, wcale nie muszą być z założenia bardzo „ułożo-
nymi” procesami.

Radosław Matiakowski, prezes zarządu w firmie CoRobotics

Rośnie zainteresowanie robotami

W Polsce obserwuję ogromny wzrost zain-
teresowania robotyzacją. Przedsiębiorcy 
są świadomi, że bez powszechnej auto-
matyzacji trudno będzie konkurować 
z firmami, które są już zrobotyzowane. 
Warto wspomnieć, że polski rynek robo-
tów notuje ostatnio dwucyfrowy wzrost. 
Szczególną rolę odgrywają tu coboty, które 
są łatwe i szybkie do wdrożenia w nie-

mal każdej aplikacji. Roboty współpracujące zapewniają stopę 
zwrotu z inwestycji już od 6 miesięcy, co motywuje właści-
cieli małych i średnich firm do robotyzacji produkcji. Roboty-
zacja w Polsce mogłaby jeszcze bardziej przyśpieszyć. Wydaje 
się, że głównym ograniczeniem jest niepełna wiedza o robo-
tach, co przekłada się nad obawy przed wdrożeniem, szczegól-
nie jeżeli mówimy o pierwszym robocie w danej firmie. Poza 
dostarczaniem technologii przekazujemy wtedy wiedzę o robo-
tyzacji. Wyjaśniamy zagadnienia szybkości cyklu, dokładności 
i powtarzalności, doboru narzędzi EOAT, certyfikacji bezpieczeń-
stwa i pozostałych elementów. Organizacje, które wykorzystują 
już roboty, mają wiedzę o zagadnieniach wpływających na efek-
tywne i udane wdrożenie. W tych firmach przedstawiamy kon-
cepcję w zakresie proponowanej organizacji procesu, technologii, 
podawania i odbioru materiałów, buforów, zastosowanych kom-
ponentów, ustawienia stanowiska, wymogów bezpieczeństwa 
i planowanych rezultatów biznesowych (wydajność, stopa zwrotu 
ROI, niezawodność). Jestem jednak bardzo optymistycznie nasta-
wiony, patrząc na dynamiczną robotyzację polskiego przemysłu. 
Na naszych oczach dokonuje się rewolucja, a dzięki nowym 
technologiom m.in. cobotów, robotyzacja staje się dostępna dla 
każdego rodzaju i każdej wielkości produkcji, nawet tej nisko- 
i średnioseryjnej. 

Marcin Gwóźdź, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie ProCobot

Optymalizacja kosztów firmy

Automatyzacja i robotyzacja procesów pro-
dukcyjnych jest coraz bardziej doceniana, 
gdyż przedsiębiorcy dostrzegają w nich nie 
tylko wymierne korzyści. Roboty i automa-
tyka przemysłowa są dla nich szansą na 
przyszłość i dotrzymanie kroku konkuren-
cji oraz zaspokajanie coraz większych ocze-
kiwań konsumentów. O sukcesie przedsię-
biorstwa mówi się wtedy, gdy zachowuje 

ono płynność finansową, a zyski przewyższają wkład. W osią-
gnięciu takiego stanu pomagają automatyzacja linii produkcyj-
nych oraz automatyzacja procesów magazynowych. Automatyza-
cja linii produkcyjnych jest równoznaczna z pełnym wykorzysta-
niem możliwości ciągu technologicznego. Oznacza to, że poziom 
produkcji utrzymuje się na najwyższym możliwym poziomie przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyrobów. Równie 
wydajne są automatyczne systemy magazynowe, które w znacz-
nym stopniu usprawniają i przyspieszają procesy logistyczne. 
Dzięki nim nie tylko skraca się czas obsługi klienta, ale też obni-
żają koszty związane z obsługą. Realizacja projektów takich jak 
automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego, stanowisko do 
paletyzacji czy zrobotyzowana linia montażowa to specjalność 
firmy ProCobot, która od wielu lat zajmuje się wdrażaniem inno-
wacji tego typu w firmach. Instalacja ok. 350 robotów w ok. 
100 firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie w realizacji inno-
wacyjnych projektów. 

Raport powstał na podstawie danych uzyskanych z badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród czytelników magazynu 
Control Engineering Polska. Pytaliśmy o opinie dotyczące roboty-
zacji w naszym kraju zarówno osoby reprezentujące firmy prze-
mysłowe wykorzystujące roboty, jak i dostawców robotów i wypo-
sażenia do nich. Zebrane przez nas wyniki ankiet mogą świadczyć 
o pewnych trendach w robotyce, ale nie można ich traktować 
jako pełnego badania rynku.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. związany z branżą 
informatyczną. Ukończył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Zajmował 
się zagadnieniami normalizacyjnymi w Polskim Komitecie Nor-
malizacyjnym. Publicysta, dziennikarz. Obecnie publikuje m.in. 
w prasie specjalistycznej skierowanej do odbiorców z branży auto-
matyki przemysłowej.
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RAPORT

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy wszystkim firmom 
oraz Czytelnikom magazynu Control Engineering Polska, którzy odpo-
wiedzieli na pytania zawarte w naszej ankiecie.
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O becnie świat zmienia się z bez-
precedensową szybkością, zaś 
technologie sterowania proce-

sami w przemyśle zareagowały na to 
przez zaadaptowanie zasad odchudza-
nia (Lean) w realizacji projektów aplikacji 
przemysłowych oraz wykorzystanie opro-
gramowania i sieci teleinformatycznych 
w celu odłączenia aplikacji sterowania od 
sprzętu fizycznego oraz sterowników od 
fizycznych wejść/wyjść (I/O) sterowanych 
obiektów. Konstrukcje modułowe umożli-
wiają sformowanie przez wiele sterowni-
ków fizycznych jednego sterownika wirtu-
alnego. Takie technologie, wykorzystane 
w usieciowionej gospodarce światowej, 
pomagają firmom w osiągnięciu koniecz-
nej elastyczności, zachowaniu wysokiej 
niezawodności oraz podejmowaniu wła-
ściwych decyzji biznesowych.

Procesy przemysłowe muszą być reali-
zowane szybko i efektywnie. Projekty 
muszą być wykonywane zgodnie z har-
monogramem i wyznaczonym budżetem. 
Pracownicy muszą mieć możliwość reago-
wania na zmieniające się okoliczności, 
mając zaufanie do dostępnych i precyzyj-
nych danych. Technologia musi umożli-
wić osiągnięcie sukcesu, a nie przeszka-
dzać w tym.

Niewiele środowisk technologicznych 
jest bardziej złożonych od tych, które są 
wymagane dla przemysłowych systemów 
sterowania (ICS). Środowiska te muszą 
zawierać i realizować krytyczne funk-
cje, w tym cyberbezpieczeństwo, redun-
dancję, sieci o dużej szybkości przesyłu 
danych oraz operacje deterministyczne. 
To pomaga klientom sterować pracą swo-
ich zakładów produkcyjnych przy zacho-
waniu najwyższych poziomów niezawod-
ności, realizujących procesy krytyczne 
pod względem bezpieczeństwa.

Systemy sterujące procesem (PCS) 
obsługują różne gałęzie przemysłu od 
ponad 30 lat. Jednak w praktyce pozo-
staje wiele niewykorzystanych możliwo-
ści i obszarów do znacznego zwiększania 
zysków firm przemysłowych – umożliwio-
nych dzięki potędze nowych technologii. 
Na przykład przemysł procesowy wciąż 
ma możliwość obniżenia wydatków kapi-
tałowych poprzez przejście od dostoso-
wywania systemów sterowania do danej 
fabryki na standaryzację i wyeliminowa-
nie znacznej ilości prac, które nie przyno-
szą zysku. Po zainstalowaniu nowych sys-
temów następuje znaczące ulepszenie ope-
racji dzięki konwertowaniu danych na 
wiedzę, a następnie transformacji tej wie-
dzy na bardziej precyzyjne działania.

W ostatecznym rozrachunku przemysł 
procesowy zyskuje możliwość realizacji 
projektów w krótszym czasie, przy mniej-
szym ryzyku oraz jednoczesnym zwiększe-
niu wydajności produkcji, jakości wyro-
bów oraz niezawodności operacyjnej. 
Cale dziesięciolecia wdrożeń i współpracy 
z klientami dają producentom automa-
tyki praktyczną znajomość słabych punk-
tów, które utrudniały skuteczne wdraża-
nie projektów i ograniczały klientom moż-
liwości uzyskiwania i utrzymywania naj-
wyższego poziomu realizowanych opera-
cji. Pomaganie klientom w przezwycięża-
niu tych przeszkód spowodowało powsta-
nie nowego podejścia do wdrażania i eks-

Jason Urso

Zmiana w technologiach 
oraz projektowaniu 
systemów sterowania
Realizacja projektów przy użyciu środowiska wirtualnego, wysoce 
zintegrowanego z systemem sterowania procesem, łączy ze sobą 
oprogramowanie oraz sieci teleinformatyczne w celu odłączenia 
aplikacji sterowania od sprzętu fizycznego i sterowników od 
fizycznych układów wejść/wyjść. To zmniejsza wydatki kapitałowe 
dzięki przejściu z dostosowywania systemu automatyki do 
użytkownika na standaryzację w projektowaniu tego systemu 
i wyeliminowanie pewnych prac, które nie przynoszą zysku.

W skrócie

 →  Wykorzystanie zasad Lean 
pomaga w projektowaniu 
systemów sterowania.

 →  Szybka sieć Ethernet, łącząca 
obiektowe układy We/Wy, 
umożliwia uzyskanie bar-
dziej inteligentnych i cyber-
bezpiecznych systemów ste-
rowania.

 →  Wystarczy zaprojektować 
układy sterujące i przypi-
sać je do sterownika, a on 
sam znajdzie odpowiednie 
układy We/Wy.

STEROWANIE
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ploatacji systemów ICS poprzez zintegro-
wanie z nimi środowiska wirtualnego.

System sterowania może być wdro-
żony efektywnie za pomocą metod reali-
zacji Lean dla projektów automatyki. 
Taka strategia eliminuje tradycyjne zależ-
ności, które zwykle wymuszały sekwen-
cyjne przepływy w realizacji projektów. 
Dokonuje się tego poprzez połączenie uni-
wersalnych urządzeń We/Wy, wirtuali-
zację, wirtualne prace inżynierskie oraz 
zautomatyzowane uruchamianie. Takie 
postępowanie w praktyce oddziela pro-
jekt fizyczny od funkcjonalnego, rozdziela 
współzależności zadań, wykorzystuje 
standaryzowane projekty oraz umożliwia 
wykonywanie prac inżynierskich specjali-
stom znajdującym się w dowolnym miej-
scu na świecie. Daje to w efekcie znaczne 
zmniejszenie ryzyka i kosztów.

Mniejsza złożoność systemu 
sterowania oraz wykorzystanie 
modułów
Nowe generacje systemów sterowania sto-
sują zasady Lean realizacji projektów oraz 
oprogramowanie i sieci teleinformatyczne 
do oddzielenia aplikacji automatyki od 
sprzętu fizycznego oraz sterowników od 
fizycznych wejść/wyjść. Takie podejście 
umożliwia opracowywanie i wdrażanie 
systemów sterowania w krótszym czasie, 
przy niższym ryzyku, po niższych kosz-
tach oraz w prostszy sposób – przy wyko-
rzystaniu modułów. 

Zmienia ono również sposób utrzymy-
wania systemów sterowania w trakcie 
całego okresu ich eksploatacji, przesuwa-
jąc codzienne zarządzanie serwerami do 
scentralizowanego centrum danych, gdzie 
eksperci i ustanowione protokoły ograni-
czają obszary zagrożenia cyberbezpieczeń-
stwa, umożliwiając inżynierom z fabryk 
bardziej proaktywne działania optymaliza-
cyjne obsługiwanych systemów sterowania. 

Eliminowanie złożoności, oddzielenie 
automatyki od platformy fizycznej oraz 
redukcja kosztów technologii informatycz-
nej (IT) może usunąć przeszkody na dro-
dze do upraszczania struktury, wdrażania 
i zarządzania cyklem życia systemu ste-
rowania dla celów operacji związanych 
z projektem.

Przesunięcie obsługi fizycznych wejść/
wyjść na obiekty skutkuje przesunięciem 
całego systemu sterowania procesem bli-
żej jednostek produkcyjnych. Tradycyjne 

centra sterowania są ciasno zabudowane 
specyficznymi dla systemu szafami ste-
rowniczymi oraz ogromnymi ilościami 
oprzewodowania, przy czym dokumenta-
cja techniczna takiego systemu jest zwy-
kle uboga. Rozproszenie systemu sterowa-
nia tak, aby jego elementy znalazły się bli-
żej sprzętu procesowego, pozwala na uzy-
skanie większych oszczędności na projek-
cie, redukcję ilości oprzewodowania i prac 
inżynierskich oraz zmniejszenie prze-
strzeni zajmowanej przez system.

Niektóre zakłady wdrożyły strate-
gie zdalnych wejść/wyjść w celu redukcji 
kosztów projektów, jednak są z tym nie-
rozerwalnie związane inne korzyści, takie 
jak modułowa budowa systemu oraz rów-
noległa realizacja różnych zadań projektu.

Aby osiągnąć tę nową generację korzy-
ści, należy wziąć pod uwagę zainstalowa-
nie w zakładzie szybkiej sieci Ethernet 
z obiektowymi modułami wejść/wyjść. 
Taka sieć łączy sterowniki z uniwersal-
nymi układami We/Wy, zamontowanymi 
bezpośrednio w obszarach produkcyjnych.
Komunikacja w tej sieci powinna być cy-
berbezpieczna – sieć powinna mieć wbu-
dowany firewall i wykorzystywać techno-
logie szyfrowania danych tam, gdzie jest 
to potrzebne, jednocześnie dostarczając 
technologię dla akomodacji nieuchronnie 
coraz większej ilości danych z czujników.

Cztery zalety architektury 
systemu sterowania wysoce 
zintegrowanego ze środowiskiem 
wirtualnym
Korzyści z takiej architektury systemu 
sterowania obejmują następujące cztery 
aspekty:

1. Funkcja wykrywania uniwersalnych 
modułów wejść/wyjść pozwala sterow-
nikowi na uzyskanie dostępu do każdego 
podłączonego do sieci modułu i kanału 
We/Wy. Tradycyjna komunikacja sterow-
nika z układami We/Wy wymaga bezpo-
średniego połączenia fizycznego pomię-
dzy sterownikiem a szafką We/Wy. Pod-
łączenie do sieci zdalnych, uniwersal-
nych układów We/Wy eliminuje znaczną 
ilość prac związanych z planowaniem oraz 
instalacyjnych. Projektant systemu opra-
cowuje strategię sterowania i przypisuje ją 
sterownikowi, ten zaś sam sobie znajduje 
odpowiednie wejścia/wyjścia. Zmniej-
sza to ilość prac inżynierskich związanych 
z projektem.

2. Możliwość sterowania sprzętem modu-
łowym jest prostą opcją oprogramowa-
nia systemu, która umożliwia sterowa-
nie redundantne i charakteryzuje się dużą 
szybkością działania. Jako podzbiór ste-
rownika procesu to sterowanie jest ide-
alne dla sprzętu modułowego, obejmując 
takie procesy, jak regulacja oraz sterowa-
nie sekwencyjne i logiczne. To eliminuje 
potrzebę skomplikowanej integracji róż-
nych podsystemów automatyki.

3. Uniwersalny bezprzewodowy punkt 
dostępu do sieci (hot spot) realizuje komu-
nikację przewodową lub bezprzewodową 
z przyrządami obiektowymi. W razie 
potrzeby umożliwia on działanie każdego 
obiektowego urządzenia i modułu We/Wy 
jako bezprzewodowego punktu dostępo-
wego. Pozwala to pracownikom na wyko-
nywanie procedur cyfrowych z dostępem 
na żywo do danych z systemu sterowania, 
podczas wykonywania prac na obiektach 
związanych z uruchomieniem i obsługą. 

4. Modułowe uruchamianie daje możliwość 
obsługi obiektowych układów We/Wy nie-
zależnie od systemu sterowania. Dzięki 
tej możliwości sterowniki mogą być uru-
chamiane na laptopie podłączonym do 
odległej szafy sterowniczej z modułami. 
Można w taki sposób wykonać działania
związane z uruchomieniem, tak jak przy 
podłączeniu do reszty systemu sterowa-
nia. Dzięki tej elastyczności rozbudowa 
systemu modułowego staje się prosta.

Opisane wyżej korzyści połączone razem 
dają znacznie większe możliwości inżynie-
rom, pozwalając na realizację projektów 
w krótszym czasie i przy niższym ryzyku. 
Na przykład wyeliminowanie ryzyka oraz 
konieczności wykonania ponownych prac, 
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Po zainstalowaniu 
nowych systemów stero-
wania następuje znaczące 
ulepszenie operacji dzięki 
konwertowaniu danych 
na wiedzę, a następnie 
transformacji tej wiedzy 
na bardziej precyzyjne 
działania.



co jest nierozerwalnie związane ze zmia-
nami wprowadzanymi w późniejszych eta-
pach projektu, zapewnia, że automatyka 
nie stanie się krytyczną ścieżką (wąskim 
gardłem na drodze do realizacji pro-
jektu). Dodanie nowego układu We/Wy 
w wyniku zmiany w projekcie powoduje 
tylko rozbudowę sieci systemu sterowa-
nia, bez wymogu wprowadzenia skompli-
kowanych zmian w systemie sterowania.

Tradycyjne opracowywanie systemu 
sterowania w projekcie wymaga skrupu-
latnego planowania, ponieważ jest ono 
kierowane sztywnym podejściem hierar-
chicznym, zdefiniowanym przez ściśle 
ograniczone relacje fizyczne pomiędzy ste-
rownikami a układami We/Wy. Gdy na 
późniejszych etapach projektu pojawiają 
się zmiany dotyczące wejść/wyjść lub ste-
rowników, wymagające fizycznej ponow-
nej konfiguracji systemu, to powstaje 
konieczność ponownego wykonania nie-
których prac oraz ryzyko opóźnień 
w realizacji i wyższych kosztów, zmniejsza 
się też efektywność wdrażania projektu.

Umożliwienie wielu sterownikom 
fizycznym występowania jako jeden ste-
rownik wirtualny powoduje, że sys-
tem sterowania pod względem architek-
tury staje się swego rodzaju centrum 
danych tego sterownika, w którym pro-
gramy sterujące poszczególnymi proce-
sami w fabryce mogą być automatycznie 
zrównoważone pod względem obciążenia 
dla wszystkich dostępnych zasobów obli-
czeniowych sterownika.

Zmniejszanie kosztów informa-
tycznych sterowania procesami
Opisana technologia wirtualizacji redukuje
koszty IT przez wyeliminowanie ilości 
fizycznych węzłów IT nawet o 80%. Jed-
nak nawet wówczas w zakładzie pozostaje
infrastruktura IT dla celów utrzymania
niezawodności i określenia zakresu szkód.
Koszty cyklu życia zmniejszają się dzięki 
wykorzystaniu wirtualizacji – pliki maszyny
wirtualnej są replikowane z lokalizacji 
poza zakładem do lokalizacji w zakładzie.

Ten system o architekturze eliminują-
cej awarię (fault-tolerant) może być obsłu-
giwany z głównego centrum operacji lub 
regionalnego centrum danych. Przez prze-
sunięcie infrastruktury IT obsługującej 
sterowanie możliwe jest centralne ste-
rowanie procesami, co eliminuje koszty 
związane z utrzymaniem infrastruktury IT 
w poszczególnych zakładach. Taka archi-
tektura charakteryzuje się wysoką nieza-
wodnością, wymaganą do sterowania kry-
tycznymi procesami.

Jason Urso Jason Urso jest wiceprezesem i dyrektorem 
technicznym w firmie Honeywell Process 
Solutions. 
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Warto rozważyć

Usprawnione projektowanie
systemów sterowania umoż-
liwi szybsze osiągnięcie 
korzyści.

www.controlengineering.pl

https://zrobotyzowany.pl/
http://www.controlengineering.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Proces automatycznego lutowania jest 
znacznym usprawnieniem produk-
cji p ytek PCB, które wymagaj  wyso-

kiej precyzji wykonania. Zrobotyzowana apli-
kacja lutowania selektywnego zosta a zapro-
jektowana w sposób kompaktowy. Umo liwia 
ona kontrol  wszystkich obszarów zwi za-
nych z lutowaniem z jednego panelu opera-
torskiego. Przygotowane oprogramowanie 
do czone do aplikacji jest intuicyjne i proste 

w obs udze, dzi ki czemu pozwala na dzia a-
nie w wi kszo ci operacji zwi zanych z luto-
waniem. 

W sk ad stanowiska wchodzi 6-osiowy robot 
przemys owy, g owica lutuj ca, kontroler 
lutuj cy, sterownik PLC oraz panel operator-
ski. Wszystko zosta o obudowane aluminiow  
klatk  bezpiecze stwa z zastosowanymi pod-
zespo ami ESD. 

6-osiowy robot przemys owy wykorzystany 
w naszym rozwi zaniu jest dedykowany do 
aplikacji wymagaj cych precyzji, szybko ci 
oraz atwo ci konfiguracji. Jego niewielkie 
wymiary pozwoli y na przygotowanie kom-
pletnego stanowiska lutuj cego, które opty-
malizuje zajmowane miejsce na hali produk-
cyjnej do minimum. Jego budowa pozwala 
równie  na atwy sposób integracji z ca  lini  
produkcyjn . 

Na ramieniu robota zamontowano g owic  
z grza k  indukcyjn  oraz precyzyjnym podaj-
nikiem cyny. G owica zosta a zaprojektowana 
przez zespó  in ynierów firmy Green Miles, 
tak aby rozwi za  najcz stsze problemy zwi -
zane z lutowaniem p ytek PCB, takie jak: brak 
odpowiedniego styku grota z polem lutowni-
czym lub nacisk ze zbyt du  si , która mo e 
doprowadzi  do uszkodzenia lutowanego 
materia u. G owic  wyposa ono w czujnik 
dotkni cia pola lutowniczego, który umo li-
wia znalezienie wysoko ci, na której znajduje 
si  punkt lutowany. Wp ywa to oczywi cie 
na niemal e 100% powtarzalno  lutowa-
nych pinów. Uniemo liwia zbyt du y nacisk 
oraz niedogrzanie lutowanych punktów. 
Dodatkowo g owica jest amortyzowana we 
wszystkich trzech kierunkach, dzi ki czemu 
zabezpiecza przed kolizj  z innymi elemen-
tami znajduj cymi si  na p ytce lutowanej, 
w przypadku b dnie wprowadzonych przez 
operatora punktów lutowania. Amortyzacja 
zabezpiecza równie  przed uszkodzeniem 
grza ki oraz materia u lutuj cego przy zbyt 
du ym nacisku. Tym rozwi zaniem eliminu-
jemy równie  b d ludzki. 

Kontroler lutuj cy wspó pracuje z grza k  
indukcyjn , która pozwala na stabilne utrzy-
manie temperatury grota. Dzieje si  tak 
dzi ki w a ciwemu umiejscowieniu czujnika 
termopary, który ma swoje miejsce w ko -
cówce grota. Zastosowanie grza ki indukcyj-
nej zapewnia bardzo szybkie uzyskanie doce-
lowej temperatury grota oraz utrzymanie jej 
nawet przy bardzo krótkim czasie cyklu luto-
wanego punktu. Dzi ki zastosowaniu tech-
nologii grzania indukcyjnego sam grot staje 
si  elementem grzejnym przez oddzia ywa-
nie pola indukcyjnego. Dzi ki temu koszty 
eksploatacyjne wymiany grotów s  bardzo 

Stanowisko 
   zrobotyzowanego
      lutowania
Firma Green Miles Sp. z o.o., która ma wieloletnie do wiadczenie 
w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, g ównie 
dla bran y automotive, rozszerzy a swoj  ofert  o gotowe 
stanowisko zrobotyzowanego lutowania.

 Pojedyncze stanowisko zrobotyzowanego 
lutowania, które cechuje kompaktowo , 
bezpiecze stwo, atwo  obs ugi, mo liwo  
po czenia w ci g technologiczny, ale przede 
wszystkim atrakcyjna oferta cenowa w po-
równaniu do dost pnych na rynku rozwi za .
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MARZEC/KWIECIEŃ 2020 59

niskie. Ca o  rozwi zania gwarantuje nam 
wysok  powtarzalno  oraz jako  wykony-
wanych lutów przy niskim czasie cyklu.

Sterownik PLC kontroluje dzia anie robota 
oraz umo liwia przesy anie wspó rz dnych 
punktów lutuj cych. Wprowadzenie wspó -
rz dnych punktów lutowania mo liwe jest 
poprzez panel operatorski i mog  by  wgrane 
za pomoc  zewn trznego no nika pami ci 
lub wprowadzone r cznie przez operatora. 
Oprogramowanie zosta o przygotowane 
w taki sposób, aby ka dy produkt zosta  zapa-
mi tany i w dowolnym momencie umo liwi  
wrócenie do zapisanej konfiguracji. Operator 
ma dost p do konfiguracji czynno ci pro-
cesu wykonywanego przez robota, takich 
jak: wybór opcji z szukaniem wysoko ci na 
jakiej znajduje si  punkt, który ma by  luto-
wany, zadana temperatura lutowania, czas 
lutowania, wysoko  i odleg o  odjazdu od 
lutowanego punktu oraz ilo  dostarczanego 
spoiwa.

Korzy ci z posiadania naszego rozwi zania:
• wzrost efektywno ci (lutowanie wymagaj -

cych procesów)
• rozwi zanie problemu braków kadrowych
• bezpiecze stwo obs ugi
• wysoka precyzja wykonania

• pewno  i powtarzalno  procesu (ogranicze-
nie reklamacji i generowanych odpadów)

• kompatybilne sterowanie
• wi ksza elastyczno  produkcji
• archiwizacja parametrów
• atwo  instalacji i obs ugi
• ni sze koszty produkcji
• oszcz dno  czasu
• oszcz dno  przestrzeni produkcyjnej

A co najwa niejsze, dzi ki budowie uprosz-
czonej do minimum jeste my w stanie przed-
stawi  atrakcyjn  ofert  cenow  w porówna-
niu z przestarza ymi ju  rozwi zaniami luto-
wania selektywnego.

Rozwi zanie zosta o zg oszone do ochrony 
intelektualnej w Urz dzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Green Miles Sp. z o.o.
W adys awa Tryli skiego 14
(Olszty ski Park Naukowo-Technologiczny)
10-683 Olsztyn
biuro@greenmiles.pl
www.greenmiles.pl

 Amortyzowana g owica wyposa ona w czujnik 
dotkni cia pola lutowniczego, który zabezpie-
cza zarówno materia  lutowany, jak i jako  
samego procesu. Dzi ki zastosowaniu czuj-
nika termopary w ko cówce grota mamy 
gwarancj  stabilno ci temperatury.

 Przyk adowa realizacja z zastosowaniem robota sze cioosiowego firmy Mitsubishi. Aplikacja 
mo e by  zintegrowana z wykorzystaniem antropomorficznych robotów oraz robotów 
typu SCARA dowolnego producenta.

Green Miles 03 art spons press.indd   3 2020-03-12   16:46:07
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S ystem sterowania procesem (pro-
cess control system – PCS) wiąże ze 
sobą wszystkie elementy automa-

tyki jednostki produkcyjnej oraz wpływa 
na każdy aspekt realizowanych operacji. 
Ponieważ jest on „mózgiem” i „central-
nym układem nerwowym” zakładu prze-
mysłowego, to jego jakość i funkcjonowa-
nie są kluczowe dla bezproblemowej reali-
zacji operacji w tym zakładzie.

Ze względu na fakt, że producenci 
z branży automatyki i sterowania wpro-
wadzają wciąż nowe technologie, obecnie 
nadszedł czas, aby producenci z branży 
przemysłowej zmodernizowali swoje plat-
formy PCS w celu zwiększenia wydajności 
produkcji oraz poprawienia realizowanych 
w swoich zakładach operacji. 

Czynniki, które należy uwzględnić 
podczas wyboru systemu PCS
Konieczne jest rozważenie wszystkich 
opcji infrastruktury systemu sterowa-
nia. Podjęcie przemyślanej decyzji będzie 
miało pozytywny wpływ na zdolność 
przedsiębiorstwa do efektywnego produ-
kowania wyrobów i osiągania zysków. 
Wyznaczony zespół projektowy, który 
może obejmować konsultantów również 
spoza zakładu, powinien być świadomy 
wszystkich problemów, nierozerwalnie 
powiązanych z procesem podejmowania 
decyzji. Zespół ten musi na początku spo-
rządzić plan działań i wybrać właściwą 
drogę. Następnie realizować ten plan, uni-
kając subiektywnego i emocjonalnego 
podejścia opartego na doświadczeniach 
z przeszłości, oraz koncentrować się na 

realizowaniu najlepszej strategii. Istnieją 
odpowiednie narzędzia i metody, które 
pomagają sprawnej organizacji w reali-
zowaniu tego typu projektów, tak więc 
wykorzystujące je zespoły projektowe 
mogą podejmować bardziej przemyślane 
decyzje. Powinny być one podejmowane 
na podstawie specyficznych potrzeb i pro-
cesów danego zakładu przemysłowego, 
przy uwzględnianiu podanych niżej klu-
czowych czynników:

1.  Na początku zespół projektowy powinien 
przeanalizować rodzaj produkowanych 
w zakładzie wyrobów oraz sposób ich 
produkcji.

2.  Następnie zespół powinien określić para-
metry krytyczne dla jakości (critical to 
quality – CTQ), które mają najwięk-

Lynn Njaa

Wybór efektywnego systemu 
sterowania procesem
Wybór systemu sterowania procesem (PCS) wymaga zaangażowania 
doświadczonego personelu oraz zrozumienia kluczowych elementów 
realizowanych w zakładzie operacji.

W skrócie

 →  Czynniki, które należy 
uwzględnić w projektach 
wdrażania systemów PCS.

 →  Instalowanie systemu PCS 
jest procesem złożonym, 
który nie występuje często.

 →  Nawiązanie współpracy 
z doświadczoną firmą, 
będącą producentem nieza-
leżnej platformy automatyki, 
może być nieocenione.

                       Elementy krytyczne dla jakości

Ma dużą liczbę zainstalowanych systemów 
w danej gałęzi przemysłu.

Ma moduły obsługujące strategie zaawan-
sowanego sterowania procesem APC.

Obsługuje inteligentne I/O dla 
inteligentnych urządzeń oraz diagnostyki.

Obsługuje interfejsy operatorskie HMI 
o wysokich parametrach.

Pozwala na łatwe dodawanie 
oprzyrządowania.

Istniejąca strategia automatyki da się 
dobrze przenieść do nowego systemu.

Dobre, poparte referencjami wsparcie 
dla użytkownika.

Razem

STEROWANIE
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szy wpływ na jakość i wydajność pro-
cesu produkcji. Najbardziej zaintereso-
wane osoby – operatorzy, technolodzy, 
pracownicy utrzymania ruchu, personel 
kierowniczy produkcji oraz inni – zaan-
gażowane w projekt modernizacji auto-
matyki, muszą współpracować przy spo-
rządzaniu listy parametrów CTQ. Jed-
nym z pierwszych pytań, które powinny 
te osoby zadać, jest: „Co sprawia, że 
dzień pracy zakładu jest udany z opera-
cyjnego punktu widzenia, a co powoduje, 
że system PCS pasuje do tego zakładu?”. 
Lista elementów CTQ powinna być spo-
rządzona w taki sposób, aby najważniej-
sze elementy znajdowały się na górze 
(tabela). Takie podejście pomaga w iden-
tyfikacji mocnych i słabych stron każdego 
systemu PCS. 

3.  Kolejnym etapem jest sporządzenie ran-
kingu każdego z producentów systemu 
sterowania pod kątem spełniania przez 
ich systemy każdego z wymagań zakładu. 
Wszystkie pozycje na liście będą musiały 
być przeanalizowane pod względem ich 
działania teraz i w przyszłości – produ-
cenci systemów sterowania muszą być 
elastyczni, aby uwzględniać pojawiające 
się nowe trendy technologiczne. Takie 
zapisy mogą być użyteczne w przewidy-

waniu, jak dany producent systemu stero-
wania będzie reagował na pojawiające się 
nowe technologie.

Instalacja systemu PCS lub projekt migra-
cji systemu sterowania jest dużą inwe-
stycją. Należy postępować mądrze przy 
wybieraniu następnej platformy PCS oraz 
wziąć pod uwagę wynajęcie doświad-
czonych specjalistów z zewnątrz, którzy 
pomogą w zapewnieniu skutecznej realiza-
cji projektu.

Lynn NjaaLynn Njaa jest starszym konsultantem 
ds. rozwiązania DCSNext firmy Mave-
rick Technologies i kierownikiem grupy 
dostarczającej usługi konsultingowe oraz 
inne z zakresu inżynierii i projektowania 
początkowego (front-end engineering 
– FEED). 

CE

Warto rozważyć

Jakie elementy do zainsta-
lowania systemu PCS byłyby 
wymagane w Państwa 
zakładzie?

Producent A Producent B Producent C Producent D

3 7 8 4

2 5 6 8

5 5 5 7

2 6 4 5

4 4 6 7

3 3 2 2

5 6 5 7

24 3 36 40
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↙ Tabela: zestawienie 
porównawcze moc-
nych i słabych stron 
systemów PCS róż-
nych producentów 
dla różnych wyma-
gań zakładu przemy-
słowego.

O krok przed 
awarią!
System kontroli 
wibracji

Bezprzewodowy system czujników 
wibracji i temperatury pozwalający 
na przewidywanie awarii napędów, pomp, 
wentylatorów, łożysk i innych elementów 
oraz zespołów maszyn 

Opatentowana technologia komunikacji 
SureCross® niezakłócająca istniejącej 
już bezprzewodowej infrastruktury IT 

Dedykowane oprogramowanie Turck 
for Maintenance do zbierania i analizy 
danych, ustawiania progów wartości 
mierzonych i alarmowania 
o przekroczeniach (SMS, e-mail) 

Łatwa instalacja dzięki rozwiązaniu 
bezprzewodowemu i szerokiemu
zakresowi akcesoriów montażowych 

www.turck.com

Your Global Automation Partner

http://www.turck.com
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T ermin Big Data jest od jakie-
goś czasu powszechnie używany 
i wydaje się, że wszyscy uparcie 

chcą wykorzystywać narzędzia oraz tech-
niki Big Data, obejmujące również aplika-
cje przemysłowe. W artykule wyjaśniono, 
co dokładnie oznacza Big Data, oraz opi-
sano pięć wyzwań związanych z jej wdra-
żaniem, co powinno pomóc organizacjom 
przemysłowym w osiągnięciu większych 
sukcesów w wyniku implementacji roz-
wiązań akwizycji i analityki Big Data. 

1 Typy i struktura danych
Większość osób pracujących w przemyśle 
produkcyjnym słyszała już o „Big Data”. 
Jednak co dokładnie oznacza ten ter-
min, jest już mniej jasne. W skrócie Big 
Data (czyli duże, zmienne w czasie i róż-
norodne zbiory danych) jest całościowym 
terminem odnoszącym się do danych 
tzw. tradycyjnych oraz danych gene-
rowanych poza tradycyjnymi źródłami 
danych. W kontekście fabryki te trady-
cyjne dane można podzielić na dwa stru-
mienie: dane technologii operacyjnej (ope-
rational technology – OT) i dane technolo-
gii informatycznej (information technology 
– IT). Dane OT w fabryce obejmują dane 
dotyczące alarmów i zdarzeń, dane zapi-
sywane przez programy do archiwizacji 
itp. Natomiast dane IT w fabryce to dane 
dotyczące planowania zasobów przedsię-
biorstwa (enterprise resource planning – 
ERP), które zasadniczo obejmują produk-
cję, zaopatrzenie i logi dostępu. Trady-
cyjne dane IT oraz OT są przechowywane 
w unikalnych systemach i strukturach. 
Systemy Big Data są „wielostrukturowe” 

(„multistructured”), co oznacza, że mają 
niezbędne narzędzia do zarządzania wie-
dzą, które umożliwiają uzyskanie dostępu 
do różnych danych pochodzących z róż-
nych źródeł, a następnie ich kontekstuali-
zację w celu ich analizowania i sporządza-
nia raportów.

2 Skalowalność i kontekstualizacja 
danych
Poza przechowywaniem i akwizycją 
danych, systemy Big Data muszą być 
w stanie szybko docierać do odpowied-
nich danych i analizować je na żądanie, 
bez podlegania wpływowi tempa i skali 
akwizycji oraz kwerendowania danych. 
Nazywamy to skalowalnością Big Data. 
Jest ona jedną z pierwszych obaw związa-
nych z systemami Big Data. Inne obawy 
dotyczą niezawodności (funkcjonowa-
nia) systemu oraz wspierania proce-
sów podejmowania decyzji w celu ana-
lizy danych w czasie rzeczywistym. Ana-
lizy obejmują technologie uczenia maszy-
nowego (machine learning – ML) oraz 
sztucznej inteligencji (artificial intelligence 
– AI), które mogą pomóc w odnajdowaniu 
anomalii danych, przewidywaniu zacho-
wań związanych z produkcją i sprzętem, 
a także dostarczaniu szczegółowych sce-
nariuszy w celu wspierania procesów 
podejmowania decyzji.

3 Integracja i wydajność danych
Po ustanowieniu kontekstu Big Data okre-
ślenie potrzeb staje się prostsze. Nato-
miast określenie terminu i sposobu wyko-
rzystania analityki Big Data jest sprawą 
bardziej subtelną. Integracja systemu 
Big Data w zakładzie wymaga zwiększo-
nego nakładu pracy ze strony całej orga-
nizacji, nie tylko ze strony działu IT. Na 

Qasim Maqbool
Ahmed Habib

Wyzwania

Analityka Big Data
Potrzeba wdrażania analityki Big Data oraz najbardziej istotne 
problemy i wyzwania związane z akwizycją danych w przemyśle.

W skrócie

 →  Istnieje sporo wyzwań zwią-
zanych z analityką Big Data 
oraz akwizycją danych.

 →  Należy zająć się kwestią 
struktury i skalowalności 
danych.

 →  Integracja, zapisywanie 
i aktualizacja danych są bar-
dzo ważne.

FABRYKA 4.0



poziomie szczegółowym pakiety infor-
macji mogą być niewidoczne w organi-
zacji lub czasami celowo utajnione, aby 
uniknąć tzw. efektu Hawthorne’a (zjawi-
sko będące źródłem błędów podczas pro-
wadzenia badań na grupie ludzi, wynika-
jące z tego, że wiedzą oni o tym, iż uczest-
niczą w eksperymencie; w naszym przy-
padku obserwacje mogą zmienić zachowa-
nie). Ignorowanie tych czynników może 
czasami oznaczać różnicę pomiędzy zain-
westowaniem miliona dolarów a zaosz-
czędzeniem milionów dolarów. Podczas 
modernizowania rozproszonego systemu 
sterowania (DCS) w zakładzie przemysło-
wym, zintegrowanie z nim systemu Big 
Data w celu uzyskania większej widoczno-
ści zakładu wykracza zwykle poza budżet 
tego zakładu i zakres umiejętności jego 
pracowników.

4 Przechowywanie danych
Jeśli pożądane dane muszą być przecho-
wywane lokalnie (ze względu na bez-
pieczeństwo czy prywatność), to istnie-
jące dane są już zapisane strukturalnie 
i wymagają tylko analizy i kontekstuali-
zacji z innymi danymi, na przykład przez 
serwer OPC. Stosowanie zdalnej analizy 
i wizualizacji za pomocą raportów typu 
dashboard i złączy danych (data connec-
tors) jest bardziej efektywne finansowo, 
szczególnie podczas realizowania podob-
nego wsparcia dla procesów podejmowa-
nia decyzji, jak przy wdrażaniu analityki 
Big Data. Wiele gałęzi przemysłu połą-
czyło już źródła rozbieżnych danych, zaś 

wykonywane analizy danych oraz uzyski-
wane na ich podstawie praktyczne infor-
macje przynoszą różne korzyści dla wydaj-
ności produkcji oraz efektywności działa-
nia zakładów. Firmy, które zaadaptowały 
analitykę Big Data jako pierwsze, uzy-
skają zwykle przewagę nad konkurencją, 
która nadal wykonuje tradycyjną zintegro-
waną analizę danych. Jednak większość 
gałęzi przemysłu wymaga stosowania obu 
podejść, zarówno tradycyjnych metod 
analizy danych, jak i Big Data.

5Modernizacje systemów Big Data
Niektóre z największych wyzwań dotyczą-
cych analityki Big Data są związane z pla-
nowaniem modernizacji systemów ana-
lizy danych. Kompleksowe rozwiązanie 
systemu Big Data może być w sposób cią-
gły skalowane, tak aby integrowało now-
sze źródła danych oraz zaprojektowane 
pod kątem modernizacji, które nie będą 
miały wpływu na funkcjonalność i dzia-
łanie systemu. Dla większości organizacji 
oznacza to przeniesienie usług do chmury 
obliczeniowej, modernizacje systemów 
w celu lepszego monitorowania i reje-
strowania danych oraz, niemal zawsze, 
zwiększania kapitału ludzkiego posiada-
jącego odpowiednie umiejętności w celu 
wdrażania rozwiązań Big Data w różnych 
działach organizacji i realizacji różnych 
funkcji organizacji. Firmy, które posia-
dają tylko własne zabezpieczenia danych, 
muszą rozważyć wyższe koszty utrzymy-
wania zakładowych serwerów danych 
oraz odpowiedniego zespołu do obsługi 

systemu. Skalowalność systemu może nie 
być tak efektywna, jak wdrożenia oparte 
na chmurze. Firmy wykorzystujące tech-
nologie Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) oraz Big Data mają żywotny interes 
w wykorzystywaniu rozwiązań Big Data. 
Co prawda bardziej korzystne jest posia-
danie systemu Big Data długoterminowo, 
jednak luki w istniejących systemach 
mogą być wypełnione lepiej zorganizowa-
nym podejściem do tradycyjnego zarzą-
dzania danymi oraz ich analizowania. Tra-
dycyjna akwizycja danych, ich monitoring 
oraz uzyskiwanie trendów mogą przynieść 
znacznie większe korzyści pod wzglę-
dem finansowym. Wdrażanie analityki Big 
Data musi być poprzedzone wykorzysty-
waniem starannie zaplanowanych trady-
cyjnych technologii analizy danych. Tylko 
wtedy organizacja może zobaczyć korzy-
ści, które mogą przynieść jej systemy Big 
Data.

Qasim MaqboolQasim Maqbool jest głównym inżynierem 
ds. rozwiązań sztucznej inteligencji prze-
mysłowej, a Ahmed HabibAhmed Habib – menedżerem 
marketingu w firmie Intech Process 
Automation. 

CE

Warto rozważyć

Rozwiązywanie problemów 
związanych z analityką Big 
Data może sprawić, że jej 
wdrażanie stanie się mniej 
zniechęcające.

www.controlengineering.pl

https://www.kuka.com/
http://www.controlengineering.pl
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W e współczesnym, ulegającym 
ciągłej transformacji cyfrowej 
świecie przemysłu produkcyj-

nego, inteligentna produkcja i technolo-
gie oparte na Przemysłowym Internecie 
Rzeczy (IIoT) stworzyły firmom produk-
cyjnym nowe możliwości poprawy swojej 
efektywności biznesowej oraz zwiększenia 
możliwości procesów operacyjnych. Tech-
nologia IIoT umożliwia maszynom wza-
jemne komunikowanie się ze sobą (M2M) 
oraz zbieranie i udostępnianie wielkich 
ilości danych. Producenci muszą prze-
chwytywać te dane, przetwarzać je na 
praktyczne informacje, a następnie na ich 
podstawie lokalizować główne przyczyny 
występujących sytuacji (np. zbliżających 
się lub występujących awarii). Następnie 
producenci mogą wykorzystać te dane, 
zbierane i przetwarzane w czasie rzeczy-
wistym, do optymalizacji swoich proce-
sów i redukcji kosztów.

Takie są fakty
Wiele firm produkcyjnych interpretuje 
zbierane dane na różne sposoby, co spra-
wia, że znalezienie wspólnego języka staje 
się niemal niemożliwe. Firmy muszą zna-
leźć jeden zbiór danych opartych na fak-
tach. W tym celu należy myśleć o danych 
w kategoriach szeregów czasowych oraz 
o danych ustrukturyzowanych i nie-
ustrukturyzowanych. To może brzmieć 
jak lekkie uproszczenie, ale jest dobrym 

punktem startowym dla efektywnej orga-
nizacji przechwytywania i interpreta-
cji zdarzeń. Następnie producenci mogą 
zacząć analizować te informacje i wyko-
rzystywać je w praktyce.

Co prawda niektóre osoby mogą pomy-
śleć, że do analizy danych potrzebni są 
specjaliści – badacze danych (data scien-
tist), jednak zamiast tego warto wziąć 
pod uwagę wykorzystanie odpowiedniego 
intuicyjnego oprogramowania analitycz-
nego. W świecie inteligentnej produkcji 
tego typu debata naprawdę nie ma zna-
czenia, ponieważ mogą wystąpić sytuacje, 
gdy potrzebne jest jedno z tych rozwiązań 
lub obydwa. Znaczenie natomiast ma to, 
że należy analizować dane w celu odnaj-
dowania podstawowych przyczyn sytuacji 
występujących w zakładzie.

Dlaczego należy analizować dane? Na 
pewno dlatego, aby znaleźć główne przy-
czyny sytuacji występujących w zakła-
dach, ale dlaczego jeszcze? Istnieją cztery 
podstawowe elementy, które pomagają 
opisać różne typy informacji, których 
potrzebują producenci:

1. Element opisowy
Najpierw należy uzyskać na podstawie 
zbieranych danych informacje opisowe. 
„Co się wydarzyło?” Dane te dostarczają 
informacji o podstawowych faktach oraz 
opisy: „Co, kiedy i gdzie się wydarzyło 
i kto tam był?”. Ten pierwszy poziom jest 
zwykle łatwy, gdy użytkownik zna jedną 
wersję faktów.

2. Element diagnostyczny
W drugiej kolejności należy dokonać eks-
trakcji informacji diagnostycznych z ze-
branych danych. Dlaczego to się wyda-

John Clemons

Inteligentna produkcja 
– wykorzystanie danych zebranych 
i przetwarzanych w czasie rzeczywistym
Inteligentna produkcja oraz technologie związane z Przemysłowym 
Internetem Rzeczy (IIoT) mogą wykorzystywać dane zbierane oraz 
przetwarzane w czasie rzeczywistym do optymalizacji procesów 
i redukcji kosztów w zakładach produkcyjnych.

W skrócie

 →  Dane czasu rzeczywistego 
kierują procesami podej-
mowania decyzji na temat 
poprawy procesów i operacji 
produkcyjnych.

 →  Producenci muszą konse-
kwentnie interpretować 
zbierane dane w celu utwo-
rzenia uzgodnionego zbioru 
faktów.

 →  Dane czasu rzeczywistego 
muszą być zbierane i prze-
twarzane na bieżąco, tak 
by można je było wykorzy-
stać w praktyce – muszą być 
„inteligentne”.

FABRYKA 4.0
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rzyło? Tu właśnie sprawa zaczyna się 
komplikować. „Czy to jest przyczyna; 
a może jest jakiś inny, główny powód tej 
przyczyny?” To podejście wymaga zada-
nia pytania: „dlaczego?” i ponownie: 
„dlaczego?” wiele razy. Dzięki takiemu 
podejściu, polegającemu na swoistym 
drążeniu tematu, dane zaczynają dawać 
odpowiedzi na pytania „Co się wyda-
rzyło?” i „Dlaczego się to wydarzyło?”.

3. Element przewidujący
Następnie należy uzyskać z zebranych 
danych informacje pozwalające przewidy-
wać to, co się wydarzy w przyszłości (pre-
dictive information). „Co się wydarzy?” 
„Jeśli wszystko pozostanie tak samo oraz 
wszystko nadal będzie biegło w obecnym 
kierunku, to co zdarzy się potem?” Dane 
tego typu są trudniejsze do uzyskania, ale 
jednocześnie zaczynają być wartościowe. 
Informacje przewidujące przyszłość 
mówią użytkownikowi, co się prawdopo-
dobnie wydarzy, kiedy i dlaczego. 

4. Element preskryptywny
Czwartym i ostatnim elementem jest 
analiza preskryptywna, czyli dostarcza-
nie informacji na temat tego, co musi się 
wydarzyć, i zalecających wykonanie nie-
zbędnych działań (prescriptive informa-
tion). Jest to najtrudniejszy rodzaj ana-
lizy danych, jednak także najbardziej war-
tościowy. Dane powinny dostarczać użyt-
kownikowi informacje na temat tego, 
jakie działania powinien podjąć, aby 
zapobiec wystąpieniu awarii lub pomóc 
w zapewnieniu, że sprzęt będzie działał 
prawidłowo. Dane te mogą także pomóc 
w znalezieniu sposobów na optymalizację 
i ulepszanie procesów.

Dane czasu rzeczywistego
Poza wykorzystaniem do podstawowej 
analizy, dane są zasobem strategicznym 
i mogą być wartościowe jako wyróżnik 
na rynku. Niektóre osoby nie zdają sobie 
sprawy z wartości tych danych, dopóki 
nie zostaną one wykorzystane do doko-
nania znacznych zmian w procesach pro-
dukcyjnych. Producenci mogą stworzyć 
na podstawie tych zbieranych przez sie-
bie danych nowe źródła dochodów. Mogą 
strategicznie wykorzystywać inteligentną 
produkcję i tworzyć nowe modele biz-
nesowe oraz wartości dla klientów. Inne 
korzyści i ulepszenia to:

 → lepsza jakość produktów,
 → zmniejszone koszty, mniejsza ilość popra-
wek/przeróbek,
 → mniejsze marnotrawstwo i zużycie energii,
 → większa powtarzalność produkcji,
 → nowe możliwości i większa produkcja,
 → możliwość proaktywnego przygotowywa-
nia się na przyszłe wymagania klientów 
lub przepisów.

Aby podjąć te decyzje strategiczne, należy 
przeanalizować trzy inne aspekty uczynie-
nia danych wartościowymi:

1. Szybkość zbierania i przetwarzania oraz 
możliwość praktycznego wykorzystania 
danych
Dane muszą być zbierane i przetwarzane 
szybko, aby uzyskać z nich praktyczne 
i użyteczne informacje, które można 
wykorzystać do podjęcia działań. Aby 
dane były wartościowe, muszą być zbie-
rane i przetwarzane w czasie rzeczywi-
stym. Im starsze są dane, tym mniej war-
tościowe w sytuacjach, gdy to, co dzieje 
się na hali fabrycznej, zaczyna się zmie-
niać dokładnie teraz. Przekazywanie wła-
ściwych danych właściwej osobie we wła-
ściwym czasie, w czasie rzeczywistym, 
jest koncepcją dającą bardzo dużo możli-
wości firmie produkcyjnej. Wspiera ono 
procesy podejmowania decyzji i umożli-
wia ludziom wykorzystywanie umiejętno-
ści rozwiązywania problemów do dokony-
wania znacznych ulepszeń operacyjnych.

2. Właściwe odniesienie danych
Ludzie muszą wiedzieć, co oznaczają zbie-
rane dane i co im mówią, tak aby na ich 
podstawie mogli wykonywać mające zna-
czenie działania. Dane muszą być powią-
zane z wykonywanym zadaniem oraz 
posiadać kontekst pod względem tego, co 
ma być wykonane teraz. Nawet jeśli dane 
są ważne, to nadal muszą odnosić się do 

tego, co się dzieje, i do występujących 
w czasie rzeczywistym problemów, które 
ludzie starają się rozwiązać. 

3. Inteligencja danych
Dane muszą być inteligentne i prowadzić
do zdobywania wiedzy, a w efekcie do 
mądrości. Dane muszą być inteligentne 
niezależnie od tego, czy w ich akwizycji
i/lub przetwarzaniu wykorzystywana jest 
jakakolwiek sztuczna inteligencja (AI). 
Muszą stworzyć znaczenie na podsta-
wie kontekstu oraz innych powiązanych 
danych, które odnoszą się do powstałego 
problemu. Zasadniczo dane muszą poma-
gać w uczynieniu ludzi bardziej inteligent-
nymi – nie tylko w chwili rozwiązywania 
problemu – ale także przez dłuższy czas. 
W ten sposób dane, wiedza i mądrość 
kumulują się w czasie.

W obecnej erze wielkiej ilości różnorod-
nych i zmiennych w czasie danych (Big 
Data) nie należy przegapić możliwości 
uzyskania prawdziwej wartości ze zbiera-
nych danych. Nie należy ich tylko analizo-
wać i podejmować decyzje na temat tego, 
co trzeba poprawić o pół procent. Należy 
myśleć o podejmowaniu głównych decy-
zji na podstawie tych danych. Być może 
uczynienie takiej poprawki o pół pro-
cent było właściwe w swoim czasie, jed-
nak dane należy wykorzystywać na więk-
szą skalę, w celu podejmowania decy-
zji na temat strategii biznesu, produkcji 
i technologii.

Należy pozwolić, aby dane pomagały 
w podejmowaniu decyzji na temat tego, 
w jakim kierunku podążać na rynku, jak 
lepiej obsługiwać klientów, jak radzić 
sobie z konkurencją, jak wykorzystywać 
okazje i tak dalej. Inteligentna produk-
cja to taka, w której dane czasu rzeczywi-
stego mogą optymalizować procesy oraz 
wpływać na zyski firmy produkcyjnej.

John ClemonsJohn Clemons jest dyrektorem ds. technolo-
gii informatycznej w produkcji przemysło-
wej w firmie Maverick Technologies. 

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób Państwa firma
ulepsza przetwarzanie danych
w czasie rzeczywistym i jakie 
są oczekiwane wyniki?

www.controlengineering.pl

Dane powinny dostarczać 
informacje na temat tego, 
jakie działania należy 
podjąć, aby zapobiec 
awarii lub pomóc w utrzy-
maniu prawidłowego 
działania sprzętu.

http://www.controlengineering.pl
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W  jaki sposób fabryka przyszło-
ści może poradzić sobie z defi-
cytem wykwalifikowanej siły 

roboczej? Technologie rozszerzonej rzeczy-
wistości (augmented reality – AR) i mie-
szanej rzeczywistości (mixed reality – MR) 
mogą pomóc w rozwiązaniu problemu 
z udostępnianiem wiedzy w organizacji 

oraz mniejszą liczbą wykwalifikowanych 
pracowników przez udzielanie wsparcia, 
organizowanie szkoleń i zdalnej pomocy 
w miejscu pracy.

Na przykład inżynier lub technik ser-
wisujący sprzęt może uzyskać dostęp 
do odpowiednich instrukcji za pomocą 
wyświetlacza zakładanego na głowę. 
W ten sposób może pracować bez przerw 
i realizować procedury serwisowe, mając 
wolne ręce. Jednak proces ten może być 
znacznie bardziej rozbudowany. W innym 
przypadku pracownicy mogą być wypo-
sażeni w specjalne okulary ze słuchaw-

Alex West

Technologia AR
pomoże rozwiązać problem braku 
wykwalifikowanych pracowników
Coraz częściej nowoczesne firmy produkcyjne udostępniają 
wiedzę swoim pracownikom za pomocą technologii rozszerzonej 
rzeczywistości (AR). W artykule podano osiem wiodących aplikacji 
AR z tego obszaru, w oparciu o ankietę firmy IHS Markit.

Główne aplikacje technologii rozszerzonej rzeczywistości

„Które aplikacje według Ciebie będą wykorzystywać technologię rozszerzonej rzeczy-
wistości do końca 2020 roku?” Osiem głównych wyników tej ankiety podano poniżej, 
w kolejności od największej liczby odpowiedzi do najmniejszej. W dalszej kolejności na 
liście znalazła się odpowiedź „inna”.

 → Projektowanie produktów
 → Szkolenia
 →  Projektowanie i planowanie fabryk oraz układów przestrzeni produkcyjnych
 → Montaż części
 →  Wykonywanie harmonogramów produkcji
 → Wybieranie i selekcja części
 →  Zbieranie odczytów z maszyn i urządzeń w fabryce
 → Kontrola jakości artykułów

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę IHS Markit brak pomocy ze strony 
doświadczonych pracowników w przemyśle produkcyjnym będzie powodował rozsze-
rzanie się aplikacji technologii rozszerzonej rzeczywistości. Źródło: IHS Markit

W skrócie

 →  Technologia rozszerzonej 
rzeczywistości może pomóc 
rozwiązać problem braku 
wykwalifikowanych pracow-
ników.

 →  Projektowanie, szkolenia 
oraz planowanie układu 
fabryk to wiodące aplikacje 
technologii AR.

 →  Udzielanie wsparcia pracow-
nikom za pomocą obrazu 
i dźwięku to jeden z przy-
kładów tego, w jaki sposób 
technologia AR może pomóc 
firmom przemysłowym.

FABRYKA 4.0



kami i kamerą przekazującą widziany 
przez nich obraz na żywo. W ten spo-
sób pracownik może połączyć się ze zdal-
nym „centrum wiedzy”, gdzie przebywają 
doświadczeni inżynierowie, którzy wspie-
rają fachowymi poradami swoich kolegów 
na całym świecie w czasie rzeczywistym.

Udostępnianie wiedzy fachowej 
w czasie rzeczywistym
Wspomniani eksperci mogą błyskawicznie 
udzielać zdalnego wsparcia swoim kole-
gom pracującym w różnych fabrykach 

oraz ich szkolić, przechodząc wraz z nimi 
kolejne etapy zadania do wykonania, 
i pokazywać im za pomocą głosu i obrazu 
to, co ma być zrobione. Pomoc ta może 
obejmować udostępnianie obrazów lub 
nawet nakładanie notatek i znaczników 
na obraz widziany przez pracownika na 
wyświetlaczu, np. podświetlenie części, 
którą ma zająć się pracownik. Takie apli-
kacje staną się ważniejsze dla firm bory-
kających się z problemem braku fachow-
ców po odejściu niektórych pracowników.

Inne aplikacje obejmują dostarczanie 
pracownikom odczytów ze sprzętu w całej 
fabryce, co może pozwolić im na więk-
sze skoncentrowanie się na najważniej-
szych zadaniach oraz pomóc im zapla-
nować pracę w celu zmaksymalizowania 
wydajności.

Przykład wykorzystania technolo-
gii AR w firmie Lockheed Martin
Na przykład firma Lockheed Martin 
wykorzystała próbnie technologie AR do 

produkcji swojego myśliwca F-35. Tech-
nicy pracujący w tej firmie zostali wypo-
sażeni w oprogramowanie edukacyjne, 
rezydujące w okularach AR. Okulary te 
pokazywały pracownikom, gdzie należy 
zamontować różne części samolotu wraz 
z numerami tych części itp. Osiągnięto 
zwiększenie wydajności produkcji o 30%, 
ponieważ technicy mogli pracować szyb-
ciej, mając wolne ręce i otrzymując odpo-
wiednie szkolenie praktyczne. Dzięki 
temu pracownicy po minimalnym prze-
szkoleniu mogli realizować swoje zadania.

Alex West Alex West jest analitykiem w firmie 
IHS Markit. 

CE

Warto rozważyć

W jaki sposób technologia 
rozszerzonej rzeczywistości
mogłaby pomóc Państwa 
firmie?
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Technik serwisujący 
sprzęt może przeglądać
instrukcję za pomocą 
wyświetlacza zakłada-
nego na głowę, uwalnia-
jąc w ten sposób ręce.
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P  rodukcja generuje więcej danych 
niż jakakolwiek inna dziedzina 
przemysłu. Nowe poziomy komu-

nikacji, zaawansowane obliczenia, inte-
ligentniejsze czujniki i urządzenia oraz 
ulepszony dostęp do danych i ich prze-

chowywanie zwiększają zakres, ilość i roz-
dzielczość dostępnych danych. Duże 
zainteresowanie danymi typu Big Data 
zakłada możliwość wytworzenia wartości 
biznesowej przy użyciu danych. W przy-
szłości firmy produkcyjne będą pozy-
skiwać liczniejsze dane, ale czy będą 
one skutecznie wykorzystywane? Jest to 
zasadnicze pytanie, jakie trzeba sobie 

zadać, a branża inteligentnej produkcji już 
szuka na nie odpowiedzi.

Cele inteligentnej produkcji 
Ogólnym celem inteligentnej produkcji 
jest szybkie tworzenie aplikacji pozwala-
jących na współpracę pomiędzy człowie-
kiem, systemem i zasobami w obrębie 
łańcucha wartości i architektury, tworzą-
cych nową platformę oprogramowania dla 
inteligentnej produkcji przyszłości. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne doce-
niają znaczenie dostępu do danych dla 
poprawy wydajności operacyjnej. Wydaj-
ność zwiększa się, jeśli informacje kon-
tekstowe są udostępniane we właściwym 
czasie i odpowiedniej osobie, co pozwala 
na podejmowanie decyzji. 

Nowe technologie każdego dnia udo-
stępniają coraz więcej danych. Niektó-
rzy producenci stosują Big Data i techno-
logie analityczne w nadziei, że pozyskana 
z takich danych inteligencja pozwoli osią-
gnąć nowe poziomy wydajności operacyjnej. 

Aplikacje stanowią klucz 
do inteligentnej produkcji 
Sukces to nie tylko gromadzenie oraz wgląd
w bardziej szczegółowe i zróżnicowane 
dane. W rzeczy samej sukces nie jest w ogóle
związany z danymi. Sukces to szybkie 
tworzenie i dostarczanie rozbudowanych 
aplikacji interaktywnych. Na przykład: 

 →  aplikacje udostępniające odpowiednią 
ilość odpowiednich informacji we wła-
ściwym czasie i właściwej osobie, a tym 
samym umożliwiające podejmowanie pra-
widłowych decyzji i wdrażanie natych-
miastowych działań,

 →  aplikacje pozwalające na komunikację 
pomiędzy systemami zarządzającymi prze-
pływem prac i podejmowanie autonomicz-
nych decyzji,

 →  aplikacje zapobiegające problemom oraz 
je przewidujące poprzez zastosowanie 
sztucznej inteligencji i technologii nauki 
maszynowej. 

Innymi słowy nie chodzi tutaj wcale 
o wykorzystywanie danych typu Big Data, 

Brad Williams

 5 kroków 
do inteligentnej produkcji
Inteligentna produkcja pozwala na szybkie tworzenie aplikacji 
umożliwiających współpracę człowieka, systemów i zasobów, 
jej wdrożenie wymaga jednak przezwyciężenia kilku kluczowych 
problemów. W artykule opisujemy, jak zwiększyć funkcjonalność 
Przemysłowego Internetu Rzeczy dzięki właściwemu użyciu Big Data.

Raport 2020

www.controlengineering.pl/raporty

Systemy
wizyjne
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ale o zastosowanie aplikacji używających 
i udostępniających „właściwe dane”. 

Aplikacje dla inteligentnej produkcji 
są niezbędne do wygenerowania wymaga-
nych parametrów z danych; są one zapro-
jektowane w oparciu o wyznaczenie ról 
i pracują w czasie rzeczywistym. Ponadto 
ukierunkowane są na konkretne przy-
padki zastosowań powiązanych z indywi-
dualnymi wyzwaniami w danej branży. 
Aplikacje generują aktywne powiadomie-
nia pozwalające na szybkie rozwiązywa-
nie problemów. Można je zainstalować na 
różnych rodzajach sprzętu, od urządzeń 
przenośnych i mobilnych po przemysłowe 
ekrany dotykowe i komputery. 

Aplikacje łączą świat fizyczny 
i cyfrowy, wykorzystując rzeczywi-
stość rozszerzoną. Odpowiednie aplika-
cje powinny być sprawne, szybko i łatwo 
zmieniające się wraz z przedsiębiorstwem. 
Inteligentna produkcja wymaga odpo-
wiednich aplikacji, jednak ich opracowa-
nie nastręcza szeregu trudności.

Inteligentna produkcja 
w pięciu krokach

1. Kontekstualizacja danych
Przedsiębiorcy pragną podejmować sku-
teczne decyzje na podstawie danych, jed-
nak z reguły firmy używają tak wielu sys-
temów oprogramowania, że techniki pozy-
skiwania danych z tych systemów są zróż-
nicowane. Trudności może nastręczać 
również połączenie danych systemowych 
przedsiębiorstwa z danymi procesu pro-
dukcyjnego, a mimo to kontekstualizacja 
danych to kluczowy czynnik w podejmo-
waniu inteligentnych decyzji.

2. Niedofinansowane i przeciążone IT
Wewnętrzne działy IT często bywają nie-
dofinansowane i przeciążone. Nie mają 

zdolności dostarczania wymaganych apli-
kacji, a w przyszłości popyt na większą 
liczbę aplikacji i zarządzanie nimi będzie 
wzrastać. Optymalnie struktura aplikacji 
powinna być standardowa, pozwalająca 
przedsiębiorcom na podejmowanie inteli-
gentnych decyzji. 

3. Zmiana i zarządzanie zmianą 
Zmiana w dzisiejszych czasach stanowi 
normę. Ciągle zmieniające się strategie 
biznesowe, produkty, systemy IT i wyma-
gania klientów wymuszają sprawność 
aplikacji. W przyszłości wyzwania te będą 
się nasilać, ponieważ rozwój technologii 
spowoduje olbrzymi wzrost ilości dostęp-
nych danych, skutkując zapotrzebowa-
niem na rosnącą liczbę aplikacji. 

4. Istniejące oprogramowanie
Nawet w przypadku tworzenia nowych 
aplikacji konwencjonalne oprogramowa-
nie nie jest w stanie sprostać skali i róż-
norodności potrzebnych aplikacji. Więk-
szość pracowników produkcji ma dostęp 
jedynie do odczytu z paneli oferujących 
bierny podgląd wydajności oraz brak 
środków służących rozwiązywaniu proble-
mów i ich zapobieganiu. 

Problemy pojawiają się również 
w przypadku dwóch typowych podejść 
do aplikacji: IT oraz technologii operacyj-
nej (OT). Aplikacje wspierające produkcję 
muszą uwzględniać oba te podejścia. Cią-
gły rozwój nieodłącznie wymusza spraw-
ność aplikacji, jednak istniejące systemy 
stwarzają problemy w zakresie rozbudowy 
i obsługi. Trudno je szybko i bez pro-
blemu dostosowywać do wciąż na nowo 
rodzących się potrzeb. 

5. Brak integracji systemów 
Problemem mogą także być istniejące 
interfejsy pomiędzy niepowiązanymi ze 
sobą systemami. Obecnie specjaliści sku-
piają się na systemach zapisu oraz na 
przenoszeniu danych pomiędzy syste-
mami. Wraz ze wzrostem ilości danych 
takie podejście stanie się bardziej złożone 
i mniej praktyczne. 

Lepszy sposób 
Do osiągnięcia celu, jakim jest inteli-
gentna produkcja, niezbędne jest nowe 
podejście. Na szczęście wykorzystując te 
same nowoczesne technologie oprogramo-
wania, z których korzystamy w codzien-
nym życiu, możemy tworzyć rozwiązania 
bez konieczności wymiany istniejących 
systemów i projektować nowe, złożone 
aplikacje, które połączą stare systemy 
i nowe źródła danych. Mowa tu o takich 
sprawdzonych i niezawodnych technolo-
giach, jak przetwarzanie w chmurze, apli-
kacje mobilne, Big Data czy społeczno-
ściowe oraz zaawansowane technologie 
analityczne.

 
Brad Williams Brad Williams jest konsultantem w Thing-
Worx i członkiem grupy roboczej inteligent-
nej produkcji MESA International. 
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↗  Istniejące systemy, nowe możliwości źródeł danych oraz szybkie tworzenie aplikacji mogą 
pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu inteligentnej produkcji.

Platforma inteligentnej produkcji
Łączenie istniejących systemów
Nowe możliwości źródeł danych

Możliwość szybkiego tworzenia aplikacji
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Więcej artykułów dotyczących inteli-
gentnej produkcji znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej:
www.controlengineering.pl

Niektórzy producenci 
stosują Big Data i tech-
nologie analityczne 
w nadziei, że pozyskana 
z takich danych inteli-
gencja pozwoli osiągnąć 
nowe poziomy wydajno-
ści operacyjnej. 

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl
http://www.controlengineering.pl
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W drażanie robotów współpra-
cujących jest coraz bardziej 
powszechne na wszystkich 

szczeblach organizacji i przedsiębiorstw, 
zarówno w obszarze produkcji, pakowa-
nia, jak i w działach badawczo-rozwojo-
wych. Jednak dobrze widoczny jest także 
proces przyswajania sobie umiejętno-
ści przez same roboty oraz duża łatwość, 
z jaką powracają one do wykonywania 
powierzanych im zadań. Prostota progra-
mowania i konserwacji takich robotów 
przynosi dodatkowe wymierne korzyści 
każdej organizacji. W artykule opisa-
no sześć przyczyn zwiększania potencjal-
nych korzyści dla producentów, wynika-
jących z odpowiedniego programowania, 
konserwacji i wykorzystywania robotów 
współpracujących.

1 Większy zwrot z inwestycji (ROI)
Czasy wdrożenia szybko sumują się 
z kosztami początkowymi nowej inwe-
stycji w robotyzację. Nawet jeśli jeden 
z robotów zostaje oddelegowany do 
innych zadań, zgodnie z bieżącymi potrze-
bami przedsiębiorstwa, to każda nowa 
aplikacja wymaga pewnej inwestycji 
czasowej, wliczanej w koszty każdego 
potrzebnego sprzętu. Minimalizowanie 
tego czasu nie tylko zwiększa elastyczność 
platformy robotycznej, ale także poziom 
wskaźnika ROI.

2 Lepsze możliwości wykorzystania 
systemu oraz czasu pracowników 
We wdrażaniu robotów, w zależności od 
skali i zakresu ich pracy oraz związanych 
z nimi celów, dokonanie oceny możliwo-
ści wykorzystania robotów w konkret-
nych aplikacjach oraz zaprogramowanie 
ich wszystkich nie zawsze jest wykonalne 
dla jednej osoby. Dlatego obniżenie progu 
wymagań w zakresie wiedzy i umiejętno-
ści technicznych potrzebnych do wdro-
żenia i monitorowania robotów może 
znacznie bardziej uprawdopodobnić sytu-
ację, że ten sam pracownik, który wyko-
nuje zautomatyzowane zadania, będzie 
mógł być także wdrożeniowcem robotów. 
Łatwy do zaprogramowania system może 
przyczynić się do redukcji kosztów pracy.

3 Rozwiązanie problemu braku 
siły roboczej
Coraz częściej producenci napotykają 
na problemy ze znalezieniem pracowni-
ków do wykonywania prac monotonnych, 
brudnych lub niebezpiecznych (tzw. prace 
trzy D – dull, dirty, dangerous). Obserwo-
wany obecnie historycznie niski poziom 
bezrobocia jest bez wątpienia dobry dla 
gospodarki w dużej skali, jednak produ-
cenci poszukujący operatorów przekonują 
się, że ciężko jest przyciągnąć ludzi na 
stanowiska wymagające dużej ilości pracy 
w sytuacji, gdy w gospodarce panuje 
rynek pracownika. 

Platforma automatyki z łagodną 
krzywą procesu uczenia się umożli-
wia ponowne zdefiniowanie tradycyj-

Manan Banerjee

Korzyści 
z programowania i konserwacji 
robotów współpracujących 
Dobre programowanie i konserwacja robotów współpracujących 
mogą przynieść firmom produkcyjnym wiele korzyści, m.in. 
takich jak większy zwrot z inwestycji (ROI) i mniejsze całkowite 
koszty posiadania (TCO).

ROBOTYKA
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nego stanowiska pracy na linii produkcyj-
nej oraz znaczne zredukowanie dodatko-
wych inwestycji. Strategiczne zatrudnie-
nie lub przeniesienie pracowników niewy-
kwalifikowanych na nowe lub inne stano-
wiska pracy nie tylko wzmacnia organiza-
cję, ale także zwiększa portfolio umiejęt-
ności jej pracowników. Może to uzasad-
nić wzrost płac w celu dopasowania war-
tości dodanej danego stanowiska pracy 
oraz pomóc w zwiększeniu stopnia obsa-
dzenia stanowisk w firmie. Przynosi to 
korzyści wszystkim stronom. Pracownik 
zyskuje nowe, dodane umiejętności, wie-
dzę fachową i satysfakcję z wykonywa-
nej pracy, a także zwiększa się konkuren-
cyjność organizacji na rynku pracy oraz 
zmniejsza rotacja pracowników.

4 Krótszy czas przestojów i napraw
W miarę upływu czasu każdy skompli-
kowany system generuje problemy, co 
wymaga znalezienia przyczyn usterek 
i awarii, debugowania oprogramowania 
lub napraw sprzętu. Sytuacja taka spowo-
duje przestój. Straty na produkcji spowo-
dowane takim przestojem mogą zmniej-
szyć zwrot z inwestycji i wydajność pro-
dukcji oraz często powodować problemy 
niematerialne, takie jak np. frustracje 
pracowników technicznych. Ważne jest 
nie tylko to, aby sama platforma robo-
tyki była łatwa i szybka w serwisowa-
niu, ale także aby posiadała solidny sys-
tem wsparcia na miejscu, który w razie 
potrzeby pomoże użytkownikowi końco-
wemu.

5Mniejsze koszty alternatywne
Ponieważ czas i zasoby są wartościami 
skończonymi, to dla każdego projektu ist-
nieją koszty alternatywne zarówno pod-
czas wdrożenia, jak i serwisowania robo-
tów. Zwiększenie dostępności programo-
wania robotów i wsparcia technicznego 
minimalizuje koszty alternatywne i zwięk-
sza wskaźnik ROI dla każdego szczegól-
nego projektu.

6Mniejszy całkowity koszt posiada-
nia (TCO)
Kursy i szkolenia dla pracowników 
(zarówno z programowania, jak i kon-
serwacji robotów) mogą oznaczać dla 
firmy zarówno dodatkowe koszty liczone 

w tysiącach dolarów na jednego uczest-
nika, jak i kilka dni jego nieobecności na 
stanowisku pracy. Intuicyjna w programo-
waniu i łatwa w serwisowaniu platforma 
robotyczna zmniejsza lub nawet eliminuje 
czas niezbędny do zapoznania się z nią 
i wdrożenia pracowników, a także może 
zmniejszyć koszt TCO systemu.

Alternatywne sposoby uzyskania 
łatwej w użytkowaniu platformy 
robotycznej
Alternatywą dla otrzymania łatwej 
w użytkowaniu platformy robotycznej jest 
stworzenie w firmie własnego zespołu zaj-
mującego się robotyką (działu robotyki) 
i budowanie ich wiedzy fachowej w zakre-
sie wdrażania systemów robotycznych, 
efektywnie tworząc własny zakładowy 
zespół integracyjny. Wprawdzie wymaga 
to ponownego przeszkolenia niektórych 
osób z personelu firmy oraz zainwestowa-
nia w szkolenia/zasoby dla pierwszej apli-
kacji, jednak w rezultacie każdy kolejny 

projekt zabiera mniej czasu, ponieważ 
zespół szybko przyswaja sobie nowe 
umiejętności. Ta wewnętrzna innowacja 
organizacyjna i wiedza fachowa może dać 
firmie przewagę w stosunku do konkuren-
cji na rynku poprzez umożliwienie szyb-
kiego rozszerzania zdolności i wydajno-
ści produkcji w tych gałęziach przemysłu, 
w których nowe produkty są regularnie 
wprowadzane na rynek.

Jeżeli stworzenie własnego zespołu 
wewnętrznego nie jest możliwe, wów-
czas można zatrudnić wyspecjalizowaną 
firmę zewnętrzną, która dokona integracji 
i udzieli wsparcia. Poprzez outsourcing tej 
wiedzy fachowej nie ma potrzeby ponow-
nej alokacji zasobów czy koncentrowania 
się firmy produkcyjnej na innych spra-
wach, niż niecierpiące zwłoki bieżące 
potrzeby produkcyjne. 

Manan Banerjee Manan Banerjee pracuje w firmie Cross 
Co. Niniejszy artykuł został opublikowany 
na blogu tej firmy. 
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Dziękujemy
za nasz
wspólny sukces.
Od 65 lat wraz z naszymi klientami dbamy o bezpieczeństwo 
procesów produkcji. Razem tworzymy profesjonalne rozwiązania 
dla przemysłu, logistyki i magazynowania. 
Zapraszamy do współpracy.

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

http://www.controlengineering.pl
http://www.troax.com
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K omputerowe systemy sterowa-
nia procesami technologicznymi 
i produkcji (SCADA), działające 

w oparciu o chmurę obliczeniową, ofe-
rują potencjał większej elastyczności, ska-
lowalności i pewności działania. Ponadto 
technologia chmury to rozwiązanie obie-
cujące pod względem możliwości znacz-
nych redukcji wydatków kapitałowych, 
przewidywalności kosztów, szybkiego 
wdrażania i szybkiego przystosowywa-
nia się do zmian podczas dodawania lub 
wymiany zasobów w zakładzie przemy-
słowym. Ten bardziej efektywny model 
wdrożenia systemów SCADA, działają-
cych w oparciu o chmurę, pozwala na ich 
projektowanie tak, aby maksymalnie zre-
dukować bariery umożliwiające ich wyko-
rzystanie w wielu gałęziach przemysłu.

Zakład wykorzystujący system SCADA 
w chmurze nie musi dysponować cen-
trum sterowania czy kopiami zapaso-
wymi. Użytkownicy mogą wykorzysty-
wać infrastrukturę chmury od swojego 
preferowanego dostawcy usług i przejść 
od modelu CAPEX (wydatki inwestycyjne 
na rozwój produktu lub wdrożenie sys-
temu) na model OPEX (wydatki związane 
z utrzymaniem produktu, biznesu czy sys-
temu). Czas realizacji projektu SCADA 
może zostać skrócony z 8–10 miesięcy do 
kilku tygodni. Ponadto użytkownicy mogą 
rozpocząć działania wcześniej, z mniej-
szą ilością zasobów i dodawać je lub usu-

Rusty Gavin

Cyberbezpieczeństwo 
systemów SCADA 
opartych na chmurze
Sprawą kluczową jest posiadanie z zakładzie przemysłowym 
odpowiedniej platformy systemowej i narzędzi cyberbezpieczeństwa, 
które pomagają w zapobieganiu cyberatakom skierowanym 
w systemy SCADA, działające w oparciu o chmurę obliczeniową.

W skrócie

 →  Wykorzystywanie systemów 
SCADA opartych na chmurze 
obliczeniowej.

 →  Identyfikowanie poten-
cjalnych słabych punk-
tów podczas pracy z syste-
mami SCADA opartymi na 
chmurze.

 →  Sposoby na zminimalizowa-
nie zagrożenia dla cyberbez-
pieczeństwa poprzez zro-
zumienie funkcjonowania 
zróżnicowanych punktów 
dostępu.

BEZPIECZEŃSTWO

wać według potrzeb. Dodatkowo uży-
wane wersje oprogramowania są zawsze 
najnowsze. Tak więc technologia chmury 
stale przynosi korzyści firmom, które zde-
cydują się z niej skorzystać.

Na przykład w projekcie wykonanym 
dla pewnej firmy w Kanadzie, zajmującej 
się wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz 
produkcją wyrobów ropopochodnych, 
wykorzystano system SCADA bazujący 
na zasobach zewnętrznych. Ponad 300 
szybów zostało podłączonych do sieci 
w ciągu miesiąca od podpisania zamówie-
nia z dostawcą usług.

Systemy SCADA w chmurze 
a cyberbezpieczeństwo
System SCADA w chmurze może ofe-
rować niezawodne i bezpieczne podej-
ście do sterowania w przemyśle. Zasoby 
i fachowcy w zakładzie mogą być uzupeł-
nieni przez zdalne wsparcie, ciągły moni-
toring oraz automatyczne aktualizacje, 
realizowane przez dostawcę usług. Pod 
wieloma względami projekt komunikacji 
jest podobny do rozwiązań oferowanych 
we wcześniejszych systemach SCADA, 
jednak obecnie znacznie większego zna-
czenia nabiera kwestia solidnego projektu 
w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Problem cyberbezpieczeństwa jest klu-
czowy w takich systemach, ponieważ 
rośnie liczba zagrożeń dla przemysłowych 
systemów sterowania (ICS). Przejście na 
digitalizację w przemysłowych systemach 
sterowania zwiększyło ryzyko cyberza-
grożenia. Sprzęt obsługiwany ręcznie ma 
jedną podstawową zaletę: nie można go 
zhakować. Ponieważ w najnowszych sys-
temach funkcje sterowania są zautoma-
tyzowane, zakres potencjalnych celów do 
ataku się zwiększa. Zwiększone usiecio-
wienie, przy wielu urządzeniach wyko-
rzystujących technologię Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT), przyniosło wiele 
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korzyści, jednak także zwiększyło obawy 
o cyberbezpieczeństwo.

Nie chodzi tylko o zasięg ataku czy
ilość słabych punktów, ale potencjalne, 
znaczące konsekwencje cyberwłamań. 
Zwiększone wymagania określone prze-
pisami oznaczają, że firmy ryzykują 
poważne naruszenie swojej reputacji 
i poniesienie znacznych kosztów (w kate-
goriach kar za nieprzestrzeganie przepi-
sów), nawet w przypadku nieskutecznego 
włamania. Jednocześnie ataki, które oka-
zały się skuteczne, pokazały, że zagroże-
nia są daleko poważniejsze od teoretycz-
nych. Oto kilka przykładów:

 →  Hakerzy z rosyjskiej grupy Sandworm 
spowodowali wyłączenie dopływu ener-
gii elektrycznej dla ponad miliona ludzi 
na Ukrainie w 2016 r. – po wzięciu na 
celownik USA.

 →  Wirus Shamoon sparaliżował dziesiątki 
tysięcy komputerów w firmach energe-
tycznych na Bliskim Wschodzie w 2012 r. 
i pojawił się ponownie cztery lata później.

 →  Oprogramowanie typu ransomware Wan-
naCry rozprzestrzeniło się na całym świe-
cie w ubiegłym roku i zainfekowało ponad 
jedną trzecią szpitali Brytyjskiej Narodo-
wej Służby Zdrowia; jednak atak nie doty-
czył tylko szpitalnych systemów kompute-
rowych, ale i sprzętu medycznego – apa-
ratów do obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) i analizatorów krwi.

Według firmy Kaspersky Lab ponad po-
łowa zakładów przemysłowych doświad-
czyła już jakiejś formy incydentu związa-
nego z cyberbezpieczeństwem, zaś trzy 
czwarte ma świadomość, że ich system 
sterowania ICS może zostać zaatakowany.

Przeciwdziałanie rosnącej liczbie 
i zakresowi cyberataków
Liczba i zakres cyberataków rośnie w miarę 
ewoluowania zagrożeń. Najbardziej niepo-
kojące jest to, że systemy sterowania są
docelowym obiektem dla hakerów. W gru-
dniu 2017 r. hakerzy zaatakowali system 
bezpieczeństwa pewnego obiektu infra-
struktury krytycznej – co opisano jako 
moment przełomowy w cyberbezpieczeń-
stwie przemysłowym. Jednak w rzeczywi-
stości wystąpił on po ataku na systemy 
bezpieczeństwa firmy naftowej na Bliskim 
Wschodzie.

W przeciwdziałaniu tym zagroże-
niom firmom przeszkadza wiele czynni-

ków. Pierwszym z nich jest ogólny brak 
fachowców, wynikający z szybko odcho-
dzących na emeryturę, doświadczo-
nych pracowników, oraz brak umiejęt-
ności technicznych nowych pracowni-
ków. Z raportu Talent Insight Index firmy 
rekrutacyjnej Petroplan wynika, że więcej 
niż jeden na pięciu ankietowanych z sek-
torów ropy, gazu i energii podało, że jego 
firma cierpi na brak utalentowanych osób 
umożliwiających rozwój, a ponad jedna 
trzecia respondentów jest zdania, że ich 
firmy potrzebują ludzi o większych umie-
jętnościach informatycznych, ze względu 
na uzależnienie od digitalizacji oraz 
wzrost znaczenia analityki Big Data.

Tymczasem w biznesie utrzymują 
się tzw. silosy informacyjne – pomię-
dzy różnymi zakładami jednej firmy, fir-
mami należącymi do grup oraz szczegól-
nie pomiędzy personelem informatycznym 
(IT) a operacyjnym (OT), pomimo istnie-
nia konwergencji tych dwóch technologii.

Realizacja działań, przy jednocze-
snym utrzymywaniu silosów informacyj-
nych, stwarza wiele zamieszania w tym, 
kto zajmuje się i jest odpowiedzialny 
za określone ryzyka. Jest to znaczące, 
ponieważ tradycyjne podejścia do techno-
logii IT i OT się różnią. To znaczy dostęp-
ność w przestrzeni operacyjnej ma więk-
szy priorytet i jest niezbędna w wielu 
przypadkach dla zachowania bezpieczeń-
stwa. A zatem odpowiednie rozwiązania
bezpieczeństwa dla IT i OT różnią się 
zasadniczo.

Przy niewielkiej liczbie spójnych stan-
dardów cyberbezpieczeństwa nie ma roz-
wiązania uniwersalnego dla podejścia do 
wdrożenia strategii cyberbezpieczeństwa.

Wyzwania związane 
z cyberbezpieczeństwem
Dla systemów SCADA, bazujących na 
chmurze, istnieją dwa kluczowe zagroże-
nia w kategoriach cyberbezpieczeństwa.

Po pierwsze środki cyberbezpieczeń-
stwa są ignorowane lub stosowane nie-
adekwatnie. Niezabezpieczone połącze-
nia przez satelitę lub infrastrukturę radio-
komunikacyjną dają hakerom okazję do 
wzięcia na cel nawet odległych obiek-
tów i włamania się do chmury obliczenio-
wej lub ich systemu SCADA. Na przykład 
każdy niezabezpieczony zawór w zakła-
dzie staje się znaczącym potencjalnym ele-
mentem dla cyberwłamania.

Po drugie informacje o zagrożeniach 
są przesadzone do tego stopnia, że firmy 
przemysłowe odkładają wdrożenie tech-
nologii chmury. Oznaczałoby to nie tylko, 
że przegapią korzyści wynikające z imple-
mentacji SCADA opartych na chmu-
rze pod względem wydajności, co mia-
łoby potencjalnie większy skumulowany 
wpływ na przemysł, ale również w per-
spektywie długoterminowej, gdzie korzy-
ści są znaczenie większe niż straty wyni-
kające z któregokolwiek z cyberataków, 
które miały miejsce do tej pory. Mało 
prawdopodobne jest również uzyska-
nie przez takie firmy korzyści w zakre-
sie zwiększenia ogólnego ich bezpieczeń-
stwa – z powodu braku fachowców i zaso-
bów własnych w zakresie przeciwdziała-
nia cyberzagrożeniom. 

Jest to oczywiste, gdy analizuje się 
ścieżki ataków, okoliczności wystąpienia 
cyberwłamań oraz sposoby wprowadzenia 
złośliwego oprogramowania lub dostania 
się hakerów do systemu. Hakerzy wyko-
rzystują powszechnie występujące słabe 
punkty:

 →  niezabezpieczone punkty połączeń ze śro-
dowiskiem ICS, gdzie wykorzystywany 
jest sprzęt pochodzący od wielu różnych 
producentów;

 →  zabezpieczenia sieci zewnętrznej lub biu-
rowej są niewystarczające, co powoduje 
zagrożenie;

 →  pracownicy i współpracownicy padają 
ofiarą ataków typu phishing lub spear 
phishing albo poprzez swoje laptopy, 
smartfony, smartwatche, urządzenia IoT 
czy pamięci pendrive.

Zabezpieczanie punktów dostępu
Dane z systemów SCADA są informa-
cjami, których ujawnienie jest zasadni-
czo niegroźne. System zbiera i wyświe-
tla dane z programowalnych sterowników 
logicznych (PLC) lub modułów zdalnych 
(RTU). Zasadniczo ma tam miejsce prze-
pływ danych tylko w jedną stronę. Dane 
te dają obraz statusu urządzeń i proce-
sów w zakładzie. Nie jest to funkcja ste-
rowania. Bezpieczeństwo jest ważne, 
gdy bierzemy pod uwagę system SCADA 
w chmurze, ale nie jest to wyzwanie nie 
do pokonania.

Głównym problemem do rozwiąza-
nia przy zabezpieczaniu zdalnych roz-
wiązań w systemach SCADA jest brak 
centralizacji. Istotne staje się bowiem 
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To centrum zabezpieczeń może obsłu-
giwać uwierzytelnianie połączeń, zapew-
niając, że są one zweryfikowane przed 
przyznaniem dostępu do serwera komuni-
kacyjnego. W międzyczasie serwer komu-
nikacyjny podejmuje uwierzytelnianie za 
pomocą zabezpieczenia VSE (virtual secu-
rity engine), zlokalizowanego w każdej 
fabryce czy zakładzie. VSE może także 
zainicjować połączenie z serwerem komu-
nikacyjnym ze zdalnego zakładu i może 
być zautomatyzowane, tak aby działało 
w określonych przedziałach czasowych 
lub terminach, tak więc serwer nie musi 
być ciągle połączony.

Wszystkie przepływy danych z tych 
fabryk czy zakładów mają miejsce poprzez 
bezpieczny tunel, wykorzystując port 443 
z szyfrowaniem TLS (transport layer secu-
rity). Ponadto można narzucić regułę fire-
walla dla wszystkich połączeń zdalnych. 
Takie podejście tworzy w efekcie rozpro-
szoną architekturę z bezpiecznymi tune-
lami, biegnącymi od oddziałów operacyj-
nych do odległych zakładów.

Ruch sieciowy z fabryk lub zakła-
dów jest kierowany poprzez bezpieczny 
tunel, podczas gdy serwer komunikacyjny 
jest chroniony za pomocą firewalla. Jed-
nak jeśli konieczne będzie zainstalowa-
nie łatki lub innej aktualizacji, to bez-
pieczne połączenie może być także wyko-
rzystane do umożliwienia technikom zdal-
nego dostępu.

To scentralizowane podejście do cyber-
bezpieczeństwa daje działom operacyjnym 

BEZPIECZEŃSTWO

↘ Rys. 1. Gdy w zakładzie jest wiele punktów 
dostępu, powstaje wiele możliwości 
cyberwłamania. 

Zdalni pracownicy, dostawcy systemów sterowania, inni dostawcy, wykonawcy
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↘ Rys. 2. Przepływ danych w celu dokonywania 
centralnej analizy.
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przetwarzaniu również w systemach 
sztucznej inteligencji. Możliwości tej ana-
lizy będą zlokalizowane albo w zakładzie, 
albo w chmurze obliczeniowej, co będzie 
wymagało bezpiecznego „tunelu” do prze-
syłu danych (rys. 2).

Scentralizowane 
cyberbezpieczeństwo
Kluczem do systemu SCADA opartego 
na chmurze obliczeniowej jest bezpie-
czeństwo w tej chmurze – scentralizo-
wane bezpieczeństwo uzyskiwane poprzez 
oparte na chmurze centrum zabezpieczeń 
i centrum komunikacyjne (rys. 3).

zabezpieczenie wielu punktów dostępu 
(rys. 1), wykorzystywanych przez zdal-
nych pracowników, wykonawców, klien-
tów i dostawców systemów sterowania 
oraz firmy zewnętrzne produkujące sprzęt 
i oprogramowanie (tam, gdzie uzyskują 
one zdalne połączenie w celu instalowania 
aktualizacji i łatek, realizacji monitoringu 
lub udzielania wsparcia).

Duża ilość punktów dostępu i brak 
centralnego nadzoru oraz kontroli może 
być przyczyną wielu problemów, w tym:

 →  tylko częściowej dostępności danych doty-
czących zasobów i zdarzeń,

 →  brak prawidłowej stabilności systemu,
 →  brak prawidłowego monitoringu i zarzą-
dzania,

 →  brak prawidłowego planowania i odpo-
wiedzialności w kwestiach cyberbezpie-
czeństwa.

Firmy muszą ufać, że personel wykonu-
jący połączenia przez te punkty dostępu 
i zarządzający takimi połączeniami robi to 
w bezpieczny sposób – co często okazuje 
się założeniem błędnym.

Problem ten będzie coraz bardziej 
wyraźny w miarę wzrostu liczby urządzeń 
technologii IIoT podłączonych do sieci. 
Idąc dalej, istnieje coraz większa potrzeba 
wykonywania zaawansowanej analityki 
Big Data w celu pozyskania wartościo-
wych informacji z wielkich ilości różno-
rodnych i zmiennych w czasie danych, 
generowanych w zakładach, dzięki ich 
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możliwość definiowania, automatyzowa-
nia i monitorowania polityk bezpieczeń-
stwa w całym środowisku SCADA, dając 
zwiększoną widoczność, niezawodność 
i zgodność z normami i przepisami. Orga-
nizacje mogą centralnie definiować poli-
tyki w całej fabryce, wdrażać je poufnie 
i automatyzować produkcję oraz moni-
toring. Dzięki temu wszystkie odległe 
zasoby w terenie są zabezpieczone z cen-
trum zabezpieczeń.

W połączeniu z platformą top-down 
zarządzania bezpieczeństwem architektura 
ta może być wykorzystana do zapewnia-
nia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
systemu ICS, zgodnie z założeniami plat-
formy Cybersecurity Framework Narodo-
wego Instytutu Standaryzacji i Technolo-
gii USA (National Institute of Standards 
and Technology – NIST). Platforma ta defi-
niuje standardy przemysłowe i najlepsze 
praktyki, które pomagają organizacjom 

w zarządzaniu zagrożeniami dla cyber-
bezpieczeństwa. Łączenie scentralizowa-
nego sterowania z platformą zarządza-
nia bezpieczeństwem daje firmom możli-
wość konsekwentnego spełniania wyma-
gań tych standardów we wszystkich swo-
ich zakładach (tabela).

Funkcjonujące już manualne procesy 
bezpieczeństwa, takie jak instalowanie 
łatek, nie są dobrze skalowalne. Systemy 
SCADA oparte na chmurze mogą je cen-
tralizować i automatyzować, jednocześnie 
oferując stabilność, widoczność i kontrolę 
nad cyberbezpieczeństwem w całej firmie.

Systemy SCADA oparte na chmurze 
oferują znaczne korzyści, jednak obawy 
o bezpieczeństwo mogą spowodować, że 
dana organizacja nie wdroży takiego sys-
temu. Na szczęście dzięki odpowied-
niej architekturze i cyberbezpieczeństwu 
firmy mogą uzyskać korzyści z technologii 
chmury obliczeniowej, jednocześnie mini-
malizując ryzyko cyberataku.

Rusty Gavin Rusty Gavin jest menedżerem kanału 
OEM Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego 
w firmie Honeywell. 

CE

Warto rozważyć

Czy systemy SCADA oparte 
na chmurze obliczeniowej 
mogłyby zmniejszyć zasięg 
cyberataków w Państwa 
firmie?

Tabela. Zachowanie zgodności z platformą NIST Cybersecurity Framework

Rdzeń platformy

Funkcje Kategorie, podkategorie, referencje informacyjne

Identyfikacja
•  zautomatyzowane wykrywanie i inwentaryzowanie 

zasobów
• zarządzanie polityką

Ochrona • zautomatyzowane instalowanie łatek + dostawa AM • bezpieczny zdalny dostęp i przesył danych

Wykrywanie
•  monitorowanie i zapisywanie 

logów
•  skanowanie portów i usług pod 

kątem czarnych list i białych list
•  raportowanie na temat zgodności 

z normami i przepisami

Reagowanie • bezpieczny zdalny dostęp dla ekspertów od cyberbezpieczeństwa

Przywrócenie 
działania systemu

•  obejmująca wiele zakładów infrastruktura przesyłania plików w celu wykonywania kopii zapasowych/
przywracania systemu

www.controlengineering.pl

Jednostka RTU

Sterownik PLC

Komputer PC

Zabezpieczenie Virtual 
Security Engine (VSE)

Standard FIPS 140-2Standard FIPS 140-2
Szyfrowanie TLS kluczem 1024-bitowym Szyfrowanie TLS kluczem 1024-bitowym 

Serwer komunikacyjny (CS) Serwer komunikacyjny (CS) 

Centrum Centrum 
zabezpieczeń (SC) zabezpieczeń (SC) 

System
SCADA

Chmura
Dział operacyjny

↑ Rys. 3. Przykład bezpiecznej architektury 
systemu działającego w oparciu o chmurę 
obliczeniową.Źródło
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ZZastosowanie technologii do zapewnienia 
bezpieczeństwa zawsze się opłaca. A na 
kwestie bezpieczeństwa nie należy patrzeć 
tylko przez pryzmat kosztów, ale raczej 
jak na pole do generowania zysku. 

Na początku był… człowiek
System bezpieczeństwa składa się z czuj-
ników, systemów logicznych i podzespo-
łów wykonawczych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa procesu, 
w przypadku gdy spełnione zostaną okre-
ślone warunki. Coraz więcej fabryk po-
winno zawierać w swoim portfolio uspra-
wnienia w systemach bezpieczeństwa. 

Jak więc radziliśmy sobie przed poja-
wieniem się systemów SIS? Jeżeli posłu-
żymy się definicją systemu bezpieczeń-
stwa, to stwierdzimy, że istniały już 
w zakładach pewne wersje systemu SIS 
z czujnikami, jednostkami sterującymi 
i elementami wykonawczymi. Ten sys-
tem stanowił sam pracownik. Jakkolwiek 
wyrafinowane nie byłyby dzisiejsze sys-
temy bezpieczeństwa, nie powinniśmy 
zapominać o znaczeniu ludzi.

Niezbędny czynnik ludzki
Pracownik fabryki pozostaje ważną czę-
ścią systemu bezpieczeństwa. Musi być 
tak samo zaznajomiony z zasadami bez-
pieczeństwa, jak z technologią. Mimo 
że nowe technologie zaczynają przej-
mować kontrolę nad halą produkcyjną, 
wciąż musi w nich być obecny czynnik 
ludzki odpowiedzialny za bezpieczeństwo. 
Należy tworzyć i rozszerzać sieć współ-
pracy i więzi z pracownikami. Nie można 
bazować jedynie na danych zbieranych 

przez czujniki i urządzeniach sterujących 
ukierunkowanych na wykrywanie nie-
bezpiecznych sytuacji, ponieważ istnieje 
wiele przypadków, które nie mogą zostać 
wykryte przez sprzęt. 

Urazy w miejscu pracy 
i co z nich wynika
Każdego roku organizacja OSHA (Occupa-
tional Health and Safety Administration)
publikuje informację o 10 najczęstszych
urazach w miejscu pracy. Za każdym razem 
najczęstszym z nich jest upadek. I mimo 
że ten sam problem pojawia się co roku, 
wciąż stosowane są niewłaściwe zabezpie-
czenia przeciwko upadkom i czynnościom 
wykonywanym na wysokościach. Całe za-
angażowanie w poszukiwanie potencjalne-
go ryzyka, w którego skład wchodzi rów-
nież opisany przypadek, nie zdołało zmie-
nić rzeczywistości.

Między egoizmem a altruizmem
Zabezpieczenia przed upadkiem są rów-
nież trudne do realizacji za pomocą 
sprzętu. Można nalegać na stosowanie 
pasów bezpieczeństwa przy wspinaniu 
się, nie dopuszczać do sytuacji, w których 
na podłodze rozlana jest ciecz, i uważać, 
w jaki sposób odpady są usuwane ze sta-
nowiska. Nie są to jednak obszary, które 
można monitorować tak, jak monitoruje 
się temperaturę lub poziom wibracji. 
Do tego potrzebny jest człowiek. 

Istnieje jeszcze jeden powód, aby trak-
tować pracownika jako najważniejszy ele-
ment każdego systemu bezpieczeństwa. 
Ludzie dbają o bezpieczeństwo swoich 
kolegów, a robią to z egoistycznych lub 

altruistycznych pobudek. Cenimy naszych 
współpracowników, a ich kontuzja ozna-
cza więcej pracy dla pozostałych. Empatia 
zaś to jedno z uczuć, w które nie potra-
fimy wyposażyć systemu bezpieczeństwa.

Człowiek w centrum systemu 
Jeśli rozpoczniemy budowę systemu od 
człowieka znajdującego się w jego cen-
trum, technologia i strategie bezpieczeń-
stwa za tym podążą. Systemy bezpieczeń-
stwa, które rozpoczynają się od techno-
logii, mogą być efektywne, ale będą jedy-
nie mierzyć i monitorować cyfrowe para-
metry bezpieczeństwa oraz sterować nimi. 
Być może dożyjemy dnia, w którym robot 
po dostrzeżeniu mokrej plamy na pod-
łodze będzie w stanie ją usunąć, jednak 
technologia nie jest jeszcze na tym etapie 
rozwoju. 

System musi być zawsze czujny
Bezpieczeństwo to taki obszar, w którym
pracodawcy muszą udowodnić, że zależy 
im na zdrowiu pracowników. Bezpie-
czeństwo jest ważniejsze od pensji, opieki
zdrowotnej czy programów emerytal-
nych. Bezpieczeństwo w pracy i drodze
do domu jest jedynym sposobem na 
zapewnienie radości z wydawania zara-
bianych pieniędzy. 

Ponieważ systemy bezpieczeństwa 
składają się z układów logicznych i coraz 
lepszych czujników, są one zasadniczo 
w ciągłym trybie czuwania. Ludzki sys-
tem wykrywania niebezpieczeństw powi-
nien być równie czujny, a jego zdolności 
percepcyjne doskonalone. 

CE

Systemy bezpieczeństwa (safety instrumented systems – SIS) są dziś kluczowym 
elementem funkcjonowania wielu zakładów produkcyjnych. Jest to przykład na to, jak nowe technologie 
są wykorzystywane do usprawniania działań. Nie ma ważniejszego obszaru produkcji niż bezpieczeństwo. 

Brak zapewnionego bezpieczeństwa oznacza potencjalnie największy wydatek finansowy, 
nie wspominając o bezcennym wymiarze ludzkiego życia.

Bob Vavra

Rola człowieka w systemie Rola człowieka w systemie 
bezpieczeństwabezpieczeństwa
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C hoć obserwacja rynku napę-
dów elektrycznych może wskazy-
wać, że tempo postępu technolo-

gicznego w tej branży uległo spowolnie-
niu w ciągu ostatnich dekad, to jednak 
wciąż pojawiają się w niej innowacyjne 
rozwiązania technologii elektronicznych, 
w szczególności w sektorze regulatorów 
silników elektrycznych. W artykule opi-
sano pięć najważniejszych innowacji w tej 
dziedzinie, które, jak się przewiduje, będą 
sprzyjać dalszemu rozwojowi precyzyjnie 
sterowanych układów napędowych.

1 Napędy VFD silników elektrycznych
Silniki elektryczne napędzają bardzo dużą 
liczbę linii produkcyjnych i przetwórczych 
w przemyśle na całym świecie. Napędy 
o zmiennej częstotliwości (VFD), które 
realizują niezawodną regulację prędkości 
i momentu obrotowego powszechnie sto-
sowanych w przemyśle silników induk-
cyjnych zmiennoprądowych AC, stanowią 
jedną z największych i najważniejszych 
innowacji technologicznych w obsłudze 
takich silników. Nowsze modele napę-
dów VFD wprowadzane na rynek w kolej-
nych latach są coraz bardziej uniwer-
salne – mogą być wykorzystywane do ste-
rowania pracą silników synchronicznych 

AC z magnesami stałymi. Istotne zmiany 
i postęp dokonuje się również w dzie-
dzinie napędów serwomotorów i silni-
ków krokowych, zwłaszcza pod względem 
regulacji momentu i położenia różnych 
typów tego rodzaju silników. Uzupełniają 
one ofertę dostępnych na rynku napę-
dów swoimi odpowiednio niższymi zakre-
sami mocy.

Czynnikami umożliwiającymi zapro-
jektowanie i zbudowanie tych nowo-
czesnych napędów i silników elektrycz-
nych były i są innowacje w dziedzinie 
sprzętu i oprogramowania. Podstawowe 
innowacje sprzętowe objęły wprowa-
dzenie tranzystorów impulsowych mocy 
oraz mikroprocesorów. Druga z kategorii 
objęła nowe narzędzia programowe, które 
pozwoliły na realizację skomplikowanych 
algorytmów sterowania, co nie było moż-
liwe w przeszłości. Wraz z szerszą dostęp-
nością oprogramowania aplikacje obsługi 
i sterowania napędów silnikowych stały 
się również bardziej przyjazne dla użyt-
kownika.

Radykalnie zmniejszono wymiary 
i masę szczególnie w dziedzinie napę-
dów VFD. Duże szafy sterownicze ustą-
piły miejsca kompaktowym obudowom 
z elektroniką, które mogły być umiesz-
czone w pobliżu silników tak, aby dopaso-
wać się do specyficznych warunków apli-
kacyjnych i układu sprzętu w zakładach 
produkcyjnych. Niektóre napędy były 

nawet montowane na silnikach, w zależ-
ności od mocy wymaganej dla danej apli-
kacji. W latach 90. powstała klasa tzw. 
mikronapędów, w której znalazł się model 
o mocy 0,19 kW, mieszczący się w kie-
szeni koszuli technika. Oczywiście nie jest 
to praktyczna aplikacja, jednak jest żywą 
ilustracją możliwości nowoczesnych napę-
dów. Serwonapędy i silniki krokowe także 
zyskały korzyści z trwającej miniaturyza-
cji elektroniki sterującej. 

2 Tranzystory impulsowe mocy 
i mikroprocesory
Tranzystory impulsowe, które kształtują 
przebiegi napięć i prądów w sterowaniu 
pracą silników, są sercem współczesnych 
napędów elektrycznych. Krzemowe pro-
stowniki sterowane (typ przełącznika pół-
przewodnikowego) oraz tyrystory wyłą-
czalne prądem bramki (gate turn-off thy-
ristors – GTW, półprzewodniki mocy) słu-
żyły jako elementy przełączające we wcze-
snych napędach. Reprezentują one obec-
nie już dojrzałą technologię, zaś ich wyko-
rzystanie jest ograniczone, głównie do 
niektórych napędów dużej mocy.

Wraz z rozpowszechnianiem się kom-
puterów i technologii cyfrowych napędy 
silnikowe przeobraziły się w konstruk-
cje oparte na mikroprocesorach (MPU), 
które nadal dominują w tej branży. Poja-
wiła się też nowsza klasa półprzewodni-
ków – tranzystory bipolarne z izolowaną 
bramką (insulated-gate bipolar transistor – 
IGBT), które stały się podstawowym ele-
mentem przełączającym we współcze-
snych napędach silników elektrycznych. 
Tranzystory IGBT łączą najlepsze cechy 
wejścia tranzystora polowego z izolowaną 
bramką (metal-oxide semiconductor field-
effect transistor – MOSFET) i wyjścia tran-
zystora bipolarnego. Ich zaletami są m.in. 

Frank J. Bartos

istotnych i trwałych innowacji 
w elektronicznych regulatorach 

silników elektrycznych
Napędy silnikowe VFD, tranzystory impulsowe mocy 
i mikroprocesory, zaawansowane algorytmy sterowania pracą 
silników, oprogramowanie sterowników i napędów oraz integracja 
silników i napędów w mechatronice, to wyróżniające się innowacje 
w elektronicznych regulatorach silników elektrycznych.
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szybkie przełączanie i małe straty mocy, 
dzięki izolowanej bramce. Postępy w dzie-
dzinie tranzystorów IGBT powodują 
zwiększenie szybkości przełączania i zdol-
ność do pracy przy wyższych napięciach.

Mikroprocesory i procesory sygnałowe 
(digital signal processors – DSM) to klasa 
układów, które także ciągle zwiększają 
swoje możliwości. Większe szybkości pro-
cesorów pozwalają na szybsze reagowa-
nie na dynamiczne zmiany obciążeń oraz 
komunikację w czasie zbliżonym do rze-
czywistego z innymi elementami systemu 
sterowania ruchem. Ponadto pamięć staje 
się dosłownie nieograniczona, ponieważ 
konstruktorzy potrafią „wtłoczyć” coraz 
więcej gigabajtów do bloków pamięci 
w mikroukładach. Wszystko to pozwala 
na wdrożenie bardziej skomplikowanych 
algorytmów sterowania ruchem, zarówno 
w oprogramowaniu, jak i sprzęcie.

3 Zaawansowane sterowanie 
pracą silników
Uniwersalne napędy AC o zmiennej czę-
stotliwości (falowniki) wykorzystują trzy 
podstawowe metody sterowania pracą 
silników. Sterowanie w otwartej pętli, 
zwane także żargonowo woltami na herc 
(V/Hz, zależność napięcia od częstotli-
wości jest stała) lub sterowaniem skalar-
nym, było pierwszą i najprostszą metodą 
regulacji, która pojawiła się najwcze-
śniej. W metodzie tej regulacja prędkości 
obrotowej silnika odbywa się bez układu 
sprzężenia zwrotnego i jest wystarczająca 
w prostszych aplikacjach, gdzie nie jest 
wymagana bardzo dokładna regulacja. 
Sterowanie wektorowe (flux-vector control 
– FVC) zapewnia najwyższy poziom regu-
lacji parametrów silnika przez napęd VFD 
i występuje w kilku odmianach. Najwię-
cej możliwości daje sterowanie wektorowe 
zorientowane polowo (field-oriented con-
trol – FOC), które modeluje charaktery-
stykę silnika DC w silnikach AC poprzez 
niezależną regulację prądu magnesującego 
wytwarzającego strumień magnetyczny 
i prądu wirnika wytwarzającego moment 
obrotowy, w celu uzyskania optymalnej 
regulacji momentu obrotowego i mocy 
silnika. Sterowanie FVC wykorzystuje 
moduł do sprzężenia zwrotnego (zwy-
kle enkoder), które dostarcza informacji 
o położeniu i prędkości obrotowej wału 
silnika. Algorytmy sterowania zależą od 
skomplikowanych modeli silnika i wyko-

rzystują osobne pętle regulacji prędko-
ści oraz momentu. Przy pełnym sterowa-
niu wektorowym można uzyskać wysoki 
moment obrotowy przy małych prędko-
ściach, nawet niemal 0 obr./min.

Pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi 
metodami znajduje się sterowanie wek-
torowe bezczujnikowe (sensorless vec-
tor control – SVC), zwane także stero-
waniem wektorowym w otwartej pętli. 
Jest to kolejna alternatywa dla poprawy 
momentu przy niskich prędkościach obro-
towych, regulacji prędkości oraz momentu 
rozruchowego – w stosunku do napędów 
z regulacją skalarną. Co prawda napędy 
SVC pracują bez urządzenia sprzęże-
nia zwrotnego, jednak potrafią, wykorzy-
stując sygnały napięciowe i prądowe sil-
nika, oszacować prąd wirnika wytwa-
rzający moment obrotowy, prąd wytwa-
rzający strumień magnetyczny oraz rela-
cję wektorową pomiędzy nimi, co jest nie-
zbędne do precyzyjnego sterowania silni-
kiem. Tak więc napędy te także są zależne 
od dokładnego modelu silnika. Now-
sze napędy VFD oferują wszystkie opi-
sane wyżej metody sterowania, nawet 
skalarne, ze względu na jej użyteczność 
w niektórych aplikacjach.

4 Oprogramowanie sterowników 
i napędów
Równania opisujące silniki oraz modele 
silników były znane i dostępne już od 
dawna, jednak ich wdrożenie w oprogra-
mowaniu realizującym programy i algo-
rytmy dynamicznego sterowania ruchem 
musiało zaczekać do czasów, aż kompu-
tery zostały rozpowszechnione. Równo-
legle trwał postęp w procesorach MPU, 
sygnałowych i tzw. mikroczipach, które 
wykonywały programy w sterownikach 
ruchu i napędach silnikowych. Wtedy 
nastąpił ogromny postęp w szybkości pro-
cesorów oraz pojemności pamięci.

Jednym z rezultatów tego postępu była 
możliwość oraz uzasadnienie ekonomiczne 
wbudowania wielu opisanych wcześniej 
technologii sterowania pracą silników do 
tego samego napędu elektronicznego. Pro-
sta zmiana parametru w oprogramowaniu 
takiego napędu zmienia jego tryb sterowa-
nia pracą silnika.

Innym aspektem oprogramowania do 
sterowania ruchem jest pomoc w konfigu-
racji zestawu napęd elektroniczny/silnik, 
szczególnie do serwomotorów. Algorytmy 

optymalnego doboru nastaw w sterow-
nikach adaptacyjnych potrafią w sposób 
ciągły utrzymywać optymalne wartości 
parametrów PID. Ten rodzaj inteligencji 
wbudowany w napęd potrafi także wykry-
wać inne parametry, takie jak zmiany 
temperatury silnika i zakłócenia regulacji, 
w celu poprawy pracy systemu sterowa-
nia pracą silnika.

5 Integracja silników i napędów 
w mechatronice
Systemy mechaniczne i elektroniczne tra-
dycyjnie działały jako fizycznie odseparo-
wane jednostki. Jednak sterowanie silni-
kami bardzo się pod tym względem zmie-
niło w połowie lat 90., gdy na rynku 
pojawiły się na dużą skalę silniki zinte-
growane z napędami. Wielu producentów 
wprowadziło całą gamę takich wyrobów, 
najpierw jako kombinacje silników induk-
cyjnych AC z napędami VFD w jednym 
pakiecie, tak zwane silniki zintegrowane. 
Następnie na rynku pojawiły się podobne 
kombinacje serwomotorów i silników kro-
kowych oraz ich napędów.

Silnikom z wbudowanymi napędami 
elektronicznymi można przypisać różne 
zalety, na przykład niższe koszty instalacji 
– ze względu na brak długich kabli pomię-
dzy silnikami a napędami oraz kory-
tek czy rurek kablowych – zredukowana 
liczba komponentów systemu, łatwiej-
sza diagnostyka i konserwacja oraz prost-
sza architektura systemu sterowania. Jed-
nak silniki zintegrowane osiągnęły mniej-
szy sukces niż oczekiwano, głównie stało 
się to w sektorze silników indukcyjnych 
i ich napędów. Być może zostało to spo-
wodowane mniejszą ilością korzystnych 
aplikacji lub ambiwalencją użytkowni-
ków. Jednak te kombinacje silnik induk-
cyjny/napęd, o mocach do 22 kW, pozo-
stają nadal na rynku. Są wykorzystywane 
w odpowiednich aplikacjach oraz hybry-
dowych architekturach systemów stero-
wania. 

Dziś droga do kontynuacji rozwoju 
i postępu technicznego w tych pięciu 
omówionych w artykule obszarach elek-
tronicznego sterowania pracą silników 
elektrycznych pozostaje otwarta.

Frank J. BartosFrank J. Bartos był głównym redaktorem 
i redaktorem konsultantem w Control 
Engineering.
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