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Żyjemy w trudnych czasach. Podczas gdy wszyscy uczymy się pracować i żyć w nowej 
rzeczywistości w trakcie globalnej pandemii, popyt na wyroby przemysłowe w Polsce 
wydaje się zwalniać w znacznie wolniejszym tempie niż np. media i konferencje bran-
żowe, które o tym piszą. Sektor medialny bez wątpienia będzie się ożywiał, a sektor pro-
dukcyjny w Polsce nie zwolnił tak bardzo od marca, jak wielu się obawiało. W rzeczy-
wistości, według najnowszych statystyk GUS, indeks menedżerów (indeks PMI) wzrósł 
w lipcu do 52,8 z 47,2 w czerwcu. Jest to wzrost o ponad 5 punktów w ciągu jednego 
miesiąca, co jest dość znaczącym wskaźnikiem poziomu optymizmu na rzecz ożywie-
nia gospodarczego, jaki odczuli polscy menedżerowie odpowiedzialni za zakup w ciągu 
lata. Wskaźnik spadł jednak do 50,6 w sierpniu, co świadczy o niepewności rynku. PAP 
samodzielnie przeprowadził w sierpniu badanie wśród menedżerów, a jego wynikiem był 
wzrost wskaźnika PMI do 52,9.

Jaki jest więc werdykt odnośnie wahań oczekiwań ekonomicznych? Pandemia stwarza 
niepewność dla biznesu i przemysłu, nawet jeśli sektor stara się wytrzymać. Po spadku 
produkcji o 21% w kwietniu, sektor miał wolniejszy wzrost każdego miesiąca, ale wciąż 
wzrost z miesiąca na miesiąc, przy czym lipiec przyniósł 6% wzrost produkcji przemysło-
wej w ujęciu miesięcznym. 

Tak więc oczekiwania spadają, ale mimo to wzrost jest kontynuowany. W takim oto-
czeniu jest to dobry moment, aby przyjrzeć się naszym wewnętrznym procesom i działa-
niom w celu przygotowania się na szybki wzrost popytu na nasze produkty, gdy pande-
mia ustąpi. Mając to na uwadze, w tym miesiącu koncentrujemy się na tym, jak zabez-
pieczyć Państwa sieci przemysłowe, aby uniknąć hakerów i włamań do nich, co, jak 
wszyscy wiemy, może spowodować poważne zakłócenia na naszych liniach produkcyj-
nych, nie wspominając o wyniku końcowym.  

Teraz jest również dobry czas, aby przyjrzeć się naszym kosztom i źródłom ener-
gii. Wszyscy wiemy, że nasze produkty w przyszłości nie będą oceniane jedynie na pod-
stawie jakości i ceny, ale także tego, czy przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Wio-
dące firmy, takie jak Apple i inne, obiecały pomóc swoim dostawcom przejść na ekolo-
giczne źródła energii, a większość producentów będzie miała taką samą presję ze strony 
swoich większych klientów. W specjalnym dziale poświęconym energii przemysłowej 
w tym wydaniu, temat numeru omawia, jak podłączyć wiele źródeł energii do swojego 
zakładu. Przyglądamy się różnym metodom i strategiom, aby zrobić to w sposób efek-
tywny i oszczędny. 

W tym momencie może być wiele niepewności, ale już kiedyś przez to przechodzili-
śmy. Społeczeństwo i biznes nie będą takie same po zakończeniu pandemii,  
ale wszyscy będziemy lepiej przygotowani na wyzwania, które pojawią się w przyszłości. 

Życzę Państwu miłej lektury i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś ponownie osobi-
ście na konferencji lub targach, silniejsi i lepiej przygotowani na wszelkie przyszłe zawi-
rowania w gospodarce produkcyjnej. 
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Jak pokazało badanie, ponad 70% pol-
skich firm przemysłowych zaobserwowało 
wzrost przychodów w wyniku inwesty-
cji w digitalizację, a blisko co trzeci ankie-
towany uznał, iż wzrost ten był znaczący. 
Wśród największych korzyści z wdroże-
nia rozwiązań z zakresu czwartej rewo-
lucji przemysłowej, najczęściej wymie-
niano poprawę ogólnej efektywności pro-
cesu (88,1%), wydajności pracy (84,2%), 
a także czasu wprowadzania produktu na 
rynek (83,1%).

Jednak inwestycja w rozwiązania 
wymaga kapitału. Aż 44,5% respondentów 
przyznało, iż brak wystarczających środ-
ków finansowych to powód, dla którego 
ograniczane jest wprowadzanie rozwiązań 
Przemysłu 4.0 w mikro i małych przedsię-
biorstwach przemysłowych. Zauważalne 
braki widać również w strukturze zatrud-
nienia – 44% respondentów wskazywało 
na problem braku odpowiednio wykształ-
conych pracowników w firmie.

„Ciekawym wnioskiem płynącym 
z badania są wskazane przez responden-

tów bariery w rozwijaniu innowacji. Brak 
wystarczających środków finansowych 
oraz ograniczony dostęp do odpowied-

nio wykształconych pracowników stano-

wią kluczowe czynniki blokujące cyfryzację 
przedsiębiorstw przemysłowych. Odpowia-

dając na te bariery powołaliśmy Inicja-

tywę Przyszłość Polskiego Przemysłu. W jej 
ramach wnosimy praktyczne podejście – 
chcemy pomagać właścicielom i kadrze 
zarządzającej polskich firm produkcyjnych 
i przemysłowych w praktycznym zastoso-

waniu nowoczesnych procesów i technolo-

gii po to, by mogły tworzyć lepsze produkty, 
zwiększać sprzedaż i generować więk-

sze zyski. Wskazujemy również miejsca, 
skąd można pozyskać finansowanie inwe-
stycji w innowacje, które są kluczowe dla 
utrzymania konkurencyjności na dzisiej-

szym rynku przemysłowym.” – mówi dr 
inż. Radosław Cieślak, Executive Industry 
Manager w Autodesk.

Istotnym warunkiem rozwoju polskiej 
gospodarki i jej potencjału innowacyjnego 
jest nie tylko obecny stan cyfryzacji przed-
siębiorstw przemysłowych, ale przede 
wszystkim plany inwestycyjne w tym 
obszarze. Do poszerzania możliwości tych 
przedsiębiorstw potrzebne są zarówno 
nowoczesne systemy IT, jak i odpowied-
nio przygotowana kadra pracownicza. 
Wyniki badania pokazują, iż firmy rozu-
mieją konieczność cyfryzacji. Trzy czwarte 
polskich przedsiębiorstw w niedalekiej 
przyszłości planuje wprowadzenie co naj-
mniej 3 rozwiązań z koncepcji Przemysłu 
4.0. 36,5% przebadanych przedsiębiorstw 
zamierza wprowadzić od 6 do 10 innowa-
cyjnych rozwiązań. Wśród tych najpopu-
larniejszych znajduje się: cyfrowy bliźniak 
(48,1%), Big Data (36,2%), sztuczna inte-
ligencja (35,5%) oraz druk 3D (30,4%).

Znajomość pojęcia jak i rozwiązań 
z zakresu czwartej rewolucji przemysło-
wej wśród polskich firm jest zróżnicowana. 
Wśród tych najbardziej rozpoznawalnych 
znalazły się automatyzacja linii produkcyj-
nej czy druk 3D. Znacznie mniejsza część 
respondentów spotkała się z cyfrowym 
bliźniakiem (ang. Digital Twin), czy sys-
temem PLM (Product Lifecycle Manage-
ment), które stanowią obecnie podstawę 
Przemysłu 4.0.

Blisko 30% przedstawicieli przemy-
słu, którzy deklarowali, że słyszeli o Prze-
myśle 4.0 przyznało, że nie rozumie tego 
pojęcia. Chcąc w pełni czerpać korzy-
ści z automatyzacji i cyfryzacji przedsię-
biorstwa, konieczne jest bliskie zapozna-
nie się ze specyfiką idei Przemysłu 4.0. 
W tym celu Autodesk stworzył inicjatywę 
Przyszłość Polskiego Przemysłu, która ma 
na celu wypełnić lukę informacyjną pol-

skich przedsiębiorców i wspomagać wdro-
żenie technologii cyfrowych w ich firmach, 
aby wspierać je w budowaniu i utrzymaniu 
przewagi konkurencyjnej.

Badanie zrealizowane zostało na przeło-
mie maja i kwietnia 2020 roku przez Cen-
trum Badawczo Rozwojowe Biostat na zle-
cenie Autodesk, wśród przedstawicieli 200 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w sektorze przemysłowym na terenie całej 
Polski. Zastosowano metody telefonicznej 
ankietyzacji CATI oraz internetowej ankie-
tyzacji CAWI.

Szczegółowe wyniki raportu dostępne są na 
stronie: https://www.autodesk.pl/campa-

igns/raport-cyfryzacja2020

Autodesk

Firmy przemysłowe w Polsce widzą w rozwiązaniach 
Przemysłu 4.0 sposób na zwiększenie efektywności  
i podniesienie konkurencyjności
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych postrzegane jest przede wszystkim jako możliwość zwiększenia 
konkurencyjności, efektywności i elastyczności produkcji, a także niezbędny krok do utrzymania dobrej pozycji na rynku. Aż 
trzy czwarte polskich firm w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzenie co najmniej 3 rozwiązań Przemysłu 4.0, ale dla wielu 
przedsiębiorstw problem stanowi finansowanie takich inwestycji. Stan cyfryzacji w przemyśle ukazuje nowy raport „Sukcesy 
i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych”, opracowany na zlecenie Inicjatywy Przyszłość Polskiego 
Przemysłu Autodesk.
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Biszes i Gospodarka

Przemysł 4.0 to więcej niż roboty  
– kiedy Polska wkroczy w erę cyfrową?
Z przemysłem 4.0 kojarzą się głównie automatyzacja i roboty. Tych ostatnich w polskich zakładach ma być w tym roku już ponad 
3 miliony. Cyfryzacja przemysłu to jednak przede wszystkim połączone z siecią urządzenia i czujniki. Dostarczają one zdalnie 
i w czasie rzeczywistym m.in. informacje o stanie technicznym maszyn. Ale polskie firmy nadal nie mają zaufania do tego typu 
narzędzi. Rozwiązania do monitorowania i zarządzania maszynami z wykorzystaniem czujników IoT wdrożyło dotąd tylko 31% 
rodzimych przedsiębiorstw.

Przemysł w świecie wirtualnym
Przemysł 4.0 to połączenie sztucznej inte-
ligencji, internetu rzeczy, automatyki 
i robotyki. Wiele procesów oraz mechani-
zmów zapewniających ich nadzorowanie 
przenoszonych jest do sieci. Dzięki temu 
stają się szybsze, bardziej wydajne i bez-
pieczniejsze dla pracowników. Zaintere-
sowanie takimi cyfrowymi technologiami 
widać szczególnie w większych firmach 
i zakładach – aż 86% uważa, że mają klu-
czowe znaczenie w budowaniu przewagi 
rynkowej. Dla mniejszych graczy barierę 
wciąż stanowi jednak m.in. obawa przed 
wysokimi kosztami oraz niski poziom wie-
dzy o możliwościach technicznych.

– Trendy związane z przemysłem 4.0 
napływają do nas z Europy Zachodniej, 
gdzie szybciej przyjmują się wszelkie tech-

niczne nowinki. W Polsce ten proces prze-
biega dość powoli, ponieważ temat cyfro-

wych rozwiązań czy inteligentnych czuj-
ników jest wciąż mało znany. Firmy 
i zakłady przemysłowe będą jednak stop-

niowo nabierały zaufania do tego typu 
technologii. Szukając oszczędności związa-

nych nie tylko z samym produktem zaczną 
dostrzegać możliwości obniżenia kosz-
tów eksploatacji, konserwacji, napraw czy 
zużycia energii jakie zapewniają rozwią-

zania przemysłu 4.0 – wskazuje Tomasz 
Grzegulski, Product Manager w firmie 
Eaton.

Czujnik w zakładzie jak  
inteligentna lodówka
Podobnie jak inteligentna pralka czy 
rolety, czujniki wykorzystywane w prze-
myśle mogą być połączone z siecią i stero-
wane całkowicie zdalnie z komputera lub 
tabletu. Sprawdzają ciśnienie, przepływ 
cieczy czy poziom energii. Monitorują 
parametry techniczne, temperaturę i stan 
poszczególnych części instalacji. Alarmują 
o wszelkich anomaliach oraz konieczności 
wymiany lub naprawy sprzętu. Wszyst-

kie informacje przekazywane są w cza-
sie rzeczywistym, bez potrzeby fizycz-
nego sprawdzania instalacji, wyłączania 
maszyn, korzystania z kamer termowizyj-
nych czy narażania pracowników na pracę 
pod napięciem.

Informacja na wagę oszczędności
Przemysł 4.0 to jednak nie tylko czujniki 
i sensory, ale też umiejętne wykorzystywa-
nie danych, które one dostarczają. Apli-
kacje bazujące na sztucznej inteligencji 
i uczeniu maszynowym analizują przekazy-
wane z maszyn parametry i na tej podsta-
wie przewidują ryzyko wystąpienia uste-
rek i problemów oraz prognozują termin 
zakupu części zamiennych. Mogą też loka-
lizować słabe punkty procesów produkcyj-
nych i dopasowywać je do pory dnia tak, 
aby zredukować koszty i zużycie energii, 
unikać przestojów czy drogich napraw.

Polska wciąż sceptyczna
Pomimo obserwowanej z roku na rok 
poprawy, Polska nadal zajmuje odle-
głe miejsca w indeksach, które oceniają 

potencjał rozwoju przemysłu 4.0 i cyfry-
zacji gospodarki. Technologie IoT wciąż 
nie są popularne – poziom zużycia i stan 
narzędzi za pomocą czujników monito-
ruje jedynie 23% firm. Z prognozowania 
zakupu części zamiennych korzysta 16% 
przedsiębiorstw, co trzecie nie jest zainte-
resowane takimi rozwiązaniami.

– Potrzebne jest „oswajanie” inteligent-
nych rozwiązań i możliwości jakie niosą 
dla przemysłu. Polska gospodarka jest 
pozytywnie oceniana m.in. pod względem 
kompetencji cyfrowych i warto ten poten-

cjał wykorzystać – mówi Tomasz Grze-
gulski.

Źródła:

1. Raport Agencji Rozwoju Przemysłu 
o szansach i wyzwaniach Polskiego prze-
mysłu 4.0, 2019, https://przemysl-40.pl/
wp-content/uploads/2019-Raport-ARP.pdf

2. Badanie Deloitte, https://img06.en25.
com/Web/DELOITTECENTRALEUROPE-

LIMITED/%7B9ec29b13-65b0-4328-bff9-

-2b55a6d0923a%7D_pl_Raport_Prze-
mysl-4-0-small_size.pdf
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Schneider Electric w okresie pan-
demii widzi ogromny akcelera-
tor transformacji cyfrowej, otwie-

rający nowe możliwości dla wielu branż. 
W przeciwieństwie do cyfryzacji sprzed 
pandemii, obecnie digitalizacja przedsię-
biorstw musi uwzględniać nowe wyzwa-
nia. Są nimi np. wdrożenie zdalnego ser-
wisu, zdalnego zarządzania, w każdym 
procesie, gdzie to możliwe, jak również 
zabezpieczenie firmy przed niespodziewa-
nymi okolicznościami, zwiększenie wydaj-
ności, a także zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju.

Wszystko zdalnie
Wprowadzenie czasowych obostrzeń 
w przemieszczaniu się, czyli lockdown, 
podkreśliło rolę wykonywania pracy na 
odległość. Zdalne połączenie i monitoro-
wanie zapewniają bowiem większą ela-
styczność, a przy tym wyższy poziom 
bezpieczeństwa pracowników. Pozwalają 
także na kontynuowanie działania zakła-
dów bez zakłóceń, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu nakazów narzuconych 
przez organy administracji rządowej.

Technologie zdalnej kontroli nie tylko 
usprawniają procesy, ale także wspoma-
gają pracę ludzi. W hali produkcyjnej 
dzięki rozwiązaniom takim, jak symulacje 
czy rzeczywistość rozszerzona (AR) zde-
cydowanie szybciej można reagować na 
problemy związane z pracą maszyn, niż 
gdyby miałby zrobić to sam pracownik. 
Redukują również do minimum ryzyko 
powstawania opóźnień operacyjnych, 
które mogłyby wyniknąć z ograniczo-
nej możliwość przemieszczania się spe-
cjalistów serwisowych. Z kolei inne roz-
wiązanie cyfrowe – wirtualna rzeczywi-
stość (VR) umożliwia operatorom maszyn 
odbywanie m.in.: wirtualnych szkoleń na 
sprzęcie i poznawanie funkcjonowania 

oddalonych zakładów, bez wychodzenia 
zza swojego biurka.

Automatyzacja rozwiązaniem (nie 
tylko) na kryzys
Daleko idąca automatyzacja procesów pro-
dukcyjnych i robotyzacja pozwoliła przed-
siębiorstwom kontynuować działalność 
podczas największych obostrzeń związa-
nych z Covid-19. Niektórym, jak nowo-
czesna stalownia Baosteel Group w Szan-
ghaju, udało się stworzyć pierwsze, inte-
ligentne, i w pełni zautomatyzowane 
stanowiska do walcowania stali na gorąco.

Dzięki automatyzacji możliwe jest rów-
nież pobierane informacji wprost z każ-
dego elementu czy urządzenia, składają-
cego się na łańcuch produkcyjny przed-
siębiorstwa, by wykryć, gdzie wymagana 
jest interwencja. Na tych rozwiązaniach 
skorzystała, m.in. stojąca na czele cyfro-
wej transformacji firma Enel, najwięk-
szy dostawca energii elektrycznej we Wło-
szech. Gdy podczas zakazu wychodze-
nia z domów zapotrzebowanie na energię 
w przemyśle drastycznie spadło, a wzrosło 
w mieszkaniach, Enel mógł zarządzać dys-
trybucją energii w czasie rzeczywistym ze 
swojego zdalnego centrum kontroli.

– Niezależnie od tego, czy następny 
kryzys będzie spowodowany chorobami, 
polityką, czy katastrofami, musimy zwięk-
szyć niezawodność przedsiębiorstw, 
w przezwyciężaniu zagrożeń. Branża prze-
mysłowa musi skupić się na trzech czyn-
nikach: łączności, przewidywalności 
i zapobiegliwości. Połączenia internetowe 
umożliwiają monitorowanie. Natomiast 
korzystając z oprogramowania i narzę-
dzi analitycznych, przedsiębiorstwa mogą 
przewidywać przyszłe problemy, które 
należy naprawić, zanim spowodują prze-
stój. Każdy zakład przemysłowy jest też 
jak łańcuch, obejmujący dostęp do sieci, 

dystrybucję energii, zarządzanie budyn-
kiem, zarządzanie IT oraz procesami. Prze-
rwanie któregokolwiek z tych ogniw osła-
bia wytrzymałość. Dlatego należy wdrożyć 
automatyzację i analitykę na każdej moż-
liwym etapie – mówi Jean-Pascal Tricoire, 
prezes Schneider Electric.

Zwiększenie wydajności
Choć wydajność zawsze była kluczowa 
dla przemysłu, to w następstwie kry-
zysu jej rola jeszcze wzrosła. Przemysł 
szuka bowiem nowych sposobów obniże-
nia kosztów. Według Jeana-Pascala Trico-
ire’a, CEO Schneider Electric, transforma-
cja cyfrowa przekłada się na efektywność, 
a jej poprawę można osiągnąć po połącze-
niu kilku kwestii.

Po pierwsze, konieczna jest integracja 
energii i automatyzacji w celu osiągnięcia 
dwóch podstaw wydajności: zmniejszenie 
zużycia energii i nakładu pracy. To połącz-
nie pozwala na redukcję kosztów, przy jed-
noczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla i zużywaniu surowców.

Po drugie, dzięki pionowemu połą-
czeniu przetwarzania brzegowego z obli-
czeniami w chmurze – dane przesyłane 
wprost z hali produkcyjnej będą dostępne 
w czasie rzeczywistym.

Po trzecie, konieczna jest integracja 
cyklu życia, od projektowania i budowy 
aż po eksploatację oraz konserwację. Eli-
minuje ona wszelkie nieefektywności 
w przejściu z wydatków inwestycyjnych 
do operacyjnych. Umożliwia też bezpro-
blemową współpracę, a także integralność 
całego cyklu życia wszystkich danych.

    Wreszcie konieczne jest przejście od 
tradycyjnego sposobu zarządzania firmą, 
zakład po zakładzie, do zintegrowanego, 
pojedynczego centrum operacyjnego, 
w celu uzyskania szerszego obrazu zuży-
cia energii i zasobów. Umożliwia to pełną 

Biznes i gospodarka

Jak COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową  
na świecie i w Polsce
Niemal z dnia na dzień kryzys związany z koronawirusem pogłębił przepaść w wydajności pomiędzy przedsiębiorstwami, 
które na dużą skalę wprowadziły w swoich zakładach innowacje technologiczne, a tymi, które długo opierały się cyfryzacji. 
W nowych realiach, aby nie tylko przetrwać, ale rozbudowywać biznes, firmy nie mogą po prostu zredukować kosztów 
i ograniczyć inwestycji. To najlepszy moment na zwiększenie tempa cyfryzacji, żeby spełnić nowe oczekiwania klientów 
i dostosować się do wyzwań stawianych przez „nową normalność”.
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ocenę wydajności wszystkich obiektów 
i optymalizację każdej placówki firmy 
w skali globalnej.

Zrównoważony rozwój wciąż 
jest priorytetem
Pandemia pokazała, jak może wyglą-
dać konfrontacja ludzkości z globalnymi 
kryzysami na wielką skalę. Eksperci są 
zgodni, że obecny kryzys epidemiczny 
będzie również akceleratorem zmian, 
które pomogą ograniczyć globalny 
wzrost temperatury o 1,5 °C. Przyspie-
szenie transformacji cyfrowej – zaini-
cjowane przez pandemię – może pomóc 
klimatowi, ponieważ droga do zrówno-
ważonego rozwoju zaczyna się właśnie 
od cyfryzacji. Korzystając z setek punk-
tów pomiarowych i danych dotyczących 
zużycia energii i zasobów, przedsiębior-
stwa są w stanie opracować strategię 
skupioną na wydajności, elektryfika-
cji, gospodarce o obiegu zamkniętym 
i dekarbonizacji.

Zaufanie i wzajemne wsparcie 
podstawą biznesu przyszłości
Obawy związane z ryzykiem zakaże-
nia się koronawirusem wymusiły na 
firmach wypracowanie najwyższych 
standardów zaufania. W czasie kry-
zysu trzeba było również uprościć pro-
cesy decyzyjne, w wielu miejscach uni-
kając mikrozarządzania. Konieczne 
stało się również szybkie reagowanie 
firm, na nagłe, zwiększone potrzeby 
infrastruktury krytycznej, w tym szpi-
tali. Czas pandemii pokazał, że zara-
zem wprowadzone innowacje w zakła-
dach produkcyjnych Schneider Electric, 
jaki i dostarczane przez nie nowoczesne 
produkty, pozwalają na wsparcie klien-
tów w sytuacjach nadzwyczajnych.

– W Schneider Electric Polska 
mamy kilka przykładów, które znako-
micie ilustrują jak w czasie pandemii 
ważne było zaufanie i wzajemne wspie-
ranie się. Nasza fabryka w Mikoło-
wie w ciągu 24 godzin wyprodukowała 
i wymieniła przegrzany transforma-

tor w szpitalu w Prokocimiu. Fabryka 
w Tychach realizuje zamówienie na 
komponenty sterowania dla producenta 
testów na COVID-19 . Z kolei nasza 
fabryka w Bukownie została zakwalifi-
kowana jako zakład strategiczny Schne-
ider Electric w Europie – produkuje 
komponenty zabezpieczające niskona-
pięciowe systemy zasilania energii elek-
trycznej – mówi Jacek Łukaszewski, 
Prezes Schneider Electric na Klaster 
Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy.

COVID-19 nie zmienił podstaw 
prowadzenia biznesu, ale podkre-
ślił potrzebę elastyczności i adapta-
cji. W gospodarce znajdującej się pod 
presją, jest to wezwanie do większej 
świadomości, wydajności i pamięta-
niu o zrównoważonym rozwoju. Aby 
zrealizować te podstawy, poza wzmoc-
nieniem wytrzymałości firm i part-
nerstwie, niezbędna jest powszechna 
cyfryzacja.

Schneider Electric
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TwinCAT Cloud Engineering: efektywna automatyzacja procesów IoT

Inteligentne projektowanie  

w chmurze 

Platforma sterowania PC-based – dzięki swojej otwartej, scentralizowanej architekturze – umożliwia 
wdrażanie efektywnych rozwiązań z zakresu automatyzacji bazujących na Internecie Rzeczy. Pozwala 
łączyć ze sobą maszyny, urządzenia i linie produkcyjne, aby w pełni wykorzystać oferowany przez nie 
potencjał. Teraz zadanie to ułatwi także nowy moduł TwinCAT Cloud Engineering, który umożliwia proste 
projektowanie wszystkich obiektów i systemów sterowania bezpośrednio w chmurze.

TwinCAT Cloud Engineering umożliwia two-
rzenie i obsługę obiektów środowiska pro-
gramistycznego i uruchomieniowego bezpo-
średnio w chmurze. Dostęp do nich można 
uzyskać z poziomu przeglądarki, przez stronę 
internetową firmy Beckhoff – bez konieczno-
ści instalowania dodatkowego oprogramowa-
nia. Po zarejestrowaniu się na stronie użyt-
kownicy mogą w pełni korzystać ze środo-
wiska programistycznego TwinCAT nawet na 
urządzeniach, które do tej pory nie oferowały 
takiej możliwości, np. tabletach.

W oprogramowaniu TwinCAT Clould 
Engineering fizyczne komponenty systemu 
sterowania połączone są z obiektami śro-
dowiska programistycznego z wykorzysta-
niem bezpiecznego, szyfrowanego kanału. 
Dzięki temu klienci mogą bez obaw korzystać 
z wszystkich zalet architektury sterowania 
TwinCAT, w tym możliwości zdalnej kalibracji 
z wykorzystaniem repozytorium systemu kon-
troli wersji (Source Code Control Repository). 
Moduł TwinCAT Cloud Engineering to także 
świetna okazja do zapoznania się z zasadami 
pracy z systemem sterowania PC-based dla 
wszystkich, którzy nie mieli wcześniej stycz-
ności z oprogramowaniem firmy Beckhoff.

Co więcej, TwinCAT Cloud Engineering oferuje także możliwość 
przeniesienia całej architektury systemu TwinCAT do chmury. 
Jedyna różnica w obsłudze w porównaniu z wersją zapisaną lokal-
nie polega na tym, że w przypadku chmury lokalny komputer zastą-
piony zostaje maszyną wirtualną. Zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość korzystania z jednego środowiska programistycznego 
bez konieczności instalacji i przechowywania na własnym kompute-
rze różnorodnych wersji oprogramowania dostosowanych do gene-
racji poszczególnych maszyn. Obiekty TwinCAT Cloud Engineering 
mogą bowiem pracować z kilkoma wersjami oprogramowania jed-
nocześnie. Dostęp do nich realizowany jest zdalnie, a całość maga-
zynowana jest w repozytorium systemu kontroli wersji wywoływa-
nym bezpośrednio z modułu TwinCAT Engineering.

Efektywna praca zespołowa 
Zaawansowane funkcje kontroli wersji dostępne w TwinCAT umoż-
liwiają łączenie różnych systemów bazujących na oprogramowa-
niu Git, a tym samym efektywne zarządzanie projektami z zakresu 
automatyzacji. Funkcja TwinCAT Multi User zapewnia prosty, bez-
przewodowy dostęp do repozytorium systemu kontroli wersji bez 
konieczności posiadania rozległej wiedzy w tej dziedzinie. Zaś 
samo oprogramowanie TwinCAT Cloud Engineering może korzy-
stać zarówno z serwera Git zintegrowanego z danym obiektem, jak 
i z odrębnej usługi chmurowej bazującej na oprogramowaniu Git, 
co znacznie ułatwia współpracę większej liczby użytkowników przy 
realizacji złożonych projektów.

↗ Moduł TwinCAT Cloud Engineering umożliwia zdalną obsługę i serwis rozproszonych systemów 
sterowania, realizując tym samym ideę Przemysłu 4.0.
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Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, fi rma Beckhoff 
stworzyła podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu 
Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowania TwinCAT 
pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonal-
ności umożliwiające realizację zadań z zakresu Big Data, komuni-
kacji w chmurze, predyktywnego utrzymania ruchu oraz szczegó-
łowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów 
produkcyjnych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komuni-
kacji w chmurze, co pozwala na łatwą integrację usług i serwisów 
chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT 
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację 
koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg 
możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem zużycia energii i 
realizacji procesów.

TwinCAT – platforma 
sterowania dla 
Przemysłu 4.0

Microsoft Azure™
Amazon Web Services
TwinCAT Services  

MQTT
AMQP
OPC UA
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średnio w chmurze. Dostęp do nich można 
uzyskać z poziomu przeglądarki, przez stronę 
internetową firmy Beckhoff – bez konieczno-
ści instalowania dodatkowego oprogramowa-
nia. Po zarejestrowaniu się na stronie użyt-
kownicy mogą w pełni korzystać ze środo-
wiska programistycznego TwinCAT nawet na 
urządzeniach, które do tej pory nie oferowały 
takiej możliwości, np. tabletach.

W oprogramowaniu TwinCAT Clould 
Engineering fizyczne komponenty systemu 
sterowania połączone są z obiektami śro-
dowiska programistycznego z wykorzysta-
niem bezpiecznego, szyfrowanego kanału. 
Dzięki temu klienci mogą bez obaw korzystać 
z wszystkich zalet architektury sterowania 
TwinCAT, w tym możliwości zdalnej kalibracji 
z wykorzystaniem repozytorium systemu kon-
troli wersji (Source Code Control Repository). 
Moduł TwinCAT Cloud Engineering to także 
świetna okazja do zapoznania się z zasadami 
pracy z systemem sterowania PC-based dla 
wszystkich, którzy nie mieli wcześniej stycz-
ności z oprogramowaniem firmy Beckhoff.

Co więcej, TwinCAT Cloud Engineering oferuje także możliwość 
przeniesienia całej architektury systemu TwinCAT do chmury. 
Jedyna różnica w obsłudze w porównaniu z wersją zapisaną lokal-
nie polega na tym, że w przypadku chmury lokalny komputer zastą-
piony zostaje maszyną wirtualną. Zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość korzystania z jednego środowiska programistycznego 
bez konieczności instalacji i przechowywania na własnym kompute-
rze różnorodnych wersji oprogramowania dostosowanych do gene-
racji poszczególnych maszyn. Obiekty TwinCAT Cloud Engineering 
mogą bowiem pracować z kilkoma wersjami oprogramowania jed-
nocześnie. Dostęp do nich realizowany jest zdalnie, a całość maga-
zynowana jest w repozytorium systemu kontroli wersji wywoływa-
nym bezpośrednio z modułu TwinCAT Engineering.

Efektywna praca zespołowa 
Zaawansowane funkcje kontroli wersji dostępne w TwinCAT umoż-
liwiają łączenie różnych systemów bazujących na oprogramowa-
niu Git, a tym samym efektywne zarządzanie projektami z zakresu 
automatyzacji. Funkcja TwinCAT Multi User zapewnia prosty, bez-
przewodowy dostęp do repozytorium systemu kontroli wersji bez 
konieczności posiadania rozległej wiedzy w tej dziedzinie. Zaś 
samo oprogramowanie TwinCAT Cloud Engineering może korzy-
stać zarówno z serwera Git zintegrowanego z danym obiektem, jak 
i z odrębnej usługi chmurowej bazującej na oprogramowaniu Git, 
co znacznie ułatwia współpracę większej liczby użytkowników przy 
realizacji złożonych projektów.

↗ Moduł TwinCAT Cloud Engineering umożliwia zdalną obsługę i serwis rozproszonych systemów 
sterowania, realizując tym samym ideę Przemysłu 4.0.
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www.beckhoff.pl/Industrie40
Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, fi rma Beckhoff 
stworzyła podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu 
Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowania TwinCAT 
pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonal-
ności umożliwiające realizację zadań z zakresu Big Data, komuni-
kacji w chmurze, predyktywnego utrzymania ruchu oraz szczegó-
łowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów 
produkcyjnych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komuni-
kacji w chmurze, co pozwala na łatwą integrację usług i serwisów 
chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT 
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację 
koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg 
możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem zużycia energii i 
realizacji procesów.

TwinCAT – platforma 
sterowania dla 
Przemysłu 4.0

Microsoft Azure™
Amazon Web Services
TwinCAT Services  

MQTT
AMQP
OPC UA
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W niedawnym raporcie opubli-
kowanym przez firmę Infosys, 
światową firmę technologiczna 

i konsultingową, przeanalizowano w jaki 
sposób sztuczna inteligencja (AI, artifi-
cial intelligence) będzie wykorzystywana 
w przemyśle produkcyjnym oraz innych 
sektorach biznesu do ulepszania realizowa-
nych operacji oraz szkoleń pracowników. 

Badanie to nazwano „Zwiększa-
nie możliwości człowieka w przedsię-
biorstwie” (oryg. “Human Amplification 
in the Enterprise”). Przedyskutowano 
w nim zarówno wykorzystanie techno-
logii AI w przemyśle produkcyjnym, jak 
i bariery stojące na drodze do jej adop-
cji. Sudip Singh, starszy wiceprezes oraz 
dyrektor ds. usług inżynierskich w cen-
trali firmy Infosys, rozmawia z przedsta-
wicielem Plant Engineering na temat przy-
szłych zastosowań AI oraz stanu transfor-
macji cyfrowej.

Plant Engineering (PE): Jak Pan definiuje 
termin „sztuczna inteligencja?”
Sudip Singh: Dla celów tego badania 
technologię AI zdefiniowano jako dzie-
dzinę informatyki, która kładzie nacisk na 
tworzenie inteligentnych maszyn, które 
pracują i reagują jak ludzie.

Jak według respondentów biorących 
udział w badaniu technologia AI pomoże 
w działalności ich firm?
We wszystkich gałęziach przemysłu ist-
nieje wyraźny związek pomiędzy wzro-
stem przychodów organizacji, a jej doj-
rzałością w dziedzinie AI. Jest to także 
widoczne w przemyśle produkcyjnym. 
Według naszych badań 80% przedsię-

biorstw w sektorze produkcyjnym i wyso-
kich technologii (high-tech) podlega peł-
nym cyklom transformacji cyfrowych tak, 
aby stały się napędzanymi technologią 
AI, a zatem szybszymi, bardziej zwinnymi 
i bardziej efektywnymi.

Organizacje te poszukują w technolo-
gii AI dostarczania podobnych do ludz-
kich rekomendacji dla zautomatyzowa-
nego wsparcia/doradztwa dla klientów 
(60% respondentów), chcą aby AI prze-
twarzała ustrukturyzowane i nieustruk-
turyzowane dane oraz automatyzowała 
podejmowanie decyzji w oparciu o prak-
tyczne informacje pochodzące z czuj-
ników (58% respondentów) oraz chcą 
wykorzystywać AI do tworzenie symu-
lowanego doświadczenia, które jest nie-
zbędne dla procesu podejmowania decyzji 
(48% respondentów).

Wydaje się, że pomiędzy producen-
tami, którzy mówią że ich firmy przecho-
dzą obecnie przez proces „transformacji 
cyfrowej”, a ilością rzeczywistej transfor-
macji istnieje brak związku. Gdy anali-
zuje Pan swoje badanie, w jakim miejscu 
znajduje się przemysł produkcyjny na 
swojej drodze ku transformacji cyfrowej?
Nawet chociaż większość przedsiębiorstw 
z sektora produkcyjnego i wysokich tech-
nologii przechodzi obecnie proces trans-
formacji cyfrowej, to niewielka ich liczba 
w pełni zrealizowała swoje zadeklarowane 
cele. Jest to spowodowane brakiem posia-
dania na żądanie praktycznych informa-
cji opartych o dane (67% respondentów), 
brak współpracy pomiędzy różnymi dzia-
łami firm (51% respondentów) oraz brak 
czasu (40% respondentów). A gdy zapy-

tano specjalistów od informatyki o trudno-
ści na drodze do osiągnięcia pełnego cyklu 
transformacji cyfrowej w ich przedsię-
biorstwach, to respondenci ci wymieniali 
nieprawidłowe wykorzystanie technolo-
gii informatycznej w firmie (68% respon-
dentów), zakorzenioną niechęć do zmian 
wewnątrz organizacji (59% respondentów) 
oraz ograniczenia czasowe (51% respon-
dentów).

Sugeruje to, że w organizacjach prze-
chodzących przez proces transformacji 
cyfrowej istnieje chaotyczność. Dopóki 
więcej członków wyższego kierownictwa 
firm, podejmujących decyzje w sprawach 
informatycznych, nie uwierzy w korzy-
ści z wykorzystania technologii AI w pro-
dukcji, dopóty pracownicy różnych dzia-
łów tych firm nie będą mieli dostępu do 
odpowiednich zasobów, wspierających 
wdrożenia na pełną skalą. A zatem ci 
wyżsi kierownicy będą torpedować inicja-
tywy transformacji cyfrowej. Upływa czas 
i znów projekty transformacji cyfrowej są 
porzucane, ponieważ budżety organiza-
cji są oporne na wprowadzanie zmian, jed-
nak poprzez uzyskanie poparcia od właści-
wych orędowników transformacje cyfrowe 
mogą być kontynuowane, stanowiąc siłę 
napędową innowacji. 

Sudip Singh, członek zarządu firmy Infosys, wyjaśnia w jaki sposób 
sztuczna inteligencja (AI) może przynosić nowe korzyści w fabrykach.

Sztuczna inteligencja
może przynosić realne ulepszenia 
procesów przemysłowych

www.controlengineering.plWYWIAD
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Jak technologia AI powinna być wyko-
rzystywana w szkoleniach obecnych pra-
cowników działów produkcyjnych?
Ponieważ technologia AI nadal wprowa-
dza zamieszanie wśród obecnie zatrudnio-
nych pracowników to sprawą kluczową 
jest, aby wyjść poza nasza tradycyjną 
wizję edukacji i skupić się na całościowej, 
ciągłej i trwającej całe życie nauce. Jest 
to wspólny punkt widzenia we wszyst-
kich gałęziach przemysłu, w tym produk-
cyjnym.

Na przykład, według responden-
tów biorących udział w naszym bada-
niu, nauka przez całe życie jest nadzwy-
czaj ważna dla ich organizacji. Jeśli cho-
dzi o przyczyny tego znaczenia programów 
nauki trwającej całe życie, to 61% respon-
dentów podało, że nauka zwiększa ich 
zdolność do dopasowania się do nowych 
rół i zawodów, 25% że nauka zwiększa ich 
wydajność produkcji, zaś 10% że nauka 
zapobiega utracie umiejętności, gdy pra-
cownicy o wysokiej specjalizacji odchodzą 
na emeryturę lub zmieniają zawód. 

To, czy technologia AI będzie odgry-
wała pewną rolę w szkoleniu pracowni-
ków, jest kwestią dojrzałości AI, które 
dopiero się okaże.

Czy istnieje odczucie, że istnieje luka 
pokoleniowa w sposobie postrzegania 
i wdrażania technologii AI? A jeśli tak to 
jak luka ta może być zlikwidowana?
Ta retoryka dookoła AI została błędnie 
oznaczona, błędnie zrozumiana i w dużym 
stopniu oparta na obawach. Dyskusje na 
temat AI mają tendencję do obracania się 
wokół negatywnych skojarzeń z tą techno-
logią, jednak robimy AI niedźwiedzią przy-
sługę nie koncentrując się na prawdziwej 
wartości tej technologii, która ma wzmac-
niać potencjał człowieka.

Organizacje mogą zmienić postrzega-
nie AI poprzez wdrażania transformu-
jących rozwiązań tej technologii, które 
przenoszą pracę człowieka na całkowi-
cie nowy poziom, umożliwiając nam robie-
nie więcej, niż mogliśmy sobie kiedykol-
wiek wyobrazić. A konkretnie w przemy-
śle produkcyjnym - posiadając technologię 
AI oraz automatyki, wykonującej więcej ze 
znanego, dobrze zdefiniowanego zakresu 
prac, możemy wykorzystywać naszą 
ludzką kreatywność i pomysłowość do 
znajdowania nowych problemów i okazji 
oraz tworzenia nowych rodzajów produk-
tów, doświadczeń i wartości, które jeszcze 
nie istnieją.

W Waszym badaniu 43% respondentów 
powiedziało, że lepsze wykorzystanie 
danych do podejmowania decyzji bizne-
sowych jest celem trudnym do osiągnię-
cia. Co powinni zrobić producenci aby 
przełamać tę barierę?
Organizacje nie będą w stanie doświad-
czyć korzyści z technologii AI dopóki 
nie wdrożą takich strategii zarządzania 
informacjami, które pozwolą im na lep-
sze wykorzystanie swoich danych. Jednak 
znacznie łatwiej to powiedzieć niż zrobić 
i nadal widzimy, jak projekty wykorzy-
stywania danych zawodzą z powodu spo-
sobu, w jaki firmy organizują swoje dane.

Jednak, aby wykorzystać inwestycje 
w technologię AI, firmy muszą wykorzy-
stać możliwości transformacji praktycz-
nych danych w działania. Automatyka 
będzie odgrywała kluczową rolę w poko-
naniu tej bariery. Poprzez wyeliminowanie 
procesów ręcznych niskiego poziomu orga-
nizacje mogą uwolnić swoje zasoby ludz-
kie, a więc w ten sposób wzmocnić poten-
cjał ludzi do dostarczania większej warto-
ści i kreatywności w łańcuchu wartości. 

CE
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W liczbach
Raport firmy Infosys stwierdza: „Większość 
firm z sektora produkcyjnego i wysokich 
technologii (80%) realizuje obecnie proces 
pełnego cyklu transformacji cyfrowej. 
Inna liczba (15%) dokonuje transformacji 
częściowo, zaś 5% obecnie nie dokonuje 
transformacji, ale zamierza zrobić to 
w najbliższej przyszłości.
Według respondentów wśród tych 
technologii i zastosowań wspieranych przez 
AI, które wpłyną na transformację cyfrową 
w ich firmach, znajdują się:
 79%  Uczenie  

maszynowe
 66%  Instytucjonalizacja wiedzy 

przedsiębiorstwa
 60%   Wspierane danymi procesy 

i zadania poznawcze
 54%    Automatyzacja podejmowania 

decyzji
 53%  Tworzenie opartych na 

AI aplikacji do rozwijania 
i ulepszania produktów i usług

 46%   Automatyzacja przy 
wykorzystaniu robotów

Źródło: Raport firmy Infosys „Zwiększanie możliwości człowieka 
w przedsiębiorstwie” (“Human Amplification in the Enterprise”).
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Josh Bozeman 

Maverick Technologies

Zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa  
w informatycznych sieciach 
przemysłowych
Dobry poziom cyberbezpieczeństwa wymaga zrozumienia ryzyka i zagrożeń dla sieci informatycznych 
oraz technicznej strony zabezpieczeń, które mogą zapobiec niepożądanym włamaniom do sieci 
i przechwyceniem danych z fabryk.

„Co najgorszego może się wyda-
rzyć?” To pytanie jest głów-
nym w wielu dyskusjach prze-

prowadzanych w fabrykach. Narady na 
temat blokad bezpieczeństwa, racjonali-
zacji sygnałów alarmowych, analiz zagro-
żeń, planów zapewnienia BHP oraz pro-
jektowania sprzętu realizującego procesy 
technologiczne rutynowo koncentrują 
się na tej przesłance. Dlaczego więc nie-
które zakłady przemysłowe posiadają nie-
frasobliwe podejście do sprawy układu 
i zabezpieczenia swoich sieci informatycz-
nych?

Można wystraszyć, aby przestrzec 
przed zagrożeniami.
W ostatnich latach widzieliśmy już kilka 
przykładów „najgorszego, co mogło sie 
zdarzyć”. Amerykański gigant w dzie-
dzinie sprzedaży detalicznej, Target Cor-
poration, został w 2014 r. zaatako-
wany metodą „phishing” (metoda oszu-
stwa, w której przestępca podszywa się 
pod inną osobę lub instytucję, w celu 
wyłudzenia określonych informacji, np. 
danych logowania, szczegółów karty kre-

dytowej lub nakłonienia ofiary do okre-
ślonych działań) za pomocą wielkiej ilo-
ści e-maili. W wyniku tego ataku firma 
poniosła straty szacowane na 1,4 – 2,2 
mld USD. Także w 2014 r. hakerzy 
zaatakowali firmę Sony Pictures i przejęli 
dane dotyczące głównych filmów oraz 
e-maili przesyłanych przez kierownictwo 
tej firmy. Atak na Anthem Inc., będące 
drugim co do wielkości towarzystwem 
ubezpieczeniowym w USA i specjalizują-
cym sie w ubezpieczeniach zdrowotnych, 
spowodował wykradnięcie danych doty-
czących nawet 80 mln klientów firmy.

Czy uważacie, ze Wasza fabryka jest 
odporna na cyberataki? Nie tak szybko. 
Firma Semantec Corporation doniosła, 
że sektor energetyczny USA jest dru-
gim w kolejności najczęściej atakowa-
nym, przewyższa go pod tym względem 
tylko rząd. Tak, odnosi sie to zarówno 
do włamania do bazy danych IRS (Inter-
nal Revenue Service, amerykańskiego 
Urzędu Skarbowego), na skutek któ-
rego wykradziono dane osobiste ponad 
300 000 Amerykanów, jak i do włamań 
do Agencji OPM (U.S. Office of Person-
nel Management, amerykańskie Biuro 

TEMAT NUMERU
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Zarządzania Personelem – będące czę-
ściowym odpowiednikiem polskich MSW, 
ABW i SKW), wskutek których wykra-
dziono dane dotyczące 22 mln pracowni-
ków federalnych.

Jeśli mówimy o rządach to jednym 
z najlepszych przykładów cyberataków 
wykorzystanych do działań wojennych 
był amerykańsko-izraelski atak na irań-
ski zakład wzbogacania uranu, dokonany 
za pomocą wirusa o nazwie Stuxnet. Ten 

genialny mały robak stworzył elektro-
niczną kopię architektury sieci zakładu, 
a następnie zmieniał prędkość obro-
tową wirówek do takiej wartości, aby ule-
gły one zużyciu, jednocześnie odtwarza-
jąc zapisane wartości prędkości operato-
rom tak, że wszystko wyglądało pozornie 
w porządku. Według artykułu zamieszczo-
nego w New York Times, zostało zniszczo-
nych 20% irańskich wirówek wzbogacają-
cych uran.

Reakcje zakładów na zagrożenie. 
Niektóre fabryki funkcjonują dobrze 
z punktu widzenie cyberbezpieczeń-
stwa. Inne zakłady zastosowały tak 
„ostre” środki zabezpieczeń, jak zagad-
kową metodę ustawienia tekstu typu 
„Billy”, jako hasła do sieci bezprzewodo-
wej. Poważnie. Różne fabryki wykorzy-
stują całą gamę zabezpieczeń, od wyma-
gania przy wejściu okazania karty TWIC 
(Transportation Worker Identification Cre-

www.controlengineering.pl

Najlepszym sposobem ochrony bezpieczeństwa sieci jest
informować użytkowników o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa 
i minimalizacji podatności. Grafika:  Maverick Technologies

Tim Garrity jest menedżerem zabezpie-
czeń informatycznych (ang. security servi-

ces manager) w firmie TraceSecurity LLC. 
Firmy przemysłowe często wynajmują firmy 
zajmujące się zabezpieczeniami informa-
tycznymi, takie jak TraceSecurity, aby doko-
nywały ataków hakerskich na ich zakłady 
stosując różne metody. Ideą tego jest znale-
zienie ewentualnych luk w zabezpieczeniach 
sieci zakładowych. Oczywiście znacznie 
lepiej będzie, gdy taką lukę odnajdzie życz-
liwy konsultant, niż ktoś o złych zamiarach. 

Podczas niedawnego wywiadu z Timem 
Garrity zapytałem go jak zapewnić, że sys-
tem bezpieczeństwa sieci jest odporny 
na cyberataki i jak uniknąć najsłabszego 
ogniwa w większości sieci.

Josh Bozeman: Czym jest cyberbezpie-
czeństwo?
Tim Garrity: Jest to modne powiedzonko. 
Zasadniczo jest to ogólny obraz technicz-
nych środków kontroli, które powinny 
zostać zastosowane, aby zapobiec wła-

maniom do wrażliwych systemów danych 
firmy. Cyberbezpieczeństwo techniczne 
i cyberbezpieczeństwo fizyczne powinny ze 
sobą współpracować, aby zapewnić cyber-
bezpieczeństwo sieci. W przypadku, gdy 
jedna warstwa jest zagrożona, należy zasto-
sować wiele warstw zabezpieczeń. 

Jak powinien wyglądać dobrze strzeżony 
system?
W idealnym przypadku, jako linia obrony 
powinien być użyty system IPS/IDS (ang. 

On jest hakerem, ale życzliwym
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dential, karta identyfikacyjna i dostępu 
pracownika transportu, wprowadzona 
w USA) do wymagania od kierowcy 
opuszczenia szyby w oknie i wykrzy-
czenia numeru strażnikowi, który prze-
puszcza pojazdy z odpowiedniej listy.  
A jak to wygląda w Waszej fabryce? Czy 
Wasze hasło dostępu do sieci jest zapi-
sane na białej tablicy w sterowni, czy 
zostało wysłane e-mailem w połówkach 
do dwóch zaufanych informatyków 
nadzorujących sieć?

Zrozumienie zagrożenia.
Przed przedyskutowaniem strategii 
izolowania i ochrony sieci w fabryce 
należy przeanalizować najpopularniej-
sze cyberataki i najprostsze zabezpie-
czenia przed nimi,

Jak napisano wcześniej, oszukań-
cze maile typu phishing były punk-
tem dostępu dla hakerów atakują-
cych firmę Target. Po otwarciu takiego 
e-maila przez osobę posiadającą dostęp 
do sieci korporacyjnej haker wykradał 
login i hasło tej osoby. W ciągu następ-
nych kilku tygodni ten „e-złodziej” był 
w stanie wyciągnąć dane kart kredyto-
wych około 40 mln klientów firmy Tar-
get.

Istniały sposoby zabezpiecza-
nia się osób prywatnych i firm przed 
e-mailami typu phishing. Większość  

z nich koncentrowała się na możliwości 
rozpoznania fałszywych linkach w ema-
ilach, lub fałszywych załączników do 
nich. Jeśli nadawca e-maila pochodzi 
z zewnątrz firmy, lub jest po prostu 
nieznany użytkownikowi, to powinno 
to natychmiast wzbudzić nasze podej-
rzenia. Na przykład, jeśli wiadomość 
pochodzi od „Jane z działu zaopatrze-
nia”, o której nigdy nie słyszeliśmy 
i zawiera wysoce uogólniony paragraf, 
a następnie sugestię otwarcia załącz-
nika lub kliknięcia w podane hiper-
łącze, to prawdopodobnie najlepiej 
będzie skasować tego e-maila.

Najechanie kursorem na to hiper-
łącze w e-mailu powinno spowodo-
wać wyświetlenie adresu interneto-
wego, który ono zawiera, a jeżeli coś 
„pachnie phishingiem”, np. zmieniona 
nazwa firmy lub odnośniki do reklam, 
to najlepiej to zignorować. Ustanowie-
nie reguł w naszej skrzynce odbiorczej 
w celu oflagowania e-maili pochodzą-
cej od nadawców spoza naszej firmy 
jest innym prostym sposobem na zwró-
cenie uwagi na podejrzane wiadomości, 
szczególnie na łatwe do przeoczenia 
naśladownictwa popularnych adresów 
internetowych, np. za pomocą wtrące-
nia myślnika czy zastąpienia cyfry „1” 
literą „l”, albo dużej litery „L” małą 
literą „l”. Dobrą prezentację oszustw 
typu phishing wykonał serwis PayPal.

Złośliwe oprogramowanie (ang. 
malware), takie jak wirus Stu-
xnet czy cyberatak na amerykań-
ską sieć hipermarketów Home Depot 
z 2014 r. może być nieco trudniejsze 
do wychwycenia. Może ono przedo-
stać się do sieci za pomocą załączni-
ków do e-maili, nieprawdziwych adre-
sów URL, pamięci typu pendrive lub 
nawet być osadzone w kodzie obrazu 
typu jpeg. Zwykle złośliwym oprogra-
mowaniem zostaje zainfekowany jeden 
komputer, który następnie zbiera dane 
lub informacje o jego użytkowniku 
lub sieci. Następnie rozpoczyna się 
atak malware, który powoduje różne 
możliwe skutki, jednak zwykle jest 
to zniszczenie oprogramowania lub 
zagrożenie dla newralgicznych infor-
macji. Opisane wcześniej reguły bez-
pieczeństwa przy otwieraniu e-maili 
mogą pomóc w pozbyciu się niektó-
rych rodzajów malware, jednak mogą 
być konieczne ostrzejsze środki, takie 
jak blokery stron internetowych (ang. 
Website blockers) oraz polityki firm, 
ograniczające użycie pamięci przeno-
śnych, chociaż są one często niepo-
pularne wśród użytkowników. Należy 
zauważyć taki trend: większość cybe-
rataków skierowana jest na ludzi. Ele-
ment ludzki jest zwykle najsłabszym 
ogniwem w „łańcuchu zabezpieczeń” 
każdej sieci. 

Intrusion Detection System, Intrusion Pre-

vention System – system wykrywania 

i zapobiegania cyberwłamaniom). Czę-
sto system IPS/IDS jest monitorowany 
przez firmę zewnętrzną w celu nadzorowa-
nia działań w sieci i alarmuje firmę prze-
mysłową w przypadku wykrycia podej-
rzanych działań. W następnej kolejności 
należy zastosować firewalle, które powinny 
posiadać zbiór reguł, co działa, jako bariera 
dla nieautoryzowanego ruchu sieciowego. 
Reguły te obejmują dopuszczanie specy-
ficznego ruchu sieciowego wchodzącego 
i wychodzącego oraz jednoczesne bloko-
wanie każdego innego ruchu, który nie jest 
zgodny z tymi regułami. Poza tym techno-
logia biometryczna jest obecnie dość droga 
we wdrożeniu, jednak można zastosować 
znacznie tańszą technologię identyfikacji 
radiowej RFID, taką jak elektroniczne karty 

kontroli dostępu. Są to typowe zabezpie-
czenia sprzętowe.

Jakie zabezpieczenia programowe Pan 
sugeruje?
Po pierwsze oprogramowanie antywiru-
sowe powinno być zarządzane central-
nie (t.j. centralny serwer wysyła najnow-
sze aktualizacje i zapewnia, że ich instalacja 
w urządzeniach została wykonana popraw-
nie). Dodatkowo ważne jest aby zapewnić, 
że użytkownik końcowy nie może wyłączyć 
tej funkcji. Podobnie do tego konieczno-
ścią jest scentralizowany system zarządza-
nia poprawkami (ang. patch management). 
Nie jest ekscytujące mówienie o aktualiza-
cjach zabezpieczeń naszego systemu ope-
racyjnego czy oprogramowania układo-
wego wszystkich routerów, przełączni-
ków sieciowych lub firewalli, ale może to 

stać sie całkiem ekscytujące dla każdego, 
jeśli jedno z tych urządzeń jest eksploato-
wane przez nieetycznego hakera. Ważne są 
nawet te irytujące aktualizacje oprogramo-
wania Adobe Flash i Java.

Poza architekturą systemu, którą już Pan 
opisał, jakie są inne komponenty dobrze 
zabezpieczonej sieci?
Administratorzy sieci powinni zapew-
nić raportowanie logowania każdej osoby 
po stronie sieci. W ten sposób każdy, kto 
próbuje uzyskać dostęp do jakiegoś urzą-
dzenia czy systemu, modyfikuje pliki lub 
zatrzymuje podstawowe usługi syste-
mowe na serwerze, jest zapamiętywany. 
Popularną najlepszą praktyką powinno 
być oparcie wszystkiego o zasadę naj-
mniejszego przywileju (ang. principle 

of least privilege, POLP) co oznacza, że 

TEMAT NUMERU
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Najsłabsze ogniwo w zabezpie-
czeniach sieci.
Ludzie są łatwiejsi do manipulacji 
i wykorzystywania, niż aktualnie istnie-
jące sieci. Jak trafnie określił to jeden 
z autorów wirusa Stuxnet: „okazuje 
się, że zawsze gdzieś są idioci, którzy 
nie myślą za dużo o pamięci pendrive, 
którą trzymają w ręku”. Pracownicy 
lub każdy, kto posiada dostęp do sieci 
zakładowej, muszą posiadać odpowied-
nią wiedzę, aby uniknąć zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa.

Wiedza ta obejmuje rozpoznawanie 
inżynierii społecznej (ang. social engine-
ering), fałszywych e-maili (phishingu), 
wirusów i tak dalej. Inżynieria spo-
łeczna obejmuje zwodniczą infiltrację. 
Nawet coś tak prostego, jak wiarygodna 
historia o mającej nastąpić inspekcji 
dotyczącej dezynsekcji lub konserwacji 
dokonanej przez pracowników Zakładu 
Energetycznego, może ogłupić niektóre 
osoby do tego stopnia, że dają obcym 
ludziom dostęp do miejsc, w których 
nie powinni oni przebywać. Jeśli Wasza 
fabryka nie wdraża podanych poniżej 
środków zapewnienia cyberbezpieczeń-
stwa, to być może powinna.

 → Polityki czystego biurka (ang. clean-
-desk policies), które pomagają 
w zapewnieniu, że newralgiczne infor-

macje nie są łatwo dostępne do uzy-
skania.

 → Fizyczne niszczenie danych – niszczarki 
twardych dysków i papieru oraz zamy-
kane na klucz pojemniki na zniszczone 
dokumenty.

 → Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, 
które pomaga w zapewnieniu, że osoby 
posiadające dostęp do sieci za pomocą 
swoich smartfonów posiadają zainstalo-
wane właściwe blokady.

A co z pamięciami typu pendrive? 
Doskonałym pomysłem jest upozo-
rowanie fałszywych ataków. Przypo-
mina to ćwiczenia przeciwpożarowe. 
Podrzucenie pamięci pendrive w róż-
nych miejscach w firmie a następnie 
sprawdzenie, które komputery zostały 
użyte do sprawdzenia zawartości tych 
pamięci, jest doskonałym sposobem 
na przekonanie się, jak nasza fabryka 
jest podatna na wprowadzanie złośli-
wego oprogramowania w taki sposób. 
Ponadto niektóre działy informatyki 
w zakładach wysyłają do pracowników 
e-maile typu phishing, które naśladują 
prawdziwe wiadomości, jednak zawie-
rają link do strony, która przechwytuje 
profil użytkownika i podaje informa-
cje o oszustwach typu phishing. Każdy 
sposób edukacji operatorów w fabryce 

na temat inteligentnego przeglądania 
Internetu, e-mali i możliwych cybera-
taków przyniesie korzyści w postaci 
większego poziomu cyberbezpieczeń-
stwa.

Te koncepcje cyberbezpieczeństwa 
mogą pomóc w zapobieżeniu niepożą-
danym włamaniom do sieci i uzyskaniu 
dostępu do kluczowych danych fabryk. 
Mam nadzieję, że Wasza fabryka wdro-
żyła juz większość z nich. Jeśli jednak 
żadnej, zaś za pomocą hasła „12345” 
można uzyskać dostęp do wszystkich 
urządzeń realizujących procesy tech-
nologiczne” oznacza to, że igracie 
z ogniem.

Ale co najgorszego może się wyda-
rzyć?

Josh Bozeman jest menedżerem projektu 
w firmie Maverick Technologies. Firma 
ta jest partnerem CFE Media d/s tre-
ści, członkiem globalnego Stowarzysze-
nia Integratorów Systemów Sterowa-

nia (CSIA, Control System Integration 
Association) na Poziomie 1, Integrato-

rem Systemów Roku 2011 wg Control 
Engineering, oraz została wprowadzona 
do Galerii Sław Integratorów Syste-
mów Control Engineering w 2012 roku. 
Redakcja tekstu: Jack Smith, menedżer 
treści, CFE Media, Control Engineering.

CE

ludzie posiadają tylko taki poziom upraw-
nień administracyjnych w sieci, jaki im jest 
potrzebny do pracy. Skoro o tym mowa 
to administratorzy powinni zapewnić, 
że prowadzony jest okresowy przegląd 
konta pracownika w celu zapewnienia, że 
konto dostępowe tej osoby jest właściwe 
i aktualizowane. Pomoże w tym śledze-
nie głównej listy kontrolnej zabezpieczeń 
w przypadku, gdy ludzie są wynajmowani 
z zewnątrz, zwalniani z pracy lub zmie-
niają stanowisko. Ponadto, jak wie każdy 
znający się dobrze na e-mailach, kluczową 
sprawą są złożone hasła. Inna kontrolą 
cyberbezpieczeństwa do przeanalizowania 
jest sama nazwa użytkownika.

JB: A o co chodzi z tą nazwą?
TG: Jeśli nazwa użytkownika zawiera takie 
słowa jak „admin”, to jest to łatwa wska-

zówka, że prawdopodobnie konto posiada 
prawa administracyjne. Uzbrojony w tę 
informację złośliwy osobnik może doko-
nać całą gamę ataków mających na celu 
wykradzenie hasła i uzyskanie dostępu do 
sieci z prawami administratora. Zalece-
niem do rozważenia jest tu użycie konwen-
cji nazw ogólnych (ang. generic naming 
convention) dla kont użytkowników posia-
dających prawa administracyjne. Obej-
muje to także zmianę nazwy głównego 
konta „Administrator”, ponieważ nazwa ta 
jest także dobrze znanym powodem ata-
ków.

JB: Jakich jeszcze niebezpieczeństw 
powinniśmy być świadomi?
TG: Zaczynamy znajdować wirusy ukryte 
w obrazach typu jpeg, jednak niedawne 
udane włamania (np. przy wykorzystaniu 

błędu zabezpieczeń Heartbleed czy atak 
Poodle wykorzystujący luki w protokole 
SSL 3.0 etc.) stały się wielkim problemem. 
A podczas gdy aktualizacje oprogramowa-
nia są ważne, to Heartbleed i Poodle były 
wynikiem wykorzystywania istniejących 
starszych technologii. Tak więc posiada-
nie strategii migracji jest sprawą kluczową 
gdy wykorzystujemy jakiś starszy system. 
Przykro mi, ale użytkownicy Windows XP 
powinni przejść na nowszy system opera-
cyjny. To powinno prawdopodobnie być 
podane w tym miejscu, ale zabezpiecze-
nie zewnętrznej sieci fabryki (z dostępem 
do e-maili i Internetu) jest sprawą ważną, 
chociaż zawsze będzie ona w jakiś sposób 
wrażliwa na cyberataki. Ścisłe ogranicza-
nie punktów kontaktu pomiędzy fabryczną 
siecią sterowania a siecią zewnętrzną jest 
równie ważne, jeśli nie ważniejsze. 

www.controlengineering.pl
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Nowy zestaw do zarządzania 
przewodami dla różnych typów 
robotów współpracujących, 
optymalizuje ochronę przewodów
Zarówno duże, jak i średnie firmy produkcyjne są coraz bardziej zainteresowane automatyzacją 
żmudnych i powtarzalnych zadań. Wciąż jednak jesteśmy daleko od w pełni zautomatyzowanych 
procesów, a produkcja i montaż nadal wymagają interakcji z człowiekiem. Szacuje się, że roboty 
współpracujące prawdopodobnie będą stanowić prawie 35% wszystkich robotów przemysłowych 
sprzedanych do 2025 roku

Coboty, czyli roboty współpracujące, cha-
rakteryzują się łatwością programowa-
nia oraz szybką adaptacją do nowych funk-
cji. Dedykowane są do wykonywania bardzo 
różnorodnych zadań związanych z obsługą 
krótko, średnio i wielkoseryjnej produkcji. Co 
więcej, mogą bezpiecznie pracować z czło-
wiekiem, bez konieczności stosowania spe-
cjalnych barier, wygrodzeń, czy innych zabez-
pieczeń. Firma igus, wiodący producent 
elementów z tworzyw sztucznych, opraco-
wał nowy, współpracujący zestaw do zarzą-
dzania kablami dla robotów, z uniwersalnie 
zaprojektowanymi uchwytami mocującymi 
na rzepy i ponad 100 ogniwami innowacyj-
nego e-prowadnika triflex R, który zapew-
nia doskonałą ochronę przewodów w porów-
naniu do peszli. „System dresspack triflex R 
zaprojektowaliśmy z myślą o zastosowaniach 
zrobotyzowanych, ponieważ środowisko, 
w którym pracują roboty, jest bardzo wyma-
gające. e-prowadnik umożliwia prowadze-
nie przewodów we wszystkich osiach, zapew-
nia kompletny system ochrony i gwaran-
tuje płynny, elastyczny ruch tak niezbędny 
w robotyce.” mówi Daniel Marzec, dyrektor 
zarządzający igus Polska.

Cechy konstrukcyjne trifle  R
triflex R to wieloosiowy e-prowadnik prze-
znaczony do stosowania w wielu różnych 
aplikacjach robotycznych. W przeciwień-
stwie do peszli jest on zaprojektowany 

znajdują się również dwie komory do separa-
cji kabli, które pomagają zmniejszyć ich nad-
mierne zużycie.

Szybki montaż na cobotach
Uchwyty mocujące na rzepy z pod-
kładką antypoślizgową można zamoco-
wać wokół ramienia cobota o dowol-
nej średnicy, co ułatwia inżynierom wybór 

zestawu niezależnie od producenta robota. 
Wsporniki są również łatwe w montażu 
i mają zaokrąglone krawędzie, aby zmniej-
szyć ryzyko obrażeń osób wchodzących 
w interakcję z cobotami. Podstawową zaletą 
elastycznych, formowanych wtryskowo 
uchwytów, jest to, że idealnie dopasowują 

się do konturów robota. Dzięki moco-
waniu za pomocą bezsilikonowej taśmy 
Velcro, zaciski triflex R COB są antypośli-
zgowe. Ponadto, do przyłącza montowane 
są różne opcje uchwytów montażowych. 
Niewątpliwie jest to rozwiązanie stosowane 
jako opcja niskokosztowa.

.1. .2. .3.

Szybki montaż na cobotach

Nowa i uniwersalna opaska na rzep dla różnych typów robotów. Dostępne opcje: 1.  Ekonomiczna  
opaska-pętla 2.  Z protektorem 3.  Uchwyt montażowy. Wszechstronne zastosowanie, łatwe  
w montażu i ekonomiczne. Z powłoką antypoślizgową. Pasek na rzep dla bezpiecznego trzymania.

Zacisk triflex® R COB: łatwe prowadzenie energii

motion plastics® ... for longer life
tel. 22 316 36 30    info@igus.pl

e-prowadniki ... prowadzenie 

energii w ruchu staje się prostsze
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z wykorzystaniem połączenia przegubo-
wego, które umożliwia wymianę poszczegól-
nych elementów systemu, bez jego całkowi-
tego demontażu. System triflex R ma rów-
nież określony promień gięcia, aby zapewnić, 
że minimalny promień gięcia przewodów nie 
zostanie naruszony. Ponadto, wbudowany 
ogranicznik skrętu gwarantuje równomierne 
rozłożenie obciążeń skrętnych wzdłuż całego 
przewodu. W systemie e-prowadnikowym 

↙ Obraz AP1820-2 Wszechstronne 
zastosowanie, łatwe w montażu 
i ekonomiczne. Z powłoką antypoślizgową. 
Pasek na rzep zapewniający solidne 
zamocowanie do ramienia robota.

↗ Obraz AP1820-1. Nowy i uniwersalny zacisk na rzep dla różnych typów robotów, dostępny 
jako ekonomiczna opaska-pętla, z protektorem lub jako uchwyt montażowy.czając dane 
z istniejących systemów pracownikom działów utrzymania ruchu.
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sprzedanych do 2025 roku

Coboty, czyli roboty współpracujące, cha-
rakteryzują się łatwością programowa-
nia oraz szybką adaptacją do nowych funk-
cji. Dedykowane są do wykonywania bardzo 
różnorodnych zadań związanych z obsługą 
krótko, średnio i wielkoseryjnej produkcji. Co 
więcej, mogą bezpiecznie pracować z czło-
wiekiem, bez konieczności stosowania spe-
cjalnych barier, wygrodzeń, czy innych zabez-
pieczeń. Firma igus, wiodący producent 
elementów z tworzyw sztucznych, opraco-
wał nowy, współpracujący zestaw do zarzą-
dzania kablami dla robotów, z uniwersalnie 
zaprojektowanymi uchwytami mocującymi 
na rzepy i ponad 100 ogniwami innowacyj-
nego e-prowadnika triflex R, który zapew-
nia doskonałą ochronę przewodów w porów-
naniu do peszli. „System dresspack triflex R 
zaprojektowaliśmy z myślą o zastosowaniach 
zrobotyzowanych, ponieważ środowisko, 
w którym pracują roboty, jest bardzo wyma-
gające. e-prowadnik umożliwia prowadze-
nie przewodów we wszystkich osiach, zapew-
nia kompletny system ochrony i gwaran-
tuje płynny, elastyczny ruch tak niezbędny 
w robotyce.” mówi Daniel Marzec, dyrektor 
zarządzający igus Polska.

Cechy konstrukcyjne trifle  R
triflex R to wieloosiowy e-prowadnik prze-
znaczony do stosowania w wielu różnych 
aplikacjach robotycznych. W przeciwień-
stwie do peszli jest on zaprojektowany 

znajdują się również dwie komory do separa-
cji kabli, które pomagają zmniejszyć ich nad-
mierne zużycie.

Szybki montaż na cobotach
Uchwyty mocujące na rzepy z pod-
kładką antypoślizgową można zamoco-
wać wokół ramienia cobota o dowol-
nej średnicy, co ułatwia inżynierom wybór 

zestawu niezależnie od producenta robota. 
Wsporniki są również łatwe w montażu 
i mają zaokrąglone krawędzie, aby zmniej-
szyć ryzyko obrażeń osób wchodzących 
w interakcję z cobotami. Podstawową zaletą 
elastycznych, formowanych wtryskowo 
uchwytów, jest to, że idealnie dopasowują 

się do konturów robota. Dzięki moco-
waniu za pomocą bezsilikonowej taśmy 
Velcro, zaciski triflex R COB są antypośli-
zgowe. Ponadto, do przyłącza montowane 
są różne opcje uchwytów montażowych. 
Niewątpliwie jest to rozwiązanie stosowane 
jako opcja niskokosztowa.

.1. .2. .3.

Szybki montaż na cobotach

Nowa i uniwersalna opaska na rzep dla różnych typów robotów. Dostępne opcje: 1.  Ekonomiczna  
opaska-pętla 2.  Z protektorem 3.  Uchwyt montażowy. Wszechstronne zastosowanie, łatwe  
w montażu i ekonomiczne. Z powłoką antypoślizgową. Pasek na rzep dla bezpiecznego trzymania.

Zacisk triflex® R COB: łatwe prowadzenie energii

motion plastics® ... for longer life
tel. 22 316 36 30    info@igus.pl

e-prowadniki ... prowadzenie 

energii w ruchu staje się prostsze

PL-1254-COB-Halter 210x149.indd   1 20.07.20   16:17

igus Sp. z o.o
ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa
Mobile: 532 744 264

Fax: 22 863 61 69
E-mail: pszczepanska igus.net

www.igus.pl

z wykorzystaniem połączenia przegubo-
wego, które umożliwia wymianę poszczegól-
nych elementów systemu, bez jego całkowi-
tego demontażu. System triflex R ma rów-
nież określony promień gięcia, aby zapewnić, 
że minimalny promień gięcia przewodów nie 
zostanie naruszony. Ponadto, wbudowany 
ogranicznik skrętu gwarantuje równomierne 
rozłożenie obciążeń skrętnych wzdłuż całego 
przewodu. W systemie e-prowadnikowym 

↙ Obraz AP1820-2 Wszechstronne 
zastosowanie, łatwe w montażu 
i ekonomiczne. Z powłoką antypoślizgową. 
Pasek na rzep zapewniający solidne 
zamocowanie do ramienia robota.

↗ Obraz AP1820-1. Nowy i uniwersalny zacisk na rzep dla różnych typów robotów, dostępny 
jako ekonomiczna opaska-pętla, z protektorem lub jako uchwyt montażowy.czając dane 
z istniejących systemów pracownikom działów utrzymania ruchu.
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Keith Barr 

Produkcja 4.0: wystarczy dodać 
ludzi do technologii
Dodanie ludzkiego intelektu do technologii w przemyśle produkcyjnym daje w wyniku lepsze rezultaty.

O becne postępy w produkcji 
zostały określone mianem Prze-
mysłu 4.0 (Industrie 4.0). Jest 

to idea, która dokładnie opisuje roz-
wój automatyki, robotyki oraz inteligent-
nej technologii, jednak pomija rolę pra-
cowników. W odróżnieniu od niej Pro-
dukcja 4.0 (Manufacturing 4.0) to nowa 
dynamiczna era, w której ujawnianie 
i pomnażanie ludzkiej pomysłowości 
ma kluczowe znaczenie dla produkcji, 
zwiększając wydajność pracy, inspirując 
nową generację wykwalifikowanych pra-
cowników oraz tworząc zyski dla firm 
przemysłowych.

Obecnie przemysł produkcyjny 
w USA ewoluuje. Cyfryzacja, lepszy 
monitoring stanu technicznego sprzętu, 
powszechne wykorzystywanie czujników 
oraz szybsze przetwarzanie danych i sieci 
informatyczne stworzyły nowe środowi-
sko – inteligentnej fabryki. Ta ewolucja 
została opisana, jako Przemysł 4.0, czyli 
połączenie technologii Internetu Rzeczy 
(IoT), automatyki oraz innych inteligent-
nych technologii.

Problem z obecnym zdefiniowaniem 
Przemysłu 4.0 polega na tym, że igno-

ruje on lub odrzuca rolę wiedzy i kre-
atywności człowieka. Słabym argumen-
tem na korzyść takiego podejścia jest 
to, że sama większa ilość danych jest 
wystarczająca do dokonania ewolucji 
przemysłu produkcyjnego albo, że robo-
tyka i sztuczna inteligencja (AI) mogą 
analizować i rozwiązywać złożone pro-
blemy tak, jak potrafią to ludzie.

Dyrektor generalny (CEO) firmy 
Tesla, Elon Musk, opublikował na Twit-
terze 13 kwietnia 2018 r. taki oto 
wpis w odpowiedzi na problemy zwią-
zane z produkcją: „Tak, nadmierna auto-
matyzacja w firmie Tesla była błędem. 
A dokładniej mówiąc, moim błędem. 
Ludzie są niedocenieni”.

Pracownicy nie odejdą szybko 
z fabryk. Pytaniem jest, jaką rolę odgry-
wają idąc naprzód?

Przemysł produkcyjny  
na rozdrożu.
Przyszłością przemysłu produkcyj-
nego jest aktywacja ludzi pracujących 
na halach fabrycznych oraz technologii 
IoT, a następnie wykorzystanie zdolności 

↗ Rys.1. Połączenie technologii Internetu Rzeczy (IoT) oraz narzędzi Lean Manufacturing z ludzkim myśleniem jest formułą dla Produkcji 4.0. 
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tych pracowników do analizowania wła-
ściwych danych we właściwym czasie 
i we właściwych miejscach. Po dodaniu 
do tego zintegrowanych zasad odchudzo-
nej produkcji, czyli Lean Manufacturing, 
firmy produkcyjne stworzą kulturę trwa-
łego i ciągłego rozwoju. Nazywamy to 
Produkcją 4.0 (rys.1). To jest to, czym 
powinien być Przemysł 4.0.

Przez zbyt wiele lat przemysł produk-
cyjny traktował pracowników jak wro-
gów postępu. Firmy produkcyjne mówiły 
konsumentom, udziałowcom, związkom 
zawodowym oraz działaczom społecz-
nym, że dzięki większej ilości automa-
tyki, komputerów i technologii osiągnie 
się więcej zysków. Jednak niezamierzoną 
konsekwencją tego było to, że przemysł 
produkcyjny zyskał złą sławę, jako nie 
wartej zachodu ścieżki kariery dla każ-
dej nowej generacji potencjalnych pra-
cowników. Jeśli dodamy do tego ponury 
obraz zakładów produkcyjnych poprzed-
nich generacji:  mało rozwiniętych tech-
nologicznie, ciemnych i brudnych, to nie 
ma się co dziwić, że producenci walczą 
o pracowników.

Przemysł 4.0, obecna era produk-
cji, został oznaczony przez automatyza-
cję opartą na komputerach. Jest to era 
zmniejszania znaczenia pracowników 
dla zakładów, na korzyść kompleksowej 
automatyki i robotyki. Jest to także era 
globalizacji. To otworzyło nowe rynki, 
jednak także stworzyło nowe wyzwa-
nia, ponieważ zakłady produkcyjne prze-

niesiono do krajów mniej rozwiniętych, 
w których jest mało przepisów chro-
niących pracowników oraz obowiązują 
minimalne standardy ich dobrobytu.

Przemysł produkcyjny postrzegano, 
jako domenę walki o pracę i braku speł-
nienia w pracy, podczas gdy jednocze-
śnie w świecie cyfrowym dorastało nowe 
pokolenie siły roboczej – pokolenie iPho-
ne’ów. Przy negatywnych skojarze-
niach z przemysłem produkcyjnym mło-
dzi ludzie raczej nie garnęli się do pracy 
w fabrykach? Brak nowej generacji pra-
cowników przyśpieszył braki na rynku 
pracy zarówno w USA, jak i innych kra-
jach rozwiniętych.

Przemysł produkcyjny jest obecnie na 
rozdrożu. Szefowie firm muszą określić, 
czy istniejące systemy są do utrzymania, 
czy przenieść produkcję do krajów mniej 
rozwiniętych czy może zawierzyć los 
swoich firm sztucznej inteligencji (AI). 
Na szczęście istnieje jeszcze jedna droga.

Integracja komputerów  
i ludzi.
Produkcja 4.0 integruje usystematyzo-
wany sprzęt z największym kompute-
rem na świecie – ludzkim umysłem. Jest 
ona fundamentalnie różna od Przemysłu 
4.0, który koncentruje się na IoT, czuj-
nikach, robotyce oraz sztucznej inteli-
gencji. Przywraca ona znaczenie pracow-
nikom linii produkcyjnych, technikom 
oraz innym pracownikom fabryk, prze-

chwytując ludzką motywację oraz pomy-
słowość na całej hali fabrycznej.

Wśród producentów istnieje tenden-
cja do instalowania czujników wszę-
dzie na hali fabrycznej. Czujniki te mogą 
identyfikować problemy, jednak pro-
blemy te nie mogą być diagnozowane 
lub interpretowane. Gdy technologia 
zawodzi a procesy produkcyjne zostają 
zatrzymane to zareagować musi czło-
wiek, który zidentyfikuje główną przy-
czynę problemu i rozwiąże ten problem 
albo wymyśli jak go obejść. 

Ponadto przeciętna fabryka posiada 
pewną liczbę różnych systemów, co 
może uczynić trudnym zbieranie i udo-
stępnianie danych. Wiele z tych sys-
temów jest otwartych na zainstalowa-
nie czujników, zaś inne nie są. Jednak 
ilość danych, które czujniki IoT potrafią 
z nich wydobyć, tworzy problem przeła-
dowania danymi. Musi on być rozwią-
zany przed dyrekcję fabryki.

To opóźnia rozwiązywanie problemów 
związanych z nieprawidłowościami, co 
jest przeciwne Produkcji 4.0.

Poprzez wykorzystanie technologii 
IoT oraz prezentowanie ludziom danych 
w taki sposób (np. poprzez wizualizację), 
że mogą być one wykorzystane w prak-
tyce, przemysł produkcyjny uzyskuje 
korzyści z nowych osiągnięć w infor-
matyce, które umożliwiają zwiększenie 
wydajności, uzyskanie większej dokład-
ności, stosowanie analityki predykcyjnej 
oraz osiąganie większych zysków.

www.controlengineering.pl

Cześć Polska!

info@heilind.pl www.heilind.pl

Sprawdź 
teraz!

Jako wiodący dystrybutor złączy wtykowych, czujników i podzespołów elektromechanicznych prowadzimy 
współpracę z ponad 40 producentami, oferując szerokie portfolio produktów. Dzięki aktualizowanemu na 
bieżąco podglądowi stanów magazynowych możesz od razu zweryfikować dostępność produktów i 
producentów, a także złożyć zamówienie już od jednej sztuki. 
W przypadku pytań nasz dział sprzedaży jest przez cały czas do dyspozycji i wspiera klientów osobiście na 
miejscu, udzielając merytorycznej pomocy. Skorzystaj z szybkiej dostępności produktów, wsparcia technicznego 
i wysokiego poziomu obsługi. Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy nasi klienci są zadowoleni.
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Wspólny standard hali 
fabrycznej.
Wspólny standard hali fabrycznej 
jest celem większości producen-
tów i był on niemal niemożliwy do 
osiągnięcia bez poniesienia znacz-
nych kosztów oraz ryzyka. System 
LES (Lean Execution System, „sys-
tem realizacji zasad Lean”) firmy 
Leading2Lean oferuje wykonalny 
sposób na osiągnięcie tego stan-
dardu, ponieważ wiąże ze sobą ist-
niejące w zakładzie rozbieżne sys-
temy. Nie ma potrzeby całkowitej 
wymiany systemów.

LES daje pracownikom, nieza-
leżnie od ich roli w firmie, jeden 
system do wprowadzania, przesy-
łania i ekstrakcji danych, co z kolei 
pomaga Produkcji 4.0 (rys.2). Gdy 
linie produkcyjne i fabryki pra-
cują w jednym systemie, to znika 
niejednoznaczność danych, za to 
zwiększa się ich dokładność.

Pełna widoczność danych 
powiązana jest z inną kluczową 

korzyścią. Umożliwia ona widocz-
ność operacji oraz pozwala pra-
cownikom analizować je i zrozu-
mieć, a następnie podejmować 
lepsze decyzje. I nagle pracow-
nicy zaczynają posiadać uprawnie-
nia. Mogą swobodnie identyfiko-
wać wydajności oraz opracowywać 
innowacje.

W tych przypadkach technolo-
gia nie zastępuje człowieka. Ulep-
sza jego pracę. Działy firm oraz 
indywidualni pracownicy widzą 
gdzie i w jaki sposób inni popra-
wiają pracę fabryk, tworząc w ten 
sposób kulturę ciągłych ulepszeń 
i udostępniania najlepszych prak-
tyk.

Wynikiem tego są trwające 
innowacje, ponieważ działy firm 
wymyślają lepsze sposoby wyko-
nywania zadań oraz zapobiegania 
nieprawidłowościom w produkcji.

Produkcja 4.0 będzie także erą 
dynamicznych miejsc pracy, które 
będą stanowiły wyzwania dla pra-

cowników. Przywróci ona ludziom 
rolę integralnej części przemy-
słu produkcyjnego. Przyciągnie 
nowych pracowników do przemy-
słu produkcyjnego: pracowników 
z ambicją i nowymi umiejętno-
ściami. Ludzkie talenty, zdolność 
do analizowania, uzasadniania, 
adoptowania i tworzenia będzie 
podstawą posuwania przemysłu 
produkcyjnego naprzód. Po ujaw-
nieniu natury dynamicznego miej-
sca pracy w przemyśle produkcyj-
nym i przedstawieniu go potencjal-
nym pracownikom, może one tylko 
przyciągać nowe generacje pra-
cowników, którzy raz jeszcze będą 
dumni z ludzkich osiągnięć na hali 
fabrycznej.

Keith Barr jest prezesem i dyrek-

torem generalnym (CEO) firmy 
Leading2Lean, będącej partnerem 
CFE Media ds. treści.

CE

↗ Rys.2. System LES wiąże ze sobą istniejące systemy w zakładzie produkcyjnym. 
(CMMS – komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu; QMS – system zarządzania jakością; TPM – całkowite produktywne 
utrzymanie ruchu maszyn; MES – system realizacji produkcji; ERP – system planowania zasobów przedsiębiorstwa)
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Asystent linii produkcyjnej APAS: 

ciągły strumień materiału bez 
ogrodzenia  
 
Automatyzacja na małej powierzchni ze swobodnym dostępem do wszystkich maszyn: przed takimi 
wyzwaniami stoi obecnie intralogistyka. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci 
tworzą zwarte systemy, które mogą pomieścić jak najwięcej maszyn na jak najmniejszej powierzchni, 
zapewniając zarazem łatwy dostęp. Asystent linii produkcyjnej APAS to robot firmy Bosch Rexroth 
współpracujący bez ogrodzenia, stanowiący podstawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu 
logistyki z funkcjami śledzenia produktów. Wbudowana kamera umożliwia niezawodne rejestrowanie 
i chwytanie elementów, gwarantując bezpieczny przepływ towarów. 

Asystent linii produkcyjnej  

APAS to robot zintegrowany  
z linią montażową,  
który nie wymaga  
ogrodzenia
Dzięki unikalnym zabezpieczeniom bez-
dotykowym robot ten, który jest w sprze-
daży od stycznia 2018 r. znakomicie spraw-
dza się w rozwiązaniach współpracy czło-
wieka i robota (HRC): materiał produkcyjny 
jest podawany w trybie ciągłym lub automa-
tycznie przy użyciu wózków wahadłowych. 
Dzięki wbudowanej kamerze ramię robota 
może wykrywać elementy także wtedy, gdy 
nie zostały idealnie podane, poprawnie je 
chwytać i układać na taśmie przenośniko-
wej lub wózku ze stosami blisterów. Firma 
Bosch Rexroth zapewnia w ten sposób cią-
głość strumienia materiałów i wypełnia lukę 
między swoim nowym systemem transportu 
samojezdnego ActiveShuttle a wszechstron-
nymi systemami transportowymi. Dzięki 
zwartej konstrukcji ramię robota zajmuje 
mało miejsca i idealnie nadaje się do uzu-
pełnienia lub rozbudowy istniejących sys-
temów, nawet tam, gdzie operacje logi-
styczne nie były pierwotnie przystosowane 
do automatyzacji.  

poziomie wydajności d, kategoria 3. Dzięki 
dużemu zasięgowi czujników i bezdotyko-
wemu wykrywaniu ludzi robot rozwija bez-
pieczną prędkość 0,5 m/s. Opcjonalna funk-
cja zwiększonego zasięgu monitorowania np. 
przy użyciu skanera laserowego jest monto-
wana na wysokości od 90 do 110 cm i nie-
zawodnie wykrywa pracowników z większej 

odległości. Umożliwia to zwiększenie prędko-
ści działania robota do 2,3 m/s. Dla logisty-
ków i organizatorów produkcji, którzy muszą 
doposażać w roboty istniejące hale i sys-
temy maszyn, oznacza to, że prawie nie będą 
musieli niczego zmieniać w ich układzie. 

Inteligentne sterowanie strumie-

niem materiałów zgodnie z wymo-

gami Logistyki 4.0 
W celu zapewnienia inteligentnego stero-
wania strumieniem materiałów asystent linii 
produkcyjnej APAS może zostać podłączony 

Automatyzacja na małej  
powierzchni z wysokim poziomem 
bezpieczeństwa
Ramię robota jest zintegrowane z linią pro-
dukcyjną bez ogrodzenia ani obudowy, 
a warstwa czujników pojemnościowych na 
jego powierzchnie zapobiega kolizjom na 

↗ Robot HRC umożliwia przejrzystą logistykę na małej powierzchni
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w sposób umożliwiający korzystanie 
z funkcji Track and Trace. Wbudowana 
kamera rejestruje np. kod produktu, a sys-
tem wyższego poziomu informuje robota, 
na którym nośniku towarów i na któ-
rym przenośniku należy odłożyć produkt, 
aby przechodzić do kolejnych etapów 

produkcji. Zintegrowana automatyzacja 
strumienia produkcji, zaczynając od sys-
temu transportowego ActiveShuttle przez 
asystenta linii produkcyjnej APAS HRC po 
wszechstronny system transportowy TS 
2 była prezentowana w akcji na targach 
LogiMAT w Stuttgarcie, w Niemczech. 
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Asystent linii produkcyjnej APAS: 

ciągły strumień materiału bez 
ogrodzenia  
 
Automatyzacja na małej powierzchni ze swobodnym dostępem do wszystkich maszyn: przed takimi 
wyzwaniami stoi obecnie intralogistyka. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci 
tworzą zwarte systemy, które mogą pomieścić jak najwięcej maszyn na jak najmniejszej powierzchni, 
zapewniając zarazem łatwy dostęp. Asystent linii produkcyjnej APAS to robot firmy Bosch Rexroth 
współpracujący bez ogrodzenia, stanowiący podstawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu 
logistyki z funkcjami śledzenia produktów. Wbudowana kamera umożliwia niezawodne rejestrowanie 
i chwytanie elementów, gwarantując bezpieczny przepływ towarów. 

Asystent linii produkcyjnej  

APAS to robot zintegrowany  
z linią montażową,  
który nie wymaga  
ogrodzenia
Dzięki unikalnym zabezpieczeniom bez-
dotykowym robot ten, który jest w sprze-
daży od stycznia 2018 r. znakomicie spraw-
dza się w rozwiązaniach współpracy czło-
wieka i robota (HRC): materiał produkcyjny 
jest podawany w trybie ciągłym lub automa-
tycznie przy użyciu wózków wahadłowych. 
Dzięki wbudowanej kamerze ramię robota 
może wykrywać elementy także wtedy, gdy 
nie zostały idealnie podane, poprawnie je 
chwytać i układać na taśmie przenośniko-
wej lub wózku ze stosami blisterów. Firma 
Bosch Rexroth zapewnia w ten sposób cią-
głość strumienia materiałów i wypełnia lukę 
między swoim nowym systemem transportu 
samojezdnego ActiveShuttle a wszechstron-
nymi systemami transportowymi. Dzięki 
zwartej konstrukcji ramię robota zajmuje 
mało miejsca i idealnie nadaje się do uzu-
pełnienia lub rozbudowy istniejących sys-
temów, nawet tam, gdzie operacje logi-
styczne nie były pierwotnie przystosowane 
do automatyzacji.  

poziomie wydajności d, kategoria 3. Dzięki 
dużemu zasięgowi czujników i bezdotyko-
wemu wykrywaniu ludzi robot rozwija bez-
pieczną prędkość 0,5 m/s. Opcjonalna funk-
cja zwiększonego zasięgu monitorowania np. 
przy użyciu skanera laserowego jest monto-
wana na wysokości od 90 do 110 cm i nie-
zawodnie wykrywa pracowników z większej 

odległości. Umożliwia to zwiększenie prędko-
ści działania robota do 2,3 m/s. Dla logisty-
ków i organizatorów produkcji, którzy muszą 
doposażać w roboty istniejące hale i sys-
temy maszyn, oznacza to, że prawie nie będą 
musieli niczego zmieniać w ich układzie. 

Inteligentne sterowanie strumie-

niem materiałów zgodnie z wymo-

gami Logistyki 4.0 
W celu zapewnienia inteligentnego stero-
wania strumieniem materiałów asystent linii 
produkcyjnej APAS może zostać podłączony 

Automatyzacja na małej  
powierzchni z wysokim poziomem 
bezpieczeństwa
Ramię robota jest zintegrowane z linią pro-
dukcyjną bez ogrodzenia ani obudowy, 
a warstwa czujników pojemnościowych na 
jego powierzchnie zapobiega kolizjom na 

↗ Robot HRC umożliwia przejrzystą logistykę na małej powierzchni
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w sposób umożliwiający korzystanie 
z funkcji Track and Trace. Wbudowana 
kamera rejestruje np. kod produktu, a sys-
tem wyższego poziomu informuje robota, 
na którym nośniku towarów i na któ-
rym przenośniku należy odłożyć produkt, 
aby przechodzić do kolejnych etapów 

produkcji. Zintegrowana automatyzacja 
strumienia produkcji, zaczynając od sys-
temu transportowego ActiveShuttle przez 
asystenta linii produkcyjnej APAS HRC po 
wszechstronny system transportowy TS 
2 była prezentowana w akcji na targach 
LogiMAT w Stuttgarcie, w Niemczech. 
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Spencer Cramer, firma ei3Corp M yślenie o nadzwyczajnych 
okazjach dla firm, stworzo-
nych przez technologię Inter-

netu przemysłowego, jest ekscytujące. 
Jednak wykorzystanie tej technologii na 
hali fabrycznej wymaga poradzenia sobie 
z wieloma różnymi detalami. Jedną z przy-
czyn tego, że wiele obiecujących progra-
mów Internetu przemysłowego nigdy 
nie zostaje wdrożonych, lub nie pojawia 
się na rynku, jest po prostu zbyt duża 
ilość problemów technologicznych, które 
muszą być rozwiązane zanim taki pro-
gram będzie mógł być uruchomiony.

Wykorzystanie technologii 
Chmury
Aby skrócić drogę do skutecznego wdroże-
nia programów Internetu przemysłowego 
wiele organizacji zwraca się o pomoc do 
dostawców usług w Chmurze. Usługi te 

obejmują praktyczne, tanie i adoptowalne 
rozwiązania dla wielu aspektów Internetu 
przemysłowego (patrz fot.1). Dla celów 
niniejszego artykułu „Chmura” oznacza 
źródło usług informatycznych (IT) przy 
wykorzystaniu zdalnej infrastruktury, do 
której dostęp uzyskiwany jest przez Inter-
net, zaś „usługi w Chmurze” oznaczają 
dostęp do usług IT, podobnych do dostar-
czanych przez sprzęt posiadany przez 
organizację użytkownika. Firmy, które spe-
cjalizują się w dostarczaniu usług Inter-
netu przemysłowego poprzez Chmurę, 
zwykle oferują takie rozwiązania, które są 
wykorzystywane przez organizacje do two-
rzenia swoich programów Internetu prze-
mysłowego. Najbardziej rozpowszechnione 
z tych rozwiązań to: zarządzanie bezpie-
czeństwem (ang. managed security), prze-
chowywanie danych w Chmurze, ana-
lityka danych, aplikacje i dostarczanie 
informacji (integracja).

Uruchamianie programów Internetu 
przemysłowego rzeczy przy 
wykorzystaniu technologii Chmury
Dostawcy usług w Chmurze skracają firmom drogę do Internetu przemysłowego.

↗ Fot.1. Centrum operacji sieciowych typowego dostawcy usług w Chmurze. 
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Zarządzanie bezpieczeństwem. Firmy 
mają dużo do zyskania, lub stracenia, gdy 
ich hale fabryczne łączą się z Internetem. 
Dane pochodzące z maszyn i procesów 
realizowanych w fabryce są uważane za 
ściśle tajne, zaś dostęp do urządzeń ste-
rujących maszynami musi absolutnie być 
ściśle ograniczony tylko do upoważnio-
nego personelu. Istnieje wiele przyczyn 
ograniczania dostępu do urządzeń sterują-
cych – najważniejszym z nich jest bezpie-
czeństwo danych.

Każdy program Internetu przemysło-
wego powinien rozpoczynać się od dobrze 
zaprojektowanej i utrzymywanej plat-
formy bezpieczeństwa w Internecie, która 
obejmuje polityki, procedury, normy 
i wytyczne zabezpieczania danych. Inter-
netowe platformy bezpieczeństwa wyma-
gają stałej uwagi, w celu identyfikowania 
wrażliwych miejsc i zagrożeń, oraz błyska-
wicznego reagowania po ich zidentyfiko-
waniu. Współpraca z zespołem posiada-
jącym doświadczenie w dostarczaniu roz-
wiązań dla tych dynamicznych wymagań 

jest jedną z przyczyn, dla których wiele 
organizacji dostrzega wartość profesjonal-
nych dostawców usług w Chmurze dla 
zarządzania swoimi wymaganiami doty-
czącymi bezpieczeństwa. Ponadto współ-
praca z dostawcą usług w Chmurze, który 
sprawdził się w dostarczaniu rozwiązań 
bezpieczeństwa dopasowanych do pro-
gramów Internetu przemysłowego, daje 
organizacji jeszcze większą korzyść (patrz 
fot.2).

Na przykład wielu dostawców maszyn 
przemysłowych zaleca, aby ich klienci 
zgadzali się na umożliwienie pracowni-
kom technicznym tych dostawców zdal-
nego dostępu do zakupionych maszyn, 
tak że producent może zdalnie rozwiązy-
wać problemy i dostarczać wsparcie dla 
klienta. To zdalne wsparcie jest zwykle 
umożliwiane poprzez wykorzystanie wir-
tualnej sieci prywatnej (ang. virtual pri-
vate network, VPN) do połączenia maszyn 
z oprogramowaniem działającym na kom-
puterze PC pracownika technicznego pro-
ducenta maszyny. Umożliwienie produ-

centowi zdalnego dostępu do maszyn 
pracujących w fabryce umożliwia klien-
towi skuteczne zapobieganie przesto-
jom, gdyż technicy mają szybki dostęp do 
sprzętu, który steruje maszynami i pro-
cesami realizowanymi w fabryce. Jed-
nak zniechęcająca perspektywa nieauto-
ryzowanego dostępu do ważnych danych 
firmy, poprzez wrażliwe miejsca wykorzy-
stywanego systemu powoduje, że wielu 
właścicieli fabryk blokuje zdalny dostęp 
i wsparcie dla swoich maszyn. To tworzy 
dylemat zarówno dla producenta maszyn, 
jak i właściciela fabryki, ponieważ pro-
pozycja wartości (ang. value proposition) 
ograniczenia przestojów, związana ze zdal-
nym wsparciem, jest zbyt wysoka aby ją 
zignorować.

Jak organizacje z branży przemy-
słu produkcyjnego mogą pozwolić na 
zdalny dostęp do swoich urządzeń i czer-
pać zyski ze zdalnego wsparcia, jednocze-
śnie utrzymując wysoki poziom bezpie-
czeństwa danych? Jednym ze sposobów 
na to jest zaufanie firmie, które specjali-
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zuje się w dostarczaniu usług w Chmu-
rze i zlecenie jej zarządzania bezpieczeń-
stwem danych. Wykorzystanie firmy 
zewnętrznej do dostarczania platformy 
bezpieczeństwa daje korzyści zarówno 
firmom produkcyjnym, jak i producen-
tom maszyn OEM. Wykorzystując spe-
cyficzne rozwiązania, opracowane przez 
producentów OEM dla konkretnych 
firm produkcyjnych, firmy te mogą być 
pewne, że bez ich zgody i wiadomo-
ści nikt nie będzie miał dostępu do ich 
maszyn i urządzeń. Producenci maszyn 
OEM mogą docenić szczegółową kon-
trolę dostępu za pomocą ścieżki audytu 
(śladu rewizyjnego), oraz przejrzystych 
funkcji raportowania. Ponadto, gdy 
fabryka posiada platformę bezpieczeń-
stwa, to może czerpać jeszcze większe 
korzyści, np. przechowywać swoje dane 
w Chmurze.

Przechowywanie danych w Chmurze. 
Kluczowe dane znajdują się wszędzie 
na typowej hali fabrycznej firmy pro-
dukcyjnej. Różnorodność tych danych 
czyni zniechęcającym zadaniem dla pro-
ducentów projektowanie i utrzymywa-
nie kompleksowych rozwiązań wyko-
nywania kopii zapasowych i odzyski-
wania danych. Usługi przechowywania 
danych w Chmurze mogą rozwiązać ten 
problem, poprzez wykorzystanie bez-
piecznego połączenia sieciowego do 
uzyskania dostępu do urządzeń znajdu-
jących się na hali fabrycznej, oraz zdal-
nego monitorowania różnych wielko-
ści i periodycznego wykonywania kopii 
zapasowych. W rozwiązaniu opartym 
o technologię Chmury dane z zakładu 
przemysłowego są przechowywane poza 
nim, zgodnie z odpowiednimi regula-
cjami i najlepszymi praktykami progra-
mów wykonywania kopii zapasowych 
i odzyskiwania danych.

Istnieje wiele typów kluczowych 
danych pochodzących z hali fabrycz-
nej, takich jak programy sterujące pracą 
maszyn i kody uruchamiane w sterow-
nikach ruchu, sterownikach PLC, oraz 
interfejsach HMI. Gdy jakiekolwiek 
z tych urządzeń ulega awarii, to rzeczą 
nieocenioną jest posiadanie ostatniej 
kopii danych dotyczących tego urządze-
nia, dostępnej do pobrania z bezpiecz-
nej strony internetowej. W pracy nie-
których maszyn wykorzystywane są 
wyspecjalizowane konfiguracje, wsady 

lub receptury, zapisane w plikach prze-
chowywanych w interfejsach HMI, ste-
rownikach CNC, lub komputerach PC 
znajdujących się na hali fabrycznej. 
Za najlepszą praktykę unikania utraty 
ostatnich i najbardziej efektywnych pli-
ków programowych uważane jest auto-
matyczne wykonywanie i zabezpiecza-
nie kopii, a następnie wysyłanie ich na 
serwer.

Innym przykładem kluczowych 
danych są podstawowe parametry pro-
cesu technologicznego, wymagane przez 
odpowiednie normy. Te monitorowane 
parametry mogą być przechowywane 
w cyfrowych rejestratorach wykresów, 
lub lokalnych programach do archi-
wizacji danych, jednak przechowy-
wanie kopii zapasowych danych poza 
fabryką może powodować, że właści-
ciele fabryk będą spokojni wiedząc, że 
te wartościowe dane nie zostaną utra-
cone. Przy wykorzystaniu w fabryce 
właściwej technologii zbierania danych, 
baza danych w Chmurze może moni-
torować i przechowywać dane doty-
czące produkcji, kody przestojów, 
wyniki testów kontroli jakości, pro-
fili zużycia form i narzędzi, zużycia czę-
ści i materiałów eksploatacyjnych, oraz 
innych dynamicznych danych dotyczą-
cych maszyn. Niektóre z firm zajmują-
cych się wyspecjalizowanymi usługami 
internetowymi, opartymi o technologię 
Chmury, posiadają kompletne rozwią-
zania, które obejmują agentów progra-
mowych (ang. software agents) i narzę-

dzia programowe, niezbędne do wyko-
nywania akwizycji danych z maszyn 
i innego sprzętu, znajdującego się na 
hali fabrycznej.

Po skonfigurowaniu bezpiecznego 
dostępu do miejsca przechowywa-
nia danych, dostawca usług w Chmu-
rze zapewnia, że te dane są bezpieczne, 
prywatne, zabezpieczone i została 
wykonana ich kopia zapasowa. Gdy 
maszyny i urządzenia na hali fabrycz-
nej zostają połączone z Internetem, to 
ilość przechowywanych danych szybko 
rośnie, zaś wyzwanie Internetu przemy-
słowego przechodzi od akwizycji i prze-
chowywania danych do stania się jedną 
z analiz dużych zbiorów danych (ang. 
Big Data).

Analityka danych. Analityka danych 
przekształca duże zbiory danych w uży-
teczne informacje, które mogą być odpo-
wiednio wykorzystane. Wiele usług 
Internetu przemysłowego tworzy war-
tość poprzez wykonywanie komplek-
sowej analizy danych pochodzących ze 
zdalnie monitorowanego sprzętu. Ze 
względu na wielkość tych wykorzysty-
wanych danych, oraz potrzeb ich ska-
lowalności dla wielu użytkowników na 
wielu platformach, analiza ta jest naj-
lepiej wykonywana w Chmurze. Ser-
wery w Chmurze posiadają odpowied-
nio dużą moc obliczeniową do anali-
zowania rozległych strumieni danych 
i obliczania wyników przy użyciu złożo-
nych algorytmów. Stosowane są różne 
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↗ Fot.2. Sprzętowe zabezpieczenia Internetowe, takie jak urządzenie pokazane na zdjęciu, 
są wykorzystywane w usługach zarządzania bezpieczeństwem, specyficznych dla aplikacji 
Internetu przemysłowego.
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metody analityczne, w celu spełniana potrzeb różnych strumieni 
wielkości, pochodzących z hal fabrycznych. Analityczne przetwa-
rzanie danych może wyznaczyć wartości dla celów predykcyjnego 
utrzymania ruchu, alarmów warunkowych, statystycznej kontroli 
procesu (ang. statistical process control, SPC) oraz kluczowych 
wskaźników efektywności (ang. key performance indicators, KPI). 
Przykładami tych wartości są: ocena jakości wyrobów, śledzenie 
procesów produkcyjnych oraz pomoc w utrzymaniu ruchu.

Jednym z przykładów są tu urządzenia do monitorowania 
jakości wyrobów, które śledzą tolerancje produkcyjne parame-
trów CTQ (ang. critical-to-quality, koncepcja SixSigma, będąca 
„dekoderem” oczekiwań klienta na parametry produktu czy 
usługi). Jeśli wyniki testów jakości monitorowanych parame-
trów CTQ zaczynają się zmieniać, to można zastosować analitykę 
innych parametrów maszyny, aby poszukać korelacji. Jeśli zosta-
nie znaleziony jakiś parametr korelacji, to definiuje się go, jako 
parametr odniesiony do jakości (ang. related-to-quality parame-
ter). Aby utrzymać optymalne warunki realizacji procesu tech-
nologicznego, te parametry odniesienia są następnie dokładnie 
nadzorowane przy użyciu metod statystycznej kontroli procesu 
w czasie rzeczywistym.

Innym dobrym zastosowaniem analityki w Chmurze jest 
monitoring produkcji realizowanej przez maszyny. Przy wyko-
rzystaniu usług przetwarzania danych w Chmurze możliwe jest 
monitorowanie prędkości tej produkcji w czasie rzeczywistym. 
Jeśli monitorowane dane maszynowe obejmują informacje pro-
dukcyjne, na przykład prędkości produkcji, czasy zatrzymania 
maszyn, oraz wyniki testów kontroli jakości, to możliwe jest ana-
lizowanie tych danych w celu stworzenia wartościowych wskaź-
ników KPI, takich jak całkowita efektywność wyposażenia (ang. 
overall equipment effectiveness, OEE) dla maszyn w czasie rze-
czywistym. Posiadanie dostępnych, konsekwentnie obliczanych 
w czasie rzeczywistym wartości OEE, jest bardzo pomocne dla 
osób zajmujących się w praktyce systemem zarządzania produk-
cją Lean Manufacturing, które wykorzystują te informacje do 
kierowania efektywnością operacyjną.

Dane pochodzące z monitorowanego sprzętu mogą także być 
przetwarzane za pomocą analityki w Chmurze, aby proaktyw-
nie wykrywać zbliżające sie uszkodzenia części tego sprzętu. Na 
przykład na maszynach można zainstalować akcelerometry do 
zbierania danych dotyczących wibracji sprzętu. Dane te mogą 
być wysyłane na serwer w Chmurze. Wykorzystując komputery 
o potężnej mocy obliczeniowej do analizowania tych strumieni 
danych dotyczących wibracji, możliwe jest wykorzystanie skom-
plikowanych obliczeń i filtrów do odnalezienia źródeł problemów 
wystarczająco wcześnie, aby podją

 odpowiednie działania zanim wystąpią kosztowne awarie. 
Proaktywne wykrywanie awarii może zaoszczędzić firmom pro-
dukcyjnym wiele kosztów, na skutek zredukowania przestojów, 
oraz uniknięcia katastrofalnych uszkodzeń sprzętu.

Analityka tworzy wartość poprzez konwertowanie danych na 
informacje, które można wykorzystać do podjęcia odpowiednich 
działań. Aplikacje w Chmurze tworzą opakowane doświadczenie 
użytkownika, które dostarcza wiedzę opartą o dane z monitoro-
wanych maszyn, oraz informacje uzyskane na skutek komputero-
wego przetworzenia tych danych.

Aplikacje. Aplikacje oparte o technologię Chmury są także 
określane mianem „oprogramowania jako usługa” (ang. software-
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-as-a-service, SaaS). Ta metoda dostar-
czania oprogramowania ostatnio roz-
powszechniła się, ponieważ organi-
zacje wiedzą, że SaaS pozwala im na 
czerpanie korzyści z jakiejś aplikacji 
bez konieczności podejmowania dzia-
łań w celu zbudowania odpowied-
niej struktury informatycznej w swoich 
zakładach. Aplikacje Internetu przemy-
słowego w Chmurze dostarczają wie-
dzę opartą o dane uzyskane ze zdal-
nego monitoringu, oraz analitycznie 
utworzone informacje. Większość apli-
kacji Internetu przemysłowego posiada 
zdefiniowaną misję tworzenia warto-
ści poprzez spełnianie specyficznych, 
przewidzianych propozycji wartości biz-
nesowych. Wartość i wskaźnik zwrotu 
z inwestycji takich aplikacji mogą być 
drastycznie zwiększone poprzez part-
nerstwo w biznesie z doświadczonym 
dostawcą usług Internetu przemysło-
wego w Chmurze. Takie firmy posia-
dają odpowiednie umiejętności, wie-
dzę i doświadczenie, aby dodać wartość 
poprzez pomoc w stworzeniu architek-
tury i projektu aplikacji, oraz jej rozwija-
niu i hostingu. 

Istnieje już niezliczona liczba dostęp-
nych aplikacji Internetu przemysłowego, 
które spełniają specyficzne potrzeby 
użytkowników. Przykładami są tu: 
zarządzanie i wysyłanie alarmów, pod-
gląd monitorowanych danych, zarzą-
dzanie jakością i śledzenie produkcji. 
W typowej organizacji aplikacje te są 
używane przez pracowników wielu dzia-
łów, w tym produkcji, kontroli jakości, 
technicznych, utrzymania ruchu, oraz 
kierownictwo. Aplikacje są dostarczane 
przez Internet, a zatem umożliwiają 
użytkownikom wykorzystywanie danych 
z hal fabrycznych w czasie rzeczywi-
stym, niezależnie od lokalizacji użytkow-
nika. Kierownictwo fabryk może wyko-
rzystywać te aplikacje do podglądu pro-
dukcji realizowanej przez maszyny za 
pomocą swoich smartfonów, aby zoba-
czyć czy wszystko działa jak powinno. 
Kierownicy zmian mogą na koniec pracy 
otrzymać e-mailem raporty, w któ-
rych znajdują się dane liczbowe doty-
czące produkcji, oraz przyczyny zatrzy-
mań maszyn podczas danej zmiany 
roboczej. Technicy utrzymania ruchu, 
oraz kierownicy produkcji, mogą otrzy-
mywać powiadomienia, gdy zbliża się 
czas wymiany zużywających się części 
maszyn. Inżynierowie Six Sigma mogą 
pobierać ze stron internetowych zbiory 

parametrów technicznych maszyn, 
w celu dokonywania własnych ekspery-
mentów, bez konieczności uzyskiwania 
dostępu do lokalnych programów archi-
wizujących dane. Ci różni użytkownicy 
mają ponadto bardzo różne preferen-
cje sposobu, w który są im dostarczane 
informacje.

Dostarczanie informacji. Aby speł-
nić wymagania różnych użytkowni-
ków dotyczące aplikacji, staje się bardzo 
ważne, aby posiadać bardzo duży sto-
pień elastyczności w dostępie do infor-
macji. Aplikacje muszą by

 obsługiwane przez szeroki zakres 
urządzeń komputerowych, w tym 
tablety i smartfony. Poza kompatybil-
nością z wieloma przeglądarkami inter-
netowymi (Internet Explorer, Chrome, 
Firefox, Safari i innymi) ważne jest, aby 
aplikacje mogły dostarczać informa-
cje bezpośrednio do smartfonów i table-
tów poprzez natywne aplikacje mobilne 
(iPad, iPhone oraz urządzenia z syste-
mem operacyjnym Android). 

Ponadto informacje przesyłanie sie-
cią Internetu przemysłowego muszą 
być dostarczane zarówno do użytkow-
ników, jak i systemów. Dostawca usług 
w Chmurze oferuje wiele opcji dostar-
czania informacji, które dotrzymują 
kroku stale zmieniającemu sie krajo-
brazowi ewoluujących systemów ope-
racyjnych, odmian przeglądarek inter-
netowych, oraz innych zmian. Użyt-
kownicy musza otrzymać informacje, 
których potrzebują za pomocą urządze-
nia, które preferują, podczas gdy opro-
gramowanie dla firm i platformy obli-
czeniowe przedsiębiorstw musza obsłu-
giwać dane w formatach, które potrafią 
łatwo odczytać.

Integracja pomiędzy aplikacjami 
Internetu przemysłowego, a tymi sys-
temami przedsiębiorstw, osiągana jest 
przy wykorzystaniu standardów sieci 
Web. Preferowanym rozwiązaniem 
dla dostawców usług w Chmurze jest 
dostarczanie informacji do systemów 
przy wykorzystaniu interfejsów progra-
mowania aplikacji (ang. application pro-
gramming interface, API). Można zde-
finiować metody API, aby dostarczać 
dane dla wielu różnych celów. Na przy-
kład informacje mogą być wysłane bez-
pośrednio do systemów firmowych, 
w celu odczytania wielkości dotyczących 
produkcji realizowanej przez maszyny, 
statusu maszyn, kodów stopu, oraz war-

tości OEE. Te same interfejsy API mogą 
być wykorzystane do tworzenia „kompi-
lacji” (ang. „mash-ups”) danych, które 
są kombinacją zdalnie monitorowanych 
danych, oraz informacji pochodzących 
z innych źródeł. Ten panel wizualiza-
cji działania (ang. performance board) 
może być skonfigurowany tak, aby dzia-
łał na zwykłym telewizorze podłączo-
nym do Internetu, oraz pobierał dane 
maszynowe w czasie rzeczywistym bez-
pośrednio z Chmury. Jeśli jest to pożą-
dane, panel wizualizacji pracy maszyny 
może pokazać jej status, prędkość pro-
dukcji, oraz najnowszą historię pracy na 
danej zmianie roboczej.

Skalowalność w Chmurze
Gdy korzyści z wdrożenia programu 
Internetu przemysłowego zostały już 
zrozumiane, to następnym pytaniem, 
które zadaje większość organizacji, jest 
„Jak szybko mogę dokonać skalowania 
w górę swoich zasobów”. Skalowalność 
jest osiągana najlepiej poprzez wykorzy-
stanie rozwiązań w Chmurze. Dostawca 
usług w Chmurze zastosuje wirtualizację 
i przechowywanie danych jako usługę, 
oraz kolokację i inne techniki do dostar-
czania usług skalowalnych, w celu bez-
piecznego dostarczania  danych, anali-
tyki oraz aplikacji.

Wiele korzyści dla organizacji
Organizacja, która wykorzystuje 
dostawcę usług internetowych do swo-
jego programu Internetu przemysło-
wego, ma szanse odnieść korzyści, takie 
jak oszczędność czasu i kosztów, pozo-
stawanie nowoczesną i skoncentro-
waną na swojej podstawowej działal-
ności. Technologia Chmury oszczędza 
czas, ponieważ najlepsi dostawcy usług 
wykorzystują środowisko, w którym 
wielu użytkowników korzysta ze wspól-
nych zasobów (ang. multi-tenancy envi-
ronment), opracowane pod kątem pro-
gramów Internetu przemysłowego. 
Dostawcy ci mogą rozpocząć obsługi-
wanie producentów maszyn OEM i ich 
klientów zaledwie w ciągu tygodni czy 
miesięcy, ponieważ dodanie nowej orga-
nizacji nie wymaga dodatkowego pro-
gramowania. Czas jest często czynni-
kiem kluczowym, szczególnie wtedy, 
gdy celem programu Internetu przemy-
słowego danej organizacji jest osiągnię-
cie przewagi nad konkurencją w postaci 
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bycia pierwszymi na rynku (ang. first-
-to-market). Poza oszczędzaniem kosz-
tów zostaje ograniczone ryzyko, ponie-
waż dostawca usług w chmurze posiada 
doświadczenie w dostarczaniu podob-
nych rozwiązań.

Wykorzystanie technologii Chmury 
pozwala organizacjom zaoszczędzić 
wydatki, ponieważ dostawca usług roz-
kłada swoje koszty na wiele zbiorów 
usług, dostarczanych do wielu użyt-
kowników. Ten duży zbiór istniejących 
klientów oznacza, że usługi mogą być 
świadczone po mniejszych kosztach, niż 
jest to możliwe do osiągnięcia w przy-
padku równie dużego zbioru producen-
tów OEM.

Dostawca usług w Chmurze jest na 
bieżąco z gwałtownie ewoluującymi 
wymaganiami technologicznymi, obej-
mującymi bezpieczeństwo danych, sys-
temy operacyjne, smartfony i inne 
ważne detale. Organizacje, które wyko-
rzystują usługi takich dostawców, auto-
matycznie pozostają na bieżąco z tymi 
wymaganiami, bez ponoszenia dodat-

kowych kosztów utrzymania ruchu, lub 
zasobów wspierających system.

Być może najważniejszą korzyścią 
z partnerskiej współpracy z doświad-
czonym dostawcą usług w Chmu-
rze jest zdolność organizacji użytkow-
nika do pozostawania skoncentrowaną 
na tym, co jest dla niej ważne. Włącze-
nie do tego jakiegoś programu Inter-
netu przemysłowego jest dużym i złożo-
nym przedsięwzięciem. Poprzez partner-
stwo z doświadczonym dostawcą usług 
w Chmurze organizacja uzyskuje dostęp 
do doświadczenia tej firmy, jednocześnie 
pozostając skoncentrowaną na swojej 
podstawowej działalności.

Każda z powyższych korzyści jest 
istotnym argumentem przemawiają-
cym za współpracą z dostawcą usług 
w Chmurze w dziedzinie Internetu prze-
mysłowego. Gdy te korzyści zostaną 
połączone, to staje sie jasne, że naj-
krótszą drogą do skutecznego stworze-
nia programu Internetu przemysłowego 
jest posiadania usług dostarczanych 
z Chmury.

Spencer Cramer jest prezesem i dyrek-

torem generalnym firmy ei3 z siedzibą 
w Montvale (New Jersey, USA). Założył 
tę firmę w 1999 r. mając wizję monito-

rowania maszyn przez Internet. Portfolio 
aplikacji SaaS firmy ei3 obejmuje porów-

nywanie wydajności (ang. performance 
benchmarking), monitoring w czasie rze-
czywistym, oraz analitykę predykcyjną. 
Dziś aplikacje firmy ei3 są wykorzysty-

wane w tysiącach zakładów na całym 
świecie. Spencer Cramer jest członkiem 
organizacji Sustainable Packaging Coali-
tion (zrzeszającej szerokie grono produ-

centów, przedstawicieli środowisk nauko-

wych, agend rządowych I sektora logi-
stycznego, którym bliska jest wizja 
tworzenia opakowań zrównoważonych 
i rozwiązań środowiskowych w biznesie) 
oraz OMAC (Organization for Machine 
Automation and Control, organizacji zrze-
szającej specjalistów od automatyki ste-
rującej maszynami). Posiada licencjat 
(bachelor of science) z elektrotechniki, 
uzyskany na Uniwersytecie Wirginia.
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Jak zauważyło Stowarzyszenie Przemy-
słu Robotycznego (RIA, Robotic  
Industries Association) w niedaw-

      nym poście na blogu Robotics Online, 
co prawda roboty przemysłowe mogą 
być wykorzystywane do wielu różnych 
celów, jednak problemy napotykane przez 
firmy produkcyjne przy wdrażaniu tych 
maszyn są stosunkowo podobne. Zrozu-
mienie tych wspólnych problemów, któ-
rych doświadczają producenci inwestując 
w roboty, może pomóc im w przygotowa-
niu się na zainwestowanie w nowy sprzęt 
robotyczny.

Istnieją cztery typowe problemy zwią-
zane z robotyzacją zakładów przemysło-
wych.

1 Umiejętności i szkolenia pracowników.
Gdy w zakładzie przemysłowym wdra-

żane są nowe systemy robotyczne, to od 
pracowników tego zakładu wymaga się 
nowych umiejętności. Wielu z tych ludzi 
będzie musiało zosta

 przeszkolonych z pracy w nowym oto-
czeniu, poza tym trzeba będzie zatrud-

nić nowych pracowników – posiadających 
odpowiednie wykształcenie, certyfikaty 
oraz doświadczenie w robotyce.

2 Kwestie BHP.
Roboty przemysłowe wprowadzają 

wiele nowych zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy. W kwestii bez-
pieczeństwa pracy z robotami istnieją 
zarówno ścisłe regulacje jak i surowe 
kary. Firmy produkcyjne muszą się na to 
przygotować przed zainstalowaniem robo-
tów w zakładach, aby zapewnić spełnie-

nie wymagań określonych przepisami 
BHP oraz stworzyć bezpieczne środowisko 
dla pracowników.

3 Wyznaczenie budżetu na nowy sys-
tem.

Typowo roboty przemysłowe wymagają 
poniesienia dużych kosztów inwestycyj-
nych, chociaż ceny systematycznie spa-
dają. W oczekiwanym okresie uzyskania 
zwrotu z inwestycji (ROI) poziomy sprze-
daży oraz wolumeny produkcji firmy 
muszą pozostać stabilne, aby zrekompen-
sować koszty inwestycji początkowej.

4 Zarządzanie przepływem roboczym 
produktu.

Istnieje wiele czynników do przeanalizo-
wania przy określaniu, jak będą wyglą-
dały przepływy robocze produktu po zain-
stalowaniu robota. Orientacja i prędkość 
prezentacji części robotom muszą być 
dokładnie obliczone, aby zapewnić mak-
symalną wydajność produkcji ale bez jej 
nadmiernego zwiększenia, aby istniejące 
systemy mogły ją obsłużyć.

Umiejętności pracowników, nowe pro-
tokoły BHP, wyznaczanie budżetu oraz 
zarządzanie przepływami roboczymi pro-
duktów to kilka z najważniejszych proble-
mów dla producentów, którzy zamierzają 
wdrożyć systemy automatyki wykorzy-
stujące roboty przemysłowe. Wdrażanie 
robotów jest znacznie bardziej skompli-
kowane od zwykłego zakupienia i zinte-
growania tych maszyn. Producenci muszą 
być przygotowani na wymienione wyżej 
problemy, aby wydobyć jak najwięcej ze 
swoich systemów automatyki.

Niniejszy artykuł oryginalnie pojawił się 
na blogu Robotics Online. Stowarzysze-
nie Przemysłu Robotycznego (RIA) jest czę-
ścią Stowarzyszenia Na Rzecz Postępów 
w Automatyzacji (A3), będącego partnerem 
CFE Media ds. treści.

Wdrażanie robotów – cztery 
problemy do rozwiązania dla 
firm przemysłowych
Wdrażanie robotów przemysłowych w zakładzie nie polega tylko na 
prostym zakupieniu robota i podłączenie go. Istnienie wiele różnych 
problemów finansowych i logistycznych, które należy przeanalizować 
zanim robot zostanie zakupiony i będzie mógł być efektywnie 
wykorzystany do zautomatyzowania prac w fabryce.

ROBOTYKA
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P rzed wysłaniem zapytania ofer-
towego do integratora systemów 
należy przejść przez opisane poni-

żej pięć etapów, co zapewni nam suk-
ces we wdrożeniu systemu robotycz-
nego. Pominięcie tych działań często daje 
w wyniku projekty, które są zbyt okro-
jone, zbyt rozciągnięte w czasie lub nigdy 
nie są uruchamiane. System robotyczny 
to duża inwestycja, tak więc zasługuje na 
specjalne przeanalizowanie i poświęcenie 
odpowiedniej ilości czasu na planowanie.

ETAP 1. Uzyskanie poparcia dla 
projektu w całej firmie.
W firmie istnieje wiele osób oraz działów, 
na których pracę będzie miało wpływ 
wprowadzenie robotów. Przed rozpoczę-
ciem jakichkolwiek działań sprawa ta 
musi być przedyskutowana, zaś ludzie 
poinformowani. Dotyczy to dyrekcji, per-
sonelu kierowniczego w fabryce, inżynie-
rów, techników produkcji, informatyków, 
kierowników działów BHP, personelu hali 
fabrycznej oraz działu kadr. Każdy, na 
kogo wpływ będzie miał zakup, zainstalo-
wanie, praca i konserwacja systemu robo-
tycznego, musi od początku brać udział 
w tej dyskusji.

Sprawą kluczową jest, aby każdy rozu-
miał podstawowe fakty na temat roboty-
zacji – że posiada ona krótki okres zwrotu 
z inwestycji (ROI), może otworzyć nowe 
możliwości dla firmy oraz, że nie zastę-

puje ona pracowników linii produkcyj-
nych. Zawsze będą istniały zadania, któ-
rych robot nie potrafi wykonać. Roboty 
mogą natomiast przejąć wykonywanie 
monotonnych i niebezpiecznych prac, co 
pozwoli ludziom realizować ambitniej-
sze zadania, takie jak kontrola jakości 
i obsługa robotów.

ETAP 2. Uzyskanie konsensusu 
na temat definicji sukcesu.

Aby uzyskać akceptację od wielu stron 
i zarządzać oczekiwaniami ważne jest aby 
uzgodnić, jakie są kryteria sukcesu pro-
jektu. Najważniejszym miernikiem jest 
tu często wskaźnik ROI, zaś przecięt-
nie firmy przyjmują dwa lata, jako odpo-
wiedni okres zwrotu z inwestycji. Przy 
obliczaniu ROI uwzględnia się wiele czyn-
ników poza porównaniem kosztów robo-
czogodziny pracy operatora z kosztami 
kapitałowymi robota. Czynniki te to:

a. Zwiększona produkcja.
Zdolność robota do pracy przez cały czas 
na tym samym poziomie stanowi poten-
cjał do zwiększenia wydajności linii pro-
dukcyjnej. Jeśli dana firma znajduje 
się w takiej sytuacji, że może sprzedać 
wszystko co wyprodukuje, zaś ogranicze-
niem mocy produkcyjnych są możliwości 
człowieka, to wykorzystanie robota auto-
matycznie spowoduje wyprodukowanie 
większej ilości znajdujących nabywców 

John Burg

Robotyka - 5 etapów na drodze 
do sukcesu we wdrażaniu 
robotów w przemyśle

ROBOTYKA
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wyrobów i w konsekwencji zwiększenie 
zysków firmy.

Więcej sprzedanych wyrobów może 
oznaczać szybkie zwiększenie dochodów 
firmy i drastycznie skrócić okres zwrotu 
z inwestycji w roboty. Możliwość zwięk-
szenia produkcji może dać firmie oka-
zję do poszukania nowych klientów 
a nawet uzyskania większego popytu na 
jej wyroby, co doprowadzi do uzyskania 
dalszych zysków, które będą uzasadniały 
nabycie robota.

b. Zmniejszone koszty jednostkowe pro-
dukcji.
Przeciętnie materiały stanowią 75% kosz-
tów produktu, pozostałe 25% stanowi 
robocizna. Zastosowanie robota może zre-
dukować koszty materiałowe poprzez 
wyeliminowanie wybrakowanych pro-
duktów oraz robocizny wymaganej do 
poprawek. Szybkość i niezmiennie wysoki 
poziom pracy robota powoduje, ze obra-
biane części przechodzą przez proces pro-
dukcyjny znacznie szybciej w ciągu całej 

zmiany roboczej, co redukuje koszty jed-
nostkowe produkcji.

c. Zmniejszone ryzyko zranienia ludzi.
BHP jest bardzo poważną kwestią 
w zakładach produkcyjnych. Nawet sto-
sunkowo małe uszkodzenie ciała może 
kosztować firmę tysiące dolarów, nato-
miast poważne urazy mogą kosztować 
setki tysięcy dolarów.

Gdy robot wykonuje najbardziej nie-
bezpieczne zadania to może on zmniej-
szyć ryzyko zranienia ludzi o poniesienie 
związanych z tym kosztów. Często trudno 
jest przełożyć bezpieczeństwo na pienią-
dze, ale należy tu rozważyć następujące 
koszty:

 → Jakie są przeciętne koszty odszkodowania 
dla pracownika?

 → Jaki jest potencjalny wzrost kosztów ubez-
pieczenia po wystąpieniu wypadku w fir-
mie?

 → Jakie są koszty zatrudnienia i przeszkole-
nia tymczasowego pracownika na zastęp-
stwo?

ETAP 3. Uzyskanie konsensusu 
na temat definicji niepowodzenia 
projektu.

Aby obliczyć opłacalność zainstalowa-
nia robota konieczne jest, aby wszystkie 
zainteresowane strony uzgodniły akcepto-
walne kryteria tolerancji niepowodzenia 
projektu. Jeśli robot nie będzie spełniał 
uzgodnionych kryteriów sukcesu, to jaki 
będzie poziom, na którym proces będzie 
traktowany jak niepowodzenie?

Często możliwość wywierania przez 
roboty negatywnego wpływu na jakość 
wyrobów może spowodować, że firma 
nie zdecyduje się na przejście na pro-
dukcję zrobotyzowaną. Jeżeli produk-
cja danego wyrobu związana jest z takimi 
niuansami, które są najlepiej dopasowane 
do pracownika, który potrafi dokonać 
oceny w ułamku sekundy albo manipu-
lować komponentami, to robot może nie 
wyprodukować części o tej samej jakości 
co człowiek. Jednak w tych przypadkach 
proces produkcyjny prawdopodobnie nie 

www.controlengineering.pl
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jest wystarczająco jednolity, aby mógł 
być zautomatyzowany.

Gdy jakiś proces nie jest realizowany 
efektywnie i bez przeszkód bez pew-
nych interwencji operatora, który kory-
guje odchyłki, to problemy te sa rzadko 
rozwiązywane przez zautomatyzowanie 
procesu. Jeśli operator dokonuje dostro-
jeń parametrów procesu wykorzystując 
instynkt oraz tzw. wiedzę plemienną (tri-
bal knowledge, każda niezapisana infor-
macja, która nie jest powszechnie znana 
innym osobom w firmie), to te problemy 
muszą być rozwiązane przez wprowadze-
niem automatyzacji.

ETAP 4. Przygotowanie budżetu 
na inwestycję.

Przed wyznaczeniem takiej kwoty na 
inwestycję, na jaką firma może sobie 
pozwolić, niezbędne jest określenie 
potencjalnych oszczędności. Wyznacze-
nie budżetu wymaga prawidłowego osza-
cowania potencjalnych kosztów i warto-
ści sprzedaży, tak więc należy wziąć pod 
uwagę następujące kwestie:

a. Zmniejszenie kosztów pracy.
Może wydawać się nieskomplikowa-

nym obliczenie kosztów pracy opera-
tora tylko na podstawie jego wynagrodze-
nia za godzinę. Jednak istnieje wiele kosz-

tów ukrytych związanych z zatrudnianiem 
operatorów. Koszty te bywają często prze-
oczone. W rzeczywistości te koszty powią-
zane są często wyższe, niż samo wynagro-
dzenie pracownika. Są to:

 → Benefity pracownicze, takie jak ubezpie-
czenie zdrowotne.

 → Wynagrodzenia za urlopy.
 → Koszty pracy personelu nadzorującego.
 → Koszty ponoszone przez zakład, takie jak 
np. ogrzewania czy oświetlenia.

 → Koszty pracy działu kadr, zatrudniającego 
nowego pracownika.

 → Koszty szkoleń pracownika.
 → Koszty ubezpieczenia od ryzyka.

b. Możliwość osiągnięcia większych 
zysków przez firmę.

c. Możliwość zwiększenia produkcji. 
Jeśli wykorzystanie robota może zwięk-
szyć produkcję wyrobów, które natych-
miast znajdują nabywców, to ten poten-
cjał nowego wolumenu produkcji musi 
być uwzględniony w obliczeniu wskaź-
nika ROI i być przeanalizowany w pro-
cesie wyznaczania budżetu.

d. Koszty dodatkowe.

e. Możliwość wystąpienia sytuacji, że 
na samym początku robot będzie wyma-
gał zakupu pewnych akcesoriów oraz 

innego związanego z nim wyposażenia. 
Są to początkowe nakłady kapitałowe, 
które zwrócą się wielokrotnie w długim 
okresie czasu.

ETAP 5. Należy zbierać 
informacje.

Posiadanie wszystkich odpowied-
nich informacji uczyni instalację robota 
szybszą i łatwiejszą. Integrator robotów 
będzie wymagał tych danych w celu zale-
cenia odpowiedniego sprzętu i oszacowa-
nia kosztów. Dane, które należy zebrać 
zawczasu, obejmują: modele 3D produ-
kowanych części, rysunki techniczne 2D 
produkowanych części z tolerancjami, 
specyfikacje materiałów wraz z uwagami, 
definicje prac, opisy maszyn i osprzętu, 
instrukcje obsługi, typy, dane techniczne 
i rysunki maszyn oraz zdjęcia i filmiki 
wideo, które obrazują rzeczywistą sytu-
ację w zakładzie.

Dodatkowe informacje nie tech-
niczne mogą być tak samo użyteczne, 
jak usprawnianie procesu produkcji za 
pomocą robotów. Informacje te obejmują: 
czas taktu (ang. takt time, T/T, w Lean 
Manufacturing przedział czasu lub często-
tliwości, z jaką użytkownik zażąda goto-
wego produktu), czas cyklu (C/T), czać

 produkcji. Po określeniu wszystkich 
kryteriów sukcesu i niepowodzenia oraz 
zebraniu potrzebnych danych nadcho-
dzi czas na wynajęcie integratora syste-
mów robotycznych. Dobry integrator zada 
wiele pytań i dogłębnie przeanalizuje pro-
ces, zanim dokona jakichkolwiek reko-
mendacji. Doświadczony integrator, który 
widział już wiele aplikacji automatyki, 
będzie najlepszym konsultantem, dostar-
czając firmie rzeczywistych przykładów 
uzyskania sukcesu w praktyce.

Należy wybrać takiego integratora, 
który chce zbudować relacje z naszą 
firmą, zamiast wykonywania jednorazo-
wych projektów, ponieważ jego podsta-
wowa wiedza o firmie uczyni przyszłe 
projekty łatwiejszymi.

John Burg, pracował wraz ze swoim 
ojcem, gdy w 1983 r. założył własną 
firmę z branży automatyki. Firma ta roz-
rosła sie i dziś pod nazwą Acieta LLC jest 
jedną z wiodących w USA z branży inte-
gracji robotów.

CE

↗ Instalowanie robotów w fabryce nie jest tylko kwestią ludzi i maszyn; jest to także strategiczne 
spojrzenie na takie kwestie, jak sukces i niepowodzenie. Zdjęcie: Acieta.

ROBOTYKA
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STEROWANIE

W spółczesna automatyka – 
zarówno od strony sprzęto-
wej, jak i oprogramowania – 

zapewnia wysoki poziom integracji funkcji 
w stosunku do działających w odosobnie-

niu, zewnętrznych sterowników maszyn. 
Dlatego też istnieje potrzeba zapewnienia 
zintegrowanego rozwoju i stworzenia śro-
dowiska programistycznego, które będzie 
dostępne i spójne.

Nie wystarczy jedynie dokonać wyboru 
standardowego, jednolitego języka progra-
mowania – to jest możliwe tylko w przy-
padku prostych aplikacji. Nowoczesne 
systemy i urządzenia automatyki maszyn 
wymagają kompleksowej integracji inter-
fejsu użytkownika (HMI) HTML5, ukła-
dów I/O, logiki sekwencyjnej, bezpie-
czeństwa ruchu i sieci, czujników wizyj-
nych, bezpiecznej robotyki, monitoringu 
zapotrzebowania i zużycia energii oraz 
stanu podzespołów, komunikacji maszyny 
z maszyną, koordynacji z wieloma modu-
łami produkcji i inteligentnego systemu 
śledzenia, a także komunikacji z chmurą, 
urządzeniami peryferyjnymi i panelami 
sterowania.

Tych wymagań nie są w stanie speł-
nić proste urządzenia sterowania. Dla-
tego właśnie istnieje rosnąca potrzeba 
integracji funkcji raportowania, zarządza-
nia bazami danych i symulacji maszyn 
wewnątrz jednego systemu, a także nie-
zbędna jest ciągła optymalizacja pracy 
zarówno poszczególnych maszyn, jak 
i całych procesów, poprzez stosowanie 
cyfrowych bliźniaków.

Te możliwości wymagają z kolei holi-
stycznego podejścia do platform pro-
gramowych automatyki, które są skalo-
walne, modułowe, udokumentowane, 
zdolne do ponownego zastosowania i zbu-
dowane w oparciu o języki programowa-
nia standardu IEC 61131-3. Obecnie 
firmy branży automatyki oferują najnow-
sze technologie i wszechstronne możliwo-
ści funkcjonalne, takie jak jednoosiowe 

John Kowal

Programowanie sterowników
Nieustannie dokonujący się postęp w dziedzinie oprogramowania 
i sprzętu komputerowego przyczynia się do zmniejszenia ilości zadań 
związanych z programowaniem i zapewnia większą użyteczność, 
możliwość konfiguracji, skalowalność, komunikację w tle pomiędzy 
programami oraz możliwość łatwego budowania, tworzenia 
środowiska symulacyjnego lub cyfrowych bliźniaków 
dla wybranych procesów przemysłowych.

↗ Rys. 1. Dynamiczny interfejs HMI, z elementami takimi jak skalowanie grafiki wektorowe, 
pomaga w ilustrowaniu zaawansowanych procesów wytwarzania.
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i dwuosiowe manipulatory, urządze-
nia CNC, urządzenia z funkcjami recipe 
i alarmami, zarządzaniem oraz możli-
wością przeprowadzania prób audytów, 
standardami przemysłowymi (PackML od 
OMAC Packaging Workgroup) oraz dia-
gnostyką sieci.

Wiele z wymienionych narzędzi było-
kiedyś dostępnych tylko jako zewnętrzne 
oprogramowanie, ale obecnie jest już 
standardowym wyposażeniem wielu roz-
wiązań, które pomagają w implementacji 
automatyki.

Animowany interfejs użytkownika
Dynamiczna zawartość interfejsu użyt-
kownika sprawia, że łatwiej jest ilustro-
wać skomplikowane procesy wytwarza-
nia. Jedna z możliwości to wykorzystanie 
widżetów pozwalających na wizualizację 
wbudowanych, skalowalnych i wektoro-
wych grafik XML (SVG) lub konwerto-
wanie danych 2D z systemów CAD.

Użytkownik za pomocą techniki 
„przesuń i upuść” może dodać widżet 
na żądanej stronie interfejsu i go skonfi-
gurować. Podczas pracy animacje mogą 

być kontrolowane przez program. Obra-
canie, przejścia oraz ruch może wyko-
rzystywać jeden plik SVG, co skraca 
czas i koszty związane z utworzeniem 
sekwencji różnych obrazów. Ponieważ 
pliki graficzne SVG są stworzone w for-
macie grafiki wektorowej, zachowują 
wysoką rozdzielczość bez straty jakości 
po ich powiększeniu.

Zarządzanie wariantami systemu 
dla różnych maszyn
W dowolnym czasie, bez najmniejszej 
ingerencji w kod, możliwe jest zwiększe-
nie liczby wejść i wyjść (I/O) w istnieją-
cych programach poprzez implementa-
cję rozwiązań modułowych. Można tego 
dokonać przed dostarczeniem maszyny 
lub nawet w trakcie jej pracy, co uprasz-
cza proces zarządzania maszynami i two-
rzenia wariantów sprzętowych. Konfigu-
racje różnych wariantów konfiguracyj-
nych wejść/wyjść (I/O) można generować 
za pomocą systemu ERP (enterprise reso-
urce planning) lub innego, starszego sys-
temu zarządzania. Nie potrzeba żadnych 
narzędzi inżynierskich, nawet wówczas, 

gdy dołączone zostaną zewnętrzne dyski 
lub moduły.

Dodatkowe warianty i opcje mogą być 
konfigurowane bezpośrednio na maszynie 
za pomocą odpowiednich narzędzi. Nie-
które z takich środowisk konfiguracyjnych 
zawierają narzędzie pozwalające na pro-
gramowanie danej opcji w języku logiki 
drabinkowej, bez wpływu na standar-
dową aplikację danej maszyny. Maszyna 
może zostać uruchomiona bez potrzeby 
modyfikacji oryginalnego oprogramo-
wania, co zapewnia niezbędną elastycz-
ność użytkownikowi, przy jednoczesnej 
integralności rozwiązań wprowadzonych 
przez producenta sprzętu (OEM).

Zintegrowana wizja
Kolejnym trendem jest integracja kamer 
z programem sterującym maszyną. Doty-
czy to tzw. inteligentnych kamer, oświe-
tlenia i zaawansowanych algorytmów 
przetwarzania obrazu. Takie rozwiązanie 
pozwala na trwającą zaledwie tysięczne 
części sekundy synchronizację między 
tym, co „widzi” maszyna za pośrednic-
twem kamer, a innymi komponentami 

↘ Rys. 2. Konfiguracje róż-
nych wariantów wejść/
wyjść (I/O) można gene-
rować za pomocą systemu 
ERP lub innego, starszego 
systemu zarządzania bez 
potrzeby użycia specjali-
zowanych narzędzi inży-
nierskich.

Opcja 1

Opcja 2
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automatyki, z wykorzystaniem jednego 
narzędzia inżynierskiego i jednej aplikacji 
do zarządzania.

Raporty PDF
Platformy do komunikacji mogą być wbu-
dowane w system sterowania i auto-
matycznie generować raporty w forma-
cie PDF. Funkcje raportowania groma-
dzą dane statystyczne dotyczące pracy 
maszyn i informacji z wszystkich rodza-
jów oprogramowania wykorzystywanego 
przez platformę sterującą. Dane, wygląd 
i treść raportu można spersonalizować, 
a użytkownik może sam zdefiniować sto-
sowany język i jednostki miary.

Konfiguracja wyglądu raportu to moż-
liwość personalizacji wedle określonych 
potrzeb użytkownika. Integralną czę-
ścią tak generowanych raportów mogą 
być elementy graficzne, takie jak rysunki 
i tabele. Aby chronić plik przed nie-
autoryzowanym dostępem, może on 
zostać zaszyfrowany. Raporty mogą być 
automatycznie wysyłane pocztą elek-
troniczną o ustalonej porze lub też 
wtedy, gdy zajdzie konkretne zdarze-
nie. Ponadto raporty mogą być zapisy-
wane na zewnętrznych pamięciach jak 
pendrive USB lub wysyłane bezpośrednio 
z maszyny do drukarek w sieci.

← Rys. 3. Platformy komunikacji mogą 
zostać wbudowane w system sterowa-
nia i automatycznie generować raporty 
w postaci plików PDF. Istnieją rozwiązania 
służące personalizacji raportów według 
potrzeb poszczególnych użytkowników.

← Rys. 3. Rys. 4. Z pomocą narzędzi do inte-
gracji baz danych możliwa jest archiwiza-
cja danych w bazie danych pochodzących 
bezpośrednio z urządzeń w fabryce. Uła-
twia to zarządzanie dużą ilością danych.
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Zarządzanie danymi
Implementacja baz danych w aplikacjach 
obsługi maszyn i procesów jest łatwiej-
sza, jeśli wykorzystuje się w tym celu 
narzędzia do tego przeznaczone. Dane, 
parametry, logi zdarzeń z fabryki mogą 
być archiwizowane w bazie danych, nie-
zależnie od tego, czy baza danych znaj-
duje się w fabryce, czy na serwerach 
w chmurze. Upraszcza to zarządzanie 
dużymi ilościami danych, co jest bar-
dzo ważne w przypadku pozyskiwa-
nia danych na potrzeby Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) i analizy danych.

Maszyny produkcyjne generują 
ogromne ilości danych, które aby były 
przydatne, muszą być odpowiednio prze-

twarzane i analizowane, przedstawiane 
graficznie, archiwizowane lub przekazy-
wane do innych działów w celu obróbki.

Wyposażenie systemu sterującego 
w interfejs bazy danych umożliwia prze-
syłanie danych bezpośrednio ze sterow-
nika do bazy danych. Popularne funk-
cje bazy danych, takie jak przechowy-
wanie procedur, pozwalają na tworzenie 
kluczowych wskaźników efektywności 
(KPI), co przyczynia się do optymalizacji 
procesów produkcyjnych.

Symulacja i cyfrowy bliźniak
Programowanie automatyki nie jest 
ograniczone do programów napisa-

STEROWANIE



nych dla poszczególnych maszyn. Obec-
nie dotyczy ono zintegrowanych syste-
mów produkcji, takich jak następna gene-
racja inteligentnych rozwiązań śledzących 
– istoty koncepcji maszyn samoadaptacyj-
nych.

Warto rozważyć wykonanie oprogra-
mowania automatyki niezależnie kontro-
lującego np. poszczególne produkty trans-

portowane na wózkach, skoordynowane 
z dziesiątkami lub setkami innych przeno-
śników. 

Każda stacja robocza reprezentuje 
jeden moduł maszyny, a wszystkie jej 
funkcje sterujące i funkcje podrzędne 
dotyczą każdego produktu, modułu pro-
dukcyjnego i całego systemu.

Wbudowane oprogramowanie do 
symulacji jest przydatnym narzędziem do 
wizualizacji, analizy i optymalizacji sys-
temu transportującego. Ułatwia wykony-
wanie zadań inżynierskich i redukuje czas 
potrzebny do rozwoju nowych systemów 

transportujących i bardziej efektywnego 
wykorzystania już istniejących. Zintegro-
wane oprogramowanie symulacji bazuje 
na programowaniu procesowym (ukierun-
kowanym na proces).

Te narzędzia symulacyjne zapewniają, 
że transportery się nie zderzają, nie prze-
kraczają wirtualnych barier, ani nie naru-
szają zdefiniowanych ograniczeń pręd-
kości. Można również wdrożyć śledze-
nie zgodne z FDA. Oprogramowanie może 
łączyć dane produktu z odpowiednimi 
wózkami transportowymi i umożliwić śle-
dzenie procesu produkcyjnego.

Gdy są tworzone aplikacje systemu 
transportowego z wykorzystaniem progra-
mowania zorientowanego na proces, inży-
nier programista określa zasady zachowa-
nia się transporterów na torze. Reguły te 
stają się aktywne, gdy transporter prze-
chodzi przez wirtualne punkty wyzwala-
jące. Dzięki temu implementacja sekwen-
cji ruchu staje się bardziej efektywna, 
a w przypadku poszczególnych transpor-
terów ilość pracy poświęconej na progra-
mowanie jest mniejsza.

Dzięki zintegrowanej symulacji pro-
gramista systemu transportowego może 
przeprowadzić testy w celu określenia 
optymalnej liczby transporterów i ich 
prędkości, by zmaksymalizować ich pro-
duktywność. To samo oprogramowanie 
systemowe jest wykorzystywane zarówno 
w symulacji, jak i w rzeczywistym zasto-
sowaniu, co w dowolnym momencie 
umożliwia przełączanie się między symu-
lacją a rzeczywistym funkcjonowaniem 

systemu. Wizualizować można również 
sposób, w jaki transporter współpracuje 
z maszynami.

Zintegrowana platforma 
automatyki
Przykłady dostępnych dla programisty 
sposobów automatyzacji maszyn poka-
zują, jak daleko poza samodzielne działa-
nie maszyny wybiega współczesne opro-
gramowanie i narzędzia. Nie jest to już 
jedynie kwestia wyboru między logiką 
drabinkową a językiem C. Chodzi o wybór 
zintegrowanej platformy automatyki, 
która dostarcza cały pakiet konfigurowal-
nego oprogramowania do kompleksowego 
zarządzania pracą maszyn, a nie jedynie 
ich sterowania.

Dla architekta sieci opracowanie tych 
funkcji niezależnie dla każdego rodzaju 
maszyny byłoby w najlepszym przypadku 
zniechęcające, a w rzeczywistości nieprak-
tyczne. Jednocześnie tego rodzaju nowe 
funkcje oprogramowania są niezbędne 
do realizacji koncepcji „maszyny połą-
czonej”, nie wspominając już o produk-
cji wykorzystującej technologię Przemy-
słowego Internetu Rzeczy. Rozwiązania 
przedstawione w artykule są zaprojekto-
wane w celu stworzenia maszyn zdolnych 
do obsługi nowych cyfrowych modeli biz-
nesowych.

Implementacja baz 
danych w aplikacjach 
obsługi maszyn i proce-
sów jest łatwiejsza, jeśli 
wykorzystuje się w tym 
celu narzędzia do tego 
przeznaczone. 

www.controlengineering.pl
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Jake Henn P roducenci przemysłowi w coraz 
większym stopniu uświadamiają 
sobie, że zmieniająca się sytuacja 

rynkowa i niezwykle szybki postęp tech-
nologiczny zmuszają ich do przeprowa-
dzenia modernizacji lub nawet migracji 
posiadanych przestarzałych i niewspiera-
nych już rozproszonych systemów stero-
wania (DCS).

Jak się to wszystko zaczęło?
W 1959 r. rewolucja technologii kompu-
terowych spotkała się z rewolucją przemy-
słową, gdy w rafinerii należącej do firmy 
Texaco Port Arthur (stan Texas, USA) zain-
stalowano pierwszy przemysłowy kompute-
rowy system sterowania. W ciągu następnych 
30 lat przemysłowe systemy sterujące proce-
sami technologicznymi i produkcji dokonały 
sukcesywnej migracji z automatyki opartej na 
siłownikach pneumatycznych i przekaźniko-

wych układach logicznych, ku rozproszonym 
systemom sterowania (DCS), oferowanym 
i dostarczanym przez różnych producentów.

W tym okresie najnowocześniejsze sys-
temy wykorzystywały różne technologie ofe-
rujące znaczną wartość dodaną, takie jak gra-
ficzne wyświetlacze operatorskie oraz ulep-
szone oprogramowanie do analizy danych. 
Wdrożono i przetestowano nowe strategie 
automatyki, które znacznie skróciły czaso-
chłonność prac inżynierskich oraz umożliwiły 
szybsze reagowanie na sytuacje alarmowe 
i skuteczniejszą diagnostykę – również pre-
dykcyjną. Producenci systemów DCS mogli 
z czasem zagwarantować coraz dłuższe czasy 
bezawaryjnej eksploatacji swoich solidnych 
systemów.

Jednak obecnie ci sami producenci syste-
mów DCS skonsolidowali swoje przestarzałe 
produkty lub nawet zaprzestali ich wytwa-
rzania. Z kolei firmy przemysłowe zależne 
od technologii DCS zdają sobie sprawę, 
że migracja na nowe systemy automatyki 
jest trudna, a sam proces bardzo złożony 
i delikatny. Jeśli bowiem system DCS jest 
„mózgiem” zakładu, to migracja ta niesie ze 
sobą pewne ryzyko, analogicznie do operacji 
przeprowadzanej na ludzkim mózgu. Skoro 
istnieje takie ryzyko, to dlaczego firma prze-
mysłowa miałaby zdecydować się na migra-
cję – wymianę systemu sterowania? Odpo-
wiedź jest dwojaka:

 → W celu uniknięcia ponoszenia wysokich 
kosztów i ryzyka związanego z utratą kon-
troli nad procesem.

 → W celu wykorzystania innowacyjnych 
technologii, które niosą ze sobą wartość 
dodaną, czyli przede wszystkim zwięk-
szają efektywność operacyjną i ulepszają 
funkcjonowanie zakładu.

Jednak nawet wiedząc, że migracja sys-
temu sterowania jest konieczna, aby firma 
pozostała konkurencyjna, wśród jej kierow-
nictwa może utrzymywać się niepewność 
i zwątpienie w trakcie realizacji tego pro-

Najlepsze praktyki

Migracja rozproszonych 
systemów sterowania (DCS)
Zastosowanie nowoczesnych technologii i modernizacja rozproszonych systemów sterowania to klucz do 
wejścia zakładów przemysłowych w XXI wiek.

↗ Firmy przemysłowe zależne od technologii DCS zdają sobie sprawę, że migracja systemów ste-
rowania jest trudna, zaś jej proces delikatny, jednak warto ją przeprowadzić, ponieważ koszty 
utraty kontroli nad procesem są znacznie wyższe. 
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cesu, szczególnie w przypadku, gdy liczba 
fachowców wśród personelu zakładu jest 
ograniczona. Migracja oznacza bowiem 
wiele dodatkowej pracy do wykonania. Bez 
posiadania odpowiedniego zespołu eksper-
tów, którzy potrafią zaplanować i zreali-
zować modernizację systemu sterowania, 
ryzyko dla firmy jest wysokie. Tak więc 
należy przeanalizować ryzyka nieodłącz-
nie związane z migracją oraz uzyskać odpo-
wiedź na pytanie, w jaki sposób moder-
nizacja systemu sterowania może pomóc 
w pokonaniu przeszkód na drodze firmy.

Ryzyka związane z migracją  
systemu sterowania
Przestarzały sprzęt automatyki jest głów-
nym czynnikiem napędowym do podję-
cia działań aktualizacji lub migracji sprzę-
towej czy systemowej. Jeśli sprzęt ulega 
awarii, to związane z tym ryzyko może być 
ogromne – zarówno z perspektywy bezpie-
czeństwa, jak i finansowej. Nowoczesne 
przyrządowe systemy bezpieczeństwa (SIS) 
pomagają w uniknięciu sytuacji kryzyso-
wych, szczególnie w razie awarii systemu 
DCS. Jednak systemy te są rzadko testo-
wane pod kątem wyłączania całej jednostki 
procesowej, takiego jak podczas awarii ste-
rownika redundantnego, gdy elementy 
wykonawcze (siłowniki) próbują powrócić 
do trybu pracy bezpiecznego w przypadku 
awarii (failsafe mode).

Poza problemami związanymi z bezpie-
czeństwem, gdy zakład przerywa pracę, 
nie przynosi dochodów. Przestoje niezwią-
zane z zaplanowanymi pracami konserwa-
cyjnymi czy przestawieniem produkcji są 
zawsze bardzo kosztowne. 

Starszy sprzęt DCS, chociaż solidny 
i trwały, ma jednak ograniczony czas eks-
ploatacji i po wielu latach użytkowania 
wzrasta ryzyko jego uszkodzenia, a pew-
nego dnia ulegnie wreszcie awarii. Coraz 
więcej elementów i części zamiennych 
do takich systemów jest już niedostęp-
nych. Jeśli zakład potrzebuje części zamien-
nych, to kończy się to ryzykownym zaku-
pem droższych i mniej niezawodnych czę-
ści przez Internet.

Innym finansowym czynnikiem napę-
dowym modernizacji czy migracji systemu 
sterowania jest coraz większy brak fachow-
ców oraz ograniczone możliwości serwiso-
wania sprzętu i oprogramowania starszych 
systemów. W ciągu lat inżynierowie auto-
matycy oraz technicy mający doświadcze-
nie w starszym systemie DCS przeszli na 
nietechniczne stanowiska pracy lub doszli 

do wieku przedemerytalnego. W sytuacji 
gdy wsparcie i szkolenie ze strony produ-
centów OEM systemów automatyki jest 
niewielkie, powstaje problem zarówno 
z eksploatacją istniejących systemów, jak 
i dodawaniem do nich nowych elementów 
w przyszłości. Wypełnienie tej luki może 
być trudne i kosztowne, ponieważ zapo-
trzebowanie na doświadczonych i posiada-
jących odpowiednią wiedzę inżynierów jest 
duże, a ich zarobki są wysokie.

Muszą być także zbadane słabe punkty 
zainstalowanych systemów pod wzglę-
dem cyberbezpieczeństwa. Starsze sys-
temy automatyki pochodzą z czasów, gdy 
zakładano, że istniejące wówczas fizyczne 
odizolowanie sieci przemysłowych od sieci 
teleinformatycznych i Internetu (air gap) 
zabezpiecza zakłady przed zagrożeniami 
z zewnątrz. Jednak wraz z nadejściem 
i wdrażaniem idei Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT) świat systemów sterują-
cych procesami technologicznymi i produk-
cji został dziś połączony ze światem sie-
ciowych systemów dla biznesu oraz usług 
komercyjnych. Istnieją technologie i narzę-
dzia do zabezpieczania, zarządzania, ana-
lizowania, śledzenia oraz raportowania 
informacji i danych procesowych związa-
nych z automatyką. Jednak, ponieważ ich 
efektywne wykorzystanie wymaga połącze-
nia sieci przemysłowych z Internetem (czyli 
zlikwidowania poprzedniej izolacji), starsze 
systemy sterowania są podatne na cyberw-
łamania i stwarzają ogromne zagrożenie 
dla każdego zakładu.

Faktem jest, że w pewnym punkcie – 
w którym teraz znajduje się wiele zakła-
dów – koszty utrzymywania starszych sys-
temów sterowania przekraczają koszty ich 
modernizacji czy migracji.

Wpływ modernizacji systemów 
sterowania na zakłady 
przemysłowe
Współczesne technologie stwarzają oka-
zje do zwiększenia stopnia wykorzysta-
nia posiadanych zasobów i pełnej realizacji 
korzyści z analityki Big Data, coraz więk-
szej mocy obliczeniowej procesorów i coraz 
większego usieciowienia zakładów. Wiele 
starszych systemów sterowania jest uza-
leżnionych od firmowych struktur danych, 
które nie pozwalają na inter-

operacyjność systemów. Coraz częściej 
producenci chcą wykorzystywać te dane na 
różne sposoby, w tym do analizy, obliczeń 
środowiskowych i monitoringu, integra-
cji planowania zasobów przedsiębiorstwa 

(ERP), zarządzania zasobami, konserwacji 
prognozowanej, technologii cyfrowych bliź-
niaków oraz różnych innych aplikacji IIoT. 
Przy starszej infrastrukturze systemowej 
nie zawsze jest to możliwe, zaś nowoczesne 
systemy sterowania dostarczają dokładne 
dane w czasie rzeczywistym, co umożli-
wia ich wykorzystywanie w opisany wcze-
śniej sposób.

Dzięki coraz większej mocy oblicze-
niowej procesorów można stosować bar-
dziej złożone techniki sterowania. Plat-
formy systemów DCS sprzed 30 czy 40 lat 
miały ograniczenia, które są już dziś nie-
aktualne. Techniki sterowania procesami, 
takie jak wymuszona inicjalizacja, elimina-
cja interakcji działania członu całkującego 
regulatora PID (anti-windup) oraz regulacja 
selekcyjna (override control) nie są już dłu-
żej problemem i mogą być łatwo wdrażane. 
Sterowanie predykcyjne (model predictive 
control – MPC) i logika rozmyta nie wyma-
gają już posiadania dodatkowego oprogra-
mowania oraz licencji. Pozwala to zakła-
dom wykorzystywać symulację zarówno 
metodą prostej pętli zwrotnej (loopback), 
jak i za pomocą bardziej wyrafinowanych, 
dynamicznych metod, zamiast testowania 
opartego na sprzęcie. Testowanie offline 
konfiguracji sprzętu oraz szkolenia operato-
rów są przeprowadzane przy niskich kosz-
tach, łatwiej, dokładniej i bezpieczniej niż 
kiedykolwiek przedtem.

Zależność starszych systemów od prze-
starzałych interfejsów użytkownika i nie-
intuicyjnych stylów programowania stwa-
rza sytuację, w której czas i koszty wdro-
żenia się zwiększają. Tworzy to barierę dla 
nowych inżynierów i techników. Utrzymy-
wanie i obsługa dużych baz danych w for-
macie Microsoft Excel czy XML, zamiast 
starszych tekstowych, poprawia kontrolę 
jakości i zwiększa możliwości hurtowego 
tworzenia oraz edycji dużej liczby progra-
mów sterujących.

Konfiguracja graficznych bloków funk-
cyjnych jest wspólną cechą nowoczesnych 
systemów sterowania. Jest ona łatwiejsza 
do nauki, utrzymywania i dokumentowa-
nia niż starsze formaty oparte na tekście. 
Programowanie sekwencyjnych układów 
logicznych oraz rozwiązywanie proble-
mów także jest łatwiejsze. Zlokalizowanie 
zakleszczonego zaworu jest znacznie szyb-
sze od przeglądania listy zaworów przy 
próbach wykorzystania słabo skomento-
wanego 20-letniego programu w języku 
ST (tekst strukturalny). Możliwe jest także 
ulepszenie interfejsów operatorskich (HMI) 
poprzez wzbogacenie ich o duże możliwo-
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ści graficzne, które dostarczają optymalne 
informacje operatorom i umożliwiają szyb-
kie reagowanie na alarmy.

Migracja prowadzi między innymi do 
posiadania dobrze udokumentowanego sys-
temu. Starsze systemy były opatrywane 
komentarzami całych generacji pracowni-
ków wykorzystujących różne standardy. 
Niestosowana już obecnie logika zaciem-
nia system. Migracja staje się zatem jedyną 
w swoim rodzaju okazją do przebudowy 
organizacyjnej struktur systemowych, swo-
istego rozpoczęcia od nowa i porzuce-
nia złych nawyków oraz niekonsekwencji 
z przeszłości. 

Sposób realizacji modernizacji 
systemu sterowania
Kompleksowa migracja systemu DCS 
wymaga zaplanowanego i przemyślanego 
podejścia. Ponieważ nieudany projekt pro-
wadzi do wzrostu kosztów, to zmniejsza-
nie ryzyka jest sprawą nadrzędną. Dobrze 
zrealizowana migracja nie wymaga czę-
stego powtarzania, tak więc powinno się ją 
potraktować poważnie. Dlatego też przed 
rozpoczęciem działań należy przeanalizo-
wać następujące kwestie.

Wiedza merytoryczna. Wiedza tech-
niczna oraz znajomość biznesu mają duże 
znaczenie. Nie wynajmuje się elektryka 
do prac hydraulicznych, tak więc nie 
należy zatrudniać kogoś bez odpowied-
niego doświadczenia do realizacji migra-
cji systemu DCS. Każda jednostka proce-
sowa w zakładzie przemysłowym ma inne 
wejścia, wyjścia, sprzęt, warunki pracy, 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i cechy 
szczególne, które nie są oczywiste dla 
osoby bez doświadczenia. Jeśli w zakła-
dzie brakuje fachowców, należy rozważyć 
skonsultowanie się z firmą zewnętrzną, 
niezależną od platformy i zakładowej apli-
kacji, posiadającą zarówno doświadcze-
nie w starszych systemach sterowania, 
jak i narzędzia oraz techniki moderniza-
cji systemów.

Faza planowania i wyznaczania budżetu. 
Należy tu podkreślić znaczenie solidnego 
planowania i bezpiecznego finansowo 
wyznaczania budżetu za pomocą pro-
cesu planowania we wczesnej fazie (front-
-end loading – FEL). Proces FEL zmniejsza 
operacyjne koszty projektu, minimalizuje 
problemy związane z harmonogramami, 
zmniejsza konieczność zmian zakresu po 

zatwierdzeniu oraz zwiększa prawdopodo-
bieństwo realizacji lub nawet przekrocze-
nia celów finansowych przez projekt. Zde-
finiowanie optymalnego stanu przyszłego 
oraz przeanalizowanie przyszłych cech 
systemu i jego funkcjonalności w kontek-
ście technologii IIoT jest kolejną kluczową 
częścią tych prac. W ten sposób unika 
się wypadków i przestojów, szczególnie 
gdy przeanalizuje się, jak powiązane są 
ze sobą jednostki procesowe oraz w jaki 
sposób produkty główne i uboczne z róż-
nych jednostek są dostarczane i ponownie 
przetwarzane w całym zakładzie.

Na przykład idealną sytuacją jest, 
gdy przejście na nowy system sterowa-
nia odbywa się w czasie, gdy dana jed-
nostka jest wyłączona w celu przeprowa-
dzenia prac konserwacyjnych. Niektóre 
jednostki pomocnicze mogą być przełą-
czane podczas częściowych przestawień 
parametrów czy asortymentu produkcji 
lub inspekcji sprzętu. Inne jedynie pod-
czas zatrzymania pracy całej fabryki, co 
może występować tylko co kilka lat. Zro-
zumienie harmonogramu konserwacji każ-
dej jednostki procesowej oraz jej interak-
cji z innymi jednostkami procesowymi 
jest kluczem do efektywnego planu FEL 
migracji.

Biznes. Celem produkowania określo-
nego wyrobu jest generowanie przychodu 
i zysku. Migracje systemów DCS powinny 
chronić i zwiększać te możliwości. Uza-
sadnianie wysokości kosztów inwestycji 
w nowy system oraz czasu realizacji pro-
jektu migracji jest niezwykle istotną kwe-
stią, zwłaszcza w kontekście uzyskania 
akceptacji w całym przedsiębiorstwie. 
Planowanie metodą FEL powinno dokład-
nie wyznaczyć ilość pracy oraz czasu, 
wymaganych podczas realizacji migracji.

Na przykład plan powinien zawie-
rać szacunkowy czas oraz koszty demon-
tażu i udokumentowania starego sys-
temu, a także opracowania i przetestowa-
nia nowego. Plan powinien też zawierać 
koszty zainstalowania systemu DCS 
i sprzętu elektrycznego oraz oprogramo-
wania. W miarę postępów w realizacji 
projektu muszą być notowane zauważone 
odkrycia oraz modyfikowane i dopra-
cowywane dokumenty. W wyniku tego 
można zredukować koszty ogólne projek-
tów oraz zmniejszyć ryzyko. Doświad-
czony zespół pracowników wynajętej 
firmy zewnętrznej może pomóc zakładowi 
w prawidłowym wykonaniu planu FEL.

Wybór systemu sterowania i jego produ-
centa. Wybór odpowiedniego systemu ste-
rowania, który zastąpi istniejący, jest bar-
dzo ważną sprawą. Zła decyzja będzie 
oznaczała stratę milionów dolarów i lata 
frustracji. Zbyt często będzie słychać slo-
gan „nigdy nie zapłacisz więcej za mniej”. 
Wybór sprowadza się do dwóch opcji:

1. Jeśli to możliwe, pozostajemy przy tym 
samym producencie.

2. Wybieramy innego producenta.

Pozostanie przy tym samym producen-
cie systemu sterowania może być pozytyw-
nym doświadczeniem pod tym względem, 
że firmy takie zwykle mają dobrze opraco-
waną ścieżkę planowania i realizacji migra-
cji. Inną korzyścią jest to, że wiele stra-
tegii sterowania może być przenoszonych 
łatwiej z cechami sterowania o podob-
nej funkcjonalności jak istniejący starszy 
system, co może nie być możliwe w przy-
padku zmiany producenta.

Ryzykiem wspólnym dla obydwu ście-
żek jest to, że wielu producentów ma kon-
flikt interesów. Chcą sprzedawać dodat-
kowy sprzęt i oprogramowanie, dlatego 
czasami zniżają się do oferowania nieopty-
malnych rozwiązań. Ponadto już podczas 
wdrażania producenci systemów DCS

często wykorzystują tylko zautomatyzo-
wane narzędzia, które niedokładnie prze-
chwytują oryginalny kod, a jego ręczne 
poprawianie może być pracochłonne. 

Podczas typowego pokazu dla potencjal-
nych klientów każdy producent ma skłon-
ność do popisywania się swoim „najlep-
szym w swojej klasie” produktem i roz-
wiązaniem dla każdej aplikacji. Sprawia 
to, że klientowi trudno jest zidentyfiko-
wać to, co najlepsze. Aby podjąć przemy-
ślaną i obiektywną decyzję, kierownictwo 
zakładu – wraz z kluczowym personelem, 
takim jak np. operatorzy, technolodzy, pra-
cownicy UR – powinno określić parame-
try krytyczne dla jakości (critical-to-quality 
– CTQ). Parametry do rozważenia są zwią-
zane ze wsparciem zaawansowanego ste-
rowania procesem (APC), skalowalnością, 
referencjami producenta pod względem 
wsparcia technicznego dla klientów, grafiką 
o wysokich parametrach, ścieżką migracji, 
daną branżą przemysłu, regionem, tech-
nologią IIoT oraz uniwersalnością strategii 
sterowania.

Jake Henn jest menedżerem rozwoju biz-
nesu w firmie MAVERICK Technologies.
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Przy modernizacji systemu i zwią-
zanym z nią wyborze rozwiązań 
oświetleniowych niezbędna jest 

znajomość przepisów i zaleceń dotyczą-
cych parametrów oświetlenia w konkret-
nych zastosowaniach.

Normy i przepisy unijne 
Na terenie Unii Europejskiej obowią-
zuje kilka aktów prawnych regulujących 
wymogi wobec sprzętu oświetleniowego. 

Jest to podyktowane realizacją polityki 
klimatyczno-energetycznej, której celem 
jest m.in. ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych oraz zwiększenie efektywno-
ści energetycznej. Wśród najważniejszych 
dokumentów należy wymienić:
 →  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wykonania dyrektywy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla lamp fluorescen-
cyjnych bez wbudowanego statecznika, 
dla lamp wyładowczych dużej intensyw-
ności, a także dla stateczników i opraw 
oświetleniowych służących do zasilania 
takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 
2000/55/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. UE L 76 z 24.3.2009 r., 
s. 17–44);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 
r. zmieniające rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
lamp fluorescencyjnych bez wbudowa-
nego statecznika, lamp wyładowczych 
dużej intensywności oraz stateczników 
i opraw oświetleniowych służących do 

Aleksandra Solarewicz

W kierunku energooszczędności 

Modernizacja systemu 
oświetleniowego
Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów energii w zakładzie 
przemysłowym jest ograniczenie zużycia lub lepsze wykorzystanie 
mocy pobieranej przez urządzenia. Ten cel można osiągnąć m.in. 
dzięki modernizacji systemu oświetleniowego – zastosowaniu 
właściwie dobranych i energooszczędnych rozwiązań.
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zasilania takich lamp (Dz.U. UE L 104 
z 24.4.2010 r., s. 20–28);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/ 
2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spra-
wie wykonania dyrektywy 2009/125/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla lamp kierunkowych, 
lamp z diodami elektroluminescencyj-
nymi i powiązanego wyposażenia (Dz.U. 
UE L 342 z 14.12.2012 r., s. 1–22);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) 
2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
zmieniające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/ 
2009 w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla bezkierun-
kowych lamp do użytku domowego 
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla lamp flu-
orescencyjnych bez wbudowanego sta-
tecznika, dla lamp wyładowczych dużej 
intensywności, a także dla stateczni-
ków i opraw oświetleniowych służących 
do zasilania takich lamp, oraz uchyla-
jące dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządze-
nie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odnie-
sieniu do wymogów dotyczących eko-
projektu dla lamp kierunkowych, lamp 
z diodami elektroluminescencyjnymi 
i powiązanego wyposażenia (Dz.U. UE L 
224 z 27.8.2015 r., s. 1–9).
 → Przepisy dotyczące ekoprojektu są obo-
wiązkowe dla prawie wszystkich lamp 
sprzedawanych w UE. Określają one 
wymogi w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz inne parametry, takie jak 
żywotność żarówki czy czas nagrzewania. 
Z przepisów tych wyłączone jest oświe-
tlenie awaryjne i lampy przeznaczone do 
szczególnych zastosowań.

Należy zaznaczyć, że od 1 września 
2021 r. przepisy zawarte w rozporzą- 
dzeniach (WE) nr 245/2009 i (UE)  
nr 1194/2012 zostaną uchylone i za- 
stąpione nowymi wymogami dotyczący- 
mi źródeł światła i oddzielnego osprzętu 
sterującego na podstawie rozporządze- 
nia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 
1 października 2019 r. ustanawiające 
wymogi dotyczące ekoprojektu dla źró- 
deł światła i oddzielnego osprzętu ste- 
rującego na podstawie dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE (Dz.U. UE L 315 z 5.12.2019 r.,  
s. 209–240).

Normy i przepisy krajowe 
Krajowe przepisy uściślają zarówno 
specyfikację sprzętu, jak i warunki, 
w jakich ma być użytkowany. Są to 
przede wszystkim normy, z których dla 
przemysłu najważniejsze to:
 →  PN-EN 15193-1:2017-08 – „Efektyw-
ność energetyczna budynków. Wymaga-
nia energetyczne dotyczące oświetlenia. 
Część 1: Specyfikacje, Moduł M9”,
 →  PN-EN 1837+A1:2009 – „Bezpieczeń-
stwo maszyn. Integralne oświetlenie 
maszyn”,
 →  PN-EN 12464-1:2012 – „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Ponadto dobór i eksploatację systemów 
oświetleniowych regulują następujące 
rozporządzenia:
 →  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) – Roz-

dział 2 „Oświetlenie i nasłonecznienie” 
tego rozporządzenia zawiera wytyczne 
odnośnie warunków, w jakich pomie-
-szczenia przeznaczone do stałego poby- 
tu ludzi i komunikacji mogą być oświe-
tlane światłem dziennym oraz światłem 
sztucznym;
 →  Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 r. nr 109, poz. 719, ze zm.) – 
zawiera ono wymóg zapewnienia oświe-
tlenia awaryjnego (ewakuacyjnego 
i zapasowego) w pomieszczeniach i na 
drogach ewakuacyjnych wymienionych 
w przepisach techniczno-budowlanych. 
Określa też czynności zabronione, takie 
jak instalowanie opraw oświetleniowych 
oraz osprzętu instalacji elektrycznych 
(np. wyłączniki, przełączniki, gniazda 
wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu 
palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabez-
piecza podłoża przed zapaleniem;

Marcin Rybaczewski, koordynator w firmie Luxmat Investement 

Warunki modernizacji i optymalizacji systemu 

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że aby modernizacja była moż-
liwa, obiekt musi mieć sprawną instalację elektryczną. Drugim bardzo ważnym warun-
kiem jest poprzedzenie modernizacji starannie przeprowadzonym audytem. Każda 
praktycznie dziedzina produkcji charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami doty-
czącymi oświetlenia, dlatego niezbędny jest audyt, który zbierze wszystkie charaktery-
styczne cechy danej gałęzi produkcji. Zebrane informacje staną się zbiorem wytycznych 
i wymogów dla projektanta oświetlenia, na podstawie których zaprojektuje on opty-
malne i energooszczędne oświetlenie. 

Dobrze dobrane i zaprojektowane oświetlenie musi uwzględniać także występu-
jące w zakładzie szczególne okoliczności. Przykładowo na hali obrabiarek, czyli maszyn 
z elementami wirującymi, oświetlenie nie może wywoływać zjawiska stroboskopo-
wego, które może powodować wypadki. Lampy zaproponowane do takiej instalacji 
oświetleniowej muszą mieć bardzo niski współczynnik tętnienia światła. 

Modernizacja oświetlenia oznacza zawsze zmniejszenie mocy elektrycznej poszcze-
gólnych lamp (opraw), dlatego często nie zachodzi potrzeba przerabiania instalacji. 

Zdarza się, że przy okazji modernizacji dokonywana jest optymalizacja oświetle-
nia. Weźmy przykład instalacji, w której w linii znajduje się 20 opraw wyładowczych 
z dwiema świetlówkami o mocy 36 W. Można je zastąpić, w stosunku 1:1, nowocze-
snymi energooszczędnymi diodami LED o podobnym strumieniu świetlnym. Lepszym 
rozwiązaniem jest jednak zastosowanie mniejszej liczby lamp, np. 15, ale o wyższym 
strumieniu i lepszej skuteczności świetlnej. Taka zmiana będzie wymagała niewielkich 
modyfikacji instalacji elektrycznej (czyli np. dołożenia puszek instalacyjnych w miejscu 
ujętych czy też zlikwidowanych tradycyjnych opraw itp.).

www.controlengineering.pl
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 → Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 
z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) 
– Rozdział 2 tego dokumentu – „Oświe-
tlenie” – zawiera podstawowe wymaga-
nia dotyczące oświetlenia miejsc pracy, 
które musi być zgodne z rodzajem wyko-
nywanych prac, ich wymaganą dokład-
nością oraz polskimi normami;
 →  Rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. 
nr 148, poz. 973) – w myśl tego doku-
mentu, oświetlenie powinno zapewniać 
komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
•  poziom natężenia oświetlenia powinien 

spełniać wymagania określone w pol-
skich normach;

•  należy ograniczyć olśnienie bezpośred-
nie od opraw, okien, przezroczystych 
lub półprzezroczystych ścian albo 
jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz 
olśnienie odbiciowe od ekranu moni-
tora, w szczególności przez stosowa-
nie odpowiednich opraw oświetlenio-
wych, instalowanie żaluzji lub zasłon 
w oknach.

Modernizacja – od czego zacząć?
Modernizacja systemu oświetleniowego 
musi być poprzedzona audytem insta-
lacji (wraz z inwentaryzacją wszystkich 
elementów wchodzących w jej skład 
oraz pomiarami natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych). Dopiero 
na podstawie wyników audytu można 
zaprojektować optymalne, energoosz-
czędne oświetlenie, które będzie speł-
niało wymagania stawiane przez polskie 
normy, a dotyczące m.in.:
 →  poziomu średniego natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych,
 → równomierności oświetlenia, 
 → wskaźnika oddawania barw,
 → ograniczania zjawiska olśnienia.

Wymagania te, których spełnienie decy-
duje nie tylko o komforcie pracy, lecz 
także bezpieczeństwie jej wykonywa-
nia, są różne w zależności od przezna-
czenia pomieszczenia. Np. na stanowi-
skach, na których wykonywane są prace 
wymagające dużej dokładności, zale-
cane jest zastosowanie lamp zapewniają-
cych natężenie oświetlenia na poziomie 

500 lx; przy wymaganej jeszcze więk-
szej dokładności prac wartość tego para-
metru powinna wynosić 750 lx, a nawet 
1000 lx.

Te i inne aspekty, jak chociażby kwe-
stie sterowania oświetleniem (które 
może w istotny sposób wpłynąć na 
energooszczędność systemu), muszą 
być uwzględnione w każdym projekcie 
modernizacji oświetlenia. Taki projekt 
stanowi podstawę rzetelnie przeprowa-
dzonej modernizacji. 

Wymagania w zależności  
od zastosowania
W różnych gałęziach przemysłu bardzo 
często zachodzą szczególne uwarunko-
wania, którym musi sprostać nowocze-
sne energooszczędne oświetlenie. 

Rozwiązania oświetleniowe dla prze-
mysłu muszą przede wszystkim cha-
rakteryzować się odpowiednim stop-
niem ochrony (szczelnością), określa-
nym za pomocą klasyfikacji IP. Pierwsza 
cyfra po literach kodu – IPx0 – ozna-
cza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi 
przed dostępem do niebezpiecznych czę-
ści umieszczonych wewnątrz i równocze-
śnie ochronę przed wnikaniem obcych 
ciał stałych, druga – IP0x – że obudowa 
zapewnia ochronę przed skutkami wni-
kania wody. W większości wypadków 
od takich lamp wymaga się stopnia IP 
powyżej 65. 

Innym parametrem, istotnym np. 
w przemyśle ciężkim, jest stopień 
odporności na uderzenia, oznaczany 
klasyfikacją IK. Oznaczenie składa się 
z liter IK oraz dwóch cyfr w 11-stopnio-
wej skali (od „00” do „10”). 

Zdarza się, że instalacja oświetle-
niowa musi spełniać wymóg odporno-
ści na reakcje chemiczne zachodzące 
w oświetlanej przestrzeni. Przykładowo 
w obiektach hodowli zwierząt lampy 
muszą być odporne na amoniak. Z kolei 
przy produkcji roślinnej lampy muszą 
emitować światło o odpowiednim spek-
trum – należy uwzględnić odpowiednie 
długości i częstotliwość fali elektroma-
gnetycznej, co sprzyja procesom fotobio-
logicznym zachodzącymi w roślinach. 

Lampy stosowane w branży spożyw-
czej powinny być łatwe w utrzyma-
niu czystości. Podobnie jest z oświetle-
niem wykorzystywanym w zakładach 
branży kosmetycznej czy farmaceutycz-
nej. Ponadto do takich aplikacji oraz 
wszędzie tam, gdzie obowiązuje najwyż-

szy reżim sanitarny, przeznaczone są 
lampy bakteriobójcze, emitujące pro-
mieniowanie ultrafioletowe UV-C, które 
usuwa mikroorganizmy z powierzchni 
i powietrza. Z kolei w gałęziach przemy-
słu, w których występują strefy zagroże-
nia wybuchem (strefy Ex), lampy muszą 
być dopuszczone do stosowania w takich 
warunkach (mieć deklarację zgodności 
producenta potwierdzającą wypełnienie 
zasadniczych wymagań dyrektywy ATEX 
– dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (Dz.U. UE L 
100 z 19.4.1994 r., s. 1-29)), a także 
być właściwie dobrane do sklasyfikowa-
nych stref zagrożenia. 

Rodzaje lamp – zalety i wady
W zastosowaniach przemysłowych wyko-
rzystuje się kilka podstawowych rodza-
jów lamp, z których każdy ma swoje 
zalety i wady. I tak lampy żarowe są 
proste w produkcji i dobrze oddają 
barwy, jednak ogromna większość ener-
gii dostarczonej do żarówki tracona jest 
na ciepło. Lampy halogenowe również 
dobrze oddają barwy, a ich żywotność 
jest co najmniej dwukrotnie wyższa od 
żarowych. Wadą jest to, że ze względu 
na konieczność utrzymania właściwej 
temperatury pracy nie powinny być sto-
sowane w układach ze ściemniaczami, 
gdyż może to powodować skrócenie ich 
żywotności, a także ich energochłon-
ność (choć mniejsza niż w przypadku 
żarówek tradycyjnych). Popularne świe-
tlówki (fluorescencyjne źródła świa-
tła) są o wiele mniej podatne na zmianę 
napięcia zasilającego, ale jednocześnie 
wrażliwe na temperatury. Ich wydajność 
maleje powyżej i poniżej optymalnej 
temperatury roboczej (zależnej od typu 
świetlówki). 

Priorytetem jest dziś energoosz-
czędność, dlatego większość producen-
tów zaleca w tej chwili stosowanie diod 
LED. Jeden z nich, firma Ledolux, tak 
charakteryzuje ich zalety:
 →  wysokie natężenie światła, równomierny 
rozkład w halach, magazynach; prawi-
dłowe, niczym niezakłócone pole widze-
nia w miejscu pracy, otaczające przed-
mioty w naturalnej kolorystyce, bez 
zniekształceń;

ENERGIA 2021



Wrzesień/Październik 2020 

 →  ochrona przed wnikaniem pyłu, brak efektu „migotania” 
przy zapalaniu;
 →  możliwość podłączenia oświetlenia z nowoczesnymi rozwią-
zaniami do inteligentnego sterowania oświetleniem, dzięki 
czemu menedżerowie zakładów mogą automatycznie dosto-
sowywać oświetlenie w halach i magazynach do charakteru 
pracy czy nawet pory dnia.
Według danych tej firmy wymiana oświetlenia na diody LED 
może ograniczyć zużycie energii o ok. 70%, a inwestycja 
zwróci się po niespełna roku. Lampy przemysłowe LED-owe 
mogą pracować nawet 50 tys. godzin, nie wymagają więc 
tak częstej wymiany i konserwacji jak lampy tradycyjne. Są 
odporne na uszkodzenia, wstrząsy i wibracje, co ogranicza 
koszty wymiany diod. 

Podsumowanie
Dostępność nowych technologii, wiele rodzajów rozwiązań 
i szerokie spektrum ich zastosowania, uwarunkowania doty-
czące samego zakładu oraz potrzeb związanych z oświetle-
niem, a także konieczność spełnienia wymagań przepisów 
i norm, sprawiają, że modernizacja systemu oświetleniowego 
może nie być łatwym zadaniem. Aby uzyskać maksymalne 
korzyści z tej inwestycji, warto zwrócić się po pomoc do firm 
świadczących kompleksowe usługi w tym zakresie. Przepro-
wadzą one klienta przez cały proces modernizacji, począw-
szy od audytu, przez zaproponowanie optymalnych rozwią-
zań, przygotowanie projektu, wykonawstwo, a także pomoc 
w finansowaniu inwestycji.

Aleksandra Solarewicz  
– publicystka, od 1997 r.  

współpracuje z prasą 
branżową. �
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Micropilot FWR30 – mobilny 

pomiar napełnienia zbiorników, 
gotowy na Przemysł 4.0  
 
Pierwsza bezprzewodowa, 
zasilana bateryjnie radarowa 
sonda poziomu jest już dostępna 
w sprzedaży. Zyskaj wiedzę 
o aktualnej lokalizacji oraz 
napełnieniu cieczą każdego 
paletopojemnika, mauzera lub 
kontenera magazynowego. Dane 
są wysyłane do chmury.

Zarządzanie i monitoring poziomu cie-
czy odgrywa ważną rolę w wielu bran-
żach przemysłu. Nawozy płynne, środki che-
miczne lub czyszczące dla przemysłu spo-
żywczego, a także środki upłynniające do 
produkcji betonu to tylko kilka przykładów. 
Nawozy płynne, środki chemiczne lub czysz-
czące dla przemysłu spożywczego, a także 
środki upłynniające do produkcji betonu to 
tylko kilka przykładów. Zwykle do ich prze-
chowywania wykorzystuje się paletopojem-
niki i mauzery. Aby zapewnić ciągłość produk-
cji oraz zapobiec przestojom, ciecze te muszą 
być zawsze dostępne w wystarczających ilo-
ściach. Wraz ze wzrostem liczby zbiorników 
pojawia się wyzwanie skutecznego kontrolo-
wania ich lokalizacji i poziomu napełnienia. 
Fakt, że często znajdują się one w odległych 
miejscach i są rozproszone geograficznie, nie 
ułatwia tego zadania. W ponad 80% wszyst-
kich zakładów pomiar poziomu odbywa się 
ręcznie. Bardzo często dochodzi do tego, 

To rozwiązanie znacznie upraszcza zarządza-
nie zapasami w aplikacjach stacjonarnych 
i mobilnych. Podobnie jak w przypadku kon-
wencjonalnych urządzeń, pomiar opiera się 
na czasie przelotu mikrofal o częstotliwo-
ści 80 GHz. Są one emitowane przez antenę 
i odbijane od powierzchni przechowywanego 
medium. Czas przelotu odbitego impulsu 
radarowego jest wprost proporcjonalny do 
odległości. Przy znanej geometrii zbiornika 
można łatwo obliczyć poziom płynu. Jednak 
nowy Micropilot FWR30 potrafi znacznie wię-
cej. Jako pierwszy na świecie bezprzewodowy 
czujnik radarowy IIoT, łączy w sobie wysokiej 
klasy technologię i przyjazne dla użytkownika 
usługi w jednym, ekonomicznym urządzeniu. 
Dostęp do danych pomiarowych można uzy-
skać w dowolnym czasie i z dowolnego miej-
sca na świecie. Komunikacja jest możliwa 
dzięki zintegrowanej łączności bezprzewodo-
wej GSM/LTE.

Szybki montaż i uruchomienie
Instalacja radaru jest łatwa i może być wyko-
nana w czasie krótszym niż trzy minuty. 
Dzięki zasilaniu bateryjnemu urządze-
nie może pracować w dowolnym miej-
scu nawet przez 10 lat. Oprócz ciągłego 
pomiaru poziomu użytkownik może również 
monitorować lokalizację. Pierwszy, działa-
jący w chmurze, czujnik radarowy dostarcza 
dokładne dane tam, gdzie wcześniej możliwe 
były tylko szacunki. Pomaga optymalizo-
wać procesy logistyczne oraz magazynowe, 
a także zaoszczędzić cenny czas.

Parametry techniczne
Zakres pomiarowy sondy Micropilot FWR30 
to 15 metrów, a zakres temperatur przecho-
wywanej cieczy wynosi od -20°C do +60°C. Ze 
względu na bezkontaktową metodę pomiaru 
radar może być stosowany tam, gdzie zawo-
dzą inne metody pomiarowe ze względu na 
korozję, właściwości ścierne medium, wysoką 
lepkość lub toksyczność.

Optymalne rozwiązania chmurowe
W zależności od indywidualnych wyma-
gań, użytkownicy mogą wybierać jedną 
z trzech usług. W każdym przypadku dostęp 
do sondy poziomu Micropilot można uzy-
skać za pomocą komputera, tabletu lub 

że braki w zapasach odkrywane są dopiero 
w momencie, gdy zbiornik jest już pusty, 
a proces produkcyjny zostaje zatrzymany. 
Micropilot FWR30 rozwiązuje ten problem.

Optymalne zarządzanie 
zawartością zbiorników 
magazynowych
Aby sprostać tym wyzwaniom, 
Endress+Hauser opracował innowacyjną 
sondę poziomu, komunikującą się z chmurą. 

smartfonu. Aplikacje Endress+Hauser speł-
niają wysokie wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony danych. Użytkownik 
może wybrać podstawową usługę moni-
toringu napełnienia zbiorników Netilion 
Value, bardziej zaawansowaną Netilion 
Inventory, która pozwala również na reali-
zację zadań z zakresu logistyki oraz posiada 
moduły do prognozowania i zlecania 
dostaw. SupplyCare Hosting to komplek-
sowe rozwiązanie do zarządzania stanami 
magazynowymi surowców, półproduktów 
oraz wyrobów gotowych w zbiornikach, 

które pomaga obniżyć koszty i zwiększyć 
wydajność. Ponadto optymalizuje łańcuch 
dostaw – dzięki indywidualnym rozwiąza-
niom informatycznym do zarządzania zapa-
sami oraz integracji z procesami w przedsię-
biorstwie i systemami ERP.

i ce  in ormac i na  
p e igi a im o
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Endress+Hauser opracował innowacyjną 
sondę poziomu, komunikującą się z chmurą. 

smartfonu. Aplikacje Endress+Hauser speł-
niają wysokie wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony danych. Użytkownik 
może wybrać podstawową usługę moni-
toringu napełnienia zbiorników Netilion 
Value, bardziej zaawansowaną Netilion 
Inventory, która pozwala również na reali-
zację zadań z zakresu logistyki oraz posiada 
moduły do prognozowania i zlecania 
dostaw. SupplyCare Hosting to komplek-
sowe rozwiązanie do zarządzania stanami 
magazynowymi surowców, półproduktów 
oraz wyrobów gotowych w zbiornikach, 

które pomaga obniżyć koszty i zwiększyć 
wydajność. Ponadto optymalizuje łańcuch 
dostaw – dzięki indywidualnym rozwiąza-
niom informatycznym do zarządzania zapa-
sami oraz integracji z procesami w przedsię-
biorstwie i systemami ERP.

i ce  in ormac i na  
p e igi a im o
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Hybrydowe układy zasilania: 
jak zdywersyfikować źródła energii
Większość obiektów przemysłowych korzysta ze standardowych 
instalacji zasilania w oparciu o jedno źródło energii. Dostawy prądu 
są realizowane przez lokalny zakład energetyczny, który często 
nalicza dodatkowe opłaty za maksymalny pobór mocy – niezależnie 
od tego, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście go osiąga. Jak się przed 
tym bronić? Rozwiązaniem jest inwestycja w hybrydowy układ 
zasilania, bazujący na co najmniej dwóch niezależnych źródłach 
energii. Taka strategia nie tylko przynosi wymierne korzyści ekono-
miczne, lecz także ogranicza ryzyko przerw w dostawach prądu.

M imo coraz większej presji na 
dywersyfikację dostaw, pol-
ski przemysł nadal w większo-

ści zasilany jest z jednego źródła – najczę-
ściej korzysta z lokalnego zakładu ener-
getycznego. Strategia ta zapewnia mu co 
prawda względne bezpieczeństwo ener-
getyczne, ale ma kilka słabych punktów. 
Pierwszym z nich są wysokie koszty zasi-
lania, drugim – ryzyko przestojów spo-
wodowanych przerwami w dostawach 
prądu. Z tego względu do dobrych prak-
tyk należy wyposażanie instalacji kry-
tycznych w układy zasilania gwarantowa-
nego (tzw. UPS-y). To jednak rodzi kolejne 
koszty. A gdyby tak podejść do problemu 
inaczej?

Jedno źródło nie wystarczy
W odpowiedzi na rosnące ceny prądu 
i prognozy znacznych podwyżek w kolej-
nych latach przedsiębiorstwa przemy-
słowe wiele uwagi poświęcają znalezie-
niu sposobu na kontrolowanie i redukcję 
kosztów zużycia energii. Na ogół jednak 
ich strategie zmierzają w stronę zwięk-
szania efektywności energetycznej proce-
sów technologicznych i samej produkcji, 
tak aby ograniczyć ilość energii niezbędną 
do ich realizacji. Temu podejściu trudno 
odmówić logiki, zwłaszcza że przynosi 
także wymierne korzyści dla środowiska 
naturalnego. Problem jednak w tym, że 
każda tego typu optymalizacja ma swoje 
granice: w którymś momencie zakład 

Steve Moore 

Agata Świderska

↖  Hybrydyzacja układów zasilania w zakładach 
przemysłowych może pomóc firmom w kon-
trolowaniu i redukcji wydatków na energię.
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dochodzi do punktu, w którym dalsze 
zwiększanie efektywności energetycznej 
procesów jest niemożliwe. A koszty nadal 
rosną.

W tej sytuacji rozwiązaniem jest uzu-
pełnienie stosowanych dotąd metod 
o strategię umożliwiającą pozyskiwanie 
energii w niższej cenie. A takie możliwo-
ści oferuje właśnie hybrydowy system 
zasilania, tj. układ bazujący na co naj-
mniej dwóch niezależnych źródłach ener-
gii elektrycznej. 

W definicji tej ważne jest słowo „nie-
zależnych”. Układ zasilany z dwóch pod-
stacji lokalnego zakładu energetycznego 
nie może być bowiem uznany za hybry-
dowy, ponieważ w gruncie rzeczy korzy-
sta z tego samego źródła energii, tyle że 
dostarczanej za pomocą dwóch przyłączy. 
Hybrydowym można natomiast nazwać 
system bazujący zarówno na energii sie-
ciowej, jak i np. solarnej, tj. wytwarzanej 
za pomocą zintegrowanych paneli foto-
woltaicznych.

Kompensacja szczytowych  
obciążeń sieci
O ile instalacja fotowoltaiczna umożli-
wia ograniczenie kosztów energii dzięki 
wytwarzaniu jej częściowo we własnym 
zakresie, o tyle w połączeniu z dodatko-
wym magazynem energii (najczęściej aku-
mulatorem) może stanowić dla przed-
siębiorstwa istotne źródło dodatkowego 
zasilania w okresach maksymalnego 
obciążenia sieci. A to z kolei pozwala mu 
częściowo uniezależnić się od dostaw 
energii z zakładu energetycznego i obniżyć 
cenę stosowanej taryfy.

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagad- 
nieniu: oczywiste jest, że układ zasila- 

nie tylko za faktycznie zużytą energię, ale 
także za potencjalne maksymalne obciąże-
nie sieci, nawet jeśli jest ono rzadko osią-
gane w praktyce. Opłata ta jest o tyle 
uzasadniona, że dostawca energii musi 
zabezpieczyć odpowiednie moce, aby móc 
dostarczyć energię nawet przy obciążeniu 
szczytowym, niezależnie od częstotliwości 
jego występowania. 

Inwestycja we własny magazyn energii 
w formie akumulatorów pozwala zaosz-
czędzić na obu wydatkach: po pierw-
sze – umożliwia zastąpienie większych 
transformatorów mniejszymi, a po drugie 
– pozwala na ograniczenie maksymalnej 
mocy pobieranej z sieci, a tym samym na 
zmniejszenie opłat z tego tytułu. Zarówno 
transformatory, jak i taryfa są bowiem 
dobierane do średniej mocy pobieranej 
przez odbiorniki. Zaś w sytuacji szczyto-
wego zapotrzebowania na energię jest ona 
dostarczana z akumulatorów.

Co więcej, akumulatory można wyko-
rzystać także do magazynowania energii 
pobieranej z sieci w godzinach, w których 
jej cena jest niższa, i zasilania nią odbior-
ników w zakładzie wówczas, gdy cena 
energii jest wyższa. Generowany w ten 
sposób potencjał oszczędności zależy 
w gruncie rzeczy głównie od pojemności 
samego magazynu energii.

↙  Seria modułów do magazynowania ener-
gii wyposażonych w baterie litowo-jonowe 
zapewnia stały poziom zasilania sieci przy 
wykorzystaniu energii odnawialnej, a także 
ogranicza zapotrzebowanie na moc szczy-
tową z sieci energetycznej.

nia w fabryce musi być zaprojektowany 
tak, aby zagwarantował wystarczającą 
ilość energii elektrycznej również przy 
maksymalnym obciążeniu. Jednak w prak-
tyce maksymalne zapotrzebowanie na 
energię w większości zakładów produkcyj-
nych występuje jedynie okresowo, zazwy-
czaj przez kilka godzin w tygodniu. A to 
oznacza, że transformatory zasilające 
fabrykę przez zdecydowaną większość 
czasu pracują pod obciążeniem znacz-
nie mniejszym od maksymalnego. Są to 
bowiem rozwiązania dużej mocy, mające 
za zadanie poradzić sobie nawet ze szczy-
towym obciążeniem sieci. Ich wydajność 
zakład przypłaca jednak ceną znacznie 
wyższą niż w przypadku układów o niż-
szej mocy.

Więcej płaci także za samą energię 
elektryczną: wiele firm przemysłowych 
korzysta bowiem z taryfy określającej 
„maksymalny pobór mocy”. Oznacza to, 
że zakład energetyczny obciąża odbiorcę 

↘  Akumulatory jonowo-sodowe zawierają 
wodny elektrolit, składający się z siarczanu 
sodu i wody. Gęstością energii oraz czasem 
ładowania i rozładowywania ustępują aku-
mulatorom litowo-jonowym, jednak ich 
zaletą jest to, że są bezpieczne w użytkowa-
niu i przyjazne dla środowiska.
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Poprawa wartości  
współczynnika mocy
Hybrydowe układy zasilania z opcją 
magazynowania energii mogą także znacz-
nie poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne zakładu, i to co najmniej na kilka 
sposobów. Pierwszym jest funkcja kom-
pensacji mocy biernej w zależności od 
zapotrzebowania odbiorników. Akumu-
lator pełni wówczas rolę baterii konden-
satorowej, która w razie potrzeby zasila 
odbiorniki indukcyjne w moc bierną, 
nie generując jednocześnie strat mocy 
w liniach przesyłowych. Zapewnia to 
ich prawidłową pracę przy zachowaniu 
wysokiego współczynnika mocy całego 
zakładu: moc bierna, czyli energia oscylu-
jąca między poszczególnymi elementami 
obwodu, jest bowiem niezbędna do funk-
cjonowania indukcyjnych odbiorników 
elektrycznych, mimo że sama w sobie nie 
jest zamieniana na pracę czy ciepło.

Akumulator sprawdzi się także jako 
magazyn energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (np. paneli fotowoltaicz-
nych, generatorów wiatrowych) w okre-
sach ich wzmożonej pracy, a także dodat-
kowe źródło zasilania w momentach gor-
szych warunków pogodowych. Dzięki 
temu zakład może utrzymać moc gene-
rowaną przez OZE na stałym poziomie, 
a tym samym w większym stopniu korzy-
stać z energii odnawialnej jako drugiego 

źródła zasilania bez obaw o przerwanie 
ciągłości dostaw prądu.

Co więcej, akumulator można wyko-
rzystać także jako zasilacz UPS, zapewnia-
jący dostawy energii w przypadku awarii 
sieci energetycznej. Niekiedy układ hybry-
dowy może nawet całkowicie wyelimino-
wać konieczność korzystania z UPS-ów, 
zastępując je w funkcji zasilaczy awaryj-
nych dla odbiorników krytycznych lub 
instalacji wrażliwych na parametry napię-
cia zasilającego.

Dobór magazynu energii
Hybrydowy układ zasilania składa się 
z trzech podstawowych elementów: 
dodatkowego źródła energii, akumula-
torowego systemu magazynowania oraz 
falowników umożliwiających przekształ-
cenie prądu stałego z akumulatora i/lub 
OZE w prąd zmienny do zasilania prze-
mysłowej sieci energetycznej.

Przyjrzyjmy się najpierw kwestii 
doboru akumulatora: popularyzacja syste-
mów magazynowania energii w ostatnich 
latach sprawiła, że dziś są one powszech-
nie dostępne zarówno w wersji dla obiek-
tów mieszkalnych, jak i przemysłowych. 
Te ostatnie, pracujące najczęściej w tech-
nologii litowo-jonowej, umożliwiają pre-
cyzyjny dobór pojemności do potrzeb 
danego zakładu. Przykładowo, seria 

modułów do magazynowania energii ESM 
firmy ABB obejmuje wiele produktów 
z możliwością niemal dowolnego zesta-
wiania w zespoły o zadanej pojemności. 
Wyposażone w baterie litowo-jonowe, 
zapewniają stały poziom zasilania sieci 
przy korzystaniu z energii odnawialnej, 
a także ograniczają zapotrzebowanie na 
moc szczytową z sieci energetycznej.

Mimo że technologia litowo-jonowa 
zdecydowanie zdominowała segment 
magazynowania energii, na rynku nie 
brak także alternatywnych konstrukcji, 
takich jak modułowe akumulatory GRE-
ENROCK w technologii jonowo-sodo-
wej (słonej wody), przeznaczone do gro-
madzenia energii fotowoltaicznej, także 
w sieciach przemysłowych. Dystrybu-
owane przez firmę Eco-Prius systemy 
zawierają wodny elektrolit, składający 
się z siarczanu sodu i wody. Technolo-
gia ich wytwarzania została opracowana 
jeszcze w latach 70. i 80. XX w., a więc 
mniej więcej w tym samym czasie co aku-
mulatory litowo-jonowe. Ponieważ jednak 
ustępuje im gęstością energii (co prze-
kłada się na większe rozmiary akumula-
tora) oraz czasem ładowania i rozłado-
wywania, do dziś pozostała mało rozpo-
znawalna. A szkoda, bo jest przyjazna dla 
środowiska (wszystkie materiały są nie-
toksyczne), bezpieczna w użytkowaniu 
(nie może się zapalić ani eksplodować), 
a dodatkowo nie wymaga zabiegów kon-
serwacyjnych.

Na jeszcze inny ciekawy pomysł zwią-
zany z magazynowaniem energii wpadła 

Od produkcji  
do sprzedaży energii

Hybrydowe układy zasilania czę-
sto dostarczają więcej energii, niż 
wynosi aktualne zapotrzebowanie 
zakładu. W tej sytuacji nadmiarową 
energię z baterii, paneli fotowolta-
icznych czy innych własnych źródeł 
można zwrócić do sieci. Zakład ener-
getyczny zobowiązany jest do zapłaty 
przedsiębiorstwu za odebraną ener-
gię. Jest to kolejny skuteczny sposób 
obniżenia jej kosztów.

↙  Przechowywanie 
energii jako usługa: 
oferowany na wyna-
jem modułowy 
magazyn energii 
o mocy 1 MW, zabu-
dowany w kontene-
rze o długości 6 m. 
System składa się 
z zestawu akumula-
torów litowo-jono-
wych, falowników 
oraz układu HVAC.
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firma Aggreko: od ubiegłego roku produ-
cent oferuje usługę wynajmu mobilnego, 
modułowego magazynu energii Y.Cube 
o mocy 1 MW. Moduł umieszczony jest 
w kontenerze o długości 6 m i składa się 
z systemu akumulatorów litowo-jono-
wych, falowników, układu HVAC oraz 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Całość 
jest obsługiwana przez nowoczesne opro-
gramowanie i dostępna w ramach umowy 
„przechowywanie energii jako usługa”.

Przetwornica: konwencjonalna 
czy specjalna?
Poza akumulatorem niezbędnym ele-
mentem hybrydowych układów zasila-
nia są falowniki (przetwornice), które 
umożliwiają przetwarzanie prądu sta-
łego wytwarzanego przez akumulator 
i niektóre instalacje energii odnawialnej 
w prąd zmienny, na którym bazuje więk-
szość sieci przemysłowych. Urządzenia 
te w przemyśle są też powszechnie wyko-
rzystywane do regulacji prędkości obroto-
wej silników elektrycznych przez zmianę 
częstotliwości impulsów elektrycznych. 
Przetwarzają wówczas napięcie zmienne 
z sieci w napięcie stałe, a następnie 
ponownie w napięcie zmienne o regulo-
wanej częstotliwości. Owa regulacja czę-
stotliwości przydaje się także w przy-
padku zasilania energią odnawialną 
z OZE lub akumulatora, gdyż umożli-
wia dokładną synchronizację częstotli-
wości napięcia z częstotliwością pracy 
sieci elektroenergetycznej. Najważniej-
szą cechą inwerterów wykorzystywanych 
w hybrydowych układach zasilania jest 
dwukierunkowość: mogą one zarówno 
pobierać energię z akumulatora czy OZE, 
jak i z sieci – w celu doładowania baterii.

Mimo że pełnią inną funkcję niż 
w przypadku regulacji prędkości obroto- 
wej silników, falowniki stosowane w hy- 
brydowych systemach zasilania cechują 
się często niemal identyczną konstrukcją. 
Różnią się natomiast oprogramowaniem, 
dostosowanym do pełnionej funkcji.

Przykładem mogą być przetwornice 
z serii VACON NXP firmy Danfoss, opra-
cowane specjalnie z myślą o hybrydo-
wych układach zasilania. Urządzenia 
mogą być podłączane do akumulatorów 
i superkondensatorów, a także do ogniw 
paliwowych i paneli słonecznych. Ich 
zaletą jest szeroki zakres napięć wejścio-
wych, umożliwiający dostosowanie napię-

cia źródła do wspólnego systemu magi-
strali prądu przemiennego. Układ może 
być chłodzony powietrzem lub cieczą, 
a jego modułowa budowa umożliwia two-
rzenie rozbudowanych zestawów urzą-
dzeń, a tym samym redukcję zajmowa-
nej przestrzeni. Modele przystosowane 
do pracy w trudnych warunkach zostały 
dodatkowo wyposażone w wytrzymałą 
obudowę o stopniu ochrony IP54.

Podobne rozwiązania, zwane potocz-
nie falownikami hybrydowymi, mają 
w swojej ofercie także inni producenci, 
w tym ABB czy Fronius. Ten ostatni 
do zastosowań przemysłowych oferuje 
zestawy Power Package, składające się 
z trzech komponentów: falowników, urzą-
dzenia sterującego Fronius AC Combiner 
oraz konfekcjonowanych kabli. Rozwiąza-
nie zostało stworzone specjalnie z myślą 
o obsłudze instalacji fotowoltaicznych 
oraz magazynowaniu pobieranej z nich 
energii.

Podsumowanie
Należy mieć świadomość, że fakt, iż 
większość komponentów stosowanych 
w hybrydowych układach zasilania zalicza 
się do standardowych produktów dostęp-
nych na rynku, nie oznacza, że budowa 
efektywnego systemu hybrydowego jest 
prosta. Aby odpowiednio dobrać i zain-
stalować układ zasilania, wymagane jest 
posiadanie sporej wiedzy. Dlatego najle-
piej skorzystać z doświadczenia zewnętrz-
nego dostawcy technologii, który dora-
dzi, zaprojektuje i uruchomi sieć. Hybry-
dowe układy zasilania radykalnie różnią 
się bowiem od tradycyjnych. Mogą ogra-
niczyć koszty funkcjonowania zakładu 
i zmniejszyć jego wpływ na środowisko 
– inwerterów sterujących silnikamipod 
warunkiem jednak, że zostały odpowied-
nio zaprojektowane i wdrożone.

Steve Moore jest kierownikiem sprzedaży 
rozwiązań w firmie Danfoss Drives.  
 

Agata Świderska jest autorką tekstów i tłu-

maczką języka niemieckiego, specjalizu-

jącą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r. �

↙  Inwertery, które 
mogą być podłą-
czane do akumula-
torów i superkon-
densatorów, a także 
ogniw paliwowych 
i paneli słonecznych. 
Dzięki szerokiemu 
zakresowi napięć 
wejściowych umożli-
wiają dostosowanie 
napięcia źródła do 
wspólnego systemu 
magistrali prądu 
przemiennego.
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Inwestycja we własny 
magazyn energii pozwala 
na ograniczenie maksy-
malnej mocy pobieranej 
z sieci, a tym samym  
na zmniejszenie opłat 
z tego tytułu.
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O graniczenie zużycia energii oraz 
redukcja emisji gazów cieplar-
nianych stają się jednym z prio-

rytetów w przemyśle wytwórczym. Nie-
zależnie od panującej obecnie pandemii 
i przewidywanego globalnego spowolnie-
nia gospodarczego priorytetem pozostaje 
sztandarowa inicjatywa Komisji Europej-
skiej, tzw. Europejski Zielony Ład, któ-
rej celem jest przekształcenie UE w spra-
wiedliwe i dobrze prosperujące społe-
czeństwo z nowoczesną, ekologiczną 
i konkurencyjną gospodarką. Menedżero-
wie przedsiębiorstw odnoszących sukcesy 
na rynku wiedzą, że muszą teraz podej-
mować decyzje inwestycyjne, pozwalające 
na zachowanie rentowności w perspek-
tywie średnioterminowej. Na przemyśle 
spoczywa bowiem odpowiedzialność za 
obniżenie emisji dwutlenku węgla zgod-
nie ze wspomnianą strategią, zakładającą 
osiągnięcie przez UE neutralności klima-
tycznej do 2050 r., z celem pośrednim, 
jakim jest ograniczenie emisji o 55% do 
2030 r.

Za najbardziej skuteczne europej-
skie narzędzie polityki na rzecz oszczę-
dzania energii, obligujące do projektowa-
nia przyjaznych dla środowiska produk-
tów w całym cyklu ich życia, uznawana 

jest dyrektywa 2009/125/WE w spra-
wie ekoprojektu. Określa ona minimalne 
wymagania w zakresie efektywności ener-
getycznej dla wielu produktów, w tym 
sprężarek. Grupa produktowa sprężarek 
(ENER LOT 31) została zidentyfikowana 
jako priorytetowa w pierwszej iteracji 
planu prac dotyczącego ekoprojektu (lata 
2009–2011) i wiele wskazuje na to, że 
zostanie ponownie uwzględniona w planie 
prac na lata 2020–2024.

Wszystko to służy skupieniu uwagi 
branży (w tym branży sprężonego powie-
trza) na innowacjach w celu sprostania 
zapotrzebowaniu przemysłu produkcyj-
nego na nowe sposoby dostarczania wyso-
kiej jakości sprężonego powietrza. Na 
rynek wchodzą nowe technologie, pozwa-
lające na uzyskanie wyższej efektywno-
ści energetycznej, a jednocześnie obniże-
nie kosztów.

Czystość sprężonego powietrza
Sprężone powietrze jest w zakładzie pro-
dukcyjnym jednym z głównych mediów. 
Brak jego dostępności powoduje zatrzy-
manie produkcji, podobnie jak brak zasi-
lania. Jednak w branżach takich jak 
produkcja farmaceutyczna i technika 
laboratoryjna, przemysł spożywczy, elek-
troniczny czy produkcja opakowań, brak 
wysokiej jakości powietrza spełniają-
cego wymogi norm ISO 8573-1:2010 
oraz ISO 8573-7:2003 może powodować 
ryzyko zanieczyszczenia produktu, a przez 
to konieczność jego wycofania i wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży, a tym samym 
zaszkodzić reputacji producenta.

W celu zapewnienia zerowej tolerancji 
na zanieczyszczenia zaleca się zastosowa-
nie sprężarek bezolejowych. Urządzenia 
te sprężają powietrze w komorze bezole-
jowej, która jest dobrze uszczelniona, aby 
uniknąć zanieczyszczenia.

David De Pril

Bezolejowe sprężone powietrze, 
czyli oszczędność energii i niższe koszty
Uzyskanie bezolejowego sprężonego powietrza jest szczególnie 
ważne w takich zastosowaniach, jak produkcja farmaceutyczna 
i technika laboratoryjna, przemysł spożywczy, elektroniczny czy 
produkcja opakowań, ponieważ w tych właśnie branżach jakość 
sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktu 
końcowego. A ponieważ ten ostatni czynnik ma coraz większe 
znaczenie dla odbiorców, zapotrzebowanie na sprężarki bezolejowe 
stale rośnie. Jednocześnie firmy produkcyjne wykorzystujące 
w swojej działalności sprężarki powietrza oczekują obniżenia  
zużycia energii oraz kosztów posiadania tych urządzeń. 
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Jeszcze kilka lat temu firmy stosowały 
sprężarki z wtryskiem oleju z filtracją, 
spełniające normy jakości oleju klasy 1, 
co oznacza, że w powietrzu nie może być 
więcej niż 0,01 mg/m3 pozostałości oleju. 
Aby zapewnić, że do układu nie dostanie 
się olej resztkowy, cząstki stałe lub pary, 
zastosowano dodatkowe osuszacze powie-
trza i filtry o stopniowej gradacji w celu 
dalszego oczyszczenia powietrza.

Obecnie w tzw. zastosowaniach wrażli-
wych wykorzystywane są bezolejowe sprę-
żarki powietrza, które dostarczają powie-
trze klasy 0 według normy ISO: 8573-
2:2007. Jednak do niedawna kompresory 
te były drogie i były używane głównie 
przez duże firmy oraz te, które eksporto-
wały swoje produkty na rynki o surowych 
standardach. 

Sprężarki bezolejowe  
z wtryskiem wody 
Wymogi oceny zgodności oraz normy do- 
tyczące jakości skłaniają producentów 
sprężarek do rozwoju produktów oraz za- 
pewniania najwyższych standardów czy-
stości sprężonego powietrza. Bardzo czę-
sto jednak dążenie do czystości sprężo-
nego powietrza prowadzi do skrajności. 
Mowa tu np. o instalowaniu wielu filtrów 
zamiast jednego, co zwiększa złożoność 
urządzenia i zużycie energii, a to wymaga 
zwiększenia czynności konserwacyjnych 
oraz podwyższa związane z nimi koszty.

Wysoce wydajną alternatywą dla tra-
dycyjnych bezolejowych dwustopniowych 
sprężarek śrubowych są stosowane od 
kilku lat sprężarki bezolejowe z wtryskiem 
wody. Dostarczają one sprężone powietrze 

klasy 0, przy znacznie prostszej, jedno-
stopniowej konstrukcji, w której chłodze-
nie i uszczelnienie elementu sprężającego 
jest realizowane poprzez wtrysk wody.  
W rezultacie sprężarka i element spręża-
jący pracują ze znacznie mniejszą pręd-
kością niż konwencjonalna sprężarka śru-
bowa, co przekłada się na większą nieza-
wodność, mniejsze zużycie podzespołów, 
a dzięki temu mniej prac konserwacyj-
nych i wyższą efektywność energetyczną.

Jest tylko jedno „ale”. Większość bez-
olejowych sprężarek z wtryskiem wody 
jest wyposażona filtry odwróconej osmozy 
(reverse osmosis – RO) na linii wlotu 
wody, specjalne materiały rotorów i zło-
żone układy łożysk. Systemy te okazały 
się kosztowne i podatne na awarie.

Sprężarki bezolejowe o mniejszej 
złożoności 
Rozwiązaniem opisanego problemu są 
urządzenia, które cechują się:

 →  konstrukcją zamkniętego obiegu wody 
o mniejszej złożoności,

 →  brakiem specjalnych łożysk lub materia-
łów nietypowych,

 →  brakiem potrzeby stosowania czułych sys-
temów RO.

↗ Rys. 1. Sposób działania układów sprężonego powietrza, wytwarzających powietrze klasy 0 – porównanie urządzeń.
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W branżach takich jak 
produkcja farmaceu-
tyczna, technika labora-
toryjna, przemysł elektro-
niczny i spożywczy, brak 
powietrza spełniającego 
wymogi norm ISO może 
powodować ryzyko zanie-
czyszczenia produktu, 
a przez to konieczność 
jego wycofania i wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży.
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W tym układzie zamkniętym ryzyko zanie-
czyszczenia jest jeszcze bardziej ograni-
czone. Woda samoczynnie się uzupełnia, 
następuje płukanie i czyszczenie wnętrza 
sprężarki. Ponadto kompresor odprowa-

dza kondensat, co nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki (ze względu na jego 
jakość na poziomie wody pitnej). Ponadto 
oprócz czystej wody i wolniejszej pracy 
sprężarki układ o zamkniętym obiegu 
może polegać na standardowych, bardziej 
ekonomicznych łożyskach stosowanych 
w tradycyjnych sprężarkach smarowa-
nych olejem, co dodatkowo zmniejsza zło-
żoność i koszty.

Jest to więc innowacyjna i znacznie 
bardziej niezawodna konstrukcja. W przy-
padku produkcji wrażliwej na jakość, 
w której awarie oznaczają znaczne straty 
i w której podstawowe znaczenie mają 
obniżone koszty energii i konserwacji, 
zalety tego rozwiązania są oczywiste.

Całkowity koszt posiadania (total 
cost of ownership – TCO) tej nowej sprę-
żarki z wtryskiem wody jest znacznie niż-
szy (>8%) w porównaniu z tradycyjnymi 
dwustopniowymi bezolejowymi sprężar-
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Sprężone mokre powietrze

↖  Rys. 2. Przykład konstrukcji układu o za- 
mkniętym obiegu wody i niskiej złożoności.

kami śrubowymi dzięki zmniejszonemu 
zużyciu energii i prostszej konstrukcji oraz 
łatwiejszej konserwacji. W porównaniu 
z rozwiązaniami z wtryskiem oleju sys-
temy te są jeszcze bardziej interesujące, 
ponieważ uzdatnianie w dalszej części 
procesu jest mniej obciążone.

Podsumowanie
Zalety najnowszych sprężarek bezolejo-
wych z wtryskiem wody, takie jak pro-
stota, wydajność i niskie wymagania kon-
serwacyjne, mogą pomóc firmom pro-
dukcyjnym w uzyskaniu bezolejowego 
sprężonego powietrza, które spełnia naj-
bardziej rygorystyczne normy, a jednocze-
śnie zwiększyć maksymalny czas sprawno-
ści urządzeń. Wszystko to przekłada się na 
niższe zużycie energii i mniejsze koszty.

David De Pril jest dyrektorem ds. zarzą-

dzania produktem i marketingu w fir-
mie ELGi Europe. Ma ponad 22-let-
nie doświadczenie w branży sprężonego 
powietrza. � 
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Zalety najnowszych sprę-
żarek bezolejowych 
z wtryskiem wody, takie 
jak prostota czy wydaj-
ność, mogą pomóc fir-
mom w uzyskaniu tań-
szego bezolejowego sprę-
żonego powietrza, które 
spełnia najbardziej rygo-
rystyczne normy.
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Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce  
lub w magazynie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu
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J ak mówi Paweł Dziewiszewski, Pro-
duct Manager w firmie ASTAT Logi-
styka, w której osprzęt do szaf sta- 

      nowi większą część oferty, jeśli chodzi 
o wyposażenie szaf, to jest ono związane 
z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewaniem, 
regulacją i oświetleniem.

Wentylacja i klimatyzacja
Jak twierdzi Paweł Dziewiszewski, przy 
doborze wentylacji ważne są takie dane, 
jak: wymiary szafy/obudowy, rodzaj apli-
kacji (umiejscowienie na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku, informacje o stop-
niu zapylenia otoczenia, temperaturach 
otoczenia i wymaganej temperaturze we 
wnętrzu szafy), suma strat ciepła (liczba, 
rodzaj i moc urządzeń, które będą genero-
wać ciepło wewnątrz szafy – przeważnie 
głównymi generatorami ciepła są falow-
niki, zasilacze, transformatory). Doboru 
urządzenia można dokonać samemu, 
z pomocą kalkulatorów producentów, 
takich jak Watt-a-Calculator! firmy Alfa 
Electric. 

W ofercie rynkowej wentylato-
rów warto zwrócić uwagę na serię ATV 
firmy Alfa Electric. Jej główne zalety to: 
łatwość montażu (zatrzaskowy) i kon-
serwacji (grill na zawiasach umożliwia-
jący szybką wymianę filtra), a także pro-
sta zmiana kierunku przepływu powietrza 
(ten sam wentylator można zamontować 
jako nawiewny lub wyciągowy). Kupu-
jąc wentylator, trzeba pamiętać o dodat-
kowej kratce z filtrem – niezależnie od 
tego, czy będzie pracował jako nawiewny, 
czy wyciągowy. Należy zapewnić cyrku-
lację powietrza, umieszczając kratkę wlo-
tową/wylotową po przeciwległej stronie 
obudowy.

Innym przykładem jest asortyment 
firmy STOLTRONIC – oferuje ona wypo-
sażenie do szaf sterowniczych i racko-
wych niemieckiego producenta, firmy 
Elmeko. Jeśli chodzi o chłodzenie, w ofer-
cie ma klimatyzatory kompresorowe oraz 
moduły Peltiera o zakresie mocy chłod-
niczej od 0,1 kW do 10 kW oraz klasie 
szczelności od IP34 do IP67.

Bohdan Szafrański

Osprzęt szaf  
elektrycznych i sterowniczych
Użytkownicy przywiązują obecnie dużą wagę do szerokiego wyboru 
dostępnego osprzętu i możliwości rozbudowy zainstalowanych 
w szafach elementów. Doceniają oni możliwość łatwej rozbudowy 
i modułowe rozwiązania. Chętnie sięgają po kompleksowe 
zestawy produktów do szaf, w skład których wchodzą elementy do 
wprowadzania przewodów, przepusty kablowe, różnego rodzaju 
przyłącza, systemy ochrony kabli, koryta grzebieniowe itp.

↙  Klimatyzatory kom-
presorowe – mogą 
być zamontowane 
całkowicie wewnątrz 
lub na zewnątrz 
szaf sterowniczych; 
mogą być też czę-
ściowo zabudo-
wane.
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do montażu wewnątrz szafy. Zakres mocy 
urządzeń to 320–2600 W. Warto nadmie-
nić, że urządzenie bez filtrów powietrza 
ma konstrukcję eliminującą możliwość 
osadzania zanieczyszczeń, co praktycznie 
eliminuje potrzebę konserwacji.

Jako ochronę przed przegrzewaniem 
się szaf sterowniczych firma Pneuma 
poleca systemy chłodzenia EXAIR. Urzą-
dzenia zasilane są sprężonym powietrzem 
i nie mają silnika elektrycznego, który 
mógłby się zatrzeć. Nie mają też rucho-
mych części, które mogłyby się zepsuć, 
żadnych filtrów ani rur do czyszczenia 
i czynnika chłodniczego, mogącego spo-
wodować wyciek. Jak podaje firma, insta-
lacja trwa kilka minut, a jeśli zasili się je 
czystym, wolnym od wilgoci powietrzem, 
będą działać prawie bezobsługowo. Nie 
ma potrzeby stosowania części zamien-
nych innych niż elementy filtracyjne w fil-
trach sieciowych sprężonego powietrza.

Ogrzewanie
Podobnie jak przy chłodzeniu, w przy-
padku ogrzewania istotne są wymiary 
i rodzaj aplikacji (i wynikająca z niej 
wymagana minimalna temperatura oto-
czenia). Moc grzejnika należy dobierać 
tak, jakby był on jedynym źródłem ciepła 
w szafie – w ten sposób unika się powsta-
wania kondensatu, np. podczas zimowych 
przestojów linii. 

Warto zwrócić uwagę na takie roz-
wiązania, jak choćby grzejnik o grubo-
ści 8 mm firmy Stego. Jest on szczególnie 
polecany do obudów o wysokiej gęstości 
zamontowanych aparatów, w których nie 
zmieściłyby się standardowe ogrzewacze. 
Może być używany jako ogrzewacz kon-
wekcyjny lub kontaktowy i jest przezna-
czony do pracy ciągłej. Ciekawym rozwią-
zaniem jest także miniaturowa dmuchawa 
grzewcza (o mocy do 400 W) w obudo-
wie o wymiarach 88×66×97 mm firmy 
Alfa Electric.

Firma Stoltronic ma w ofercie grzałki 
aktywne i pasywne o mocy od 10 W do 
1000 W z montażem częściowo bądź cał-
kowicie wewnętrznym. Przykładem z serii 
SM są samoregulujące elementy grzejne 
PTC o mocy od 10 W do 45 W. Ich cechy 
charakterystyczne to: zoptymalizowany 
profil o zwiększonej mocy grzewczej i niż-

Rynek

W 2018 r. światowy rynek obudów 
i szaf elektrycznych został wyceniony 
przez analityków z Grupy IMARC na 
6,2 mld dolarów. Jednym z głównych 
czynników napędzających jego roz-
wój jest rosnący trend automatyzacji 
w przemyśle. Dlatego Grupa IMARC 
spodziewa się, że do 2024 r. osiągnie 
on wartość 8,7 mld dolarów. 

Wśród głównych światowych 
graczy na tym rynku wymienia się 
takie firmy, jak: ABB, Siemens, GE, 
Mitsubishi Electric, Toshiba, Rittal, 
Eaton, Omron, Nitto Kogyo, Schne-
ider, Delvalle, Electroalfa, EIC Solu-
tions, WesTech, Wieland, Chuan Yi 
Automation, Ebara Densan, Lian-
Cheng Group, STEP, Shimge Pump 
Group, Bao-Ling Electric, Sunl East 
Technology, Dongan Electric, Huasn, 
Huasheng Electrical Equipment 
i Zhong Yang. 

W Polsce działa wielu produ-
centów obudów do urządzeń elek-
trycznych przeznaczonych do użytku 
w przemyśle, w tym część funkcjo-
nuje lokalnie.
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↙  Wysokie tempe-
ratury mogą być 
przyczyną uszko-
dzeń elektroniki, 
która kontroluje 
maszyny, skutku-
jąc błędnymi odczy-
tami lub wyłącze-
niami. Chłodzenie 
szafy elektrycznej 
może wyeliminować 
te problemy.

↖  Moduły chłodzące na bazie ogniwa Peltiera 
– urządzenia mogą pracować w dowolnym 
położeniu, również mobilnie. Oprócz dużej 
odporności na warunki środowiskowe są 
odporne na wibracje czy ruchy rotacyjne.

W doborze i dostawach urządzeń kli-
matycznych do szaf elektrycznych i tele-
komunikacyjnych specjalizuje się firma 
DACPOL. W zakresie klimatyzatorów 
i wymienników ciepła oferuje m.in. urzą-
dzenia firmy Seifert. Klimatyzatory są 
produkowane w wielu wersjach z fil-
trem i bez filtra, do montażu na ścianie 
szafy lub na dachu i w wersji panelowej 
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szej temperaturze powierzchniowej, 
łatwiejszy montaż i podłączanie – moż-
liwe bez użycia narzędzi, a także moco-
wanie z klipsem do szyny montażowej 
i podłączanie zaciskiem sprężynowym. 
Dostępne napięcia to 12–24 V DC lub 
110–240 V AC.

Inny producent – firma Rittal – dostar-
cza np. grzałki do szaf sterowniczych słu-
żące do regulacji względnej wilgotno-
ści powietrza, które pozwalają uniknąć 
przekraczania punktu rosy i kondensa-
cji w szafie sterowniczej, a tym samym 
powstania szkód spowodowanych korozją 
lub zwarciem elektrycznym. Firma zaleca 
zastosowanie termostatu do dokładnej 
regulacji temperatury w szafie sterowni-
czej, a w celu uniknięcia powstawania 
kondensatu na podzespołach – regulowa-
nie ogrzewania za pomocą higrostatu. Jak 
informuje w swoich materiałach, w więk-
szych szafach sterowniczych równomierny 
rozkład ciepła osiąga się najlepiej dzięki 
zainstalowaniu większej liczby grzałek 
o mniejszej mocy.

Jeśli chodzi o firmę DACPOL, najczę-
ściej proponowane przez nią elementy 
grzejne są zbudowane z termistorów PTC, 
które ze względu na swoją charaktery-
stykę zależną od temperatury zewnętrznej 
zapewniają samoregulację mocy cieplnej 
układu. W zakresie elementów grzejnych 
firma poleca także usługi związane z pro-
jektowaniem i dostawą specjalnych roz-
wiązań do konkretnych urządzeń.

Osuszanie
Na rynku dostępne są też produkty osu-
szające do szaf sterowniczych do mon-

tażu w różnych pozycjach oraz możli-
wość wyboru odwilżacza z dodatkową 
pompką. Aby zapewnić odpowiednie 
odprowadzanie wilgoci z szaf sterowni-
czych, firma Stoltronic zaleca instalację 
odwilżacza powietrza. Podczas funkcjono-
wania urządzenia ciepłe i wilgotne powie-
trze z komory kierowane jest na zimną 
powierzchnię odwilżacza. Wilgoć osadza 
się na niej, co pozwala zebrać i usunąć 
kondensat. Urządzenie może być monto-
wane częściowo wewnątrz lub całkowicie 
wewnątrz obudowy. 

Aby zwiększyć wydajność osuszania 
w warunkach wilgotnych, firma zaleca 
zainstalować modele z dodatkową pompą 
zwiększającą wydajność odwilżacza.

Regulacja
Jeśli chodzi o elementy związane z regula-
cją, to zdaniem Pawła Dziewiszewskiego 

warto zwracać uwagę na maksymalną 
obciążalność termostatu/regulatora, 
zwłaszcza gdy chcemy kontrolować pracę 
grzejnika na napięcie stałe (duża moc przy 
niskim napięciu pracy skutkuje dużymi 
wartościami prądu). Nie należy zapomi-
nać o istnieniu urządzeń „2 w 1”, czyli 
np. termostatach podwójnych (do grzania 
i chłodzenia lub chłodzenia i sygnalizacji) 
czy higrotermach, które oszczędzają miej-
sce na szynie montażowej.

Firma Weidmüller oferuje jednostki 
sterujące do regulowania temperatury 
i wilgotności za pomocą termostatów 
i higrostatów. Termostat THSA to kom-
paktowe standardowe rozwiązanie do ste-
rowania nagrzewnicą i wentylatorem. 
Zapewnia ochronę systemów grzewczych 
i pomaga oszczędzać energię. Natomiast 
podwójny termostat THSA jest kompak-
towym rozwiązaniem do jednoczesnego 
przełączania dwóch urządzeń w różnych 
zakresach temperatur. Urządzenie Humi-
distat HYSA można wykorzystywać do 
kontroli wilgotności i ochrony przed kon-
densacją, szczególnie w środowiskach 
o wysokiej wilgotności.

↙  Ogrzewacz płaski – jego ultracienka konstruk-
cja sprawia, że szczególnie nadaje się do obu-
dów o wysokiej gęstości zamontowanych 
aparatów, w których standardowe ogrzewa-
cze nie zmieściłyby się.

Źródło: STEGO Elektrotechnik
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←  Przykład grzałki aktywnej: element grzewczy 
PTC z wentylatorem, o mocy grzewczej  
650 W i napięciu 230 V AC, mający dwa 
obiegi grzewcze z różnymi konfiguracjami 
obwodów.
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→  Higrostat z zabezpieczeniem naciągu – włą-
cza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu 
nastawionej wilgotności względnej w szafie 
sterowniczej.

→  Termostat – regulator 
temperatury, polecany 
szczególnie do wyste-
rowania wentylato-
rów, grzałek i wymienni-
ków ciepła, ale również 
jako nadajnik sygnału do 
monitorowania tempe-
ratury we wnętrzu szafy 
sterowniczej.

ENERGIA 2021
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Oświetlenie
Dobre oświetlenie poprawia bezpieczeń-
stwo i komfort osób montujących, eks-
ploatujących i konserwujących szafy ste-
rownicze. Nie bez znaczenia jest też ener-
gooszczędność rozwiązań. Coraz częściej 
inspektorzy zwracają więc uwagę na 
korzyści z zastosowania oświetlenia LED-
-owego zamiast wciąż bardzo popularnych 
lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
a zwłaszcza tradycyjnych żarówek. 

Przy doborze oświetlenia warto wziąć 
pod uwagę nie tylko wielkość szafy i jej 
umiejscowienie (oświetlenie otoczenia), 
ale także sposób montażu (np. mocowa-
nie magnetyczne jest praktyczne, ale nie 
nadaje się do obudów tworzywowych czy 
większości stali nierdzewnych) czy obec-
ność dodatkowego gniazda serwisowego. 

W ofercie firmy ASTAT Logistyka znaj-
dują się lampy fluorescencyjne oraz LED-
-owe, z montażem śrubowym, klipsowym 
lub magnetycznym, bez dodatkowego 
wyłącznika, z przełącznikiem I-O lub czuj-
nikiem ruchu, z gniazdem serwisowym 
lub bez, o różnych długościach i mocy 
(a co za tym idzie – jasności). Niektóre 
modele umożliwiają dodatkowo łączenie 
wielu lamp w jeden łańcuch.

Firma Phoenix Contact, która oferuje 
bogaty zestaw produktów do wyposażenia 
szaf sterowniczych, ma w ofercie lampy 
PLD z diodami LED do oświetlenia wnę-
trza. Włączanie i wyłączanie światła może 
się odbywać np. za pośrednictwem zin-
tegrowanego czujnika ruchu. Jak podaje 

producent, żywotność diod LED to 50 
tys. godzin (wartość L70), co eliminuje 
konieczność wymiany oświetlenia.

Prowadzenie przewodów
Niedocenianym elementem osprzętu szaf 
sterowniczych są systemy prowadzenia 
kabli i przewodów. Dobrze zaprojekto-
wane i wykonane prowadzenie przewo-
dów ułatwia serwisowanie. 

Phoenix Contact oferuje system pro-
wadzenia kabli CGS. Jest to wybór koryt 
grzebieniowych, umożliwiający elastyczne 
układanie przewodów w szafie sterowni-
czej. Montaż ułatwiają zęby wyłamywane 
bez użycia narzędzi. Natomiast węże 
ochronne służą do doprowadzania kabli 
i przewodów do szafy sterowniczej. 

Na rynku dostępny jest bogaty wybór 
złączek elektroinstalacyjnych, przepustów 
kablowych oraz wyposażenia do prowa-
dzenia i znakowania przewodów.

Programy ułatwiające wybór
Zróżnicowane potrzeby i budowa szaf 
sterowniczych mogą utrudniać dobór 
osprzętu, dlatego wielu producentów udo-
stępnia programy, które ułatwiają ten pro-
ces. Poza wspomnianym już Watt-a-Cal-
culator! firmy Alfa Electric przykładem 
jest oprogramowanie Weidmüller Sizing 
Software (WSS) – narzędzie do planowa-
nia, które podpowiada dobór komponen-

tów do systemu zarządzania temperaturą 
wewnątrz szafy sterowniczej. Korzysta-
jąc z tego narzędzia, można zaprojekto-
wać system dostosowany do konkretnych 
potrzeb, unikając np. niepotrzebnego jego 
przewymiarowania. 

Inny przykład to cyfrowy asystent 
firmy Schneider Electric – Digital Rules, 
który pomaga zdefiniować zakres obu-
dów, kompatybilnych akcesoriów i roz-
wiązań do zarządzania temperaturą. 
Oprogramowanie automatycznie wyświe-
tla listę kompatybilnych akcesoriów i uła-
twia znalezienie odpowiedniego rozwiąza-
nia termicznego. 

Podsumowanie
Klienci z branży przemysłowej poszukują 
dziś rozwiązań kompleksowych. Rosną też 
wymagania w stosunku do zakresu tem-
peratur, w jakich mogą pracować szafy 
elektryczne i sterownicze, oraz wydajności 
zainstalowanego w nich chłodzenia. Jed-
nocześnie ciągle wzbogaca się oferta ryn-
kowa, w której zorientowaniu się pomaga 
oferowane przez producentów oprogramo-
wanie. Stanowi ono wsparcie w wyborze 
rozwiązań dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb.

Bohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-

czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-

nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej. �
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↗  Odwilżacz działający z bezobsługową techno-
logią Peltiera. Chroni przed korozją, do jakiej 
dochodzi pod wpływem kondensacji wilgoci.

↗  Wskaźnik i regulator temperatury – do mon-
tażu w drzwiach lub ścianie szafy sterowniczej

www.controlengineering.pl
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Najlepszy w branży model HD-1500 rozszerza możliwości auto-
nomicznego transportu materiałów. Nowy robot HD-1500 cha-
rakteryzuje się dużą ładownością do 1500 kg, dzięki czemu jest 
idealnym rozwiązaniem dla współczesnych zakładów również 
w kontekście nowych wymagań dotyczących zachowania społecz-
nego dystansu.

Firma OMRON zapowiedziała wprowadzenie na rynek modelu 
HD-1500, najmocniejszego i najnowszego modelu w serii robo-
tów mobilnych firmy. Nowy robot HD-1500 charakteryzuje się 
dużą ładownością do 
1500 kg. Jest to ide-
alne rozwiązanie 
dla współczesnych 
zakładów, w których 
autonomiczne roz-
wiązania do prze-
noszenia materia-
łów muszą sprostać 
bardziej wymagającym zada-
niom z zakresu automatyki przemysło-
wej, a także spełniać nowe wymagania dotyczące 
zachowania dystansu społecznego związane z pandemią wirusa 
Covid-19.

Ładowność robota HD-1500 wynosząca 1500 kg umożliwia 
przewożenie części motoryzacyjnych takich jak podwozie samo-
chodu czy wielkogabarytowych produktów o rozmiarze palety – 
ładunków, które zazwyczaj są przenoszone za pomocą wózków 
widłowych. Roboty mobilne OMRON wraz z premierowym mode-
lem HD-1500 oraz modelami LD-60/90 i LD-250 stanowią spójną 
ofertę urządzeń umożliwiających transport różnych przedmiotów 
– od części przez produkty w procesie produkcyjnym i produkty 
gotowe po ciężkie materiały.

Oprogramowanie Fleet Manager firmy OMRON jako pierwsze 
w branży zapewnia wydajne przenoszenie materiałów w fabry-
kach, umożliwiając sterowanie nawet 100 robotami mobilnymi 
o różnych rozmiarach, konfiguracjach i ładowności w ramach jed-
nego systemu, co pozwala zautomatyzować ich złożone zastoso-
wania w transporcie i logistyce materiałów. Roboty mogą auto-
matycznie wyznaczyć najlepszą trasę, a jednocześnie bezpiecznie 
współpracować z ludźmi i omijać przeszkody bez użycia magne-
tycznych taśm podłogowych ani innych wskazówek fizycznych. 
Akumulator robota HD-1500 ładuje się zaledwie 36 minut i może 
pracować na jednym pełnym ładowaniu przy pełnym obciążeniu 
przez całą zmianę, co ogranicza czas przestoju.

Model HD-1500 wykrywa zagrożenia w zakresie 360°, co 
sprzyja współpracy i bezpieczeństwu w miejscu pracy.

– Logistyka oraz transport produktów i materiałów na terenie 
zakładu i w magazynie są prawdziwym problemem dla wielu firm 
ze względu na częstotliwość i monotonię tych procesów, dodat-
kowo utrudnionych przez konieczność przestrzegania wymo-
gów dotyczących dystansu społecznego. Robot mobilny OMRON 
HD-1500 może pomóc im w rozwiązaniu tego problemu, ponie-
waż jest zdolny pracować przez 24 godziny na dobę – niestrudze-
nie, punktualnie i bezpiecznie wśród ludzi – mówi Tom Mathias, 
prezes i dyrektor generalny firmy OMRON Robotics and Safety 
Technologies, Inc.

Najważniejsze cechy robota HD-1500:
Większa ładowność i solidność konstrukcji: w zakładach pro-
dukcyjnych model HD-1500 może przenosić ładunki o rozmiarze 
palety, co ogranicza potrzebę używania wózka widłowego. Dzięki 
solidnym metalowym obudowom robot HD-1500 jest wytrzymały 
i odporny na silne przypadkowe uderzenia z zewnątrz.

Szybszy zwrot z inwestycji: model HD-1500 umożliwia auto-
matyzację złożonych i niebezpiecznych zadań. Organizacje mogą 
dzięki niemu ograniczyć korzystanie z wózków widłowych i bez-

piecznie transportować duże palety zawierające 
gotowe towary, wiel-

kogabarytowe opa-
kowania dla branży 
spożywczej i towa-
rowej oraz czę-
ści samochodowe. 
Pozwala to pra-
cownikom sku-

pić się na bardziej 
istotnych zadaniach, 

co umożliwia klientom załadunek większej ilości materiałów, 
zmniejszenie liczby przejazdów z cięższymi partiami i zwiększenie 
zwrotu z inwestycji. Dzięki robotowi HD-1500 klienci mogą osią-
gnąć więcej przy użyciu mniejszej liczby sprzętu.

Możliwość indywidualnej konfiguracji floty: floty urządzeń 
mobilnych mimo większego zróżnicowania nadal mogą być kon-
trolowane za pomocą tego samego systemu. Oprogramowanie 
Fleet Manager firmy OMRON umożliwia wydajne sterowanie róż-
norodną flotą złożoną z nawet 100 robotów mobilnych, w tym 
HD-1500, przy użyciu jednego systemu. Dzięki zoptymalizowa-
nemu zarządzaniu ruchem, zarządzaniu akumulatorem i wyzna-
czaniu tras pojazdów klienci mogą dodawać roboty HD-1500  
do swoich flot bez obaw o bezpieczeństwo, kompatybilność 
i wydajność.

Funkcje dodatkowe:
•  Czas ładowania akumulatora wynosi 36 minut, co zapewnia 

większą wydajność i ogranicza czas przestoju.
•  Lasery do wykrywania zagrożeń w zakresie 360° zapewniają 

natychmiastową lokalizację źródeł niebezpieczeństwa.
•  Doskonała nawigacja, którą umożliwiają adaptacyjne strefy 

bezpieczeństwa technologii LiDAR.
•  Ulepszona technologia CAPS zapewnia większą dokładność 

i powtarzalność dokowania.
•  Funkcja Fleet Simulator umożliwia symulację do 10 robotów 

w maksymalnie trzech oddzielnych flotach.

www.omron.pl

 OMRON

OMRON wprowadza na rynek mobilnego robota 
HD-1500 o ładowności 1500 kg

Firma prezentuje
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Podstawowe błędy
w komunikacji nowych technologii
i pomysły, jak możemy je naprawić
Technologia, nawet najnowocześniejsza, jeżeli nie będzie odpowiednio dobrze zakomunikowana,
nie osiągnie sukcesu. Sporym wyzwaniem jest, aby praca, czas i pieniądze, jakie zaangażowaliśmy
w jej rozwój, nie poszły na marne. Jak zatem zacząć pracę nad jej promocją, by zyskać klientów?

I nżynierowie prześcigają się w two-
rzeniu coraz to nowszych projektów. 
Mamy bardzo dobry czas na tworze-

nie innowacji. Klienci są chętni do wpro-
wadzania automatyzacji, do testowania 
nowych funkcji. Inwestorzy natomiast, 
widząc szanse, jakie daje postęp, coraz 
więcej środków przeznaczają na kolejne 
technologie. 

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

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

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

Jeżeli produkt adresowany jest do 
szerszej grupy, a w pierwszej kolejności 
o jego zakupie będzie decydowała osoba, 
która nie rozumie języka technicznego, 
mamy poważny problem. Na wstępie taka 

osoba może nie zrozumieć, jakie korzyści 
zyskuje, nabywając nasz produkt, ponie-
waż inżynierowie skupiają się na aspek-
tach technicznych.

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

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

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

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

Dlaczego takie podejście jest najsku-
teczniejsze? Ponieważ na wstępie nie znie-

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

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

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

Anita Kijanka jest właścicielką firmy Come 
Creations Group. Na co dzień zajmuje się 
komunikacją medialną firm związanych 
z najnowszymi technologiami. Z wykształ-
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— 
Cyfrowa technologia EZLink
To łatwe uruchomienie i zaawansowana diagnostyka 
sond pH, mętności i rozpuszczonego tlenu

ABB jako jeden z światowych liderów produkujących aparaturę kontrolno-pomiarową  
i analitykę z dumą prezentuje nową rodzinę przetworników analitycznych i sond   
do pomiaru pH, rozpuszczonego tlenu oraz mętności wykorzystujących cyfrową  
technologię EZLink. Dzięki cyfrowej komunikacji pomiędzy sondą a przetwornikiem 
uruchomienie jest proste jak włożenie wtyczki do kontaktu a zaawansowana   
diagnostyka pozwala na szybkie wykrycie usterki oraz wymianę sondy dopiero wtedy, 
kiedy jest to konieczne.
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary
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