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AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

W momencie gdy piszę te słowa, właśnie zbliżamy się do szczytu zachorowań. 
W kolejnych miesiącach nowa szczepionka i dodatkowe środki ochrony wprowadzane 
przez rządy doprowadzą zapewne do stopniowego spadku liczby zarażeń, wobec 
czego do lata powinniśmy już wyjść na prostą. Jak Covid-19 wpłynął na procesy pro-
dukcyjne w polskich zakładach? Tego można dowiedzieć się z ankiety czytelniczej, 
której wyniki omawiamy na s. 22 ostatniego w tym roku wydania CE. Zaintereso-
wanych bardziej szczegółowymi analizami tego tematu i strategiami radzenia sobie 
z pandemią odsyłam do naszego siostrzanego magazynu „Inżynieria & Utrzymanie 
Ruchu” (www.utrzymanieruchu.pl). Nasza rzeczywistość to jednak nie tylko pande-
mia – to także rosnący w siłę przemysł 4.0. Dlatego na s. 8 przedstawiamy przygoto-
waną przez ABI Research prognozę trendów, które w przyszłym roku będą napędzały 
rozwój rynku automatyki przemysłowej.

Jeden z nich – przetwarzanie brzegowe (Edge Computing) – wybraliśmy zresztą na 
główny temat bieżącego numeru. W trzech artykułach na dziesięciu stronach szczegó-
łowo omawiamy różne aspekty tego zagadnienia, w tym leżącą u jego podstaw tech-
nologię: bezprzewodowe przemysłowe sieci IoT oraz kryteria wyboru najlepszego 
protokołu i wyposażenia do ich obsługi. Ale nie tylko: skomunikowane ze sobą sys-
temy i generowane przez nie zbiory danych wymagają także większej ochrony. Dla-
tego publikujemy dwa wywiady przygotowane przez nasze macierzyste czasopismo, 
w których czołowi amerykańscy eksperci – Steve Hasse, dyrektor ds. centrów danych 
w firmie Emerson Network Power, i Chad Pinson, specjalista ds. rozwiązań z zakresu 
cyberbezpieczeństwa w koncernie ubezpieczeniowym Aon, wyjaśniają, jak odpowied-
nio zabezpieczyć wrażliwe systemy przedsiębiorstwa. Grudzień to również miesiąc, 
w którym tradycyjnie publikujemy nasz coroczny dodatek „Bezpieczeństwo”, opisu-
jący konkretne przykłady i najlepsze praktyki z zakresu ochrony zakładów przemy-
słowych.

Ponieważ ten rok był szczególnie trudny, wszyscy oczekujemy, że kolejny przy-
niesie poprawę, w tym zwłaszcza koniec pandemii i szybki powrót do normalności. 
Oczywiście normalność ta oznacza również powrót do starych wyzwań, takich jak 
szybkie zmiany technologiczne. Obecny kryzys dowiódł jednak, że innowacyjność 
i pomysłowość polskiego przemysłu ułatwiają mu wyjście z każdej opresji. I to wła-
śnie ta innowacyjność będzie napędzała rozwój polskiej gospodarki, prowadząc ją 
pewnie ku lepszym czasom.

Życzę Państwu Wesołych Świąt oraz bezpiecznego, pomyślnego nowego 2021 roku!

Szanowni Czytelnicy,
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Nowa siedziba KUKA Polska to nie tylko 
ponad 2200 m2 powierzchni wyposa-
żonej  cele z najnowocześniejszymi robo-
tami. To przede wszystkim Zrobotyzowane 
Centrum Aplikacyjne KUKA – przestrzeń, 
w której klienci firmy zyskali możliwość 
bezpośredniego przeprowadzania testów 
w aplikacjach spawalniczych, paletyzują-
cych oraz handlingowych. Od dziś mają oni 
także dostęp między innymi do cobotów – 
robotów przeznaczonych do bezpośredniej 
interakcji z człowiekiem – oraz platform 
jezdnych.

Zdaniem Dyrektora KUKA Polska – 
Tomasza Nowaka – nowe centrum zostało 
przygotowane właśnie z myślą o klien-
tach. – Centrum ma być miejscem spo-
tkań, wymiany doświadczeń oraz krzewie-
nia robotyzacji. Jesteśmy otwarci zarówno 
na fachowców, jak również na firmy, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę z tą 
branżą – wskazuje Tomasz Nowak.

W nowej siedzibie KUKA Polska znaj-
duje się też Centrum Kompetencji – KUKA 
College. Firma z Tychów od lat rozwija 
ofertę kursów skupionych wokół działalno-
ści poszczególnych robotów i aplikacji oraz 
praktycznej wiedzy związanej z ich wyko-
rzystywaniem.

– Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty 
szkoleniowej jest jednym z priorytetów 

firmy. Co ważne, zawsze zwracaliśmy 
uwagę na to, żeby naszymi klientami były 
nie tylko duże koncerny, ale też mniejsze 
firmy lokalne, które do tej pory nie miały 
możliwości poznania konkretnych rozwią-
zań z zakresu robotyzacji i automatyza-
cji. W nowej siedzibie będziemy mogli roz-
szerzyć ofertę kierowaną do takich właśnie 
podmiotów –  dodaje Tomasz Nowak.

W nowym obiekcie nie zabraknie także 
Centrum Konferencyjnego – składającego 
się z 4 sal wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, zaprojektowanego 
z myślą o organizacji zarówno mniejszych, 
jak i większych eventów – oraz zaplecza 
gastronomicznego.

Podczas oficjalnego otwarcia nie 
zabrakło zaproszonych gości, m.in. 
Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta 
Tychów, oraz Andrzeja Soldatego, Prezesa 
Zarządu Platformy Przyszłości. Uczest-
nicy eventu mieli okazję zobaczyć wyjąt-
kowy pokaz tańca robotów, a także zwie-
dzić Centrum Szkoleniowe i Centrum 
Aplikacyje KUKA.

Nowa siedziba KUKA Polska 
w Tychach to nowy rozdział w historii 
firmy, która od lat jest synonimem inno-
wacji w automatyzacji i jednym z wiodą-
cych producentów inteligentnych rozwią-
zań automatyzacyjnych na świecie.

KUKA

KUKA Polska ma nową siedzibę! Jeden z liderów 
robotyzacji od dziś w Tychach

Targi ITM

Targi ITM przeniesione na wrzesień 2021

Nadchodzą zmiany! – tak KUKA Polska od kilku miesięcy komunikowała przeprowadzkę do Tychów. W czwartek 24 września, przy 
Mysłowickiej 1, w obecności zarządu firmy i mediów odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby firmy.
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Zuwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną oraz jej trudny 
do prognozowania rozwój w Polsce i na świecie, Zarząd Grupy 
MTP podjął decyzję o zmianie terminu targów ITM INDU-
STRY EUROPE. Wydarzenie wcześniej zaplanowane na czer-
wiec odbędzie się w dniach 31.08-3.09.2021równolegle z tar-
gami: Modernlog, 3D Solutions, Focast oraz Subcontracting.
Jako organizatorzynajwiększych i najbardziej znaczących targów 
przemysłowych w tej części Europyzawsze dokładaliśmy wszel-
kich starań, by prezentowały one międzynarodową ofertę zgodną 
z ideą przemysłu 4.0. Wierzymy, że zmiana terminu wydarze-
nia pozwoli na przygotowanie targów w oparciu o jakość, poten-
cjał i siłę marki ITM INDUSTRY EUROPE, do jakiej branża jest 
przyzwyczajona od dekad.Pragniemyzapewnić, że czas dzielący-
nas od kolejnej edycjiwydarzenia, wykorzystamy na stworzenie 

wartościowegomerytorycznie i biznesowo spotkania. Wyrażamy 
także nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy i wystawcy zyskają 
dodatkowy cenny czas na przygotowanie jeszcze ciekawszej eks-
pozycji obfitującej w rynkowe innowacje. Ostatnie miesiące 
uzmysłowiły nam wagę i znaczenie branżowych spotkańorazwy-
jątkowej biznesowej atmosfery, która od lat przyciąga do Pozna-
nia profesjonalistów z całego świata. Dziękując za życzliwość 
i słowa wsparcia napływającedo nas w ostatnim czasie, zapra-
szamy do uczestnictwa wtargach ITM INDUSTRY EUROPE, 
które odbędą się w dniach 31.08-3.09.2021 roku na Między-
narodowych Targach Poznańskich.
Do zobaczenia! Zespół Targów ITM INDUSTRY EUROPE

Więcej informacji o targach na: www.itm-europe.pl

AKTUALNOŚCI
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OMRON

OMRON zdobywa platynowy medal EcoVadis za 
zrównoważony rozwój

Bardzo dynamiczny wzrost produkcji  
w listopadzie dla Polski

EcoVadis, z siedzibą we Francji, jest zaufa-
nym, niezależnym dostawcą wspólnej plat-
formy oceny zrównoważonego rozwoju, 
która klasyfikuje ponad 65 tys. przedsię-
biorstw. Unikalna metodologia oceniania 
społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. 
Corporate Social Responsibility, CSR) obej-
muje 200 kategorii zakupów w 160 kra-
jach. Firma współpracuje z kilkoma tysią-
cami zewnętrznych interesariuszy, w tym 
organizacjami pozarządowymi, związ-
kami zawodowymi, organami międzyna-
rodowymi, samorządami i firmami audy-
torskimi. W ocenie uwzględniono szeroki 
zakres zagadnień związanych z CSR podzie-
lonych na cztery kategorie: Środowisko, 
Praktyki pracownicze i prawa człowieka, 
Etyka oraz Zrównoważone zaopatrzenie.

Firmę OMRON nagrodzono platyno-
wym medalem, ponieważ znacznie popra-

wiła swoje wyniki w kategoriach Praktyki 
pracownicze i prawa człowieka, utrzymu-
jąc jednocześnie wysokie wyniki w zakre-
sie Środowiska i Zrównoważonego zaopa-
trzenia. W kategorii Środowisko firma 
OMRON znalazła się wśród 1% najlep-
szych przedsiębiorstw z branży, co jest 
wyrazem uznania za stworzenie programu 
„OMRON Carbon Zero” zakładającego 
zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cie-
plarnianych do zera oraz postępy w reali-
zacji celów ilościowych w odniesieniu do 
wielu wyzwań środowiskowych. W kate-
gorii Praktyki pracownicze i prawa czło-
wieka OMRON wyróżniono za wysiłki na 
rzecz stworzenia systemu zarządzania bez-
pieczeństwem obejmującego systemy certy-
fikacji innych firm.

Eleonora Denna, specjalista ds. zgod-
ności z przepisami europejskimi w Omron 

Europe, komentuje: „W Europie 70% wpły-
wających wniosków dotyczących ochrony 
środowiska, spraw społecznych i admini-
stracji publicznej (ESG) w roku podatko-
wym 2019 było związanych z EcoVadis. 
Ocena EcoVadis jest potężnym narzędziem, 
które podkreśla wspólne wartości i przy-
spiesza rozwój możliwości biznesowych. 
Jesteśmy przekonani, że zdobycie platyno-
wego medalu w tym roku zostanie uznane 
przez naszych klientów w regionie EMEA za 
doskonałą wartość dodaną”.

W przyszłości OMRON będzie nadal 
angażować się na rzecz zrównoważonego 
zwiększania wartości korporacyjnej, roz-
wiązując problemy społeczne ze wszystkich 
czterech kategorii, aby spełnić oczekiwania 
interesariuszy.

Inicjatywy firmy OMRON na 
rzecz zrównoważonego rozwoju
Firmie OMRON zależy na rozwiązaniu 
zidentyfikowanych problemów związanych 
ze zrównoważonym rozwojem materiałów. 
Problemy te obejmują kwestie społeczne, 
z którymi chce się uporać poprzez aktyw-
ność w głównych obszarach działalności 
firmy, oraz inne zagadnienia, którymi chce 
się zająć w celu spełnienia oczekiwań inte-
resariuszy w odniesieniu do wzmocnienia 
fundamentów firmy.

Szczegółowe informacje na temat 
inicjatyw firmy OMRON związanych ze 

zrównoważonym rozwojem można znaleźć 
w sekcji raportów zintegrowanych oraz na 

stronie internetowej firmy.

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa 
o 5,4% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy to noto-
wano wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem 
br. spadła o 1,6%. 
W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemy-
słu była 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 
ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.

www.controlengineering.pl

5,4%↑ Wzrost produkcji  
sprzedanej przemysłu  
w porównaniu
z listopadem ub. roku.

Firma OMRON otrzymała platynowy medal EcoVadis — najwyższe wyróżnienie 
z nowej kategorii utworzonej w tym roku w celu nagrodzenia firm należących do 
1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.
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Rzeczywistość rozszerzona (AR), rekla-
mowana jako technologia rozrywkowa, 
staje się jednym z podstawowych narzę-
dzi w sektorze przemysłowym. Osoba 
w charakterystycznych okularach, wyko-
nująca z pozoru dziwne gesty, to już nie-
koniecznie fan gier komputerowych. Rów-
nie dobrze to może być technik realizujący 
zamówienie serwisowe. Udowodnili to 
niedawno inżynierowie z ABB w Aleksan-
drowie Łódzkim.

Wirtualne okulary, realne korzyści
Najnowsze analizy amerykańskiej firmy 
doradczej IDC pokazują, że rynek VR 
i AR, czyli technologii wirtualnej i roz-
szerzonej rzeczywistości, jest odporny na 
wirusową infekcję. Z wrześniowej aktuali-
zacji prognoz ekspertów z USA wynika, że 
łączna suma wydatków na wspomniane 
technologie wyniesie 10,7 mld USD, 
czyli o 35% więcej niż w 2019. Szaco-
wana wartość rynku VR i AR jest równa 
sumie wszystkich zagranicznych inwesty-
cji bezpośrednich w Polsce w poprzednim 
roku. Stary Kontynent odpowiada obec-
nie za około 15% światowych wydatków 
na VR/AR. Analitycy z IDC prognozują, że 
w Europie tegoroczne wydatki na te roz-
wiązania wyniosą 1,6 mld USD.

– Ponieważ bardzo trudno przewidzieć, 
co przyniesie najbliższa przyszłość, wielu 
naszych klientów decyduje się skorzystać 
z narzędzi zdalnego wsparcia, które mogą 
być odpowiedzią na bieżące problemy, ale 
też zapewnić dostęp do regularnych szko-
leń technicznych – mówi Marcin Góral-
ski, dyrektor sprzedaży serwisu w biznesie 
Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce. – 
Biorąc pod uwagę jedną z podstawowych 
zalet zdalnego wsparcia, czyli szybki czas 

reakcji oraz znaczne ograniczenie kosztów 
podróży i zakwaterowania serwisu, tego 
typu usługi będą coraz częściej zastępo-
wać tradycyjny serwis obiektowy. Oczywi-
ście nawet w dobie zaawansowanej cyfry-
zacji przemysłu fizyczna obsługa obiek-
towa będzie musiała istnieć, jednak zdalne 
wsparcie z wykorzystaniem technologii VR 
i AR ułatwi pracę serwisantów i zwiększy 
ich wydajność – tłumaczy ekspert ABB.

Długoterminowe perspektywy dla 
branży wirtualnej rzeczywistości są równie 
dobre, jak te krótkoterminowe. IDC sza-
cuje, że w latach 2019 – 2024, wydatki 
na VR i AR będą rosły średniorocznie 
o blisko 80%. Za 4 lata rynek rzeczywi-
stości wirtualnej i rozszerzonej osiągnie 
wartość aż 136,9 mld USD. Zaskakująco 
duża część tego tortu przypadnie firmom 
działającym w przemyśle.

VR-owe rewolucje w przemyśle
Przemysł jest branżą, która zawsze chęt-
nie korzystała z innowacji, nie inaczej jest 
z wirtualnym światem. Analizując raport 
opracowany przez Amerykanów, zauwa-
żymy, że to sektor wytwórczy będzie napę-
dzać wzrost wydatków VR/AR w okresie 
prognozy, tj. 2019-2024.

Technologia ta sprawdza się szczegól-
nie dobrze w obszarze zdalnych szkoleń 
i współpracy, pomiędzy oddalonymi od 
siebie placówkami. Doskonale obrazuje 

to przykład Europy, gdzie te dwa obszary 
będą odpowiedzialne za blisko połowę 
wydatków (46,3%) w 2020 roku.

– Pandemia przyspieszyła wdrożenie 
tego typu rozwiązań. O tym, jakie moż-
liwości oferuje technologia VR i AR wie-
dzieliśmy od dawna, jednak ze względu 
na ówczesną łatwość poruszania się 
po świecie, nie było odpowiednio moc-
nego impulsu, by te pomysły wdrażać – 
zauważa Dominik Grodzki, odpowiadający 
za serwis mobilny w biznesie Systemów 
Napędowych ABB.

Przemysł nie zatrzymał się wraz 
z wybuchem pandemii, a wiele rozpoczę-
tych projektów musiało zostać dokoń-
czonych na czas. Jak twierdzi ekspert, 
właśnie to przyczyniło się do tak dyna-
micznego rozwoju wspomnianej gałęzi 
IT. – W szerszej perspektywie miało to 
ogromne znaczenie dla gospodarki, bo 
wstrzymanie czy opóźnienie inwestycji 
mogło skończyć się tragicznie dla wielu 
firm. Musieliśmy wesprzeć klientów i zro-
bić wszystko, co w naszej mocy, aby nie 
tylko pozostali z nami, ale w ogóle prze-
trwali okres lockdownu – podkreśla 
Grodzki.

W podobnym tonie nt. przyszłości 
technologii rozszerzonej rzeczywistości 
i jej wykorzystania w przemyśle, wypo-
wiada się Michael Campbell, wiceprezes 
firmy PCT, zajmującej się tworzeniem roz-
wiązań dla biznesu wykorzystujących AR: 

ABB

Polacy pokazują, że przemysł połączony z VR i AR 
staje się rzeczywistością
Firmy wydają krocie na rozwój 
technologii wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości. Jak podaje IDC, wydatki 
na te rozwiązania będą rosły mimo 
pandemii i w tym roku znacznie 
przekroczą 10 mld USD. Biznes będzie 
więc działał na styku dwóch wymiarów. 
To początek rewolucji, w której swój 
udział mają Polacy.



Listopad/Grudzień 2020 7

www.controlengineering.plAKTUALNOŚCI

– Rzeczywistość rozszerzona pozwala na 
transfer wiedzy przy zachowaniu dystansu 
społecznego i nie wymuszając zmiany 
miejsca. Pomaga to firmom sprawnie dia-
gnozować problemy i utrzymywać zasoby 
w dobrym stanie.

Dobre, bo polskie
Liczona w tysiącach kilometrów odległość 
między usługodawcą a klientem przestała 
być problemem nawet w takich projektach 
jak instalacja urządzeń przemysłowych. 
Na przełomie września i października br. 
odbyło się już drugie zdalne uruchomienie 
napędów prowadzone przez serwisantów 
ABB w Polsce. Klientem była firma mająca 
fabrykę na Węgrzech, produkująca urzą-
dzenia dla przemysłu petrochemicznego. 
Wcześniej ten sam polski zespół odpowia-
dał za bliźniaczy projekt dla klienta z Paki-
stanu. Nowatorska współpraca na odle-
głość poskutkowała licznymi zapytaniami 
z rynku.

– Na świecie tego typu rozwiązania 
są już znane i stosowane, a mimo to ser-
wis napędów z Polski pozostaje zdecydo-
wanie w czołówce. Z informacji, które do 
nas docierają, wynika nawet, że to my 
podnosimy innym poprzeczkę – Dominik 
Grodzki chwali swoich kolegów z Alek-
sandrowa Łódzkiego, gdzie działa glo-
balne centrum napędów średniego napię-
cia ABB.

A jak wygląda taka operacja w prak-
tyce? – Prowadzący uruchomienie jest 
cały czas on-line z zespołem wykonują-
cym prace u klienta. Na monitorach ma 
obraz z kamery lub okularów AR oraz 
z laptopa osoby będącej na miejscu. Każda 
operacja jest przez niego potwierdzona, 
a w razie wątpliwości weryfikuje otrzy-
mane dane. Zespół ma ustalone przerwy 

na regenerację i odpoczynek. Po skoń-
czonym dniu prowadzący uruchomienie 
wraca do domu, mimo iż nadzoruje prace 
oddalone setki kilometrów od miejsca, 
w którym przebywa. W tradycyjnej for-
mule nie zawsze to było możliwe. To rów-
nież pozwala na ograniczenie stresu i zmę-
czenia związanego z długim przebywaniem 
poza domem – relacjonuje Grodzki.

Widoki na przyszłość
Stosowanie rozwiązań z zakresu AR czy 
VR to nie tylko możliwość realizacji skom-
plikowanych uruchomień bez względu na 
czas i odległość. Dostępne są już rozwiąza-
nia, w których algorytmy obliczają przybli-
żoną żywotność poszczególnych urządzeń, 
jakie wykorzystywane są w przemyśle. 
Następnie tak przygotowane statystyki 
wyświetlają się za pośrednictwem spe-
cjalnych okularów, np. Microsoft Holo-
Lens, które ma na sobie inżynier. Obraz 
wirtualny (z danymi dotyczącymi poszcze-
gólnych urządzeń) nakłada się z rzeczy-
wistym. Ogranicza to konieczność zbyt 
częstych przeglądów czy wymian prewen-
cyjnych. 

W Korporacyjnym Centrum Techno-
logicznym ABB w Krakowie rozwijany 
jest system Augmented Field Procedures, 
który cyfryzuje środowisko pracy obsługi, 
pomagając przeprowadzić standardowe 
czynności obiektowe ściśle według obo-
wiązujących procedur, bez pomięcia żad-
nego kroku, co mogłoby prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji. Korzystając 
z tabletów przemysłowych lub okula-
rów HoloLens obsługa uzyskuje dostęp do 
danych o zasobach, procesach i procedu-
rach w czasie rzeczywistym (nie musi uży-
wać do tego rąk). Pozwala to zminimalizo-
wać ryzyko błędu ludzkiego, a jednocze-

śnie zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę 
nad procesem.

Wciąż jednak mierzymy się z proble-
mem, jakim jest transmisja danych. Przy 
wszystkich zdalnych usługach wykony-
wanych w czasie rzeczywistym, kluczowe 
znaczenie ma jakość połączenia interneto-
wego. Zapewnienie dobrej jakości trans-
misji jest jednym z punktów procedury 
zdalnego uruchomienia, stąd oczywiste 
nadzieje pokładane w technologii mobilnej 
5G. – Chcemy, by jak najwięcej nowych 
napędów wyjeżdżało z naszych fabryk 
z gotowymi rozwiązaniami do łączenia się 
z siecią. Pozwoli nam to oferować klien-
tom gotowe rozwiązania, bez konieczno-
ści dokupowania komponentów i tracenia 
czasu na konfigurację połączenia – mówi 
Dominik Grodzki.

Tym bardziej zainteresowanych tą tech-
nologią przedsiębiorców powinna cieszyć 
informacja, że ilość połączeń 5G znacz-
nie wzrośnie w perspektywie najbliższych 
5 lat. Niedawna prognoza CCS Insight 
przewiduje, że do 2025 na całym świecie 
będzie ich aż 3,6 mld. Dla porównania, 
w kończącym się 2020, będzie to zaled-
wie 0,25 mld.

Wiele z tych rozwiązań na pewno już 
z nami pozostanie, jak choćby wirtu-
alne szkolenia czy zdalna diagnostyka. – 
Nikogo już nie dziwi, gdy wchodząc do 
naszego biura, widzi osobę w okularach 
do wirtualnej rzeczywistości, wykonującą 
w powietrzu z pozoru dziwne gesty. Obec-
nie inwestujemy w systemy do wirtualnej 
rzeczywistości i nie jest to już dla nas nic 
nadzwyczajnego. W zasadzie to nowa nor-
malność – dodaje Dominik Grodzki.

A co przyniesie przyszłość? Marcin 
Góralski z ABB zwraca uwagę na to, że 
rozwiązania cyfrowe będą coraz częściej 
zastępować te tradycyjne. – Przy ogra-
niczonych zasobach ludzkich przemysł 
będzie szukał coraz bardziej zaawansowa-
nych technologii, aby zniwelować wpływ 
braku odpowiedniej wiedzy i doświadcze-
nia na efektywne prowadzenie produk-
cji. Zmienia się podejście do tradycyjnych 
usług serwisowych. Potrzebne są zupeł-
nie nowe modele współpracy pomiędzy 
dostawcami urządzeń i technologii a ich 
użytkownikami. W sukurs przychodzą 
właśnie nowe narzędzia, jak choćby VR / 
AR – zauważa ekspert.

Wsparcie zdalne to przyszłość branży 
przemysłowej, która już może czerpać z tej 
technologii więcej korzyści niż rynek kon-
sumencki. Ten ograniczył się w zasadzie 
do gier wideo.
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Zdalny dostęp – Przemysł 4.0 light
Z punktu widzenia firmy HMS, dostawcy roz-
wiązań z zakresu komunikacji przemysło-
wej, stopniowe wejście w temat Przemysłu 
4.0 i cyfryzacji jest w pełni uzasadnione. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku może 
być prosty dostęp zdalny. Oznacza to, że do 
maszyn używanych na całym świecie można 
bezpiecznie uzyskać zdalny dostęp, nieza-
leżnie od tego, czy znajdują się one zaled-
wie kilka kilometrów dalej, czy w Chinach. 
Umożliwia to optymalizację rozruchu maszyn. 
Programy można również zdalnie aktualizo-
wać. W przypadku błędu można dzięki zdal-
nej diagnostyce szybko podjąć odpowiednie 
działania. Doświadczenie pokazuje, że koszty 
wsparcia można obniżyć od 50 do 70 pro-
cent, przy jednoczesnym znacznym skróceniu 

czasu reakcji i zwiększeniu satysfakcji klien-
tów oraz serwisantów. Sytuacja korzystna dla 
wszystkich zaangażowanych. 

Jeśli jednak dostęp do maszyn ma być zdalny, 
wiele osób obawia się otwierania „drzwi 
i bramy” do komunikacji z zakładem. Dzięki 
przemysłowym routerom VPN Ewon Cosy 
i Ewon Flexy firmy HMS nie jest to konieczne. 
W celu zdalnego dostępu router zintegro-
wany z maszyną łączy się z platformą chmu-
rową HMS Talk2M przez VPN (uwierzytel-
niony i zaszyfrowany), bez konieczności 
zmiany wewnętrznych reguł firmowej zapory 
sieciowej. Z drugiej strony każdy użytkownik 
tworzy również własne zaszyfrowane i uwie-
rzytelnione połączenie z tą platformą, na któ-
rym odpowiednie prawa dostępu i edycji są 
jasno określone za pośrednictwem kont użyt-
kowników. Talk2M i zapora sieciowa zintegro-
wana z routerem zapewniają, że możliwy jest 
tylko dozwolony dostęp zdalny i możliwy jest 
tylko dostęp do wstępnie zdefiniowanego 
obszaru. Warto również na wczesnym eta-
pie zaangażować dział IT użytkownika końco-
wego i skonfigurować dostęp do odczytu, aby 
można było przeglądać dzienniki aktywności 
komunikacyjnych. Zapewnia to bezpieczeń-
stwo i zwiększa akceptację. Nawet to pro-
ste rozwiązanie ma wiele zalet. Na przykład 
w przemyśle spożywczym, gdzie przetwarza 
się świeże produkty, a przestoje mogą szybko 
prowadzić do niekorzystnych konsekwencji, 
krótkie czasy reakcji są niezbędne. 

Zdalna konserwacja plus dane
Jednak w wielu przypadkach uzasadnione 
jest również gromadzenie i aktywne prze-
kazywanie danych o stanie zużycia, godzi-
nach pracy i wielu innych, np. do użytkow-
nika maszyny, działu utrzymania lub zarzą-
dzania. W tym celu router zbiera dane ze 

sterowników maszyny lub sygnały cyfrowe 
i analogowe. Przeglądy informacji dostępne 
lokalnie w routerze pomagają użytkowni-
kowi wizualizować stan maszyny, rejestro-
wać zmieniające się wartości, a tym samym 
wyciągać wnioski dotyczące stanu eksploata-
cyjnego. Można również generować alarmy 
w celu uruchomienia odpowiednich działań 
utrzymaniowych. Dane procesowe można 
następnie przesłać za pośrednictwem komu-
nikacji OPC UA do wewnętrznego systemu 
ERP lub MES, na przykład w celu optymaliza-
cji procesów. 

Pomocne jest udostępnienie rzeczywistych 
danych producentowi maszyny. Można precy-
zyjnie wybrać, do których danych ma on mieć 
dostęp za pośrednictwem platformy chmu-
rowej Talk2M, a które będą wykorzystywane 
tylko we własnej firmie. W ten sposób pro-
ducent maszyny może np. zapewnić znacznie 
bardziej niezawodną pracę maszyn, wydać 
zalecenia dotyczące optymalizacji procesów 
lub podjąć konserwację (zapobiegawczą). 
Jednocześnie daje to producentowi maszyny 

możliwość opracowania nowych modeli biz-
nesowych, lepiej dostosowanych do potrzeb 
użytkowników. W przypadku dalszego roz-
woju może on również jeszcze lepiej dostoso-
wać swoje maszyny do rzeczywistej eksplo-
atacji. Ostatecznie korzystają na tym zarówno 
konstruktorzy maszyn, jak i użytkownicy.

Więcej informacji o rozwiązaniach Ewon 
firmy HMS: https://ewon.biz

Łatwy zdalny dostęp do maszyn? 
Ależ, oczywiście!
Użytkownicy linii oczekują, że konstruktorzy maszyn będą konserwować swoje maszyny zdalnie 
lub uzyskiwać zdalny dostęp w przypadku awarii w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy. Po 
bezpiecznym i niezawodnym skonfigurowaniu zdalnego dostępu ten kanał komunikacyjny otwiera 
dalsze możliwości, takie jak konserwacja zapobiegawcza lub optymalizacja przebiegu procesów. Można 
powiedzieć, że zdalny dostęp to pierwszy krok na drodze do Przemysłu 4.0.

↑ Bezpieczny dostęp zdalny dzięki routerom Ewon firmy HMS . Dzięki przemysłowym routerom VPN Ewon Cosy i Ewon Flexy firmy HMS zdalny 
dostęp jest łatwy i bezpieczny.

Zdalna lokalizacja

Maszyna

Stanowisko 
produkcyjne

Zdalny dostęp za pomocą,
komputera PC i oprogramowa-
nia eCatcher na drodze: chmura
Talk2M-sieć VPN-klient

Połączenia wychodzące
przez port 443/TCP
(HTTPS) lub port
1194/UDP

SIEĆ LAN - STANOWISKA
PRODUKCYJNE

Zdalny dostęp za pomocą przeglądarki  
internetowej do interfejsów HMI,  
komputerów PC, kamer IP, stron  
internetowych itd., przy wykorzystaniu  
portalu M2Web i chmury Talk2M

Siedziba firmy

Zdalny dostęp

↙ HMS Ewon Flexy i Cosy

Informacje o HMS Networks
HMS Networks to jeden z wiodących niezależnych producentów rozwiązań  
z zakresu komunikacji przemysłowej i Przemysłowego Internetu Rzeczy.  
HMS opracowuje i wytwarza produkty pod markami Anybus, Ewon, Intesis i Ixxat.

Kontakt prasowy:  
HMS Industrial Networks GmbH  
Daniela Hoffmann   
Emmy-Noether-Str. 17 
76131 Karlsruhe  
Niemcy  
Tel: +49 (721) 989 777 - 000 
E-Mail: dho@hms-networks.de 
www.hms-networks.de

Kontakt dla czytelników: 
HMS Industrial Networks GmbH 
Sprzedaż 
Emmy-Noether-Str. 17 
76131 Karlsruhe 
Niemcy 
Tel: +49 (721) 989 777 - 000 
E-Mail: dho@hms-networks.de 
www.hms-networks.de
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Zdalny dostęp – Przemysł 4.0 light
Z punktu widzenia firmy HMS, dostawcy roz-
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Pierwszym krokiem w tym kierunku może 
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maszyn używanych na całym świecie można 
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leżnie od tego, czy znajdują się one zaled-
wie kilka kilometrów dalej, czy w Chinach. 
Umożliwia to optymalizację rozruchu maszyn. 
Programy można również zdalnie aktualizo-
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czasu reakcji i zwiększeniu satysfakcji klien-
tów oraz serwisantów. Sytuacja korzystna dla 
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kazywanie danych o stanie zużycia, godzi-
nach pracy i wielu innych, np. do użytkow-
nika maszyny, działu utrzymania lub zarzą-
dzania. W tym celu router zbiera dane ze 

sterowników maszyny lub sygnały cyfrowe 
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woju może on również jeszcze lepiej dostoso-
wać swoje maszyny do rzeczywistej eksplo-
atacji. Ostatecznie korzystają na tym zarówno 
konstruktorzy maszyn, jak i użytkownicy.

Więcej informacji o rozwiązaniach Ewon 
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InduSoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu jest dystrybutorem aplika-
cji InduSoft Web Studio od 2008 roku. 

InduSoft jest certyfikowanym złotym part-
nerem Microsoftu, co  wiąże się z łatwością 
obsługi produktów Microsoftu. Platforma 
jest kompatybilna z systemami operacyjnymi 
Windows (w tym 32- i 64-bitowe), Windows 
Embedded Compact, Windows Embedded 
Standard, Windows 8/10 i Windows Server 
Edition (Server 2012/2016/2019), oraz posiada 
wbudowaną obsługę wizualizacji lokalnej lub 
zdalnej (internetowej). Ponadto, istnieje moż-
liwość uruchomienia aplikacji na platformach 
Linuksowych (IoTView). Niewątpliwą zaletą 

InduSoft Web Studio jest prosty graficzny inter-
fejs już na poziomie tworzenia własnej wizuali-
zacji. Wersja deweloperska umożliwia tworze-
nie i uruchomienie aplikacji w dowolnym miej-
scu. Program oferuje również opcję tworzenia 
własnych bibliotek wykorzystywanych w dal-
szym procesie tworzenia synoptyk. Oprócz tego 
InduSoft Web Studio dostarcza ponad 250 ste-
rowników komunikacji, obsługujących produkty 
z grupy kontrolerów PLC. Nawet jeżeli standar-
dowe protokoły okażą się niewystarczające, 
zawsze można skorzystać z rozwiązania OPC DA 
(klient lub serwer), OPC UA (klient lub serwer), 
OPC XML-DA (tylko klient) i OPC HDA (tylko ser-
wer). Platforma oferuje również moduły, takie 

jak alarmy, receptury, raporty, trendy oraz 
obsługę dowolnych baz danych SQL (Microsoft 
SQL, MySQL, Sybase, Oracle), Microsoft Access 
lub Excel, jako standardowe funkcje. Program 
współpracuje również z systemami ERP/MES 
(w tym SAP).

Rynek automatyki przemysłowej oczekuje róż-
nych możliwości komunikacji, dlatego  w apli-
kacji duży nacisk kładziony jest na rozwiąza-
nia sieciowe. InduSoft Web Studio oferuje trzy 
rodzaje połączeń zdalnych:

• Klient WEB
• Aplikacja natywna Secure Viwer
• Studio Mobile Access (SMA) 

SMA
Studio Mobile Access jest rodzajem połącze-
nia zdalnego z poziomu urządzeń mobilnych 
np. smartfona, tabletu z Androidem czy iOS, 
które staje się coraz bardziej popularne i jest 
nieustannie rozwijane. Ten rodzaj dostępu zdal-
nego obsługuje wszystkie natywne obiekty apli-
kacji InduSoft Web Studio. SMA wykorzystuje 
interfejs HTML5, co pozwala uruchomić połą-
czenie zdalne z dowolnego urządzenia, korzy-
stając z przeglądarki internetowej obsługującej 
HTML5. Dzięki SMA możliwe jest zdalne zarzą-
dzanie procesami przemysłowymi, systemami 
BMS, a także innymi urządzeniami. SMA można 
również uruchomić na systemie Windows 
Embedded Standard.

Nowości w najnowszej wersji programu 
InduSoft Web Studio 2020:

•	Zintegrowany	edytor	grafiki	przemysłowej: 
Edytuj i/lub importuj grafiki przemysłowe 
z produktów AVEVA i integruj je z projektami 
InduSoft Web Studio.

•	Uaktualnione	środowisko	programistyczne: 
Nowoczesny interfejs. Ulepszono interfejs użyt-
kownika, zwiększając produktywność i dodając 
możliwość dostosowania tematów (kolor i styl) 
w środowisku programowania.

•	Ulepszenia	w	Mobile	Access	Thin	Client: Nowe 
interfejsy są obsługiwane przez Mobile Access 
Thin Clients (HTML5), w tym Trend Start Date/
Time i Duration, E-Sign i inne.

•	MQTT	SparkplugB	Publisher: Ulepszenia w ste-
rowniku MQTT umożliwiają InduSoft Web 
Studio publikowanie danych zgodnie ze stan-
dardami MQTT SparkplugB.

•	Wprowadzono	wiele	innych	ulepszeń	w	zakre-
sie	jakości	i	stabilności	produktu. 

InduSoft Web Studio w wesji 20.0 zachował 
kompatybilność wsteczną zgodności, co ozna-
cza, że projekty utworzone w starszych wer-
sjach nadal mogą być otwierane i edytowane 
w wersji najnowszej.

InduSoft Polska Sp. z o.o. z oddziałem we 
Wrocławiu oferuje sprzedaż programu oraz 
bezpłatny support (mailowy bądź telefoniczny). 
Ponadto posiadamy w ofercie szkolenia na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zapraszamy do współpracy. 
 Marcin	Furmański 
 Inżynier Sprzedaży

InduSoft Polska Sp. z o.o.
ul. S. Kunickiego 10A/II

54-616 Wrocław
tel.: +48 71 789 08 81 wew. 205

kom. +48 502 437 670, handlowy@indusoft.pl

InduSoft	Web	Studio	–	SCADA	 
i	HMI	-	rozbuduje	Twoją	firmę	 
i	zwiększy	jej	wydajność

Z	ponad	350	000	sprzedanymi	licencjami	na	całym	świecie	InduSoft	
kontynuuje	misję	ewolucji	oprogramowania	SCADA	i	HMI,	tworząc	
najnowszą	wersję	programu	–	InduSoft	Web	Studio	20.0,	dostępną	
już	w	Polsce.		Tym	samym,	InduSoft	wzmacnia	swoją	pozycję	
na	rynku	jako	jeden	z	liderów	dostawców	potężnego	zestawu	
wszechstronnych	narzędzi,	niezbędnych	do	tworzenia	nowoczesnych	
aplikacji	SCADA	i	HMI.	InduSoft	to	intuicyjny	i	wszechstronny	
program,	który	efektywnie	wspiera	różnorodne	systemy	automatyki	
przemysłowej,	budynkowej	oraz	systemy	sterowania.
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Przemysł i produkcja w 2021 roku: 
druk 3D, wątki cyfrowe i Przemysł 4.0
Firma ABI Research opublikowała właśnie prognozę na kolejny rok. Raport opisuje trzy główne trendy, 
które będą napędzały sektor przemysłowy i produkcyjny w 2021 r., oraz technologie, które mimo 
sporego potencjału nie wpłyną na funkcjonowanie rynku.

R aport „68 Technology Trends That 
Will Shape 2021”, przygotowany 
przez analityków z firmy doradczej 

ABI Research, definiuje 37 trendów, które 
w przyszłym roku będą kształtować rynek 
przemysłowy, oraz 31 technologii, które 
– choć budzą wiele spekulacji i dyskusji – 
w najbliższym czasie raczej nie odmienią 
oblicza przemysłu. – Aby odnieść sukces 
w 2021 r., zwłaszcza po wyjątkowo trud-
nym 2020 r., kadra kierownicza musi nie 
tylko rozumieć główne trendy, ale także 
odróżnić je od tych zjawisk, które budzą 
więcej rozgłosu niż wskazuje na to ich 
potencjał lub nie mają szans na wprowa-
dzenie na rynek. Nadszedł czas na podwo-
jenie inwestycji w odpowiednie technolo-
gie – mówi Stuart Carlaw, główny analityk 
ABI Research.

Co przyniesie 2021 rok?
Oprogramowanie do druku 3D zyska na 
innowacyjności.
Według Ryana Martina, dyrektora ds. 
badań nad przemysłem i produkcją prze-
mysłową w ABI Research, wytwarzanie 
przyrostowe jako ekosystem zaczyna się 
otwierać na zewnętrznych programistów, 
co w 2021 r. przyczyni się do wzrostu 
znaczenia oprogramowania do druku 3D 
dostępnego z poziomu platform IoT oraz 
zwiększenia roli symulacji i integracji para-
metrów procesowych. Rynek dostrzeże też 
rozbieżności między rozwojem urządzeń 
i ich oprogramowania, a efektem tego 
będzie tworzenie nowych programów oraz 
projektów zmierzających do zwiększenia 
świadomości zalet, umiejętności obsługi 
i poziomu integracji systemów do wytwa-
rzania przyrostowego. Działania te są nie-
uniknione, ponieważ bez nich dalszy roz-
wój druku 3D nie będzie możliwy.

Symulacje uzupełnią wątki cyfrowe.
Zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa 
przemysłowe od dawna pracują nad two-

rzeniem wątków cyfrowych, umożliwia-
jących tworzenie zamkniętych pętli prze-
pływu danych między działami pro-
jektowania, produkcji i zamówień. Jak 
tłumaczy Michael Larner, główny anali-
tyk ds. przemysłu i produkcji przemysło-
wej w ABI Research, w obliczu pandemii 
Covid-19 wątki te nie były w stanie prze-
widzieć gwałtownego wzrostu popytu. 
Oparte na algorytmach uczenia maszyno-
wego, odwoływały się bowiem do tren-
dów historycznych. W 2021 r. uzupeł-
nią je symulacje, które nie tylko pozwolą 
firmom na wgląd w całość ich działań, 
ale także umożliwią im testowanie róż-
nych scenariuszy działań, aby uodpor-
nić je na najtrudniejsze sytuacje. Przyszłe 
projekty będą ukierunkowane na two-
rzenie i testowanie różnych scenariuszy 
i przeprowadzanie analiz „co się stanie, 
gdy”, uwzględniających zarówno zdarze-
nia na rynkach docelowych, jak i po stro-
nie dostawców – wszystko po to, by zba-
dać, jak działy projektowania i produkcji 
dostosowują się do sytuacji w łańcuchu 
dostaw. 

Inteligentna produkcja nabierze rozpędu.
Inteligentne wytwarzanie będzie się pręż-
nie rozwijało również w 2021 r., jed-
nak konkretne korzyści zapewni jedynie 
tym zakładom, które wdrożą rozwiąza-
nia wykorzystujące sieci 5G. Co prawda 
ich właściciele wprowadzili już wiele 
narzędzi Przemysłu 4.0 bazujących na 
sieci Ethernet, takich jak monitorowanie 
stanu maszyn, zarządzanie magazynem 
czy automatyka budynkowa, ale dopiero 
implementacja rozwiązań bezprzewodo-
wych umożliwi im pełne wykorzystanie 
potencjału inteligentnej produkcji. – Przy-
kładowo, urządzenia ubieralne (monitoru-
jące np. stan zdrowia, lokalizację czy bez-
pieczeństwo) i rozszerzona rzeczywistość 
nie mogłyby funkcjonować bez sieci bez-
przewodowej – mówi Jake Saunders, wice-
prezes ABI Research.

Co się nie wydarzy  
w 2021 roku?
Przemysłowe sieci blockchain nie zrewolu-
cjonizują produkcji przemysłowej.
Wartość rynku przemysłowych sieci 
blockchain wzrosła w latach 2018–2020 
o 131%, głównie ze względu na zakoń-
czone sukcesem pilotażowe projekty 
wdrożeń w sektorze spożywczym oraz 
transportu i magazynowania. – Mimo to 
w sektorze produkcyjnym systemy bazu-
jące na łańcuchach blockchain będą 
w 2021 r. nadal należały do rzadkości. 
Powód jest prosty: technologia blockchain 
budzi zainteresowanie jako narzędzie do 
identyfikacji klienta i wyrobu, obsługi ope-
racji finansowych w handlu i śledzenia 
produktów, nie zaś jako środek optymali-
zacji produkcji. Dlatego mimo jej popular-
ności i niewątpliwego potencjału ma nikłe 
szanse, aby upowszechnić się w procesach 
wytwórczych – wyjaśnia Michela Men-
ting, dyrektor ds. badań nad łańcuchami 
blockchain i technologią rozproszonego 
rejestru.

CE

O ABI Research 

ABI Research dostarcza klientom 
cenne strategiczne wskazówki i uży-
teczne informacje na temat techno-
logii, które zmieniają oblicze przemy-
słu, gospodarek i organizacji pracy na 
całym świecie. Zespół analityków ABI 
Research publikuje innowacyjne ana-
lizy i raporty, nierzadko o całe lata 
wyprzedzając pod tym względem 
inne firmy doradcze, a tym samym 
zapewniając swoim klientom prze-
wagę nad konkurencją.
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P rzygotowanie maszyn i komponen-
tów pod kątem przyszłych wyzwań 
staje się obecnie coraz bardziej

popularne w przemyśle wytwórczym 
i inżynieryjnym. Zapewnienie wydajnych pro-
cesów w celu zminimalizowania zakłóceń 
i przerw ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
przestoje oznaczają opóźnienia w produk-
cji, co z kolei prowadzi do frustracji klientów 
i konsumentów.

Zagwarantowanie przyszłej wydajno-
ści najbardziej wartościowych zasobów jest 

szczególnie trudne w przypadku stosowa-
nia części na zamówienie. Za pięć, dziesięć 
lub dwadzieścia lat te niestandardowe kom-
ponenty mogą nie być już dostępne i jeśli 
zawiodą, będzie można praktycznie tylko zga-
dywać, czy będziemy w stanie je wymienić, 
czy też maszyna będzie musiała być całkowi-
cie odnowiona.

Biorąc pod uwagę ciągłą presję wywie-
raną na producentów, aby wprowadzali inno-
wacje, a konstruktorzy przekształcali wizje 
w konkretne rozwiązania i maszyny, stoso-
wanie standardowych komponentów może 
pomóc urzeczywistnić te pomysły oraz prze-
dłużyć żywotność maszyn i zwiększyć zwrot 
z inwestycji.

Trendy w maszynach 
przyszłościowych
Wszystkie firmy są potencjalnie narażone na 
ryzyko przestojów maszyn i zatrzymania pro-
dukcji, dlatego niezbędne są procesy odporne 
na przyszłe wyzwania. Należą do nich roz-
wiązania, takie jak wytwarzanie przyrostowe 
i drukowanie 3D, robotyka i automatyzacja, 
inwestycje w IoT, a nawet technologie weara-
ble (ubieralne/noszone).

W niektórych przypadkach nowe techno-
logie otwierają drzwi postępowym producen-
tom do wprowadzania własnych, prawdziwie 
innowacyjnych ofert. Jednak wybór takich, 
które są najlepsze dla konkretnego produ-

Budowa maszyn: jasna przyszłość 
komponentów standardowych
Projektowanie maszyn pod kątem przyszłej wydajności zawsze stanowi wyzwanie i wymaga 
uwzględnienia wielu różnych czynników, takich jak rozwijające się technologie oraz nowe sposoby 
produkcji i montażu. Aby zmniejszyć tę niepewność, zaleca się stosowanie standardowych komponentów 
– wyjaśnia Martin Ahner, trener prowadzący szkolenia na temat produktów i dyrektor norelem ACADEMY.
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centa jest trudny i wyraźnie wymaga powodu 
do realizacji takiej inwestycji.

Druk 3D umożliwił przemysłowi wytwór-
czemu i inżynieryjnemu wejście w nową 
erę technologii i wydajności. Będąc proce-
sem przyrostowym, produkcja 3D zmniej-
sza straty materiału, a także czas przetwa-
rzania i ilość wymaganego sprzętu. Biorąc to 
pod uwagę, istnieją jednak pewne czynniki, 
które mogą nie odpowiadać niektórym fir-
mom, takie jak nieścisłości projektowe, pro-
blemy z prawami autorskimi, a także reduk-
cja miejsc pracy w produkcji, w wyniku 
czego procesy są w dużym stopniu pozba-
wione «ludzkiego» charakteru.

Robotyka i automatyzacja również mają 
podobne zalety i wady; mogą zapewnić efek-
tywność, niezawodność i stałą wydajność 
oraz obniżyć koszty produkcji; wymaga to 
jednak wysokich kosztów inwestycyjnych, 
a także powoduje niepewność zatrudnienia 
pracowników.

Wyzwania stojące przed maszy-
nami przyszłościowymi
Aby uchronić się przed potencjalnie katastro-
falnymi globalnymi zakłóceniami, producenci 
muszą podjąć środki zapewniające elastycz-

ność i odporność swoich operacji produkcyj-
nych. Oznacza to, że muszą zmienić swoje 
zglobalizowane podejście do łańcucha dostaw 
na bardziej lokalne.

Duża inwestycja to także kluczowe 
wyzwanie dla producentów chcących wkro-

czyć w erę cyfrową. Gwarancja, że nasze 
dane i technologia są oparte na platformie, 
która będzie przystosowana do najnowszych 
technologii, ma kluczowe znaczenie.

Inwestowanie w nowe technologie to 
droga ku przyszłości. Wszystko, co jest 
prawdą na temat korzyści płynących z inte-
ligentnej i elastycznej automatyzacji w nor-
malnych warunkach, obecnie jest prawdziwe 
podwójnie: zapewnia ona większą wydajność, 
obniża koszty, zwiększa wydajność i jakość 

– a co ważne – zmniejsza zależność od pracy 
fizycznej.

Mechaniczne elementy standardowe nie 
wymagają posiadania od razu ogromnej wie-
dzy eksperckiej – można je łatwo obsługiwać, 
dysponując podstawową wiedzą, co może być 

bardzo pomocne dla firm, które chcą posia-
dać przyszłościowe procesy.

Zastosowania i zalety standardo-
wych komponentów w inżynierii 
i budowie maszyn
Raport opublikowany przez McKinsey na 
temat działań zwiększających odporność na 
przyszłe wyzwania stwierdza: „Nowa dyna-
mika rynku i trendy technologiczne pojawiają 

Druk 3D umożliwił przemysłowi wytwórczemu  
i inżynieryjnemu wejście w nową erę technologii  
i wydajności. Będąc procesem przyrostowym,  
produkcja 3D zmniejsza straty materiału, a także czas 
przetwarzania i ilość wymaganego sprzętu.
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się w coraz szybszym tempie. Te gwałtowne 
zmiany powodują, że ważne i pilne jest opa-
nowanie kwestii związanych ze złożonością 
produktów, wahaniami popytu i wykorzysta-
niem aktywów.”

Chociaż wydajne działanie firm ma klu-
czowe znaczenie, ważne jest również, aby 
maszyny i linie produkcyjne były niezawodne 
i nie generowały żadnych problemów i opóź-
nień. Zastosowanie standardowych kompo-
nentów, zarówno w nowych, jak i starych 
maszynach, może skrócić czas przezbroje-
nia, zmiany oprzyrządowania, a nawet czas 
wymiany elementów do dalszych etapów 
obróbki lub produkcji.

Zwiększa to produktywność, wydłuża 
żywotność maszyn i skraca przestoje. Używa-
jąc standardowych komponentów, użytkow-
nicy zabezpieczają swoje operacje i maszyny 
na przyszłość.

Narzędzia, wiedza i zasoby, któ-
rych potrzebują inżynierowie, 
aby zapewnić maszynom per-
spektywę na przyszłość
Brak wystarczających umiejętności personelu 
w przemyśle wytwórczym nie jest nowym zja-
wiskiem, zwłaszcza w ostatnich latach. Praca 
w dziedzinie, w której trzeba zdobyć nowy 
rodzaj wiedzy, stanowi wyzwanie dla każ-
dego inżyniera. Ze względu na istniejący nie-
dobór wykwalifikowanego personelu firmy 
muszą wewnętrznie szkolić swoich pracowni-
ków, aby zdobywali niezbędne umiejętności 
w zakresie nowych technologii.

Przyszłość firmy zawsze znajduje odzwier-
ciedlenie w innowacyjności jej produktów. 
Tylko akceptując nowe trendy i wprowadza-
jąc je w życie, firma może się rozwijać i prze-
trwać na rynku.

Zawsze znajdzie się miejsce na standar-
dowe elementy maszyn, a inżynierowie ucząc 
się, jak z nich efektywnie korzystać, mogą 
podnieść swoje umiejętności i dobrać odpo-
wiednie produkty do konkretnych zastoso-
wań. Mogą nawet przekazać tę wiedzę w celu 
budowy w pełni zautomatyzowanych maszyn 
lub linii produkcyjnych oraz stworzenia przy-
szłościowych procesów.

Chociaż maszyny stają się coraz inteli-
gentniejsze i są coraz ściślej ze sobą połą-

czone w sieci, aby przekazywać wiarygodne 
informacje w celu wygenerowania optymal-
nego przepływu pracy, ważne jest, aby posia-
dać standardowe komponenty, aby pewnie 
i bezpiecznie przejść do nowej fazy techno-
logii.

Wnioski
Nie ma wątpliwości, że firmy produkcyjne 
zaczynają obecnie przestawiać się na bar-
dziej cyfrowy sposób pracy. Mając kilka opcji 
do wykorzystania w przyszłościowych opera-
cjach i maszynach, ważne jest, aby inwesto-
wać w niezawodne produkty i systemy.

Standardowe komponenty, które można 
skonfigurować lub dostosować do różnych 
aplikacji, są opłacalną metodą zabezpiecze-
nia się na przyszłość. Jako niezwykle ela-
styczne produkty mogą sprostać szerokiemu 
zakresowi wymagań, jednocześnie zmniejsza-
jąc złożoność budowy i konserwacji maszyn. 
Firma norelem postrzega siebie jako systemo-
wego dostawcę i producenta pełnego asorty-
mentu, którego celem jest zapewnienie pro-
jektantowi wszystkich potrzebnych pro-
duktów. Skupia się nie na poszczególnych 
komponentach, ale na kompletnym pakiecie, 
tak aby projektant miał zapewniony pełen 
dostęp rozwiązań z jednego źródła.

norelem ACADEMY oferuje efektywne 
i indywidualne nauczanie za pomocą własnej 
platformy szkoleniowej i ma na celu wspie-
ranie uczniów, studentów i specjalistów przy 
pomocy bezpłatnych wykładów eksperc-
kich na temat wszystkich aspektów inżynierii 
mechanicznej.

Aby uzyskać dogłębną wiedzę o produk-
tach, norelem ACADEMY pomaga inżynie-
rom szybciej zrozumieć innowacje produk-
towe poprzez przykłady zastosowań. Dzięki 
jednostkom mikrolearningowym użytkow-

nik może szybko zapoznać się ze wszystkimi 
informacjami i przykładami wykorzystania 
produktu w praktyce.

W przypadku produktów, które wyma-
gają dokładniejszych wyjaśnień, norelem 
ACADEMY oferuje szkolenia dotyczące okre-
ślonych produktów i części standardowych. 
Integracja standardowych części w konstruk-
cji ma kluczowe znaczenie dla powstania 
konkurencyjnego produktu.

Więcej informacji o asortymencie standar-
dowych komponentów norelem można zna-
leźć na stronie: www.norelem.pl.

O firmie norelem
norelem to jeden z najważniejszych globalnych 
producentów i dostawców standardowych ele-
mentów maszyn. Firma dostarcza ponad  
60 000 standardowych komponentów do 
budowy maszyn oraz wiele produktów 
z zakresu automatyzacji produkcji.
Dziewięćdziesiąt osiem procent pozycji jest 
dostępnych od ręki z magazynu wraz z ofertą 
pomocy technicznej na miejscu dla oferowa-
nych produktów.

THE BIG GREEN BOOK
Jest to zarówno katalog koncepcji firmy nore-
lem, jak i książka referencyjna.
To ostateczny przewodnik z zakresu standar-
dowych komponentów technicznych.
Katalog THE BIG GREEN BOOK łączy w jed-
nym miejscu informacje o produktach, specy-
fikacje i dane techniczne. Powstały przy uży-
ciu logicznej sekwencji numerów artykułów 
w oparciu o etapy produkcji, zawiera odnie-
sienia do najlepszych praktyk oraz porady 
i wskazówki.

CE

norelem ACADEMY oferuje efektywne i indywidualne 
nauczanie za pomocą własnej platformy szkoleniowej  
i ma na celu wspieranie uczniów, studentów i specjalistów 
przy pomocy bezpłatnych wykładów eksperckich na 
temat wszystkich aspektów inżynierii mechanicznej.
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Niemym bohaterem „Apollo 13” była 
fizyczna, wierna replika statku kosmicz-
nego znajdująca się w Ośrodku Kontroli 

Lotów NASA, w której czwarty astronauta, 
aktor Ed Harris, poszukiwał procedur ogranicza-
jących zużycie energii. Wcześniej w tej samej 
kopii odbywały się wszystkie szkolenia załogi 
przed lotem. Można się domyśleć, że był to bar-
dzo kosztowny trenażer. W branży automatyki 
przemysłowej trudno sobie wyobrazić budowę 
bliźniaczej instalacji produkcyjnej do szkolenia 
załogi, a szczególnie operatorów, na co dzień 
siedzących w sterowni i kierujących produkcją 
za pomocą ekranu, klawiatury i myszki. Trudno 
sobie wyobrazić rzeczywiste zasymulowanie 
wybuchu zbiornika tlenu, tak jak to było w fil-
mie „Apollo 13”.

Kolejna, dziejąca się na naszych oczach, 
rewolucja technologiczna, dostarcza odpo-
wiednie narzędzia cyfrowe, takie jak tzw. 

Digital Twin – odzwierciedlenie w wirtualnej 
komputerowej rzeczywistości realnej instala-
cji, procesów w niej zachodzących i interakcji 
z otoczeniem.

Cyfrowa replika instalacji jest efektywnym 
narzędziem na wszystkich etapach życia 
instalacji – poczynając od projektowania, 
poprzez szkolenie załogi, proces uruchomie-
nia i eksploatacji oraz symulowanie trudnych 
sytuacji (które oby się nigdy nie zdarzyły). 
Wielomiesięczna poprawna praca instala-
cji powoduje uśpienie czujności operatorów, 
dlatego konieczne jest ich ciągłe doszkala-
nie, by potrafili szybko zareagować w sytuacji 
awaryjnej. Cyfrowa replika instalacji ograni-
cza ryzyko i koszty działalności operacyjnej 
oraz umożliwia utrzymanie przewagi konku-
rencyjnej. Jest niezbędnym elementem każ-
dego nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Co to jest cyfrowa replika?
Cyfrowa replika to wirtualne odwzorowa-
nie realnych urządzeń, instalacji i procesów 
(chemicznych, procesów wymiany ciepła 
i innych). Pozwala na precyzyjnie śledzenie, 
modyfikowanie i testowanie zmian w rzeczy-
wistych procesach produkcyjnych, algoryt-
mów sterowania oraz składników czy recep-
tur użytych do produkcji. Wszystko to w wir-
tualnej rzeczywistości, bez ryzyka awarii 
i poniesienia strat w razie wytworzenia pro-
duktu o niskiej jakości. Dodatkowo można 
przeprowadzać symulacje w różnym reżi-
mie czasowym – przyspieszać, zwalniać lub 
zatrzymywać procesy. Istnieje również moż-
liwość rozpoczęcia symulacji z dowolnego, 
predefiniowanego stanu, co pozwala znaleźć 
optymalną ścieżkę procesu metodą wielo-
krotnych testów i iteracji.

Współczesne technologie cyfrowej repliki 
powinny zapewniać:

• Niezależność od dostawcy platformy automa-
tyzacji, tzn. oferować dokładną kopię wszyst-
kich algorytmów sterowania i regulacji, bez 
zmian czy uproszczeń, z pełną funkcjonalno-
ścią i takimi samymi interfejsami.

• Dostosowaną precyzję – selektywny dobór 
wierności modelu procesu, umożliwiający 
taką organizację całego procesu symulacji, 
że minimalizowany jest koszt przygotowania 
modelu i środków obliczeniowych, tj. użytych 
komputerów, procesorów czy przestrzeni dys-
kowej. Skraca to czas przygotowania modelu 
i umożliwia skupienie się na najważniejszych 
parametrach, co obniża koszty.

• Otwartą, elastyczną architekturę – łatwą 
w użyciu strukturę modelu, którą można 
modyfikować zgodnie ze zmieniającymi 
się potrzebami operacyjnymi. Model pro-
cesu stworzony początkowo np. do budowy 
i testowania różnych rozwiązań układów 
regulacji i sterowania, z czasem może być 
dostosowany do prowadzenia szkoleń ope-
ratorskich. Dostępne są natywne rozwiąza-
nia integrujące struktury układów sterowa-
nia i regulacji, np. OVATION Embedded lub za 
pośrednictwem wysokowydajnych łączy OPC 
UA i protokołów OPC DA.

• Gotowość do pracy w chmurze – jednocze-
sna obsługa wielu użytkowników pracujących 
w dostępie zdalnym sprawia, że jest to ide-
alne rozwiązanie dla współpracy rozproszo-
nych zespołów, integrujące w jednym środo-
wisku działania inżynierskie, wdrożeniowe 
oraz nauczanie, treningi i testy. Cyfrowa 
replika instalacji firmy Emerson oparta jest 
na najnowocześniejszych rozwiązaniach 
informatycznych i otwartej architekturze wie-
lowątkowej zbudowanej według zasad przy-
jętych przy tworzeniu środowisk wirtualnych 
(VMWare, Hyper-V lub Citrix) lub Emerson 
Cloud Hosted Solutions.

Cyfrowa kopia w cyklu życia 
instalacji
Cyfrowa replika to wielofunkcyjny dyna-
miczny symulator w całym cyklu życia instala-
cji. Można ją wykorzystać do realizacji projek-
tów kapitałowych (Inwestycje – CapEx) i do 
optymalizacji zdolności operacyjnej (OpEx).

Wydzielić można następujące etapy:

• Pre-FEED – wypracowanie strategii uży-
cia cyfrowej kopii i opracowanie wymagań 
funkcjonalnych.

• FEED – symulacja dynamiczna procesu na 
tym etapie służy do weryfikacji sposobu pro-
wadzenia procesów technologicznych oraz 
do identyfikacji potencjalnych problemów 
operacyjnych i ruchowych na wczesnym eta-
pie projektowania instalacji.

• Etap projektowania i testowania systemu 
automatyki – przebiega on sprawniej, gdy 
możemy użyć modelu procesu. Jest on 
pomocny w trakcie projektowania struktur 
algorytmów, wyboru reguł sterowania oraz 
wstępnego doboru nastaw. Można integro-
wać dynamiczny symulowany proces z rze-
czywistym systemem sterowania lub jego 
symulatorem i weryfikować konfigurację 
systemu oraz funkcjonalność grafik ope-
ratorskich. Ogromną zaletą jest to, że pro-
jekt techniczny można sprawdzić i ocenić 
na wczesnym etapie, kiedy najłatwiej jest 
wprowadzić poprawki i zmiany.

• Test odbioru fabrycznego (FAT) – testy inte-
gralności systemu i testy operacyjne są 
przeprowadzane efektywnie i sprawnie. 
Problemy organizacyjne i kwestie ruchowe, 
mogące opóźnić uruchomienie instala-
cji lub zakłócić produkcję, można ziden-
tyfikować wcześniej, minimalizując ich 
wpływ na realizację projektu. Pętle regula-
cji mogą być wstępnie dostrojone, aby uru-
chamianie zakładu odbyło się bez przykrych 
niespodzianek.

• Szkolenie operatorów – można rozpocząć 
wcześniej, po zakończeniu lub równolegle 
z FAT. Operatorzy za pomocą symulacji pro-
cesu mogą zdobywać doświadczenie przed 

uruchomieniem instalacji. Zbudowana w ten 
sposób wiedza i wykształcone umiejętno-
ści są bezcenne. Przygotowany operator jest 
dużo szybciej gotowy do bezpiecznej i opty-
malnej pracy.

Dynamiczne modele aplikacji
W trakcie projektowania, budowy i eksplo-
atacji wymagane są różne poziomy złożono-
ści i wierności modeli procesów. Precyzyjne 
odwzorowanie napędów, zaworów i przy-
rządów jest niezbędne np. do weryfika-
cji blokad i testów regulacyjnych układów 
sterowania. Z kolei dla walidacji sekwencji 
i procesów przemian termodynamicznych 
czy chemicznych wymagane są dokładne 
modele bilansu masy i ciepła. Precyzyjne 
odwzorowanie kinematyki procesu, współ-
zależności czasowych możliwe jest przy uży-
ciu zaawansowanej termodynamiki, mode-
lowania rurociągów lub hydrauliki instalacji. 

Wybieranie wierności  
modelu
Sztywne podejście do rozwiązań, np. mode-
lowanie całości procesu tylko w wysokiej 
dokładności spowoduje konieczność ogra-
niczenia się do części sprzętu, procesu lub 
operacji ze względu na ograniczenia inwe-
stycyjne (kapitałowe i czasowe) lub na brak 
dokładnych cyfrowych modeli poszcze-
gólnych urządzeń. Technologia „cyfro-
wej repliki” zazwyczaj zakłada selektywne 
podejście do wierności i precyzji modelo-
wania. Odpowiednio dobierając niską, śred-
nią lub wysoką wierność odwzorowania, 
możemy w rozsądnych ramach czasowych 
stworzyć pełny obraz działania zakładu. 

„Huston, mamy problem” w ustach Toma Hanksa w filmie „Apollo 13”, opisującym odyseję misji 
na Księżyc, niosło informację o śmiertelnym zagrożeniu dla astronautów. Na Ziemi rozpoczęła się 
dramatyczna walka o znalezienie awaryjnego rozwiązania. Film trzyma w napięciu do końca, mimo  
że widzowie znają szczęśliwy finał. Te trzy słowa z filmu weszły do powszechnego użycia i oznaczają  
po prostu kłopoty.

↘ Rys. 1. Cyfrowa wizualizacja instalacji na 
podstawie projektu CAD.

↘ Rys. 2. Rzeczywiste grafiki operatora wyko-
rzystane w cyfrowej replice.

Huston, mamy problem
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Skrócenie czasu uzyskania  
kompetencji operatora

Zarówno nowe inwestycje, jak i optymaliza-
cja czy modernizacja majątku produkcyjnego 
wymagają sprawnego działania w sferze opera-
cyjnej. Badania przeprowadzone przez SBC Oil 
and Gas HR w 2010 r. w branży przemysłu che-
micznego wykazały, że pełne wyszkolenie per-
sonelu operacyjnego i nabranie odpowiedniego 
doświadczenia zajmuje od sześciu do siedmiu 
lat. Osoby zmieniające stanowisko potrzebują 
około pięciu lat, aby wdrożyć się w nowe role. 
Duża zmienność produkcji, częsta modyfikacja 
procesów oraz zmiany personalne powodują 
konieczność szybszego budowania umiejętno-
ści i ogólnych kompetencji operatorów.

Przy wykorzystaniu cyfrowej repliki, lata 
doświadczeń na instalacji można skrócić do 
miesięcy lub tygodni, pozwalając operatorowi 
doświadczać zdarzeń procesowych, rozruchów 
i nietypowych sytuacji, które sporadycznie 
występują w zakładzie. Zdobytej w ten sposób 
wiedzy nie sposób zyskać w inny sposób. Taka 
nauka jest także zbieżna z oczekiwaniami mło-
dych ludzi wchodzących na rynek pracy. Z pew-
nością może być rekrutacyjnym magnesem.

Najlepsze praktyki
Celem wdrożenia technologii cyfrowej 
repliki jest zoptymalizowanie działania 

zakładu i skrócenie czasu zwrotu z inwestycji. 
Wymaga to stosowania najlepszych praktyk:

• Użyte dynamiczne modele procesów muszą 
być zbudowane w oparciu o podstawowe 
zasady fizyczne (First Principle), zgodnie 
z prawami dynamiki płynów, kinetyki i ter-
modynamiki, odzwierciedlając całą dynamikę 
procesu w czasie rzeczywistym.  

• Zastosowanie tej samej cyfrowej repliki do 
działań inwestycyjnych i operacyjnych zapew-
nia opłacalne, spójne podejście, maksymali-
zując zwrot z inwestycji w budowę i rozwój 
modelu. Podejście wielofunkcyjne powoduje, 
że następuje najszybszy zwrot nakładów. 

• Przyjęte rozwiązanie musi umożliwiać 
stopniowy rozwój aplikacji oraz ulepsza-
nie i dostrajanie modelu zgodnie z cyklem 
życia instalacji czy zakładu. Cyfrowa replika 
powinna pozwalać na rozpoczęcie prac już 
ze wstępnymi danymi, a następnie dostroje-
nie modelu wg pozyskanych szczegółowych 
danych rzeczywistych. Symulacja musi obsłu-
giwać szeroki zakres złożoności modelu pro-
cesu – od prostych modeli do bardzo złożo-
nych. 

• Symulator systemu sterowania współpracu-
jący z symulatorem dynamicznym musi korzy-
stać z oprogramowania aplikacyjnego sys-
temu sterowania instalacji produkcyjnej, bez 

konieczności wprowadzania zmian, modyfika-
cji czy dostosowywania. Umożliwia to spójne 
działanie układów sterowania i regulacji na 
rzeczywistej instalacji i symulatorze. 

• Wszystkie wejścia / wyjścia systemów ste-
rowania powinny być symulowane, nawet 
jeśli ich sygnały pochodzą z uproszczonych 
modeli. Takie podejście pozwala na szkolenie 
operatorów i testy operacyjne wykraczające 
poza granice rygorystycznych modeli proce-
sów, zadawanie awarii i stanów nietypowych.

Podsumowanie
Wdrożenie cyfrowej repliki jest bardzo waż-
nym krokiem na drodze do cyfrowej trans-
formacji i osiągniecia optymalnych zdolno-
ści operacyjnych. Jest wręcz niezbędne do 
zapewnienia konkurencyjności i zrealizo-
wania celów biznesowych. Wiele przedsię-
biorstw w Polsce korzysta z tego typu opro-
gramowania, tworzonego przeważnie dla 
nowych instalacji. Firma Emerson uczestni-
czyła w tych projektach.

↙ Rys. 3. Wizyta operatora w cyfrowym 
świecie instalacji.
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być zbudowane w oparciu o podstawowe 
zasady fizyczne (First Principle), zgodnie 
z prawami dynamiki płynów, kinetyki i ter-
modynamiki, odzwierciedlając całą dynamikę 
procesu w czasie rzeczywistym.  

• Zastosowanie tej samej cyfrowej repliki do 
działań inwestycyjnych i operacyjnych zapew-
nia opłacalne, spójne podejście, maksymali-
zując zwrot z inwestycji w budowę i rozwój 
modelu. Podejście wielofunkcyjne powoduje, 
że następuje najszybszy zwrot nakładów. 

• Przyjęte rozwiązanie musi umożliwiać 
stopniowy rozwój aplikacji oraz ulepsza-
nie i dostrajanie modelu zgodnie z cyklem 
życia instalacji czy zakładu. Cyfrowa replika 
powinna pozwalać na rozpoczęcie prac już 
ze wstępnymi danymi, a następnie dostroje-
nie modelu wg pozyskanych szczegółowych 
danych rzeczywistych. Symulacja musi obsłu-
giwać szeroki zakres złożoności modelu pro-
cesu – od prostych modeli do bardzo złożo-
nych. 

• Symulator systemu sterowania współpracu-
jący z symulatorem dynamicznym musi korzy-
stać z oprogramowania aplikacyjnego sys-
temu sterowania instalacji produkcyjnej, bez 

konieczności wprowadzania zmian, modyfika-
cji czy dostosowywania. Umożliwia to spójne 
działanie układów sterowania i regulacji na 
rzeczywistej instalacji i symulatorze. 

• Wszystkie wejścia / wyjścia systemów ste-
rowania powinny być symulowane, nawet 
jeśli ich sygnały pochodzą z uproszczonych 
modeli. Takie podejście pozwala na szkolenie 
operatorów i testy operacyjne wykraczające 
poza granice rygorystycznych modeli proce-
sów, zadawanie awarii i stanów nietypowych.

Podsumowanie
Wdrożenie cyfrowej repliki jest bardzo waż-
nym krokiem na drodze do cyfrowej trans-
formacji i osiągniecia optymalnych zdolno-
ści operacyjnych. Jest wręcz niezbędne do 
zapewnienia konkurencyjności i zrealizo-
wania celów biznesowych. Wiele przedsię-
biorstw w Polsce korzysta z tego typu opro-
gramowania, tworzonego przeważnie dla 
nowych instalacji. Firma Emerson uczestni-
czyła w tych projektach.

↙ Rys. 3. Wizyta operatora w cyfrowym 
świecie instalacji.

Rozpoznawanie defektów 
i anomalii
Widzenie stanowi chyba najbardziej jaskrawy 
przykład możliwości AI. Aktualnie algorytmy 
w wielu zastosowaniach przewyższają moż-
liwości człowieka. W obszarze przemysło-

 Zastosowania  
    sztucznej inteligencji  
w przemyśle
W minionych latach nastąpił szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) 
związany z zastosowaniem metod głębokiego uczenia. Pozwoliło 
to na skokowy wzrost możliwości w zadaniach do niedawna 
uznawanych za domenę człowieka, takich jak widzenie, interpretacja 
bodźców sensorycznych czy projektowanie. Technologia ta znalazła 
przełożenie na różne aplikacje w obszarze przemysłu i produkcji. 
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z zastosowań AI.

Łukasz Borowiecki

wym umożliwia to bardzo precyzyjną i auto-
matyczną identyfikację defektów i anoma-
lii. Tym samym systemy oparte na widzeniu 
pozwalają na budowę lepszych rozwią-
zań kontroli jakości. W Polsce istnieją firmy 
świadczące tego rodzaju usługi, przy czym na 
wyróżnienie zasługuje zespół Adaptive Vision 
z Gliwic, który od wielu lat z powodzeniem 
rozwija własną technologię systemów wizyj-
nych.

→ Fot. 1. Sztuczna inteligencja umożliwia 
skuteczne rozpoznawanie obiektów, co 
znajduje zastosowanie m.in. w sterowaniu 
pojazdami. Źr
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Widzenie stanowi  
chyba najbardziej 
jaskrawy przykład 
możliwości AI.

Faktyczna ramka obiektu

Przewidywana ramka obiektu
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Maszynowe widzenie pozwala na ana-
lizę obrazu spoza spektrum światła widzial-
nego, co daje kolejne możliwości. Wyko-
rzystanie kamer na podczerwień umożliwia 
pomiar temperatury obiektów. Pozwala to na 
wskazanie obszarów, gdzie budynki tracą cie-
pło. Umożliwia również zidentyfikowanie 
potencjalnych defektów o charakterze mecha-
nicznym (wskutek tarcia) czy wynikających 
z awarii systemów elektrycznych. Osobny 
wątek to kamery wielospektralne. Mają one 
zastosowanie m.in. w rolnictwie. Przykła-
dowo, pozwalają na określenie stanu wege-
tacji roślin czy też stopnia przydatności owo-
ców do spożycia.

Robotyka
Dzięki wykorzystaniu głębokiego ucze-
nia możliwe jest stworzenie robotów, które, 
podobnie jak człowiek, mają możliwość 

widzenia, czucia czy dotyku. Ma to prak-
tyczne zastosowanie i umożliwia budowę 
robotów, które potrafią rozróżniać obiekty 
i autonomicznie podejmować proste decyzje – 
np. rozróżniać kategorie obiektów i sortować 
je według zadanych kryteriów. Co więcej, 
zdolność dotyku pozwala na manipulowanie 
rzeczami delikatnymi lub kruchymi. W Polsce 
firmą rozwijającą taką technologię jest war-
szawski Nomagic.

Utrzymanie
W przypadku urządzeń oraz infrastruktury, 
która jest dobrze opomiarowana czujnikami, 
AI pozwala na modelowanie działania urzą-
dzenia oraz przewidywanie potencjalnych 
usterek. Istnieje wiele technik pozwalających 
realizować predictive maintenance, a najbar-
dziej zaawansowane zakładają stworzenie 
„cyfrowego bliźniaka” analizowanej maszyny, 

↑ Fot. 2. Kamery na podczerwień pozwalają zdalnie mierzyć temperaturę ciała, co znalazło zastosowanie podczas pandemii Covid-19. 
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Wykorzystanie kamer na 
podczerwień umożliwia 
pomiar temperatury 
obiektów. Pozwala to 
na wskazanie obszarów, 
gdzie budynki tracą 
ciepło. Umożliwia 
również zidentyfikowanie 
potencjalnych 
defektów o charakterze 
mechanicznym (wskutek 
tarcia) czy wynikających 
z awarii systemów 
elektrycznych.
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na którym można dokonywać symulacji jej 
działania zależnie od warunków pracy. Cel 
to ograniczenie liczby awarii, a tym samym 
redukcja czasu przestojów. Dzięki temu moż-
liwe jest również lepsze zarządzanie planowa-
nymi przeglądami. 

Projektowanie materiałów oraz 
cząsteczek
Skuteczność AI w zadaniach takich jak roz-
poznawanie twarzy czy języka wynika 
z faktu, że modele głębokiego uczenia potra-
fią nauczyć się zależności pomiędzy złożo-
nymi obiektami, składającymi się z wielu ele-
mentów. Inżynierowie wykorzystują tę cechę 
AI, aby modelować różnego rodzaju struk-
tury, prototypować związki chemiczne, które 
mogą stanowić potencjalnie nowe leki, czy 
też okrywać nowe hipotetyczne stopy metali. 
Na co dzień naukowcy w działach B+R 
muszą sprawdzać kolejne warianty cząste-
czek i ta praca zajmuje czas. Dzięki AI moż-

liwe jest wstępne sprawdzenie wielu milio-
nów możliwych kombinacji i wyodrębnie-
nie z nich wąskiej grupy tych, które spełniają 
oczekiwane parametry. Po wykonaniu tej 
pracy naukowcy mogą się skoncentrować 
na pracy właśnie z tymi wybranymi kom-
binacjami. Takie podejście oszczędza czas 
i pozwala zasugerować rozwiązania niejed-
nokrotnie nieoczywiste dla naukowca. Firmą 
świadczącą tego rodzaju usługi jest wrocław-
ski Alphamoon.

Optymalizacja procesów
W toku codziennych czynności operacyjnych 
w systemach IT gromadzonych jest wiele 
informacji o realizacji procesów w firmie. 
Często są to tylko logi – potwierdzenie przy-
jęcia towaru, uruchomienie maszyny, odbi-
cie karty przy wejściu do firmy. Dzięki algo-
rytmom możliwe jest wykorzystanie tego 
rodzaju danych. Zastosowanie algorytmów 
umożliwia automatyczne odkrycie faktycznie 
realizowanego procesu i jego analizę. Pozwala 
to zidentyfikować, gdzie znajdują się wąskie 
gardła, gdzie są wykonywane niepotrzebne 
czynności, jak faktycznie prace realizowane 
w firmie różnią się od tego, co zostało okre-
ślone w przyjętych procedurach. Dostawcą 
tego rodzaju usług jest 10 Senses.

Prognozowanie
W przypadku działań o charakterze 
powtarzalnym możliwe jest wykorzystanie 
modeli predykcyjnych do prognozowania 
przyszłego popytu czy też zapotrzebowa-

nia na prace. Przykładowo, modele pre-
dykcyjne pozwalają firmom energetycz-
nym przewidywać zapotrzebowanie na 
energię elektryczną i dzięki temu spraw-
niej zarządzać mocami produkcyjnymi. 
Tego typu rozwiązania są stosowane rów-
nież w innych przedsiębiorstwach komu-
nalnych, operujących przy odpowiedniej 
skali. W podobny sposób w firmach jest 
wykorzystywane prognozowanie sprze-
daży, co pozwala przedsiębiorstwom lepiej 
planować logistykę oraz wolumen pro-
dukcji.

Łukasz Borowiecki, współzałożyciel 10 
Senses, ekspert ds. sektora AI Fundacji 
Digital Poland

CE

Modele predykcyjne 
pozwalają np. firmom 
energetycznym 
przewidywać 
zapotrzebowanie na 
energię elektryczną  
i dzięki temu sprawniej 
zarządzać mocami 
produkcyjnymi.

Dzięki wykorzystaniu 
głębokiego uczenia 
możliwe jest stworzenie 
robotów, które, 
podobnie jak człowiek, 
mają możliwość 
widzenia, czucia czy 
dotyku.

↑ Rys. 3. Na podstawie logów możliwe jest automatyczne odkrycie i przedstawienie procesu realizowanego w firmie.
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iTHERM ModuLine TM101, TM111, 
TM121, TM131
Innowacyjne termometry iTHERM ModuLine 
wnoszą nową jakość obsługi do procesów 
przemysłowych. Łączą w sobie trwałość pro-
duktu, łatwość konfiguracji, zdolności komu-
nikacyjne i przyjazną obsługę. Urządzenia 
iTHERM ModuLine można skonfigurować 
w zakresie doboru obejmującym:

• wkłady pomiarowe z odpowiednimi rodza-
jami czujników,

• osłony termometryczne,
• głowice zaciskowe,
• przetworniki temperatury,
•  dodatkowe zabezpieczenia technologiczne 

i ułatwienia funkcjonalno-użytkowe. 
 
Termometry ModuLine są przeznaczone do 
pomiaru temperatury w zakresie od -200°C 
do 1100°C w praktycznie każdym środowi-
sku przemysłowym i we wszystkich strefach 
klimatycznych. 

Zaawansowana technologia czujni-
ków pomiaru temperatury
Rodzina produktów iTHERM ModuLine jest 
dostępna z szeroką gamą czujników RTD i ter-
mopar. Oferta obejmuje naszą opatento-
waną technologię QuickSens do stosowania 

w procesach krytycznych, z wymaganym 
bardzo krótkim czasem reakcji, a także 
StrongSens, do aplikacji wymagających wyso-
kiej odporności na drgania. 

Innowacyjne konstrukcje osłon 
termometrycznych
Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon 
termometrycznych Endress+Hauser jest kon-
strukcja o bardzo krótkim czasie reakcji. 
Szybkość odpowiedzi termometru w decydu-
jący sposób wpływa na jakość regulacji tem-
peratury procesu technologicznego i tym 
samym wytwarzanego produktu. Jest ona 
również kluczowa dla bezpieczeństwa instala-
cji i jej efektywności energetycznej. Badania 
skoku temperatury medium wykazały nawet 
pięciokrotnie krótszy czas reakcji termome-
tru z nową osłoną, mierzony jako T90, w sto-
sunku do czujników w osłonach o standardo-
wej konstrukcji.

Użytkownicy posiadający punkty pomia-
rowe, które wymagają okresowej kalibra-
cji termometrów, docenią opatentowaną 
przez Endress+Hauser technologię iTHERM 
QuickNeck – szybkie złącze bagnetowe, 
pozwalające na błyskawiczny demontaż czuj-
nika z osłony termometrycznej, bez użycia 
narzędzi. Pozwala to na wykonanie czynności 
konserwacyjnych i rekalibracyjnych bez prze-
rywania procesów i bez rozszczelnienia insta-
lacji. Dzięki temu unika się kosztownych prze-
stojów w zakładzie i zwiększa rentowność 
produkcji.

Orientacja na bezpieczeństwo już 
w fazie projektowania
Kolejną nowością, oczekiwaną przede wszyst-
kim przez przemysł chemiczny i energetyczny, 
jest monitorowanie szczelności osłony, łącz-
nie z zastosowaniem dodatkowego uszczel-
nienia technologicznego dla modelu iTHERM 
TM131.

Endress+Hauser jest pierwszym produ-
centem, który wprowadził do standardo-
wych przyrządów innowacyjny element bez-
pieczeństwa, spotykany dotychczas tylko 
w specjalnych konstrukcjach do pomiarów 

wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe 
uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem, 
które pozwala utrzymać pomiar w ruchu, 
również w wypadku wykrycia utraty integral-
ności przez osłonę. Zapobiega to wydostaniu 
się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez 
głowicę termometru, co może mieć katastro-
falne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Termometry iTHERM ModuLine TM111 
i TM131 posiadają dopuszczenia do pracy 
w strefach zagrożenia (ATEX, IEC Ex, CSA US, 
NEPSI), a TM131 posiada również certyfikat 
SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508. 

Nowa generacja przetworników 
temperatury 
Cyfrowe przetworniki temperatury jesz-
cze bardziej zwiększają dokładność sygnału 
pomiarowego i dostarczają operatorom 
cennych informacji diagnostyczno-rucho-
wych, takich jak dane do obsługi predyk-
cyjnej, monitorowania korozji w obwodzie 
czujnika, alarmów awaryjnych i diagnostyki 
elektroniki.

Zastosowanie w termometrach najnow-
szych przetworników iTEMP TMT71 i TMT72 
pozwala na bezprzewodową komunikację 

z termometrem. Są to pierwsze na rynku 
przetworniki temperatury z wbudowanym 
szyfrowanym łączem Bluetooth®, zapewnia-
jącym zdalne uruchamianie, obsługę i bez-
pieczny bezprzewodowy dostęp do danych 
za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej 
Endress+Hauser SmartBlue. 

Dwukanałowe przetworniki iTEMP TMT162 
(4 do 20 mA, HART® 7, Profibus PA lub 
Foundation™ Fieldbus) dzięki zintegro-
wanej ochronie przepięciowej (ogranicz-
nik przepięć), pełnej funkcjonalności HART® 
7, atestom Ex i certyfikacji SIL 2/3, pozwa-
lają na zwiększenie bezpieczeństwa insta-
lacji i ciągłości pracy w procesach krytycz-
nych. Dodatkowo, podświetlany wyświetlacz 
z dużymi, kontrastowymi cyframi w prze-
tworniku TMT162 zapewnia doskonałą czy-
telność również w warunkach bardzo silnego 
zapylenia.

Oferta uzupełniająca – urządzenia 
do układów pomiarowych
Dalsze możliwości zwiększenia funkcjonal-
ności układów pomiarowych i rozszerze-
nia dostępnych sposobów komunikacji stwa-
rza zastosowanie zaawansowanego rejestra-
tora Memograph RSG45. Zapewnia on zapis 
i wizualizację mierzonych wartości proceso-
wych, stanowi interfejs dostępowy do podłą-
czonych przyrządów pomiarowych i pozwala 
na integrację z sieciami przemysłowymi.
Wypełnia lukę pomiędzy poziomem obiekto-
wym a poziomem operatorskim opartym na 
sieci Ethernet lub technologii chmury.

Wyświetlacze procesowe Endress+Hauser 
dla sygnałów analogowych, cyfrowych 
i HART® zapewniają operatorom lokalną 
wizualizację wyników pomiaru oraz szero-
kie możliwości wstępnego przetwarzania 
sygnału. Użytkownik ma do wyboru wykona-
nia w odpornych obudowach obiektowych, 
a także do montażu panelowego w szafach 
sterowniczych.

Nowa rodzina termometrów i przetworników dla przemysłu
chemicznego, petrochemicznego, gazowego,
metalurgii i energetyki.

Janusz Zajączkowski
Product Manager – pomiary temperatury
Endress+Hauser Polska

↘ Innowacyjne termometry iTHERM Moduline 
wnoszą nową jakość i łatwość obsługi do 
procesów przemysłowych.

Modułowe termometry 
iTHERM ModuLine

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.  
ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław 
tel. +48 71 773 00 00 
e-mail: info.pl@endress.com 
www.pl.endress.com/tmt71 
www.pl.endress.com/tmt72
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Innowacyjne termometry iTHERM ModuLine 
wnoszą nową jakość obsługi do procesów 
przemysłowych. Łączą w sobie trwałość pro-
duktu, łatwość konfiguracji, zdolności komu-
nikacyjne i przyjazną obsługę. Urządzenia 
iTHERM ModuLine można skonfigurować 
w zakresie doboru obejmującym:

• wkłady pomiarowe z odpowiednimi rodza-
jami czujników,

• osłony termometryczne,
• głowice zaciskowe,
• przetworniki temperatury,
•  dodatkowe zabezpieczenia technologiczne 

i ułatwienia funkcjonalno-użytkowe. 
 
Termometry ModuLine są przeznaczone do 
pomiaru temperatury w zakresie od -200°C 
do 1100°C w praktycznie każdym środowi-
sku przemysłowym i we wszystkich strefach 
klimatycznych. 

Zaawansowana technologia czujni-
ków pomiaru temperatury
Rodzina produktów iTHERM ModuLine jest 
dostępna z szeroką gamą czujników RTD i ter-
mopar. Oferta obejmuje naszą opatento-
waną technologię QuickSens do stosowania 

w procesach krytycznych, z wymaganym 
bardzo krótkim czasem reakcji, a także 
StrongSens, do aplikacji wymagających wyso-
kiej odporności na drgania. 

Innowacyjne konstrukcje osłon 
termometrycznych
Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon 
termometrycznych Endress+Hauser jest kon-
strukcja o bardzo krótkim czasie reakcji. 
Szybkość odpowiedzi termometru w decydu-
jący sposób wpływa na jakość regulacji tem-
peratury procesu technologicznego i tym 
samym wytwarzanego produktu. Jest ona 
również kluczowa dla bezpieczeństwa instala-
cji i jej efektywności energetycznej. Badania 
skoku temperatury medium wykazały nawet 
pięciokrotnie krótszy czas reakcji termome-
tru z nową osłoną, mierzony jako T90, w sto-
sunku do czujników w osłonach o standardo-
wej konstrukcji.

Użytkownicy posiadający punkty pomia-
rowe, które wymagają okresowej kalibra-
cji termometrów, docenią opatentowaną 
przez Endress+Hauser technologię iTHERM 
QuickNeck – szybkie złącze bagnetowe, 
pozwalające na błyskawiczny demontaż czuj-
nika z osłony termometrycznej, bez użycia 
narzędzi. Pozwala to na wykonanie czynności 
konserwacyjnych i rekalibracyjnych bez prze-
rywania procesów i bez rozszczelnienia insta-
lacji. Dzięki temu unika się kosztownych prze-
stojów w zakładzie i zwiększa rentowność 
produkcji.

Orientacja na bezpieczeństwo już 
w fazie projektowania
Kolejną nowością, oczekiwaną przede wszyst-
kim przez przemysł chemiczny i energetyczny, 
jest monitorowanie szczelności osłony, łącz-
nie z zastosowaniem dodatkowego uszczel-
nienia technologicznego dla modelu iTHERM 
TM131.

Endress+Hauser jest pierwszym produ-
centem, który wprowadził do standardo-
wych przyrządów innowacyjny element bez-
pieczeństwa, spotykany dotychczas tylko 
w specjalnych konstrukcjach do pomiarów 

wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe 
uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem, 
które pozwala utrzymać pomiar w ruchu, 
również w wypadku wykrycia utraty integral-
ności przez osłonę. Zapobiega to wydostaniu 
się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez 
głowicę termometru, co może mieć katastro-
falne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Termometry iTHERM ModuLine TM111 
i TM131 posiadają dopuszczenia do pracy 
w strefach zagrożenia (ATEX, IEC Ex, CSA US, 
NEPSI), a TM131 posiada również certyfikat 
SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508. 

Nowa generacja przetworników 
temperatury 
Cyfrowe przetworniki temperatury jesz-
cze bardziej zwiększają dokładność sygnału 
pomiarowego i dostarczają operatorom 
cennych informacji diagnostyczno-rucho-
wych, takich jak dane do obsługi predyk-
cyjnej, monitorowania korozji w obwodzie 
czujnika, alarmów awaryjnych i diagnostyki 
elektroniki.

Zastosowanie w termometrach najnow-
szych przetworników iTEMP TMT71 i TMT72 
pozwala na bezprzewodową komunikację 

z termometrem. Są to pierwsze na rynku 
przetworniki temperatury z wbudowanym 
szyfrowanym łączem Bluetooth®, zapewnia-
jącym zdalne uruchamianie, obsługę i bez-
pieczny bezprzewodowy dostęp do danych 
za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej 
Endress+Hauser SmartBlue. 

Dwukanałowe przetworniki iTEMP TMT162 
(4 do 20 mA, HART® 7, Profibus PA lub 
Foundation™ Fieldbus) dzięki zintegro-
wanej ochronie przepięciowej (ogranicz-
nik przepięć), pełnej funkcjonalności HART® 
7, atestom Ex i certyfikacji SIL 2/3, pozwa-
lają na zwiększenie bezpieczeństwa insta-
lacji i ciągłości pracy w procesach krytycz-
nych. Dodatkowo, podświetlany wyświetlacz 
z dużymi, kontrastowymi cyframi w prze-
tworniku TMT162 zapewnia doskonałą czy-
telność również w warunkach bardzo silnego 
zapylenia.

Oferta uzupełniająca – urządzenia 
do układów pomiarowych
Dalsze możliwości zwiększenia funkcjonal-
ności układów pomiarowych i rozszerze-
nia dostępnych sposobów komunikacji stwa-
rza zastosowanie zaawansowanego rejestra-
tora Memograph RSG45. Zapewnia on zapis 
i wizualizację mierzonych wartości proceso-
wych, stanowi interfejs dostępowy do podłą-
czonych przyrządów pomiarowych i pozwala 
na integrację z sieciami przemysłowymi.
Wypełnia lukę pomiędzy poziomem obiekto-
wym a poziomem operatorskim opartym na 
sieci Ethernet lub technologii chmury.

Wyświetlacze procesowe Endress+Hauser 
dla sygnałów analogowych, cyfrowych 
i HART® zapewniają operatorom lokalną 
wizualizację wyników pomiaru oraz szero-
kie możliwości wstępnego przetwarzania 
sygnału. Użytkownik ma do wyboru wykona-
nia w odpornych obudowach obiektowych, 
a także do montażu panelowego w szafach 
sterowniczych.

Nowa rodzina termometrów i przetworników dla przemysłu
chemicznego, petrochemicznego, gazowego,
metalurgii i energetyki.

Janusz Zajączkowski
Product Manager – pomiary temperatury
Endress+Hauser Polska

↘ Innowacyjne termometry iTHERM Moduline 
wnoszą nową jakość i łatwość obsługi do 
procesów przemysłowych.

Modułowe termometry 
iTHERM ModuLine

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.  
ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław 
tel. +48 71 773 00 00 
e-mail: info.pl@endress.com 
www.pl.endress.com/tmt71 
www.pl.endress.com/tmt72
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W ankiecie przeprowadzonej 
w dniach 20–25 marca przez 
firmę CFE Media & Techno-

logy niemal trzech na czterech respon-
dentów przyznało, że ich przedsiębior-
stwo ucierpiało na skutek epidemii 
koronawirusa. Odpowiedzi twierdzą-
cej udzieliło 74% ankietowanych – 
o połowę więcej niż tydzień wcześniej, 
przy czym udział tych, którzy ocenili ów 
negatywny wpływ jako „duży”, wzrósł 
z 13% odnotowanych w poprzednim 

badaniu (10–19 marca) do 35%. Niemal 
podwojeniu (z 9 do 17%) uległa również 
liczba osób, które doświadczyły nega-
tywnego wpływu Covid-19 na ich łańcu-
chy dostaw.

W walce z wirusem
Działania firm na rzecz ograniczenia 
liczby zarażeń koncentrowały się głów-

nie na ograniczeniu podróżowania 
(80%), zachęcaniu personelu do podję-
cia pracy zdalnej (56%), opracowywaniu 
awaryjnych planów działania z uwzględ-
nieniem możliwości ich zmiany w nieda-
lekim terminie (57%) oraz wykluczeniu 
możliwości podróżowania. W tym ostat-
nim przypadku udział respondentów, 
którzy zaznaczyli tę odpowiedź, wzrósł 
z 35 do 45%. 

Na kolejnych pozycjach znalazły się:
 → przesunięcie w czasie lub rezygnacja 
z zatrudniania nowych pracowników,
 → nakaz pracy z domu (stosowany wobec 
tych, którzy mają możliwość wykonywa-
nia swoich obowiązków zdalnie),
 → przesunięcie w czasie lub rezygnacja 
z inwestycji,
 → dywersyfikacja łańcucha dostaw, np. 
przez poszukiwanie dodatkowych 
dostawców,
 → zwiększenie mocy produkcyjnych w celu 
zniwelowania skutków przerwania łań-
cuchów dostaw,
 → zwiększenie produkcji kluczowych wyro-
bów w celu zaspokojenia zwiększonego 
popytu.

Nie każdy może pracować 
z domu
Na pytanie o to, czy i w jakim zakre-
sie mogą pracować z domu, jedynie nie-
liczni respondenci odpowiedzieli, że 
w ich przypadku nie ma takiej możliwo-

Rośnie świadomość  
niekorzystnego wpływu pandemii  
na prowadzenie biznesu
Praca z domowego zacisza? Tak, ale nie w sektorze produkcyjnym.

Działania firm na rzecz ograniczenia liczby zarażeń 
koncentrowały się głównie na ograniczeniu podróżowania 

(80%), zachęcaniu personelu do podjęcia pracy zdalnej 
(56%), opracowywaniu awaryjnych planów działania  

z uwzględnieniem możliwości ich zmiany w niedalekim 
terminie (57%) oraz wykluczeniu możliwości podróżowania. 

PRODUKCJA W CZASIE PANDEMII
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ści. Niemal połowa (47%) stwierdziła, 
że jest w stanie wykonywać kluczowe 
zadania zdalnie, zaś tylko 24% było zda-
nia, że jest to niewykonalne. Stosun-
kowo duża grupa (29%) nie była pewna, 
czy w ich przypadku praca zdalna przy-
niesie spodziewane efekty lub uważała, 
że jest w stanie w ten sposób realizować 
tylko część swoich głównych obowiąz-
ków zawodowych.

Aż 53% respondentów przyznało, 
że ich firmy mają trudności z zapew-
nieniem ciągłości łańcuchów dostaw. 
Liczba ankietowanych, którzy określili 
owe trudności jako poważne, w ciągu 
tygodnia niemal się podwoiła – z 9% 
w poprzednim badaniu do 17% w obec-
nym.

Ankietowani byli zgodni, że aby 
w przyszłości uniknąć podobnych sytu-
acji, konieczne są zdecydowane działa-
nia rządu zmierzające w trzech komple-
mentarnych kierunkach:
 → tworzenia zachęt do przenoszenia klu-
czowych gałęzi produkcji z powrotem do 
kraju,
 → inwestowania w badania i rozwój w celu 
przyspieszenia opracowywania szcze-
pionki i zwiększenia dostępności testów,
 → intensywniejszego wspierania automa-
tyzacji produkcji wszędzie tam, gdzie 
może być ona realizowana z minimalnym 
udziałem operatora.

Porady respondentów
Na koniec respondenci zostali popro-
szeni o udzielenie odpowiedzi na kilka 
pytań otwartych, w tym na pytanie, 

jakie działania podjęła ich firma, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa na terenie zakładu. Wśród 
najczęściej udzielanych odpowiedzi 
pojawiły się codzienne wiadomości 
e-mailowe z przypomnieniem o zasadach 
ochrony zdrowia stosowanych w firmie 
i wytycznych organów państwowych, 
a także zalecanie pracy z domu (w przy-
padku, gdy pracownik mógł wykonywać 
swoje obowiązki zdalnie). Część ankieto-
wanych wymieniła też obowiązek przej-
ścia procesu dezynfekcji przed wejściem 
do obiektu, a także konieczność pozosta-
nia w domu przez 14 dni po powrocie 
z podróży.

Wyniki ankiety wyraźnie pokazały, że 
procesów produkcyjnych nie sposób zdi-
gitalizować. Na pytanie, które kluczowe 

zadania w firmie najtrudniej jest wyko-
nywać z innej lokalizacji, respondenci 
odpowiedzieli jednoznacznie: „wszyst-
kie związane z produkcją”. Zaś jeden 
z ankietowanych ze szczegółami opi-
sał ich zakres, wymieniając testowa-
nie, akwizycję danych, prace serwisowe 
u klienta, instalację, wysyłanie i odbiór 
towaru, inwentaryzację oraz kontrolę 
jakości.

Odpowiedzi na pytania otwarte doty-
czące rządowych strategii walki z epide-
mią z grubsza pokrywały się z tymi, któ-
rych respondenci udzielili na pytanie 
zamknięte. Najczęściej rekomendowali 
relokację produkcji do kraju, aby ograni-
czyć zależność od globalnych łańcuchów 
dostaw.

CE

↑ Odsetek osób odczuwających negatywny wpływ epidemii koronawirusa na ciągłość łańcucha dostaw 
wzrósł w ciągu tygodnia niemal dwukrotnie.

Skumulowane dane z wszystkich firm
20–25 marca 2020 r.
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P rzemysłowe rozwiązania typu 
edge –- przetwarzania brzegowego 
w zakresie przemysłowego Inter-

netu Rzeczy (IIoT) zyskały na znaczeniu 
i służą nie tylko do wstępnego przetwa-
rzania danych na potrzeby aplikacji opar-
tych na chmurze, ale także do przezwycię-
żania rzeczywistych niedoborów przy roz-
szerzaniu zasięgu na docelowe urządzenia 
końcowe. Rozwiązania edge IIoT mogą 
rozwiązać rzeczywiste problemy związane 
zarówno z opóźnieniami w komunika-
cji typu „od urządzeń przetwarzania brze-
gowego do chmury”, jak i z problemami 
bezpieczeństwa i kwestiami operacyj-
nymi związanymi z przesyłaniem danych 
do i z komponentów infrastruktury poza 
terenem obiektu. Zapewniają one również 
wsparcie automatyzacji w takich obsza-
rach, jak obsługa protokołów, wizualizacja 
i wsparcie dla architektur pionowych.

Przemysłowe platformy oprogra-
mowania brzegowego Internetu 
Rzeczy 
Powstające platformy oprogramowa-
nia IIoT edge mogą pomóc producen-

tom i innym organizacjom przemysłowym 
zarówno w dobrych, jak i złych czasach. 
W wyniku organizacyjnych działań będą-
cych odpowiedzią na pandemię Covid-19, 
wielu użytkowników końcowych poszu-
kuje rozwiązań zdalnego dostępu w celu 
zredukowania lub wyeliminowania perso-
nelu przebywającego w placówce i w tere-
nie. ARC Advisory Group oczekuje, że 
wraz z poprawą sytuacji makroekono-
micznej na świecie, producenci będą sto-
sować rozwiązania wykraczające poza 
podstawowy zdalny dostęp i wizualiza-
cję i sięgać po bardziej niezawodne prze-
twarzanie brzegowe, szczególnie w zakre-
sie sztucznej inteligencji (AI), uczenia 
maszynowego (ML) i analizy w dążeniu 
do cyfrowych strategii doskonalenia biz-
nesu. Szeroki zakres przemysłowej oferty 
technologii przetwarzania brzegowego IoT 
rozciąga się od podstawowej wizualiza-
cji zdalnej, monitoringu, dostępu i zarzą-
dzania do zaawansowanych aplikacji AI, 
ML i narzędzi analitycznych. Wiele z tych 
rozwiązań jest już wbudowanych lub sta-
nowi rozszerzenie w celu zapewnienia 
szerokiego zakresu możliwości, ale użyt-
kownicy końcowi mogą już teraz zacząć 
od wykorzystania tych rozwiązań w celu 
sprostania wyzwaniom ekonomicznym 
pandemii Covid-19. Firmy wykorzystują 
najnowocześniejsze rozwiązania w celu 
zmniejszenia liczby pracowników w zakła-
dach i ograniczenia podróży do odległych 
miejsc. Oczekuje się, że tendencja ta 
utrzyma się w miarę rozwoju przemysłu 

 Automatyzacja urządzeń 
   przetwarzania brzegowego 
Internetu Rzeczy
Implementuj najnowsze technologie niezależnie od tego, czy obecne czasy są złe, czy dobre dla Twojego  
biznesu. Wykorzystuj narzędzia, takie jak zdalna wizualizacja, monitoring, dostęp i zarządzanie, a także  
sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe (ML) i aplikacje analityczne. 

Technologie wspomagające obejmują  
zdalną wizualizację, monitorowanie, dostęp  

i zarządzanie sztuczną inteligencją, uczenie  
maszynowe i aplikacje analityczne. 
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i po wyciągnięciu wniosków z doświad-
czeń w tym trudnym czasie. Uzyskanie 
możliwości zdalnego dostępu na poziomie 
podstawowym pozwoli w przyszłości na 
wprowadzenie bardziej zaawansowanych 
rozwiązań w instalacjach. Rosnąca liczba 
nowatorskich rozwiązań w zakresie opro-
gramowania wymaga również zdecydowa-
nego spojrzenia na opcję zakupu, w odróż-
nieniu do rozwijanych wewnątrz organi-
zacji, nowatorskich rozwiązań. Badania 
ARC pokazują, że wielu użytkowników 
końcowych, którzy zaczęli od budowania 
własnych rozwiązań wewnętrznych, napo-
tykało problemy z zarządzaniem, aktuali-
zacją, skalowaniem i utrzymaniem. Roz-

wój wewnętrzny wiąże się również ze 
znacznymi działaniami w obszarach, które 
nie przynoszą wartości dodanej, takich 
jak łączność i infrastruktura. Istnieją 
dostępne i łatwe w użyciu rozwiązania, 
które często są bardziej opłacalne.

Dostawcy usług w chmurze wpły-
wają na technologię przetwarza-
nia brzegowego 
Ponieważ aplikacje korporacyjne oparte 
na chmurze stały się powszechne, a same 
rozwiązania chmurowe zwiększają swój 
zasięg aż do urządzeń brzegowych, to aby 
uzyskać dostęp do swoich danych źró-
dłowych, wybór narzędzi brzegowych 
dostawców chmury staje się częścią pro-
cesu wyboru. Organizacje IT biorące 
udział w procesie wyboru również włą-
czają dostawców usług w chmurze do 
dyskusji. Użytkownicy końcowi ocenia-
jący rozwiązania brzegowe pochodzące 
od członków korporacyjnej sieci chmury 
powinni wziąć pod uwagę kilka czynni-

ków. Po pierwsze rozwiązania oparte na 
chmurze korporacyjnej mają tendencję do 
reprezentowania raczej zestawu narzędzi 
niż podejścia tylko brzegowego. Może to 
wymagać znacznych inwestycji czasowych 
i rozwojowych w celu dostosowania tych 
nieco bardziej horyzontalnych rozwiązań 
do instalacji, zazwyczaj przez organizację 
IT i naukowców zajmujących się danymi. 
Istnieje również problem blokady chmury 
sięgającej do urządzeń peryferyjnych, 
czego niektórzy użytkownicy końcowi sta-
rają się uniknąć. Wykorzystanie standar-
dowych narzędzi IT i OT oraz włączenie 
rozwiązań open source może zrekompen-
sować ten problem.

ARC Advisory Group; Redagował Mark 
T. Hoske, Content Manager, Control Engi-

neering, CFE Media and Technology

CE

↑ Industrial IoT Edge: Szeroka gama technologii i aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy pomaga wielu gałęziom przemysłu w wizualizacji, zarządza-
niu i bezpieczeństwie, od integracji brzegowych urządzeń do chmury po wykrywanie, kontrolę i pozyskiwanie danych. 
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• Integracja wymiany danych chmura – urzą-
dzenia peryferyjne

• Wsparcie protokołu IT
• ML/AI, aplikacje analityczne, cyfrowy bliźniak
• Przetwarzanie brzegowe
• Wirtualne HW/SW
• Zarządzanie tzw. software containers
• Zarządzanie aplikacjami
• Udostępnianie aplikacji
• Rozwój aplikacji
• Zarządzanie danymi
• Zarządzanie urządzeniami
• Zbieżność IT i OT
• Konwersja protokołów
• Integracja wymogów
• Czujniki
• Sterowanie
• Pozyskiwanie danych

Chmura, MQTT, AMQP, 
OPC UA i inne

Containers, VM

W
izualizacja

Zarządzanie

Bezpieczeństw
o

Systemy operacyjne Windows  
i Linux

COTS mikroprocesory

Infrastruktura łączności

Platformy oprogramowania 
brzegowego Przemysło-
wego Internetu Rzeczy 
pomagają w automatyzacji.
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Maryam Afshar i Brian Gallogly C oraz większa grupa użytkowni-
ków – zarówno komercyjnych, 
jak i przemysłowych – zna poję-

cie i podstawowe założenia Internetu Rze-
czy (IoT). Wiedzą, że składają się na niego 
inteligentne urządzenia i czujniki, które 
komunikują się zarówno między sobą, jak 
i z siecią oraz urządzeniami mobilnymi, 
a efektem owej komunikacji jest uła-
twiony dostęp do danych. W skorzystaniu 

z zalet takiego dostępu przeszkadza im 
jednak fakt, że albo nie mają pojęcia, jak 
stworzyć aplikację IoT, albo mają gotowy 
projekt, ale niechętnie delegują do tego 
zadania własnych pracowników z obawy, 
że ucierpią na tym inne obowiązki zawo-
dowe.

Nie jest to zresztą jedyna obawa zwią-
zana z wdrożeniem Internetu Rzeczy. 
Wątpliwości może rodzić także fakt, że 
wiele popularnych gadżetów IoT prze-
znaczonych na rynek konsumencki świet-
nie sprawdzi się jako elementy domo-
wych systemów rozrywki, ale nie pora-
dzi sobie w wymagających aplikacjach 
przemysłowych. W sprzedaży dostępnych 
jest oczywiście wiele urządzeń dedykowa-
nych Przemysłowemu Internetowi Rze-
czy (IIoT), ale aby w pełni wykorzystać 
ich zalety, trzeba je odpowiednio dobrać 
i wdrożyć.

Wiedza to podstawa
Projekty z zakresu Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy obejmują szereg komponen-
tów, w tym sprzęt (urządzenia), okablo-
wanie, oprogramowanie, protokoły komu-
nikacyjne, usługi chmurowe i interfejsy 

Przy wdrażaniu aplikacji IIoT 
dobrze mieć wsparcie
Urządzenia i technologie komunikacji z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy nie bez racji budzą 
obawy wielu użytkowników: ich wybór, instalacja i obsługa nie są bowiem łatwe. Dlatego warto 
skorzystać z pomocy doświadczonego integratora, który pomoże zminimalizować ryzyko i koszty 
wdrożenia.

← Rys. 1. W tym przypadku platforma IIoT bazu-
jąca na chmurze została zintegrowana ze stan-
dardowymi, dostępnymi od ręki komponen-
tami, dzięki czemu oferuje wygodne  
i sprawdzone metody połączenia z bazą danych.

CENTRUM DANYCH BRAMA BRZEGOWA

URZĄDZENIE Z DOSTĘPEM 
PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ APLIKACJA
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użytkowników. I nawet jeśli dane urzą-
dzenie lub oprogramowanie zostało stwo-
rzone specjalnie na potrzeby IIoT, nie 
oznacza to jeszcze, że wystarczy je podłą-
czyć na zasadzie plug & play.

Część dostawców sprzętu, oprogra-
mowania i usług automatyzacji – świa-
doma tego problemu – bazując na spraw-
dzonych metodach doboru i wdrażania 
poszczególnych komponentów sys-
temu, wyspecjalizowała się w tworze-
niu i dostarczaniu funkcjonalnych rozwią-
zań IIoT. Tego typu dostawcy i integrato-
rzy wykorzystują szeroką wiedzę na temat 
środków automatyzacji, projektowania 
instalacji elektrycznych, tworzenia sieci, 
programowania aplikacji i budowy syste-
mów bazujących na chmurze, aby na tej 
podstawie tworzyć niedrogie i efektywne 
systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy. 
A wszystko, co musi zrobić klient, spro-
wadza się do rzetelnego wypełnienia for-
mularza.

Po co mi IIoT? 
Producenci maszyn dla sektora OEM 
i zakłady produkcyjne zadają sobie sporo 
trudu, aby zapewnić wysoką produktyw-
ność swoich urządzeń i systemów. Najlep-
sze efekty w tym zakresie przynosi kon-
sekwentne monitorowanie, optymalizacja 
i diagnozowanie posiadanego wyposaże-
nia – najlepiej w połączeniu z możliwością 
zdalnej nastawy parametrów systemu. 
Zadanie to wymaga jednak zdalnego 
dostępu do danych systemowych.

Stworzenie takiego dostępu utrudnia 
fakt, że maszyny mogą być rozlokowane 
nie tylko w różnych punktach zakładu, 
ale także w najróżniejszych miejscach na 
świecie. Zaś procesy obróbcze w danym 
obiekcie mogą bazować na wielu syste-
mach rozmieszczonych w innych lokaliza-
cjach, takich jak przepompownie, insta-

lacje do produkcji OZE czy zespoły zbior-
ników.

Zbieranie danych z tego typu rozpro-
szonych lub odległych lokalizacji było 
oczywiście możliwe również w czasach, 
gdy o Internecie Rzeczy nikt jeszcze nie 
słyszał. Stworzenie odpowiedniej infra-
struktury bazującej na sieciach radiowych 
lub kablowych wymagało jednak znacz-
nych nakładów – zarówno na etapie pro-
jektowania, jak i wdrożenia. Upowszech-
nienie telefonów komórkowych częściowo 
rozwiązało ten problem, jednak wraz 
z szybkim wzrostem ilości danych spływa-
jących z monitorowanych systemów apli-
kacje bazujące na sieciach komórkowych 
przestały się sprawdzać. W razie proble-
mów z łącznością trzeba było bowiem 
wysłać pracownika na miejsce, a to gene-
rowało dodatkowe koszty i opóźnienia. 

Systemy oparte na Przemysłowym 
Internecie Rzeczy w prosty sposób niwe-
lują te trudności, zapewniając łatwy 
dostęp do danych oraz możliwość para-
metryzacji procesów – pod warunkiem 
że użytkownik jest w stanie zdefiniować, 
zaprojektować, zintegrować, zainstalować 
i obsłużyć taki system.

Pocieszający może być fakt, że wiele 
technologii składających się na IIoT 
doczekało się już komercjalizacji, co ozna-
cza, że są dostępne w standardzie od ręki. 
Duża grupa czujników i urządzeń wyko-
nawczych dysponuje też odpowiednią 
wbudowaną mocą obliczeniową, zaś sieci 
bezprzewodowe i aplikacje na smartfony 
są coraz szybsze i bardziej niezawodne. 
Niezawodna i wszechobecna jest też łącz-
ność internetowa, usługi chmurowe oraz 
inteligentne urządzenia mobilne.

Zła wiadomość jest natomiast taka, 
że większość przedsiębiorstw przemysło-
wych dysponuje co prawda personelem 
zajmującym się projektowaniem i zarzą-
dzaniem procesami, ale już nie specjali-
stą (nie mówiąc już o kilku specjalistach) 
mającym doświadczenie w zakresie tech-
nologii IIoT, np. wyboru komponentów, 

↑ Rys. 2. Aplikacja bazująca na chmurze, taka jak Quantum-CloudServer (QCS) IIoT, łączy się ze  
źródłami danych, korzystając z protokołu MQTT, a następnie dostarcza owe dane do interfejsów  
w przeglądarkach i urządzeniach mobilnych, optymalizując pracę zakładu.
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Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) rozwinął się na tyle, że 
możliwe jest dziś tworzenie niedrogich rozwiązań IIoT do 
monitorowania i obsługi procesów produkcyjnych.
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konfiguracji oprogramowania czy tworze-
nia sieci lokalnych i połączeń interneto-
wych/mobilnych. A nawet jeśli zatrud-
niają takich pracowników, stworzenie 
odpowiedniej, w pełni funkcjonalnej apli-
kacji będzie ich kosztowało sporo czasu 
i trudu, choćby ze względu na koniecz-
ność gruntownego przetestowania wielu 
opcji.

Alternatywą jest zatrudnienie doświad-
czonego dostawcy rozwiązań IIoT, który, 
korzystając ze sprawdzonych metod wdro-
żeniowych, pomoże przedsiębiorstwu 
zaprojektować i zainstalować odpowied-
nią aplikację, unikając przy tym wielu nie-
przewidzianych problemów.

Tworzenie aplikacji IIoT krok po 
kroku
Jako że użytkownicy systemów IIoT dzia-
łają w wielu branżach i korzystają z naj-
różniejszych platform sprzętowych, 
każdy z nich będzie korzystał z innej 
konfiguracji komponentów IIoT. Dla-
tego dostawca owych komponentów 
musi najpierw przeanalizować wykorzy-
stywane w przedsiębiorstwie technologie 

i ich zastosowania, aby na tej podsta-
wie określić najlepszy sposób implemen-
tacji IIoT. Wszystkie aplikacje Przemy-
słowego Internetu Rzeczy mają jed-
nak jeden wspólny mianownik: oferują 
możliwość zdalnego zbierania, przesyłu 
i analizy danych. Wszystkie składają się 
też z sześciu podstawowych komponen-
tów (rys. 1):

 → źródeł danych: czujników lub inteligent-
nych urządzeń peryferyjnych,

 → urządzeń brzegowych zbierających 
i wstępnie przetwarzających dane,

 → urządzeń komunikacyjnych do transmisji 
danych za pomocą lokalnej sieci przewo-
dowej lub bezprzewodowej, Internetu lub 
sieci komórkowej,

 → platformy chmurowej do zbierania, ana-
lizy i wizualizacji danych,

 → standardowych lub zindywidualizo-
wanych modułów do pomiaru i analizy 
danych, które dostarczają użytkownikowi 
informacji umożliwiających podejmowa-
nie właściwych decyzji,

 → dostępu mobilnego/sieciowego zapewnia-
jącego podgląd wyników analizy, dostęp 
do danych i wprowadzanie zmian konfi-
guracyjnych.

Projektowanie aplikacji IIoT zaczyna 
się na „brzegu”, tj. od urządzeń peryferyj-
nych zbierających dane w terenie. Zamiast 
stawiać na jedno uniwersalne, ale niedo-
pasowane rozwiązanie, lepiej na tym eta-
pie zastanowić się, które z urządzeń brze-
gowych oferuje funkcje konfiguracji i pro-
gramowania, umożliwiające zbieranie 
i wstępną obróbkę interesujących nas zbio-
rów danych. Do wyboru mamy kilka opcji:

 → programowalne sterowniki logiczne 
(PLC) – stosowane głównie w automaty-
zacji,

 → interfejsy człowiek-maszyna (HMI) – 
stosowane głównie do wizualizacji,

 → bramy brzegowe – stosowane głównie do 
transferu i przetwarzania danych.

Kolejnym krokiem będzie umożliwie-
nie przesyłu danych do wyższych warstw 

systemu za pośrednictwem Internetu lub 
mobilnej sieci komórkowej. W tym celu 
wybrane urządzenie brzegowe powinno 
zapewniać możliwość połączenia z siecią 
w sposób, który z jednej strony uchroni 
nas przed awariami, a z drugiej – pozwoli 
na optymalne wykorzystanie pasma (prze-
pustowość), ograniczając koszty przesyłu. 

Do przesyłu danych wykorzystuje się 
różne protokoły komunikacyjne, takie jak 
OPC Unified Architecture (UA) czy http. 
Najlepsze rezultaty przynosi jednak zasto-
sowanie lekkiego protokołu MQTT, opar-
tego na wzorcu publikacja/subskrypcja, 
w którym dane publikowane są na serwe-
rze w określonych interwałach czasowych 
lub jedynie wówczas, gdy ulegają zmia-
nie. W tym modelu komunikacji każdy 
klient może uzyskać dostęp do serwera, 
aby otrzymać wgląd w najnowsze dane. 
Co więcej, komunikacja ta jest inicjowana 
na „brzegu” z wykorzystaniem komunika-
tów wychodzących, dzięki czemu dział IT 
nie musi konfigurować firewalla. Niektóre 
konstrukcje i modele sterowników PLC 
i HMI dysponują wbudowanym protoko-
łem MQTT, jednak jego wydajność jest 
zwykle niewielka. Więcej funkcjonalności 
oferują w tym zakresie bramy brzegowe.

Broker MQTT może być zlokalizowany 
na serwerze lokalnym, jednak dużo popu-
larniejszym i bardziej elastycznym rozwią-
zaniem jest umieszczenie go w chmurze, 
takiej jak Amazon Web Services. 

← Fot. 3. Standardowa architektura brze-
gowa może obejmować inteligentne urzą-
dzenia peryferyjne takie jak sterowniki PLC 
i oferować takie funkcjonalności, jak prze-
twarzanie brzegowe czy łączność bezprze-
wodowa. 
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Aplikacje IIoT są trudne 
do przygotowania  
i wdrożenia, dlatego 
warto w tym zakresie 
skorzystać z pomocy 
doświadczonego 
integratora.
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Kolejnym etapem tworzenia architek-
tury IIoT będzie wdrożenie oprogramowa-
nia do przetwarzania i wizualizacji zbiera-
nych danych. Powinno ono dysponować 
funkcjami umożliwiającymi zaawanso-
waną analizę danych, w tym oblicza-
nie kluczowych wskaźników efektywno-
ści (KPI) i innych indykatorów, pozwa-
lających na optymalizację procesów 
z wykorzystaniem metod prewencyjnych 
i predykcyjnych. A jednocześnie musi 
być elastyczne oraz łatwe w użytkowaniu 
i utrzymaniu.

Najlepszym sposobem na sprosta-
nie tym wymogom jest stworzenie kon-
figurowalnej platformy chmurowej, 
dostępnej w modelu „oprogramowa-
nie jako usługa” (Software as a Service 
– SaaS). Model ten zapewnia użytkow-
nikowi możliwość samodzielnej konfigu-
racji oprogramowania, choć w większo-
ści przypadków zadanie to realizuje za 
niego integrator (rys. 2). Tworząc tego 
typu platformę, należy zawczasu zadbać 
o zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa cybernetycznego. To 
również zadanie integratorów, którzy 
z reguły rozszerzają zakres funkcji bez-
pieczeństwa wbudowanych w poszcze-
gólne komponenty i usługi o następujące 
zabezpieczenia:

Ochrona urządzeń peryferyjnych
 → każde urządzenie peryferyjne dysponuje 
unikatowym identyfikatorem i hasłem 
i łączy się z innymi urządzeniami z wyko-
rzystaniem kanału WebSocket over SSL 
(WSS),

 → standardowo komunikaty szyfrowane są 
jednokierunkowo z wykorzystaniem certy-
fikatu SSL/TLS; możliwe jest także szyfro-
wanie dwukierunkowe z użyciem certyfi-
katu x.509.

Ochrona infrastruktury
 → wszystkie serwery i brokerzy zlokalizo-
wani są na serwerach chmurowych reno-
mowanych dostawców (Amazon, Micro-
soft) z możliwością dostępu do dedykowa-
nego serwera i domeny,

 → infrastruktura serwerowa zbudowana 
jest na bazie skalowalnych horyzontal-
nie/naprawialnych klastrów mikrousług, 
zapewniających jej niezakłócone działanie,

 → aplikacja rozwijana jest przez rzetelnego 
dewelopera,

 → system jest regularnie poddawany 
wewnętrznym kontrolom,

 → infrastruktura jest regularnie aktualizo-
wana, a wszystkie luki w systemie są na 
bieżąco likwidowane,

 → istnieje możliwość przeprowadzenia nieza-
leżnej kontroli funkcjonowania platformy,

 → aktywność na platformie monitorowana 
jest non stop w celu szybkiego wykry-
cia naruszeń bezpieczeństwa i ataków, 
zaś dostępne procedury przywracania 
systemu po ataku lub awarii zapewniają 
możliwość odzyskania danych.

Ochrona na poziomie interfejsu  
użytkownika

 → wymiana danych między serwerami 
i interfejsami użytkownika jest zabezpie-
czona protokołem SSL/TLS, zaś wszyst-
kie certyfikaty i klucze szyfrowania odna-
wiane są co 60 dni (większość stron 
zapewnia odnawianie tylko co 360 dni),

 → sesje użytkownika są zabezpieczane zło-
żonymi hasłami, zaś wszystkie logowania 
i aktywności są rejestrowane,

 → lista kontroli dostępu (ACL) gwarantuje, 
że każdy użytkownik ma dostęp tylko do 
przydzielonych mu zasobów.

Podczas ewaluacji rozwiązania IIoT 
należy sprawdzić, czy wszystkie powyższe 
elementy zostały wdrożone i są stosowane 
zgodnie z najlepszymi praktykami.

Użyteczny formularz
Każda aplikacja IIoT składa się z wielu 
różnych elementów, które można dosto-
sować do specyficznych wymogów użyt-
kownika. Aby spełniała owe wymogi, 
konieczna jest więc ścisła współpraca 
między klientem a integratorem. Pro-
ces ten można usprawnić dzięki formu-
larzom lub listom kontrolnym, umożli-
wiającym użytkownikowi wypisanie naj-
ważniejszych parametrów wejściowych 
i wyjściowych aplikacji oraz uzupełnie-
nie ich o stosowne komentarze. Lista 
taka pomoże integratorowi zaproponować 
jedną lub kilka optymalnych konfiguracji 
urządzeń brzegowych. 

Gdy koncepcja zostanie zatwierdzona, 
integrator może przystąpić do projekto-
wania paneli użytkownika, wyboru kom-
ponentów sieciowych i przetwarzania 
danych oraz konfiguracji i programowa-
nia urządzeń brzegowych. Kolejnym kro-

kiem będzie konfiguracja serwera MQTT 
w chmurze, a także stworzenie i dosto-
sowanie aplikacji chmurowej, kont użyt-
kowników i interfejsów użytkownika. Od 
momentu zainstalowania urządzeń brze-
gowych stworzenie kompletnej aplikacji 
IIoT monitorującej pracę systemu zajmie 
zaledwie kilka godzin.

IIoT w praktyce
Jak działa taka aplikacja? Przyjrzyjmy się 
konkretnemu przykładowi: zakład pro-
dukcyjny obsługuje prawie 100 wykra-
warek i maszyn CNC, generujących dane, 
których zbieranie i analiza może się przy-
czynić do optymalizacji wydajności i pro-
cedur predykcyjnego utrzymania ruchu. 
Aby móc efektywnie monitorować i zbie-
rać te dane, integrator zabudował na każ-
dej maszynie jednostkę zdalnego sterowa-
nia (RTU). Jednostka ta wykorzystuje ste-
rownik PLC do monitorowania danych 
przesyłanych kablowo lub szeregowo, 
a także przekazuje je do innego sterow-
nika PLC pełniącego funkcję nadrzędnego 
koncentratora danych (rys. 3).

Koncentrator ten został z kolei zin-
tegrowany z platformą IIoT opartą na 
chmurze, dzięki czemu możliwe stało się 
zapisywanie informacji w bazie danych, 
dostarczanie w czasie rzeczywistym 
danych do interfejsów, ściąganie danych 
oraz wykonywanie analiz stanowiących 
podstawę raportów na temat utrzyma-
nia ruchu. Dzięki temu użytkownik mógł 
zwiększyć dostępność maszyn, a także 
ograniczyć czas i koszty ich serwisowania.

Maryam Afshar jest menedżerem pro-
duktu, a Brian Gallogly – dyrektorem 
firmy Quantum Automation.

CE

Postęp technologiczny 
umożliwia dziś wdrażanie 
systemów zdalnego moni-
torowania w czasie zaled-
wie kilku godzin, a nie  
– jak niegdyś – tygodni.
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S ztuczna inteligencja (SI) od kilku lat 
jest przedmiotem wielu dyskusji. 
Pytanie brzmi: Czy branża produk-

cyjna jest gotowa na przejście do kolej-
nego etapu rozwoju i trwałe wdrażanie 
rozwiązań z zakresu robotyki i automa-
tyki przemysłowej? Przedstawiciele firmy 
Omron zwrócili uwagę na cztery najważ-
niejsze trendy dotyczące sztucznej inteli-
gencji w robotyce i automatyce przemy-
słowej, mogące mieć duży wpływ na przy-
szłość produkcji:

1. Ważne dane związane z pracą maszyn, 
generowane przez urządzenia peryferyjne
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie auto-
matyki przemysłowej i robotyki w fabry-
kach wynikają z generowania i groma-
dzenia obszernych ilości danych na temat 
procesów i maszyn, czyli urządzeń peryfe-
ryjnych. Maszyna może się uczyć od swo-
ich operatorów, a następnie poprawiać 
wydajność swojej pracy. Automatyka kon-
trolowana przez SI może umożliwić ucze-
nie się maszyn poprzez przewidywanie 
awarii zarówno produktów, jak i sprzętu, 
z wykorzystaniem danych generowanych 
przez urządzenia z Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT). Analiza i wykorzysta-
nie danych połączonych umożliwia użyt-
kownikom szybkie przewidywanie poten-
cjalnych błędów maszyn, zapobiegając 
przestojom i pogorszeniu jakości pro-
duktu.

2. Zwiększona wydajność dzięki algoryt-
mom samouczenia
Wraz ze zmianą podejścia z dostosowania 
produkcji masowej do klienta na produk-
cję o dużym zróżnicowaniu produktów, 
lecz niższym wolumenie produkcji, wydaj-

ność rośnie dzięki ograniczeniu liczby 
ludzkich błędów i awarii linii produkcyj-
nych. SI wyposażona w algorytmy ucze-
nia się może pomóc operatorom maszyn 
w osiąganiu najlepszych wyników. Inno-
wacyjna technologia sterowania może 
również pomóc pracownikom w pracy 
z robotami i maszynami w celu uzyska-
nia doskonałości produkcyjnej. Osiąga się 
to dzięki wykorzystaniu szerokiej gamy 
zautomatyzowanego sprzętu, który umoż-
liwia produkcję z wykorzystaniem IIoT 
lub implementację optymalnych algoryt-
mów SI w urządzeniach. Sterownik wypo-
sażony w sztuczną inteligencję może być 
tak zaprojektowany, by wykrywać oznaki 
wszelkich nieprawidłowości sprzętu. Algo-
rytmy SI pozwalają na naukę powtarza-
jących się ruchów urządzeń na podsta-
wie dokładnych danych z czujników. To 
z kolei zapewnia informacje zwrotne nie-
zbędne do monitorowania stanu i stero-
wania maszynami w czasie rzeczywistym. 

3. Efektywne podejmowanie decyzji dzięki 
wizualizacji danych
Przemysł 4.0 i IIoT umożliwiają komplek-
sowe gromadzenie danych z historii pro-
cesów. Jednakże wiele projektów wyko-
rzystujących SI ma problem z wizualizacją 
bieżących danych. Rozwiązania w zakre-
sie konserwacji wykorzystującej prognozy 
i sterowania umożliwiają dostosowanie 
funkcji sterowania linii produkcyjnych 
i urządzeń do przetwarzania procesów SI 
w czasie rzeczywistym. Mogą one wspie-
rać firmy poprzez generowanie bieżą-
cych danych, które są oznaczone w cza-
sie i łatwe do przywołania oraz wizuali-
zacji. Proces zbierania surowych danych 
z maszyny jest w pełni automatyczny 

i zachodzi z wykorzystaniem sterow-
nika z aktywną SI, który współpracuje 
z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz 
maszyny. Dzięki temu możliwe jest osią-
gnięcie większej dokładności i lepszej 
spójności danych.

4. Niezawodna technologia
Roboty współpracujące wspomagane 
przez sztuczną inteligencję będą odgry-
wać coraz większą rolę w branży po roku 
2020. Celem jest stworzenie bezpiecz-
nych dla zdrowia warunków życia i pracy, 
które będą mniej dotkliwie oddziały-
wać na środowisko. Roboty montujące 
i demontujące będą odgrywać coraz waż-
niejszą rolę. Nowa generacja robotów 
może się uczyć od operatorów maszyn 
i współpracować z robotami współpra-
cującymi na linii produkcyjnej. Roboty 
te gromadzą dane na temat wykonywa-
nych przez siebie operacji, oceniają je za 
pomocą algorytmów, doradzają operato-
rowi kolejne kroki i wspomagają wydaj-
ność procesów przy każdym przezbroje-
niu linii. 

CE

Artykuł ten pierwotnie ukazał się na stro-
nie internetowej Control Engineering 
Europe. Redagował Chris Vavra, redaktor 
Control Engineering, CFE Media and Tech-
nology, cvavra@cfemedia.com.

Sztuczna inteligencja i robotyka: 
Wyzwania i możliwości
Sztuczna inteligencja (SI) i robotyka przyczyniają się do rozwoju branży produkcyjnej dzięki doskonaleniu 
wiedzy o maszynach, nauczaniu maszynowym, lepszemu podejmowaniu decyzji i zwiększaniu wydajności.

Warto rozważyć

Jakie są kolejne kroki postępu w robotyce  
i sztucznej inteligencji, które przewidujesz?   
I jakie korzyści z nich odniosą producenci?
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Andrew Cureton Emerson P rzeprowadzając ewaluację danego 
rozwiązania technicznego, inży-
nierowie muszą stale dokonywać 

wyborów, np. zdecydować, czy w danej 
aplikacji lepiej sprawdzi się przepływo-
mierz masowy Coriolisa czy jego ultra- 
dźwiękowy odpowiednik, czy lepiej zasto-
sować komunikację przewodową czy bez-
przewodową, a jeśli bezprzewodową – 
jakiego protokołu transmisji danych użyć. 
Ta ostatnia decyzja jest szczególnie trudna 
– zarówno ze względu na mnogość czyn-

ników, które należy wziąć pod uwagę, jak 
i szeroki asortyment dostępnych na rynku 
rozwiązań.

Gdyby zestawić ze sobą najpopular-
niejsze przemysłowe protokoły komunika-
cji bezprzewodowej, okaże się, że każdy 
z nich został zaprojektowany tak, aby 
równoważyć wpływy siedmiu, niekiedy 
wzajemnie wykluczających się parame-
trów. Należą do nich:

 → zużycie energii: urządzenia bezprzewo-
dowe wymagają zasilania; uzupełnianie 
ich o dodatkowe funkcje zwiększa ogólne 
zużycie energii, a tym samym skraca 
żywotność baterii;

 → przepustowość: łatwiej zaprojektować 
i wdrożyć aplikację, która będzie prze-
syłać niewielkie ilości danych, np. jedną 
zmienną procesową; zwiększenie przepu-
stowości powoduje wzrost zużycia energii;

 → częstotliwość odświeżania: sprowadza się 
w gruncie rzeczy do tego, jak często urzą-
dzenie ma przesyłać dane – raz na dzień, 
czy np. sześć razy na minutę; wyższa czę-
stotliwość odświeżania zwiększa całko-
wite zużycie energii proporcjonalnie do 
przepustowości łącza;

Jaki protokół komunikacji 
  bezprzewodowej dla IIoT?
Czy bezprzewodowe technologie IoT tworzone z myślą o sieciach miejskich, budynkowych i prywatnych 
mogą się sprawdzić w aplikacjach przemysłowych? I jaką rolę odegra tu sieć 5G?
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← Rys. 1. Protokół WirelessHART od początku był  
projektowany z myślą o obsłudze urządzeń peryferyjnych. 
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 → zasięg: zwiększanie dystansu, na który 
przesyłane są dane, powoduje wzrost 
zużycia energii, jednak wydatek ten 
można ograniczyć, stosując odpowiednią 
antenę;

 → dwukierunkowość: urządzenie, które 
jedynie transmituje dane, jest dużo 
łatwiejsze do zaprojektowania i zużywa 
mniej energii, ale nie ma wielu przydat-
nych funkcjonalności;

 → niezawodność: w przypadku kluczo-
wych danych konieczne jest zastosowa-
nie mechanizmu weryfikacji transmi-
sji z potwierdzeniem odbioru komuni-
katu lub metody ponawiania transferu do 
czasu, aż dane zostaną odebrane;

 → bezpieczeństwo: dane mogą zostać odko-
dowane jedynie przez zdefiniowanego 
odbiorcę.

Działanie bezprzewodowych urzą-
dzeń przemysłowych utrudnia także ich 
stała lokalizacja. Komunikujące się ze 
sobą systemy nie mogą się bowiem poru-
szać, a więc także przemieścić się do innej 
części budynku, aby poprawić odbiór 
sygnału.

WirelessHART: między smartfo-
nem a wodomierzem
Wyobraźmy sobie dwie skrajności – 
smartfon oraz wodomierz. Pierwszy wypo-
sażony jest we wszystkie możliwe funkcje: 
dwukierunkową komunikację, wsparcie 
wielu systemów transmisji, a także możli-
wość obsługi dużych zbiorów danych. Jed-
nak jego niezawodność jest stosunkowo 
niska: połączenia się zrywają, a odbiór 
pliku przypomina grę w ruletkę – może 
się udać lub nie. To użytkownik decy-
duje, czy spróbuje pobrać plik ponownie. 
Także żywotność baterii pozostawia wiele 
do życzenia.

Na drugim biegunie znajduje się wodo-
mierz, który przesyła bardzo małe pakiety 
danych, typowo raz w miesiącu bądź rza-
dziej, dzięki czemu może pracować na 
jednej baterii przez ok. 10 lat. Nie ma 
funkcji dwukierunkowej komunikacji, 
więc jeśli przesyłane przez niego dane nie 
zostaną odebrane przez system, można je 
będzie pobrać ponownie w późniejszym 
terminie. 

Aplikacje przemysłowe plasują się 
gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajno-
ściami i dlatego powinny dysponować 

cechami obu z nich, umiejętnie je równo-
ważąc.

Ponad 13 lat temu powstało rozwiąza-
nie, które idealnie wpisuje się w tę kon-
cepcję – protokół bezprzewodowej trans-
misji danych WirelessHART (zaaprobo-
wany przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną jako standard IEC 
62591) do obsługi czujników, urządzeń 
wykonawczych i innych zaawansowanych 
peryferiów (rys. 1). Jego ogromna popu-
larność wynika z tego, że w mistrzow-
ski sposób równoważy wszystkie wady 
i zalety protokołów komunikacyjnych sto-
sowanych w przemyśle.

WirelessHART jest bezpiecznym, wie-
lofunkcyjnym, interoperacyjnym standar-
dem bezprzewodowej wymiany danych, 
stworzonym z myślą o obsłudze procesów 
monitorowania i automatyzacji produk-
cji. Protokół przesyła dane z wykorzysta-
niem technologii radiowej w standardzie 
IEEE 802.15.4 z zapewnieniem determi-
nizmu czasowego, a także wykorzystuje 
różne częstotliwości, czasy i ścieżki, aby 
zapewnić niezawodny transfer informa-
cji przy bardzo niewielkim zużyciu ener-
gii. W efekcie urządzenia bazujące na pro-
tokole WirelessHART mogą pracować 10 
lat na jednej baterii przy częstotliwości 
odświeżania rzędu 30 sekund, a dodat-
kowo niemal bez opóźnień obsługują 
komunikację „w dół” – i to bez skracania 
żywotności baterii. Co więcej, współpra-
cują niemal ze wszystkimi przenośnymi 
urządzeniami peryferyjnymi, co umożli-
wia ich kalibrację i diagnostykę na miej-
scu.

Ich zasięg przestrzenny jest relatyw-
nie mały, ale dzięki samoorganizującej się 
topologii siatki (mesh) komunikaty w sie-
ciach WirelessHART mogą być przesyłane 
z jednego urządzenia na drugie, co znacz-
nie zwiększa ów zasięg i pozwala obejść 

zakłócenia sieciowe. Skromny zasięg 
i niska przepustowość sieci mają zresztą 
ogromną zaletę: wydłużają żywotność 
baterii, i to nawet przy dużej częstotliwo-
ści odświeżania. Co więcej, w urządze-
niach WirelessHART bateria może zasilać 
także czujnik, np. do pomiaru ciśnienia 
lub temperatury, który sam zużywa nie-
wielkie ilości energii. A to umożliwia inte-
grację dodatkowych przetworników w jed-
nym urządzeniu – i to bez konieczności 
doprowadzania okablowania. Każde urzą-
dzenie HART można dodatkowo w prosty 
sposób przekształcić w urządzenie Wire-
lessHART, wyposażając je w odpowiedni 
adapter (rys. 2). Znacznie rozszerza to 
katalog urządzeń do monitorowania i ana-
lizy procesów obsługujących standard 
WirelessHART.

LoRaWAN: w topologii gwiazdy
Stworzenie od podstaw protokołu bez-
przewodowej transmisji danych i przejście 
pełnej procedury jego zatwierdzenia jest 

↑ Rys. 2. Część urządzeń jest natywnie wyposa-
żona w protokół WirelessHART; te bazujące 
na protokole sieci przewodowej HART można 
doposażyć w specjalny adapter.
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Opracowanie protokołu 
do przesyłu danych 
pomiarowych za pomocą 
sieci bezprzewodowej 
jest długim i drogim 
przedsięwzięciem.

Świat technologii
w zasięgu ręki

Jesteśmy Wydawnictwem specjalizującym się w publikowaniu 
treści kierowanych do inżynierów związanych z branżą produkcyjną. 

Za pośrednictwem naszych magazynów zawsze będą Państwo 
na bieżąco z praktycznymi oraz najnowszymi trendami, 

które kształtują światowy przemysł.

www.trademedia.us
designed by Eightonesix - Freepik.com

Temat numeru

Armatura przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele  
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. 
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długim i drogim przedsięwzięciem. Dla-
tego zanim wejdą na rynek przemysłowy, 
deweloperzy często sprawdzają użytecz-
ność swoich rozwiązań w innych grupach 
docelowych i aplikacjach.

Niektóre zaawansowane urządze-
nia pomiarowe generujące duże zbiory 
danych do ich przesyłu wykorzystują 
przemysłową sieć Ethernet lub WiFi. Pro-
blem w tym, że taka komunikacja zużywa 
więcej energii niż są w stanie dostarczyć 
baterie owych urządzeń. Próby wykorzy-
stania Internetu i jednego adresu IP do 
obsługi wielu czujników jak dotąd spełzły 
na niczym. Na popularności zyskują nato-
miast technologie wyrosłe na podwali-
nach Internetu Rzeczy (IoT), takie jak sieć 
LoRaWAN, uznawana za efektywny spo-
sób łączenia czujników przemysłowych, 
budynkowych i domowych.

Jak wyjaśnia grupa LoRa Alliance, 
architektura sieci LoRaWAN bazuje na 
topologii gwiazdy, w której bramy prze-
syłają komunikaty między urządzeniami 
końcowymi a centralnym serwerem sie-
ciowym. Bramy są połączone z serwerem 
za pośrednictwem standardowego połą-
czenia IP i pełnią funkcję pomostu kon-
wertującego pakiety danych radiowych 
na dane IP i odwrotnie. Zaletą komunika-
cji bezprzewodowej w sieci LoRa jest duży 
zasięg warstwy fizycznej, umożliwiający 
łączenie urządzeń końcowych z bramą 
lub bramami za pośrednictwem pojedyn-
czego węzła sieci. Wszystkie moduły sie-

ciowe dysponują funkcją dwukierunkowej 
komunikacji i obsługują adresy grupowe, 
dzięki czemu umożliwiają efektywne 
wykorzystanie pasma transmisji podczas 
realizacji takich zadań, jak aktualizacja 
oprogramowania online czy przesyłanie 
komunikatów masowych.

Na rynku pojawiło się kilka przemy-
słowych urządzeń LoRaWAN o zasięgu 
1,5 km. Duży zasięg sprzyja jednak 
większemu zużyciu baterii. W efekcie 
jej żywotność nie przekracza tu 4 lat – 
nawet przy częstotliwości odświeżania co 
godzinę. Niska częstotliwość odświeżania 
natomiast ogranicza zakres ich zastoso-
wań do procesów monitorowania parame-
trów o bardzo małej zmienności.

Sieć 5G nie tylko na smartfonach
Na rynek przemysłowy powoli wchodzi 
także sieć 5G. Większość publicznych roz-
ważań dotyczących 5G koncentruje się 
na tzw. udoskonalonym mobilnym dostę-
pie szerokopasmowym (enhenced Mobile 
BroadBand – eMBB), istotnym w przy-
padku smartfonów i tabletów, zwłasz-
cza zaś obsługi wirtualnej rzeczywistości 
i filmów w jakości ultraHD. Technologia 
eMBB umożliwia bowiem transfer danych 
z prędkością do 20 Gb/s przy 10 tysięcy 
razy większym natężeniu ruchu niż sys-
temy oparte na sieci 4G. Jednak z punktu 
widzenia użytkowników przemysłowych 

ważniejsze wydają się dwie inne funkcjo-
nalności oferowane przez sieci 5G:

1. Niezawodna komunikacja o niskich opóź-
nieniach (Ultra Reliable Low Latency Com-
munications – URLLC), która z powodze-
niem może obsługiwać kluczowe systemy 
wymagające bardzo małych opóźnień, 
takie jak pojazdy autonomiczne czy stero-
wanie maszyn. URLLC zapewnia opóźnie-
nia poniżej 1 ms przy prędkości przesyłu 
danych do 10 Mb/s. Podobnie jak eMBB, 
bazuje na interfejsie radiowym 5G New 
Radio (5G NR).

2. Masowa komunikacja typu maszynowego 
(Massive Machine Type Communications 
– mMTC) obsługuje komunikację na linii 
maszyna-maszyna z prędkością do 100 
kb/s. Zakres jej zastosowań obejmuje 
m.in. miejskie systemy pomiarowe i tzw. 
inteligentne miasta, a więc aplikacje nie-
wymagające dużej częstotliwości przesyłu 
danych ani małych opóźnień.

Zdaniem wielu dostawców sprzętu 
i użytkowników końcowych w przyszłości 
protokoły przemysłowe, takie jak Wire-
lessHART i 5G, powinny ze sobą współ-
pracować. Taka koegzystencja mogłaby 
bowiem na trwałe odmienić przyszłość 
światowego przemysłu.

Andrew Cureton jest menedżerem ds. tech-
nologii powszechnego opomiarowania 
w firmie Emerson.

CE

Świat technologii
w zasięgu ręki

Jesteśmy Wydawnictwem specjalizującym się w publikowaniu 
treści kierowanych do inżynierów związanych z branżą produkcyjną. 

Za pośrednictwem naszych magazynów zawsze będą Państwo 
na bieżąco z praktycznymi oraz najnowszymi trendami, 

które kształtują światowy przemysł.

www.trademedia.us
designed by Eightonesix - Freepik.com

Temat numeru

Armatura przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele  
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. 

wrzesień/październik 2020
nr 5 (140) rok XVii

IS
S

N
 1

73
4-

05
6X

Izolacja termiczna: jak to zrobić dobrze

Magazyn wydawany jest na licencji

www.utrzymanieruchu.pl

m
e

c
h

a
n

ik
a

 
• 

u
t
r

z
y
m

a
n

ie
 r

u
c

h
u

 
• 

e
l
e

k
t
r

y
k

a
 

• 
p

n
e

u
m

a
t
y
k

a
 

• 
p

o
m

ia
r

y
 

• 
z

a
r

z
ą

d
z

a
n

ie
 

• 
u

s
ł
u

g
i 

• 
p

r
z

e
m

y
s
ł
 4

.0

Dod
ate

k s
pe

cja
lny

:

EN
ER

GIA
 20

21

n  Wykorzystanie analityki Big Data  
w zarządzaniu smarowaniem

n  Trendy w konserwacji silników  
elektrycznych

n  Logistyka podczas pandemii:  
wywiad z CH Robinson

n  EAM i bezpieczeństwo:  
5 strategii na rzecz sukcesu



firma prezentujefirma prezentuje

Listopad/Grudzień 202036 ControL enGineerinG poLska

Poszukując nowych modeli organizacji proce-
sów, wielu integratorów i producentów maszyn 
zwraca się ku zbiorom danych dostarczanych 
przez maszyny i urządzenia. Gromadzone przez 
nie informacje mogą stanowić podstawę orga-
nizacji takich procesów jak predykcyjne utrzy-
manie ruchu, zarządzanie zużyciem energii czy 
wsparcie serwisowe. Ponieważ jednak zada-
nia te nie stanowią podstawowej działalności 
przedsiębiorstw, nie mogą generować dużych 
kosztów. Konieczne jest więc znalezienie 
takiego rozwiązania, które dzięki uproszczeniu 
projektowania interfejsu będzie jednocześnie 
efektywne i atrakcyjne cenowo. Możliwość taką 
oferuje oprogramowanie TwinCAT Analytics, 
w którym dzięki funkcji One-Click Dashbord 
pulpit nawigacyjny generowany jest automa-
tycznie za pomocą jednego kliknięcia.

Oprogramowanie TwinCAT Analytics umożli-
wia stworzenie centralnej bazy danych maszy-
nowych zbieranych równolegle z wielu maszyn 
i urządzeń. Składa się na nie zestaw staran-
nie dobranych funkcjonalności zapewniają-
cych obsługę wszystkich procesów z zakresu 
przetwarzania danych – od ich akwizycji, przez 
transfer i analizę, po graficzną prezentację na 
pulpicie nawigacyjnym. Całości dopełniają ela-
styczne, a jednocześnie proste w obsłudze 
narzędzia programistyczne, które ułatwiają pro-
jektowanie aplikacji i interfejsu użytkownika – 
stricte według potrzeb klienta.

TwinCAT Analytics znajduje zastosowanie już 
na etapie projektowania aplikacji. Podobnie jak 
w przypadku innych modułów TwinCAT, pro-
ces ten realizowany jest w środowisku progra-
mistycznym Microsoft Visual Studio®. Jednym 
z kluczowych narzędzi wykorzystywanych na 
tym etapie jest rejestrator TwinCAT Analytics 
Logger, dostępny w oknie standardowego pro-
jektu TwinCAT. Z powodzeniem zastępuje on 
wszelkie dotychczas stosowane zewnętrzne 
narzędzia konfiguracyjne. Aby wybrać dane 
procesowe do dalszej analizy i/lub archiwizacji, 
wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru 
w rejestratorze. Wskazane pliki zostają automa-
tycznie przesłane za pomocą protokołu MQTT 
do brokera wiadomości lub zarchiwizowane 
lokalnie w sterowniku PLC – bez konieczności 

dodatkowej konfiguracji. Jedynymi opcjami, 
które trzeba wstępnie zaprogramować, są adres 
IP oraz metoda kompresji i zabezpieczania 
danych (za pomocą uwierzytelniania lub proto-
kołu TLS), a więc informacje niezbędne do zaini-
cjowania przesyłu po uruchomieniu projektu. 
Co więcej, proces ten realizowany jest w czasie 
rzeczywistym, a sam rejestrator bez problemu 
poradzi sobie z obsługą danych o wysokiej roz-
dzielczości. Jego zaletą jest także możliwość 
uruchomienia i wstrzymania z poziomu sys-
temu sterowania za pomocą wywołania do PLC.

Analiza danych w środowisku IoT
Z punktu widzenia wdrożeniowca istotnym 
atutem oprogramowania TwinCAT Analytics 
jest też możliwość łatwej implementacji infra-
struktury Internetu Rzeczy (IoT), a tym samym 
oddzielenia od siebie poszczególnych punk-
tów zbierania danych. Każdy klient MQTT połą-
czony jest bowiem jedynie z oprogramowa-
niem pośredniczącym (brokerem wiadomo-
ści) zainstalowanym lokalnie lub w chmurze. 
Jednokierunkowy, izolowany charakter połą-
czeń znacznie ułatwia programowanie aplika-
cji i obsługę całego systemu. Zapewnia bowiem 
możliwość wglądu w dane maszynowe z dowol-
nego miejsca z dostępem do Internetu, a tym 
samym zdalnego wdrożenia i serwisowania 
aplikacji. Wystarczy, że technik serwisowy zalo-
guje się do brokera wiadomości jako klient 
MQTT, korzystając z rozszerzenia TwinCAT 

Analytics Servicetool. Co więcej, może on tą drogą uzyskać dostęp 
nie tylko do bieżących danych maszynowych, ale także danych histo-
rycznych dostępnych w module TwinCAT Analytics Storage Provider. 
Dane te można analizować na różnorakie sposoby z wykorzystaniem 
całego szeregu algorytmów dostępnych w formie gotowych modułów 
TwinCAT Analytics. Ich zbiór obejmuje zarówno proste zliczanie zbocza 
sygnałów z histerezą i bez histerezy, jak i funkcje z zakresu analizy cza-
sowej procesów, operatory logiczne, kontrolę obwiedni, ocenę produk-
tywności oraz najróżniejsze klasyfikatory i komparatory. 

Algorytmy te można bezpośrednio wykorzystać przy tworzeniu pro-
jektu TwinCAT Analytics w programie Visual Studio® – bez potrzeby 
zmiany środowiska programistycznego. Wszystkie są dostępne 
w formie graficznej, a tym samym łatwe do opanowania i obsługi. 
Uproszczeniu uległa także konfiguracja narzędzia do tworzenia wykre-
sów TwinCAT Scope, realizowana automatycznie za naciśnięciem 
jednego przycisku. Zestaw prekonfigurowanych ustawień uwzględ-
nia wszystkie zmienne istotne w procesie analizy danych. W razie 
potrzeby można go także uzupełnić o dodatkowe funkcje dostosowane 
do wymogów danej aplikacji. Połączenie funkcjonalności TwinCAT 
Analytics i TwinCAT Scope umożliwia szybką wizualizację wyników 
analizy, a także oznaczenie istotnych zdarzeń w całościowym zbiorze 
danych. Wystarczy wprowadzić je do narzędzia TwinCAT Scope View, 
korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.

Panel generowany jednym kliknięciem
Funkcja One-Click Dashboard korzysta z oprogramowania TwinCAT 
HMI, w którym każdemu algorytmowi modułu TwinCAT Analytics 
przypisany jest co najmniej jeden przycisk funkcyjny, zaprojektowany 
w formie popularnych kafelków. Jego generowanie ułatwia podgląd 
dostępny we właściwościach danego algorytmu. Co więcej, w jednym 
przycisku można zintegrować kilka różnych algorytmów.

Mimo dużej elastyczności zastosowań funkcja automatycznego two-
rzenia panelu nawigacyjnego nie zawsze spełnia wszystkie oczekiwa-
nia użytkowników. Dlatego jej twórcy uwzględnili możliwość zaim-
plementowania do środowiska Visual Studio® nie tylko projektu PLC 
wygenerowanego w TwinCAT Analytics, ale także projektów tworzo-
nych w module TwinCAT 3 HMI. Dzięki temu, korzystając z edytora gra-
ficznego Visual Studio®, można wprowadzać dowolne zmiany w pul-
picie nawigacyjnym, łącznie z dodaniem własnych przycisków. Testy 
dowiodły, że nawet w przypadku znacznych modyfikacji funkcja One-
Click-Dashboard znacznie ogranicza nakłady pracy na projektowanie 
pulpitu, redukując o ponad 1000 liczbę niezbędnych kliknięć. A dodat-
kowo umożliwia uzupełnianie interfejsu o własne przyciski funkcyjne, 
które można potem wykorzystać przy tworzeniu kolejnych projektów 
w TwinCAT Analytics.

Podsumowanie
Proste projektowanie w znanym i sprawdzonym środowisku z uwzględ-
nieniem całego procesu punktowej lub ciągłej analizy danych maszy-
nowych to główne, ale nie jedynie zalety oprogramowania TwinCAT 
Analytics. . Uzyskany w rezultacie efekt synergii sprawia, że trudno 
dziś znaleźć na rynku tańsze i efektywniejsze narzędzie do tworze-
nia nowych modeli biznesowych i funkcjonalności maszyn w oparciu 
o analizę danych.
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Projektowanie 4.0: pulpit 
nawigacyjny generowany jednym 
kliknięciem
Większa efektywność projektowania dzięki TwinCAT Analytics z funkcją One-Click Dashboard.
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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

↙ Funkcja  
One-Click Dashboard 
dostępna w oprogra-
mowaniu TwinCAT  
Analytics znacznie 
skraca czas projektowa-
nia aplika

→ Moduł TwinCAT Cloud 
Engineering umożliwia 
zdalną obsługę i serwis 
rozproszonych syste-
mów sterowania, reali-
zując tym samym ideę 
Przemysłu 4.0.
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Poszukując nowych modeli organizacji proce-
sów, wielu integratorów i producentów maszyn 
zwraca się ku zbiorom danych dostarczanych 
przez maszyny i urządzenia. Gromadzone przez 
nie informacje mogą stanowić podstawę orga-
nizacji takich procesów jak predykcyjne utrzy-
manie ruchu, zarządzanie zużyciem energii czy 
wsparcie serwisowe. Ponieważ jednak zada-
nia te nie stanowią podstawowej działalności 
przedsiębiorstw, nie mogą generować dużych 
kosztów. Konieczne jest więc znalezienie 
takiego rozwiązania, które dzięki uproszczeniu 
projektowania interfejsu będzie jednocześnie 
efektywne i atrakcyjne cenowo. Możliwość taką 
oferuje oprogramowanie TwinCAT Analytics, 
w którym dzięki funkcji One-Click Dashbord 
pulpit nawigacyjny generowany jest automa-
tycznie za pomocą jednego kliknięcia.

Oprogramowanie TwinCAT Analytics umożli-
wia stworzenie centralnej bazy danych maszy-
nowych zbieranych równolegle z wielu maszyn 
i urządzeń. Składa się na nie zestaw staran-
nie dobranych funkcjonalności zapewniają-
cych obsługę wszystkich procesów z zakresu 
przetwarzania danych – od ich akwizycji, przez 
transfer i analizę, po graficzną prezentację na 
pulpicie nawigacyjnym. Całości dopełniają ela-
styczne, a jednocześnie proste w obsłudze 
narzędzia programistyczne, które ułatwiają pro-
jektowanie aplikacji i interfejsu użytkownika – 
stricte według potrzeb klienta.

TwinCAT Analytics znajduje zastosowanie już 
na etapie projektowania aplikacji. Podobnie jak 
w przypadku innych modułów TwinCAT, pro-
ces ten realizowany jest w środowisku progra-
mistycznym Microsoft Visual Studio®. Jednym 
z kluczowych narzędzi wykorzystywanych na 
tym etapie jest rejestrator TwinCAT Analytics 
Logger, dostępny w oknie standardowego pro-
jektu TwinCAT. Z powodzeniem zastępuje on 
wszelkie dotychczas stosowane zewnętrzne 
narzędzia konfiguracyjne. Aby wybrać dane 
procesowe do dalszej analizy i/lub archiwizacji, 
wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru 
w rejestratorze. Wskazane pliki zostają automa-
tycznie przesłane za pomocą protokołu MQTT 
do brokera wiadomości lub zarchiwizowane 
lokalnie w sterowniku PLC – bez konieczności 

dodatkowej konfiguracji. Jedynymi opcjami, 
które trzeba wstępnie zaprogramować, są adres 
IP oraz metoda kompresji i zabezpieczania 
danych (za pomocą uwierzytelniania lub proto-
kołu TLS), a więc informacje niezbędne do zaini-
cjowania przesyłu po uruchomieniu projektu. 
Co więcej, proces ten realizowany jest w czasie 
rzeczywistym, a sam rejestrator bez problemu 
poradzi sobie z obsługą danych o wysokiej roz-
dzielczości. Jego zaletą jest także możliwość 
uruchomienia i wstrzymania z poziomu sys-
temu sterowania za pomocą wywołania do PLC.

Analiza danych w środowisku IoT
Z punktu widzenia wdrożeniowca istotnym 
atutem oprogramowania TwinCAT Analytics 
jest też możliwość łatwej implementacji infra-
struktury Internetu Rzeczy (IoT), a tym samym 
oddzielenia od siebie poszczególnych punk-
tów zbierania danych. Każdy klient MQTT połą-
czony jest bowiem jedynie z oprogramowa-
niem pośredniczącym (brokerem wiadomo-
ści) zainstalowanym lokalnie lub w chmurze. 
Jednokierunkowy, izolowany charakter połą-
czeń znacznie ułatwia programowanie aplika-
cji i obsługę całego systemu. Zapewnia bowiem 
możliwość wglądu w dane maszynowe z dowol-
nego miejsca z dostępem do Internetu, a tym 
samym zdalnego wdrożenia i serwisowania 
aplikacji. Wystarczy, że technik serwisowy zalo-
guje się do brokera wiadomości jako klient 
MQTT, korzystając z rozszerzenia TwinCAT 

Analytics Servicetool. Co więcej, może on tą drogą uzyskać dostęp 
nie tylko do bieżących danych maszynowych, ale także danych histo-
rycznych dostępnych w module TwinCAT Analytics Storage Provider. 
Dane te można analizować na różnorakie sposoby z wykorzystaniem 
całego szeregu algorytmów dostępnych w formie gotowych modułów 
TwinCAT Analytics. Ich zbiór obejmuje zarówno proste zliczanie zbocza 
sygnałów z histerezą i bez histerezy, jak i funkcje z zakresu analizy cza-
sowej procesów, operatory logiczne, kontrolę obwiedni, ocenę produk-
tywności oraz najróżniejsze klasyfikatory i komparatory. 

Algorytmy te można bezpośrednio wykorzystać przy tworzeniu pro-
jektu TwinCAT Analytics w programie Visual Studio® – bez potrzeby 
zmiany środowiska programistycznego. Wszystkie są dostępne 
w formie graficznej, a tym samym łatwe do opanowania i obsługi. 
Uproszczeniu uległa także konfiguracja narzędzia do tworzenia wykre-
sów TwinCAT Scope, realizowana automatycznie za naciśnięciem 
jednego przycisku. Zestaw prekonfigurowanych ustawień uwzględ-
nia wszystkie zmienne istotne w procesie analizy danych. W razie 
potrzeby można go także uzupełnić o dodatkowe funkcje dostosowane 
do wymogów danej aplikacji. Połączenie funkcjonalności TwinCAT 
Analytics i TwinCAT Scope umożliwia szybką wizualizację wyników 
analizy, a także oznaczenie istotnych zdarzeń w całościowym zbiorze 
danych. Wystarczy wprowadzić je do narzędzia TwinCAT Scope View, 
korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.

Panel generowany jednym kliknięciem
Funkcja One-Click Dashboard korzysta z oprogramowania TwinCAT 
HMI, w którym każdemu algorytmowi modułu TwinCAT Analytics 
przypisany jest co najmniej jeden przycisk funkcyjny, zaprojektowany 
w formie popularnych kafelków. Jego generowanie ułatwia podgląd 
dostępny we właściwościach danego algorytmu. Co więcej, w jednym 
przycisku można zintegrować kilka różnych algorytmów.

Mimo dużej elastyczności zastosowań funkcja automatycznego two-
rzenia panelu nawigacyjnego nie zawsze spełnia wszystkie oczekiwa-
nia użytkowników. Dlatego jej twórcy uwzględnili możliwość zaim-
plementowania do środowiska Visual Studio® nie tylko projektu PLC 
wygenerowanego w TwinCAT Analytics, ale także projektów tworzo-
nych w module TwinCAT 3 HMI. Dzięki temu, korzystając z edytora gra-
ficznego Visual Studio®, można wprowadzać dowolne zmiany w pul-
picie nawigacyjnym, łącznie z dodaniem własnych przycisków. Testy 
dowiodły, że nawet w przypadku znacznych modyfikacji funkcja One-
Click-Dashboard znacznie ogranicza nakłady pracy na projektowanie 
pulpitu, redukując o ponad 1000 liczbę niezbędnych kliknięć. A dodat-
kowo umożliwia uzupełnianie interfejsu o własne przyciski funkcyjne, 
które można potem wykorzystać przy tworzeniu kolejnych projektów 
w TwinCAT Analytics.

Podsumowanie
Proste projektowanie w znanym i sprawdzonym środowisku z uwzględ-
nieniem całego procesu punktowej lub ciągłej analizy danych maszy-
nowych to główne, ale nie jedynie zalety oprogramowania TwinCAT 
Analytics. . Uzyskany w rezultacie efekt synergii sprawia, że trudno 
dziś znaleźć na rynku tańsze i efektywniejsze narzędzie do tworze-
nia nowych modeli biznesowych i funkcjonalności maszyn w oparciu 
o analizę danych.
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P od wieloma względami cyberbez-
pieczeństwo jest jak pogoda – 
każdy o nim mówi, ale nikt z nim 

nic nie robi. To musi się zmienić, jak 
zasugerował Chad Pinson, specjalista ds. 
rozwiązań cyberbezpieczeństwa z giganta 
ubezpieczeniowego Aon. W niedawnym 
raporcie przedstawiciele Aon zasugero-
wali, że ponieważ ilość cyberataków wzra-
sta, to spowoduje to zwiększoną uwagę 
i zwiększoną odpowiedzialność firm. Chad 
Pinson w rozmowie z Control Engineering 
dyskutuje na temat niektórych z tych pro-
blemów.

Control Engineering (CE): Czym według 
Pana jest wrażliwość na cyberataki 
w sektorze produkcyjnym? Czy istnieje 
w nim jakiś szczególny obszar, który 
może być bardziej wrażliwy?
Chad Pinson: Wiele firm produkcyjnych 
nadal traktuje zagrożenia dla cyberbezpie-
czeństwa jako zmartwienie głównie firm 
zorientowanych na konsumenta w sekto-
rach, które tradycyjnie przetwarzają duże 
ilości ważnych danych. Jednak zagroże-
nia dla cyberbezpieczeństwa w organiza-
cjach produkcyjnych rozciągają się znacz-
nie dalej poza włamania w celu przeję-
cia danych – do zakłóceń realizowanych 
operacji i działalności firm, negatywnego 
wpływu na ich reputację, bezpieczeń-
stwo publiczne i pracowników, wykradze-
nie tajemnic handlowych, ujawnienie kło-
potliwych, poufnych czy istotnych nie-
publicznych informacji oraz kradzieży 

tożsamości w celu uzyskania korzyści 
finansowych.

Organizacje produkcyjne często wyko-
rzystują przemysłowe systemy stero-
wania (ICS – industrial control systems) 
i są od nich zależne. Systemy te są czę-
sto zlokalizowane w odległych lokaliza-
cjach, w których nie pracują ludzie, lub 
w zakładach produkcyjnych, oddzielo-
nych od zarządów korporacji lub wspar-
cia działów informatycznych. W wyniku 
tego wiele systemów ICS (oraz obsługu-
jące je urządzania SCADA lub PLC) jest 
w coraz większym stopniu podłączanych 
do informatycznych sieci korporacyjnych 
lub Internetu. Z naszego doświadczenia 
w testowaniu tych sieci wynika, że wiele 
firm błędnie wierzy, że te systemy wypo-
sażone w firewalle nie stwarzają zagroże-
nia dla ich szerszego biznesu, ponieważ 
zastosowano celową segmentację na sys-
tem ICS i resztę sieci korporacyjnej.

Jednak podczas testowania możliwości 
penetracji sieci często jesteśmy w stanie 
z względną łatwością przechodzić z części 
korporacyjnej do zabezpieczonego firewal-
lem systemu ICS i odwrotnie, co oznacza, 
że posiadający odpowiednie umiejętności 
haker może zrobić to samo. Te połączone 
w sieci systemy wystawiają firmy produk-
cyjne na niebezpieczeństwo potencjalnych 
cyberataków, mających na celu spowo-
dowanie masowych zniszczeń, incyden-
tów w przemyśle lub chaosu. Na przykład 
poprzez wykorzystanie słabych punktów 
sieci haker może wpłynąć na dokładność 

Chad Pinson z firmy Aon rozmawia z Control Engineering na temat 
tego, jak przemysł produkcyjny musi zareagować na rosnące 
zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

  Problemy  
z cyberbezpieczeństwem  
   – ryzyka i zobowiązania

czujników i przyrządów pomiarowych, 
funkcjonowanie zaworów i silników elek-
trycznych lub kontrolować i nadzorować 
kluczowe zasoby fizyczne i mienie firm.

Poza tymi znacznymi zagrożeniami dla 
cyberbezpieczeństwa związanymi z sys-
temami ICS, firmy produkcyjne są także 
zagrożone atakami hakerów poszukują-
cych dostępu do ich sieci w celu uzyska-
nia cennych informacji dotyczących tych 
firm, takich jak tajemnice handlowe, wła-
sność intelektualna oraz plany badań 
i rozwoju. Ponadto prawdopodobnie 
celem cyberataków może być kradzież toż-
samości w celu uzyskania korzyści finan-
sowych i dokonania oszustw telekomu-
nikacyjnych, na przykład za pomocą ata-
ków metodą phishingu (podszywania się 
pod inną osobę w celu wyłudzenia okre-
ślonych informacji) lub inżynierii społecz-
nej. Biorąc pod uwagę uzależnienie od 
realizowanych operacji i dostępu do infor-
macji, firmy produkcyjne są także zagro-
żone atakami za pomocą oprogramowania 
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wyłudzającego okup (ransomware), skie-
rowanymi na bardzo wartościowe infor-
macje. Przestępcy szyfrują dane i żądają 
wysokich sum za ich odblokowanie, pro-
porcjonalnie do wartości tych danych dla 
firm.

CE: Jakie są kluczowe elementy pro-
aktywnego planu zapewnienia cyber-
bezpieczeństwa? Jak możemy zbilanso-
wać koszty i zyski z wdrożenia takiego 
planu?
Chad Pinson: Biorąc pod uwagę wielkość 
i zakres zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, 
którym stawiają czoła firmy produkcyjne, 
wdrożenie takiego proaktywnego planu 
jest sprawą kluczową. W kategoriach kosz-
tów i zysków obecnie istnieje znaczna 
ilość danych oraz informacji, które mogą 
pomóc określić ilościowo wpływ zakłóceń 
i strat na firmy produkcyjne.

Wykonanie takich obliczeń oraz osza-
cowań technicznych poprzez bliską współ-
pracę z zespołami specjalistów ds. cyber-
bezpieczeństwa może pomóc producen-
tom zidentyfikować wielkość ryzyka 
istniejącego dla ich firm, które firma może 
lub powinna przejąć, wielkość, którą 
powinna ograniczyć i wielkość, którą 
powinna przenieść na produkty ubezpie-
czeniowe.

Wiele firm rozpoczyna wdrażanie swo-
jego programu cyberbezpieczeństwa 
od „ćwiczeń sztabowych” (ang.  table-
top exercices, symulacja, w której przy-
gotowywane są scenariusze na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, które 

następnie są testowane) z reagowania na 
cyberincydenty lub z symulacji cyberata-
ków, pomijając istotne etapy oszacowań 
i działań korygujących. To może przy-
śpieszyć proces początkowo i zmniejszyć 
koszty początkowe przeprowadzenia osza-
cowania i dokonania wszelkich korekt, 
ale ostatecznie oznacza, że plan reakcji na 
cyberincydenty będzie musiał być reali-
zowany znacznie częściej, zaś ogólny plan 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa zosta-
nie osłabiony przez brak podstawowych 
danych, cyberhigieny i procesów zabez-
pieczeń.

Pierwsze etapy oszacowania, testowa-
nia i korekt, dotyczące personelu, pro-
cesów i technologii firmy produkcyjnej, 
pomagają przedsiębiorstwom w ustaleniu 
tego, jakie są ich kluczowe zasoby i gdzie 
się one znajdują, w tym ważne dane lub 
systemy podłączone do sieci oraz jakie 
powinny być priorytety zabezpieczeń na 
podstawie kluczowych funkcji. Firmy 
nie posiadają nieograniczonych budże-
tów na programy zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa, tak więc jest to kluczowy 
krok w kategoriach dobrej analizy kosz-
tów i zysków.

Po zidentyfikowaniu kluczowych zaso-
bów oszacowanie umożliwia producentom 
wyznaczenie obecnego poziomu zabez-
pieczeń tych zasobów. Odkrycia i zalece-
nia wynikające z tych prac dają producen-
tom możliwy do realizacji plan rozwiązy-
wania problemów, zmniejszenia poziomu 
ryzyka oraz obniżenia ich ogólnego profilu 
ryzyka. Po wykonaniu oszacowania i dzia-

łań korygujących producenci znajdują się 
w znacznie lepszym położeniu przed prze-
testowaniem planu.

W sam proces planowania reakcji na 
cyberincydenty powinni być zaangażo-
wani eksperci, którzy mają doświadcze-
nie w zajmowaniu się poważnymi zdarze-
niami tego typu. Posiadają oni zarówno 
odpowiednią wiedzę z pierwszej ręki na 
temat problemów, które mogą wynik-
nąć z cyberincydentu, jak i doświadcze-
nie dające im praktyczne informacje, jakie 
kroki powinny być podjęte w odpowiedzi 
na powstałe tego typu problemy, a jakie 
będą nieskuteczne lub nawet potencjal-
nie niebezpieczne. To zapobiega sytuacji, 
gdy cały plan stanie się skuteczny tylko 
teoretycznie oraz pomaga w dopasowaniu 
go do profilu ryzyka, kultury i procesów 
danej organizacji.

Plan reakcji na ryzyko powinien defi-
niować konkretne role i odpowiedzial-
ności poszczególnych osób, od zespołów 
technicznych do specjalistów od prawa, 
personelu (HR), komunikacji oraz zarządu 
firmy i wszystkich ekspertów zewnętrz-
nych. Plan powinien być wypróbowany 
w praktyce przez wszystkie zaangażo-
wane w niego osoby. Jednocześnie plan 
ten nie powinien być całkowicie naka-
zowy. Pewne jego obszary powinny być 
elastyczne, dopuszczające podejmowa-
nie specyficznych decyzji i działań przez 
ekspertów według ich uznania w chwili 
wystąpienia cyberincydentu.

Na przykład przepisy i regulacje 
prawne dotyczące cyberincydentów cały 
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czas się zmieniają i są aktualizowane, tak 
więc w wielu przypadkach dla planu reak-
cji na cyberincydenty jest bardziej efek-
tywnie upoważnić biuro radcy prawnego 
lub wynająć doradcę zewnętrznego, aby 
uzyskać porady i pomoc dotyczącą odpo-
wiedniego reagowania w chwili wystąpie-
nia incydentu.

Podobnie dział ds. komunikacji musi 
wiedzieć, kim są odbiorcy, z którymi 
należy się skontaktować, i w jaki spo-
sób – od dostawców do klientów firmy 
i władz. Jednak dokładne szczegóły, 
takie jak zarówno dokładna treść prze-
kazywanych informacji, jak i czas kon-
taktu powinny być elastyczne i nieokre-
ślone specyficznie w planie odpowiedzi 
na cyberincydenty.

Najlepszy plan reagowania na cyberin-
cydenty zawiera także jasny proces punk-
towania, klasyfikowania i priorytetyzacji 
incydentów oraz wyjaśnia, w jaki sposób 
działania te powinny być nasilane i w któ-
rym miejscu. Na przykład zgubiony pen-
drive niezawierający poufnych informa-
cji nie zasługuje na taką samą reakcję, 
jak mające wpływ na zakład produkcyjny 
włamanie do jego sieci, dokonane z inicja-
tywy jakiegoś innego państwa.

Jako część proaktywnego planu zapew-
nienia cyberbezpieczeństwa posiadanie 
zewnętrznego doradcy i zewnętrznego 
zespołu reagowania na cyberincydenty 
(nawet przy wykorzystaniu podstawo-
wego, darmowego pakietu usług tej 
firmy specjalistycznej) jest kolejnym kro-
kiem, który może zminimalizować szkody 
powstałe w chwili cyberataku, poprzez 
zminimalizowanie lub wyeliminowanie 
czasu wymaganego na wynegocjowanie 
i zrealizowanie umowy wynajęcia firmy 
specjalistycznej w czasie trwania incy-
dentu. Eksperci z zespołu reagowania na 
cyberincydenty, którzy wkraczają do akcji 
posiadając już wiedzę o środowisku, ope-
racjach i procesach danej firmy przemy-
słowej, są lepiej przygotowani do dzia-
łania, niż ci stykający się z tą firmą po 
raz pierwszy podczas wezwania o pomoc 
w chwili wystąpienia cyberataku.

CE: Wymienia Pan zabezpieczenia bio-
metryczne i uwierzytelnianie wielopo-
ziomowe jako dwa sposoby reagowania 
na zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. 
Czy istnieją inne działania, które mogą 
być podjęte przez małych i średnich pro-
ducentów w celu reagowania na pro-
blemy z bezpieczeństwem ich sieci?

Chad Pinson: Małe i średnie firmy pro-
dukcyjne mogą reagować na problemy 
z bezpieczeństwem ich sieci przez podej-
mowanie takich kroków, jak będące punk-
tem startowym dopasowane do użyt-
kownika oszacowanie poziomu cyberbez-
pieczeństwa oraz wdrażanie niektórych 
z działań, które opisałem wcześniej, 
takich jak priorytetyzacja ich kluczowych 
zasobów pod względem cyberzabezpie-
czeń. Niektóre inne podstawowe dzia-
łania, które firmy te mogą rozważyć, to 
monitoring kontroli dostępu, wdroże-
nie prawidłowego systemu zarządzania 
hasłami oraz tworzenie lepszej konfigura-
cji wokół firewalli.

Wiele narzędzi i aplikacji operacyj-
nych, które są już używane w środowi-
sku firmy, posiada już funkcje cyberbez-
pieczeństwa. Jednak funkcje te muszą być 
najpierw zrozumiane i skonfigurowane, 
a dopiero potem używane. Na przykład 
przynajmniej jeden z popularnych pro-
gramów pocztowych wykorzystywanych 
w przedsiębiorstwach posiada opcjonalną 
funkcję monitoringu kontroli dostępu, 
która może pomóc w zminimalizowaniu 
ataków typu phishing i możliwości uzy-
skania nieautoryzowanego dostępu do 
kont e-mail.

Zaleca się także upewnić się, że czy-
nione są właściwe inwestycje w ludzi 
w organizacji. Na przykład dział informa-
tyki nie musi jednocześnie funkcjonować 
jako dział ds. cyberzabezpieczeń.

Mniejsze firmy mogą także przeprowa-
dzić zmiany organizacyjne, takie jak utwo-
rzenie ogólnozakładowego komitetu ds. 
cyberbezpieczeństwa, w którym znajdą 
się zarówno właściciele i użytkownicy 
danych, właściciele i użytkownicy syste-
mów, jak i kierownictwo firmy, specjali-
ści operacyjni oraz inni pracownicy, któ-
rzy potrafią wdrożyć zarządzanie cyber-
bezpieczeństwem i ryzykami w procesach 
biznesowych.

CE: Porozmawiajmy o problemie ryzyka 
wewnętrznego. Wydaje się, że wiele 
sieci jest wrażliwych bardziej na nie-
umyślne, przypadkowe włamania niż na 
celowe cyberataki.
Chad Pinson: Najsłabszym ogniwem 
w systemie cyberobrony są często ludzie, 
którzy mogą być niedbali, nieuważni lub 
nawet złośliwi w stosunku do swojej orga-
nizacji. Zagrożenia ze strony pracowników 
mogą być tak proste, jak nieświadome 
kliknięcie w link w e-mailu będącym ata-

kiem typu phishing lub zgubienie laptopa 
zawierającego cenne informacje.

Ale ryzyko wewnętrzne może objąć 
także umyślne kradzieże informacji han-
dlowych lub posiadających dużą wartość, 
dokonane w celu osobistych korzyści lub 
zemsty. Firmy konsekwentnie nie doce-
niają swojej kluczowej wrażliwości w tym 
obszarze i wiele z nich nadal umożliwia 
swoim pracownikom zbyt duży dostęp do 
cennych danych, procesów oraz informa-
cji, jednocześnie mniej monitorując lub 
kontrolując dostęp czy działalność użyt-
kowników.

Aby zarządzać elementem ludzkim 
cyberbezpieczeństwa firmy muszą wdro-
żyć programy szkoleń i świadomości 
oraz stworzyć kulturę, w której pracow-
nicy stają się wartościowym sprzymie-
rzeńcem w identyfikowaniu podejrza-
nych działań i nie wahają się informować 
o cyberincydentach czy błędach z obawy 
o negatywne konsekwencje ze strony pra-
codawcy. Producenci mogą także zain-
stalować narzędzia zapobiegające utracie 
danych i skonfigurować istniejące aplika-
cje w celu lepszego zabezpieczenia przed 
zagrożeniami z wewnątrz.

Na przykład firmy mogą tak skonfigu-
rować dostęp do Internetu, aby ograni-
czyć wykorzystanie pewnych stron, które 
są często źródłem złośliwego oprogramo-
wania (malware) wprowadzanego do śro-
dowiska firmy, stron oferujących dostęp 
do poczty elektronicznej z poziomu prze-
glądarki (webmail) albo usług przechowy-
wania danych w chmurze, które są czę-
sto wykorzystywane do wyprowadzania 
danych z korporacji przez nieostrożność 
lub złośliwie.

Opracowane przez firmy zewnętrzne 
efektywne programy zarządzania ryzy-
kiem są także kluczowe w zmniejszaniu 
zagrożeń wewnętrznych, ponieważ ryzyko 
nie jest stwarzane tylko przez pracowni-
ków firmy przemysłowej, ale także przez 
jej dostawców, firmy współpracujące 
i każdego, kto posiada dostęp do sieci 
zakładu.

Chad Pinson jest dyrektorem  
wykonawczym i zarządzającym  
w firmie Aon.

CE
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W niedawnym raporcie technolo-
gicznym, opublikowanym przez 
firmę Emerson Network Power, 

będącą częścią firmy Emerson, przedys-
kutowano cztery wyłaniające się modele, 
które będą użyte do zarządzania centrami 
danymi pod względem rozwiązywania 
problemów związanych z mocą oblicze-
niową, trwałością oraz cyberbezpieczeń-
stwem danych. Według firmy Emerson 
tymi czterema modelami są:

 → Forteca danych (ang. data fortress). 
Zastosowanie podejścia „bezpieczeństwo 
przede wszystkim” do projektowania 
bazy danych, stworzenie „kapsuł” danych 
z centrum dla informacji szczególnie chro-
nionych.

 → Chmura wielu kropel (ang. cloud of many 
drops). W raporcie firmy Emerson zano-
towano: „pomimo ulepszeń napędzanych 
wirtualizacją zbyt wiele serwerów pozo-
staje nie w pełni wykorzystanych. Nie-
które badania wskazują, że serwery wyko-
rzystują tylko od 5 do 15% swojej mocy 
obliczeniowej...Widzimy przyszłość, 
w której organizacje będą eksplorowały 
modele usług współdzielonych, sprzeda-
jąc część swojej nadmiarowej mocy obli-
czeniowej i w efekcie stając się częścią 
chmury”.

 → Mgła obliczeniowa (obliczenia we mgle, 
ang. fog computing). „Wprowadzona przez 
firmę Cisco technologia mgły obliczenio-
wej łączy wiele małych sieci w jedną dużą 
sieć, przy czym usługi aplikacji są rozdzie-
lone na urządzenia inteligentne i systemy 
obliczeniowe na krawędzi sieci, w celu 
zwiększenia wydajności oraz koncen-
tracji przetwarzania danych bliżej urzą-
dzeń i sieci”, stwierdza raport. „Jest ona 
logiczną odpowiedzią na olbrzymie ilo-
ści danych będących generowanymi przez 
Internet Rzeczy (IoT).”

 → Korporacyjne centrum danych zgodne ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu 
(ang. Corporate Social-Responsibility-Com-
pliant Data Center, CSR-compliant Data 
Center). Wysiłki mające na celu reduk-
cję emisji dwutlenku węgla „przesuwają 
obecnie centrum zainteresowania na eko-
rozwój i odpowiedzialność korporacji. 
Przemysł odpowiada na to zwiększonym 
zużyciem energii alternatywnej, dążąc 
do neutralności węglowej (neutralności 
wobec efektu cieplarnianego, ang. carbon 
neutrality).”

Steve Hassel, dyrektor ds. rozwią-
zań centrów danych w firmie Emerson 
Network Power, rozmawiał z CFE Media 
na temat ww. raportu i jego implikacji dla 
przemysłu produkcyjnego w chwili, gdy 
obliczenia w chmurze i cyberbezpieczeń-
stwo są tymi dwoma tematami, które naj-
bardziej wymagają natychmiastowego 
zajęcia się nimi, ponieważ producenci 
wchodzą w erę Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT).

CE: Jakie są wyzwania związane 
z cyberbezpieczeństwem dla użytkowni-
ków urządzeń BYOD (ang. bring-your-
-own-device, pracowników wykorzy-
stujących swoje prywatne urządzenia 
dla celów slużbowych), które są inne 
od zagrożeń celowymi atakami dokony-
wanymi przez hakerów. Jak producenci 
powinni radzić sobie z tym problemem 
cyberbezpieczeństwa urządzeń BYOD?
Steve Hassell: Gdy patrzymy na urzą-
dzenie BYOD i jego użytkownika, to wraz 
z wewnętrznym hakerem widzimy dwa 
różne problemy: możliwość bezpośred-
niego ładowania informacji oraz wirusy 
lub złośliwe oprogramowanie (malware) 
w tym urządzeniu.

Steve Hassel z firmy Emerson dyskutuje na temat sposobów 
zabezpieczania naszego systemu przed cyberatakami oraz lepszego 
wykorzystywania naszych danych.

Pytania i odpowiedzi: 
  Zarządzanie danymi  
i cyberbezpieczeństwem na serwerze

Pierwszy z tych problemów skupia się 
zarówno na zamiarach użytkownika urzą-
dzenia BYOD, jak i zdolności jego urzą-
dzenia do usuwania informacji z przed-
siębiorstwa. Dosłownie każde urządzenie 
posiada jakąś zdolność do wykonywa-
nia kopii informacji z przedsiębiorstwa, 
albo celowo albo w tle. Te kopie informa-
cji tworzą pewną ilość problemów, szcze-
gólnie z punktu widzenia ukrywania adre-
sów IP oraz zgodności z przepisami. Naj-
skuteczniejszym sposobem zapobiegania 
tym typom wycieku danych jest użycie 
jakiejś formy wirtualnego klienta w urzą-
dzeniu BYOD, aby zasadniczo wyelimino-
wać przypadkowy transfer danych i uczy-
nić celowe usunięcie danych trudniejszym 
zadaniem.
Drugi z problemów obejmuje rozprzestrze-
nianie się wirusa lub złośliwego opro-
gramowania, gdy zainfekowane urządze-
nie BYOD zostaje podłączone do sieci 
przedsiębiorstwa. I znów użycie wirtual-
nego klienta może bardzo pomóc, ponie-
waż nadal możemy zezwolić na kompletny 
dostęp do informacji przedsiębiorstwa bez 
zezwolenia na bezpośrednie połączenie 
z zabezpieczoną siecią.

CE: Nie w pełni wykorzystywane ser-
wery są jednym problemem. Natomiast 
drugim są dane. Jak widzi Pan ten pro-
blem zarządzania danymi w przemy-
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śle produkcyjnym i jak może tu pomóc 
chmura obliczeniowa?
Steve Hassell: Istnieją dwa główne źró-
dła nie w pełni wykorzystanych danych: 
problem z dostępem do tych danych i pro-
blem z możliwością odnajdowania tych 
danych. Chmura obliczeniowa z pewno-
ścią może pomóc w rozwiązaniu pierw-
szego problemu poprzez dostarczanie bar-
dziej powszechnego dostępu do danych, 
przy czym bez znaczenia jest lokalizacja 
użytkownika.
Drugi z problemów jest znacznie poważ-
niejszy. Podczas gdy napisano wiele arty-
kułów o możliwości wykorzystywania 
dużych, nieustrukturyzowanych „jezior” 
informacji (np. Big Data), to przeważa-
jąca większość użytkowników nadal będzie 
potrzebowała jakiegoś sposobu, aby być 
w stanie wyszukiwać dane, których potrze-
bują, i uzyska go poprzez to, co nazy-
wany zapytaniem bezpośrednim (ang. 
direct query). Techniki takie jak MDM 
(ang. master data management, zarządza-
nie danymi podstawowymi) pokrywają 
pewną ilość struktury danych organizacji, 
tak więc dane mogą być znalezione przy 
pomocy narzędzi konwencjonalnych.

Problemem z MDM zawsze było uzyska-
nie dyscypliny wymaganej od wszystkich 
użytkowników połączonych z nadrzędnym 
personelem czy systemami w celu reali-
zacji zarządzania MDM. Istnieje pewna 
liczba nowych narzędzi, które pomagają 
realizować tę funkcję, ale nadal jest to 
wielki problem.

CE: Jakie są przykłady okoliczności, 
które mogłyby doprowadzić firmę do 
posiadania własnego centrum danych 
na miejscu, zamiast wykorzystywania 
chmury?
Steve Hassell: Jest kilka powodów, dla 
których firma może zdecydować się na 
posiadanie niektórych lub wszystkich cen-
trów danych na miejscu. Obawy o cyber-
bezpieczeństwo i zgodność z przepisami są 
tu dwoma najczęściej wymienianymi przy-
czynami, jednak pewną rolę odgrywają też 
typy aplikacji lub architektury i preferen-
cje osobiste.
Ponadto ważne jest, aby uznać, że to 
naprawdę nie jest dyskusja typu „albo – 
albo”. Podejścia hybrydowe, obejmujące 
własne centra danych, udostępnianie cen-
trów danych (ang. data center co-location) 

Pytania i odpowiedzi: 
  Zarządzanie danymi  
i cyberbezpieczeństwem na serwerze

i chmurę są coraz popularniejsze i praw-
dopodobnie będą dominowały przez co 
najmniej najbliższy okres.

CE: Jak Pan ocenia obecną wielkość 
danych? Czy dotrzymujemy kroku zwięk-
szającej się ilości danych?
Steve Hassell: Czytałem, że dziś istnieje 
około 8 zettabajtów (8 bilionów gigabaj-
tów) danych i oczekuje się, że ta liczba 
wzrośnie do około 35 zettabajtów do roku 
2020. Uważam, że technologia wykonuje 
bardzo dobrą robotę, zajmując się prze-
chowywaniem danych nieprzetworzonych, 
ale posiadanie narzędzi, które pozwa-
lają komuś na wyszukiwanie, korelowa-
nie i uzyskiwanie dostępu do tych danych 
będzie kluczowym elementem zamiany 
tych danych w użyteczne informacje.

CE

Emerson Network Power został sprzedany 
amerykańskiej firmie Vertiv w 2016 roku 
i przemianowany na „Vertiv”. Ten arty-
kuł pojawił się w amerykańskim wyda-
niu Plant Engineering zanim firma została 
sprzedana.

www.controlengineering.pl
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AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

N iezależnie od tego, czy cho-
dzi o samochody osobowe czy 
pojazdy użytkowe – elementy 

konstrukcyjne pojazdów muszą być pro-
dukowane zgodnie z najwyższymi stan-
dardami jakości; inne postępowanie może 
szybko przynieść negatywne skutki pod 
względem stabilności i bezpieczeństwa. 
Jednocześnie dostawcy znajdują się pod 
ogromną presją obniżania kosztów w celu 
utrzymania konkurencyjnych cen. Zauto-
matyzowane procesy często stanowią 
tutaj rozwiązanie, zarówno w celu pod-

niesienia jakości, jak i bardziej wydajnej 
i ekonomicznej produkcji. Firma DALEX 
Schweißmaschinen GmbH & Co. KG zop-
tymalizowała produkcję dostawcy dzięki 
dwóm komorom robota spawalniczego. 
Różne warianty podpór do profili dacho-
wych do kabin samochodów ciężarowych 
są automatycznie uzbrajane i spawane za 
pomocą nakrętek i elementów z blachy – 
w najkrótszym możliwym czasie.

Rosnące wymagania względem jako-
ści, krótsze terminy dostaw, spadające 
ceny, rosnąca presja konkurencyjna – oto 
wyzwania, którym muszą sprostać zwłasz-
cza dostawcy dla przemysłu motoryza-
cyjnego i pojazdów użytkowych. Efek-
tywne i ekonomiczne rozwiązanie czę-
sto tkwi w zautomatyzowanych procesach 
produkcyjnych. Oprócz sprawdzonych 
maszyn standardowych DALEX opraco-
wał komory robotów, zautomatyzowane 
urządzenia i połączone ze sobą rozwiąza-
nia kompleksowe dla wszystkich proce-
sów zgrzewania elektrycznego oporowego. 
Producent podpór do profili dachowych 

Spawanie podpór do profili dachowych w komorach robota

„Dokręcanie” 
   dla zaawansowanych
Przetwarzanie dużej liczby wariantów z krótkim czasem taktowania

← Fot. 1. Do odbioru różnych podpór profili 
dachowych roboty wymagają systemu 
chwytaków odpowiedniego dla danego typu. 
Firma DALEX zaprojektowała pionowo ułożoną 
stację chwytakową do adaptacji  
i przechowywania odpowiednich chwytaków.
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do kabin samochodów ciężarowych rów-
nież skorzystał z wiedzy przedsiębiorstwa 
z wieloletnią tradycją w Wissen w celu 
racjonalizacji produkcji.

Wyzwanie: duży zakres 
wariantów
W tym celu DALEX zaprojektował dwie 
komory robota, w których nakrętki i ele-
menty z blachy są automatycznie spa-
wane do podpór profili dachowych. 
„Szczególną cechą tych dwóch komór 
robota jest obróbka różnych geometrii 
profili dachowych. Do odbioru niepo-
ręcznych elementów roboty wymagają 
systemu chwytaków odpowiedniego dla 
danego typu. Z tego powodu zbudowali-
śmy pionowo ułożoną stację chwytakową 
do adaptacji i przechowywania odpo-

wiednich chwytaków. Zmiana odbywa się 
online bez zatrzymywania urządzenia”, 
mówi dr inż. Henning Grebe, kierownik 
działu projektowania w DALEX Schwe-
ißmaschinen GmbH & Co. KG. 

Roboty obsługują różne profile 
dachowe i przenoszą je do stacjonarnych 
zgrzewarek grzbietów. Stanowiska spawal-

nicze wykorzystywane są m.in. do kon-
strukcji C. W przeciwieństwie do kon-
wencjonalnych urządzeń do zgrzewania 
elektrycznego oporowego, oferują one 
wąską konstrukcję, dzięki czemu mogą 
nadal pasować do wąskich linii robota lub 
mają zredukowane geometryczne wysta-
jące kontury, szczególnie podczas pracy 

← Fot. 2. W stacjonarnych zgrzewarkach  
grzbietów nakrętki są umieszczane w różnych 
pozycjach i spawane do profili.

→ Fot. 3. W dwóch ręcznych pozycjach 
załadowczych operator na przemian podaje do 
systemu podpory profili dachowych. Pozwala to 
na jednoczesne uzbrajanie i spawanie online.
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z nieporęcznymi i dużymi elementami. 
W maszynach nakrętki spawalnicze są 
następnie umieszczane w różnych miej-
scach i spawane do profili. Urządzenie 
mocuje również elementy z blachy, takie 
jak kątowniki, do podpór profili dacho-
wych. W tym celu podpory profili dacho-
wych są umieszczane w wielofunkcyjnych 
nośnikach elementów obrabianych, gdzie 
dodatkowe elementy z blachy są następ-
nie umieszczane i zgrzewane za pomocą 
punktowej zgrzewarki kleszczowej obsłu-
giwanej przez robota. 

Jeśli takie komory mają ręczne sta-
cje wprowadzania danych, to zazwy-
czaj są one wprowadzane dwukrotnie. 
Pozwala to operatorowi na zaopatrywanie 
komór online podczas spawania w zakła-
dzie. Małe elementy – nakrętki i ele-
menty z blachy – są przenoszone na miej-
sce za pomocą przenośnika łańcuchowego 
w magazynie.

Zapewnienie produkcji i jakości
Ponieważ dostawca zawsze produkuje 
wszystkie rodzaje niezbędnych profili 
dachowych do kabiny samochodu cię-
żarowego w zestawie, oba zakłady pra-
cują równolegle, aby każdy mógł wypro-

dukować określoną liczbę profili. Dr inż. 
Henning Grebe: „W nagłych wypadkach, 
na przykład w przypadku awarii, jedna 
komora może częściowo przejąć zadania 
innych. Chociaż nie jest to optymalne roz-
wiązanie, ponieważ nośniki detali muszą 
być przenoszone z jednej komory do dru-
giej, to jednak jest to lepsze niż przestój 
w produkcji”.

„Dobre do garnuszka, a złe do 
brzuszka” – komory robota firmy DALEX 
też postępują według zasady Kopciuszka. 
Czujniki sprawdzają gotowe elementy pod 
kątem nieprawidłowej pozycji załadow-
czej lub sił spawania. Tak zwane części 
NOK (części nie w porządku) są następnie 
składowane w określony sposób w urzą-
dzeniu, a dobre części opuszczają je za 
pośrednictwem przenośników taśmowych. 
W ten sposób żadne wadliwe części nie są 
wysyłane do dalszej obróbki i utrzymy-
wane są wysokie standardy jakości.

Plus: bardzo krótkie czasy 
taktowania
Pomimo nieporęcznej geometrii róż-
nych podpór profili dachowych, obróbka 
powinna przebiegać bardzo szybko. 
DALEX wykorzystuje również symulacje 

robotów do analizy czasu taktowania, aby 
dowiedzieć się, czy wdrożenie jest moż-
liwe w określonym przedziale czasowym. 
„W przypadku prostych operacji na pod-
stawie wartości opartych na doświadcze-
niu wiemy, ile czasu potrzeba na wykona-
nie konkretnego zadania, np. otwieranie 
i zamykanie chwytaka lub ruchy w zakre-
sie obsługi”, mówi dr inż. Henning 
Grebe. „Jednak w złożonych procesach 
te wartości oparte na doświadczeniu nie 
są wystarczające i dają zbyt niedokładne 
wyniki. Tu właśnie zaczyna się symulacja 
robota. Symulujemy rzeczywisty proces za 
pomocą wszystkich ruchów i czasów spa-
wania. Następnie obliczamy możliwy czas 
taktowania na podstawie sumy czasów 
wejściowych i prędkości ruchów”. 

W tym projekcie czasy taktowania były 
zależne od profilu. Oznacza to, że do każ-
dego profilu był przypisany czas takto-
wania. Nie chodziło tu o indywidualny 
czas taktowania, ale o to, że ilości roczne 
zostały osiągnięte w połączeniu z indywi-
dualnymi czasami. Wcześniejsza analiza 
czasu taktowania i symulacja pomagają 
firmie DALEX określić możliwości tech-
niczne na wczesnym etapie.

CE

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

← Fot. 4. Zwłaszcza gdy czas jest ograniczony, 
wcześniejsza analiza czasu taktowania 
i symulacja robota pomagają określić i wdrożyć 
możliwości techniczne.
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  Trzy wskazówki w celu uniknięcia zagrożenia dla 
pracowników ze strony łuku elektrycznego

  Zrozumieć hierarchię kontroli

Pięć najlepszych rozwiązań branżowych 
dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
przedsiębiorstw w roku 2020.

Dodatek do:
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Adam Kowalski Control Engineering Polska G dy duże korporacje stają się tema-
tem wieczornych wiadomości 
po tym, jak dojdzie w nich do 

wypadku z udziałem pracowników, wów-
czas o zagadnieniu wypadków w miejscu 
pracy staje się głośno. Jednak to, co sły-
szymy na ten temat z mediów, to tylko 

część historii. Dbanie o bezpieczeństwo 
pracowników to poważna sprawa i dla-
tego należy mieć to na uwadze przez 
okrągły rok. Według danych amerykań-
skiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa 
w 2019 r. co tydzień w miejscu pracy 
zranieniu ulegało 85 600 pracowników. 
Nie mniej szokujące są dane liczbowe 
dotyczące ofiar śmiertelnych – szacuje 
się, że w 2019 r. co 119 minut pracow-
nik ponosił śmierć w miejscu pracy. Jeśli 
zarządzasz środkami ochrony przed upad-
kiem z wysokości w przedsiębiorstwie, to 
wiedz, że zagadnienie to powinno znajdo-
wać się na czele listy zagadnień bezpie-
czeństwa. Przy odpowiednim planowa-
niu wdrażanie systemów bezpieczeństwa 
i produktów dobrze dopasowanych do 
danego zakładu przynosi korzyści w dłuż-
szej perspektywie. Przy 2,8 mln przy-
padków śmiertelnych przy pracy i chorób 
zawodowych zgłoszonych w 2018 r. przez 
prywatnych pracodawców z branży, widać 
dowody na to, że inwestowanie w rozwój 
standardów bezpieczeństwa, systemów 
i produktów odpowiednich dla branży 
w dłuższej perspektywie zwiększy wydaj-
ność i pomoże w zmniejszeniu rotacji pra-
cowników. Niemniej jednak budżet nie 
będzie czynnikiem decydującym o opra-
cowaniu kompleksowego planu. Produk-
tywność nie musi się odbywać kosztem 
bezpieczeństwa pracowników. Co wię-
cej, prawie wszystkim wypadkom można 
zapobiec. Kierownicy zakładów, którzy 

Pięć najlepszych rozwiązań 
branżowych dotyczących  
poprawy bezpieczeństwa 
przedsiębiorstw w roku 2021
Nie chodzi tylko o wynik końcowy; bezpieczeństwo pracy to również zaufanie.

↑ Fot. 1. Przy 2,8 mln przypadków śmiertelnych przy pracy i chorób zawodowych, zgłoszonych  
w 2018 r. przez prywatnych pracodawców z branży, widać dowody na to, że inwestowanie  
w rozwój standardów bezpieczeństwa, systemów i produktów odpowiednich dla branży  
w dłuższej perspektywie zwiększy wydajność. Zdjęcia: ErectaStep
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wdrożą poniższe pięć sprawdzonych spo-
sobów postępowania, będą prawdopo-
dobnie świadkami wzrostu zysków przy 
jednoczesnym czerpaniu długofalowych 
korzyści z bezpieczeństwa, takich jak wyż-
sze wskaźniki zadowolenia pracowników 
i utrzymania ich w firmie, zwiększona 
wydajność i lepsza reputacja marki.

1. Prowadzenie regularnej oceny 
ryzyka
Kanadyjskie Centrum Zdrowia i Bezpie-
czeństwa Pracy (CCHOS) sugeruje, że 
pierwszym krokiem w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa jest dokładne przyjrze-
nie się miejscu pracy w celu zidentyfiko-
wania wszystkich czynników powodują-
cych zagrożenie. Do zagrożeń można zali-
czyć wszystko, począwszy od ochrony 
pracowników przed upadkiem podczas 
pracy na wysokości powyżej jednego 
metra lub podczas podnoszenia i przecho-
dzenia nad sprzętem, poprzez ergonomię 
i potencjalne urazy w wyniku powtarza-
jących się czynności ruchowych, a także 
narażenie na działanie szkodliwych sub-
stancji chemicznych lub skrajnych tempe-
ratur. Należy wziąć pod uwagę wszystko, 
co wpływa na dobre samopoczucie pra-
cowników. Po zidentyfikowaniu zagrożeń 
dokładna analiza i ocena pozwoli określić 
ich prawdopodobieństwo i potencjalną 
dotkliwość. W tym momencie można już 
podjąć decyzję o tym, jakie środki należy 
wprowadzić w celu skutecznego wyelimi-
nowania ryzyka. Kuszące jest przekona-
nie, że Twój zespół wie najlepiej, kiedy 
należy zapewnić pracownikom bezpie-

czeństwo w zakła-
dzie. Dowody suge-
rują jednak, że zapra-
szanie osób z zewnątrz, 
z odpowiednim 
doświadczeniem 
zawodowym w swo-
jej branży i w dziedzi-
nie bezpieczeństwa, 
będzie bardziej warto-
ściowe niż samo spoj-
rzenie od wewnątrz. 
Niech ktoś, kto nie ma 
wyrobionej opinii na 
temat sytuacji w zakła-
dzie, pomoże znaleźć 
miejsca, w których 
można dokonać ulep-
szeń. Co najważniej-
sze, pamiętaj, aby uży-
wać okresowej oceny 
ryzyka jako narzędzia 
do poprawy wyników, 
a nie tylko do unika-
nia najgorszych sytu-
acji. Pamiętając o sze-
rokim obrazie sytuacji, 
automatycznie obni-
żysz wskaźniki incy-
dentów i zwiększysz 
marżę zysku. CCHOS 
oferuje szereg list kon-
trolnych, tabel i wska-
zówek dostępnych za 
darmo na swojej stro-
nie internetowej.

2. Po pierwsze 
skoncentruj się na działaniach 
prewencyjnych
Brak ochrony przed upadkiem z wyso-
kości jest już od dziewięciu lat jednym 
z najpoważniejszych naruszeń przepisów 
amerykańskiej organizacji OSHA. Ozna-
cza to, że menedżerowie obiektów nie 
muszą się zastanawiać, od czego rozpo-
cząć poprawę bezpieczeństwa w miej-
scu pracy. Dodajmy do tego fakt, że 40% 
wypadków śmiertelnych w miejscu pracy 
jest spowodowanych upadkiem, a koszty 
leczenia w związku z upadkiem pracow-

nika wynoszą 70 miliardów dolarów 
rocznie w samym USA. Jest to dowód na 
to, że ochrona przed upadkiem powinna 
być priorytetem. Ale co by było, gdyby 
na dobre wyeliminować zagrożenie? Czę-
sto kierownicy zakładów podkreślają 
wysiłki podejmowane w celu zapewnie-
nia pracownikom bezpieczeństwa pracy 
na wysokości. Sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości, taki jak uprzęże 
i plany ratunkowe, musi spełniać normy 
bezpieczeństwa, ale w większości przy-
padków nie wystarcza do stworzenia 

Brak ochrony przed upad-
kiem z wysokości jest 
już od dziewięciu lat jed-
nym z najpoważniejszych 
naruszeń przepisów ame-
rykańskiej organizacji 
OSHA. 

↑ Fot. 2. Zagrożenia obejmują ochronę pracowników przed upad-
kiem podczas pracy na wysokości powyżej jednego metra lub 
podczas podnoszenia i opuszczania sprzętu.
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w pełni bezpiecznego miejsca pracy. 
W artykule opublikowanym w Harvard 
Business Review w marcu 2018 r. David 
Michaels, były asystent sekretarza orga-
nizacji OSHA ds. pracy, zasugerował, że 
poważne wypadki wskazują na znacz-
nie większy problem. Dalej sugeruje on, 
że firmy mogą być jednocześnie sku-
teczne i bezpieczne. W rzeczywistości 
praktycznie wszystkim urazom w miej-
scu pracy można zapobiec, a zarządza-
nie bezpieczeństwem i doskonałość ope-
racyjna są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli 
chodzi o programy bezpieczeństwa oparte 
na zapobieganiu wypadkom, inicjatywy 
wprowadzane w całej firmie jednocześnie 
zawsze będą bardziej skuteczne niż poje-
dyncze działania. Odpowiednie szkole-
nia gwarantują, że każdy wie, co należy 
zrobić w razie urazu lub wypadku. Prak-
tyka czyni mistrza. Poświęcenie czasu 
na naukę scenariuszy pomaga pracowni-
kom i menedżerom być przygotowanymi 
na wypadek nieprzewidzianego zdarze-
nia. Ludzie mają tendencję do zachowań 
odruchowych, a nie wyuczonej reakcji 
w razie wypadku, więc upewnij się, że 
w całym obiekcie umieszczone są znaki 
z prostymi i bezpośrednimi instrukcjami, 
które należy wykonać, gdy ktoś ulegnie 
wypadkowi. 

Upadki nie są jedynym zagrożeniem, 
któremu można zapobiec w pracy. Twoim 
obowiązkiem jest zapobiegać istnieniu 
każdej sytuacji, która zagraża bezpieczeń-
stwu pracownika.

Przegrzanie, porażenie prądem, 
ochrona przed wyciekami chemikaliów, 
wypadki z udziałem pojazdów i ciężkiego 
sprzętu oraz bliskość niebezpiecznych 
maszyn to częste problemy w zakładach. 
Dokładny program zapobiegania wypad-
kom wymaga regularnych szkoleń, wyso-
kiej jakości sprzętu oraz kultury organi-
zacyjnej, która obejmuje bezpieczeństwo 
i szacunek dla wszystkich pracowników.

Pracownicy, którzy czują się upo-
ważnieni do wzajemnego wspierania się 
w tworzeniu środowiska pracy, w któ-
rym bezpieczeństwo jest najwyższym prio-
rytetem, są doszkalani w zakresie bez-
piecznego użytkowania sprzętu. Ci, któ-
rzy w pełni rozumieją, jak w bezpieczny 
sposób wykonywać swoje obowiązki, są 
zwykle bardziej krytyczni wobec wła-
snych zachowań. Zaangażowanie pracow-

ników i skupienie ich uwagi na właści-
wym zarządzaniu zespołem pozwala lepiej 
wykorzystać wysiłek poświęcony działa-
niom prewencyjnym. Należy pamiętać, że 
bezpieczeństwo to po prostu dobra prak-
tyka biznesowa. Korzyści z inwestowa-
nia czasu i energii w dobry plan bezpie-
czeństwa to większe zadowolenie z pracy, 
lepszy wizerunek firmy i mniejsza rotacja 
pracowników, większa wydajność i efek-
tywność oraz mniejsze koszty związane 
z rozwiązywaniem problemów.

3. Rozwój kultury 
bezpieczeństwa
W jednym z ostatnich podcastów 
o nazwie The Safety Pro Blaine J. Hoff-
man zasugerował, że rozwój kultury bez-
pieczeństwa wyrażający się demonstracją 
oczekiwań co do skuteczności zasad bez-
pieczeństwa, powinien być priorytetem 
dla wszystkich kierowników w zakładzie. 
Należy poświęcić trochę czasu na rozwój 
kultury bezpieczeństwa w całym przedsię-
biorstwie, aby wszyscy, od kierowników 
do operatorów na hali, mieli świadomość, 
że przekraczanie granic i pomijanie proto-
kołów bezpieczeństwa nie będzie tolero-
wane. Dzięki inwestycji w nowe systemy 
komunikacji, wzajemnej odpowiedzial-
ności oraz odpowiedniemu świętowaniu 
sukcesów w regularnych odstępach czasu 
wzrośnie zaufanie, motywując do rozwoju 
i postępu wszystkich członków zespołu. 
Zachęcaj do zachowań, które są przykła-
dem pozytywnej kultury organizacyjnej, 
i obserwuj, jak rozwija się energia współ-
pracy i wzajemnego wsparcia w Twoim 
miejscu pracy. Umożliwienie pracowni-
kom zgłaszania zdarzeń potencjalnie nie-
bezpiecznych oraz propozycji usprawnień 
tworzy atmosferę wzajemnego szacunku 
i osobistej odpowiedzialności. Utrzymuj 

← Fot. 3.  Brak ochrony przed upadkiem 
z wysokości jest jednym z najpoważ-
niejszych naruszeń przepisów amery-
kańskiej organizacji OSHA i znajduje 
się na tym miejscu już od dziewięciu 
lat. Ponadto 40% wypadków śmiertel-
nych w miejscu pracy spowodowanych 
jest upadkiem z wysokości, a praco-
dawcy wydają co roku aż 70 mld USD 
na koszty leczenia z powodu upadku.

Przegrzanie, poraże-
nie prądem, ochrona 
przed wyciekami chemi-
kaliów, wypadki z udzia-
łem pojazdów i ciężkiego 
sprzętu oraz bliskość nie-
bezpiecznych maszyn to 
częste problemy  
w zakładach.
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otwarte linie komunikacji i bądź gotowy 
rozważyć rozwiązania, których być może 
nigdy wcześniej nie rozważałeś. Mene-
dżerowie, którzy są otwarci i pracują nad 
tym, aby pozostać w bliskim kontakcie ze 
swoimi zespołami, o wiele częściej słyszą 
o tym, co nie działa, z perspektywy pra-
cowników. Hoffman sugeruje, że chociaż 
liderzy nie mogą zmuszać ludzi do rozwi-
jania znaczącego poczucia odpowiedzial-
ności, mogą aktywizować pracowników 
poprzez kształtowanie kultury organiza-
cyjnej, która promuje odpowiedzialność. 
Nikt nie chce być robotem. Menedżero-
wie zakładu, którzy stawiają sobie cele 
związane z wydajnością ponad wszystko 
inne, mogą nieumyślnie zachęcać do nie-
bezpiecznych zachowań. Jeśli pracownicy 
muszą łamać zasady, aby spełnić oczeki-
wania, mogą ucierpieć ludzie. W swoim 
artykule na temat HBR David Michaels 
twierdzi, że aby osiągnąć znaczący postęp 
w zapobieganiu urazom, firmy muszą 
wybrać zestaw wskaźników mierzących 
postęp w realizacji wybranych przez sie-
bie celów. W przeciwieństwie do opóźnio-
nych wskaźników, takich jak możliwe do 
zarejestrowania urazy, śledzenie wskaź-
ników wiodących jest najbardziej pro-
duktywnym sposobem na zmniejszenie 
ryzyka powstawania poważnych urazów 
i ofiar śmiertelnych. Wskaźniki wiodące 
są z natury rzeczy bardziej skoncentro-
wane na zapobieganiu i muszą być jedno-
znacznie dopasowane do systemów, pro-
duktów i procesów danego zakładu. Przy-
kłady to identyfikacja lub ograniczanie 
konkretnych zagrożeń, badanie incyden-
tów i działania następcze. Michaels zaleca 
rozpoczynanie od małej skali i dodawanie 
kolejnych w miarę dojrzewania programu 
bezpieczeństwa. Skupienie się na najgor-
szym scenariuszu ma sens. W ten sposób 
jednak nie docieramy do źródła problemu. 
Same środki bezpieczeństwa są w najlep-
szym razie próbą zadowolenia organiza-
cji zajmujących się tworzeniem procedur 
bezpieczeństwa. Dzięki ustanowieniu kul-
tury bezpieczeństwa i wzajemnego sza-
cunku w całej firmie będziesz wyprzedzać 
wypadki, którym można zapobiec, i budo-
wać zespół lojalnych pracowników.

4. Poznaj swoje obowiązki
Przestrzeganie prawnych standardów bez-
pieczeństwa jest nie lada wyczynem, nie-
zależnie od wielkości obiektu. Oprócz 

zapewnienia środków bezpieczeństwa, do 
Twoich obowiązków należy bycie na bie-
żąco ze standardami bezpieczeństwa typu 
OSHA i IBC, określonych przez agencje 
regulacyjne w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników w pracy. Nieza-
leżnie od specyfiki zakładu ogólna klau-
zula obowiązków w sekcji 5(a)(1) ustawy 
OSHA wymaga, aby pracownicy mieli 
zapewnione miejsce pracy wolne od 
zagrożeń mogących spowodować śmierć 

lub uszkodzenie ciała. To ogólne oświad-
czenie o odpowiedzialności pozostaje 
imperatywem w każdych okolicznościach, 
a w szczególności, jeśli specyfika codzien-
nej pracy nie jest ściśle uregulowana. 
Na przykład norma OSHA 1910.28 sta-
nowi, że pracodawcy muszą zapewnić 
odpowiednią ochronę wszystkim pracow-
nikom narażonym na niebezpieczeństwo 
upadku i zagrożonym spadającymi przed-
miotami. Dodatkowo pracodawca musi 
spełnić warunek, że cały sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości spełnia kry-
teria zawarte w normie OSHA 1910.29. 
Normy te określają sprzęt stosowany 
podczas pracy operatorów na wysoko-
ściach. Istnieją kody stworzone w celu 
określenia wymagań dotyczących porę-
czy, stopni schodów, desek rozdzielczych, 

rusztowań, drabin itp., w celu zapew-
nienia odpowiedniej ochrony pracowni-
ków przed upadkiem z wysokości. Nie-
przestrzeganie tych norm stwarza niebez-
pieczne warunki pracy i sprawia, że firma 
jest narażona na grzywny w przypadku 
kontroli. A co z szarymi strefami? Branża 
transportu morskiego jest dobrym przy-
kładem branży, która może różnie inter-
pretować przepisy bezpieczeństwa. Bez-
pieczny dostęp dla pracowników podczas 
załadunku i rozładunku w środowi-
sku morskim sprawia, że przestrzeganie 
przepisów jest nieco trudniejsze. Kładki 
i platformy przeładunkowe muszą zapew-
niać pracownikom bezpieczeństwo, ale to 
od Ciebie zależy, czy właściwie przeana-
lizujesz występujące ryzyko. Poleganie na 
ekspertach z doświadczeniem w interpre-

Bezpieczny dostęp dla 
pracowników podczas 
załadunku i rozładunku 
w środowisku morskim 
sprawia, że przestrzega-
nie przepisów jest nieco 
trudniejsze.

↑ Fot. 4.  Eksperci twierdzą, że aby poczynić znaczne postępy w zapobieganiu urazom,  
przedsiębiorstwa muszą stosować zestaw wskaźników, które mierzą postęp w realizacji  
wybranych przez nie celów.



tacji standardów zgodności zapewnia bez-
pieczeństwo i efektywność działań nie-
zależnie od branży. Podobnie wymagania 
OSHA* dotyczące ochrony przed upad-
kiem z wysokości i zapobiegania wypad-
kom w branży transportu szynowego 
bywają mylące i tym samym konsekwent-
nie od dziesięcioleci nie są egzekwowane. 
Starając się zaradzić brakowi dostępnych 
informacji na ten temat, OSHA zwróciła 
się do liderów branży o wkład i zajęła się 
szeroko rozpowszechnionymi obawami 
podczas przesłuchania publicznego, które 
odbyło się w styczniu 2011 r. Mimo że 
pojawienie się odpowiednich wyjaśnień 
planowane jest dopiero w tym roku, kie-
rownictwo jest odpowiedzialne za zapew-
nienie bezpieczeństwa pracowników 
w każdych okolicznościach. Korzystanie 
z porad liderów branży w zakresie bez-
pieczeństwa to właściwa decyzja, ponie-
waż przestrzeganie przepisów jest czę-
sto względne. Konsultanci i producenci 
sprzętu mogą być cennymi sprzymierzeń-
cami, ponieważ firmy pracują nad tym, 
aby zachować zgodność z aktualnymi 
przepisami w miarę rozwoju środowiska 
produkcyjnego.

5. Bezpieczeństwo w liczbach
Chociaż nie da się przewidzieć każ-
dego incydentu, utrzymanie bezpiecz-
nego i zgodnego z przepisami obiektu 
jest nie tylko właściwe, ale także sta-
nowi dobrą inwestycję. Według Naro-
dowej Rady Bezpieczeństwa najwięk-
sza kara nałożona na pracodawcę w roku 
2019 wynosiła prawie 1,8 miliona dola-
rów. Szacuje się, że obrażenia i zgony 

związane z pracą kosztują społeczeństwo 
rocznie 164,6 miliarda dolarów. Ważne 
jest, aby przy ocenie tego, jak duże są 
koszty związane z urazem, brać pod 
uwagę koszty zarówno bezpośrednie, jak 
i pośrednie. Artykuł w magazynie Safety 
+ Health z grudnia 2018 roku suge-
ruje, że koszty bezpośrednie obejmują 
odszkodowania dla pracowników, koszty 
medyczne i prawne. Koszty pośrednie 
obejmują utratę produktywności, zatrud-
nienia i szkolenia pracowników zastęp-
czych, czas i wydatki związane z prowa-
dzeniem dochodzenia w sprawie wypad-
ków, naprawę uszkodzonego sprzętu oraz 
wdrożenie środków naprawczych. Inwe-
stycja czasu i pieniędzy w kompleksowy 
program bezpieczeństwa jest konieczna, 
a w celu jego wzmocnienia należy 
uwzględnić obliczenia przedstawione 
przez doradcę ds. BHP w styczniu 2019 
roku. Menedżerowie ds. bezpieczeństwa 
powinni być przygotowani do wyraźnego 
wykazania zwrotu z inwestycji (ROI) swo-
ich wysiłków poprzez wcześniejsze prze-
prowadzenie obliczeń. Aby obliczyć pro-
cent zysku z każdego wydanego dolara na 
szkolenia, konieczne jest śledzenie wydat-
ków na projektowanie, opracowywa-
nie, administrację, realizację i ocenę pro-
gramów. Podobnie należy również okre-
ślić korzyści płynące z prewencji, w tym 
zmniejszenie kosztów pracy i rotacji pra-
cowników, w połączeniu ze wzrostem 
wydajności, konkurencyjności i rentow-
ności. Zgodnie z formułą zawartą w arty-
kule, autor sugeruje, że uzasadnione jest 
oczekiwanie, iż każda złotówka wydana 
na szkolenia może przynieść zysk netto 
równy trzem złotym. Tego rodzaju infor-
macja zwrotna i analiza może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do ustalenia 
skuteczności Twojego programu szkole-
niowego i jego wartości dla pracodawcy. 
Firmy, które poważnie traktują swoje 
strategie dotyczące bezpieczeństwa, są 
bardziej stabilne dla inwestorów, ubezpie-
czycieli, klientów i pracowników. Kom-
pleksowe strategie bezpieczeństwa, które 
obejmują zakup, utrzymanie i szkolenie 
wysokiej jakości, odpowiedniego sprzętu, 
mogą początkowo kosztować więcej, ale 
w dłuższej perspektywie okażą się opła-

calne. Wybierz współpracę z renomowa-
nymi, wiarygodnymi producentami pro-
duktów, które spełniają lub przewyższają 
aktualne normy bezpieczeństwa, ponie-
waż nie ma nic ważniejszego od bezpie-
czeństwa. Zadawaj pytania i zawsze proś 
o wizyty na miejscu i odpowiednie kon-
sultacje przed zakupem sprzętu związa-
nego z bezpieczeństwem w Twoim obiek-
cie przemysłowym. Przede wszystkim 
współpracuj wyłącznie z dostawcami, 
którzy wykazują się starannością i posia-
dają doświadczenie w Twojej branży 
oraz dogłębne zrozumienie norm zgod-
ności właściwych dla danego zakładu. 
Aby wyróżnić swoją firmę jako bezpiecz-
nego i odpowiedzialnego lidera w branży, 
należy mieć na uwadze, że w związku 
z bezpieczeństwem zawsze można coś 
poprawić. Trzeba pamiętać, że zgodność 
ze standardami bezpieczeństwa to mini-

mum, jakie musimy spełnić. Aby osią-
gnąć doskonałość, należy mieć świado-
mość, że nigdy nie jest się wystarczająco 
dobrym. Wdrożenie tych kroków jest naj-
lepszym sposobem na zmniejszenie liczby 
wypadków, poprawę produkcji, zwiększe-
nie wydajności i stworzenie środowiska 
pracy, z którego można być dumnym. 
 
Graeme Murphy pracuje w zespole zarzą-
dzającym SixAxis i jest wiceprezesem ds. 
strategii biznesowej i rozwoju w SafeRack. 
Murphy nadzoruje strategię rozwoju bizne-
sowego SafeRack, a także zarządza opera-
cjami sprzedaży międzynarodowej z biura 
SixAxis w Kent w Anglii.  

� 

Chociaż nie da się przewi-
dzieć każdego incydentu, 
utrzymanie bezpiecznego 
i zgodnego z przepisami 
obiektu jest nie tylko wła-
ściwe, ale także stanowi 
dobrą inwestycję.

Firmy, które poważnie 
traktują swoje strategie 
dotyczące bezpieczeń-
stwa, są bardziej stabilne 
dla inwestorów, ubezpie-
czycieli, klientów  
i pracowników.
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David Manny, firma L&S Electric

P raca związana z prądem elektrycz-
nym może być ryzykowna, jednak 
nie musi narażać nas na niebezpie-

czeństwo. Firmy powinny się upewnić, że 
ich pracownicy znają zasady wykonywa-
nia prac z wysokim napięciem oraz wie-
dzą, co robić w przypadku zapalenia się 
łuku elektrycznego. Zagrożenia mogą być 
zminimalizowane lub wyeliminowane, 
jeśli firmy i ich pracownicy przestrzegają 
odpowiednich przepisów BHP.

Chociaż prąd elektryczny może być 
niebezpieczny na wiele sposobów, to 
nigdy nie należy lekceważyć możliwo-
ści zapalenia się łuku elektrycznego. 
Gdy takie zjawisko wystąpi, prąd elek-
tryczny nie płynie zamierzoną drogą. Pły-
nie natomiast albo do ziemi przez otacza-
jące powietrze, albo od jednego elementu 
przewodzącego do drugiego.

Łuk elektryczny zapala się bardzo 
szybko, a możliwość zranienia ludzi jest 
wtedy bardzo realna. Temperatura łuku 
może być trzy razy większa od tempe-
ratury na powierzchni Słońca. Hałas 
powodowany przez łuk jest tak duży, jak 
wystrzał z karabinu. Ponadto istnieje nie-
bezpieczeństwo latających odłamków 
metalu oraz upadku pracownika z wyso-
kości.

Niektóre z takich przypadków są spo-
wodowane błędem ludzkim. Niektóre 
z bardziej powszechnych problemów, 

które mogą doprowadzić do zapalenia 
się łuku, obejmują: korozję, upuszcze-
nie narzędzi, awarię sprzętu lub zapyle-
nie. Zmniejszenie prawdopodobieństwa 
zapalenia się łuku oraz ograniczenie zwią-
zanych z tym zagrożeń dla ludzi wymaga 
planowania i ścisłego przestrzegania prze-
pisów ustanowionych przez Amerykań-
ską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (ang. Occupational Safety and 
Health Agency – OSHA). 

Poniżej podano trzy podstawowe 
wskazówki dla unikania zagrożenia 
łukiem elektrycznym:

1 Należy przeszkolić pracowników 
przebywających w obszarze zagrożo-

nym zapaleniem się łuku elektrycznego. 
Każdy, kto pracuje w obszarze zagrożo-
nym zapaleniem się łuku elektrycznego, 
powinien rozumieć niebezpieczeństwo 
i być świadomym tego, jakie kroki należy 
podjąć, aby uniknąć problemów.

2 Należy wykonać analizę możliwo-
ści zapalenia się łuku elektrycznego. 

Firmy powinny znać potencjalne miejsca 
wystąpienia łuku w swoich fabrykach. 
Firmy muszą wiedzieć, ile energii ciepl-
nej może się wydzielić w takim obszarze. 
W uzyskaniu tej wiedzy pomaga analiza 
możliwości zapalenia się łuku elektrycz-
nego. Po jej wykonaniu firmy muszą pod-
jąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że 
w obszarach narażonych na zapalenie się 

łuku elektrycznego istnieją odpowiednie 
środki ochrony.

3 Należy wyposażyć pracowników 
w odzież ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej (ang. personal protective equ-
ipment – PPE). Pracownik wykonujący 
prace w obszarze narażonym na zapalenie 
się łuku elektrycznego powinien zostać 
wyposażony przez swoją firmę w odpo-
wiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony 
osobistej. Ta odzież i sprzęt powinny 
zapewniać ochronę przed łukiem o takich 
parametrach, jakie mogą wystąpić na 
danym obszarze, lub lepszą. Dostarczanie 
pracownikom odzieży i sprzętu ochrony 
osobistej oraz upewnianie się, że odzież 
ta jest noszona, a sprzęt używany, jest 
sprawą kluczową dla bezpieczeństwa tych 
pracowników.

Zidentyfikowanie w fabryce tych 
obszarów, w których może wystąpić zapa-
lenie się łuku elektrycznego, oraz podję-
cie niezbędnych działań w celu ochrony 
pracowników, zapewnia bezpieczniejsze 
środowisko pracy.

David Manney jest administratorem mar-
ketingu w firmie L&S Electric. Niniejszy 
artykuł został oryginalnie opublikowany 
na blogu L&S Electric Watts New Blog. 
Firma L&S Electric Inc. jest partnerem 
CFE Media ds. treści.

  
 

Trzy wskazówki w celu 
uniknięcia zagrożenia dla 
pracowników ze strony łuku 
elektrycznego
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operatorów instalacji przygotowanych na 
sytuacje, których nigdy nie doświadczali.
Emerson przedstawia Mimic Train - rewolucję szkoleniowej symulacji, 
która zapewni pracownikom w sterowni dynamiczne, praktyczne 
doświadczenie na wypadek niespodziewanych i trudnych wydarzeń. 
Mimic Train to najbardziej elastyczny system szkolenia operatorów, 
dostosowany do potrzeb zakładu i procesu. Jest gotowy do pracy w 
chmurze, skalowalny i bezproblemowo integruje się z DeltaV™ oraz 
innymi systemami sterowania.

Aby zobaczyć, jak Mimic Train przeobrazi szkolenia załogi, wejdź na 
Emerson.com/WeSeeConfidentOperators

Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co. ©2020 Emerson Electric Co.

Zobacz

116520_ins24_We See Mimic_A4_CEPL.indd   1 08/09/2020   13:01
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D okładne określenie, gdzie pro-
gram bezpieczeństwa mieści się 
w hierarchii kontroli, może ujaw-

nić luki w tym programie bezpieczeń-
stwa i zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wypadku z udziałem energii elektrycz-
nej. To coś więcej niż stosowanie się do 
zaleceń ze strony organizacji zajmujących 
się tworzeniem zasad bezpieczeństwa. To 
może być kwestia życia i śmierci. Według 
niezależnego badania na temat bezpie-
czeństwa, przeprowadzonego przez Pan-
duit, w ciągu ostatnich pięciu lat 40% 
firm zgłaszało incydenty z udziałem ener-
gii elektrycznej i niestety raporty organiza-
cji OSHA potwierdzają, że co roku w miej-
scu pracy dochodzi do około 350 zgo-
nów spowodowanych porażeniem prądem. 
Z badań przeprowadzonych przez Panduit 
wynika również, że tylko 75% ankietowa-
nych liderów ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy (EHS) określa siebie jako dobrze 
lub bardzo dobrze zaznajomionych z hie-
rarchią kontroli, w porównaniu z 93% 
tych, którzy prawidłowo stosują sprzęt do 
zamykania/wyłączania maszyn, oraz 91% 
tych, którzy spełniają wymogi bezpieczeń-
stwa OSHA. Dane te sugerują, że możliwą 
przyczyną wypadków z udziałem energii 
elektrycznej w miejscu pracy nie jest brak 
dbałości o bezpieczeństwo, ale raczej brak 
edukacji w zakresie definiowania pozio-
mów hierarchii kontroli i tego, jak wła-
ściwe zrozumienie tego zagadnienia może 
się przełożyć na praktyczne środki bez-
pieczeństwa w miejscu pracy. Hierarchia 
środków kontroli jest kluczowym narzę-
dziem, które należy stosować, starając 
się wzmocnić bezpieczeństwo związane 
z energią elektryczną w miejscu pracy. 
Istnieje pięć stopni hierarchii. Pierwsze 
z nich stanowią środki ochrony osobistej 
i kontrole administracyjne, postrzegane 
jako najmniej wewnętrznie skuteczne. 
Pozostałe stopnie hierarchii są coraz sku-

teczniejszymi metodami zapobiegania 
zagrożeniom (rys. 1).

Środki ochrony osobistej i kontro-
le administracyjne
Mimo że niższe szczeble hierarchii są tech-
nicznie najmniej skutecznymi metodami 
zapobiegania zagrożeniom, to – w szcze-
gólności środki ochrony osobistej – są 
określane jako fundament, na którym 
powinny być budowane kompleksowe pro-
gramy bezpieczeństwa, lecz na ich imple-
mentacji nie należy poprzestawać przy 
budowie programów bezpieczeństwa. Zde-
finiowane przez organizacje zajmujące 
się bezpieczeństwem pracowników jako 
sprzęt noszony w celu zminimalizowania 
narażenia na zagrożenia, środki ochrony 
osobistej są niezbędnym wyposażeniem 
zwiększającym bezpieczeństwo pracow-
ników. Najczęstszymi przykładami środ-
ków ochrony indywidualnej chroniących 
przed zagrożeniami elektrycznymi są ręka-
wice ochronne, okulary ochronne, osłony 
twarzy, wzmocnione nakrycia głowy, buty 
ochronne, ochrona słuchu, odzież ognio-
odporna oraz odzież odporna na działa-
nie łuku elektrycznego, taka jak nakrycia 
głowy, kombinezony, kamizelki i kombine-
zony na całe ciało.

Amerykańskie Centrum Kontroli 
i Zapobiegania Chorobom informuje, że 
ze środków ochrony osobistej korzysta 20 
milionów pracowników, a według Global 
Market Insights rynek środków ochrony 
osobistej osiągnie 67,6 miliarda dola-
rów do 2023 roku. Jak sugerują te liczby, 
środki ochrony osobistej mogą być sku-
teczne i niewątpliwie przyczyniają się do 
zapobiegania urazom i wypadkom śmier-
telnym. Nie oznacza to jednak, że prze-
stają istnieć zagrożenia. Chociaż środki 
ochrony osobistej są lepsze niż nic, to nie 
rozwiązują problemu wszystkich zagro-

żeń. Aby zmaksymalizować skutecz-
ność, należy koniecznie stosować ŚOO 
w połączeniu z innymi poziomami hierar-
chii. Zgodnie z procedurami bezpieczeń-
stwa kontrole administracyjne mają na 
celu zmianę zachowania pracowników, na 
przykład poprzez szkolenia, opracowywa-
nie procedur, egzekwowanie polityki oraz 
instalowanie znaków i etykiet ostrzegaw-
czych w celu zmniejszenia niebezpieczeń-
stwa związanego z zagrożeniami w miejscu 
pracy. Podobnie jak środki ochrony indy-
widualnej, są one stosowane głównie obok 
istniejących protokołów, gdzie zagrożenia 
nie są dobrze kontrolowane, oraz w każdej 
branży, w której pracownik jest narażony 
na kontakt z energią elektryczną. Niedro-
gie do wdrożenia i stosowania kontrole 
administracyjne wymagają wysiłku i prze-
strzegania przez kierownictwo i personel, 
aby były skuteczne. Dla wielu organiza-
cji jest to podstawowe narzędzie do zapo-
biegania urazom w miejscu pracy. W rezul-
tacie bezpieczeństwo pracowników zależy 
od tego, czy kontrole administracyjne są 
odpowiednio zaprojektowane, utrzymy-
wane i wdrażane przez personel. Panduit 
zdaje sobie sprawę, że większość firm sto-
suje dobrze znane praktyki zawodowe 
w zakresie środków ochrony osobistej 
i posiada pewien poziom kontroli admi-
nistracyjnych. Jednak nadal istnieje wiele 
sposobów, w jakie przedsiębiorstwa mogą 
wzmocnić i poprawić swoje programy bez-
pieczeństwa, kładąc większy nacisk na 
teorię zapobiegania wypadkom poprzez 
zmianę sposobu projektowania (prevention 
through design – PtD).

Kontrola inżynieryjna to większa 
skuteczność
Kontrole inżynieryjne stanowią środkowy 
szczebel hierarchii. Są bardziej skuteczne 
niż środki ochrony osobistej i kontrole 

Zrozumieć hierarchię kontroli
Skuteczne zapobieganie zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności rozwiązań bezpieczeństwa.
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administracyjne, ale technicznie mniej 
skuteczne niż eliminowanie i zastępowa-
nie. Jednakże sprzęt zgodny z tym pozio-
mem hierarchii i powyżej tego poziomu 
jest opracowywany w taki sposób, aby 
uwzględniał eliminację zagrożeń na etapie 
projektu. Według Amerykańskiego Kra-
jowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdro-
wia w Pracy (NIOSH): „Zapobieganie 
poprzez projektowanie obejmuje wszyst-
kie wysiłki mające na celu przewidywa-
nie i projektowanie zagrożeń dla pracow-
ników obiektów, metod pracy i operacji, 
procesów, sprzętu, narzędzi, produktów, 
nowych technologii i organizacji pracy. 
PtD koncentruje się na pracownikach, 
którzy wykonują projekty lub muszą pra-
cować z produktami projektu. Inicjatywa 
ta została opracowana w celu wspierania 
projektowania zagrożeń, najbardziej nie-
zawodnego i skutecznego rodzaju zapo-
biegania”. Innymi słowy, inżynierskie 
rozwiązania kontrolne, takie jak porty 
dostępu do danych i testery napięcia, 
zbudowane z uwzględnieniem zasad PtD, 
podzielają podstawową koncepcję, że eli-
minacja lub usunięcie zagrożenia są uwa-
żane za najskuteczniejsze rozwiązanie 
zapobiegające zagrożeniom.

Ocena poziomu bezpieczeństwa
Chociaż eliminacja lub zastąpienie są teo-
retycznie najskuteczniejszymi metodami 
zapobiegania, to jednak rzadko są one 
najbardziej praktyczne, a często wręcz 
nieosiągalne. Na przykład częstym zagro-
żeniem jest otwarcie zasilanej elektrycz-
nie obudowy, ale wykonywanie prac 
serwisowych bez zasilania urządzenia 
uniemożliwia jego zdiagnozowanie lub 
monitorowanie. Następną opcją w hierar-
chii piramidy sterowania jest „zastępo-
wanie”, druga pod względem skuteczno-
ści kontrola zagrożeń. Zastępstwo polega 
na zastąpieniu czegoś, co stwarza zagro-
żenie, czymś, co nie stwarza zagroże-
nia. Przykładem tego jest sprzęt odporny 
na łuk elektryczny. Zamiast używać tra-
dycyjnego sprzętu, takiego jak rozdziel-
nice i centra sterowania silnikiem (MCC), 
można wybrać i zainstalować na miej-
scu wersje tego sprzętu odporne na wyła-

dowania łukowe. Ta alternatywa zawiera 
materiał odporny na łuk elektryczny 
i zmniejsza narażenie na niebezpieczeń-
stwo porażenia poprzez skierowanie ener-
gii z dala od pracownika wykonującego 
zadanie, takie jak obsługa lub umieszcza-
nie wyłącznika w drzwiach szafy elek-
trycznej lub koło niej. Ponieważ „elimi-
nacja” jest najskuteczniejszym sposobem 
na eliminowanie zagrożeń, łatwą decy-
zją byłoby całkowite usunięcie wszelkiej 
energii w obudowie elektrycznej. Nie-
stety, w tym przypadku usunięcie całej 
energii z szafy sterowniczej nie pozwala 
na zdiagnozowanie lub monitorowa-
nie znajdujących się w niej urządzeń, 
w związku z czym eliminacja zazwyczaj 
nie jest możliwa w przypadku prac elek-
trycznych na terenie zakładu.

Patrząc w przyszłość
Wypadki z udziałem energii elektrycznej 
mogą spowodować uszkodzenie sprzętu, 
poważne obrażenia ciała lub śmierć. Ści-
słe zrozumienie hierarchii środków kon-

troli i gotowość do przyjęcia podejścia 
projektowego w celu poprawy bezpie-
czeństwa instalacji elektrycznych może 
pomóc specjalistom ds. bezpieczeństwa 
i kierownikom zakładów w skuteczniej-
szej ochronie pracowników przed obra-
żeniami elektrycznymi, niż poleganie 
wyłącznie na środkach kontroli admini-
stracyjnej i środkach ochrony indywidu-
alnej. Ponieważ technologie te są stwo-
rzone z myślą o nowoczesnym sprzęcie, 
specjaliści od instalacji i bezpieczeństwa 
będą mieli pewność, że ich personel jest 
lepiej chroniony. Personel wymagany 
do obsługi tej technologii często wykra-
cza poza standardową funkcję wykwali-
fikowanego elektryka i obejmuje stano-
wiska operatorów maszyn, personelu IT 
i innych. PE

Zach Ganster jest menedżerem produktu 
Prewencja przez projektowanie (PtD) 
w Panduit. Wspiera on i rozwija istniejące 
linie produktów, zwiększając tym samym 
przychody i rentowność.

� 

↑ Rys. 1. Istnieje pięć stopni hierarchii. Pierwsze z nich stanowią środki ochrony osobistej i kon-
trole administracyjne postrzegane jako najmniej wewnętrznie skuteczne. Pozostałe stopnie 
hierarchii są coraz skuteczniejszymi metodami zapobiegania zagrożeniom. Zdjęcie: Panduit
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 Rockwell Automation 

Rockwell Automation wprowadza PlantPAx 5.0 
– rozproszony system sterowania dla procesów 
hybrydowych i ciągłych

12 października b.r. firma Rockwell Automa-
tion wprowadziła nowy, rozproszony system 
sterowania (DCS) PlantPAx® 5.0. Ta najnow-
sza wersja DCS pomaga firmom wytwór-
czym wpływać na cykl życia ich zakładów 
produkcyjnych. Wykorzystując nowe funkcje 
i cechy systemu, tj.: skalowalność i uniwer-
salność, czyli możliwość zastosowania we 
wszystkich obszarach produkcyjnych mogą 
one wdrażać transformację cyfrową i popra-
wiać skuteczność operacyjną.

Nowe możliwości systemu PlantPAx® 
5.0. zaimplementowane w natywnych funk-
cjach kontrolera pomagają w cyfrowej 
transformacji procesu, zwiększają dostęp-
ność zasobów systemowych, zapewniają 
zgodność z wymaganiami w regulowanych 
branżach, a także umożliwiają wdrażanie 
analityki na wszystkich poziomach przedsię-
biorstwa. Intuicyjny schemat postępowa-
nia oraz zastosowanie wiodących w branży 
standardów cyberbezpieczeństwa  pomaga 
zespołom inżynierskim w projektowaniu, 
instalowaniu i obsłudze systemu DCS, skraca 
czas wdrożenia, a finalnie umożliwia zakła-
dom osiągać zyski w szybszym tempie.

„To dla nas wielka radość, że możemy 
zaoferować naszym klientom nowy system 
DCS PlantPAx 5.0” – powiedział Jim Winter, 

dyrektor ds. Globalnych Procesów w Roc-
kwell Automation. – „Nowe funkcje radykal-
nie zmieniły dotychczasowy system, a także 
pomogą naszym klientom obniżyć całkowite 
koszty projektowania oraz uruchomienia. 
Nowa funkcjonalność usprawni proces inte-
gracji systemu sterowania w przedsiębior-
stwie. Redukując koszt cyklu życia systemu 
i zmniejszając ryzyko operacyjne, wprowa-
dzamy innowacyjne metody do osiągnięcia 
większych korzyści przez użytkowników koń-
cowych.”

PlantPAx® 5.0.  to odpowiedź na oczekiwa-
nia klientów

Klienci procesowi oczekują systemu, który 
oferuje korzyści płynące ze współcze-
snych rozwiązań bez ograniczeń, jakie nie-
sie ze sobą tradycyjny DCS. W nowej wer-
sji 5.0 zostały wprowadzone istotne zmiany 
w następujących obszarach:

 • Odchudzenie systemu
Do rodziny Logix dołączyły nowe kontro-
lery procesowe, o największej  mocy obli-
czeniowej i wydajności, co uprościło archi-
tekturę nowego systemu PlantPAx. Ta 
zmiana prowadzi do zmniejszenia całkowi-
tego kosztu posiadania w całym cyklu życia 
systemu.

 • Spójność projektu
Natywne instrukcje procesowe wbudowane 
w oprogramowanie układowe kontrolera 
pomagają zespołom projektowym zmie-
nić podejście do strategii sterowania, które 
staje się spójne dla indywidualnych projek-
tów, a także wdrożeń w wielu lokalizacjach. 
Spójność upraszcza zarządzanie cyklem 
życia zainstalowanych systemów, gdy 
zespoły modernizują infrastrukturę swojej 
automatyki. Spójność obniża również całko-
wity koszt posiadania.

 • Skuteczność zespołów inżynierskich
PlantPAx 5.0 zapewnia użytkownikom 
uproszczenie projektowania i poprawę sku-
teczności operacyjnej. Programiści zaosz-
czędzą na konfigurowaniu instrumentów, 
alarmów oraz funkcji diagnostycznych ele-
mentów systemu. Operatorzy będą mieli 
szerszy dostęp do logiki sterowania w bez-
pieczny i chroniony sposób. Z kolei konser-
watorzy będą mieli kontrolowany dostęp w  
celu rozwiązywania problemów.

 • Certyfikat TÜV w zakresie 
cyberbezpieczeństwa
 Architektury systemu PlantPAx 5.0 posia-
dają certyfikat TÜV zgodny z międzynaro-
dowym standardem ISA-99 / IEC 62443-3-3, 
który zawiera wytyczne dotyczące wdraża-
nia systemu zabezpieczonego elektronicz-
nie. Implementacja certyfikowanego sys-
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Nowa technologia umożliwia detekcję trud-
nych do wykrycia obiektów oraz pozwala 
uprościć projekty instalacji. Czujnik E3AS-HL 
firmy OMRON niezawodnie wykrywa m.in. 
zakrzywione i błyszczące części samocho-
dowe o nieregularnych kształtach, a także 
wielokolorowe, błyszczące artykuły spożyw-
cze oraz opakowania.

Firma OMRON wprowadziła na rynek 
nowy czujnik laserowy E3AS-HL CMOS 
z pierwszą w branży technologią wykrywa-
nia, która znacznie poprawia możliwości 
detekcji. Niezawodna detekcja trudnych do 
wykrycia obiektów pozwala wyeliminować 
konieczność przygotowywania czasochłon-
nych projektów i wykonywania żmudnych 
regulacji przy oddawaniu sprzętu do użytku. 

Na skuteczność wykrywania konwen-
cjonalnych odbiciowych czujników foto-
elektrycznych wpływa kolor, materiał 
i powierzchnia obiektu, a do stworzenia 
projektu instalacji i wyregulowania czujni-
ków dla każdego obiektu docelowego są 
potrzebni doświadczeni pracownicy. To czę-
sto spotykany problem w przemyśle moto-
ryzacyjnym i spożywczym, gdzie wymagane 
jest wykrywanie różnych obiektów o złożo-
nych kształtach i błyszczących powierzch-
niach.

Nowy czujnik laserowy E3AS-HL CMOS 
niezawodnie wykrywa obiekty, których nie 
można wykryć za pomocą odbiciowych czuj-
ników fotoelektrycznych. Pierwszy w branży 
algorytm detekcji zapewnia wysoką czę-
stotliwość próbkowania — 10 000 razy na 

sekundę — a jedyna w swoim rodzaju funk-
cja przetwarzania zbiorczego firmy OMRON 
zwiększa czułość poprzez wzmacnia-
nie nawet najmniejszych odbić światła od 
obiektu. Technologia produkcji dostosowuje 
położenie soczewki odbierającej światło 
w czujniku do poziomu mikrometra, umoż-
liwiając niezawodne wykrywanie obiektów 
o dowolnym kolorze i kształcie, jak również 
wykonanych z dowolnego materiału. 

Dzięki tym technologiom czujnik E3AS-
-HL niezawodnie wykrywa zakrzywione 
i błyszczące części samochodowe o niere-
gularnych kształtach oraz wielokolorowe 
i błyszczące artykuły spożywcze i opakowa-
nia. Czujnik E3AS-HL może zastąpić odbi-
ciowe czujniki fotoelektryczne i znacznie 
skrócić czas regulacji położenia i kąta mon-
tażu oraz wartości progowych.
Najważniejsze cechy:
 • Niezawodna detekcja trudnych do wykrycia 
obiektów pozwalająca skrócić czas projekto-
wania i oddawania sprzętu do eksploatacji
 • Większa elastyczność konstrukcji sprzętu 
skracająca czas projektowania
 • Powłoka przeciwporostowa na powierzchni 
detekcyjnej zapewniająca stabilną pracę 
nawet w trudnych warunkach (zgłoszony 
wniosek patentowy)
 • Wyświetlacz OLED i funkcja uczenia umożli-
wiające łatwe i szybkie wprowadzanie opty-
malnych ustawień

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie internetowej firmy OMRON.

 www.omron.pl

 OMRON 

Firma OMRON wprowadza na rynek czujnik laserowy 
E3AS-HL

temu daje gwarancje działania  z najwyższą 
wydajnością przy minimalnym zagrożeniu 
utraty cyberbezpieczeństwa .

 • Funkcje analityczne
-  Firmy produkcyjne doceniają wartość sys-

temów analitycznych  i uwzględniają je 
w strategii osiągania zysków w opera-
cjach procesowych. System PlantPAx 5.0 
ma specjalnie zbudowane struktury, które 
w łatwy sposób łączą bieżące i historyczne 
dane z DCS z narzędziami do raportowa-
nia i analityki.

-  Funkcje analityczne wprowadzają nowe 
możliwości, choćby rozszerzoną rzeczy-
wistość, która opisuje proces produkcji 
zgodnie ze strategiami sterowania pracą 
zakładu.

-  Funkcje analityczne pozwala na zastoso-
wanie zaawansowanych pakietów stero-
wania wykorzystujących modele predyk-
cyjne w aplikacjach procesowych, takich 
jak: soft sensors, wykrywanie anomalii lub 
sterowanie predykcyjne.

Nowy system PlantPAx pozwoli produ-
centom realizować zadania cyfrowej trans-
formacji, uwolni potencjał i zmniejszy cał-
kowite koszty na wszystkich etapach cyklu 
życia zakładu. Więcej informacji o systemie 
DCS PlantPAx 5.0 można znaleźć na stronie 
rok.auto/plantpax. 
 www.rockwellautomation.com/pl
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Panasonic nawiązał współpracę z firmą YOTTA – wiodącym 
dostawcą oprogramowania i usług w obszarze internetowego 
zarządzania zasobami komunalnymi i infrastrukturą. W ramach 
współpracy opracowana przez YOTTA aplikacja Alloy będzie 
dostępna wraz z urządzeniami TOUGHBOOK. Rozwiązanie umoż-
liwi korzystanie z danych oraz najnowszych technologii czujni-
ków i IoT w celu sprawniejszego realizowania zadań, jak np. zarzą-
dzanie odpadami i recykling, zarządzanie terenami zielonymi, 
sprzątanie ulic, zarządzanie autostradami, flotą pojazdów i nieru-
chomościami, a także inspekcje i licencje w obszarze ochrony śro-
dowiska.

Stworzona przez YOTTA platforma Alloy zapewnia integrację 
procesów dzięki łączności pomiędzy systemami i pracownikami 
a zasobami (które mogą obejmować dowolne zasoby, jak uliczne 
latarnie i kosze na śmiecie, ale również 
poszczególne nieruchomości czy drzewa 
w parku). Dzięki temu rozwiązanie umożli-
wia optymalizację wyników operacyjnych 
i podniesienie efektywności. Alloy może 
przykładowo odbierać zgłoszenia serwi-
sowe, automatycznie uruchamiać procesy 
zatwierdzania i przeglądu oraz generować 
zlecenia, które są optymalizowane na pod-
stawie dostępności sprzętu, pojazdów, pra-
cowników i miejsca wykonania usługi.

Pracownicy mobilni wyposażeni 
w wytrzymałe tablety lub inne przeno-
śne urządzenia z serii TOUGHBOOK z sys-
temem operacyjnym Android mogą otrzy-
mywać automatyczny harmonogram prac 
z funkcjami optymalizacji trasy, raportowa-
nia i informacji zwrotnych. Jednocześnie 
urządzenia Panasonic z serii TOUGHBOOK 
przystosowane są do pracy w każdych 
warunkach, dzięki wytrzymałej obudowie, wyświetlaczom czy-
telnym również w świetle słonecznym, a także licznym funkcjom 
i urządzeniom peryferyjnym, które ułatwiają pracę w terenie.

– Zarządzanie zasobami przez Internet to podstawa dla władz 
lokalnych i innych organizacji, które chcą skuteczniej i wydaj-
niej realizować swoje usługi – mówi Anique Bravenboer, Alliance 
Manager w firmie YOTTA.

– Gdy chodzi o bieżące zarządzanie odbiorem śmieci, konser-
wację latarni ulicznych czy pielęgnację drzew, aplikacja Alloy jest 
idealnie zaprojektowana do obsługi złożonych danych, co ułatwia 
pracę każdemu – od dyspozytorów w centrali aż po pracowników 
w terenie.

Alloy i wzmocnione urządzenia TOUGHBOOK zapewniają fir-
mom i organizacjom z branży usług środowiskowych różnorodne 
korzyści.

Gospodarka odpadami i recykling – oprogramowanie służące 
do monitorowania realizacji zadań i otrzymywania aktualizacji od 

zespołów odbierających śmieci. Możliwość stworzenia automa-
tycznych odpowiedzi na zgłoszenia wraz z przekazywaniem powia-
domień użytkownikom. Import danych i informacji z innych obsza-
rów działań, istotnych dla zarządzania odpadami, jak planowane 
roboty drogowe czy rozkłady jazdy w transporcie publicznym.

Tereny zielone – możliwość tworzenia standardowych zadań 
i kontroli. Przydzielanie czasu i zasobów do poszczególnych zadań. 
Prosta kontrola i zarządzanie budżetem na bieżące prace.

Zarządzanie flotą pojazdów – dostęp mobilnych zespołów do 
danych w czasie rzeczywistym oraz łączność z centralą. Możliwość 
zarządzania zadaniami przez dyspozytora w ramach przydziela-
nia czynności znajdującym się najbliżej pracownikom lub pojaz-
dom. Planowanie cyklicznych kontroli i działań w zarządzaniu flotą 

wraz z budżetem dla każdego pojazdu i obszaru usług. Zarządza-
nie pojazdami wypożyczonymi w celu prowadzenia pełnej wyma-
ganej dokumentacji dla takich zasobów.

Zarządzanie autostradami – dostęp do informacji o harmono-
gramie prac oraz raporty z ich wykonania w czasie rzeczywistym. 
Bezpośrednie zgłaszanie czasu pracy i kosztów remontów w sys-
temach fakturowania. Zapis obrazów i filmów dokumentujących 
stan zasobów dla potrzeb archiwalnych.

Kontrole i licencje środowiskowe – zapisywanie i zarządza-
nie harmonogramem wizytacji i zadań. Archiwum korespon-
dencji z klientami, w tym realizowanych zleceń. Raportowanie 
i wymagane informacje zwrotne. Prowadzenie zaplanowanych 
i doraźnych kontroli przez pracowników mobilnych. Zarządzanie 
zadaniami zleconymi, jak kontrole sanitarno-epidemiologiczne, 
kontrole poziomu hałasu i innych zakłóceń, kontrole poziomu 
zanieczyszczenia na zlecenie władz lokalnych, a także udzielanie 
licencji.

 
 www.weareyotta.com/software/alloy/

 YOTTA

Panasonic we współpracy z Yotta – kompleksowe rozwiązanie 
do zarządzania zasobami
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IIoT wymusza zmianę podejścia  
do kwestii bezpieczeństwa
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) już niebawem może stać się jednym z tych czynników, które będą 
wywierały największy wpływ na cyberbezpieczeństwo systemów produkcyjnych i systemów sterowania.

C yfryzacja infrastruktury przemy-
słowej cały czas postępuje, co 
sprawia, że zaczyna ona mieć 

realny wpływ na bezpieczeństwo przedsię-
biorstw. Świadczą o tym wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez ARC Advisory 
Group na zlecenie firmy Kaspersky: 55% 
badanych przedsiębiorstw stwierdziło, że 
to właśnie Przemysłowy Internet Rzeczy 
(IIoT) w największym stopniu determino-
wać będzie bezpieczeństwo cybernetyczne 
systemów produkcyjnych i przemysło-
wych systemów sterowania.

Na pytanie, które technologie cyfrowe 
będą wywierały wpływ na tradycyjne 
systemy automatyki, najwięcej, bo 55% 
ankietowanych odpowiedziało, że do 
grupy tej zaliczyłoby chmurę, przetwa-
rzanie brzegowe i komponenty systemów 
produkcyjnych połączone z Internetem. 
Autorzy raportu twierdzą, że wysokie 
miejsce chmury i przetwarzania brze-
gowego ma konotacje psychologiczne: 
mimo że przetwarzanie danych w chmu-
rze dowiodło już swojej niezawodności 
w innych obszarach zastosowań, w prze-
myśle nadal budzi obawy związane z bez-
pieczeństwem.

Jak wynika z raportu, 20% ankieto-
wanych wskazało na istotną rolę zda-
rzeń związanych z Internetem Rzeczy, jed-
nocześnie podkreślając, że wciąż brakuje 
efektywnych metod zwalczania zagrożeń 
generowanych przez IoT. Może to niepo-
koić, biorąc pod uwagę, że przedsiębior-
stwa przemysłowe są na etapie inten-

sywnego wdrażania standardów cyfro-
wych i rozwiązań z zakresu Przemysłu 
4.0. Nawet mimo spowolnienia gospodar-
czego spowodowanego epidemią Covid-19 
digitalizacja wciąż postępuje, zaś rosną-
cej liczbie projektów z zakresu cyfryzacji, 
w tym Przemysłowego Internetu Rzeczy, 
towarzyszy równoległy wzrost świadomo-
ści związanych z nią niebezpieczeństw. 

Jedno na pięć przedsiębiorstw uznało 
ataki na Przemysłowy Internet Rzeczy 
(IIoT) za jeden z głównych problemów 
z zakresu cyberbezpieczeństwa – więk-
szy niż naruszenie ochrony danych (15%) 
czy ataki na łańcuch dostaw (15%). Ich 
przedstawiciele byli świadomi, że rozwią-
zanie owego problemu wymaga zaanga-
żowania specjalistów ds. bezpieczeństwa. 
Świadczy o tym fakt, że 44% badanych 
firm zadeklarowało, że ich personel ds. 
bezpieczeństwa IT właśnie pracuje nad 
zapewnieniem właściwej ochrony cyfro-
wych systemów produkcyjnych.

Raport dowiódł jednak jeszcze jed-
nej ważnej rzeczy: nie wszystkie przedsię-
biorstwa są gotowe na sprostanie zagro-
żeniom związanym z IoT. Tylko 19% 
z nich wdrożyło aktywny monitoring sieci 
i ruchu sieciowego, a jedynie 14% zaczęło 
stosować systemy wykrywania anoma-
lii sieciowych, a więc rozwiązania, które 
umożliwiają zespołom ds. bezpieczeństwa 
śledzenie nieprawidłowości i złośliwych 
działań w sieciach IoT.

– Duża część przedsiębiorstw dąży 
jedynie do zwiększenia liczby inteligent-
nych systemów i urządzeń połączonych 
z siecią, nie myśląc o tym, że powinny 
one być nie tylko efektywne, ale i efek-
tywnie chronione – podkreśla Grigory 
Sizov, szef jednostki biznesowej Kasper-

skyOS. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, 
ochrona taka powinna zostać uwzględ-
niona już w momencie rozpoczęcia pro-
jektu, a w przypadku niektórych firm 
powinna zostać wdrożona natychmiast. 
Aby wykluczyć możliwość ataku, kom-
ponenty IIoT muszą być natywnie bez-
pieczne. W połączeniu z monitoringiem 
ruchu sieciowego i innymi metodami 
ochrony zabezpieczy to cały system już 
na etapie projektowania, co sprawi, że 
będzie on odporny na cyberataki.

Aby zapewnić, że systemy IIoT są 
efektywne i bezpieczne, przedsiębiorstwa 
powinny:

 → zastanowić się nad metodami ich ochrony 
już na etapie implementacji IIoT i wdro-
żyć dedykowane środki bezpieczeństwa,

 → ocenić stan zabezpieczeń urządzenia przed 
jego montażem; najlepiej wybierać rozwią-
zania posiadające certyfikaty bezpieczeń-
stwa cybernetycznego i wyroby tych pro-
ducentów, którzy przykładają dużą wagę 
do bezpieczeństwa danych,

 → przeprowadzać regularne audyty bezpie-
czeństwa i dostarczać zespołowi ds. bez-
pieczeństwa systemów IoT aktualne dane 
na temat zagrożeń,

 → ustanowić procedury pozyskiwania infor-
macji o istotnych lukach w oprogramowa-
niu i aplikacjach oraz o dostępnych aktu-
alizacjach, aby zapewnić odpowiednią 
i szybką reakcję na zdarzenia,
wdrożyć rozwiązania z zakresu cyberbez-
pieczeństwa, mające na celu analizę ruchu 
sieciowego, wykrywanie anomalii i zapo-
bieganie atakom na sieć IoT, a następnie 
włączyć ową analizę do systemu bezpie-
czeństwa sieciowego przedsiębiorstwa..

CE
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— 
Analizatory Navigator serii 500 i 600
Kilkadziesiąt lat doświadczenia w pomiarach wody   
w obiegu wodno-parowym w przemyśle energetycznym 

ABB jako jeden z światowych liderów produkujących aparaturę kontrolno-pomiarową  
i analitykę w swoim portfolio posiada i rozwija analizatory dedykowane do pomiarów 
parametrów jakościowych wody w obiegu wodno-parowym w przemyśle 
energetycznym. Analizatory serii Navigator 500 oraz 600 umożliwiają dokładny   
i ciągły pomiar zawartości krzemionki, fosforanów, sodu, hydrazyny oraz tlenu 
rozpuszczonego w wodzie w celu zwiększenia niezawodności instalacji w całym 
obiegu wodno-parowym.   
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary

Okładka CE 11-12-2020 Rev 0.indd   1 2020.11.04   09:49:46


