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OD WYDAWCY

W ostatnim czasie powstało wiele artykułów na temat COVID-19 i tego, jak ta 
największa od stu lat pandemia wpłynęła na branżę przemysłową. Niewątpliwie 
stała się ona asumptem do wprowadzenia wielu zmian w procesach produkcji 
– od mało zaawansowanych technologicznie, takich jak jednokierunkowe ciągi 
komunikacyjne wymuszające ruch w jedną stronę, po prawdziwe techniczne 

innowacje, jak choćby systemy zdalnego monitorowania IIoT oparte na chmurze, które umożliwia-
ją nadzorowanie procesów produkcyjnych „bez wychodzenia z domu”. Biorąc pod uwagę ogromną 
złożoność procesów produkcji w dobie pandemii, wydaje się, że tematów na artykuły jeszcze dłu-
go nam nie zabraknie – i Control Engineering nie jest tu wyjątkiem. Dlatego w pierwszym wydaniu  
w 2021 r. poświęcamy tej problematyce sześć artykułów, omawiając m.in. takie kwestie, jak wpływ 
pandemii na tempo automatyzacji i cyfryzacji fabryk czy sposoby, w jakie inne kraje, np. Chiny czy 
USA, wykorzystują symulacje i robotykę do odciążenia pracowników i przezwyciężenia największych 
wyzwań produkcyjnych związanych z pandemią.

Na temat przewodni tego numeru wybraliśmy jedno z istotnych wyzwań, z którymi muszą się dziś 
mierzyć inżynierowie automatycy, tj. rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową systemów obsłu-
gi linii produkcyjnych. W czasach, gdy produkcja w coraz większym stopniu bazuje na programach 
uruchamianych i obsługiwanych z poziomu sterowników, a sterowniki te wymagają dostarczania co-
raz większej ilości danych, automatycy muszą zadać sobie pytanie, ile mocy obliczeniowej potrzebuje 
ich system i co można uznać za moc wystarczającą. Kwestię tę porusza artykuł na s. 55, w którym 
wyjaśniamy różnicę między komputerami jedno- i wielordzeniowymi oraz zalety, jakie daje połącze-
nie centralnego systemu sterowania z możliwościami technologii wielordzeniowej. Z kolei w artykule 
„Ewolucja PLC: w kierunku nowych funkcji i większej wydajności” na s. 42 omawiamy funkcjonal-
ności oferowane przez nowoczesne sterowniki PLC, takie jak integracja z systemami robotycznymi 
czy sztuczna inteligencja. Zaś w artykule „Inteligentne sterowniki brzegowe” na s. 48 zastanawiamy 
się, jaki zestaw umiejętności potrzebny jest do obsługi tego ważnego i stale rozwijającego się obszaru 
przetwarzania danych produkcyjnych.

Co łączy te wszystkie technologie? Zarówno modernizacja sterowników PLC, jak i automatyza-
cja produkcji wymagają kompetentnych integratorów. Z tego względu w artykule „Integrator w akcji: 
sześć kroków do wymiany przestarzałych urządzeń sterowniczych” na s. 60 publikujemy kilka wska-
zówek, które mogą pomóc integratorom w modernizacji wyposażenia parku maszynowego przedsię-
biorstwa. Pozostając w temacie integracji systemów automatyki, zachęcamy także do lektury materiału 
firmy AIUT – jednego z wiodących integratorów na polskim rynku automatyki – zamieszczonego 
w dziale „Produkty”, który porusza temat autonomicznych robotów oraz ich wpływu na elastyczność 
produkcji.

W 2020 r. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w stosunku do 2019 r. o 11%. A to dowodzi, 
że polskie firmy produkcyjne dobrze radzą sobie z wyzwaniami doby pandemii i dzięki konsekwent-
nemu wdrażaniu środków automatyki i robotyki mają szansę wyjść z niej niemal bez szwanku. Miej-
my nadzieję, że ów trend wzrostowy będzie nam towarzyszył także w 2021 r.

Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 
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Kryzys COVID-19 uderzył w obszar innowa-
cji w okresie jego rozkwitu. W 2018 r. globalne 
wydatki na badania i rozwój (R&D) wzrosły 
o 5,2%, czyli znacznie szybciej niż wzrost glo-
balnego produktu krajowego brutto (PKB). 
Inwestycje Venture Capital i wykorzystanie 
własności intelektualnej (IP) były na rekordo-
wo wysokim poziomie – pokazuje najnowszy 
raport Global Innovation Index 2020 Who will 
finance innovations?, którego partnerem me-
rytorycznym jest Dassault Systèmes. 

Jakie wnioski wyciągną przedsiębiorstwa 
po fazie przestoju i niepewności wywołanej 
pandemią COVID-19? Czy wystarczy środków 
i determinacji do inwestowania w nowe tech-
nologie? Raport pokazuje, że jednym ze skut-
ków obecnego kryzysu jest stymulowanie za-
interesowania innowacyjnymi rozwiązaniami 
w zakresie ochrony zdrowia, ale także w takich 
obszarach, jak zdalna praca czy edukacja, han-
del elektroniczny i rozwiązania mobilne. 

Potencjał innowacji 
Raport Who will finance innovations? podkre-
śla, że pandemia nie zmieniła tego, że potencjał 
przełomowych technologii i innowacji wciąż 
jest ogromny. Największe firmy i przedsiębior-
stwa powinny kontynuować prace badawczo-
-rozwojowe oraz inwestować w innowacyjność 
w dążeniu do zapewnienia konkurencyjności 
w przyszłości. Na przykład wiele czołowych 
firm R&D z sektora technologii informacyjnych 
posiada ogromne rezerwy gotówkowe, a dąże-
nie do cyfryzacji wzmocni innowacyjność tych 
firm. Sektor farmaceutyczny i biotechnologicz-
ny prawdopodobnie doświadczy wzrostu w za-
kresie R&D w wyniku ponownego skupienia się 
na badaniach i rozwoju w dziedzinie zdrowia. 
Inne kluczowe sektory, takie jak transport, będą 
musiały szybko dostosować się do zyskującej na 
znaczeniu „czystej energii”. Co więcej, kryzys 
spowodowany COVID-19 może również zapo-
czątkować innowacje w organizacji pracy w fir-
mach oraz wpłynąć na reorganizację produkcji 
na poziomie lokalnym i globalnym. 

Autorzy raportu wskazują, że uwolnienie 
powyższego potencjału jest obecnie niezbędne 
i wymaga wsparcia rządowego, a także modeli 

ścisłej współpracy i ciągłych inwestycji sektora 
prywatnego w innowacje.

Szwajcaria liderem innowacji – 
Europa na prowadzeniu
Indeks GII kładzie największy nacisk na ana-
lizę krajów i regionów wyróżniających się pod 
względem innowacyjności. Podobnie jak w po-
przednich latach, czołowe miejsce w rankin-
gu należy do Szwajcarii. Na drugim miejscu 
znalazła się Szwecja, na trzecim – USA. Pol-
ska uplasowała się na 38. pozycji w rankingu 
światowym i 25. wśród krajów europejskich, co 
stanowi awans o jedno miejsce w stosunku do 
poprzedniego roku. Indeks wskazuje również, 
że innowacyjność Polski koresponduje z pozio-
mem rozwoju naszej gospodarki. Europa znaj-
duje się na szczycie światowego rankingu od 
lat – w ogólnym zestawieniu aż 16 na 25 czo-
łowych pozycji w rankingu należy do państw 
europejskich, co pokazuje duży potencjał inno-
wacyjności w Europie.

Sześć wniosków Globalnego 
Indeksu Innowacji
Na podstawie zebranych danych analitycy 
opracowujący Indeks GII 2020 sformułowali 
następujące obserwacje:  

1.   Kryzys COVID-19 wpłynie na innowa-
cje – aby uzdrowić sytuację, potrzebne 
jest zaangażowanie rządów i sektora 
prywatnego w rozwój innowacyjności

2.   Poziom finansowania innowacji spada 
w czasie obecnego kryzysu, ale jest na-
dzieja na stopniowe odbicie. Co ważne, 
główne obszary zainteresowania innowa-
cjami obejmują dziś dziedziny: ochrony 
zdrowia, edukacji online, Big Data, han-
dlu elektronicznego i robotyki.

3.   Globalny krajobraz innowacji ulega 
zmianie: Chiny, Wietnam, Indie i Fili-
piny stale umacniają swoją pozycję.

4.   Kraje rozwijające się wykazują znako-
mite wyniki w wybranych obszarach 
innowacyjności.

5.   Podziały regionalne wciąż są silne, jed-
nak niektóre gospodarki mają znaczny 
potencjał innowacyjności.

6.   Innowacje koncentrują się na poziomie 
klastrów naukowo-technologicznych 
w wybranych gospodarkach o wysokim 
dochodzie, a także w Chinach. Naj-
więcej klastrów znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych (25), następnie w Chi-
nach (17), Niemczech (10) i Japonii (5). 

Globalny Indeks Innowacyjności (GII) jest 
publikowany corocznie od 2007 r. i stanowi 
przewodnik dla decydentów politycznych i biz-
nesowych w zakresie innowacji na świecie. In-
deks GII analizuje 131 krajów i gospodarek na 
całym świecie i jest wspierany przez renomo-
wanych partnerów, którzy dzięki swojej wie-
dzy mogą wnieść cenny wkład w identyfikację 
i promocję innowacji. n

Polska na 38. miejscu w globalnym rankingu GII i 25. wśród krajów europejskich 

DASSAULT SYSTÈMES

Global Innovation Index 2020: jaka będzie 
przyszłość innowacji?
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Transition Technologies PSC oferuje zaawan-
sowane i globalne rozwiązania ICT dla prze-
mysłu. W swojej działalności skupia się na 
rozwiązaniach, które w sposób kompleksowy 
wykorzystują nowoczesne technologie  (tj. Au-
gmented Reality, Connected Product Lifecycle 
Management, Internet of Things czy Cloud 
Solutions), dzięki czemu mogą przeprowadzić 
partnerów przez cały proces cyfrowej transfor-
macji.  

– Sytuacja jest nietypowa i pozornie nie-
sprzyjająca otwieraniu nowego oddziału, ale 
wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby udowod-
nić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Rynek nie-
miecki jest dla nas kluczowy i utworzenie tam 
nowej spółki planowaliśmy od dawna. Wraz 
z pierwszymi sygnałami końca zawirowań na 
rynkach międzynarodowych postanowiliśmy 
więc postawić ten ostatni krok. W naszej stra-
tegii chcemy być firmą globalną  – posiadamy 
już spółki i oddziały we Francji, USA czy na 
Tajwanie. Kluczem w osiągnięciu tego celu jest 
posiadanie świetnego lokalnego zespołu, który 
potrafi przejąć inicjatywę i nakierować biznes 
na właściwe tory – mówi Szymon Bartkowiak, 
CEO Transition Technologies PSC.

Rolę Country Managera objął Stefan Zei- 
ler, który odpowiedzialny jest za zwiększanie 
pozycji na rynku niemieckim, budowanie rela-
cji z partnerami biznesowymi oraz rozbudowę 
spółki Transition Technologies PSC Germany 
GmbH.

– Podejmując decyzję o dołączeniu do ze-
społu TT PSC zwróciłem przede wszystkim 
uwagę na to, że na tle innych globalnych inte-
gratorów wyróżniamy się ogromną determina-
cją, wiedzą, doświadczeniem, pasją oraz moż-
liwościami, które oferujemy również naszym 
partnerom biznesowym. Niemieccy klienci 
potrzebują takich kompetencji i modelu współ-
pracy, w którym jeden partner będzie mógł 
wesprzeć ich na każdym etapie cyfrowej trans-
formacji – zarówno swoją wiedzą, jak i umie-
jętnościami. Cieszę się, że mogę być częścią tej 
firmy i wesprzeć ją w zwiększeniu aktywności 
na rynku DACH – mówi Stefan Zeiler, Co-
untry Manager Transition Technologies PSC 
Germany GmbH.

TRANSITION TECHNOLOGIES

Międzynarodowa ekspansja Grupy  
Transition Technologies – czas pandemii  
to szansa dla polskich firm IT

– Oczywiście cały czas Polska i nasi rodzimi 
programiści są naszym zapleczem usługowym 
i developerskim. Nieustannie jednak rozwija-
my się i zmieniamy, więc współpracuje z nami 
coraz więcej pracowników i menedżerów z in-
nych krajów. Otwiera to dla nas zupełnie nowe, 
emocjonujące wyzwania – mówi prof. Konrad 
Świrski, prezes Grupy Kapitałowej Transition 
Technologies. 

GK TT nieprzerwanie rośnie od 30 lat. 
W ostatnim roku wartość sprzedaży wygene-
rowana przez wszystkie spółki w ramach Gru-
py zwiększyła się o ok. 25% i przekroczyła 430 
mln zł. – Nie ma innej drogi dla IT niż konku-
rowanie na rynkach światowych. Jeśli ktoś chce 
być tylko lokalnym graczem, wcześniej czy póź-
niej dotrze do nieprzekraczalnych barier w roz-
woju – dodaje Świrski. 
� n

Nowy oddział elementem 
szerszej strategii grupy 
i przykładem trendu globalizacji 
polskich firm IT
Grupa Kapitałowa Transition Technologies 
koncentruje się na międzynarodowym rozwo-
ju zarówno w Europie, jak i w USA czy Azji. 

Grupa Kapitałowa Transition Technologies systematycznie rozbudowuje 
swoje struktury na całym świecie, stając się firmą międzynarodową. Właśnie 
otworzyła w Niemczech oddział jednej ze spółek Grupy – Transition 
Technologies PSC. Nowy podmiot, Transition Technologies PSC Germany 
GmbH z siedzibą w Monachium, odpowiedzialny będzie za rozwój i 
dostarczanie kompleksowych usług i systemów informatycznych dla firm 
przemysłowych na rynku niemieckim. 

 
GK TT nieprzerwanie  
rośnie od 30 lat. W ostatnim 
roku wartość sprzedaży 
wygenerowana przez 
wszystkie spółki w ramach 
grupy zwiększyła się  
o ok. 25% i przekroczyła  
430 mln zł.
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Każdy, kto zastanawiał się nad tym, dlaczego 
w ostatnich latach tak dużo mówi się o Przemyśle 
4.0 i czy przypadkiem nie jest to marketingowy 
slogan, powinien zwrócić uwagę na polski od-
dział globalnego dostawcy części do samocho-
dów – firmę Katcon. W ostatnim czasie poziom 
automatyzacji w fabryce spółki w Błoniu znaczą-
co wzrósł. Na pierwszy rzut oka cel inwestycji jest 
jasny: zwiększenie mocy produkcyjnych. Ale nie 
tylko, bo ma być też zwinnie i elastycznie.

Rozwój firmy Katcon wydaje się wręcz 
podręcznikowy. Producent przebył drogę od 
lokalnego wytwórcy jednego produktu do glo-
balnego dostawcy katalizatorów i układów wy-
dechowych. Dziś firma jest wiodącym dostawcą 
dla czołowych koncernów motoryzacyjnych. 
By to osiągnąć, Katcon potrzebował niespełna 
trzech dekad. W tym czasie spółka z Meksyku 
rozwinęła nie tylko swoje portfolio produkto-
we, ale także zainwestowała w budowę nowych 
zakładów i pojawiła się na kolejnych rynkach. 
Jedną z najważniejszych lokalizacji koncer-
nu jest fabryka w Polsce, która specjalizuje się 
w katalizatorach do samochodów osobowych. 
W 2016 roku zakład w podwarszawskim Bło-
niu rozpoczął projekt dostaw katalizatorów na 
rynki europejskie i północnoamerykańskie. 
Aby usprawnić produkcję, zdecydowano się na 
zautomatyzowanie procesu spawania.

Polacy testują
- Polski sektor wytwórczy w coraz większym 
stopniu przekonuje się do technologii, które po-
zwalają uelastycznić linię produkcyjną. W dobie 
rosnącej konkurencji, automatyzacja pozwala 

dostosować działalność do otoczenia rynkowego, 
które obecnie zmienia się wyjątkowo szybko  – 
mówi Robert Mrozik z biznesu robotyki ABB 
w Polsce. To właśnie rozwiązania robotyczne 
oferowane przez szwajcarsko-szwedzki koncern 
wybrał Katcon.

Postawiono na FlexArc – ustandaryzowane 
rozwiązanie, które pozwala w krótkim czasie 
zwiększyć lub zmniejszyć produkcję. To tech-
nologiczno-produkcyjny kombajn: robot, po-
zycjoner, sprzęt spawalniczy i oprogramowanie 
do sterowania ruchem w ramach jednej wspól-
nej platformy. 

W podwarszawskim Błoniu wykorzystywa-
nych jest aż 27 cel spawalniczych FlexArc ABB. 
Korzyści z wdrożenia tych urządzeń w Polsce 
okazały się na tyle dobre, że Katcon rozważa za-
stosowanie takich cel również w innych swoich 
lokalizacjach. 

Zaprojektowaną w Centrum Aplikacji Zro-
botyzowanych ABB w Czechach celę można 
łatwo replikować. Oznacza to, że operator jest 
w stanie szybko i bez problemu wgrać program 
z zainstalowanych już cel i wykorzystać ten sam 
szablon w nowym urządzeniu. Takie rozwiąza-
nie można zastosować w każdej fabryce Katcon. 
Dla firmy, która posiada zakłady produkcyjne 
w różnych częściach świata, to duże ułatwienie, 
pozwalające zaoszczędzić czas, środki i dodat-
kową pracę załogi.

Plusy standaryzacji
Dzisiaj swoje szanse na rynku zwiększają te fa-
bryki, które dzięki automatyzacji i cyfrowym 
rozwiązaniom są w stanie w krótkim czasie 
„przestawić” swoją produkcję. – Jeszcze nigdy 
produkcja nie była tak dopasowana do oczeki-
wań klienta. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. 
Odbiorcy chcą być traktowani indywidualnie, te 
oczekiwania siłą rzeczy dotyczą również prze-
mysłu – tłumaczy Mrozik. –W tym przypadku 
standaryzacja i wykorzystanie programowania 
offline pozwala w stosunkowo prosty sposób do-
pasować proces produkcji do potrzeb nowego pro-
jektu czy nowego klienta. 

Coraz bardziej upomina się o to znajdujący 
się pod wpływem koronawirusa rynek. Zmie-
niają się wolumeny produkcyjne i czas niezbęd-

ny do wdrożenia nowych projektów. Wytwórcy 
dobitnie przekonują się, że coś zainstalowane 
w ich zakładzie „na miarę”, na potrzeby projek-
tu X, będzie trudno wykorzystać w sposób efek-
tywny na potrzeby nowego projektu Y, który 
może pojawić się z dnia na dzień. Dzięki stan-
daryzacji zakład może dowolnie rotować oprzy-
rządowaniem i programami, a w przyszłości 
nawet transfer linii produkcyjnej nie będzie 
stanowić dużego wyzwania, ponieważ będzie 
można wykorzystać cele zrobotyzowane oparte 
na tych samych komponentach co wcześniej. 

Katcon w dłuższym okresie nie ma zagwa-
rantowanego konkretnego zapotrzebowania na 
dany produkt ze strony konkretnego klienta. 
Dzięki wdrożeniu aplikacji zrobotyzowanych, 
produkcja stała się bardziej elastyczna. Opera-
torzy mogą szybko dostosować poszczególne 
cele do wytwarzania nowych elementów i wy-
korzystywać jeden szablon na potrzeby produk-
tów dla różnych klientów.

– Identyczne gniazda produkcyjne mogą 
powstawać w dowolnej fabryce Katcon na całym 
świecie, co pozwala nam skrócić czas wdrażania 
konkretnego projektu. Z naszego punktu widze-
nia, istotne jest zaspokojenie zmiennych wyma-
gań zgłaszanych przez klientów. Potrzebowaliśmy 
rozwiązania, które zmniejszałoby niepewność 
w tym obszarze – powiedział Carlos Garza, 
Head of Manufacturing w Katcon Polska.

Jak to działa?
Fabryka w Błoniu wykorzystuje kilka rodzajów 
cel spawalniczych, ale tylko jeden typ robota 
spawalniczego: IRB 2600. Z jednej strony po-
zycjonera operator dostarcza części, a z drugiej 
robot rozpoczyna spawanie. Po zakończeniu 

ABB

W Błoniu umieją inwestować  
w produkcję
Przemysł 4.0 pod wpływem koronawirusa podąża w kierunku standaryzacji



Urządzenia do odpylania są 
kluczowym elementem ogra-
niczania wpływu produkcji 
stali na środowisko. Obiekty 
te, charakteryzujące się dużymi 
gabarytami, filtrują powietrze 
podczas produkcji stali, oczysz-
czając je i przywracając mu 
kondycję sprzed rozpoczęcia 
procesu produkcji. Oczyszczo-
ne powietrze można następ-
nie uwolnić bez negatywnego 
wpływu na środowisko.

Firma Rockwell Automa-
tion dostarczy niezbędne napędy, a tak duże 
przedsięwzięcie niewątpliwie będzie wymaga-
ło zastosowania dużych silników. W ramach 
programu Intelligent Package Power (IPP) 
firma Rockwell nawiązała współpracę z glo-
balnym producentem silników, firmą WEG. 
Wspólnie dostarczą kompletny pakiet napę-
dów i silników. Wdrożenie 10 przemienników 
średniego napięcia Allen-Bradley PowerFlex® 
6000 firmy Rockwell Automation w połącze-
niu z odpowiadającymi im 10 silnikami firmy 
WEG zapewni łączną moc 16 MW. Primetals 
Technologies skorzysta również na łatwej kon-

figuracji, integracji i wizualizacji, a także na 
uproszczonym i intuicyjnym w obsłudze ste-
rowaniu lokalnym.

To kolejny sukces Rockwell Automation 
w rosyjskim przemyśle stalowym. Swoim do-
świadczeniem, reputacją oraz innowacyjnymi 
rozwiązaniami, wyróżniającymi się m.in. efek-
tywnością, pokonała dwóch znanych konku-
rentów, którzy ubiegali się o kontrakt z firmą 
Primetals Technologies. 

Po zakończeniu tego projektu Rockwell 
Automation i Primetals Technologies planują 
dalszą współpracę.
� � n

ROCKWELL AUTOMATION

Rockwell Automation wspiera 
produkcję stali w ramach 
współpracy z Primetals 
Technologies
Primetals Technologies, jeden z największych konstruktorów fabryk dla 
przemysłu metalowego, partner w zakresie usług metalurgicznych i dostawca 
rozwiązań w zakresie digitalizacji i automatyzacji, rozpoczyna współpracę 
z Rockwell Automation. W ramach współpracy  Rockwell Automation opracuje 
i dostarczy innowacyjne i niezawodne rozwiązania napędowe do procesu 
odpylania u  czołowego producenta stali w Rosji.

procesu maszyna zwraca się w stronę operatora, 
który odbiera produkt i załadowuje nowe części.

Działanie cel spawalniczych można symu-
lować w programie RobotStudio. Operatorzy 
w fabryce są w stanie sprawdzić każdy element 
procesu spawania wirtualnie (łącznie z możli-
wymi kolizjami) jeszcze przed rozpoczęciem 
montażu w rzeczywistości. – Tworząc symula-
cję, Katcon może przewidzieć koszty produkcji, 
czas poszczególnych cyklów, a także oszacować 
ilu operatorów lub ile cel spawalniczych jest po-
trzebnych dla danego projektu – opisuje Robert 
Mrozik, który wspiera podwarszawskiego pro-
ducenta m.in. w zakresie serwisu i szkoleń.

Katcon Polska mocno angażuje się w wiele 
innowacyjnych projektów. Spółka jest m.in. li-
derem konsorcjum naukowego, który pracuje 
nad zaawansowanym układem wydechowym 
do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów. 

Stary pomysł, nowa realizacja
Producent z meksykańskim rodowodem wzo-
rowo wpisuje się w najnowsze trendy rynkowe. 
Jak pokazuje ostatni raport Kenneth Research, 
poziom automatyzacji w branży motoryzacyj-
nej jest znacznie wyższy niż ma to miejsce w in-
nych sektorach. A skumulowany roczny wskaź-
nik wzrostu CAGR w sektorze robotyki dla 
przemysłu motoryzacyjnego może wynieść po-
nad 10% w okresie 2019–2025 (raport OMR). 

Przez lata na haśle „Przemysł 4.0” opierane 
były nośne publikacje medialne i przemówienia 
prezesów spółek produkcyjnych, którzy obie-
cywali nam lepsze jutro. Fala zmian, z jakimi 
w ostatnim czasie musi radzić sobie biznes, 
wymusiła na środowisku produkcyjnym realne 
działania.�� n
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ONROBOT

Zorganizowana w dniach 2–3 grudnia 2020 r. 
konferencja „OnRobot Expo” zgromadziła nie 
tylko szeroką rzeszę uczestników, ale także wielu 
znanych przedstawicieli świata robotyki. Swoje 
prezentacje wygłosili m.in. inwestor i twórca pro-

gramu telewizyjnego Shark Tank – Mark Cuban oraz Camilo 
Buscaron, szef działu Cloud Robotics Open Source Technolo-
gy & Strategy w Amazon Web Services (AWS). Organizatorem 
wirtualnych targów była firma OnRobot – duński producent 
peryferiów do robotów współpracujących i lekkich robotów 
przemysłowych. Jej dyrektor generalny – Enrico Krog Iversen, 
w rozmowie z Control Engineering Polska wyjaśnia, jak pan-
demia wpływa na sektor robotyki, jaki potencjał mają roboty 
współpracujące w produkcji przemysłowej oraz dlaczego warto 
wykorzystać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję, 
przetwarzanie chmurowe i inne nowoczesne technologie.

Michael Majchrzak, CE Polska: Na początek muszę zapy-
tać, jak pandemia i będące jej efektem kolejne lockdowny 
wpłynęły na Państwa działalność?
Enrico Krog Iversen: Epidemia COVID-19 w różny spo-
sób oddziałuje na naszą aktywność. Wiele zależy od regionu, 
w którym działamy. Przykładowo, Europa Południowa zosta-
ła dość mocno dotknięta lockdownami. Z kolei w Kalifornii 
nie możemy organizować spotkań twarzą w twarz z partnera-
mi czy klientami, co mocno utrudnia nam prowadzenie dzia-
łalności w tym regionie.

Inne rejony z kolei, takie jak Azja, od początku były le-
piej przygotowane na walkę z pandemią i niemal natychmiast 
wdrożyły skuteczne strategie przeciwdziałania rozprzestrzenia-
niu się wirusa, dzięki czemu szybciej uporały się z problemem 
lockdownów. Weźmy za przykład Chiny czy Koreę Południo-
wą, których gospodarki dzięki szeroko zakrojonym lockdow-
nom niemal wróciły już na dawne tory. A to – w połączeniu 
z wysokim poziomem robotyzacji tych krajów – powoduje, 
że pandemia ma tu mniejszy wpływ na naszą działalność niż 
w krajach Zachodu. Także polityka Japonii była stosunkowo 
otwarta i zrównoważona, przynajmniej z punktu widzenia rzą-
du centralnego, a mimo to krajowi temu udało się wyjść z pan-

demii niemal bez szwanku. Ma to wiele wspólnego z percepcją 
niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą koronawirus. Moim 
zdaniem reakcja Zachodu na pandemię była przesadzona, 
przez co lekarstwo okazało się gorsze niż sama choroba.

MM: Czy sądzi Pan, że pandemia rzeczywiście przyspieszy-
ła cyfryzację produkcji przemysłowej? A może transforma-
cja ta była już wcześniej na tyle zaawansowana, że epidemia 
nie miała większego wpływu na jej tempo?
EK: Transformacja i tak by nastąpiła i trudno wyrokować, czy 
zachodziłaby wolniej, gdyby nie było koronawirusa. Z pew-
nością epidemia COVID-19 popchnęła ją do przodu w tym 
sensie, że wywarła pozytywny wpływ na jej kierunki. Jeszcze 
w 2021 i 2022 r. z pewnością zobaczymy pierwsze rezultaty 
tego wpływu, takie jak wzrost automatyzacji w celu zachowa-
nia dystansu społecznego i zapewnienia ciągłości produkcji 
przez uniezależnienie jej od czynnika ludzkiego, zwłaszcza 
w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej, Europy 
i obu Ameryk. Myślę, że będziemy także świadkami przeno-
szenia produkcji z powrotem do krajów tych regionów, co ze 
względu na wysokie koszty pracy również będzie wymagało 
wysokiego stopnia automatyzacji procesów.

MM: Jednym z mówców podczas konferencji był Camilo 
Buscaron, szef działu Cloud Robotics Open Source Tech-
nology and Strategy w Amazon Web Services. Obecność 
zarówno takich firm jak Amazon, jak też Marka Cubana 
na spotkaniu dedykowanym peryferiom cobotów wydaje 
się symptomatyczna. Jak Pan zapewne wie, AWS wpro-
wadził właśnie na rynek aplikacje chmurowe dla sektora 
robotyki, w tym AWS RoboMarker – jedno z najbardziej 
wszechstronnych rozwiązań chmurowych dla programi-
stów robotów, umożliwiające symulowanie, testowanie 
i bezpieczne wdrażanie aplikacji robotycznych na szeroką 
skalę. RoboMaker stanowi w pełni sterowane, skalowalne 
narzędzie, umożliwiające klientom symulację aplikacji 
z udziałem kilku robotów, a także integrację CI/CD z testo-
waniem regresyjnym. Czy współpracujecie Państwo z AWS 
w zakresie rozwiązań robotycznych?

Robotyka w dobie pandemii, wzrost popularności robotów współpracujących w produkcji przemysłowej 
oraz wpływ nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze, na sposób 
tworzenia aplikacji robotycznych i przyszłość przetwórstwa przemysłowego – o tym i wielu innych tematach 
rozmawialiśmy z Enrico Krog Iversenem, dyrektorem generalnym OnRobot, podczas wirtualnej konferencji 
„OnRobot Expo”.

Rynek robotów czeka daleko idąca  
automatyzacja

Michael Majchrzak, Control Engineering Polska

Enrico Krog Iversen,	
dyrektor	generalny	
duńskiej
firmy	OnRobot
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EK: Obecnie nie współpracujemy z AWS, dlatego trudno mi 
się wypowiadać na ten temat. Bez wątpienia Amazon jest dla 
nas potencjalnym klientem. Pewne rozwiązania, nad którymi 
pracuje, są jednak także przedmiotem zainteresowania in-
nych firm. Myślę, że w perspektywie roku lub dwóch istnieje 
szansa na nawiązanie między nami współpracy. Jeśli chodzi 
o Marka Cubana, jest on bez wątpienia zaangażowany w roz-
wój robotyki, jednak tym, co mnie osobiście z nim łączy, są 
poglądy i wizja rozwoju automatyzacji przemysłu, a zwłaszcza 
świadomość potrzeby automatyzacji dla zapewnienia kon-
kurencyjności na rynku. Dlatego mam przeświadczenie, że 
bardzo dobrze wpisuje się on w naszą branżę. Ale oczywiście 
zajmuje się także innymi projektami. 

MM: W jakim stopniu model biznesowy Pana firmy jest 
związany z dostawą peryferiów do robotów współpracu-
jących (cobotów), a w jakim także z innymi liniami pro-
duktów?
EK: Nasza oferta jest dużo bardziej zróżnicowana – nasze 
produkty można zintegrować nie tylko z robotami współ-
pracującymi, ale także z innymi jednostkami robotycznymi. 
W sektorze przemysłu koncentrujemy się głównie na lek-
kich robotach o udźwigu ok. 20 kg, ale w perspektywie roku 
chcemy rozszerzyć ów zakres także o jednostki o udźwigu do 
25 czy 30 kg. Udźwig taki wciąż umożliwia nam tworzenie 
aplikacji opartych na cobotach. Muszę jednak zaznaczyć, że 
moim zdaniem tradycyjny podział na roboty współpracujące 
i przemysłowe niebawem przejdzie do historii. Podział ten był 
istotny w momencie wprowadzania na rynek cobotów. Jed-
nak dziś wiele aplikacji bazujących na współpracy człowieka 
z robotem jest obsługiwanych także przez konwencjonalne 
roboty przemysłowe.

MM: Wróćmy na chwilę do Pana wypowiedzi sprzed 
dwóch lat, gdy rozmawialiśmy o potencjale wzrostu Pań-
stwa działalności. Czy nadal równie optymistycznie patrzy 
Pan w przyszłość? 
EK: Tak. Pamiętajmy, że na świecie działa obecnie ponad 10 
mln firm produkcyjnych, z czego zdecydowana większość 
to małe i średnie przedsiębiorstwa. Znaczna ich część wciąż 
nie ma świadomości, jak dużą wartość może wytworzyć 
dzięki robotom współpracującym i jakie zyski może osią-
gnąć, wdrażając różnorodne środki automatyki w swoich 
zakładach. Naszym zadaniem jest informowanie ich o tym 
tak, aby mogły wykorzystać swoją szansę i przyczynić się do 
rozwoju rynku. Z tej perspektywy OnRobot ma do spełnie-
nia podwójną rolę: z jednej strony jest firmą podążającą za 
rynkiem i jego rozwojem, a z drugiej – podmiotem, który 
stwarza warunki do tego rozwoju. Naszym obowiązkiem jest 
wprowadzanie na rynek nowych technologii i produktów, 
ale też komunikowanie się z rynkiem, aby uświadomić mu 
korzyści z wdrażania owych technologii. I jeśli nam się to 

uda, rynek zacznie się rozwijać, co z kolei umożliwi OnRo-
bot realizację jego ambitnych celów.

MM: Działania AWS Robotics wskazują na to, że przyszłość 
robotyki leży w symulacjach w chmurze oraz efektywnym 
zarządzaniu oprogramowaniem, takim jak otwarta plat-
forma ROS. Na rynku działa jednak bardzo wiele różno-
rodnych firm robotycznych. Jak owa mnogość wpłynie 
na dążenia do standaryzacji branży – zarówno w zakresie 
ROS, jak i rozwiązań chmurowych?
EK: Standaryzacja ta już ma miejsce, choć na razie tylko 
w określonych obszarach. Na świecie działa obecnie kilka firm 
pracujących nad oprogramowaniem, które ma ułatwić progra-
mowanie robotów na różnych platformach. Niebawem dołączy 
do nich także OnRobot. Moim zdaniem możemy jednak pójść 
znacznie dalej i zautomatyzować samo programowanie aplika-
cji. Jeśli tak się stanie, za kilka lat automatyzacji podlegać będą 
czynności, które dziś pochłaniają 85% do 90% czasu progra-
mowania aplikacji. A to znacznie ułatwi pracę integratorom, 
którzy będą mogli przeprowadzić więcej instalacji z wykorzy-
staniem tych samych zasobów ludzkich. Ale nie tylko: skorzy-
stają na tym także użytkownicy końcowi. Aplikacje robotyczne 
staną się bowiem łatwiejsze i bardziej dostępne dla każdego.

MM: Czy może Pan bardziej szczegółowo wyjaśnić, jak 
można zautomatyzować proces programowania robotów 
w tak złożonym środowisku jak produkcja przemysłowa?
EK: Oczywiście. Dziś, programując robota, musimy zdefinio-
wać jego kolejne ruchy, prędkość i punkty odniesienia, zin-
tegrować potrzebne narzędzia i zdecydować, kiedy robot ma 
otworzyć i zamknąć chwytak, w którym momencie urucho-
mić szlifierkę czy gdzie zastosować śrubokręt. Wszystkie te 
czynności są realizowane ręcznie. Jestem jednak przekonany, 
że za kilka lat dostępna będzie technologia i oprogramowanie, 
które ograniczą programowanie robotów do zdefiniowania 
zadania lub zrobienia zdjęcia finalnego detalu, zaś pozostałe 
kroki robot wykona sam. Oczywiście wciąż pozostaną czyn-
ności, które trzeba będzie zaprogramować ręcznie, zależnie 
od tego, czy obróbce poddawana będzie nowa, czy kolejna 
część z danej partii. Może zaistnieć np. konieczność wgrania 
do oprogramowania pliku 3D produktu czy wprowadzenia 
innych danych, jednak ruchy robota i ich parametry progra-
mowane będą automatycznie. Swoją drogą, to ciekawy mo-
ment na tego typu radykalny wzrost wydajności produkcji.

MM: Rzeczywiście, nastały ciekawe czasy. Z niecierpliwo-
ścią czekam na koniec pandemii i powrót do normalnego 
życia zawodowego. Choć jeśli automatyzacja będzie postę-
powała w tak szybkim tempie, normą może się niebawem 
stać praca z domu. Powodzenia i dziękuję za rozmowę!
EK: Dziękuję.
� n
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Skalę zmian, które zaszły w ciągu ostatnich 5 lat, obrazuje 
zestawienie owego raportu z pierwszym raportem o tej 
tematyce z 2015 roku. Wówczas plany automatyzacji swo-

jej firmy deklarowało jedynie 15% respondentów. Oznacza to, 
iż chęć do zautomatyzowania firmy wzrosła o niemal 60%. Z ra-
portu jasno wynika też, że większość ankietowanych uznała CO-
VID-19 i jego skutki za niewątpliwe przyspieszenie tego trendu. 
Dla 1 na 3 firmy, które stanęły przed koniecznością reagowania 
na kryzys wywołany pandemią, jedynym ratunkiem okazało się 
przyspieszenie inwestycji w inteligentną automatyzację.

Aby dobrze zaplanować automatyzację, warto skupić się na 
5 etapach tego procesu.

 
I.   Rozpoznanie procesów organizacji i rozpisanie ścieżek 

działań, jakie chcemy automatyzować. Rozpoznanie 
sytuacji jest kluczem do sukcesu, dlatego warto zebrać jak 
najwięcej danych, które w kolejnych krokach pozwolą nam 
na wskazanie i oszacowanie słabych i mocnych stron. Do-
brym rozwiązaniem będzie tu zastosowanie licznika energii 
serii 7M, który pozwala odczytać i zebrać naprawdę sporo 
danych kWh, kVAh, kvarh, a także wartości chwilowe: V, A, 
PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, przesunięcie fazowe 
i kierunek przepływu energii. Co więcej, dostęp do danych 
mamy z poziomu NFC, Modbus lub Mbus, a niebawem przy 
pomocy modułów zewnętrznych także po wifi. Dzięki temu 
w prosty sposób możemy zbierać dane, które później można 
wykorzystać do optymalizacji kosztów zużycia energii.

II.  Wybór pierwszych procesów automatyzacji i wskaza-
nie celu. Kiedy z zebranych wcześniej danych można już 
określić cel, warto przeanalizować kroki prowadzące do 
niego. Czasem zmiana z pozoru drobnego elementu może 
poprawić wydajność.  Jeśli za cel zostanie przyjęte skró-
cenie czasu prefabrykacji szafy, to krokami, jakie możemy 
podjąć, by ten cel osiągnąć, może być np.: zmiana gniazd 
z śrubowych na 95.P5 SPA, czyli push-in. Podłączenia samo-
zaciskowe zapewniają szybki montaż kabli lub końcówek 
kablowych w terminalach poprzez wciśnięcie, co pozwala 
skrócić czas prefabrykacji powtarzalnych elementów nawet 
o 60%. Poza tym dają one pewność, że na każdym zacisku 
jest zachowana odpowiednia siła trzymająca przewód.

III.  Wdrożenie i/lub pilotaż na mniejszej próbie. Przejście 
od teorii do działania wymaga stopniowego wprowadzania 

nowej metody, a najlepszym sposobem na to jest zastoso-
wanie próby porównawczej.  I choć przyzwyczajenia ekipy 
prefabrykującej do wpinania przewodu zamiast dokręcania 
i sprawdzania każdego zacisku powinny dość szybko przy-
nieść zamierzony efekt w postaci oszczędności czasu, to 
warto jednak taką próbę wykonać. 

IV.  Analiza projektu, walidacja i korekta błędów. Automa-
tyzując procesy przemysłowe czy podejmując nowe dzia-
łania, a w szczególności zmieniając nawyki pracowników, 
z pewnością natrafimy na pojawiające się błędy. Wynikać 
to może z wielu czynników, które zawsze warto sprawdzić 
i przeanalizować. Prefabrykacja przekaźnika interfejsowe-
go 48.P5, w skład którego wchodzi wspomniane powyżej 
gniazdo 95.P5, a także przekaźnik serii 40 i moduł zabez-
pieczający cewkę, zajmie tyle samo czasu co prefabrykacja 
samego gniazda. Innym świetnym przykładem z życia co-
dziennego może być tutaj montaż oświetlenia dla części 
wspólnych w budynkach. W większości miejsc takich jak 
parkingi czy klatki schodowe stosuje się czujniki ruchu, któ-
re załączają oświetlenie, gdy wykryją ruch i wyłączają, kiedy 
go już nie ma. Zdarza się jednak, że chcąc zredukować 
koszty, inwestor zgodzi się na zastosowanie tradycyjnych 

Pandemia	przyspieszyła	automatyzację
Według raportu Deloitte z grudnia 2020 w minionym roku 73% firm wprowadziło procesy 
automatyzacji. 
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przycisków, np. w pomieszczeniu do gromadzenia odpa-
dów. Konsekwencją tej decyzji w czasie pandemii może 
być pojawiający się tam problem z sortowaniem odpadów, 
który można rozwiązać, zmieniając przycisk na czujnik ru-
chu, na przykład 18.31.

V.  Rozszerzenie wdrożenia i/lub wytypowanie kolejnych 
procesów do automatyzacji. Jeden zautomatyzowany 
i w odpowiedni sposób przeanalizowany proces zdecydo-
wanie prościej jest powielić, gdy zostaną już wypracowane 
pewne schematy działania. W Finder skupiamy się na tym, 
aby nasi klienci mogli skalować proces automatyzacji swo-
ich budynków i rozdzielnic, dostarczając im szereg nowości 
i udogodnień, takich jak np. przemysłowa seria MasterIN, 
w której można wykorzystać gotowe podzespoły: mostki 
grzebieniowe, moduły do przekaźników interfejsowych, 
które mogą dodawać funkcje czasowe do przekaźnika, czy 
wymienne bezpieczniki topikowe. Są to elementy ułatwia-
jące pracę oraz zapewniające, także później, możliwość 
szybkiej i bezproblemowej wymiany tych elementów w mo-
mencie, gdy ulegną one uszkodzeniu. Warto także zadbać 
o bezpieczeństwo urządzeń ułatwiających pracę, choćby 

wykorzystując separacyjną funkcję przekaźników czy ogra-
niczniki przepięć do linii komunikacyjnych.

Stosowanie przedstawionych powyżej etapów pozwoli 
z pewnością dobrze zaplanować działania, które zamierzamy 
podjąć, oraz ograniczyć ewentualne problemy, jakie możemy 
napotkać przy wdrażaniu automatyzacji. Warto jednak pamię-
tać, że proces automatyzacji produkcji to nie tylko „roboty”, 
ale to przede wszystkim upraszczanie zadań wykonywanych 
przez pracowników i praca na elementach przystosowanych 
do ograniczenia zarówno czasu, jak i energii poświęcanej na 
wykonywanie zadań. 

Więcej informacji na temat produktów wspomnianych w artykule 
znajdą Państwo w katalogu Finder, dostępnym na naszej stronie 
internetowej www.findernet.com,  
do którego serdecznie zapraszamy. n
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Rzeczywistość rozszerzona (AR), reklamowana 
jako technologia rozrywkowa, staje się jednym 
z podstawowych narzędzi w sektorze przemysło-
wym. Osoba w charakterystycznych okularach, 
wykonująca z pozoru dziwne gesty, to już nie-

koniecznie fan gier komputerowych. Równie dobrze to może 
być technik realizujący zamówienie serwisowe. Udowodnili 
to niedawno inżynierowie z ABB w Aleksandrowie Łódzkim.

Wirtualne okulary, realne korzyści
Najnowsze analizy amerykańskiej firmy doradczej IDC po-
kazują, że rynek VR i AR, czyli technologii wirtualnej i roz-
szerzonej rzeczywistości, jest odporny na wirusową infekcję. 
Z wrześniowej aktualizacji prognoz ekspertów z USA wynika, 
że łączna suma wydatków na wspomniane technologie wynie-
sie 10,7 mld USD, czyli o 35% więcej niż w 2019. Szacowana 
wartość rynku VR i AR jest równa sumie wszystkich zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w poprzednim 
roku. Stary Kontynent odpowiada obecnie za około 15% świa-
towych wydatków na VR/AR. Analitycy z IDC prognozują, że 
w Europie tegoroczne wydatki na te rozwiązania wyniosą 1,6 
mld USD.

– Ponieważ bardzo trudno przewidzieć, co przyniesie naj-
bliższa przyszłość, wielu naszych klientów decyduje się skorzy-
stać z narzędzi zdalnego wsparcia, które mogą być odpowiedzią 
na bieżące problemy, ale też zapewnić dostęp do regularnych 

szkoleń technicznych – mówi 
Marcin Góralski, dyrektor 
sprzedaży serwisu w biznesie 
Automatyki Przemysłowej ABB 
w Polsce. – Biorąc pod uwagę 
jedną z podstawowych zalet zdal-
nego wsparcia, czyli szybki czas 
reakcji oraz znaczne ograniczenie 
kosztów podróży i zakwatero-
wania serwisu, tego typu usługi 
będą coraz częściej zastępować 
tradycyjny serwis obiektowy. 
Oczywiście nawet w dobie zaawansowanej cyfryzacji przemysłu 
fizyczna obsługa obiektowa będzie musiała istnieć, jednak zdal-
ne wsparcie z wykorzystaniem technologii VR i AR ułatwi pracę 
serwisantów i zwiększy ich wydajność – tłumaczy ekspert ABB.

Długoterminowe perspektywy dla branży wirtualnej rze-
czywistości 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 rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej osiągnie wartość aż 136,9 mld USD. 
Zaskakująco duża część tego tortu przypadnie firmom działa-
jącym w przemyśle.

VR-owe rewolucje w przemyśle
Przemysł jest branżą, która zawsze chętnie korzystała z inno-
wacji, nie inaczej jest z wirtualnym światem. Analizując raport 
opracowany przez Amerykanów, zauważymy, że to sektor wy-
twórczy będzie napędzać wzrost wydatków VR/AR w okresie 
prognozy, tj. 2019–2024.

Technologia ta sprawdza się szczególnie dobrze w obsza-
rze 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 możliwości oferuje technologia VR i AR, wiedzieli-
śmy od dawna, jednak ze względu na ówczesną łatwość porusza-
nia się po świecie nie było odpowiednio mocnego 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 rozpoczętych projektów musiało zostać dokończonych 

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.

Polacy pokazują, że przemysł połączony  
z VR i AR staje się rzeczywistością

 
Rzeczywistość 
rozszerzona (AR), 
staje się jednym 
z podstawowych 
narzędzi  
w sektorze 
przemysłowym.
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na czas. Jak twierdzi ekspert, właśnie to przyczyniło się do tak 
dynamicznego rozwoju wspomnianej gałęzi IT. – W szerszej 
perspektywie miało to ogromne znaczenie dla gospodarki, bo 
wstrzymanie czy opóźnienie inwestycji mogło skończyć się tra-
gicznie dla wielu firm. Musieliśmy wesprzeć 
klientów i zrobić 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 tech-
nologii rozszerzonej rzeczywistości i jej wyko-
rzystania w przemyśle wypowiada się Michael 
Campbell, wiceprezes firmy PCT, zajmującej 
się tworzeniem rozwiązań dla biznesu wyko-
rzystujących AR: – Rzeczywistość rozszerzona 
pozwala na transfer wiedzy przy zachowaniu 
dystansu społecznego i nie wymuszając zmiany 
miejsca. Pomaga to firmom sprawnie diagnozować problemy 
i utrzymywać zasoby w dobrym stanie.

Dobre, bo polskie
Liczona w tysiącach kilometrów odległość między usługo-
dawcą a klientem przestała być problemem nawet w takich 
projektach jak instalacja urządzeń przemysłowych. Na prze-
łomie 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 urządzenia dla przemysłu petrochemicznego. 
Wcześniej ten sam polski zespół odpowiadał za bliźniaczy 
projekt dla klienta z Pakistanu. Nowatorska współpraca na od-
ległość poskutkowała licznymi zapytaniami z rynku.

– Na świecie tego typu rozwiązania są już znane i stosowa-
ne, a mimo to serwis napędów z Polski pozostaje zdecydowanie 

w czołówce. Z informacji, które do nas docierają, wynika nawet, 
że to my podnosimy innym poprzeczkę – Dominik Grodzki 
chwali swoich kolegów z Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie dzia-
ła globalne centrum napędów średniego napięcia ABB.

A jak wygląda taka operacja w praktyce? 
– Prowadzący uruchomienie jest cały czas on-
-line z zespołem wykonującym prace u klien-
ta. Na monitorach ma obraz z kamery lub 
okularów AR oraz z laptopa osoby będącej na 
miejscu. Każda operacja jest przez niego po-
twierdzona, a w razie wątpliwości weryfikuje 
otrzymane dane. Zespół ma ustalone przerwy 
na regenerację i odpoczynek. Po skończonym 
dniu prowadzący uruchomienie wraca do 
domu, mimo iż nadzoruje prace oddalone set-
ki kilometrów od miejsca, w którym przebywa. 

W tradycyjnej formule nie zawsze to było możliwe. To również 
pozwala na ograniczenie stresu i zmęczenia związanego z dłu-
gim przebywaniem poza domem – relacjonuje Grodzki.

Widoki na przyszłość
Stosowanie rozwiązań z zakresu AR czy VR to nie tylko moż-
liwość realizacji skomplikowanych uruchomień bez względu 
na czas i odległość. Dostępne są już rozwiązania, w których 
algorytmy obliczają przybliżoną żywotność poszczególnych 
urządzeń, jakie wykorzystywane są w przemyśle. Następnie 
tak przygotowane statystyki wyświetlają się za pośrednictwem 
specjalnych okularów, np. Microsoft HoloLens, które ma na 
sobie inżynier. Obraz wirtualny (z danymi dotyczącymi po-
szczególnych urządzeń) nakłada się z rzeczywistym. Ogra-
nicza to konieczność zbyt częstych przeglądów czy wymian 
prewencyjnych. 

 
Za 4 lata rynek 
rzeczywistości 
wirtualnej 
i rozszerzonej 
osiągnie wartość 
aż 136,9 mld USD.
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W Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB 
w Krakowie rozwijany jest system Augmented Field Proce-
dures, który cyfryzuje środowisko pracy obsługi, pomagając 

przeprowadzić standardowe czynności 
obiektowe ściśle według obowiązujących 
procedur, bez pomięcia żadnego kroku, 
co mogłoby prowadzić do niebezpiecz-
nych sytuacji. Korzystając z tabletów 
przemysłowych lub okularów HoloLens, 
obsługa uzyskuje dostęp do danych o za-
sobach, procesach i procedurach w cza-
sie rzeczywistym (nie musi używać do 
tego rąk). Pozwala to zminimalizować 
ryzyko błędu ludzkiego, a jednocześnie 
zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad 
procesem.

Wciąż jednak mierzymy się z pro-
blemem, jakim jest transmisja danych. 
Przy wszystkich zdalnych usługach 
wykonywanych w czasie rzeczywistym, 
kluczowe znaczenie ma jakość połącze-
nia internetowego. Zapewnienie dobrej 

jakości transmisji jest jednym z punktów procedury zdalnego 
uruchomienia, stąd oczywiste nadzieje pokładane w techno-
logii mobilnej 5G. – Chcemy, by jak najwięcej nowych napę-
dów wyjeżdżało z naszych fabryk z gotowymi rozwiązaniami 

do łączenia się z siecią. Pozwoli nam 
to oferować klientom gotowe rozwią-
zania, bez konieczności dokupowa-
nia komponentów i tracenia czasu 
na konfigurację połączenia – mówi 
Dominik Grodzki.

Tym bardziej zainteresowanych 
tą technologią przedsiębiorców po-
winna cieszyć informacja, że ilość 
połączeń 5G znacznie wzrośnie 
w perspektywie najbliższych 5 lat. 
Niedawna prognoza CCS Insight 
przewiduje, że do 2025 r. na całym 
świecie będzie ich aż 3,6 mld. Dla 
porównania, w ubiegłym 2020, było 
to zaledwie 0,25 mld.

Wiele z tych rozwiązań na pew-
no już z nami pozostanie, jak choć-
by wirtualne szkolenia czy zdalna 
diagnostyka. – Nikogo już nie dziwi, 
gdy wchodząc do naszego biura, wi-

dzi osobę w okularach do wirtualnej rzeczywistości, wykonu-
jącą w powietrzu z pozoru dziwne gesty. Obecnie inwestujemy 
w systemy do wirtualnej rzeczywistości i nie jest to już dla nas 
nic nadzwyczajnego. W zasadzie to nowa normalność – 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 ograniczonych 
zasobach ludzkich przemysł będzie szukał coraz bardziej 
zaawansowanych technologii, aby zniwelować wpływ braku 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia na efektywne prowa-
dzenie produkcji. Zmienia się podejście do tradycyjnych usług 
serwisowych. Potrzebne są zupełnie nowe modele współpracy 
pomiędzy dostawcami urządzeń i technologii a ich użytkow-
nikami. W sukurs przychodzą właśnie nowe narzędzia, jak 
choćby VR/AR – zauważa ekspert.

Wsparcie zdalne to przyszłość branży przemysłowej, któ-
ra już może czerpać z tej technologii więcej korzyści niż rynek 
konsumencki. Ten ograniczył się w zasadzie do gier wideo.
� n

Więcej informacji:
https://new.abb.com/pl/produkty-i-uslugi

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospodarek  
i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty elektryfikacji, robotyki, 
automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy 
efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130-letnią 
historię ABB.  
 www.abb.com

 
Przy ograniczonych 
zasobach ludzkich, 
w przyszłości 
przemysł będzie 
szukał coraz bardziej 
zaawansowanych 
technologii, aby 
zniwelować wpływ 
braku odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia 
na efektywne 
prowadzenie produkcji.
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BADANIA
ROBOTYKA
Abile Sp. z o.o.

Robotyzacja procesów odpowiedzią  
na niepokojącą sytuację demograficzną  
w Polsce – 65% Polaków nie obawia się  
utraty pracy w wyniku automatyzacji

W komunikacie GUS czytamy, że niekorzyst-
na sytuacja demograficzna w Polsce będzie 
wpływać na zasób osób w wieku produkcyj-
nym. Wynika to z procesu przesuwania się 
do grupy wieku poprodukcyjnego roczników 

urodzonych w latach 50. XX w. oraz z coraz mniejszej liczebności 
18-latków zasilających wiek produkcyjny. Pracodawcy już dzisiaj 
zmagają się z malejącą podażą młodych kandydatów do pracy, a licz-
ba osób w wieku produkcyjnym stale maleje – w 2019 roku w wieku 
produkcyjnym znajdowało się nieco ponad 23 mln Polaków, wobec 
24,8 mln w 20101. Według prognoz GUS, ten trend w kolejnych la-
tach tylko przyspieszy. 

Niepokojąca sytuacja demograficzna staje się wyzwaniem nie 
tylko w Polsce, ale również w innych rozwiniętych krajach, gdzie 
zaczyna brakować rąk do pracy. Jedną z odpowiedzi na te procesy 
może być adaptacja nowoczesnych technologii, w tym automatyza-
cji i robotyzacji. W opublikowanym w marcu 2019 r. przez Darona 
Acemoglu z MIT i Pascuala Restrepo z Boston University studium 
„Demographics and Automation”2 autorzy wskazują, że starzenie 
się społeczeństwa prowadzi do szybszej adaptacji botów i innych 
cyfrowych technologii. 

– Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to już wkrótce demografia 
stanie się wielkim wyzwaniem i bezpośrednim czynnikiem hamują-
cym wzrost gospodarczy w Polsce. Prognozy są niezwykle alarmujące. 
Tymczasem już dzisiaj istnieje wiele przykładów udowadniających, że 
automatyzacja nie prowadzi do likwidacji stanowisk. Wręcz przeciw-
nie, automatyzacja i robotyzacja przyczyniają się do tworzenia obsza-
rów, w których boty uzupełniają ludzką pracę, wykonując rutynowe 
czynności, tym samym pomagając w zapełnieniu luki demograficznej. 
– mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

W grudniu 2020 r. Abile zadało pytanie pracującym Polakom: 
Czy Twoje stanowisko pracy byłoby zagrożone, jeśli pracodawca 
podjąłby decyzję o przeprowadzaniu automatyzacji i robotyzacji 
firmy? 65% ankietowanych powiedziało, że nie obawia się utraty 
pracy w wyniku przeprowadzenia automatyzacji i robotyzacji w fir-
mie, zaś jedynie 25% badanych wskazało, że ich pracę w całości lub 
w części mógłby wykonywać robot. 9% badanych nie wierzy, że ro-
boty są w stanie zastąpić ludzi.3

– Polskie społeczeństwo jest przygotowane na przyjęcie najnow-
szych technologii. Zdecydowana większość pracujących Polaków nie 
obawia się utraty pracy w wyniku wprowadzania cyfryzacji w ich fir-
mach. Postrzegają boty nie jako zagrożenie, ale jako uzupełnienie ludz-
kich umiejętności. Również zarządzający i przedsiębiorcy coraz częściej 
oczekują od swoich pracowników bardziej kreatywnego i indywidual-
nego podejścia do zadania, niż nudnego powtarzania tych samych ru-
tynowych czynności. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (RPA) 
może w tym tylko pomóc. – dodaje Mariusz Gołębiewski.
� n

Według danych GUS do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób. Mediana wieku ludności 
wyniesie ponad 52 lata, czyli o ok. 11 lat więcej niż obecnie, co oznacza, że ponad połowa mieszkańców 
Polski będzie miała ponad 50 lat. Tworzącą się w ten sposób lukę demograficzną na rynku pracy mogłyby 
przynajmniej w części zapełnić boty, do których polskie społeczeństwo jest coraz bardziej przychylne. 
Wskazują na to badania Abile przeprowadzone w grudniu 2020 roku. 65% ankietowanych wskazało w nich, że 
nie obawia się utraty pracy w wyniku przeprowadzenia automatyzacji i robotyzacji w firmie. Czy robotyzacja 
procesów może stać się odpowiedzią na pogarszającą się sytuację demograficzną w Polsce?

Abile Sp. z o.o. to firma consultingowa oferująca kompleksowe 
rozwiązania biznesowe, umożliwiające efektywne zarządzanie 
przedsiębiorstwami oraz organizacjami sektora publicznego. Zakres usług 
obejmuje doradztwo, implementację nowych rozwiązań, jak również 
integrację, rozwijanie, udoskonalanie oraz optymalizację istniejących 
systemów klasy ERP, Business Intelligence, Business Process Management. 
Firma oferuje rozwiązania renomowanych międzynarodowych 
producentów, takich jak SAP, IBM, QLIK, JobRouter czy UiPath.

1 http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
2 https://pascual.scripts.mit.edu/research/demographics/demographics_2019.pdf
3 Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1101 osób w grudniu 2020 roku (metoda CAWI).

Krzysztof Chodkowski
Krzysztof.chodkowski@zoom-bsc.pl
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Jak wynika z analizy, 2019 był rokiem rekordowym 
i na świecie funkcjonuje dziś około 2,7 mln robotów 
przemysłowych. To niemal tyle samo, ile wynosi liczba 
mieszkańców Wiecznego Miasta – Rzymu. Jednocze-
śnie to wynik o 12% wyższy niż w roku ubiegłym, co 
przekłada się na około 300 tys. jednostek.

– Już przed rokiem eksperci byli pozytywnie zaskoczeni wyni-
kiem, jaki udało się wypracować branży przemysłowej w zakresie 
robotyzacji. Głównie dlatego, że było to sprzeczne z kondycją sek-
torów automotive i elektryfikacji. Miały one być kotwicą w eks-
pansji mechanicznych pomocników – zauważa Michał Górecko, 
dyrektor Pionu Sprzedaży z BPSC. Ekspert dodaje, że: – Jednak 
to nic w porównaniu z tym, co czeka nas w raporcie za 2020 
i w kolejnych latach. Możemy obstawiać dwa diametralnie różne 
scenariusze: z jednej strony stajemy naprzeciw prognozy pesy-
mistycznej, która zakłada, że powinniśmy spodziewać się gwał-
townego obniżenia wydatków. Z drugiej strony istnieją realne 
przesłanki, które pozwalają nam wierzyć w to, że firmy zintensyfi-
kowały swoje wydatki na rozwój, by uchronić się przed kryzysem, 
który nam zagraża – zarówno gospodarczym, jak i zdrowotnym. 
Podobnego zdania są eksperci z Statista, którzy przewidują, że 
wraz z końcem roku odnotujemy wzrost wydatków na cyfrową 
transformację o około 10%.

Sumaryczna liczba robotów w przemyśle to jedno, nato-
miast osobną kwestią jest liczba sprzedanych nowych urządzeń, 
które dopiero zasilą fabryki. I w tym aspekcie 2019 nie wygląda 
już tak okazale. Jak twierdzą twórcy raportu, odnotowano 12% 
spadek tej wartości, co przełożyło się na sumę 373 tys. sprzeda-
nych jednostek. To trzeci pod względem wielkości wynik, od-
kąd IFR prowadzi swoje pomiary.

Europejska zadyszka
Z ponad 2,7 mln robotów przemysłowych, jakie obecnie funk-
cjonują na całym świecie, zaledwie 580 tys. znajduje się w Eu-
ropie. To niewiele więcej niż 20% globalnej populacji. Dla po-
równania kraje azjatyckie mogą pochwalić się wynikiem na 
poziomie 1 mln 688 tys. jednostek. To przekłada się na udział 
w wysokości 62,5%, a to oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że na 
każdego robota zainstalowanego na terenie Starego Kontynentu 
przypadają trzy w Azji.

– Kraje tego regionu stosowały bądź wciąż stosują tak zwaną 
politykę merkantylizmu. Zagraniczne korporacje w poszukiwa-
niu cięć kosztów związanych z realizacją swoich podstawowych 
działalności stopniowo przenosiły odpowiednie działy do wspo-
mnianych krajów, by uzyskać jak najwyższe przychody i tym 

samym się rozwijać. – zauważa Michał Kaźmierczak, dyrektor 
biznesu Robotyki i Automatyki Dyskretnej ABB w Polsce, i do-
daje: – W tym samym czasie kraje Wspólnoty Europejskiej nie 
były w stanie osiągnąć oczekiwanego i należytego poziomu sy-
nergii przez ciągłe podziały wewnętrzne. Dla Europy przeszkodą 
była również historyczna spuścizna i zróżnicowanie poziomów 
ekonomicznych poszczególnych regionów. Sprostać temu miała 
rozbudowana polityka spójności, jednak nie przynosi ona ocze-
kiwanego efektu.

Nic nie wskazuje również na to, by w ciągu najbliższych lat 
ta sytuacja miała ulec poprawie. Skąd ten wniosek? Patrząc na 
wyniki raportu IFR, w 2019 r. w Europie sprzedano zaledwie 72 
tys. robotów przemysłowych. To 3 razy mniej niż w Azji, która 
jest liderem inwestycji w nowe jednostki.

Polska kontra reszta świata
Badania przeprowadzone przez naukowców z uczelni MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), która należy do ści-
słej czołówki najlepszych placówek edukacyjnych, wykazały, że 
firmy, które szybko przyjęły roboty, stały się bardziej produk-
tywne i zatrudniły więcej pracowników (Acemoglu i Restrepo, 
2010–2015).

Dlatego informacja o tym, że Polska odnotowała swój de-
biut na prestiżowej liście 15 państw, które najchętniej kupują 
nowe roboty przemysłowe, powinna ucieszyć nie tylko zwolen-
ników automatyzacji. Ostatnie miejsce współdzielimy z Czecha-
mi. W ubiegłym roku na terenie RP swoje miejsce znalazło 2600 
nowych jednostek.

Nie oznacza to jednak, że Polacy mogą osiąść na laurach. 
Jak pokazuje dalsza analiza raportu, nie starczyło dla nas miej-
sca w rankingu 20 państw o największym współczynniku robo-
tyzacji, co oznacza tylko jedno – przed nami wciąż daleka droga. 
Najwyższą wartością może pochwalić się Singapur, gdzie ilość 
jednostek robotycznych, przypadających na 10 tys. pracowni-
ków wynosi 918. Zestawienie zamyka Słowenia z wynikiem 157.

A jak wygląda sytuacja u naszego najbliższego sąsiada, 
Niemców? Najsilniejsza gospodarka Europy osiągnęła siedmio-
krotnie wyższy wynik niż Polacy w zakresie nowych instalacji 
i w rezultacie uplasowała się na 5. pozycji z liczbą 20 500 jed-
nostek. Udało się to wypracować, przy jednocześnie wysokim 
współczynniku robotyzacji. Czwarta lokata, zaraz po Japonii, 
Korei i Singapurze, to imponujący wynik. Obecnie u naszych 
sąsiadów zza Odry przypada 346 robotów na 10 tys. pracowni-
ków produkcji. To o wiele więcej niż wynosi europejska średnia, 
która ukształtowała się na poziomie 114 jednostek.

Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) opublikowała najnowszy raport podsumowujący sprzedaż robotów 
w ubiegłym roku. Jak wynika z danych IFR, populacja maszyn w przemyśle rośnie i niedługo dobije do 3 mln 
jednostek. Jednym z krajów, które zdaniem Federacji w 2019 roku były liderami, jest Polska. Nasz kraj pierwszy 
raz w historii badania znalazł się w czołowej 15. rynków kupujących najwięcej robotów przemysłowych.

Polska w czołowej 15. rynków kupujących 
najwięcej robotów przemysłowych



Jeżeli zaś chodzi o globalne zestawienie, to plastron lidera 
po raz kolejny trafił do Chińczyków, których fabryki wzbogaci-
ły się o ponad 140 tysięcy nowych robotów w roku 2019. – Oso-
by sympatyzujące z Państwem Środka na pewno są zadowolone, 
że mimo licznych komplikacji udało się utrzymać zeszłoroczną 
przewagę. Z wynikiem na poziomie ponad 35%, podobnie jak 
w 2018, Chiny są absolutnym dominatorem w rankingu nowych 
maszyn na całym świecie. Z pewnością wpływ na to miało po-
rozumienie, znane jako umowa „fazy pierwszej”, jakie w 2019 
r. zawarły władze Waszyngtonu z przedstawicielami Pekinu. 
Wspomniana umowa reguluje między innymi przymusowy 
transfer wiedzy pomiędzy korporacjami oraz zatrzymuje wojnę 
celną. – tłumaczy Michał Kaźmierczak z ABB.

Chińczycy nie powinni jednak zwlekać z inwestycjami 
w robotyzację. Jak pokazuje raport MFR, na 10 tys. pracowni-
ków produkcji przypada tam 187 maszyn, co plasuje Państwo 
Środka na 15. pozycji. Co prawda to wciąż o wiele więcej niż 
wskazuje globalna średnia, wynosząca 113, ale biorąc pod uwa-
gę ambicje Pekinu, o wiele za mało, by skutecznie mierzyć się np. 
z Niemcami bądź równie silną konkurencją z Azji.

2021, początek nowej ery
Twórcy raportu przedstawiają również swoje prognozy na 
nadchodzący 2021 rok. Eksperci przewidują, że będzie on 
dla przedsiębiorstw produkcyjnych czasem powolnego po-

wrotu do normy, który może nie nastąpić tak prędko, jak 
byśmy chcieli. Proces odbudowy potrwa przynajmniej dwa 
lata i w różnych regionach będzie cechował się odmiennym 
tempem.

Badacze z Federacji Robotyki wskazują również na korzyści 
wynikające ze zmian, jakie nas czekają. Wiele rządów zapowia-
da, że będzie wspierać inwestycje w nowoczesne technologie 
produkcji, co powinno zmotywować dyrektorów fabryk do 
wzmożonych modernizacji linii wytwórczej. To również do-
skonały moment do tego, by nadrobić zaległości w tym zakre-
sie, co zaowocuje większą elastycznością produkcji. Zmieni się 
również sposób budowania i działania łańcucha dostaw, dzięki 
czemu firmy staną się bardziej niezależne.

Jeszcze nie tak dawno roboty były oskarżane o kradzież 
pracy, jaka zarezerwowana jest dla ludzi. Po pandemii społecz-
na optyka uległa przewartościowaniu. Gdyby nie nowoczesne 
maszyny, działające bez ustanku na halach produkcyjnych, 
świat prawdopodobnie ległby w gruzach. Chociażby dlatego, że 
skutecznie chronią przed zakażeniem COVID-19. Ich rosnąca 
zdolność do bycia zastępstwem człowieka na linii wytwórczej 
okazała się nieoceniona w stosowaniu zasady społecznego dy-
stansowania i odporności na choroby i stres. Jak twierdzi Euro-
news, wspólnie z automatyzacją i ecommerce, roboty będą sta-
nowiły fundament odmienionej, postcovidowej rzeczywistości. 
To początek nowej ery. CE

https://zrobotyzowany.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Emerson Industrial Automation&Control – zdając sobie spra-
wę z oczekiwań klientów – wprowadził do oferty nowy, eko-
nomiczny układ redundancji CPE400, który uzasadnia jego 

wdrożenie przy kosztach nieplanowanego przestoju na poziomie 
dziesiątek, a nie setek tysięcy złotych. 

Ekonomiczny układ redundancji w ofercie  
Emerson Industrial Automation&Control 
CPE400, podobnie jak RX3i, przeznaczony jest dla średnich i du-
żych aplikacji automatyki. To, co odróżnia te dwa rozwiązania to 
budowa – CPE400 bazuje na konstrukcji kompaktowej, podczas 
gdy RX3i to architektura modułowa. To właśnie budowa kontrole-
ra, zintegrowane w nim możliwości komunikacyjne oraz wbudowa-
ne mechanizmy synchronizacji danych pozwalają wykorzystać go 
w charakterze jednostki redundantnej w aplikacjach mniejszych, 
o charakterze wolnozmiennym i zbudować w oparciu o niego eko-
nomiczny system wysokiej dostępności. 

Możliwości kontrolera CPE400 
CPE400 jest nowym kontrolerem z  oferty Emerson, który ma bu-
dowę kompaktową StandAlone. Oznacza to, że wszystkie niezbęd-
ne do uruchomienia systemu elementy są zintegrowane w jednym 
urządzeniu, które dodatkowo zajmuje bardzo mało miejsca w sza-

fie sterującej. CPE400 korzysta z 4-rdzeniowego procesora Intel 1.2 
GHz i posiada 64 MB pamięci przeznaczonej na program sterujący 
oraz konfigurację, a wbudowany Engine PAC jest w pełni kompa-
tybilny ze wszystkimi urządzeniami z oferty Emerson. Standardowo 
zintegrowane 4 porty Ethernet 10/100/1000 mbps pozwalają na: 

•   niezależną synchronizację danych z jednostką redundantną,
•   niezależną komunikację z układami wejść/wyjść oddalonych 

(Profinet MRP),
•   niezależną komunikację z systemami SCADA (OPC-UA, 

Modbus TCP, SRTP),
•   niezależną komunikację z chmurą danych Predix. 
Aluminiowa i sztywna obudowa, pasywne chłodzenie oraz brak 

elementów wirujących pozwalają instalować CPE400 w warunkach 
przemysłowych i pracę w temperaturze z zakresu od –40°C do 
+70°C. 

Jak wygląda architektura systemu  
redundantnego CPE400? 
Architektura układu redundantnego zakłada dwie jednostki cen-
tralne CPE400 w warstwie nadrzędnej, spięte ze sobą redundant-
nym łączem Ethernet do synchronizacji danych. Nie ma żadnych 
dodatkowych elementów. Wbudowane w kontroler mechanizmy 
są w stanie synchronizować dane procesowe pomiędzy kontrolera-

mi oraz wykryć awarię kontrolera głównego w czasie 
od 40-300 ms. Pozwala to na bezuderzeniowe prze-
łączanie sterowania na kontroler zapasowy w chwili 
awarii kontrolera głównego w aplikacjach proceso-
wych o charakterze wolnozmiennym. Dla porówna-
nia, czas wykrycia uszkodzenia jednostki centralnej 
w systemach redundancji RX3i to pojedyncze milise-
kundy, co pozwala na stosowanie rozwiązania w apli-
kacjach szybkozmiennych. Komunikacja warstwy 
nadrzędnej z warstwą I/O realizowana jest w oparciu 
o niezależne interfejsy Ethernet 1 Gb z obsługą stan-
dardu Profinet MRP. Pozwala on na podłączenie wę-

Wdrożenie redundantnego systemu sterowania zawsze musi znaleźć uzasadnienie biznesowe 
z uwagi na spore nakłady inwestycyjne, dlatego do tej pory z takich systemów korzystali wyłącznie 
użytkownicy, dla których zatrzymanie systemu sterowania wiązało się z bardzo dużymi kosztami 
operacyjnymi. W większości przypadków decyzja o wdrożeniu systemu redundantnego była 
pozytywna, jeśli system redundantny mógł spłacić się w czasie pierwszego nieplanowanego 
przestoju (a w zasadzie zabezpieczył system przed nieplanowanym zatrzymaniem), którego 
koszt był porównywalny lub wyższy od inwestycji w system redundantny. Wysoka cena układu 
redundantnego mocno zawężała możliwość jego stosowania do aplikacji krytycznych w branży 
energetycznej, chemicznej oraz wodociągowej.

Nowy	gracz	na	rynku		
systemów	redundantnych
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złów w sieci o topologii RING, realizując tym samym redundancję 
magistrali komunikacyjnej w warstwie układów wejść/wyjść. Jako 
węzeł I/O można wykorzystać dowolny układ z oferty Emerson In-
dustrial Automation&Control, który ma wbudowaną obsługę stan-
dardu MRP (Media Redundancy Protocol): VersaMax I/O, RX3i I/O, 
PAC8000 I/O, RSTi-EP I/O (w pierwszym kwartale 2018 roku). Ko-
munikacja CPE400 z warstwą wizualizacji realizowana jest w oparciu 
o kolejny, niezależny port Ethernet 1 Gb. Pozwala on na wymianę 
danych z dowolnym systemem SCADA – dzięki obsłudze stan-
dardów OPC-UA, Modbus TCP oraz SRTP. Architektura systemu 
redundancji CPE400 może zostać dodatkowo rozbudowana o nie-
zależną, bezpieczną komunikację z chmurą danych Predix. Daje to 
dodatkowe możliwości w zakresie serwisu systemu oraz optymali-
zacji jego pracy, dzięki dostępowi do danych zewnętrznych, takich 
jak prognozowanie pogody czy ceny paliw i energii. Zintegrowany, 
dedykowany port do komunikacji z chmurą gwarantuje pełne od-
separowanie sieci procesowej od sieci Internet, co zapewnia naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa dla całego systemu. Potwierdza go 
certyfikat Achilles Level 2, który nadawany jest urządzeniom testo-
wanym pod kątem cyberbezpieczeństwa. Możliwości, jakie daje 
komunikacja z chmurą są naprawdę bardzo szerokie i dostarczają 
szereg dodatkowych wartości, jakie do tej pory w systemach stero-
wania były niespotykane.

Jakie ograniczenia ma CPE400  
w stosunku do PACSystems HA RX3i? 
Układ redundancji CPE400R od układu bazującego na serii RX3i 
różni się przede wszystkim możliwościami rozbudowy i wydajno-
ścią. Redundancja w oparciu o kontrolery CPE400 pozwoli na ob-
sługę systemów automatyki, w których:

•   nie będzie pracowało więcej niż 20 węzłów Profinet I/O,

•    nie ma potrzeby obsługi dodatko-
wych modułów komunikacyjnych,

•   czas wykrycia awarii kontrolera głów-
nego na poziomie 300 ms nie będzie 
miał negatywnego wpływu ma prowa-
dzony proces produkcyjny. 

CPE400R w porównaniu do układu redun-
dancji PACSystems RX3i HA nie ma wiele ograni-
czeń, jednak te, które występują, w jednoznaczny 
sposób adresują system do aplikacji mniejszych 
i wolnozmiennych, a więc aplikacji w branży wod-
-kan, infrastruktury drogowej (tunele), energetyki 
cieplnej oraz prostych aplikacji z branży chemicz-
nej. Układ wysokiej dostępności w oparciu o se-
rię RX3i z uwagi na wyższą wydajność oraz rozbu-
dowane możliwości komunikacyjne dedykowany 
jest do aplikacji szybkozmiennych w energetyce 
zawodowej, do aplikacji chemicznych, hutniczych 
oraz do systemów dyskretnych.

Jak się konfiguruje i programuje się 
system redundantny CPE400? 
Konfiguracja układu wysokiej dostępności 

CPE400 realizowana jest dokładnie tak samo, jak systemów z jed-
ną jednostką centralną. Wbudowane w PAC Machine Edition me-
chanizmy do kopiowania konfiguracji sprzętowej oraz programu 
sterującego na kontroler rezerwowy ograniczają do minimum czas 
programisty, jaki należy przeznaczyć na uruchomienie układu. Rola 
programisty ogranicza się w tym przypadku do ustawiania wła-
ściwych adresów IP oraz określenia, który kontroler będzie miał 
funkcję RING Master, czyli będzie zarządzał siecią Profinet. Warte 
podkreślenia jest również to, że układ obsługuje redundantny ad-
res IP, co oznacza, że dla systemu wizualizacji i oprogramowania 
narzędziowego widoczny jest pod jednym adresem – bez względu 
na to, który kontroler jest w danej chwili aktywny i prowadzi proces. 
Taka funkcjonalność znacząco ułatwia integrację z systemem SCA-
DA, dla którego układ – pomimo tego, że redundantny – widoczny 
jest jak pojedynczy kontroler. 

Czy ten system jest dla mnie? 
Wystarczającym powodem do rozważania redundancji systemu jest 
wzrost kosztów operacyjnych spowodowany zatrzymaniem pracy 
pojedynczego kontrolera. Zatrzymanie całego ciągu technologicz-
nego czy wprowadzenie dodatkowego zagrożenia dla zdrowia 
personelu to już powody, dla których o temacie redundancji należy 
myśleć bardzo poważnie. Jaka architektura będzie najbardziej od-
powiednia i z jakimi nakładami finansowymi należy się liczyć? Bę-
dzie to zależało od typu i rozmiaru aplikacji oraz oczekiwanego po-
ziomu redundancji. Całościowe koszty zawsze są wypadkową wielu 
elementów i – aby je dobrze oszacować – zachęcamy do kontaktu 
z inżynierami ASTOR.
 n

Piotr Adamczyk, Menedżer ds. produktów Emerson 
w firmie ASTOR
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Jan Zhang, Interact Analysis

Rynek robotów przemysłowych  
i współpracujących dziś i za kilka lat
Rynek robotów przemysłowych i cobotów ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ich producenci robią bowiem 
wszystko, aby zwiększyć szybkość, inteligencję i efektywność oferowanych jednostek. Jakie będą tego skutki? 
Przyjrzyjmy się trzem trendom rynkowym i dwóm trendom technologicznym, które będą napędzały rynek 
robotyki w 2021 roku.

W ostatnim czasie na globalnym rynku 
robotyki przemysłowej możemy zaob-
serwować pewne spowolnienie, spo-
wodowane głównie słabą koniunkturą 
gospodarczą na rynku chińskim oraz 

spadkiem inwestycji w dwóch sektorach generujących dotąd 
największy popyt na roboty przemysłowe, tj. w branży mo-
toryzacyjnej i produkcji elektroniki (zarówno komputerowej 
i komunikacyjnej, jak i na rynek konsumencki). Na tym tle 
pozytywnie wyróżnia się segment robotów współpracujących, 
który kontynuuje wzrost z ubiegłych lat i tylko w 2019 r. odno-
tował 30-proc. zwyżkę przychodów r./r.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że 
spowolnienie na rynku robotyki jest zjawiskiem przejścio-
wym, stymulowanym przez czynniki makroekonomiczne. 
Pandemia koronawirusa pokazała bowiem, że segment ten jest 
szczególnie istotnym ogniwem łańcucha tworzenia wartości 
w sektorze produkcyjnym, a przedsiębiorstwa przemysłowe 
mimo trudnej sytuacji ekonomicznej nie przestały inwesto-
wać w roboty. Dlatego też rynek ten może z nadzieją patrzeć 
w przyszłość, zwłaszcza że sprzyjają mu dwa globalne trendy 

rynkowe – postępująca automaty-
zacja procesów i starzenie się siły 
roboczej w wielu gospodarkach 
świata.

Analitycy rynkowi są zdania, 
że kolejne lata przyniosą ożywie-
nie na rynku robotów, zwłaszcza 
robotów współpracujących. Zaś 
głównym motorem owego oży-
wienia będą takie globalne trendy 

technologiczne, jak popularyzacja widzenia maszynowego 
i uczenia maszynowego, a także rozwój aplikacji mobilnych. 
Przyjrzyjmy się bliżej owym trendom.

TRENDY RYNKOWE

1. Roboty przemysłowe
W 2021 r. będziemy prawdopodobnie świadkami ożywie-

nia na dwóch największych rynkach zbytu tradycyjnych robo-
tów przemysłowych – motoryzacyjnym i produkcji elektroni-
ki, co wpłynie na poprawę wyników sprzedaży całego rynku 
robotyki. Jednym z trendów napędzających ten wzrost będzie 
rozszerzanie zakresu zastosowań robotów: jednostki te będą 
coraz częściej stosowane w aplikacjach i obszarach, które do tej 
pory z nich nie korzystały. Trendowi temu towarzyszyć będzie 
wzrost popularności robotów o mniejszym udźwigu, mniej za-
awansowanych, ale za to prostszych w obsłudze, a więc takich, 
które nie wymagają złożonych zabiegów programistycznych. 

Głównym motorem zmian w asortymencie tradycyjnych 
robotów przemysłowych będzie postęp technologiczny, wzrost 
kosztów pracy, ale także konkurencja ze strony robotów 
współpracujących. Największy popyt na „lekkie” jednostki ro-
botyczne obserwowany będzie przy tym na relatywnie nowych 
rynkach zbytu, takich jak logistyka czy przemysł spożywczy. 
Sektory te po 2021 r. w największym stopniu przyczynią się 
również do wzrostu sprzedaży robotów. Pierwsze symptomy 
tej zmiany struktury popytu można było zaobserwować już 
w grudniu 2019 r. podczas targów robotyki IREX w Tokio: 
duża część dostawców robotów przygotowała bowiem specjal-
ne stanowiska demonstracyjne dedykowane branży logistyki 
i produkcji spożywczej. 

2. Roboty współpracujące
Segment robotów współpracujących przedstawia się 

bardzo ciekawie – choćby z tego względu, że wbrew wcze-
śniejszym przewidywaniom nie zwiększyły one swojego 
udziału w rynku kosztem tradycyjnych robotów przemysło-
wych, lecz znacznie rozszerzyły jego granice, znajdując za-
stosowanie w zupełnie nowych aplikacjach. A to sprawia, że 
dostawcy konwencjonalnych robotów mogą wejść na rynek 
cobotów bez obaw o uszczuplenie swojej sprzedaży w innych 
segmentach.

Fot. 1.	Roboty	współpracujące	
CXR-10iA	i	CRX-10iA/L	firmy	
Fanuc	o	udźwigu	10	kg	i	zasięgu	
odpowiednio:	1249	i	1418	mm	są	
wyposażone	w	bardzo	wrażliwe	
czujniki	kolizji,	dzięki	czemu	
mogą	bezpiecznie	pracować	
ramię	w	ramię	z	człowiekiem.
Źródło: CFE Media and 
Technology
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Podejście takie reprezentują m.in. firmy Fanuc i Yaskawa, 
które wprowadziły na rynek zupełnie nowe modele współpra-
cy robota z człowiekiem. Ich coboty są dużo bardziej ukierun-
kowane na rynek przemysłowy niż jednostki produkowane 
przez firmy koncentrujące się na sprzedaży robotów współ-
pracujących. I wydaje się, że modele te mają wszelkie szanse na 
sukces rynkowy. Należy jednak pamiętać, że to dopiero począ-
tek rywalizacji na rynku cobotów i w kolejnych latach branża 
ta stanie się zdecydowanie bardziej konkurencyjna.

3. Rynki lokalne 
Geograficznie rynki robotów współpracujących i trady-

cyjnych robotów przemysłowych znacznie różnią się od sie-
bie, wykazując odmienne trendy. W krajach Unii Europejskiej 
(i Japonii) największy nacisk kładziony jest na kwestie bez-
pieczeństwa. W Chinach najważniejsze są niskie koszty oraz 
prosta obsługa. Stany Zjednoczone rozszerzają zakres aplikacji 
robotów współpracujących, „wyprowadzając” je z przemysłu 
na nowe rynki, np. rynek usługowy. Powodem jest prawdo-
podobnie fakt, że branża produkcyjna w USA ma znacznie 
mniejszy udział w gospodarce narodowej niż w Chinach, Ja-
ponii czy najsilniejszych ekonomicznie krajach Unii Europej-
skiej, takich jak Niemcy.

Oznacza to, że jeśli producenci robotów chcą w dalszym 
ciągu sprzedawać swoje produkty na rynku amerykańskim, 
muszą poszukiwać klientów także w innych segmentach, nie-
kiedy bardzo odmiennych od ich głównych rynków zbytu. 
Inną prawdopodobną przyczyną mogą być względy kulturo-
we: amerykańska kultura biznesowa jest historycznie dużo 
bardziej otwarta na ryzyko, szybkie innowacje i zmianę. Dla-
tego dużo łatwiej adaptuje nowe aplikacje, nawet jeśli mają one 
nikłe szanse na przetrwanie próby czasu. A jednocześnie nie 
stroni od nietuzinkowych pomysłów, takich jak zastąpienie 
kelnerów w barach szybkiej obsługi czy kawiarniach robotami 
współpracującymi.

TRENDY TECHNOLOGICZNE

A. Widzenie maszynowe i uczenie 
maszynowe

W dłuższej perspektywie widzenie i uczenie maszynowe 
urosną prawdopodobnie do rangi technologii wywierających 
największy wpływ na rozwój robotów przemysłowych i cobo-
tów. Umożliwią one bowiem dostawcom jednostek robotycz-
nych wejście na rynek aplikacji do zaawansowanej kontroli wi-
zyjnej, przenoszenia i pakowania oraz sortowania produktów. 
Dziś przeszkadzają im w tym nie tyle trudności konstrukcyjne 
(tych jest bowiem coraz mniej), co ograniczone możliwości 
oprogramowania z zakresu widzenia maszynowego i uczenia 
maszynowego. A to prowadzi do konkluzji, że przyszłość sek-
tora robotyki zależeć będzie od oprogramowania.

Trend ten można było zaobserwować już na wspomnia-
nych targach IREX, w których licznie uczestniczyli także pro-

ducenci systemów z zakresu widzenia 
maszynowego i uczenia maszynowego. 
Dostrzegli oni bowiem, że aby się rozwi-
jać, muszą nawiązać współpracę z duży-
mi producentami robotów. Współpraca 
ta już zresztą stała się faktem, ale z pew-
nością w kolejnych latach ulegnie dalszej 
intensyfikacji.

B. Rozwiązania mobilne
W ostatnich latach branża e-com-

merce mocno zainwestowała w techno-
logie robotyczne. I choć pod tym względem wyprzedziło ją 
wiele innych sektorów (takich jak choćby automotive), rynek 
e-commerce w niektórych obszarach bardzo szybko nadrobił 
zaległości, łącząc robotykę z technologiami mobilnymi w spo-
sób, którego nie stosowali dotąd przetwórcy przemysłowi. 
Częściowo wynika to ze specyfiki samej branży: łatwiej bo-
wiem zaadaptować roboty w aplikacjach mobilnych z zakresu 
e-commerce niż w produkcji przemysłowej. Producenci nie 
pozostają jednak dłużni: już w zeszłym roku można było zaob-
serwować wzrost znaczenia robotów mobilnych w zastosowa-
niach produkcyjnych, stymulowany zwiększaniem nakładów 
inwestycyjnych na automatyzację zakładów przetwórczych.

Trend ten również był obecny na targach IREX: stanowi-
ska demonstracyjne wyposażone w roboty mobilne można 
było spotkać niemal wszędzie, a wiele z nich stworzonych 
zostało specjalnie z myślą o prezentacji możliwości robotów 
w zastosowaniach produkcyjnych. Technologia ta wciąż znaj-
duje się w powijakach, ale – podobnie jak w przypadku innych 
aplikacji robotycznych – zapewne już niebawem rozwinie się 
na tyle, że roboty przemysłowe będą poruszać 
się wzdłuż linii produkcyjnych oraz transpor-
tować surowce i gotowe wyroby między po-
szczególnymi działami.

Oczywiście, nie będzie to zadanie pro-
ste: aby ruszyć robota z miejsca, trzeba go 
połączyć z siecią przemysłową, zapewnić mu 
możliwość przetwarzania danych i zintegro-
wać z Internetem Rzeczy. Dlatego zapewne 
pierwsze systemy tego typu tworzone będą 
przez dużych dostawców automatyki, dyspo-
nujących zasobami umożliwiającymi spraw-
ną integrację systemów i technologii w jedno 
spójne, funkcjonalne rozwiązanie. Rolę tę 
mogą także objąć specjalistyczne, niszowe fir-
my zajmujące się tworzeniem rozwiązań mo-
bilnych, które w ścisłej współpracy z liderami 
rynku robotyki przemysłowej przekształcą 
dzisiejsze śmiałe projekty w realne aplikacje 
przemysłowe. n

Jan Zhang jest dyrektorem ds. badań 
w firmie Interact Analysis

Fot. 2.	Elektryczny	
podwójny	chwytak	
próżniowy	VGC10	
firmy	OnRobot	jest	
wyposażony	w	dwa	
niezależnie	sterowane	
kanały	powietrza,	
dzięki	czemu	może	
jednocześnie	podnosić	
i	odkładać	detale,		
co	skraca	czas	cyklu		
i	zwiększa	
efektywność	
procesów.	Nie	
wymaga	też	
doprowadzenia	
powietrza.
Źródło: CFE Media 
and Technology 

	 	Więcej 
	 INFORMACJI
SŁOWA KLUCZOWE:  
roboty, roboty współpracujące, 
robotyka

Rynek robotów przemysłowych 
w kolejnych latach czeka dynamiczny 
wzrost.
Segment robotów współpracujących 
będzie nadal rósł, a coraz większy 
udział w tym wzroście będą mieli 
producenci tradycyjnych robotów 
przemysłowych.
Wzrost obserwowany będzie także 
w obszarze systemów z zakresu 
widzenia i uczenia maszynowego oraz 
robotów mobilnych.

ZASTANÓW SIĘ
Jaka największa zmiana w robotyce 
czeka nas w kolejnych latach i czy twoje 
przedsiębiorstwo na niej skorzysta?
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FIRMA PREZENTUJE

Rozwiązania MES wspierają zarządzanie produkcją dzięki 
ciągłemu monitorowaniu procesów wytwarzania, ich wi-
zualizowaniu w czasie rzeczywistym i dostarczaniu rzetel-
nych, twardych danych. 

Kto ma dostęp do kluczowych danych z obszaru wytwarzania, 
ten ma możliwość wprowadzenia niezbędnych usprawnień. Za tym 
idzie poprawa wskaźników, takich jak większa zyskowność czy skró-
cenie czasów realizacji zamówień, a także ogólnie silniejsza pozycja 
konkurencyjna. Dla firm produkcyjnych, które przez pandemię sta-
nęły wobec trudnej sytuacji rynkowej, właśnie MES może być naj-
lepszym ratunkiem.

20% skok efektywności dzięki MES
Aby lepiej zrozumieć, jak ważną rolę odgrywa MES w organizacji 
zajmującej się produkcją, warto sięgnąć po prawdziwe przykłady. 
PipeLife Polska S.A. jest częścią firmy Wienerberger, międzyna-
rodowego koncernu z branży budowlanej. Spółka produkuje na 
zamówienie podmiotów z wielu krajów UE. W całym holdingu to 
właśnie w Polsce pracuje największa wtryskownia, której wolumen 
produkcji obejmuje kilka tysięcy wyrobów. Każdego miesiąca spół-
ka wytwarza wiele ton wyrobów o bardzo zróżnicowanej masie – od 
kilku gramów do 30 kg. Przy takiej skali MES jest dziś jednym z fun-
damentów, bez którego nie byłoby możliwe utrzymanie efektywne-
go ekosystemu produkcji. Jednak zanim wdrożono system, dane 
z obszaru harmonogramowania i monitorowania produkcji były 
przetwarzane w arkuszach kalkulacyjnych niezintegrowanych z sys-
temem ERP. To obniżało wydajność procesów zarządzania i pro-
dukcji. Ręczne przetwarzanie danych skutkowało błędami i spory-
mi ograniczeniami w raportowaniu. W PipeLife wdrożono system 
ProSeS BDE. – Nasza efektywność skoczyła o 20%, jeszcze zanim 
podjęliśmy jakiekolwiek działania optymalizujące proces. Proszę 
sobie wyobrazić, co to znaczy przy tak dużej skali działalności. Sys-
tem pokazał, jak wielkimi wolnymi mocami wytwórczymi dyspo-
nowaliśmy – mówi Janusz Manteufel, aastępca dyr. technicznego 
w PipeLife Polska S.A. 

Gdy w obszarze produkcji praca odbywa się w oparciu o arku-
sze kalkulacyjne, monitoring i nadzór nad danymi generuje spore 
koszty, angażuje znaczne nakłady pracy, a po przekroczeniu pewnej 
skali działania staje się uciążliwy i w dodatku wcale nie gwarantuje, 
że końcowe informacje są rzetelne i aktualne. Po wdrożeniu ProSeS 
BDE w PipeLife większość tych problemów udało się wyeliminować, 
dzięki automatycznej rejestracji danych bezpośrednio z każdego 

urządzenia w parku maszynowym. Wcześniejsze opomiarowanie 
maszyn pozwala analizować szczegółowe dane w trybie on-line oraz 
w ujęciu historycznym. Największą wartością systemu MES jest do-
stęp do wiarygodnych danych. Nikt z pracowników nie może ich 
reinterpretować na swoją korzyść, ponieważ czarno na białym wi-
dać wszystko – jak długo pracowały maszyny, ile miały przestojów, 
jak dużo wyprodukowały elementów, ile sztuk było wybrakowanych 
czy jak długie są same cykle produkcyjne. Decydenci na różnych 
poziomach organizacji mogą szybko uzyskać dowolne raporty i ze-
stawienia pomocne nie tylko w produkcji, ale również w sprzedaży, 
logistyce czy dziale zamówień – dodaje Janusz Manteufel. Pod-
kreśla przy tym, jak wiele działań udaje się usprawniać dzięki MES: 
skracanie cyklów produkcyjnych poszczególnych wyrobów, skraca-
nie przezbrojeń, efektywniejsze prace w dziale Utrzymania Ruchu, 
zautomatyzowane planowanie i harmonogramowanie produkcji 
w oparciu o dane z zamówień, bieżącą dostępność maszyn i zapla-
nowanych przestojów.

MES wspiera system premiowy i redukuje czas 
przestojów
Innym przykładem firmy, która odnosi korzyści z MES, jest Dr. 
Schneider Automotive Polska, specjalizująca się w produkcji dla 
branży motoryzacyjnej. Firma dostarcza podzespoły dla większości 
znanych marek samochodów. System ProSeS BDE pomaga firmie 
w ustalaniu wysokości premii dla niektórych grup pracowników oko-
łoprodukcyjnych. W ocenie wyników pracy pomocne są obliczenia 
realizowane w MES. Taki model wspiera pracę zespołów na wspól-
ny cel. Największa zmiana odczuwalna po wdrożeniu ProSeS BDE 
polegała na podniesieniu wiarygodności danych z produkcji. Dane 
są rzetelne, ponieważ pobierane są automatycznie bezpośrednio 
z maszyn. Inna ważna korzyść wiąże się z wizualizacją tego, co dzie-
je się w halach produkcyjnych. Dzięki systemowi nie tylko widzimy 
w czasie rzeczywistym, jak pracują maszyny, ale również to, czy pra-
cują one zgodnie z dziennym harmonogramem. W wyniku wdroże-
nia udało nam się zoptymalizować proces usuwania awarii i nieprze-
widywalnych przestojów. Przed wdrożeniem MES operator musiał 
dzwonić do ustawiacza, po czym dopiero uruchamiany był proces 
naprawy. Mieliśmy długie czasy przestoju. Dziś, gdy tylko pojawi się 
problem z maszyną, ustawiacz natychmiast to widzi i podchodzi do 
maszyny od razu. Dzięki ProSeS BDE udało nam się znacznie skrócić 
czas usuwania awarii – mówi Michał Pikus, zastępca dyrektora zakła-
du, kierownik ds. łańcucha dostaw w Dr. Schneider.

Firmy produkcyjne, które wdrożyły oprogramowanie klasy MES (Manufacturing Execution System), 
odnotowują spektakularne rezultaty we wszystkich obszarach związanych z wytwarzaniem swoich 
produktów. Czy zatem MES jest optymalną odpowiedzią na wyzwania rynkowe i organizacyjne, 
jakie pojawiły się wraz z pandemią COVID-19? 

W	czasie	zawirowań	rynkowych	
warto	wdrożyć	oprogramowanie	
klasy	MES
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W firmie każdego dnia odbywają się spotkania, podczas któ-
rych analizowana jest praca maszyn i awarie zarejestrowane w ciągu 
ostatniej doby. Zespoły w oparciu o twarde dane planują działania 
zaradcze i decydują, jak zachować się w obliczu zdiagnozowanych 
problemów. MES pomógł więc firmie przejść do modelu organizacji 
samodoskonalącej się. Jednym z rezultatów takiej pracy analitycznej 
i zespołowej jest znacząca redukcja czasu przezbrojeń. 

COVID a MES – system pomaga ograniczyć  
zbędne przemieszczanie się pracowników  
w zakładzie
Polipack działa na polskim rynku od blisko 30 lat. Firma specjalizu-
je się w produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych 
dla branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i tytonio-
wej. Po wdrożeniu ProSeS BDE w Polipack system stał się centrum  
dowodzenia produkcją i parkiem maszynowym, a dodatkowo mo-
nitoruje czas pracy załogi w dwóch zakładach produkcyjnych. Roz-
wiązanie pozwala firmie w pełni kontrolować procesy produkcji, 
w tym planowania i harmonogramowania. W rezultacie w obu 
zakładach utrzymywane są stale na najwyższych poziomach wskaź-
niki OEE. 

W jaki sposób firma z dobrze skalibrowaną produkcją zareago-
wała na COVID? – Dla utrzymania ciągłości pracy zmuszeni byliśmy 
szybciej, niż to planowano, rozpoznać pełne możliwości ProSeS 
BDE.  Uruchomiliśmy funkcjonalności, których wcześniej nie wy-
korzystywaliśmy. Skupiliśmy się na maksymalnym ograniczeniu 
mobilności pracowników wewnątrz zakładu. Opracowaliśmy nowe 
formy raportów i postaraliśmy się, aby z systemu wychodziły jesz-
cze bardziej rzetelne informacje. Jednym z przykładów wdrożonej 
zmiany jest obsługa przestojów maszyn. Do maszyn wzywani są 
wyłącznie dedykowani specjaliści, którym wcześniej nadaliśmy róż-
ne kategorie. Usprawniliśmy też wewnętrzny obieg informacji, tak 
by każde przemieszczanie się pracownika w hali produkcyjnej było 
uzasadnione konkretnym zadaniem – wyjaśnia Bartłomiej Więc-
kowski, koordynator ds. produkcji i IT w Polipack.

Użytkownicy zgodnie o korzyściach  
z rozwiązania MES 
Użytkownicy MES podkreślają, że główną korzyścią z rozwiązania są 
rzetelne, wiarygodne i sprawdzone informacje. Wszystkie firmy za-
notowały poprawę wydajności, efektywności i jakości produkcji, co 
bezpośrednio przekłada się na ich lepsze wyniki finansowe. 

PipeLife utrzymuje główny wskaźnik OEE na poziomie ponad 
80%. Pozostały czas zajmują niezbędne konserwacje i przezbrojenia, 
których czas zredukowano do minimum. Przy portfolio wyrobów, 
obejmującym kilka tysięcy pozycji, firma osiąga czas przezbrojeń na 
poziomie poniżej 4%. To przepaść w odniesieniu do stanu sprzed 
uruchomienia MES, kiedy OEE wynosił między 50% a 60%. MES 
pomaga też nadzorować jakość. W produkcji asortymentu PipeLife 
jednym z najważniejszych etapów jest zgrzewanie, które decyduje 
o trwałości wyrobów. Ponieważ na niektóre produkty firma udziela 
aż 50 lat gwarancji, zachowanie maksymalnej jakości jest kluczowe. 
ProSeS BDE sprawdza więc, czy operatorzy maszyn nie przyspiesza-
ją procesu zgrzewania.

Kiedy wydatki na rozwiązanie MES się zwracają?
Do zakupu systemu MES należy podejść jak do inwestycji. – Ku-
pując maszynę, zazwyczaj wiemy, kiedy ona się zwróci. Z MES jest 
nieco trudniej, bo jest wiele zmiennych i na początku nie znamy 
efektów wdrożenia. U nas ten rezultat był spektakularny, ponieważ 
doświadczyliśmy skokowej poprawy OEE aż o 20 procent. Wydatki 
na rozwiązanie zwróciły się więc bardzo szybko – mówi Janusz Man-
teufel z PipeLife. 

Z kolei w Polipack, pomimo trwającej pandemii, postępują pra-
ce nad ciągłym rozwojem systemu, który obejmie kolejne obszary 
produkcji. – Choć COVID wprowadził zamieszanie w części popy-
towej, nie przeszkodził nam w usprawnianiu zakładu. Dzięki dalszej 
rozbudowie systemu będziemy mieć pełen nadzór nad peryferiami, 
formami i maszynami, co pozwoli nam lepiej planować i nadzoro-
wać przeglądy. Plany serwisowe będą z kolei ściśle zintegrowane 
z harmonogramowaniem produkcji – mówi Bartłomiej Więckowski. 
I dodaje: – Dziś nie wyobrażam sobie pracy bez MES – tej papie-
rologii, przerzucania danych z arkuszy kalkulacyjnych, ciągłych po-
prawek i braku dostatecznej informacji. Chcę jednak podkreślić, 
że aby system rzeczywiście wspomagał firmę, za jego wdrożeniem 
musi stać człowiek. ProSeS BDE nas wspiera, bo został dobrze 
wdrożony, bo do systemu są wprowadzane dane w sposób właści-
wy, bo pracownicy i użytkownicy rozumieją, jaki jest sens jego dzia-
łania.  n

Michał Łatko
tel. 667 472 950, m.latko@proses.de

ProSeS BDE GmbH, 
 www.pl.proses.de

ProSeS	BDE	wspiera	
zarządzanie	całym	obszarem	
produkcji:	monitoruje	pracę	
maszyn,	wizualizuje	procesy,	
harmonogramuje	produkcję,	
raportuje	na	potrzeby		
każdego	użytkownika.Źr
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Niektóre rynki na świecie odnotowują w ostatnim cza-
sie istotne spowolnienie wzrostu, co z kolei stanowi 
wyzwanie dla producentów i integratorów systemów 
automatyki – i to niezależnie od regionu, w którym 
działają. Na ogólną sytuację różnych sektorów prze-

mysłu niemały wpływ mają także bariery handlowe i transportowe 
oraz niestabilna sytuacja geopolityczna w niektórych rejonach świata. 
Jak wśród tych zawirowań znaleźć swoją niszę?

W październiku 2019 r. ARC Advisory Group opublikowała świa-
towy ranking 50 największych producentów z sektora automatyki. Au-
torzy raportu zgodnie stwierdzili, że mimo wyraźnego spowolnienia 
na niektórych rynkach, firmy z tego segmentu nadal mają szansę na 
dynamiczny wzrost. I wydaje się, że nawet epidemia COVID-19 nie 
zaprzepaściła całkowicie tych szans. 

Dane zawarte w rankingu dostarczają nam kilku istotnych infor-
macji: niektórzy wiodący producenci automatyki zachowali swoją po-
zycję z poprzedniego zestawienia, jednak na horyzoncie pojawili się też 
nowi dostawcy, którzy „przeskoczyli” tu z innych sektorów. W grupie 
tej znalazły się firmy oferujące rozwiązania z zakresu przetwarzania 
brzegowego, przetwarzania w chmurze, analizy danych, uczenia ma-
szynowego i bezpieczeństwa sieci przemysłowych. Niejako na przekór 
powolnemu rozwojowi tradycyjnych obszarów automatyki segmenty 
te rosną w tempie dwucyfrowym.

Cyfrowa transformacja zmienia zasady gry
Cyfrowa transformacja i rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy rozwi-
jają się niemal na naszych oczach. Według obserwacji ARC Advisory 

Group wielu użytkowników końcowych 
próbuje znaleźć taką drogę cyfrowej 
transformacji, która odpowiadałaby ich 
potrzebom, a także opracować własną 
strategię wdrażania zmian. Dostrzegają 
bowiem, że maszyny i urządzenia są ze 
sobą coraz ściślej połączone, a generując 
i otrzymując coraz większą ilość danych, 
stają się coraz bardziej użyteczne dla pio-
nierów i propagatorów nowych zaawan-
sowanych technologii, takich jak uczenie 
maszynowe.

W przetwórstwie przemysłowym 
cyfrowa transformacja przynosi naj-
większe profity w trzech głównych 
obszarach – przewidywania awarii ma-
szyn, optymalizacji procesów produk-
cyjnych i poprawy jakości produktów. 
Coraz częściej przyczynia się także do 

optymalizacji i zmiany modeli organizacji i świadczenia usług w przed-
siębiorstwach z najróżniejszych branż – od sektora produkcyjnego po 
energetykę i logistykę.

Nie powinno więc dziwić, że transformacja ta oraz zakres jej 
wykorzystania mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju 
i rentowności przedsiębiorstw – zarówno w krótkim, jak i długim prze-
dziale czasowym. Trend ten sprzyja też generowaniu nowych potrzeb 
biznesowych. Jednak skorzystają na nim tylko ci dostawcy automatyki, 
którzy w porę zauważą i przygotują się do ich zaspokojenia.

Przetwarzanie na brzegu sieci
Jednak nie tylko cyfryzacja napędza rynek automatyki: szybki rozwój 
segmentu rozwiązań do przetwarzania brzegowego świadczy również 
o tym, że tradycyjne technologie automatyki zmierzają w kierunku 
IIoT. Systemy sterowania oparte na architekturze brzegowej – podob-
nie jak typowe systemy automatyki – są zarządzane i działają lokalnie, 
a mimo to bardzo różnią się od systemów niepołączonych z siecią. Ich 
popularność skokowo rośnie, co powoduje, że wielu dostawców roz-
szerza swoją ofertę o sprzęt, oprogramowanie i usługi działające „na 
brzegu” sieci. Ale nie tylko: w asortymencie firm z sektora automatyki 
coraz częściej można też znaleźć systemy łączące technologie informa-
tyczne i operacyjne (OT) oraz środowiska uruchomieniowe aplikacji.

Tego typu rozbudowana infrastruktura przemysłowa jest bardziej 
narażona na zagrożenia cybernetyczne, co z kolei stymuluje szybki, 
dwucyfrowy rozwój rynku rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa 
przemysłowego. Sprzyja mu także szybka popularyzacja technologii 
IIoT, skłaniająca wielu użytkowników do uważnego pochylenia się nad 
wpływem tych technologii na bezpieczeństwo produkcji.

Użytkownicy końcowi dostrzegają również wagę poprawy funk-
cjonowania wewnętrznych systemów bezpieczeństwa sieci. Coraz 
więcej z nich jest skłonnych powierzyć te kwestie zewnętrznym do-
stawcom usług bezpieczeństwa, którzy mogą wesprzeć ich w tworzeniu 
i realizacji efektywnej strategii bezpieczeństwa sieciowego.

Obecnie główni dostawcy środków automatyki także rozbudowu-
ją swoje portfolio o nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci 
– zarówno w oparciu o wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe, jak 
i przejęcia bądź współpracę z innymi podmiotami. Ich oferta obejmuje 
m.in. przemysłowe firewalle, ocenę ryzyka sieciowego czy usługi ho-
sta, takie jak wykrywanie i neutralizacja zagrożeń. Firmy te zdają sobie 
bowiem sprawę, że szybka identyfikacja nowych trendów i adaptacja 
do zmian rynkowych stanowi najlepszy sposób na wywalczenie sobie 
wysokiej pozycji rynkowej.  
 n

Stone Shi jest redaktorem naczelnym 
magazynu Control Engineering China.

Według analityków najszybciej rozwijającymi się obszarami automatyki są dziś przetwarzanie brzegowe, 
przetwarzanie w chmurze, analiza danych, uczenie maszynowe i bezpieczeństwo sieci przemysłowych. Inne 
segmenty rosną zdecydowanie wolniej, co przekłada się na ogólnie niskie tempo wzrostu całego rynku.

Rynek automatyki mozolnie pnie się w górę
Stone Shi, Control Engineering China 

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
rynek automatyki, cyfryzacja, 
przetwarzanie brzegowe, 
cyberbezpieczeństwo 

Nowe technologie automatyzacji 
rozwijają się w tempie dwucyfrowym.
Najszybciej rosnącymi obszarami 
automatyki są cyfryzacja, przetwarzanie 
brzegowe i cyberbezpieczeństwo.
Adaptacja nowych technologii 
ułatwia firmom z sektora automatyki 
zwiększenie ich udziału w rynku.

ZASTANÓW SIĘ
Jak nowe technologie automatyzacji 
przyspieszają rozwój twojego 
przedsiębiorstwa?
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W 2020 roku COVID-19 miał ogromny 
wpływ na rynki globalnych firm prze-
mysłowych, na strukturę siły roboczej 
i wzrost inwestycji związanych z szybką 
cyfryzacją, mającą na celu umożliwie-

nie prowadzenia zdalnych operacji i implementacji innowacji 
zapewniających elastyczność. Według szacunków IDC, jedna 
czwarta firm na świecie znajduje się w recesji. Wzorce pracy 
zmieniły się w ciągu ostatnich czterech miesięcy bardziej niż 
kilka lat temu. Firma Siemens ogłosiła nawet, że w przyszłości 
ukształtuje się nowy model pracy, w którym „mobilne biuro” 
i „tradycyjne biuro” będą się wzajemnie uzupełniać. Przez pan-
demię COVID-19 rynki na całym świecie uległy wielkim zmia-
nom. Coraz więcej firm zaczęło polegać na pracy zdalnej i dąży 
do zbudowania inteligentnego i elastycznego łańcucha dostaw. 
Przed pandemią COVID-19 wielu analityków przewidywało, że 
zakończenie transformacji cyfrowej zajmie branży dwa lata lub 
więcej. Okazało się, że zadania te zostały zrealizowane w ciągu 

10 tygodni 2020 roku.

Innowacyjność, elastyczność, 
adaptacja.

W obliczu poważnej presji, wyzwań i niepew-
ności, spowodowanych przez pandemię CO-
VID-19, firmy produkcyjne muszą poprawić 
innowacyjność, elastyczność i zdolność adapta-
cji w odniesieniu do produktów, usług, operacji 
i rozwoju pracowników. Jedynym sposobem na 
rozwiązanie tych problemów jest przyspiesze-
nie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz 
wykorzystanie narzędzi cyfrowych i głębokiej 
integracji procesów biznesowych, aby praca 
online, konferencje, szkolenia, a nawet zdalne 
operacje stały się nową normą. Pozwala to na 
zabezpieczenie strat operacyjnych spowodowa-
nych przez COVID-19 w perspektywie krót-
koterminowej i zbadanie długoterminowych 
modeli zarządzania biznesem. Pracownicy 
w firmach produkcyjnych nie zawsze są w biu-
rze; mogą być w fabryce, na hali produkcyjnej 
lub w dziale sprzedaży i obsługi. Transformacja 
cyfrowa może zakończyć się sukcesem, jeśli 
wykorzystanie technologii cyfrowej zostanie 
zawężone do środowiska pracy pracownika. 

Osobom pracującym na pierwszej linii frontu firm produk-
cyjnych nowe technologie, takie jak rozszerzona rzeczywistość 
(AR), pozwalają na interakcję z rzeczywistym środowiskiem, 
coraz bardziej złożonymi produktami i informacjami w wielu 
systemach informatycznych (IT), pomagając im szybko uzyskać 
wiedzę o zjawiskach poprzez analizę. Dzięki urządzeniom no-
szonym na ciele możliwe jest zdalne doglądanie sprzętu i dostęp 
do wskazówek ekspertów bez konieczności wchodzenia na halę 
produkcyjną.

Szybsza transformacja cyfrowa
Dla firm produkcyjnych niedobory siły roboczej i rosnące kosz-
ty pracy były jedną z sił napędowych transformacji cyfrowej 
w ostatnich latach. Wyższy poziom inteligentnych rozwiązań 
w odpowiedzi na COVID-19 oraz szybsze tempo i wydajność 
pracy w fabrykach sprawiają, że firmy muszą przyspieszyć pro-
ces transformacji cyfrowej. Niektóre raporty mówiły, że w pro-
cesie wznawiania pracy w niektórych inteligentnych fabrykach, 
przygotowanie do awaryjnego wznowienia produkcji zajęło 
tylko jedną noc, zapewniając odpowiednią jakość i ilość po-
trzebnego sprzętu. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych 
na początku wznowienia pracy osiągnął 80%. W porównaniu 
z tradycyjnymi fabrykami liczba pracowników w inteligentnych 
fabrykach spadła o co najmniej połowę, ale wydajność pro-
dukcji można zwiększyć o 2,5 do 3 razy. Ten wzrost popytu na 
usługi online w zakresie zapobiegania i kontroli COVID-19 bez 
wątpienia pobudził zastosowania rozwiązań cyfrowych, two-
rząc wiele nowych scenariuszy informatycznych i zwiększając 
inicjatywę w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 
W szczególności dołączyły do nich niektóre duże przedsię-
biorstwa państwowe,  co zwiększy ogólny wpływ na transfor-
mację cyfrową przedsiębiorstw i dogłębnie wpłynie na proces 
cyfryzacji przemysłowego łańcucha dostaw. Przeciwdziałanie 
COVID-19 stworzyło oczekiwania społeczeństwa co do cy-
fryzacji i gospodarki sieciowej oraz dostosowania się do nich, 
a także przyspieszyło proces społecznej transformacji cyfrowej. 
COVID-19 stymulował również zastosowanie technologii 5G 
i przemysłowych platform internetowych. Większe wykorzy-
stanie Internetu przemysłowego i sieci 5G pozwala przedsię-
biorstwom po raz pierwszy na dużą skalę odczuć poprawę wy-
dajności spowodowaną technologią cyfrową. Fakt ten stanowi 
preludium do popularyzacji na dużą skalę odpowiednich apli-
kacji cyfrowych. n

Stone Shi jest redaktorem naczelnym  
Control Engineering China.

W obliczu presji i niepewności związanej z COVID-19 firmy produkcyjne muszą zwiększyć poziom innowacyjności, 
elastyczności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do produktów, usług, operacji i pracowników.

Pandemia COVID-19 przyspiesza 
cyfryzację przedsiębiorstw

COVID-19 I PRODUKCJA
SEKCJA SPECJALNA

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Transformacja cyfrowa, COVID-19, 
producenci.

COVID-19 nadal zmienia sposób 
funkcjonowania fabryk. 
Cyfrowa transformacja produkcji 
napędza rozwój innowacyjności, 
elastyczności i zdolności 
adaptacyjnych. 
Problemy niedoboru siły roboczej 
w fabrykach mogą zostać rozwiązane 
dzięki automatyzacji, technologiom 
5G i inteligentnym fabrykom.

CZY WIESZ?
Czy Twoje inwestycje nadążają za 
przyspieszoną transformacją cyfrową 
u konkurencji?

ONLINE
Jeśli czytasz wersję cyfrową, kliknij 
na nagłówek, aby uzyskać więcej 
informacji.
www.controleng.com/magazine 
www.controleng.com/international 

Stone Shi, Control Engineering China 
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Jak wiadomo, pandemia koronawirusa rozpoczęła się w Chinach. 
I to właśnie ten kraj przejdzie do historii jako ten, który najszybciej 
się z nią uporał: po miesiącu od wprowadzenia bezprecedensowych 
środków zapobiegawczych i kontroli zachorowań epidemia została 
 niemal opanowana, a Państwo Środka skupiło się na przywróceniu  

 normalnych warunków produkcji i życia swoich obywateli.
Nie ulega wątpliwości, że chiński przemysł przetwórczy długo będzie 

odczuwał skutki epidemii. W wielu regionach Chin i świata gospodarka 
gwałtownie się bowiem załamała i potrzeba czasu, aby wróciła na dawne 
tory. Nie zmienia to faktu, że COVID-19 w dłuższej perspektywie raczej 
nie wywrze na nią większego wpływu. Lokalnie zdecyduje o tym jednak 
efektywność zastosowanych środków zapobiegania i kontroli pandemii.

Przypadek Chin
W lutym 2020 r. wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu wynosił 35,7% 
– o 14,3 punktu procentowego mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym 
samym czasie indeks produkcji przemysłowej spadł o 23,5 punktu pro-
centowego – do 27,8%, odzwierciedlając radykalny spadek aktywności 
produkcyjnej w kraju. Sytuacji Chin nie ułatwiało pojawienie się nowych 
ognisk choroby w innych regionach świata, znacznie ograniczając popyt 
zewnętrzny na chińskie towary.

Według analiz opartych na takich zmiennych, jak wytwarzanie ener-
gii, migracje czy transport już w kwietniu do pracy wróciło w Chinach ok. 
65% zatrudnionych (z wyjątkiem studentów). Mimo że ogólna sytuacja 
przedsiębiorstw szybko się poprawiła, największe trudności z powrotem do 
normalności miały małe i średnie firmy oraz branże oferujące usługi dla 
ludności. Najszybciej ze skutkami pandemii uporał się sektor produkcyjny, 
który pełną sprawność operacyjną odzyskał już w maju.

Przypadek Chin dowodzi, że największy wpływ na zahamowanie roz-
woju pandemii ma przeciwdziałanie i kontrola zachorowań ze strony rzą-
du. Przy założeniu pełnej efektywności zastosowanych środków zaradczych 
mogłaby się ona zakończyć w ciągu 2–3 miesięcy, a gospodarki poszczegól-
nych regionów szybko podniosłyby się z kolan. Ponieważ jednak efektyw-
ność owa pozostawiała i nadal pozostawia wiele do życzenia, powrót do 
normalności potrwa dłużej.

Trudny powrót do domu
Największy wpływ pandemia wywrze jednak nie na same gospodarki na-
rodowe, ale na planowanie zdolności produkcyjnych i łańcuchy dostaw 
poszczególnych przedsiębiorstw. Międzynarodowe koncerny skupią się na 
usprawnieniu mechanizmów działania w sytuacjach nadzwyczajnych i lep-

szym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wiele firm zdecyduje się zapewne 
na przeniesienie produkcji z powrotem do kraju. Zjawisko to obserwowa-
ne było już m.in. po trzęsieniu ziemi, które w 2011 r. nawiedziło Japonię: 
nawet przedsiębiorstwa, których łańcuchy dostaw niemal nie ucierpiały, 
zdecydowały się relokację produkcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że decyzja 
o powrocie do kraju nie jest łatwa, a przed jej podjęciem należy wziąć pod 
uwagę wiele czynników, takich jak popyt na rynku lokalnym, wymagany 
czas i nakłady finansowe, polityka rządu wobec przedsiębiorców, kwestie 
infrastrukturalne i logistyczne, koszty pracy czy kwalifikacje pracowników. 

Popatrzmy znów na Chiny: całościowy charakter ich łańcucha dostaw 
w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji elektroniki i innych branżach 
sprawia, że łańcuch ten jest efektywny i elastyczny. A to w połączeniu z du-
żym rynkiem wewnętrznym, stabilną polityką rządu, rozbudowaną infra-
strukturą oraz wysokimi kwalifikacjami i dużymi zasobami siły roboczej 
może sprawić, że wiele światowych koncernów zdecyduje się na pozostanie 
w Państwie Środka.

Czas przyjrzeć się łańcuchom dostaw
Ustanowienie sprawnych mechanizmów działania na wypadek katastrof 
może być dla wielu firm lepszym rozwiązaniem, niż przenoszenie produk-
cji z powrotem do kraju. W trudnych czasach sprawdzić się może także 
relokacja produkcji i zapasów w kilka różnych rejonów, zwłaszcza wspar-
ta polityką stosowania podobnych produktów w roli krótkookresowych 
zamienników oraz rozbudową sieci dostawców. Co prawda zwiększy to 
koszty prowadzenia biznesu, ale równocześnie zapewni większą stabilność 
łańcucha dostaw i oszczędności w sytuacji kolejnego kryzysu. 

W dłuższej perspektywie łańcuch dostaw można wzmocnić także przez 
ustanowienie mechanizmów efektywnej wymiany informacji dotyczących 
materiałów, logistyki, zapasów, produkcji i kapitału wszystkich uczestników 
owego łańcucha. Dane te – zebrane, przeanalizowane i udostępnione owym 
uczestnikom – mogą się przyczynić do poprawy zarządzania całym łańcu-
chem dostaw. Pozwolą także na dynamiczne śledzenie i przewidywanie po-
pytu oraz zharmonizowanie produkcji w całym łańcuchu. Ważne jednak, 
aby działania te napędzały całościową cyfryzację przemysłu wytwórczego, 
tak aby był on w stanie poradzić sobie z kolejnymi kryzysami.

W wielu przypadkach pandemia jedynie ujawniła bowiem problemy 
i niebezpieczeństwa, które w sektorze produkcji przemysłowej istniały od 
dawna. Być może skłoni ona ów sektor do podjęcia niezbędnych reform 
zmierzających do automatyzacji i cyfryzacji procesów i systemów, stano-
wiąc szansę na usprawnienie działalności operacyjnej firm.  n

Jan Zhang jest analitykiem badawczym w firmie Interact Analysis.

Epidemia COVID-19 okazała się dla świata swoistym testem wytrzymałościowym. Wzrostowi liczby zakażeń 
od początku towarzyszy wzrost obaw o przyszłość globalnej gospodarki. W sektorze przemysłowym obawy 
te mogą skłonić przedsiębiorców do zwiększenia poziomu automatyzacji i cyfryzacji produkcji.

Koronawirus w Chinach:  
COVID-19 przyspieszy automatyzację 
i cyfryzację produkcji

COVID-19 I PRODUKCJA
SEKCJA SPECJALNA
Jan Zhang, Interact Analysis
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COVID-19, wydajność, robotyka, 
bezkontaktowe sterowanie ruchem, 
nauki ścisłe

Automatyzacja elektryczna, pneumatyczna i au-
tomatyka procesów pomagają w łączności po-
między pracownikami działów inżynieryjnych 
podczas pandemii COVID-19; Przemysł 4.0 
i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wspie-

rają i umożliwiają optymalizację architektury automatyki; 
bionika (robotyka naśladująca naturę) inspiruje przyszłych in-
żynierów w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matema-
tyki oraz oferuje innowacje, które można zintegrować z ope-
racjami; kursy szkoleniowe i moduły automatyki pomagają 
studentom i nauczycielom; bezstykowe sterowanie ruchem 
wykorzystuje nadprzewodnictwo. Były to jedne z wielu inno-
wacji demonstrowanych przez Festo podczas kilku wydarzeń 
online, mających miejsce w lipcu, poprzedzających zaplano-
wane północnoamerykańskie targi online Festo w dniach 5 i 6 
sierpnia, których treść ma być archiwizowana do 5 września. 
Z powodu pandemii targi w Hanowerze, targi IMTS oraz inne 
pokazy i konferencje musiały zostać odwołane, więc Festo 
udostępnia informacje i nowości online.

COVID-19, cyfryzacja
Dr. Frank Melzer, członek zarządu Festo ds. zarządzania pro-
duktem i technologią, powiedział, że COVID-19 przyniósł 

wiele zmian w życiu prywatnym i zawodo-
wym ludzi na całym świecie. Twierdzi on, że 
Festo posiada solidną infrastrukturę cyfrową 
i wzmocniło bezpieczeństwo cybernetycz-
ne, instalując 6000 węzłów wirtualnej sieci 
prywatnej (VPN) w ciągu jednego dnia. Fir-
ma kontynuowała produkcję, zwłaszcza dla 
branż, których podtrzymanie operacji jest 
konieczne, stosując się do odpowiednich zale-
ceń sanitarnych. Szybkie projekty inżynieryj-
ne, w tym maski i respiratory, są dostarczane 
w ciągu czterech tygodni, a części ogólnodo-
stępne dla innych. 

Festo znajduje się wśród firm należących 
do niemieckiego stowarzyszenia Industrie 4.0 
(obejmującego 150 firm i 600 uczestników), 
pracującego nad przyszłymi rozwiązaniami 
dla przemysłu. Ważne jest, aby systemy mogły 

się ze sobą komunikować i stworzyć wydajność dzięki cyfro-
wej interoperacyjności. 

Dr Ansgar Kriwet, członek zarządu Festo ds. sprzedaży, 
powiedział, że w tym roku tematem przewodnim targów 
w Hanowerze byłaby transformacja przemysłowa, a kryzys 
związany z koronawirusem pokazuje potrzebę jej zaistnienia. 
Zagadnienie to obejmuje rozpowszechnienie pracy zdalnej, 
wyższą przepustowość danych i bezpieczeństwo cyberne-
tyczne, zachowanie bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiej wydajności i niezawodności produkcji. 
Lepsze sterowanie maszynami za pomocą czujników umożli-
wia większą mobilność. 

Dr Hans Jörg Stotz, członek zarządu Festo Didactic SE, 
twierdzi, że przemysł musi wprowadzić rozwiązania cyfrowe 
do większej ilości zastosowań dzięki szkoleniom z zagadnień 
Przemysłu 4.0, obejmującym technologie, modele biznesowe 
i uczenie się przez całe życie. Zastosowania obejmują cyber-
fizyczne fabryki, fabryki oparte na modułach i centra eduka-
cyjne, które nie zakłócają działania produkcji. 

Karoline von Häfen, szefowa działu projektów bionicz-
nych Festo, zaprezentowała miękką, zrobotyzowaną rękę 

Innowacje w automatyce pomagają w walce z pandemią, zapewniają wydajność energetyczną, wpływają na 
branżę robotyki, rozwijają bezkontaktowe sterowanie ruchem, pomagają w szkoleniach oraz przyczyniają się 
do rozwoju nauk ścisłych, takich jak technologia, inżynieria i matematyka.

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Sterowanie ruchem, robotyka, 
pneumatyka

COVID-19 przyczynia się do 
wdrażania zmian w zakresie cyfryzacji.
Automatyka, bionika (robotyka 
inspirowana naturą) i moduły 
edukacyjne mogą wspomóc rozwój 
nauk ścisłych.
Bezkontaktowa kontrola ruchu 
została skomercjalizowana.

ONLINE: 
Więcej zdjęć i szczegółów w artykule 
w wersji internetowej.

Fot. 1.	–	W	roku	2020	firma	Festo	Bionic	opracowała	
autonomiczne	stado	latających	ptaków-robotów	
wykorzystujących	wewnętrzny	system	globalnego	
pozycjonowania,	który	dostosowuje	pozycję	każdego	robota	
w	zależności	od	potrzeb	–	twierdzi	Karoline	von	Häfen,	
szefowa	projektów	bionicznych	w	Festo.	
Zdjęcia dzięki uprzejmości Festo



i nadgarstek o 12 stopniach swobody. Rękawica dla robo-
tycznej ręki ma 113 dotykowych czujników siły. Jak twierdzi 
Karoline von Häfen, rękawica z czujnikami dotyku może po-
zwolić człowiekowi poczuć to, co czuje robot. W nadgarstku 
znajduje się kamera umożliwiająca wizualne rozpoznawanie 
obiektów, wyposażona w sztuczną inteligencję (SI), która 

usprawnia proces uczenia się; robotyczna ręka i nadgarstek są 
zamontowane na robocie, który utrzymuje równowagę i po-
rusza się na przegubie sferycznym. System sieci neuronowych 
utrzymuje równowagę, podczas gdy robot obraca się dzięki 
wbudowanemu zasilaniu energią. Ludzie i roboty zmieniają 
się, aby móc pracować razem w miejscach pracy – powiedzia-
ła von Häfen. 

Michael Schöttner, szef działu SupraMotion w Festo, za-
demonstrował skomercjalizowane bezstykowe sterowanie 
ruchem Festo, wykorzystujące nadprzewodnictwo. System 
o niskim poborze mocy zapewnia zautomatyzowany, beztar-
ciowy ruch bezprzewodowy, korzystny w wielu zastosowa-
niach medycznych, biomedycznych i farmaceutycznych. Do 
wykonywania precyzyjnych ruchów wykorzystuje magnesy 
stałe i chłodzenie nadprzewodzące. CE
� CE

Fot. 2.	Marcus	Stemler,	menedżer	produktu	Festo	
zajmujący	się	cyfrową	pneumatyką	powiedział,	że	cyfrowe	
zawory	pneumatyczne	mogą	zmniejszyć	związane	z	nimi	
zużycie	energii	do	60%	lub	więcej.	Oszczędność	energii	
może	wynikać	na	przykład	z	załadunku	opon	do	prasy	
utwardzającej,	sterowanej	przez	Festo	Motion	Terminal,		
o	którym	mówi	się,	że	jest	pierwszym	cyfrowym	terminalem	
zaworów	pneumatycznych.

https://staleo.pl
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Żyjemy w czasach, gdy informacja stała się dobrem 
powszechnym. Zadziwiający jest jednak fakt, że 
przy tak łatwym dostępie do danych sprawdzone, 
oparte na faktach informacje nadal nie cieszą się 
powszechnym uznaniem. W efekcie nawet dane 

pochodzące z wiarygodnych źródeł nierzadko okazują się 
błędne lub wprowadzają w błąd. Tendencja ta jest 
szczególnie widoczna w przypadku wiadomo-
ści dotyczących epidemii COVID-19: podobnie 
jak sam wirus, niesprawdzone informacje o nim 
szybko się rozprzestrzeniają, a bez odpowiednich 
środków zaradczych łatwo mogą doprowadzić 
do wybuchu paniki.

Inżynier jako demaskator
W demaskacji tego typu nierzetelnych danych 
istotną rolę mogą odegrać inżynierowie. Są oni 
bowiem wymagającymi odbiorcami, dysponują-
cymi umiejętnością poszukiwania i zachęcania do korzystania 
z wielu źródeł informacji w celu potwierdzenia prawdziwości 
prezentowanych treści. Z tego względu są wysoce sceptyczni 
wobec wiadomości o dużej klikalności i rzadziej padają ofiarą 
związanych z nimi oszustw, które w sektorze przemysłowym 
mogą nieść konkretne ryzyko dla cyberbezpieczeństwa.

W kontekście epidemii koronawirusa umiejętności te 
mogą się okazać bardzo cenne, stanowiąc wspomniane już 
remedium na chaos informacyjny panujący w mediach ma-
sowych. Podobną rolę przyjęły na siebie także przemysłowe 
portale branżowe: wiele z nich utworzyło specjalne działy do-
tyczące COVID-19, gdzie na bieżąco informuje o wpływie epi-
demii na funkcjonowanie branży, zamieszcza ankiety badające 
ów wpływ, a także publikuje artykuły dotyczące konkretnych 
problemów wywołanych pandemią, takich jak wykorzysty-
wanie koronawirusa do rozprzestrzeniania złośliwego opro-
gramowania. Portale takie dostarczają także informacji, jak 
przygotować się do walki z pandemią, jak postępować w przy-
padku kwarantanny i jak zaplanować kalendarz branżowy na 
kolejne miesiące.

Prawda oparta na logice
W co więc wierzyć, a w co nie? Logiczne myślenie podpowia-
da, że prawdziwe jest to, co można wyjaśnić matematycznie. 

Weźmy za przykład trzy uniwersalne prawdy na temat koro-
nawirusa. Po pierwsze organizacje, rządy i grupy interesu nie-
ustannie wdrażają strategie i technologie umożliwiające zdalne 
monitorowanie i zarządzanie procesami, organizację spotkań 
online i nauczanie na odległość – wszystko po to, aby ułatwić 
zachowanie dystansu społecznego i tym samym ograniczyć 

rozwój pandemii. To zaś ma istotny wpływ na 
zmniejszenie obłożenia ośrodków opieki zdro-
wotnej i minimalizację ryzyka powstania sytu-
acji, w której chory nie otrzyma pomocy na czas, 
gdyż utknął w kolejce oczekujących. Każdy z nas 
ma wpływ na długość tej kolejki: stosując środ-
ki prewencyjne, zmniejszamy ilość zachorowań. 
Podobnie się dzieje, gdy promujemy owe środki 
wśród innych, wyjaśniając im stojącą za nimi 
arytmetykę.

Po drugie, szeroka dostępność i regularne 
przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 

ułatwia kontrolę zachorowań. Państwa, które szybko i efektyw-
nie wdrożyły procedurę testowania potencjalnych chorych, 
lepiej radzą sobie z ograniczaniem zachorowań i dystrybucją 
zasobów opieki zdrowotnej.

I po trzecie wreszcie, koronawirus może i jest podobny 
objawowo do grypy, ale niesie ze sobą zupełnie inne impli-
kacje. Jak trafnie podsumowała w marcu 2020 r. Marilynn 
Marchione – główny dziennikarz ds. medycznych w Associa-
ted Press, grypa i COVID-19 mają podobne symptomy, ale 
budzą różne obawy: „Dla ekspertów ds. zdrowia publicznego 
ogromna liczba zgonów spowodowanych grypą stanowi klu-
czowy argument na rzecz podjęcia nadzwyczajnych kroków 
w celu zapobieżenia szerokiemu rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa. Corocznego nawrotu grypy nie jesteśmy już w sta-
nie powstrzymać – jest ona zbyt rozpowszechniona w obrębie 
populacji. Jednak wciąż istnieje szansa na ograniczenie liczby 
przypadków i spowolnienie rozwoju epidemii COVID-19 do 
czasu opracowania skutecznego leku”.

Te trzy sprawdzone informacje są przykładem na to, że 
nowe technologie i krytyczne, analityczne myślenie mogą ode-
grać istotną rolę w promowaniu współczucia i zrozumienia dla 
otaczających nas zjawisk, zapobiegając jednocześnie szerzeniu 
histerii i dezinformacji.
 CE

Powszechnie wiadomo, że inżynierowie lubią pracować w oparciu o twarde dane. A skoro tak, szukają 
wiarygodnych informacji także o tym, jak epidemia COVID-19 wpływa na ich rzeczywistość. I mogą pomóc 
innym zrozumieć to, co dzieje się wokół nich.

Inżynier w dobie pandemii, czyli logika  
i krytycyzm w walce z COVID-19

Mark T. Hoske, redaktor naczelny, Control Engineering USA

Mark T. Hoske
menedżer	ds.	treści
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Zespół naukowców z MIT pracuje nad stworzeniem maski, 
która dezaktywuje wirusy za pomocą ciepła. Celem badaczy 
jest skonstruowanie maski, która zawierałaby podgrzewaną 
siatkę wykonaną z miedzi. Osoba nosząca maskę, oddycha-
jąc, wprawia w ruch powietrze, które wielokrotnie przedosta-

je się przez siatkę, a wszelkie drobnoustroje znajdujące się w powietrzu są 
dezaktywowane przez jej wysoką temperaturę. Badacze twierdzą, że ma-
ska mogłaby być przydatna dla pracowników służby zdrowia, a także dla 
społeczeństwa w sytuacjach, w których trudno byłoby osiągnąć dystans 
społeczny, np. w zatłoczonym autobusie. Naukowcy rozpoczęli budowę 
prototypów i mają nadzieję, że wkrótce rozpoczną ich testowanie. – Jest to 
zupełnie nowa koncepcja, ponieważ nie zapobiega przedostawaniu się wiru-
sów do wnętrza maski, a pozwala im przejść przez maskę, ale zmniejsza ich 
prędkość i dezaktywuje je – powiedział Michael Strano, profesor inżynierii 
chemicznej na MIT. 

Unieszkodliwianie wirusów
Zespół postanowił zaprojektować maskę, która zabijałaby wirusy za po-
mocą ciepła. Zdecydowali się użyć siatki miedzianej jako elementu grzew-
czego i wychwytującego, a następnie przeprowadzili obliczenia w celu 
określenia optymalnego zakresu temperatur, które należy osiągnąć, aby 
zabić koronawirusy napływające do wewnątrz lub wydostające się z maski 
w wyniku naturalnego oddychania. – Zdecydowana większość dzisiejszych 
masek działa na zasadzie filtracji, filtrując cząsteczki zależnie od wielkości 
lub ładunku elektrycznego – powiedział Samuel Faucher, student studiów 
magisterskich. – Ta maska opiera się na innym mechanizmie i działa przede 
wszystkim poprzez dezaktywację termiczną. 

Naukowcy obliczyli, jak szybko koronawirusy ulegają degradacji 
w różnych temperaturach i warunkach: temperatura około 90°C może 
spowodować od tysiąckrotnej do milionkrotnej redukcji cząstek wiruso-
wych, w zależności od rozmiaru maski. Temperatura ta może być osią-
gnięta poprzez przepływ prądu elektrycznego przez siatkę miedzianą 
o grubości 0,1 milimetra lub grzałkę termoelektryczną. Prototypy wyposa-
żone są w 9-woltową baterię, wystarczającą do ogrzania maski na kilka go-

dzin i schłodzenia powietrza przed 
wdychaniem. Naukowcy byli w sta-
nie zwiększyć efektywność dezakty-
wacji wirusa poprzez wykorzysta-
nie oddechu do stworzenia rodzaju 
reaktora znanego jako reaktor o od-
wróconym przepływie. W miarę jak 
osoba nosząca maskę wdycha i wy-
dycha powietrze, jego przepływ nie-
ustannie się odwraca, pozwalając 
wirusom znajdującym się w ma-
sce na wielokrotne przejście przez 
siatkę i zwiększając prawdopodo-
bieństwo ich unieszkodliwienia. 
Oczyszczone powietrze wypływa 
z otworów wentylacyjnych po obu 
stronach maski. Miedziana siatka 
jest pokryta materiałem neopreno-
wym, aby zapobiec nadmiernemu 
nagrzewaniu się zewnętrznej części 
maski. – Osiągnięcie temperatury 
niezbędnej do inaktywacji wirusa 
przy jednoczesnej izolacji termicznej 
twarzy i zapewnieniu odpowiednio chłodnego wdychanego powietrza stano-
wiło interesujące wyzwanie w zakresie wymiany ciepła, które rozwiązaliśmy 
dzięki izolacji neoprenowej i ogrzewaniu regeneracyjnemu – powiedział Bu-
ongiorno. – Maski oddechowe N95, maski chirurgiczne i maski z tkaniny 
są skuteczne i powinny być używane podczas pandemii zgodnie z zalecenia-
mi – twierdzi Strano. Potencjalną zaletą podgrzewanych masek jest to, że 
ponieważ zabijają one wirusa, nie muszą być odkażane lub wyrzucane po 
użyciu. Patent na projekt został już złożony.   n

Anne Trafton, Biuro prasowe MIT

Maska, która wychwytuje, 
podgrzewa i filtruje wirusy

Anne Trafton, Biuro prasowe MIT

Wzrost sprzedaży robotów spowodowany zwiększoną automatyzacją podczas pandemii COVID-19 

Wartość sprzedaży profesjonalnych robotów usługowych wzrosła o 32% do 42 mld złotych na całym świecie (2018–2019) – wynika z raportu 
Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR). Pandemia COVID-19 będzie dodatkowo napędzać rozwój tego rynku. Wartość rynkowa 

sprzedanych lub wynajętych robotów logistycznych wzrosła o 110% do aż 7 miliardów złotych. Większość obrotów logistycznych wygenerowały 
roboty do użytku wewnętrznego. Autonomiczne roboty mobilne były początkowo wykorzystywane w magazynach, ale wraz z cyfryzacją 
produkcji znalazły zastosowanie również w inteligentnych fabrykach. Spory wzrost obrotów o 40% lub więcej rocznie wydaje się możliwy. 
Prezes IFR Milton Guerry powiedział: „Zakładając 24-godzinną pracę, inwestycja w roboty usługowe dla logistyki może się zwrócić w ciągu 2–3 
lat, a często nawet szybciej. Biorąc pod uwagę 15-letni okres użytkowania, koszty operacyjne wynoszą około 5% rocznej inwestycji. Wysoko 
rozwinięte systemy często zapewniają dostępność operacyjną w zakresie 98% plus.” Coraz popularniejsze modele biznesowe typu „robot jako 
usługa” (robotics-as-a-service – RaaS) umożliwiają klientom łatwiejszą automatyzację z wykorzystaniem robotów. Korzyścią jest tu brak inwestycji 
w sprzęt, więc firmy nie mają kapitału stałego, kosztów stałych i nie potrzebują operatorów robotów. 
 – Cytat z komunikatu prasowego IFR przygotowanego przez CFE Media.

	 	Artykuły 
ONLINE

Top 5 artykułów z dziedziny inżynie-
rii sterowania, 19–25 października 
2020 r. – www.controleng.com
Artykuły o podgrzewanych maskach 
zaprojektowanych do dezaktywacji 
koronawirusów, ocenie protokołów 
bezprzewodowych IoT, cyberbezpie-
czeństwie, ludzkiej i sztucznej inteli-
gencji.
Opracowanie dużej ilości sekwencji 
operacji: Dodatkowe odpowiedzi. 
Aplikacje, naprawy i redukcja ryzyka, 
tryby awarii, modernizacje, dokumen-
tacja i zakres projektu znajdują się 
wśród dodatkowych informacji poda-
nych w celu opracowania kluczowej 
sekwencji operacji. 
Wykorzystanie oprogramowania 
SCADA jako narzędzia do integracji 
Przemysłu 4.0 
Rola oprogramowania SCADA w in-
teligentnych fabrykach i oprogra-
mowanie niezależne od sprzętu jest 
niezbędne do przejścia w kierunku 
Przemysłu 4.0.
Bezżłobkowe kontra żłobkowe bez-
szczotkowe silniki prądu stałego
Bezszczotkowe silniki prądu stałego 
są technologią wybieraną dla aplikacji 
pracujących z większymi prędkościami. 
Istnieją jednak dwa rodzaje silników 
bezszczotkowych, co może stanowić 
problem przy ich wyborze.
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Ekosystem IIoT Netilion to stworzony przez Endress+Hauser 
pakiet rozwiązań chmurowych, usprawniających utrzyma-
nie ruchu i obsługę urządzeń pomiarowych tak, by zapew-

nić stałą kontrolę nad procesem produkcyjnym. System obejmuje 
proste w obsłudze aplikacje (Netilion Services, np. Netilion Value), 
usługi Netilion Connect (bogatą gamę urządzeń brzegowych, plat-
formę chmurową, API – Application Programming Interface), a co 
najważniejsze – pełną elastyczność w doborze rozwiązań. 

#empowerthefield – uwolnij potencjał informacji
Szacuje się, że nawet 97% danych pochodzących z inteligentnych 
urządzeń pomiarowych nie jest wykorzystywanych w ogóle. Służby 
utrzymania ruchu w codziennej pracy skupiają się przede wszystkim 
na obserwowaniu parametrów kluczowych dla zachowania ciągło-
ści procesu produkcyjnego, w mniejszym stopniu analizując dane 
np. o stanie (zdrowia) urządzeń pomiarowych. A to właśnie ta wie-
dza jest podstawą do wprowadzenia strategii konserwacji predyk-
cyjnej, przewidywania problemów oraz optymalizacji kosztów. 

Przykład Endress+Hauser 
Urządzenia pomiarowe smart generują wiele różnych statusów 
i funkcji. Dla przykładu, przepływomierz masowy Proline Promass, 
może wykrywać: zapowietrzenie medium, wibracje (spowodowa-
ne kawitacją), obrastanie, korozję oraz niehomogeniczność me-
diów. W sumie – 125 różnych problemów i zdarzeń, które mogą 
mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym. Gdy dojdzie do któregoś 
z nich, przepływomierz wygeneruje odpowiedni komunikat (patrz: 
tabela 1).

Wiele urządzeń pomiarowych ma wbudowaną diagnostykę 
wskazującą na problemy z elektroniką czy podzespołami. Prze-
pływomierz Coriolisa może na przykład monitorować częstotli-
wość i tłumienie oscylacji, temperaturę, asymetrię i wzmocnienie 
sygnału. Zmiany tych parametrów wskazują na potencjalne pro-
blemy.

Bolączki wynikające z ogromnej ilości danych
Chociaż funkcje diagnostyczne urządzeń produkowanych przez 
różnych producentów różnią się od siebie, każde urządzenie po-
miarowe monitoruje parametry wewnętrzne (takie jak przepływ, 
poziom, ciśnienie), obserwuje zmiany i diagnozuje problemy. Aby 
dokonać dalszej analizy, niezbędne jest zaawansowane oprogra-
mowanie umieszczone na serwerze, do którego trafiają dane sta-
tusowe i diagnostyczne. W wielu przypadkach transmisja ta jest 
realizowana z wykorzystaniem systemu automatyki, który cyklicznie 
odpytuje każde z urządzeń, a następnie przechowuje otrzymane in-
formacje w bazie danych. 

Rozwiązanie takie ma jednak sporo niedoskonałości. Najwięk-
szą bolączką jest transmisja ogromnej ilości danych. Sporym wy-
zwaniem jest również ich przechowywanie w bazach umieszczo-
nych na lokalnych serwerach o ograniczonej pojemności. Praca 
na tej samej bazie danych przez system sterowania oraz system 
nadzoru niejednokrotnie powoduje powstawanie dużych opóźnień 
w komunikacji.

Problemy te tracą na znaczeniu, gdy skorzystamy z oprogramo-
wania działającego w chmurze, przy pominięciu istniejącego syste-
mu automatyki. Tak działa ekosystem Netilion. 

Obserwowany obecnie w przemyśle zwrot ku rozwiązaniom chmurowym to nie efekt chwilowej 
mody. Pracownicy utrzymania ruchu coraz częściej doceniają wygodę, elastyczność oraz inne 
korzyści, jakie tego typu rozwiązania za sobą niosą. Przybliżamy je na przykładzie nowatorskiego 
ekosystemu Netilion Endress+Hauser.

Usprawnione	zarządzanie	procesem	
produkcyjnym	dzięki	chmurze

Kod błędu Błąd Czynność do wykonania Typ alarmu

843 Limit procesu Sprawdź warunki procesu Alarm

962 Częściowo wypełniona rura Sprawdź Ostrzeżenie

910 Brak drgań rur pomiarowych
Sprawdź konfigurację wejścia
Sprawdź urządzenie zewnętrzne lub warunki procesu

Alarm

912 Medium niehomogeniczne
Sprawdź warunki procesu
Zwiększ ciśnienie procesowe

Ostrzeżenia

913 Medium nieodpowiednie
Sprawdź warunki procesu
Sprawdź czujnik

Alarm

948 Za duże przesunięcie drgań 
rur pomiarowych Sprawdź warunki procesu Ostrzeżenie

Tabela 1. Przykładowe błędy, które mogą pojawić się w procesie technologicznym; na podstawie urządzenia Endress+Hauser.
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Ekosystem IIoT Netilion – jak działa, w jaki 
sposób z niego korzystać?
Na pytania odpowiada Bartosz Fras, Product Manager – Digital 
Solutions w Endress+Hauser Polska.

Ekosystem Netilion to nowość na polskim rynku. 
W jaki sposób skorzystać z tego rozwiązania?
Dostęp do rozwiązań Netilion jest oparty na systemie subskryp-
cyjnym. Oznacza to, że w pierwszym kroku klient wybiera, w jaki 
sposób urządzenia mają łączyć się z chmurą, kupuje odpowiednie 
urządzenia brzegowe, natomiast w kolejnym kroku wybiera plan 
subskrypcyjny, dostosowany do bazy zainstalowanych urządzeń. 
Cena pakietu różni się w zależności od tego, ile urządzeń zostanie 
podłączonych do systemu, ilu użytkowników otrzyma do niego do-
stęp, a także od pojemności chmury. Oferujemy aż 4 różne pakie-
ty. Pierwszy – podstawowy, umożliwia podłączenie do 15 urządzeń 
bezpłatnie.

Jakie protokoły komunikacji obsługuje Netilion?      
Wszystkie najpopularniejsze, to znaczy: Profibus, 4-20 mA z HART, 
WirelessHART, EtherNet/IP. Przesyłanie danych z urządzeń obiekto-
wych do chmury jest realizowane poprzez istniejącą sieć Ethernet 
lub bezpośrednio do chmury z użyciem odpowiednich urządzeń 
brzegowych. Istnieje możliwość pominięcia urządzenia brzegowe-
go, jeśli zachodzi taka potrzeba, na przykład przez wzgląd na wy-
magania środowiska produkcyjnego. Bramkę Edge Device można 
również zainstalować w mniejszym systemie, który nie musi być 
podłączony do sieci Ethernet. W takim obiekcie należy podłączyć 
każde z urządzeń obiektowych do pobliskiej bramki, która przeczy-
ta wszystkie informacje diagnostyczne i prześle je do chmury. Je-
żeli urządzenia pomiarowe pracują w sieci Ethernet, należy wybrać 
odpowiednią bramkę, która ma możliwość komunikacji z chmurą. 

Transmisja ta przebiega jednokierunkowo z urządzenia do chmury. 
Jest to szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa połącze-
nia i przesyłanych danych. Coraz więcej urządzeń pomiarowych po-
siada także komunikację Bluetooth. Wśród urządzeń brzegowych 
dostępne są takie, które zbierają dane z urządzeń właśnie w ten 
bezprzewodowy sposób, a następnie przesyłają je do chmury Ne-
tilion. Dla urządzeń bez takiej komunikacji istnieje możliwość wy-
posażenia ich w dedykowany adapter, rozszerzający funkcjonalność 
komunikacyjną o Bluetooth. Co warte podkreślenia – dane prze-
syłane są w ten sposób niezależnie od sygnałów pomiarowych do 
systemu automatyki zakładowej.

Co jeszcze jest ważne w kontekście  
bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych?
Platforma chmurowa, z której korzysta Netilion, została zaprojekto-
wana specjalnie pod kątem branży produkcyjnej, posiada certyfikat 
EuroCloud StarAudit, który poświadcza bezpieczeństwo danych 
zgodnie z obowiązującym prawem europejskim.

www.netilion.endress.com
 

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
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Aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji na COVID-19, możemy stosować oprogramowanie do projektowania 
i symulacji urządzeń, bezprzewodowe identyfikatory i odbiorniki oraz oprogramowanie służące do śledzenia 
zasobów, które pomagają zarządzać ryzykiem pracowników i umożliwiają zwiększenie wydajności pracy. 
Poniżej znajdziesz dziewięć pytań, na które producenci i właściciele obiektów szukają odpowiedzi w związku 
z pandemią COVID-19.

Siemens Digital Industries

Metody symulacji i zarządzania  
zachowaniem dystansu społecznego w miejscu 
pracy: obiekty, produkcja, biuro

Integracja technologii bezprzewodowych, oprogramo-
wania i sprzętu może pomóc w zachowaniu dystansu 
społecznego w miejscu pracy, oferując kolejny „nor-
malny” poziom wydajności w pandemii COVID-19, jak 
dowiedziono 4 czerwca w sposób zdalny, w zakładach 

Siemens Digital Industries (DI), w Plano, w stanie Texas i in-
nych placówkach firmy Siemens. Według prezentacji skierowa-
nej do producentów te same technologie mogą być stosowane 
w centrach dystrybucyjnych, magazynach oraz obiektach han-
dlowych i rządowych w celu obniżenia ryzyka, jakie niesie ze 
sobą pandemia COVID-19 dla bezpieczeństwa pracowników, 
inwestycji technologicznych, ponownych uruchomień lub roz-
szerzenia produkcji oraz dodatkowych kosztów operacyjnych. 
(Zob. dziewięć pytań dotyczących COVID-19, które należy za-
dać, poniżej).

Modelowanie dystansu 
w miejscu pracy, symulacja, 
walidacja przestrzeni roboczej
W przypadku producentów rozpoczynają-
cych ponownie działalność, utrzymujących 
lub rozszerzających ją w czasie trwającej pan-
demii COVID-19, bezpieczeństwo pracow-
ników obejmuje stworzenie takiego środowi-
ska produkcyjnego i przepływu pracy, które 
uwzględniają fizyczne wymagania związane 
z odległością między ludźmi. Łącząc sprzęt 
bezprzewodowy z oprogramowaniem śledzą-
cym i symulacyjnym, firmy mogą:
■   szybko i sprawnie modelować interakcję 

pracowników między sobą, linię produkcyj-
ną i pracę zakładu,

■   zbudować cyfrowego bliźniaka typu end-to-
-end, który będzie symulował bezpieczeństwo 
pracowników podczas pandemii COVID-19,

■   modelować i optymalizować układy prze-
strzeni roboczej,

■   zatwierdzać środki bezpieczeństwa i czynniki wpływa-
jące na efektywność, które pomogą w przyszłości zabez-
pieczyć linie produkcyjne.

W trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19 tego 
typu sprzęt i oprogramowanie mogą być użyte do innych za-
stosowań w celu zwiększenia wydajności pracy.

Tagi Bluetooth pomagają  
pracownikom działającym  
na odległość
Korzystając z bezprzewodowych tagów Bluetooth, firmy 
mogą w sposób ciągły mierzyć odległości między pracow-
nikami, dostarczać pracownikom w czasie rzeczywistym wi-
zualne informacje zwrotne dotyczące odległości od innych 
i tworzyć rejestr wszystkich ruchów i interakcji w czasie, 
aby ułatwić bezpieczne dystansowanie się w czasie pande-
mii COVID-19. Połączenie bezprzewodowych tagów z cy-
frowym bliźniakiem – oprogramowaniem symulacyjnym 
rzeczywistego środowiska produkcyjnego – pozwala fir-
mom modelować i symulować sposób, w jaki pracownicy 
wchodzą w interakcje ze sprzętem i sobą, umożliwiając im 
modelowanie i optymalizację bezpieczeństwa i wydajności 
w krótkim czasie oraz zatwierdzanie zmian projektowych 
przed wprowadzeniem bardziej kosztownych zmian fizycz-
nych, mających na celu zmniejszenie ryzyka pandemii CO-
VID-19. – Pomagamy naszym klientom stworzyć bezpieczne 
środowisko pracy, co jest niezwykle ważne, ponieważ nawet 
w tych bezprecedensowych okolicznościach okazuje się, że 
mogą oni produkować efektywnie i niezawodnie – twierdzi 
Tony Hemmelgarn, prezes i dyrektor generalny Siemens 
Digital Industries Software, komentujący zmiany w miejscu 
pracy podczas pandemii COVID-19. – Połączenie zarządza-
nia na odległość w czasie rzeczywistym i symulacji cyfrowych 
pomoże firmom utrzymać bezpieczne środowisko pracy już 
dziś i podejmować świadome decyzje dotyczące bieżącej i dłu-
goterminowej optymalizacji.

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
COVID-19, odseparowanie miejsc 
pracy, producenci, zakłady pracy

Właściciele obiektów mogą korzystać 
z bezprzewodowego sprzętu 
i oprogramowania do symulacji 
i śledzenia, aby pomóc swoim 
pracownikom. 
Wdrożenie może nastąpić w ciągu kilku 
tygodni. 
Po pandemii COVID-19 sprzęt 
i oprogramowanie wspomagające 
dystansowanie pracowników mogą 
zostać zastosowane do innej aplikacji.

CZY WIESZ…?
Czy proaktywne śledzenie odległości 
w miejscu pracy i lokalne odkażanie jest 
lepsze od całkowitego przestoju i kom-
pleksowego czyszczenia miejsca pracy?



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Styczeń/Luty	 	 35

Bezprzewodowe identyfikatory jako środki 
ochrony indywidualnej do ostrzegania 
o bezpiecznych odległościach
Transpondery systemu lokalizacyjnego działające w czasie 
rzeczywistym są umieszczone w identyfikatorach noszonych 
jako wyposażenie ochrony osobistej (PPE) COVID-19 przez 
wszystkich pracowników. Odbiorniki RTLS umieszczone 
w trakcie całej operacji mogą następnie w sposób ciągły śledzić 
i rejestrować ruch pracowników. Gdy dwóch pracowników 
znajduje się w sytuacji zagrożenia (np. w odległości mniejszej 
niż 2 m od siebie), ich identyfikatory wyświetlają ostrzeżenie 
informujące ich o sytuacji. Zbierane dane mogą być analizo-
wane w celu zidentyfikowania miejsc zagrożenia, w których 
często występują scenariusze ryzyka COVID-19. Takie sytu-
acje stają się możliwe do zrealizowania za pomocą cyfrowego 
bliźniaka, który jest dostarczany przez oprogramowanie do 
symulacji procesów oraz oprogramowanie do symulacji pracy 
zakładu. Na podstawie zebranych danych można symulować 
nowe układy produkcyjne lub przepływy pracy, aby uzyskać 
pożądane wyniki, które następnie mogą zostać zaimplemento-
wane do fizycznej operacji.

Na tropie COVID-19 w miejscu pracy
Producenci mogą wprowadzić możliwość śledzenia z wykorzy-
staniem oprogramowania w siedzibie firmy lub w chmurze, aby 
umożliwić szybką analizę potencjalnych kontaktów w przypadku 
zachorowania na COVID-19. Cały ruch i kontakt z dotkniętym 
pracownikiem może być wizualizowany, co pozwala na szybkie 
powiadomienie osób, które weszły w bliski kontakt i selektywne 
(a nie w całym zakładzie) gruntowne sprzątanie skażonych śro-
dowisk fizycznych. – Firma Siemens dostarcza wydajne, szybko 
wdrażane rozwiązanie, które pomaga producentom przejąć kontro-
lę nad ich działaniami i osiągnąć lepsze wyniki w zakresie bezpie-
czeństwa, wydajności i kosztów, dziś i po zakończeniu okresu pan-
demii – powiedział Raj Batra, prezes Digital Industries, Siemens 
USA. – Wdrożenie może przynieść efekty u większości producentów 
już w ciągu jednego do dwóch tygodni.

Dziewięć pytań, które producenci 
i właściciele zakładów pracy muszą sobie 
zadać w związku z pandemią COVID-19
W prezentacji Siemens zaproponował dziewięć pytań, które wła-
ściciele i producenci zakładów powinni sobie zadać na temat 
bezpieczeństwa pracowników w czasach pandemii COVID-19, 
inwestycji technologicznych, ponownego uruchomienia lub roz-
szerzenia produkcji oraz dodatkowych kosztów operacyjnych.

1.  Jak zwiększyć zaufanie pracowników, związków zawo-
dowych i kierownictwa, aby przyspieszyć uruchomienie 
zakładu?

2.  Jak zapewnić przestrzeganie przez pracowników nowych 
wytycznych?

3.  W jaki sposób możemy monitorować interakcje z pra-
cownikami, szanując jednocześnie ich prywatność?

4.  W jaki sposób możemy rozwiązać problem COVID-19 
i chronić inwestycje do wykorzystania w przyszłości?

5.  W jaki sposób możemy wykorzystać dane i narzędzia cy-
frowe w celu poprawy bezpieczeństwa/produkcji w przy-
szłości?

6.  W jaki sposób możemy zapewnić optymalne zmiany linii 
produkcyjnej i jak przeszkolić pracowników?

7.  Jak możemy zmodyfikować procedury w celu optymali-
zacji produkcji?

8.  Jak możemy obniżyć koszty mycia i dezynfekcji?
9.  Jak można uniknąć dodatkowych przestojów i utraty 

produkcji?
 n

Informacja prasowa Siemens Digital Industries 
i informacje z konferencji prasowej pod redakcją 

Marka T. Hoske, redaktor naczelny, 
Control Engineering USA

Next Normal Manufacturing działające w oparciu o systemy lokalizacji czasu rzeczywistego 
(RTLS), współpracujące z symulacją typu cyfrowy bliźniak.

Rys. 1.	Transpondery

Symulacja	bezpieczeństwa	
pracownika	i	jego	lokalizacji	bez	
utraty	produktywności.

Optymalizacja	stanowisk		
w	miejscu	pracy

Walidacja	bezpieczeństwa	
operacyjnego	i	efektywności		
pracy

Symulacja

WalidacjaIteracja

Twoje 
operacje
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Cztery wskazówki dotyczące oceny ryzyka  
związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym
Trudno jest określić, jaki poziom inwestycji w bezpieczeństwo cybernetyczne należy uznać za konieczny 
w celu utrzymania ryzyka na poziomie akceptowalnym. Co jest niezbędne, a co jest dodatkowo zalecane? 
Ocena ryzyka cybernetycznego (CRA) może pomóc w podjęciu decyzji. Poniżej przedstawiono cztery 
wskazówki dotyczące procesu CRA.

Ocena ryzyka cybernetycznego (CRA) to 
proces, w którym organizacja identyfiku-
je, analizuje i ocenia ryzyko, na jakie może 
być narażona w przypadku ataku cyberne-
tycznego lub naruszenia bezpieczeństwa 

danych. Producenci i zakłady przetwórcze narażają się 
na ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym 
w zakresie przychodów i reputacji; ocena ryzyka związane-
go z bezpieczeństwem cybernetycznym powinna być częścią 
procesu zarządzania ryzykiem w każdej organizacji. Bezpie-
czeństwo cybernetyczne i związane z nim problemy nadal 
nękają przedsiębiorstwa w kontekście zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania. Można je uznać za rodzaj wymagań doty-
czących bezpieczeństwa organizacji. Podobnie jak w przy-

padku bezpieczeństwa, trudno jest określić, 
jak duże nakłady na cyberbezpieczeństwo 
wystarczą, aby obniżyć ryzyko do akcepto-
walnego poziomu. Ile aktualizacji, ile zmian 
w architekturze i ile szkoleń wystarczy? Aby 
rozwiać te wątpliwości, bardzo pomocna 
może być ocena ryzyka zagrożeń cyberne-
tycznych. Chociaż istnieje wiele różnych 
sposobów przeprowadzania oceny ryzyka, 
poniższe kroki mogą pomóc tym, którzy 
chcą wykonać pierwszy krok.

Aby obniżyć ryzyko ludzkiego 
błędu, firmy muszą szkolić 
i edukować personel 
w zakresie cyberataków.

1. Nie panikuj. 
Chociaż firmy mogą nie zdawać sobie z tego 
sprawy, istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że zostaną dotknięte ukrytym cyberatakiem 
nawet bez ich wiedzy. Jednak ostatnią rzeczą, 
jaką można zrobić w takich okolicznościach, 
jest panika. Odpowiednie procesy CRA 
pomogą podjąć właściwe decyzje, w tym 

te dotyczące priorytetyzacji działań, na których należy się 
skupić, a tym samym wykorzystać wymagane zasoby.

2. Rozsądne wykorzystanie zasobów. 
Po zidentyfikowaniu obszarów priorytetowych, następnym 
krokiem jest optymalne wykorzystanie zasobów. W tym celu 
należy sformułować cele w oparciu o charakter działalności 
i jej indywidualne wymagania. Ramy oceny ryzyka cyberne-
tycznego wymagają sklasyfikowania potencjalnych zagrożeń 
na następujących poziomach:

■   Poziom podstawowy – powinien obejmować rozważa-
nia dotyczące najbardziej podstawowych i łatwych do 
uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa.

■   Poziom średniozaawansowany – obejmuje wdrożenie 
środków zapobiegających ryzyku związanemu z najbar-
dziej powszechnymi atakami.

■   Poziom zaawansowany – obejmuje ochronę przed 
wszystkimi zagrożeniami wskazanymi w modelu zagro-
żeń organizacji.

Ciągłe zarządzanie ryzykiem polega na stałym moni-
torowaniu zagrożeń i zapobieganiu im w miarę odkrywania 
nowych.

Oprócz powyższych, inne uzupełniające kroki obejmują:
■   Pozbycie się wszystkich rozwiązań „na skróty” – To 

rozwiązanie zapewnia najlepszy zwrot z inwestycji 
(ROI), ponieważ jest prostsze w implementacji bez 
dużego zapotrzebowania na zasoby. Rozwiązaniami 
„na skróty” możemy nazwać między innymi takie 
elementy, jak nieaktualne poprawki i aktualizacje 
zabezpieczeń, nieaktualna ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem, przestarzałe metody uwierzytel-

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
cyberbezpieczeństwo, ocena ryzyka 
cyberbezpieczeństwa, CRA

Ocena ryzyka cyberbezpieczeństwa 
(CRA) pomaga firmom określić, na 
czym powinny skupić swoje wysiłki 
i jak poprawić bezpieczeństwo firmy.
Rozsądne korzystanie z zasobów 
i korzystanie z pomocy ekspertów 
może pomóc pokonać ograniczenia 
i niepewności podczas procesu CRA.

ONLINE
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie 
cybernetycznym na stronie www.
controleng.com/networking-and-
security/cybersecurity/.

CZY WIESZ…?
Jakie są największe wyzwania lub 
przeszkody, które napotkałeś po 
przeprowadzeniu oceny ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego?

 
Ciągłe zarządzanie ryzykiem polega  
na stałym monitorowaniu zagrożeń  
i zapobieganiu im w miarę odkrywania 
nowych.
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niania publicznie dostępnych zasobów i usług we-
wnętrznych.

■   Ryzyko powinno być analizowane i normalizowane 
w celu odzwierciedlenia rzeczywistego narażenia orga-
nizacji i całej branży. „Rzeczywiste” ryzyko może być 
domyślną wartością każdej odkrytej podatności (CVE), 
jest zazwyczaj albo wyższe, albo niższe.

■   Inwestowanie w wykrywanie: Konieczne jest, aby firmy 
znały skuteczność i wyniki końcowe wdrożonych środ-
ków bezpieczeństwa. Zdarzenia i ataki, które wcześniej 
wydawały się nieistotne, teraz mogą wymagać ponow-
nej oceny.

■   Zbuduj procedurę reagowania i odzyskiwania danych 
w przypadku cyberataków i naruszeń danych: Przygotuj 
kompleksową, ale zwartą listę działań, które pracownicy 
będą mogli zapamiętać i podjąć w razie pilnej potrzeby. 
500-stronicowy dokument dotyczący zgodności z poli-
tyką firmy nie wydaje się zbyt pomocny w nagłych wy-
padkach.

■   Szkolenie pracowników w zakresie programów uświa-
damiających dotyczących bezpieczeństwa IT/cyber-
bezpieczeństwa: Hakerzy uzyskują najlepszy profit 
z ataków phishingowych i socjotechnicznych. Aby za-
pobiec możliwości popełnienia błędu przez człowieka, 
firmy muszą szkolić i edukować swój personel w zakre-
sie cyberataków.

3. Za każdym razem robić to dobrze:  
Cykl nieprzerwany.
Raport z oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa ma zazwyczaj 
bardzo krótki czas przydatności, a nawet może być przestarza-
ły już w momencie jego przygotowania. Mimo to raport ten 

jest nadal istotny i praw-
dopodobnie jest jedynym 
sposobem na ochronę or-
ganizacji przed cyberata-
kami. Aby proces ten był 
sprawny i wartościowy, 
musi być przeprowadzony 
w etapach, które są autono-
miczne w jak największym 
stopniu. Częstym błędem 
jest przeprowadzanie co-
rocznej, kompleksowej oce-
ny ryzyka cybernetycznego 
obejmującej całe przedsię-
biorstwo. Najlepszym po-
dejściem jest stworzenie 

ciągłego cyklu oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa, który 
obejmuje ocenę podatności i testy penetracyjne bezpieczeń-
stwa dla publicznie lub zewnętrznie narażonych zasobów oraz 
zasobów wewnętrznych. Jak wspomniano wcześniej, jej celem 

jest identyfikacja różnych aktywów 
informacyjnych, które mogą zostać 
dotknięte cyberatakiem, oraz przy-
pisanie odpowiednich poziomów 
ryzyka i zastosowanie środków bez-
pieczeństwa i kontroli w celu zmini-
malizowania i ograniczenia skutków 
udanego cyberataku.

Ocena ryzyka cyberbezpieczeń-
stwa pomaga firmom podejmować 
świadome decyzje dotyczące tego, 
na co wydać pieniądze, aby zrów-
noważyć ryzyko z wydatkami na 
ochronę.

4. W razie potrzeby szukaj pomocy 
w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego.
Chociaż użytkownicy mogą to zrobić samodzielnie, lepiej 
nawiązać współpracę z firmą, która posiada doświadczenie 
w zakresie oceny ryzyka cybernetycznego. Dobrze jest rów-
nież, gdy doradca ds. cyberbezpieczeństwa posiada wiedzę 
i doświadczenie w pracy w odpowiednich segmentach rynku, 
ponieważ zapewnia to takie korzyści, jak:

■   Pomoc w wyborze odpowiedniego modelu bezpieczeń-
stwa cybernetycznego (cybersecurity framework);

■   Dostarczenie wskazówek dotyczących standardów re-
gulacyjnych;

■   Informowanie o oczekiwanym wyniku; 
■   Dodatkową korzyścią jest pomoc firmy partnerskiej we 

wdrażaniu procesów i kontroli wynikających z oceny 
ryzyka cyberbezpieczeństwa.

Nigdy nie jest za późno lub za wcześnie na przeprowa-
dzenie oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa lub zmianę meto-
dologii podejścia do problemu. Gorzka prawda jest taka, że 
w końcu większość z przedsiębiorstw wyda na bezpieczeństwo 
cybernetyczne bardzo dużo lub, jeśli zwrócą się do eksperta, 
zbyt mało w porównaniu z potencjalnym ryzykiem, na jakie 
firma może być narażona. Ocena ryzyka cyberbezpieczeństwa 
pomaga firmom podejmować świadome decyzje dotyczące 
tego, na co wydać pieniądze. Konieczne będzie podejmowanie 
przemyślanych decyzji równoważących ryzyko i wydatki na 
ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Podejmowa-
nie decyzji o tym, ile wydać, jest bardziej sztuką niż nauką. �
� n

Erez Ravina jest starszym architektem ds. bezpieczeństwa 
w L&T Technology Services w Izraelu. Atanu Niyogi jest szefem 

działu ds. cyberbezpieczeństwa w L&T Technology Services. 
L&T Technology Services jest partnerem CFE Media.  

 
Ocena ryzyka 
cyberbezpieczeństwa 
pomaga firmom 
podejmować 
świadome decyzje 
dotyczące tego, na 
co wydać pieniądze, 
aby zrównoważyć 
ryzyko z wydatkami 
na ochronę.

 
Nigdy nie jest 
za późno lub 
za wcześnie na 
przeprowadzenie 
oceny ryzyka 
cyberbezpieczeństwa 
lub zmianę 
metodologii 
podejścia do 
problemu.
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Oprogramowanie panelu sterowniczego 
(HMI) może być wykorzystywane do two-
rzenia wartości dodanej na podstawie szybko 
rosnącej ilości danych produkcyjnych. Urzą-
dzenia wszystkich typów wciąż rozbudowują 

się o czujniki. Większa liczba czujników prowadzi oczywi-
ście do gromadzenia większej ilości danych. Gwałtowny roz-
wój systemów przemysłowych zaczyna przekraczać możli-

wości przepustowości stosowanych 
sieci. Duża część danych pozostaje 
niewykorzystana przez maszyny 
i procesy, ale uzyskanie dostępu 
do nich jest kluczowe dla zdoby-
cia cennych informacji. Nowym 
rozwiązaniem jest wydobycie tych 
danych przy użyciu oprogramo-
wania w urządzeniu HMI, zainsta-
lowanego w pobliżu źródła. Ozna-
cza to konieczność zmiany funkcji 
interfejsu HMI z podstawowego 
narzędzia wizualizacyjnego na bar-
dziej zaawansowane narzędzie do 
zbierania danych, umieszczone na 
krawędzi sieci (edge) i procesora 
uczenia się maszyn. 

Nowe funkcje 
oprogramowania HMI 
Oprogramowanie HMI zainsta-
lowane na urządzeniach peryfe-

ryjnych musi nadążać za stale rosnącymi wymaganiami 
dotyczącymi sposobu pozyskiwania, przetwarzania, wy-
dobywania i modyfikowania danych. Sama tylko ilość gro-
madzonych danych oznacza, że zaawansowana analityka 
i uczenie się maszyn na poziomie operacyjnym musi odgry-
wać ważną rolę w ogólnym planie transformacji cyfrowej, 
mając na celu prowadzenie bardziej inteligentnych operacji. 
Terminale HMI często współpracowały ze źródłami danych, 
takimi jak sterowniki programowalne (PLC) i czujniki. 
Tradycyjnie terminale HMI były wykorzystywane jako na-
rzędzia wizualizacyjne, a czasami jako kolektory danych 
przeglądanych na dedykowanym panelu sterowniczym, 
urządzeniu przenośnym lub przeglądarce internetowej. No-
woczesne terminale HMI nadal muszą pełnić te funkcje, ale 
muszą też gromadzić dane w czasie rzeczywistym, przecho-
wywać je lokalnie do dalszej analizy i wykorzystywać do 
znajdowania wzorców i wniosków służących do tworzenia 
prognoz (rysunek 1). 

Interfejsy HMI stają się źródłem danych służących do 
procesu uczenia się maszyn w czasie rzeczywistym. Dane 
procesowe z uwzględnieniem czasu pomiaru muszą być 
skorelowane z danymi alarmów i zapisów zdarzeń w celu 
wyszkolenia modeli nauczania maszynowego. Umożliwia 
to modelom wykrywanie jakości produktu w procesie pro-
dukcji lub przewidywanie stanu technicznego krytycznego 
elementu wyposażenia. Modele szkolenia maszynowego 
osiągają najlepsze wyniki, gdy otrzymują duże ilości danych 
o wysokiej wiarygodności. Konserwacja prognostyczna 
jest możliwa, gdy modele te wykrywają odchylenia od po-
wszechnego zachowania i wskazują możliwą zbliżającą się 
awarię, która może skutkować przestojem. 

Analityka HMI, wykrywanie anomalii 
Zaawansowana analiza jest możliwa dzięki nowoczesnym 
panelom HMI. Duża część danych jest przesyłana strumie-
niowo i szeregowo, gdzie nieprawidłowości stanowią istot-
ne informacje wskazujące sytuacje krytyczne. Istnieje wiele 
przypadków zastosowań wykrywania anomalii, w tym pre-
wencyjna i predykcyjna konserwacja, wykrywanie i monito-

Panele sterownicze (HMI) mogą pracować jako urządzenia brzegowe (edge device), obsługiwać dane oraz 
służyć jako centra analityczne: 5 atrybutów urządzeń HMI.

Tworzenie wartości danych: Panele HMI  
jako inteligentne urządzenia brzegowe

Marcia Gadbois, Chuck Kelley, Adisra

PANELE HMI

Rys. 1.	Tradycyjne	interfejsy	HMI	maszyn	były	używane	
tylko	do	wizualizacji,	ale	nowsze	produkty,	takie	jak	Adisra	
SmartView,	wspierają	przechowywanie	i	analizę	danych	na	
krawędzi	operacyjnej.	Źródło: Adisra 

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
interfejs człowiek-maszyna, panel HMI, 
krawędziowe urządzenia analityczne

Interfejsy HMI mogą wysyłać i pobierać 
duże ilości informacji z urządzeń 
peryferyjnych i działać bardziej jako 
narzędzie do nauczania maszynowego. 

ONLINE 
Przeczytaj ten artykuł online, aby 
dowiedzieć się więcej na ten temat: – 
4 sposoby weryfikacji jakości danych 
przemysłowych – Jak zbudować model 
uczenia się maszyny – Nowoczesna 
architektura HMI, analiza brzegowa 
– Potrzeba filtrowania danych 
przemysłowych. www.controleng.com

CZY WIESZ…?
Jakie korzyści może czerpać Twój zakład 
z nowoczesnego panelu HMI?



rowanie awarii. Anomalie są definiowane jako 
punkt czasowy, w którym zachowanie syste-
mu jest nietypowe i zupełnie odmienne od za-
chowania w przeszłości. Anomalie mogą być 
przestrzenne, co oznacza, że wartość znajdu-
je się poza typowym zakresem, lub czasowe, 
gdy wartość nie znajduje się poza typowym 
zakresem, ale sekwencja, w której występuje, 
jest nietypowa. Oznaczenia stanu mogą być 
powiązane z anomaliami i mogą klasyfiko-
wać je jako czasowe lub przestrzenne. System 
alarmowy może również przypisać wartości 
ważone w celu przewidzenia awarii w oparciu 
o priorytet, znaczenie i częstotliwość. 

Każdy nowoczesny panel HMI musi rów-
nież w sposób naturalny obsługiwać mecha-
nizmy wysyłania i odbierania komunikatów 
w sposób statyczny oraz zapewniać aktual-
ność i ważność danych z urządzeń zdalnych. 
Komunikacja statyczna może być zapewnio-
na za pomocą protokołów takich jak MQTT 
i Kafka, natomiast specyfikacja Sparkplug B 
obsługuje zarządzanie stanami. Po wejściu do 
chmury dane mogą być łączone i agregowane 
z danymi z wielu źródeł danych. Zaletą sys-
temu jest to, że użytkownicy mogą rozważyć 
wiele operacji lub całą flotę urządzeń razem, 
niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Oparte 
na chmurze filtrowanie i modele analityczne 
mogą być wykorzystywane do udoskonalania 
danych w celu dogłębnej analizy, aby prze-
widzieć zachowanie i trendy, takie jak średni 
czas między awariami (MTBF) lub koniec 

eksploatacji maszyn. Informacje te można na-
stępnie wdrażać z powrotem do modeli ucze-
nia się maszyn umieszczonych na krawędzi, 
działających w panelach HMI, w celu popra-
wy ich działania. 

5 nowoczesnych wymagań 
dotyczących HMI 
Funkcje terminala HMI muszą zostać rozsze-
rzone, aby dostosować się do ogromnych ilo-
ści danych. Nowoczesne panele HMI można 
podłączyć do ogromnej ilości danych maszyn, 
aby: 1) monitorować i analizować te dane 
w czasie rzeczywistym; 2) wizualizować je 
w spójny i przyjazny dla użytkownika sposób; 
3) pomagać użytkownikom w podejmowa-
niu inteligentnych decyzji; 4) przechowywać 
dane w użyteczny sposób, tak aby można je 
było wydobywać do woli; oraz 5) pokonywać 
kompromisy i ograniczenia. Jest to nowa rola 
interfejsu HMI, ponieważ wdrażanych jest co-
raz więcej czujników, a zależność od maszyn 
wciąż rośnie. Funkcje maszyn będą się rozsze-
rzać, a panel HMI będzie inteligentnym urzą-
dzeniem, które przyczyni się do osiągnięcia 
przewagi nad konkurencją. CE 
� n

Marcia Gadbois, prezes i dyrektor generalny, 
Adisra; Chuck Kelley, dyrektor  

ds. danych, Adisra. 

Rys. 2.	Interfejsy	HMI	umieszczone	na	
krawędziach	są	dobrze	przygotowane	do	
wykonywania	analiz	i	szybkiego	dostarczania	
wskazań	i	alarmów	dla	użytkowników.

Rys. 3.	SmartView	HMI	firmy	Adisra	wykracza	
poza	prostą	wizualizację,	pomagając	
producentom	OEM	i	użytkownikom	
końcowym	zarządzać	transmisją	danych		
i	prowadzić	analizy	uczenia	maszynowego.

Ulepszone wsparcie dla grafiki przemysłowej
 ✓  Poprawiliśmy wsparcie dla edytora graficz-

nego i symbolu przemysłowego, który jest 
uzupełnieniem naszych natywnych narzędzi 
graficznych.

 ✓  Dodaliśmy przeglądarkę EDGE TAG, co 
pozwala przeglądać tagi projektowe i tabli-
ce z wnętrza edytora grafik przemysłowych. 

 ✓  Dodaliśmy opcję eksportowania biblioteki 
symboli do pakietu, który może być na-
stępnie importowany do innych projektów 
InduSoft Web Studio oraz innych aplikacji 
obsługujących grafikę przemysłową.

Ulepszone wsparcie dla dostępu mobilnego 
(Mobile Access)
 ✓  Nadal aktywnie rozwijamy wsparcie dla 

naszej funkcji Mobile Access, która umoż-
liwia korzystanie z dowolnej przeglądarki 
zgodnej z HTML5, aby wyświetlić ekrany 
projektu. 

 ✓  Teraz jeszcze więcej obiektów ekranowych 
i wbudowanych funkcji działa z dostępem 
mobilnym.

 ✓  Dodano obsługę zmiennych pośrednich  
w obiekcie Trend.

 ✓  Kontynujemy również ulepszanie inter-
fejsu internetowego dla Mobile Access, 
podobnie jak zaktualizowaliśmy interfejs 
użytkownika (UI) dla środowiska rozwoju 
projektu.

Ulepszona wersja IoT View
 ✓  Kontynujemy ulepszanie edycji Runtime 

IoT, która umożliwia uruchamianie projek-
tów na urządzeniach operujących na bazie 
Linuksa.

 ✓  Znacznie poprawiliśmy wsparcie dla alar-
mów, zdarzeń oraz trendów, dzięki cze-
mu można zapisać dane historyczne do 
zastrzeżonych plików i zewnętrznych baz 
danych.

 ✓  Rozszerzyliśmy wsparcie dla właściwości 
zmiennych, w tym właściwości związanych 
z alarmami (np. HiHi), oraz wartości starto-
wych.

 ✓  Dodaliśmy wsparcie dla zmiennych po-
średnich jak i obsługę arkuszy harmonogra-
mów.

 ✓  Utworzyliśmy wersje sterowników komu-
nikacji kompatybilnych z Linuxem TI500 
i MQTT Sparks B.

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 2020 R2 – najnowsza wersja już dostępna!
InduSoft Polska Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że najnowsza wersja InduSoft Web Studio 2020 R2 właśnie została wydana. 
Przedstawiamy najważniejsze ulepszenia: 
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Maurizio Pazzini – wiceprezes ds. rozwoju 
technicznego i wsparcia rozwoju produk-
tu w firmie Siemens Digital Industries 
Software Italy – zajmuje kluczową pozy-
cję w segmencie zarządzania procesami 

produkcyjnymi (MOM) i aktywnie angażuje się we wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, wdrożenia i opiekę 
posprzedażową nad klientami końcowymi, integratorami 
i użytkownikami platformy Siemensa. Jak mało kto rozumie 
więc specyfikę branży i potrafi rozpoznawać kształtujące ją 
tendencje. W rozmowie z Control Engineering omawia przy-
szłe trendy w rozwoju oprogramowania do zarządzania pro-
dukcją. 

Control Engineering (CE): Pojęcie cyfrowego bliźniaka 
funkcjonuje w wielu kontekstach, w tym w aplikacjach z za-
kresu utrzymania ruchu. Gdzie dziś najczęściej spotykamy 
cyfrowe bliźniaki?
Maurizio Pazzini: Technologia cyfrowych bliźniaków rozwi-
nęła się na różnych polach. Jednak moim zdaniem z perspek-
tywy przetwórców przemysłowych najwięcej zalet oferuje 
w obszarze realizacji produkcji, a zwłaszcza kontroli jakości.

Drugim filarem kontroli jakości jest no-
woczesny, adaptowalny system zarządzania 
cyklem życia produktu (Product Lifecycle 
Management – PLM), który integruje ludzi 
i procesy ponad klasycznymi, funkcjonalny-
mi podziałami. Takie połączenie potencjału 
różnych „produktów” przynosi największe 
korzyści. Cyfrowe bliźniaki jako produkty 
MOM mogą funkcjonować w izolacji, ale naj-
więcej zalet oferują w połączeniu z systemem 
PLM. W tym zakresie współpracujemy z ko-
legami reprezentującymi obie dziedziny, dzię-
ki czemu możemy zaoferować klientom taką 
konfigurację modelu cyfrowego, która w pełni 
odpowiada wymaganiom produkcyjnym. Na-
sza wizja opiera się na zerwaniu z podziałem 
na dział kontroli jakości i dział produkcji. 
Chcemy stworzyć dla nich unikalny szkielet, 
z którego oba działy będą mogły czerpać inte-
resujące je informacje. Szkielet ten współtwo-

rzy moduł kontroli jakości i moduł realizacji produkcji, które 
wspólnie wykonują oba typy procesów.

CE: Czy oprogramowanie do kontroli jakości lub zarządza-
nia łańcuchem dostaw będzie w przyszłości bazowało na 
technologii blockchain?
Maurizio Pazzini: Wnikliwie zbadaliśmy temat blockchain 
i wkrótce podejmiemy decyzję, czy wdrożyć tę technologię 
w naszych produktach. Na rynku dostępnych jest wiele proto-
typowych rozwiązań blockchain, dlatego traktujemy ten temat 
poważnie. Zajmują się nim specjalne wydziały wyodrębnione 
z naszego działu badań i rozwoju specjalnie z myślą o tworze-
niu innowacyjnych produktów, w tym opartych na technologii 
blockchain. To one proponują konkretne innowacje, podda-
wane potem ocenie przez zespół ds. zarządzania produktem.

CE: Cyfrowe bliźniaki sprawdzają się m.in. w procesach 
monitorowania autonomicznych pojazdów. Jak poza pro-
dukcją można jeszcze wykorzystać tę technologię?
Maurizio Pazzini: Nie analizujemy cyfrowych bliźniaków 
tylko z perspektywy produkcji, lecz z perspektywy ich uży-
teczności. Wykorzystanie dostarczanych przez nie informacji 
do obsługi autonomicznych pojazdów wydaje się wręcz oczy-
wistym zastosowaniem dla tego typu oprogramowania.

Pojazdy autonomiczne są wyposażone w szereg węzłów 
Internetu Rzeczy, co umożliwia nam przesyłanie do nich da-
nych zebranych na bazie obserwacji cyfrowego modelu po-
jazdu (cyfrowego bliźniaka). Ów cyfrowy bliźniak wie, jak 
powinien zachowywać się produkt i jakie są parametry jego 
pracy. Dzięki temu możemy łatwo tworzyć różne scenariusze 
i sprawdzić, czy pojazd funkcjonuje zgodnie z założeniami 
jego konstruktorów. Tego typu cyfrowe bliźniaki są wyko-
rzystywane do kontroli wydajności produktu lub systemu. 
W produkcji przemysłowej stanowią zaś cyfrowe odwzoro-
wanie tego, jak powinien przebiegać proces wytwórczy. Dane 
pozyskane dzięki tej technologii są też wykorzystywane do 
analizy funkcjonowania wytworzonych produktów. Dlate-
go trzeba pamiętać, że cyfrowe bliźniaki różnią się od siebie 
w zależności od aplikacji.

CE: A jaką rolę w pojazdach autonomicznych i produkcji 
przemysłowej odgrywają bezprzewodowe technologie 5G?

Projektowanie i produkcja przemysłowa będą w przyszłości ściśle skorelowane z zarządzaniem cyklem życia 
produktu (PLM). Już dziś narzędzia PLM odgrywają istotną rolę w tworzeniu zaawansowanych aplikacji 
z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków i kontroli jakości. W aplikacjach chmurowych natomiast triumfy 
święcić będzie bezprzewodowa sieć 5G.

Przyszłość projektowania i produkcji  
pod znakiem PLM

Michael Majchrzak, Control Engineering Polska

Maurizio Pazzini,	
wiceprezes	ds.	
rozwoju	technicznego	
i	wsparcia	rozwoju	
produktu	w	firmie	
Siemens	Digital	
Industries	Software	
Italy.
Źródło: 
archiwum / Siemens
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Aby efektywnie zarządzać 
procesami produkcyjnymi, należy 
zintegrować systemy MOM i PLM.
Największy potencjał automatyzacji 
oferują powtarzalne procesy 
wytwórcze.
Technologie 5G ułatwią 
implementację rozwiązań 
chmurowych.

ZASTANÓW SIĘ
Czy szukasz zaawansowanych 
środków automatyki, które zwiększą 
efektywność twojego zakładu?



Maurizio Pazzini: Kluczową kwestią jest dziś znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, na ile infrastruktura może ułatwić adaptację techno-
logii chmurowych w przetwórstwie przemysłowym. Dziś wielu klien-
tów podchodzi do tego tematu nieufnie, gdyż systemy MOM należą 
do grupy systemów o krytycznym znaczeniu dla ciągłości procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwach. Przeniesienie tego typu syste-
mu do chmury wymaga bardzo wydajnej i niezawodnej infrastruk-
tury IT. Aby wykorzystać technologie 5G w produkcji przemysłowej, 
konieczne jest zatem stworzenie wydajnej webowej infrastruktury 
chmurowej o takim samym stopniu niezawodności jak platformy ba-
zujące na dożywotniej licencji (on-promise).

CE: Którą platformę chmurową wybrać do tego celu?
Maurizio Pazzini: Wszystko zależy od regionu: w krajach Zachodu 
głównym graczem rynkowym jest tu Amazon, który przekonał do 
siebie wielu producentów przemysłowych. Z kolei w Chinach platfor-
ma AWS (Amazon Web Services) nie cieszy się zbytnią popularnością, 
głównie z uwagi na potrzebę większej kontroli danych. W naszej opi-
nii to właśnie Amazon jest dla wielu producentów pierwszym wybo-
rem, jeśli chodzi o platformy chmurowe. Wydaje się przy tym, że z ich 
zalet najpełniej korzystają dziś średniej wielkości przedsiębiorstwa. 
Duże firmy w mniejszym stopniu odczuwają bowiem korzyści pły-
nące z redukcji kosztów operacyjnych na skutek przemodelowania 
infrastruktury IT. Ponieważ dysponują własnymi centrami danych 
i zespołami IT, integracja dodatkowego systemu nie stanowi dla nich 
problemu. Dlatego też na ogół wdrażają jedynie wybrane elementy 
systemów MOM i aplikacje o mniejszym znaczeniu dla ciągłości 
procesów. W przeciwieństwie do nich małe i średnie firmy robią to 
kompleksowo, mimo że adaptacja takiego systemu nierzadko stano-
wi dla nich spore wyzwanie. Dlatego uważam, że to właśnie one będą 
w przyszłości wyznaczać trendy w zakresie MOM.

CE: Sektor produkcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej dys-
ponuje wykwalifikowaną siłą roboczą przy niższych kosztach pra-
cy niż w innych częściach kontynentu. Niedobory pracowników 
powodują jednak, że coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie 
środków automatyki. Jak automatyzacja może pomóc w realizacji 
procesów produkcyjnych?
Maurizio Pazzini: Największy potencjał w zakresie automatyzacji 
oferują powtarzalne procesy wytwórcze. Liczba pracowników pro-
dukcji jest bowiem proporcjonalna do stopnia złożoności wytwarza-
nych dóbr. Z tego względu w perspektywie kilku lat nie należy się 
spodziewać pełnej automatyzacji np. sektora lotniczego. W proce-
sach wytwarzania złożonych detali człowiek nadal będzie odgrywał 
istotną rolę. Dlatego rozwój nowych sektorów przemysłu (takich jak 
budowa rakiet kosmicznych) spowoduje, że wzrośnie popyt na inży-
nierów i pracowników produkcyjnych.

CE: A więc optymistycznie patrzy Pan w przyszłość?
Maurizio Pazzini: Oczywiście. Moim zdaniem nasza wizja rozwoju 
jest w pełni akceptowana przez klientów, co nie oznacza, że nie musi-
my mierzyć się z wyzwaniami. Klienci stale podnoszą nam poprzecz-
kę, a ich oczekiwania wobec naszych produktów są bardzo wysokie 
i stymulują rozwój innowacji.
� CE

www.controlengineering.pl 
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Ewolucja PLC: w kierunku nowych funkcji 
i większej wydajności
Po dwóch latach silnej ekspansji rozwój rynku programowalnych sterowników logicznych (PLC) ostro wyha-
mował. Według firmy analitycznej IHS Markit/Technology w 2020 r. z powodu pandemii stopa wzrostu tego 
segmentu wyniosła niemal zero – głównie ze względu na spadek popytu ze strony przemysłu przetwórczego.

kit/Technology. – Trend ten został zapoczątkowany jeszcze 
w pierwszym kwartale 2019 r. W kolejnych latach spodziewa-
my się jednak nieznacznego wzrostu sprzedaży i stabilizacji na 
rynku PLC.

Innowacje napędzają rozwój PLC
Na stabilność owego rynku w dłuższej perspektywie wpływ 
będą miały m.in. innowacje technologiczne wdrażane w sek-
torze przemysłowym. Nowe technologie, takie jak chmura, 
sztuczna inteligencja (SI) czy nowe formy komunikacji, moc-
no odcisnęły już swoje piętno na segmencie sterowników PLC, 
otwierając drogę do zwiększenia ich różnorodności i zakresu 
aplikacji w zautomatyzowanych systemach sterowania.

Dostępne dziś na rynku rozwiązania z tego zakresu ofe-
rują szereg funkcji, takich jak diagnostyka, obsługa robota 
oraz precyzyjna kontrola jakości. Zaś ich rosnąca moc oblicze-
niowa sprawia, że wydają się wręcz idealnym narzędziem do 
obsługi algorytmów sztucznej inteligencji i/lub pracy w cha-
rakterze oprogramowania chmurowego bazującego na SI. Al-
gorytmy sztucznej inteligencji nie są bowiem z reguły częścią 
platform chmurowych, lecz funkcjonują jako odrębne syste-
my, które można wbudować w architekturę PLC. „Ucząc się” 
aplikacji obsługiwanych przez sterownik, algorytmy te mogą 
tworzyć dla nich automatycznie odpowiednie programy, np. 
umożliwiające sterowanie systemami robotycznymi, wizualną 
kontrolę jakości w zakładach produkcyjnych czy podjęcie de-
cyzji w oparciu o dane w celu realizacji modelu predykcyjnego 
utrzymania ruchu.

Dzięki nowym metodom komunikacji sterowniki PLC 
mogą już dziś porozumiewać się z chmurą bez konieczności 
stosowania bramek komunikacyjnych czy hostów. Można je 
dostosować do potrzeb konkretnej aplikacji, co ma istotne 
znaczenie w przypadku modernizacji istniejących linii pro-
dukcyjnych i uzupełniania ich o łączność sieciową. Zaś pro-
ducentom maszyn umożliwiają skrócenie czasu wejścia pro-
duktu na rynek.

Coraz częściej zaawansowane sterowniki PLC są wypo-
sażane także w wielordzeniowe procesory, dzięki czemu użyt-
kownicy mogą zainstalować w nich większą liczbę aplikacji. 
Ich producenci zaś mocno inwestują w przetwarzanie brze-
gowe, co zapewnia ich produktom możliwość przetwarzania 
danych w czasie rzeczywistym i usprawnia przesył danych do 
chmury.

W 2020 r. światowy rynek sterowników 
PLC wzrósł zaledwie o 1% w stosunku 
do roku poprzedniego – po 12-proc. 
wzroście w 2018 r. i dalszej ekspansji na 
poziomie 9% w 2019 r.

– Załamanie to było efektem spadku popytu ze strony ta-
kich branż, jak motoryzacja, produkcja półprzewodników, 
przemysł elektroniczny i produkcja maszyn – wyjaśnia Daisuke 
Muto, starszy analityk ds. technologii produkcji w IHS Mar-

Programowanie robotów offline przynosi szereg korzyści

Automatyzacja znacznie przyspiesza produkcję przemysłową. Jednak 
wygenerowane dzięki niej oszczędności szybko maleją, jeśli uwzględnimy 
czas poświęcany na programowanie robotów. Rozwiązaniem może być 

programowanie offline, które skraca czas wstępnej parametryzacji, programowania 
i przezbrajania robota.

Narzędzia do programowania offline umożliwiają operatorom tworzenie cyfrowych 
reprezentacji środowiska produkcyjnego na ekranie komputera. Symulacje takie 
pozwalają im sprawdzić, jak robot będzie się zachowywał w owym środowisku. 
Dzięki programowaniu offline integratorzy systemów robotycznych są w stanie 
wdrażać środki automatyki również w tych sektorach, które nie mogą sobie 
pozwolić na przestoje, konieczne w przypadku konwencjonalnych metod 
programowania.
Programowanie offline wymaga znacznie mniej czasu niż uczenie robota metodą 
„z punktu do punktu”. Pozwala na szybkie tworzenie programów wykonawczych 
i ich testowanie na symulowanej linii produkcyjnej w czasie, gdy robot wykonuje 
inne czynności. Dzięki temu nie tylko redukuje koszty, ale przyspiesza także zmiany 
w programach wykonawczych, przynosząc podwójne korzyści.
Jednak oprogramowanie do programowania offline to coś więcej niż tylko 
symulator robota. Daje bowiem programistom i operatorom możliwość testowania 
aktualizacji i przewidywania, jak wpłyną one na pracę linii produkcyjnej. Zaś jego 
prostota sprawia, że do jego obsługi nie jest wymagana zaawansowana wiedza 
z zakresu programowania.
Koszty implementacji narzędzi do programowania offline szybko się zwracają 
– przede wszystkim dzięki wzrostowi efektywności produkcji i programowania. 
A ponieważ można je dostosować do niemal każdej aplikacji, kierownicy produkcji 
mogą wykorzystać je do planowania i wprowadzania zmian bez ponoszenia dużych 
nakładów na testy w realnych warunkach produkcyjnych.

Pięć zalet programowania robotów offline
Korzyści płynące z zastosowania narzędzi do programowania robotów offline 
powodują, że opłaca się je zastosować niemal w każdym systemie robotycznym. 
Oferują bowiem aż pięć wzajemnie powiązanych zalet: 1) skracają czas 
uruchomienia aplikacji, 2) przyspieszają wprowadzanie zmian w programach 
wykonawczych, 3) skracają programowanie złożonych zadań, 4) pozwalają uniknąć 
przestojów i 5) przyspieszają przezbrajanie robota.

Mark T. Hoske



Gdzie leży problem?
Wszystko wskazuje na to, że produktywność i efektywność 
procesów składających się na cykl produkcji nadal będzie ro-
sła. Niestety, minie jeszcze sporo czasu, zanim na rynku po-
jawi się nowa generacja sterowników PLC zdolnych sprostać 
wymogom tego typu aplikacji.

– Ze względu na dużą złożoność aplikacji przemysłowych, 
znaczne zróżnicowanie procesów produkcyjnych i wysokie wy-

magania co do niezawodności i stabilności stosowanych w nich 
rozwiązań minie jeszcze kilka lat, zanim na rynku pojawią się 
masowo produkowane sterowniki PLC wyposażone w sztuczną 
inteligencję – stwierdza Daisuke Muto.

 n

Mark T. Hoske, redaktor naczelny, 
Control Engineering USA

Czujniki temperatury też można zhakować

Monitorowanie i regulacja temperatury w czasie rzeczywistym 
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i właściwego przebiegu szeregu istotnych procesów – od 

inkubacji po reakcje chemiczne w przemyśle. Okazuje się jednak, że 
urządzenia te można zhakować.
Czujniki temperatury i szerzej: systemy sterowania temperaturą 
zapewniają odpowiednie dostosowanie temperatury danego systemu 
do wymogów wynikających z realizowanych w nim procesów, 
gwarantując, że procesy te pozostają bezpieczne dla otoczenia. Zespół 
naukowców prowadzony przez prof. Kevina Fu z Uniwersytetu Stanu 
Michigan i laboratorium prof. Xiali Hei na Uniwersytecie Stanu Luizjana 
w Lafayette dowiódł jednak, że czujniki te, zwłaszcza stosowane 
w urządzeniach wrażliwych na różnice temperatur, np. komorach 
termicznych czy inkubatorach, można bardzo łatwo zhakować przy 
wykorzystaniu fal elektromagnetycznych.
Ich podatność na ataki wynika w prostej linii z wrażliwości analogowych 
elementów pomiarowych. W trakcie testów wykorzystano 

niezamierzone zjawisko rektyfikacji we wzmacniaczu, spowodowane 
zakłóceniami elektromagnetycznymi o określonej długości fali. 
Naukowcy pod wodzą Sary Rampazzi z Uniwersytetu Stanu Michigan 
i Yazhou Tu z Uniwersytetu Stanu Luizjana wykazali, że intruz może 
zdalnie manipulować pomiarami realizowanymi przez czujnik 
temperatury – i to bez fizycznej ingerencji w architekturę systemu 
i wyzwolenia automatycznego alarmu temperatury. W efekcie 
z odległości wielu metrów lub z sąsiedniego pomieszczenia może 
bez problemu oszukać system wewnętrznej kontroli temperatury 
w inkubatorze, aby zwiększyć ją lub zmniejszyć do niebezpiecznego 
poziomu.
Szczególnie podatne na ataki są analogowe czujniki temperatury 
bazujące na termoparach czy termistorach NTC oraz termometry 
rezystancyjne (RTD). Aby się przed nimi chronić, naukowcy radzą 
zastosować analogowy czujnik odchyłek, który wykryje zakłócenia 
w podatnym na atak paśmie częstotliwości. Po identyfikacji zakłóceń 
oprogramowanie systemowe wykorzysta dane o sygnale, aby określić 
wiarygodność danych zbieranych przez czujnik temperatury. Na razie 
naukowcy stworzyli prototyp takiego urządzenia.

Raport: Sterowniki PLC,  
Kontrolery PAC  
Komputery przemysłowe (IPC) 
www.controlengineering.pl/plc
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Dlaczego nie rozumiemy  
wielowymiarowych systemów sterowania?
Zrozumienie roli wielowymiarowego systemu sterowania w procesach przemysłowych sprzyja tworzeniu 
bardziej ekonomicznych rozwiązań. Ale nie tylko: zwiększa także zaangażowanie personelu w realizację 
projektu automatyzacji zakładu.

Chyba najbardziej uniwersalną cechą wielo-
wymiarowego systemu sterowania jest to, że 
trudno go opisać w prosty sposób. Na ogół wy-
korzystuje się do tego takie pojęcia, jak modele 
procesowe, optymalizacje czasu rzeczywistego 

czy macierze, tj. słownictwo zrozumiałe jedynie dla wąskiego 
grona inżynierów zajmujących się zaawansowanym sterowa-
niem procesami. To zaś powoduje, że same systemy również 
są zrozumiałe jedynie dla nielicznych. A szkoda, bo dogłębne 
zrozumienie zasad ich funkcjonowania pozwala zaangażować 
więcej osób w proces automatyzacji, a tym samym zreduko-
wać opóźnienia i liczbę alarmów oraz poprawić spójność re-
alizowanych operacji.

Wiedza nie tylko dla specjalistów
W przypadku wielowymiarowych systemów sterowania więk-
szość osób zaangażowanych w proces podejmowania decyzji 
o wdrożeniu takiego systemu działa niejako po omacku, nie 
rozumiejąc w pełni nie tylko celu, ale i korzyści, implikacji 

i szans powodzenia takiego projektu. Powodu-
je to, że są oni zdani na łaskę i niełaskę inżynie-
rów zajmujących się zaawansowanym stero-
waniem procesami, którzy powinni, ale często 
nie potrafią wyjaśnić im przyczyn wysokiej 
ceny, krótkiego cyklu życia czy wysokich kosz-
tów utrzymania takich systemów. 

Teraz, po prawie czterech dekadach obec-
ności na rynku, zaczynamy w końcu lepiej, tj. 
jakościowo i intuicyjnie rozumieć, co oznacza 
sterowanie wielowymiarowe i jaką rolę odgry-
wa w obsłudze procesów przemysłowych. A to 
może mieć pozytywny wpływ na procesy ich 
automatyzacji i same systemy, umożliwiając 
tworzenie prostszego, wydajniejszego opro-
gramowania, rozwijanie lepiej zdefiniowanych 
aplikacji i zaangażowanie w ten rozwój wszyst-
kich zainteresowanych stron.

Co to jest sterowanie 
wielowymiarowe?

Sterowanie wielowymiarowe można zdefinio-
wać jako proces automatyzacji nastawy para-

metrów zadanych i wyjściowych regulatora pojedynczej pętli. 
W konwencjonalnych systemach parametry te są wprowadza-
ne ręcznie przez operatorów. W systemach automatycznego 
sterowania wielowymiarowego, np. w sterowaniu predykcyj-
nym (MPC) lub nieliniowym (XMC), zadanie to przejmuje 
system.

Zautomatyzowane sterowanie wielowymiarowe w za-
mkniętej pętli wielowymiarowej przynosi takie same korzy-
ści jak sterowanie w pojedynczej zamkniętej pętli – redukuje 
opóźnienia, sprzyja koherencji, zmniejsza liczbę alarmów 
i odchyłek od zadanych tolerancji oraz optymalizuje szereg 
procesów. Często wiąże się to z istotnymi korzyściami opera-
cyjnymi i/lub ekonomicznymi.

Rola sterowania wielowymiarowego
w obsłudze procesów
Znaczenie sterowania wielowymiarowego w procesach prze-
mysłowych wynika generalnie z różnic między zautomaty-
zowanym sterowaniem wielowymiarowym a sterowaniem 
manualnym. To drugie stosowane jest w przemyśle niemal 
od początku – każdy operator powie, że większość operacji 
w przemyśle polega na sterowaniu wieloma zmiennymi. 

Automatyczne sterowanie wielowymiarowe automatyzuje 
(przejmuje) zadanie nastawy parametrów zadanych i wyjścio-
wych dla grup powiązanych ze sobą regulatorów. Zwiększa to 
spójność owych parametrów oraz redukuje opóźnienia, liczbę 
alarmów i częstotliwość odchyłek od zasadnych ograniczeń, 
a tym samym optymalizuje całość procesów. Zalety te można 
także postrzegać jako immanentną cechę sterowania w za-
mkniętej pętli – w przeciwieństwie do sterowania w otwartej 
pętli. Porównanie to ułatwia zrozumienie istoty sterowania 
wielowymiarowego tym, którzy są przyzwyczajeni do pracy 
w pojedynczej pętli, a jednocześnie może być z powodzeniem 
stosowane wobec systemów wielowymiarowych.

Różnice między manualnym a automatycznym sterowa-
niem wielowymiarowym dobrze ilustruje klasyczny wykres 
ograniczeń (rys. 1). W przypadku sterowania ręcznego ope-
rator zawsze pozostawia pewien zapas (margines błędu) mię-
dzy parametrami danego procesu a zadanymi ograniczeniami 
(tolerancjami) – na wypadek, gdyby doszło do nieoczekiwanej 
zmiany lub zakłócenia przebiegu owego procesu. Taka prakty-
ka generuje jednak określone straty ekonomiczne w porówna-
niu z najbardziej optymalnym przebiegiem operacji.

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
zaawansowane sterowanie 
procesami, sterowanie 
wielowymiarowe

Znaczenie sterowania 
wielowymiarowego w procesach 
przemysłowych wciąż rośnie.
Aplikacje z zakresu sterowania 
wielowymiarowego nie przystają 
ani do grupy systemów sterowania 
predykcyjnego, ani do regulatorów 
predykcyjnych.
Pomiary w funkcji czasu są 
niezbędne do zrozumienia znaczenia 
zautomatyzowanego sterowania 
wielowymiarowego.

ZASTANÓW SIĘ
Czy twój zakład mierzy „pętle 
źle pracujących urządzeń” lub 
„interwencje w pętli na godzinę”?

Allan Kern, APC Performance LLC
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Kiedy stosować sterowanie 
wielowymiarowe?
Wiele aplikacji z zakresu sterowania wielowymiarowego nie 
mieści się ani w kryteriach typowych dla sterowania predykcyj-
nego, ani w tych charakterystycznych dla regulatorów predyk-
cyjnych (regulatorów PID). Są bowiem zbyt małe pod względem 
macierzy, aby wpisywać się w pierwszą kategorię, i zbyt rozległe, 
aby do ich obsługi wystarczyła regulacja pojedynczej pętli, jak to 
ma miejsce w przypadku regulatorów PID.

Dobrze przedstawia to rysunek 2, na którym pokazano te 
aplikacje z zakresu sterowania wielowymiarowego, które po-
zostają poza sferą zainteresowania sterowania predykcyjnego. 
Wykres prezentuje liczbę interwencji operatora, tj. zmian para-
metrów zadanych, wyjściowych lub trybu pracy, realizowanych 
przez niego na konsoli sterowniczej w danym odcinku czasu. 
Wyszczególnia on także 25 najgorzej wypadających urządzeń, 
czyli regulatorów, które wymagały najwięcej interwencji opera-
tora. Wykres taki można łatwo wygenerować na każdej nowo-
czesnej konsoli sterowniczej.

Interwencje owe stanowią przykład ręcznego sterowania 
z uwzględnieniem wielu zmiennych, w przypadku którego ope-
rator musi zarządzać grupami powiązanych regulatorów, uwi-
kłany w całą serię czasochłonnych mikrooperacji.

Sterowanie wielowymiarowe ma na celu automatyzację tych 
procesów – zamyka pętle sterowania, a tym samym minimalizu-
je liczbę manualnych interwencji.

Wskaźniki, których nikt nie mierzy
Rysunek 2 może wielu wydawać się znajomy. Podobne wykresy 
stosowane są w sektorze produkcyjnym coraz częściej – do ręcz-
nego zarządzania pętlami sterowania i alarmami generowanymi 
przez urządzenia najczęściej przekraczające zadane tolerancje. 
Tyle że odnoszą się one na ogół do pętli pojedynczych i relatyw-
nie rzadkich interwencji operatora. Tu sytuacja jest inna: pętle 
mają bowiem charakter wielowymiarowy (zamknięty), a inter-
wencje są częste.

Tego typu manualne zarządzanie systemem w sytuacji czę-
stych interwencji niesie ze sobą kilka niepożądanych implikacji: 
powoduje wzrost liczby alarmów i naruszeń ograniczeń, unie-
możliwia operatorowi koncentrację na bardziej złożonych za-
daniach, a dodatkowo utrudnia optymalizację procesów, gdyż 
ręczne interwencje z natury rzeczy są mniej dokładne, spóźnio-
ne i dalekie od optimum. Lepiej więc zastosować zautomatyzo-
wane sterowanie wielowymiarowe. 

Problem jednak w tym, że w sterowaniu wielowymiarowym 
wykreślanie podobnych wskaźników wciąż jest raczej wyjątkiem 
niż regułą. A szkoda, bo dostarczają one miarodajnych danych, 
są intuicyjne i uwzględniają postęp w czasie. Przykład wykre-
su na rysunku 2 zawiera de facto wszystkie kluczowe elementy 
wpływające na sukces automatyzacji procesów i jakość pracy 
z konsolą sterowniczą. Dlaczego więc przemysł przegapił ten 
fakt? Wydaje się, że zwyczajnie przeoczył te wskaźniki, nie do-
strzegając ich wagi. n

Allan Kern jest właścicielem firmy APC Performance LLC.

Rys. 1.	Tradycyjny	diagram	ograniczeń	obrazuje	różnice	
między	sterowaniem	ręcznym	a	automatycznym	
sterowaniem	wielowymiarowym.	W	przypadku	sterowania	
ręcznego	operator	zawsze	pozostawia	pewien	zapas	
(margines	błędu)	między	parametrami	danego	procesu	
a	zadanymi	ograniczeniami	(tolerancjami)	–	na	wypadek,	
gdyby	doszło	do	nieoczekiwanej	zmiany	lub	zakłócenia	
przebiegu	owego	procesu.	Taka	praktyka	generuje	jednak	
określone	straty	ekonomiczne	w	porównaniu	z	najbardziej	
optymalnym	przebiegiem	operacji.
Źródło: APC Performance LLC

Rys. 2.	Pomiary	w	funkcji	czasu	dostarczają	miarodajnych	
danych,	są	intuicyjne	i	uwzględniają	horyzont	czasowy.	
Dlaczego	więc	przemysł	przegapił	ten	fakt?	Przecież	
wykres	obrazujący	25	najgorzej	wypadających	urządzeń	
(regulatorów,	które	wymagały	najwięcej	interwencji	
operatora)	można	łatwo	wygenerować	na	każdej	
nowoczesnej	konsoli	sterowniczej.
Źródło: APC Performance LLC

Zautomatyzowane sterowanie wielowymiarowe (w za-
mkniętej pętli) umożliwia zbliżenie się do granic wyznacza-
nych przez ograniczenia i zapewnia redukcję obszarów bufo-
rowych. Wynika to z faktu, że system sterowania jest w stanie 
automatycznie dostosować parametry procesów do zmiany 
warunków ich realizacji. W ten sam sposób adaptuje się także 
do zawężonych ograniczeń, co zwiększa zyski i optymalizuje 
przebieg operacji. Działa więc de facto w dwóch kierunkach – 
z tym samym pozytywnym efektem.

Różnice między automatycznym a ręcznym 
sterowaniem wielowymiarowym

Sterowanie wielowymiarowe „poza sferą 
zainteresowania sterowania predykcyjnego”
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IT. Jest ona dojrzała, a wyzwanie dla producentów stanowi jedynie 
sposób jej integracji.

Równocześnie zaś za pojęciem IIoT kryje się również zdolność 
do połączenia z chmurą wraz z możliwością wymiany informacji 
z partnerami oraz dostawcami, zapewnienia sobie globalnego 
przeglądu zakładów produkcyjnych lub też realizacji nowych usług 
oraz modeli biznesowych. Realizacja technicznie skupia się w tym 
przypadku głównie na istniejących protokołach komunikacyjnych, 
takich jak MQTT oraz technologiach przesyłania, takich jak 4G, 5G 
względnie WLAN.

Aby ułatwić życie osobom realizującym projekty automatyzacji, 
firma HMS integruje technologie IIoT, takie jak OPC UA lub MQTT 
w większości linii produktów. Przykładem tego są gotowe do 
użycia, wbudowane interfejsy Anybus CompactCom oraz Secure, 

D roga do zsieciowanej fabryki przy-
szłości (fot. 1) jest wybrukowana 
wieloma wyzwaniami. Należy do 

nich rozwijanie odpowiednich standardów 
komunikacyjnych, za pomocą których 

można w inteligentny sposób konsolidować duże ilości danych. 
W celu powiązania obszaru IT oraz produkcji należy zapewnić 
odpowiednią infrastrukturę. Wymagany jest przy tym najwyższy 
poziom elastyczności, aby usprawnić interakcję pomiędzy liniami 
produkcyjnymi, skrócić czasy projektowania i podwyższyć zdol-
ność dostosowywania. Równocześnie zaś nie można przy tym 
zapominać o jednym: niezbędne do tego wyposażenie techniczne 
powinno umożliwiać użytkownikowi obsługę w miarę możliwości 
bez głębszej wiedzy specjalistycznej. Jako jeden z wiodących nie-
zależnych dostawców rozwiązań przeznaczonych do komunikacji 
przemysłowej oraz IIoT (Industrial Internet of Things – Przemysłowy 
Internet Rzeczy), firma HMS Industrial Networks (zob. ramka firmo-
wa) zajmuje się tą tematyką już od wielu lat. Specjaliści do spraw 
komunikacji widzą tu przede wszystkim trzy podstawowe kwestie, 
które wymagają opracowania: komunikacja, bezpieczeństwo (Secu-
rity) oraz infrastruktura.

IIoT oraz połączenie z chmurą
IIoT to jedno z głównych zagadnień dotyczących wizji przyszłości, 
w której cyberfizyczne systemy w obszarze produkcji są połączone 
w sieć i sprzęgnięte z poziomem IT. Za hasłem IIoT jako „pojęciem 
zbiorczym” skrywają się jednakże różne zastosowania: częstokroć 
pierwszy krok w kierunku konsolidacji informacji jest wykonywany 
na miejscu w fabryce. W celu zapewnienia takiego poziomu komu-
nikacji stosowane są do sterowania, oprócz klasycznych interfejsów 
magistrali przemysłowych, technologie takie jak OPC UA. OPC UA 
jako technologia może wnieść znaczący wkład w stworzenie ustan-
daryzowanego interfejsu maszynowego, mającego na celu uprosz-
czenie integracji maszyn z oprogramowaniem na bazie rozwiązań 

Produkcja oraz systemy IT stają się w przemyśle coraz bardziej nierozłączne. Komunikacja 
przemysłowa osiąga w ten sposób nową jakość, a dane są gromadzone w niespotykanej 
dotychczas ilości. Jeśli chodzi o spodziewane korzyści, to panuje powszechna zgoda: lepsze 
wykorzystanie mocy produkcyjnych, wyższa jakość oraz większa elastyczność w produkcji. 
Jednakże jak będzie rzeczywiście wyglądać zsieciowana fabryka jutra? Jakie są kluczowe 
technologie, które umożliwiają transformację, i co oznacza to dla producentów maszyn, 
operatorów instalacji, integratorów systemów oraz producentów urządzeń?

Jakie	trendy	będą	wyznaczać		
kierunki	zsieciowanej	fabryki	jutra?

KOMUNIKACJA, BEZPIECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA

Fot. 1.	Droga	do	zsieciowanej	fabryki	przyszłości	jest	wybrukowana	
wieloma	wyzwaniami.	Należy	do	nich	rozwijanie	odpowiednich	
standardów	komunikacyjnych,	aspekty	bezpieczeństwa,	jak	również	
odpowiednia	infrastruktura.	

Thilo Döring, dyrektor zarządzający,  
HMS Industrial Networks GmbH,  
www.hms-networks.de

Źr
ód

ło
:H

M
S



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  Styczeń/Luty	 	 47

procent. Można również zrealizować komunikację w sposób nie-
zwykle energooszczędny. Ponadto można także z powodzeniem 
sprostać przypadkom zastosowania, w których dzisiaj stosuje się 
wiele technologii bezprzewodowych, np. WLAN, LoRa, Bluetooth 
lub też klasyczne standardy telefonii komórkowej 3G/4G. 

Dzięki standardowi TSN (Time-Sensitive Networking) możliwa 
jest wówczas niezawodna oraz jednolicie deterministyczna komu-
nikacja z poziomu urządzeń do poziomu IT oraz całkowicie nowe 
zastosowania chmurowe. Standardy TSN są aktualnie implemento-
wane w wielu technologiach komunikacyjnych, takich jak CC-Link-
-IE oraz PROFINET, w technologiach IIoT, takich jak OPC UA oraz 
różnych innych segmentach rynku. Jeśli ponadto uwzględni się 
jeszcze SPE (Single Pair Ethernet) jako rozwiązanie przewodowe do 
połączenia najmniejszych czujników, można rzeczywiście zrealizo-
wać zsieciowaną fabrykę jutra. 

Technologie te są dzisiaj jeszcze w powijakach. Do momen-
tu wdrożenia rozwiązań dla wszystkich obszarów występujących 
w przemyśle jest jeszcze długa droga. Większość przemysłowych 
rozwiązań 5G znajduje się aktualnie wciąż w fazie weryfikacji kon-
cepcji. Mimo to firma HMS przedstawiła już teraz ofertę swych roz-
wiązań bezprzewodowych na technologię 5G i projektuje aktualnie 
sprzęt umożliwiający komunikację za pośrednictwem standardu 
5G. Prototypy interfejsów komunikacyjnych TSN są już również 
dostępne, pierwsze produkty seryjne będą oferowane od połowy 
2021 roku.

Podsumowanie
Możliwości digitalizacji są olbrzymie, podobnie jak wyzwania 
w przypadku różnych standardów komunikacji, cyberbezpieczeń-
stwa oraz w zakresie infrastruktury. Wszystkie te obszary są ściśle 
ze sobą powiązane i umożliwiają pełne korzystanie z digitalizacji 
dzięki wdrożeniu rozwiązań we wszystkich obszarach. HMS oferuje 
rozwiązania dotyczące wszystkich tych dziedzin i poleca się jako 
długofalowy partner technologiczny, zapewniający sukces w proce-
sie digitalizacji. n

Więcej informacji na ten temat można znaleźć  
pod adresem: www.hms-networks.de

Fot. 2.	Gotowe	do	użycia,	wbudowane	interfejsy	Anybus	CompactCom	oraz	Secure	
obsługują	wszystkie	przemysłowe	interfejsy	magistrali,	a	dodatkowo	także	OPC	UA	
oraz	MQTT.	Dzięki	temu	użytkownik	ma	do	dyspozycji	obydwa	kanały	komunikacji,	bez	
konieczności	posiadania	na	ten	temat	głębszej	wiedzy.	

Fot. 3.	HMS	posiada	szeroką	ofertę	produktów	
bezprzewodowych	i	projektuje	aktualnie	sprzęt	
umożliwiający	komunikację	za	pośrednictwem	
standardu	5G.	

które obsługują wszystkie przemysłowe 
interfejsy magistrali, a dodatkowo także 
OPC UA oraz MQTT. Dzięki temu użyt-

kownik ma do dyspozycji obydwa kanały komunikacji, bez koniecz-
ności posiadania na ten temat głębszej wiedzy.

Bezpieczeństwo oraz jego standardy
Do pomyślnego wdrożenia IIoT niezbędny jest dobry poziom 
akceptacji ze strony użytkowników końcowych. Głównym wyznacz-
nikiem jest tutaj bezpieczeństwo, stanowiące duże wyzwanie dla 
rynku automatyki. Trendy w zakresie bezpieczeństwa są napędzane 
głównie przez interakcję instalacji produkcyjnych z systemami IT. 
Wynikiem tego jest wymóg, aby szyfrować również komunikację 
OPC UA lub MQTT. Jest to tym ważniejsze, jeśli komunikacja IIoT 
odbywa się za pośrednictwem Internetu z platformami w chmurze. 
ISO 27001 to znany i powszechnie stosowany standard w świecie 
IT, w przypadku którego najważniejsza jest kwestia poufności infor-
macji. W odniesieniu do środowiska produkcyjnego konieczne jest 
jednakże zagwarantowanie trwałości oraz dostępności produkcji 
(fot. 3). W tym przypadku jako nowy standard bezpieczeństwa 
upowszechnia się norma IEC 62443. Normy IEC 62443-4-1 oraz -2 
opisują ramy postępowania producentów komponentów w od-
niesieniu do bezpiecznej implementacji. Standaryzacje związane 
z bezpieczeństwem nie są jednakże jeszcze zakończone i znajdują 
stopniowo swe odzwierciedlenie w przemysłowych protokołach 
magistrali. Nie jest zatem łatwo udostępniać automatykom przy-
szłościowe rozwiązania. Także i w tej kwestii firma HMS może 
zaoferować wsparcie: dzięki procesom projektowania, certyfikowa-
nym zgodnie z ISO 27001 oraz IEC 62443 oraz produktom, które 
integrują w sobie silne cechy bezpieczeństwa. W postaci modułów 
Anybus CompactCom IIoT oraz Secure dostępne są gotowe od 
razu do użytku i bezpieczne interfejsy komunikacyjne do urządzeń 
automatyki z magistralą przemysłową oraz bezpieczną komunikacją 
IIoT. Producenci urządzeń otrzymują dzięki temu prostą i szybką 
możliwość dostosowania swoich urządzeń do wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa IIoT bez konieczności posiadania wiedzy eks-
perckiej. Na rynku, na którym temat bezpieczeństwa jest dopiero 
w blokach startowych, może to stanowić decydującą przewagę 
konkurencyjną, również w odniesieniu do rozwiązań, które będą 
obowiązywać w przyszłości.

Elastyczność infrastruktury
Trzeci zakres zagadnień na drodze do udanej digitalizacji to infra-
struktura przeznaczona do komunikacji, czyli to, jaką drogą prze-
syłane są informacje. W tym przypadku konieczne jest połączenie 
elastyczności, efektywności oraz możliwości skalowania. W tym 
kontekście 5G nabiera znaczenia kluczowej technologii. W zależ-
ności od przypadku zastosowania można osiągnąć maksymalne 
prędkości transmisji powyżej 10 Gbit/s, czasy opóźnienia poniżej 
jednej milisekundy lub dostępność na poziomie powyżej 99,999 
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TEMAT Z OKŁADKI
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Inteligentne sterowniki brzegowe: 
większe bezpieczeństwo i lepsza  
komunikacja w fabryce przyszłości 
Wydajne sterowniki działające „na brzegu” sieci coraz częściej zastępują komputery PC, zapewniając dostęp 
do szeregu aplikacji tam, gdzie komputer nie ma prawa bytu – bezpośrednio w strefie produkcji.

Podobnie jak smartfony zastąpiły telefony i table-
ty starszej generacji na rynku komercyjnym, tak 
w hali produkcyjnej przemysłowe programowalne 
sterowniki brzegowe (Edge Programmable Indu-
strial Controllers – EPIC) coraz częściej zastępują 

komputery PC, serwery i inny sprzęt starszego typu, zapew-
niając przedsiębiorstwom szereg korzyści – od wzrostu efek-
tywności istniejących systemów automatyki, przez uproszcze-
nie sterowania, po redukcję kosztów operacyjnych.

Co to jest przetwarzanie brzegowe?
Przetwarzanie brzegowe to trend zmierzający do zwiększenia 
zasobów obliczeniowych urządzeń zlokalizowanych bezpo-
średnio w miejscu generowania danych – w pobliżu czujników, 
wyposażenia produkcyjnego i użytkowników. W systemach 
sterowania urządzenia brzegowe (sterowniki) zapewniają od-
powiednie zasoby mocy obliczeniowej, rozbudowane funkcje 
komunikacji oraz możliwość przetwarzania i magazynowania 

danych bezpośrednio w maszynie i urządzeniu. 
A przy tym są kompaktowe, dostosowane do 
pracy w warunkach przemysłowych oraz wypo-
sażone w szereg wejść/wyjść, sterowanie w cza-
sie rzeczywistym i opcje wizualizacji procesów.

Nowoczesne sterowniki brzegowe prze-
kształcają tradycyjną architekturę w rodzaj plat-
formy do obsługi oprogramowania „na brzegu” 
– tam, gdzie dane są generowane. Łączą w sobie 
funkcje zarządzania użytkownikami, komu-
nikacji w sieci, bezpieczeństwa oraz interfejsu 
użytkownika, oferując zestaw aplikacji i narzę-
dzi o znacznie większym zakresie funkcjonal-
ności niż sterowniki starszego typu. Dzięki temu 
jeden sterownik może realizować znacznie wię-
cej funkcji z zakresu automatyki, w tym zadania 
wymagające wcześniej implementacji kompute-
ra PC lub dedykowanego wyposażenia.

Zintegrowana architektura OPC
Aby zintegrować sterowniki PLC różnych pro-
ducentów lub zbierać dane z różnorodnych 
urządzeń, można wykorzystać dedykowany 
serwer OPC. Funkcję tę może pełnić dowolne 

urządzenie – od zwykłego, seryjnego laptopa, przez serwer 
montowany w szafie sterowniczej, po maszynę wirtualną. 
W każdym z tych przypadków zależność od komputera PC 
generuje jednak dodatkowe koszty związane z koniecznością 
zakupu licencji i zarządzania złożoną infrastrukturą IT.

Złożoność owa stanowi sporą przeszkodę na drodze do 
automatyzacji zakładów przemysłowych. Każdy nowy kom-
puter PC wymaga bowiem konfiguracji, kontroli dostępu, 
instalacji oprogramowania antywirusowego oraz regularne-
go aktualizowania sterowników i systemu operacyjnego, co 
może powodować zakłócenia w produkcji – czy to z powo-
du konserwacji, czy nieplanowanych przestojów. Co więcej, 
komputer może także generować dodatkowe koszty związane 
z zakupem licencji czy długoterminowymi umowami serwi-
sowymi. Problemy generować może także dostęp do systemu, 
zwłaszcza jeśli procedury serwisowe nie zostały odpowiednio 
zestrojone z działaniami określonej grupy.

W przeciwieństwie do starszych wersji sterowników PLC, 
sterowniki brzegowe zapewniają możliwość wszechstronnej 
komunikacji z innymi użytkownikami sieci, w tym funkcję 
serwera OPC lub MQTT. A jednocześnie nie wymagają an-
gażowania działu IT, gdyż – od początku tworzone z myślą 
o pracy w środowiskach przemysłowych – są wyposażone we 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia. Z jednej strony odciąża to 
dział IT, a z drugiej zapewnia pracownikom działów produk-
cji i projektowania pełną kontrolę nad systemem automatyki. 
Koszt wdrożenia tego typu sterowników różni się w zależności 
od rodzaju i stopnia złożoności aplikacji, ale często jest niższy 
niż w przypadku komputerów PC, m.in. ze względu na mniej-
szą liczbę komponentów i brak konieczności zakupu licencji 
na oprogramowanie.

Wyłączenie komputerów PC z infrastruktury komuni-
kacyjnej przedsiębiorstwa znacznie zmniejsza złożoność ar-
chitektury sprzętowej. System oparty na sterownikach brze-
gowych wymaga też mniejszych nakładów na okablowanie 
i umożliwia realizację funkcji sterowania i komunikacji z po-
ziomu jednego urządzenia.

Zalety baz danych „na brzegu”
Innym typowym elementem środowiska produkcyjnego są 
dziś serwery bazodanowe. Urządzenia tego typu umożliwiają 
magazynowanie, udostępnianie i ochronę danych proceso-
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twojemu zakładowi sterowniki 
brzegowe?

Josh Eastburn, Opto 22 



wych. W czasach Big Data, analityki chmurowej, uczenia ma-
szynowego i Internetu Rzeczy (IoT) ich rola jeszcze wzrosła 
– choćby ze względu na to, że wzrosła także liczba i hetero-
geniczność gromadzonych danych. Ich wymiana stanowi jed-
nocześnie coraz większą trudność dla serwerów centralnych, 
które muszą radzić sobie nie tylko z coraz większym ruchem 
sieciowym, ale i ze złożonością samych danych, pochodzą-
cych z różnych urządzeń i dostępnych w różnych formatach. 
W efekcie coraz częściej konieczna jest ich standaryzacja po-
legająca na przetwarzaniu i segregowaniu – wszystko po to, by 
zachować efektywność i prostotę schematów baz danych.

Technologia przetwarzania brzegowego powstała właśnie 
po to, by rozwiązać ów problem, tyle że na poziomie global-
nym, tj. Internetu. Jej podstawowym założeniem była decen-
tralizacja zasobów i przesunięcie ich bliżej ich geograficznego 
źródła, aby w ten sposób zwiększyć przepustowość baz da-
nych. Sterowniki brzegowe w sieciach zakładowych funkcjo-
nują dokładnie w ten sam sposób: dzięki możliwości obsługi 
różnych aplikacji (nie tylko systemu sterowania) mogą pełnić 
funkcje lokalnego serwera bazodanowego.

Sterownik brzegowy może gromadzić i wstępnie przetwa-
rzać dane, odpowiadać na lokalne zapytania i przesyłać ustan-
daryzowane zbiory danych do centralnej bazy. Ogranicza to 

Przemysłowe	programowalne	sterowniki	brzegowe	(EPIC),	takie	jak	groov	EPIC	
firmy	Opto	22,	stanowią	bezpieczną	platformę	do	obsługi	różnego	rodzaju	aplikacji	
przemysłowych.	Korzystając	z	zabezpieczonego	dostępu	do	powłoki	(SSH),	
użytkownicy	mogą	instalować	przemysłowe	systemy	bazodanowe	i	cały	szereg	innych	
aplikacji	bezpośrednio	w	pamięci	sterownika.
Źródło: Opto 22

Przemysłowy programowalny sterownik brzegowy (EPIC)

Pełni	funkcje	sterownika

do	sterowania	
systemem

...	platformy	
programistycznej

...klienta	VPN

...klienta	MQTT

...pakietu	komunikacyjnego

...serwera	OPC

...HMI

https://itm-europe.pl/pl
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zapotrzebowanie na scentralizowane sieci i serwery, popra-
wia responsywność i zwiększa elastyczność systemu w dolnej 
warstwie sterowania, a także poprawia odporność systemu na 
błędy w sytuacji, gdy występują problemy ze stabilnością sieci.

W sterowniku brzegowym można zainstalować wiele róż-
nych aplikacji do zbierania i archiwizacji danych. Dzięki wbu-
dowanej logice zapytań oraz narzędziom administracyjnym 
dane takie można wykorzystać dużo bardziej użytecznie niż 
w przypadku konwencjonalnych sterowników PLC. Użytkow-
nik może np. łatwo przekształcić zwykłe archiwum stanowiące 
zbiór wartości i zdarzeń procesowych w system raportowania 
stanu danego urządzenia, redukując tym samym liczbę przesto-
jów i zwiększając całkowitą efektywność wyposażenia (OEE). 
Rozwiązanie takie umożliwia wysyłanie zapytań bezpośrednio 
do systemu lub ich replikowanie do centralnej bazy danych.

Łatwiejsze programowanie
Lokalną bazę danych można także wykorzystać do harmo-
nogramowania zadań w ramach jednego lub kilku obszarów 
procesowych. Tworzenie tego typu logiki z wykorzystaniem 
języków systemu sterowania może nastręczać sporo trudności 

i skutkować niską elastycznością działania. Lep-
szym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tej roli 
systemów bazodanowych i języków wysokiego 
poziomu, w których łatwiej stworzyć i zarządzać 
mechanizmami zdarzeń opartymi na czasie.

Przykładem takiego zaawansowanego sys-
temu łączącego w sobie magazynowanie i har-
monogramowanie produkcji jest zarządzanie 
partiami i recepturami. Receptury te można 
magazynować w bazie danych i modyfikować 
bez konieczności załadowywania nowego kodu 
sterowania. Start danej receptury może być wy-
zwalany albo manualnie przez operatora, albo 
według harmonogramu w określonym czasie. 
Wysoka jakość baz danych dostępnych w ramach 
otwartej licencji umożliwia realizację tych proce-

sów nawet w małych fabrykach i niskobudżetowych aplikacjach 
– wszystko dzięki wykorzystaniu sterownika brzegowego, tj. bez 
konieczności implementacji komputera PC w roli hosta.

Jednak łączność z bazą danych może także zachodzić w od-
wrotnym kierunku. Sterowniki brzegowe mogą bowiem także 
nawiązywać połączenia z zewnętrznymi bazami dostępnymi 
lokalnie i platformami chmurowymi. Jeśli opisane w powyż-
szym przykładzie receptury przesłalibyśmy do bazy danych 
w chmurze, można by je udostępnić wielu sterownikom w róż-
nych lokalizacjach. Każdy sterownik może ustanowić własne 
połączenie z bazą danych i wysłać zapytanie odnośnie zada-
nych parametrów, co umożliwia spójne zarządzanie receptu-
rami we wszystkich urządzeniach. Można także zastosować 
podejście kombinowane, w którym sterowniki brzegowe prze-
chowywałyby lokalne kopie głównej bazy danych. Niezależnie 
od wybranego modelu, może być on z powodzeniem zrealizo-
wany przy ograniczeniu zależności od komputerów PC w dol-
nej warstwie sterowania.

Security by design
Głównym motorem rozwoju sterowników PLC jest dziś łączność 
i bezpieczeństwo. Sterowniki brzegowe od początku są tworzone 
z myślą o konwergencji technologii informatycznych i techno-
logii operacyjnych (OT), co dobrze widać na przykładzie ko-
munikacji OPC, a także zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa – zarówno na poziomie konstrukcji, jak i w war-
stwie operacyjnej (dzięki uproszczeniu architektury systemu). 

Co więcej, sterowniki takie spełniają wszystkie przemysło-
we standardy bezpieczeństwa, w tym umożliwiają uwierzytel-
nianie użytkowników i zapewniają wiele poziomów dostępu. 
Ponieważ są zorientowane na zapewnienie łączności z siecią, 
mają także wbudowane standardowe zabezpieczenia sieciowe, 
takie jak firewall do blokowania niepożądanych zapytań, inter-
fejsy sieci Ethernet do identyfikacji zaufanej i niezaufanej trans-
misji danych czy szyfrowanie i certyfikaty SSL/TLS.

W przeciwieństwie do nich typowa architektura systemu 
do nadzoru i akwizycji danych produkcyjnych (SCADA) skła-
da się z wielu połączeń typu punkt-punkt, wykorzystujących 
niezabezpieczone protokoły aplikacji i dedykowane danemu 
urządzeniu protokoły komunikacji. Wraz z rozwojem sieci 
w systemach takich rośnie także ryzyko i liczba potencjalnych 
punktów ataku. Dlatego utrzymanie bezpieczeństwa wymaga 
dużego zaangażowania działu IT i rozbudowanej infrastruktu-
ry informatycznej, co z kolei sprzyja marnotrawieniu czasu na 
pozyskanie zgody na tworzenie adresów sieciowych i portów, 
zarządzanie siecią LAN i ogólną obsługę komunikacji.

Sterowniki brzegowe nie tylko przejmują zadania wyposa-
żenia starszej generacji, ale także spłaszczają strukturę systemu 
i ograniczają liczbę punktów ataku, tworząc warstwę silnych 
zabezpieczeń. Tworzą bezpieczną sieć wewnętrzną, która może 
z powodzeniem funkcjonować między niezabezpieczonymi, 
a nawet oddzielonymi od siebie (fizycznie lub za pomocą pod-
sieci, sieci VLAN lub zapór sieciowych) segmentami sieci.

Jest do tego aplikacja
Inteligentne urządzenia brzegowe mają przemysłowi do za-
oferowania to samo co użytkownikom prywatnym – zapew-
niają elastyczne funkcjonalności wszędzie tam, gdzie są one 
niezbędne. Sterowniki brzegowe mogą realizować funkcje 
sterowania i dysponować mocą zdolną do obsługi wielu apli-
kacji niezbędnych inżynierom w warstwie produkcyjnej. Mogą 
również ułatwić modernizację i uproszczenie istniejących sys-
temów i infrastruktury sterowania, a także stanowić platformę 
do mobilnej wizualizacji, wysyłania tekstowych lub mailowych 
komunikatów alarmowych, integracji z systemami MES i IoT 
czy tworzenia własnych aplikacji.

Oczywiście każda technologia ma swoje ograniczenia. Ste-
rowniki brzegowe narzucają konieczność odpowiedniego zarzą-
dzania zasobami, a zaawansowane funkcje wymagają zrozumie-
nia zasad bezpieczeństwa i administrowania nimi. Jednak gdy 
już pokonamy te trudności, uzyskamy mierzalny efekt – znaczne 
uproszczenie i optymalizację architektury całego systemu. n

Josh Eastburn jest dyrektorem technicznym 
ds. marketingu w firmie Opto 22.

 
Nowoczesne 
sterowniki brzegowe 
przekształcają 
tradycyjną 
architekturę w rodzaj 
platformy do obsługi 
oprogramowania 
„na brzegu” – tam, 
gdzie dane są 
generowane.
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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.
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Duża część użytkowników mobilnych urządzeń 
elektronicznych jest przyzwyczajona do ich 
regularnej wymiany. Nawet w przypadku droż-
szych dóbr, takich jak telewizory z dużym ekra-
nem, najtańszym i najprostszym sposobem ich 

dostosowania do naszych potrzeb, jest zwyczajna wymiana 
starego na nowe. Z wymianą urządzeń i systemów automatyki 
przemysłowej jest jednak inaczej.

Urządzenia przemysłowe mogą funkcjonować bez zarzutu 
przez dziesiątki lat. W razie awarii wiele mechanicznych kom-
ponentów można bowiem bez problemu poddać renowacji lub 
wymienić. Środki automatyki i oprogramowanie do automaty-
zacji zintegrowane z owymi urządzeniami jest już trudniejsze 
w utrzymaniu, co z czasem prowadzi do wzrostu liczby nie-
planowanych przestojów, a w końcu – do wyłączenia systemu 
z użytkowania.

W takiej sytuacji ich użytkownicy mają do wyboru jedną 
z dwóch opcji – wymianę lub aktualizację i integrację systemu. 
Oba rozwiązania są trudne, czasochłonne i drogie. Dlatego 
niektórzy producenci opracowali nowe modele sterowników 

i platform automatyki wyposażone w tzw. ścież-
kę integracyjną. Rozwiązanie to ułatwia moder-
nizację systemu, chroniąc jednocześnie pozosta-
łe zasoby przedsiębiorstwa.

Kiedy dokonać zmian?
Przemysłowy system automatyki nawet przy 
sporej dostępności części zamiennych oraz wła-
ściwej obsłudze i konserwacji będzie poprawnie 
funkcjonował jedynie przez określony czas. Za 
jego wymianą lub modernizacją przemawiać bę-
dzie m.in. niska dostępność lub brak dostępności 
komponentów, długie, częste przestoje, zmniej-
szona efektywność działania, utrata umiejętności 
jego obsługi i konserwacji, stagnacja pracowni-
ków oraz wzrost zagrożeń cybernetycznych.

Oczywistą przesłanką do przeprowadzenia 
zmian w systemie jest niedostępność części za-
miennych. I nie chodzi jedynie o specjalistyczny 
sprzęt przemysłowy – to samo może dotyczyć 
elementów komputera PC, systemów operacyj-
nych, pakietów oprogramowania do konfiguracji 
czy sterowników.

Starzejące się systemy automatyki są także dużo bardziej 
podatne na błędy, a te prowadzą do awarii i wzrostu liczby 
nieplanowanych przestojów. Jednak nawet jeśli system pozor-
nie pracuje bez zarzutu, może już nie osiągać szczytów swojej 
wydajności. Trudniej w nim także wdrożyć rozwiązania umoż-
liwiające wzrost produktywności, takie jak wizualizacja, zdalny 
monitoring czy zaawansowane sterowanie optymalizacją wy-
ników.

Motorem zmian będą także dwa czynniki związane z zaso-
bami ludzkimi. Pierwszy dotyczy utraty umiejętności obsługi 
systemu na skutek wymiany pokoleniowej kadry. Pracownicy 
odchodzący na emeryturę zabierają ze sobą wiedzę na temat 
systemu, nie przekazując jej młodszemu personelowi. To zaś 
zniechęca ich następców: młodzi ludzie chcą bowiem praco-
wać z nowoczesnymi systemami i unikają tych stanowisk, na 
których będą skazani na obsługę przestarzałych rozwiązań.

To jednak nie koniec: systemy starszego typu projektowane 
jeszcze w czasach, gdy łączność sieciowa nie była czymś oczy-
wistym, są bardziej podatne na cyberataki, narażając na szwank 
procesy zachodzące w zakładzie.

Niekiedy systemy takie określane są mianem „klasycz-
nych” – podobnie jak 50-letnie samoloty czy samochody o spo-
rej wartości muzealnej. W przeciwieństwie do tych ostatnich 
są jednak regularnie użytkowane. A takie użytkowanie stanowi 
zamknięte koło nieefektywności, wysokich kosztów i zmarno-
wanego wysiłku. Stąd należy zbadać, zdefiniować i uzgodnić 
sposób ich modernizacji, zanim staną się prawdziwym utra-
pieniem.

Migracja czy aktualizacja? 
W trakcie analizy dostępnych metod modernizacji przestarza-
łego systemu automatyki należy uwzględnić zarówno jego fi-
zyczne komponenty, jak i oprogramowanie. Wymiana tzw. har-
dware’u jest prosta koncepcyjnie, natomiast nierzadko trudna 
w realizacji – choćby ze względu na ograniczenia techniczne 
w miejscu instalacji. Modernizacja oprogramowania jest trud-
niejsza, zwłaszcza jeśli dotyczy równolegle funkcji sterowania, 
wizualizacji i komunikacji. Co więc wybrać: migrację czy aktu-
alizację? Mimo że pojęcia te niekiedy są stosowane zamiennie, 
istnieje między nimi spora różnica.

Generalnie migracja polega na usunięciu istniejącego 
sprzętu i oprogramowania i zastąpieniu ich nowymi rozwiąza-
niami. Wymaga więc sporych nakładów projektowych związa-

Jeśli system automatyki przemysłowej jest przestarzały, nie ma innego wyjścia, jak tylko go zaktualizować lub 
wymienić na nowy. W modernizacji takiej pomocne okażą się nowoczesne sterowniki PLC i kontrolery PAC. 
I choć przynosi ona mierzalne korzyści, rodzi też wyzwania, których należy być świadomym.

Aktualizować czy migrować?  
Modernizacja systemu automatyki

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
sterowniki, modernizacja systemu 
sterowania, migracja systemu

Popularność aktualizacji 
sterowników rośnie, głównie za 
sprawą postępu technologicznego, 
który ułatwia realizację całej 
procedury.
Za aktualizacją systemu 
przemawia niedostępność części 
zamiennych, kwestie związane 
z cyberbezpieczeństwem oraz 
dążenie do ograniczenia kosztów 
operacyjnych.
Wyzwania związane z aktualizacją 
systemu obejmują m.in. problemy 
z konwersją kodu i okablowaniem 
oraz wydłużony czas przestoju.

ZASTANÓW SIĘ
Z jakim największym wyzwaniem 
musisz się zmierzyć w trakcie 
aktualizacji systemu automatyki?

Vibhoosh Gupta, Emerson

Emerson.com/ProjectCertainty
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nych m.in. z koniecznością dodania nowych funkcjonalności. 
Niekiedy migracje przeprowadzane są też 1:1, tak aby z wyko-
rzystaniem oprogramowania i ustalonych procedur odtworzyć 
funkcjonalności starego systemu w nowym.

Z kolei aktualizacja systemu zakłada gruntowną analizę 
jego struktury i funkcjonalności przy wykorzystaniu nowocze-
snych środków i metod. Częściej przybiera też formę ewolucji 
zachodzącej w kontrolowanym tempie niż rewolucji, czyli cało-
ściowej modyfikacji całego systemu.

Konstruktywna, dobrze przemyślana aktualizacja będzie 
w większości przypadków lepszym rozwiązaniem niż migra-
cja. Umożliwia bowiem modernizację istniejącego sprzętu, 
oprogramowania i komponentów sieciowych, tak aby stworzyć 
z nich nowoczesne platformy zdolne do bezpośredniej obsługi 
istniejącego kodu – i to przy minimalnym wysiłku ze strony 
systemu i użytkownika. Taka aktualizacja jest szybka, nie niesie 
ze sobą zbędnego ryzyka, a dodatkowo zwiększa trwałość sys-
temu w czasie, otwierając drogę do przeprowadzania kolejnych 
aktualizacji.

Cztery problemy z aktualizacją
Mimo że użytkowanie przestarzałego systemu nie należy do 
przyjemności, także jego aktualizacja może przysporzyć użyt-

kownikom określonych problemów. Zaprojektowanie spraw-
nie funkcjonującego systemu automatyki wymaga bowiem 
skoordynowanego wysiłku kilku zespołów specjalistów, w tym 
ekspertów z dziedziny mechaniki, projektantów układów elek-
trycznych, programistów i instalatorów. Podobnych umiejęt-
ności wymaga także aktualizacja systemu, z tym że trzeba także 
wziąć pod uwagę konieczność bardzo precyzyjnej koordynacji 
działań na miejscu, aby zminimalizować wpływ modernizacji 
na pracę zakładu.

Aktualizacja systemu sterowania niesie ze sobą cztery pod-
stawowe wyzwania:

Nie bójmy się modernizacji

Pewien producent samochodów postanowił przeprowadzić aktualizację 
systemu obejmującą wdrożenie 150 falowników i modernizację 32 
węzłów I/O. Termin prac wyznaczono na długi weekend. W rzeczywistości 

zajęły one sześć godzin, łącznie z konwersją dotychczasowego protokołu 
komunikacyjnego I/O na zdalne wejścia/wyjścia sieci Profinet. Rezultat zachęcił 
zespół do opracowania strategii regularnej aktualizacji starszych sterowników 
w czasie przerw obiadowych, co pozwoliło wykorzystać dłuższe przestoje na 
inne czynności serwisowe. Efektem modernizacji było stworzenie nowoczesnej 
platformy sprzętowej i programistycznej, zapewniającej większe bezpieczeństwo 
cybernetyczne zakładu.

Emerson.com/ProjectCertainty
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wówczas wystąpią, mogą zaś znacznie wydłużyć czas przestoju 
zakładu.

Pięć korzyści z modernizacji systemu
Mimo że należy mieć świadomość trudności, które mogą wy-
stąpić podczas aktualizacji systemu, zalety takiej modernizacji 
zdecydowanie przemawiają na jej korzyść. Nowsze platformy 
automatyki cechują się bowiem znacznie wyższą wydajnością, 
bezpieczeństwem i dostępnością niż ich przestarzali kuzyni – 
a wszystko za sprawą nowoczesnych sterowników (ramka).

Do najważniejszych zalet modernizacji systemu sterowania 
należą:

■   wzrost produktywności zakładu,
■   ograniczenie kosztów eksploatacyjnych,
■   wzrost doświadczenia personelu,
■   wyższe bezpieczeństwo cybernetyczne,
■   nowe informacje, lepszy wgląd w pracę systemu.

Wszystkie te korzyści wynikają bezpośrednio z zalet do-
stępnych dziś na rynku procesorów, oprogramowania oraz 

architektury systemów, która projektowana jest tak, by zapew-
nić redundancję i szerokie możliwości rozbudowy, niedostępne 
w przypadku starszych platform (rysunek). Nowoczesny sprzęt, 
oprogramowanie i sieci są także bardziej niezawodne i łatwiej 
dostępne, co ogranicza koszty ich utrzymania.

Co więcej, współczesne narzędzia i standardy są także ła-
twiejsze w użytkowaniu i bardziej elastyczne niż ich poprzed-
nicy. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować ze szkoleń 
z obsługi nowej platformy.

Dużo trudniejsze do ilościowej oceny, ale nie mniej ważne, 
są także nowe informacje dostępne w ramach zmodernizo-
wanej platformy sterowania. Zaawansowane funkcje diagno-
styczne zapewniają użytkownikom możliwość lepszej obsługi 
systemów, szybszej identyfikacji problemów i efektywniejszego 
usuwania usterek. Natomiast rozbudowane funkcje łączności 
i komunikacji ułatwiają analizę danych, mobilną i zdalną wizu-
alizację pracy, a także zwiększenie efektywności realizowanych 
procesów.

Każdy system automatyki przemysłowej musi kiedyś 
przejść modernizację. Przed jej przeprowadzeniem należy po-
równać rosnące koszty i ryzyko związane z funkcjonowaniem 
starego systemu z prognozowanymi wydatkami i trudnościa-
mi jego modernizacji. Nie od razu trzeba się też decydować 
na najdroższą i najbardziej ryzykowną opcję totalnej migracji, 
w ramach której wymianie podlega cały sprzęt i oprogramowa-
nie. Niektóre platformy zawierają ścieżkę aktualizacyjną, która 
ułatwia szybkie przeprowadzenie aktualizacji i wyposażenie 
systemu w rozszerzone funkcjonalności, takie jak zdalny dostęp, 
a jednocześnie minimalizuje ryzyko z tym związane i zapewnia 
możliwość łatwej aktualizacji w przyszłości.
� n

Vibhoosh Gupta jest specjalistą ds. portfolio w Dziale Roz-
wiązań do Automatyzacji Maszyn firmy Emerson.

■   komplikacje na etapie montażu,
■   konieczność adaptacji okablowania,
■   skutki konwersji kodu źródłowego,
■   przestoje spowodowane powyższymi problemami.

Na obecny system sterowania składają się zwykle szafy ste-
rownicze o określonej, ograniczonej pojemności. Nowe kompo-
nenty automatyki są z reguły mniejsze i wymagają efektywniej-
szego chłodzenia niż ich poprzednicy, co może rodzić problemy 
z dostosowaniem szafy. Inne są projektowane tak, aby zajmo-
wać dokładnie tyle samo przestrzeni, co znacznie ogranicza czas 
przestoju zakładu w trakcie modernizacji systemu.

Nawet jeśli dostępna przestrzeń umożliwia montaż nowych 
komponentów, problemem może okazać się ich okablowanie. 
Dostępne kable okazują się często trudne w relokacji i wrażliwe 
na uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo mogą być źle ozna-
czone, co utrudnia orientację w ich plątaninie. Konieczne może 
więc się okazać położenie nowego okablowania, co wymaga 
wiele pracy i niesie ze sobą konieczność sprawdzenia popraw-
ności działania każdej pętli sterowania. Dlatego najlepszym roz-
wiązaniem będzie zachowanie starego okablowania i wykorzy-
stanie modułów wejść/wyjść do konfiguracji nowych połączeń.

Wielką niewiadomą jest także tłumaczenie kodu źródłowe-
go na potrzeby aktualizacji. Wymaga to bowiem sporo wysił-
ku ze strony programisty, a jednocześnie niesie ze sobą sporo 
niebezpieczeństw, a niekiedy i konieczność ponownego spraw-
dzenia poprawności działania całego systemu, podobnie jak 
w przypadku pierwszego uruchomienia. Co więcej, w trakcie 
translacji może się okazać, że określenie definicji funkcji jest 
niemożliwe, a dostępny kod źródłowy jest źle opisany.

W tłumaczeniu mogą pomóc narzędzia do konwersji kodu, 
które umożliwiają wykonanie aktualizacji programu za pomo-
cą jednego kliknięcia. Nie zmienia to jednak faktu, że działanie 
przetłumaczonego kodu można sprawdzić dopiero po pod-
łączeniu urządzeń i uruchomieniu systemu. Problemy, które 

Nowy	sterownik	RX3i	firmy	Emerson	ma	dokładnie	takie	same	wymiary	jak	
dotychczasowe	systemy	90–30	i	jest	kompatybilny	zarówno	ze	starszymi,	jak		
i	nowszymi	modułami	I/O.		 Źródło: Emerson

Wydajna	komunikacja		
i	większe	cyberbezpieczeństwo

Sterownik PAC RX3i

Takie	same	wymiary

Taki	sam	port	I/O

Szybka	magistrala	
systemowa	PCI

Kompatybilność	z	modułami	I/O

Uziemienie	I/O
Redukcja	okablowania

Seria 90–30
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Fot. 1.	Technologię	wielordzeniową	
można	zastosować	nawet	w	sterownikach	
montowanych	na	szynie	DIN,	takich	jak	
komputer	CX2042	typu	Embedded	firmy	
Beckhoff.
Źródło: Beckhoff Automation
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Eric Reiner, Beckhoff Automation

Technologie wielordzeniowe w sterowaniu 
maszynami produkcyjnymi

Od kiedy technologia wielordzeniowa stała się 
dostępna także dla producentów i użytkow-
ników maszyn przemysłowych, liczba zwią-
zanych z nią pytań stale rośnie. Niektórzy 
inżynierowie zastanawiają się, do czego mogą 

wykorzystać tak dużą moc obliczeniową. Inni otwarcie wątpią, 
czy będzie im ona kiedykolwiek potrzebna. I poniekąd mają 
rację: obecnie do uruchomienia programu PLC w oprogramo-
waniu systemu bazującego na komputerze PC wystarczy jeden 
rdzeń. Nawet jeśli dodamy do tego panel HMI i kilka dodat-
kowych programów, nie wymaga to od razu instalacji serwera 
z 16-rdzeniowym procesorem. Dodatkowa moc obliczeniowa 
będzie jednak wkrótce potrzebna – nawet jeśli dziś inżyniero-
wie nie wiedzą, do czego jej użyć. Maszyny produkcyjne nie są 
już bowiem tym, czym były jeszcze kilka lat temu.

Stały postęp w zakresie automatyzacji urządzeń przemy-
słowych – w połączeniu z rosnącą konwergencją systemów 
automatyki, technologii operacyjnych (OT) i technologii in-
formatycznych (IT) – prowadzi do powstawania coraz bardziej 
efektywnych, niezawodnych, ale i złożonych maszyn. Na zmia-
ny w ich funkcjonowaniu i konstrukcji wpływa także wzrost 
znaczenia akwizycji danych i responsywności systemów – nie-
zbędnego warunku budowy inteligentnych fabryk i realizacji 
koncepcji Przemysłu 4.0.

W efekcie systemy, które jeszcze nie tak dawno bazowały 
na kilku sterownikach PLC, silnikach krokowych i standardo-
wej sieci polowej, dziś są rozbudowywane o roboty i linearne 

systemy transportowe, które zapewniają im 
szerokie możliwości sterowania ruchem, 
komunikację w sieci EtherCAT, systemy 
wizyjne, interfejsy użytkownika z funkcją 
komend głosowych, mobilne interfejsy 
HMI i mechanizmy uczenia maszynowe-
go. A to angażuje dodatkowe zasoby mocy 
obliczeniowej komputerów i w pełni uza-
sadnia stosowanie technologii wielordze-
niowej.

Sterowniki programowalne PLC i PAC 
nie są już w stanie przetwarzać ogromnych 
zbiorów spływających do nich danych. Zaś 
systemy rozproszone (DCS) bazujące na rozwiązaniach wie-
lu dostawców nie zawsze okazują się efektywne – choćby ze 
względu na fakt, że do współpracy wszystkich komponentów 
wymagają konkretnych działań ze strony ich producentów. 
Co więc zamiast nich? Alternatywą są systemy sterowania 
oparte na komputerach PC, które już wiele lat temu dowio-
dły, że świetnie sprawdzają się w tej roli, a dziś – dzięki wielo- 
rdzeniowym procesorom – zyskują całkowicie nowe możli-
wości. I choć prawdą jest, że do sterowania większością ma-
szyn wystarczą dziś procesory wyposażone w dwa rdzenie, 
szybko rosnące wymagania sprzętowe i możliwość uzyskania 
przewagi rynkowej zachęcają do zastanowienia się nad inwe-
stycją w technologię wielordzeniową – zarówno podczas mo-
dernizacji, jak i projektowania nowych maszyn.

Wzrost złożoności konstrukcyjnej maszyn i zakresu funkcji ich oprogramowania 
sprawia, że rośnie także rola wielordzeniowych komputerów przemysłowych 
(IPC). Większa liczba izolowanych rdzeni zapewnia bowiem moc obliczeniową 
wystarczającą do efektywnej realizacji koncepcji inteligentnej fabryki 
i Przemysłu 4.0. Czy jednak zawsze więcej znaczy lepiej? 

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
komputery przemysłowe, technologia 
wielordzeniowa, Przemysł 4.0

Technologia wielordzeniowa dostępna 
w komputerach przemysłowych (IPC) 
może pomóc firmom w modernizacji 
i projektowaniu nowych maszyn.
Procesory wielordzeniowe pozwalają 
na równoległą obsługę wielu 
złożonych aplikacji, zachowując wysoką 
skalowalność i elastyczność całego 
systemu.
Komputery wielordzeniowe integrują 
w sobie wiele zadań i usprawniają 
zarządzanie danymi.

ZASTANÓW SIĘ
Jakie korzyści może przynieść twojej 
firmie technologia wielordzeniowa 
i w jakich aplikacjach będzie najbardziej 
przydatna?
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przemysłowych z 20-rdzeniowym procesorem Intel Xeon. 
Wielkość nie ma tu znaczenia: najważniejszą zaletą tej tech-
nologii jest bowiem wykorzystanie oprogramowania systemu 
sterowania do izolacji rdzeni.

 
Ile rdzeni tak naprawdę nam potrzeba?
Oprogramowanie komputerów przemysłowych z funkcją izo-
lacji rdzeni umożliwia inżynierom przypisywanie określonych 
zadań do danego rdzenia z poziomu systemu sterowania. Owo 
przyporządkowanie pamięci procesora do konkretnej operacji 
skraca czas przetwarzania danych, zaś tymczasowy zapis owych 
danych w określonych lokalizacjach zwiększa wydajność całego 
procesu. W przypadku wymagających zadań, takich jak apli-
kacje z zakresu uczenia maszynowego czy symulacje w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem Matlab/Simulink firmy Ma-
thWorks, operacje przetwarzania danych realizowane są przez 
kilka rdzeni zlokalizowanych blisko siebie, które w tym samym 
czasie wykonują podobne zadania.

Procesory wielordzeniowe okazują się bardzo przydatne 
w obsłudze zaawansowanych systemów sterowania ruchem, 
takich jak liniowe systemy transportowe czy systemy planarne 
z lewitującymi karetkami, które wymagają zastosowania dedy-
kowanych sieci neuronowych. Sprawdzą się także w zaawan-
sowanej analityce i do obsługi oprogramowania oscyloskopu, 
zwłaszcza jeśli dane przesyłane są do systemu za pośrednic-
twem sieci Gigabit Ethernet z prędkością 10 Gbit/s.

Wybór konkretnego modelu IPC zależy więc od liczby 
i stopnia zaawansowania obsługiwanych zadań i systemów oraz 
liczby dostępnych rdzeni, nie zaś tylko od prędkości taktowa-
nia procesora. W przypadku środowisk produkcyjnych duże 
znaczenie ma także trwałość komputera. Dlatego istotne jest, 
aby wybierać dostawców, którzy oferują skalowalne produkty 
w wytrzymałych obudowach.

Przyjrzyjmy się kilku skrajnym przykładom: w segmencie 
urządzeń wielordzeniowych niższej klasy można znaleźć kom-
putery w standardowej obudowie do montażu na szynie DIN, 
wyposażone w 4–12 procesorów 2,2 GHz i 8–64 GB pamięci 
RAM DDR4, o zakresie temperatur pracy od -25 to 500ºC. Na 
drugim krańcu skali znajdziemy serwery przemysłowe wypo-

Wielordzeniowy IPC, czyli co?
Rozwiązania bazujące na technologii wielordzeniowej różnią 
się od konwencjonalnych komputerów jednordzeniowych nie 
tylko liczbą rdzeni, lecz przede wszystkim strukturą procesora. 
Komputery wielordzeniowe realizują operacje w oparciu o wy-
sokowydajne przetwarzanie komputerowe (HPC) z wykorzy-
staniem wbudowanych procesorów zoptymalizowanych pod 
kątem równoległości i przepustowości. Dzięki równoległemu 
przetwarzaniu strumienia danych procesory te zużywają mniej 
energii na równoczesne wykonywanie zadań – głównie dzięki 
przestrzennej separacji owych zadań. Zapewniają także lepszą 
synchronizację wątków, co ułatwia przeciwdziałanie powsta-
waniu wąskich gardeł przesyłowych, typowych dla większości 
procesorów niższej klasy.

W większości aplikacji technologia wielordzeniowa w po-
łączeniu z odpowiednim oprogramowaniem wyposażonym 
w standardową logikę sterowania i zaawansowane funkcje 
pozwala na równoległą realizację wielu złożonych zadań, za-
chowując wysoką skalowalność i elastyczność całego systemu. 
W efekcie zasady sterowania wielordzeniowego można zasto-
sować zarówno w komputerach typu Embedded z czterordze-
niowym CPU do zabudowy na szynie DIN, jak i w serwerach 

Fot. 2.	Dzięki	możliwości	instalacji	dwóch	procesorów		
Intel	Xeon	z	40	izolowanymi	rdzeniami	serwer	przemysłowy	
C6670	firmy	Beckhoff	może	równolegle	obsługiwać	
cały	szereg	procesów	i	programów,	w	tym	programy	
PLC,	interfejsy	HMI,	systemy	uczenia	maszynowego	
i	aplikacje	z	zakresu	kontroli	wizyjnej	–	a	wszystko	to	
w	oprogramowaniu	TwinCAT	3.
Źródło: Beckhoff Automation

Fot. 3.	Scentralizowane	systemy	sterowania	obsługujące	
wiele	maszyn	i	programów	w	ramach	linii	produkcyjnej	
przynoszą	producentom	maszyn	i	ich	komponentów	szereg	
istotnych	korzyści.
Źródło: Beckhoff Automation



sażone w 2 procesory z 6–20 rdzeniami o częstotliwości takto-
wania zależnej od liczby rdzeni, z dyskami twardymi SSD o po-
jemności od 240 GB do 4 TB, pamięcią RAM DDR4 1024 GB 
i zakresem temperatur pracy od 0 do 50ºC. Przykłady te dowo-
dzą, jak ważna jest skalowalność: nie każda aplikacja wymaga 
mocy obliczeniowej zapewnianej przez 40 rdzeni, ale w niektó-
rych konieczne będzie zastosowanie więcej niż 4 rdzeni.

Wielordzeniowe komputery przemysłowe pozwalają 
w pełni wykorzystać zalety scentralizowanych systemów stero-
wania: stanowią bowiem wielozadaniowe urządzenia oferujące 
możliwość realizacji całego szeregu funkcji za pomocą mniej-
szej liczby komponentów, na mniejszej przestrzeni i z większą 
wydajnością. A to zapewnia im znaczną przewagę nad syste-
mami poprzedniej generacji, które dystrybuowały procesy 
między różne sterowniki PLC, kontrolery ruchu i komputery 
sieciowe, co generowało spore opóźnienia w komunikacji.

Mimo że wielordzeniowe komputery przemysłowe można 
łatwo zintegrować z chmurą, duża pojemność pamięci maso-
wej i możliwość uruchamiania wielu programów na jednym 
urządzeniu sprawiają, że są one dużo bardziej samowystarczal-
ne niż technologie jednordzeniowe. A to sprawia, że producen-

ci maszyn i ich komponentów mogą z powodzeniem wyko-
rzystać je do tworzenia własnego oprogramowania bazującego 
na algorytmach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. 
Są także dobrym rozwiązaniem dla tych producentów, którzy 
pracują w atmosferze wybuchowej i nie mogą korzystać z kon-
wencjonalnej infrastruktury sieciowej. Nawet bez połączenia 
z Internetem wielordzeniowe IPC zapewniają inżynierom efek-
tywną platformę do tworzenia i wdrażania koncepcji Przemy-
słu 4.0 i inteligentnej fabryki.

Na koniec należy pamiętać, że oprogramowanie kompute-
rowe ma istotny wpływ na ogólną wydajność i możliwości ob-
sługiwanego przez nie sprzętu. Nowa wielordzeniowa architek-
tura może – paradoksalnie – stanowić wyzwanie dla systemów 
sterowania, które nie nadążają za jej rozwojem. Dlatego należy 
poszukiwać takiego oprogramowania, które bez problemu po-
radzi sobie z jej obsługą, a następnie przetestować je i spraw-
dzić pod kątem możliwości sprostania wyzwaniom stawianym 
przez nowe technologie. n

Eric Reiner jest specjalistą ds. produktu komputery 
przemysłowe (IPC) w firmie Beckhoff Automation.

Wprowadzając na rynek systemy PC-
based Control, firma 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 funkcjonalności umożliwiające realizacje
zadań z zakresu Big Data, komunikacji w
chmurze, predyktywnego utrzymania
ruchu oraz szczegółowej analizy danych w
celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. 

www.beckhoff.pl/Industrie40
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Adam Bainbridge, Eaton

Sterowniki wykorzystywane w systemach sterowania 
zakładów przemysłowych stanowią rdzeń całego 
szeregu operacji, kontrolując i zarządzając przebie-
giem zautomatyzowanych procesów wytwórczych. 
W wywiadzie z Control Engineering Adam Ba-

inbridge – menedżer produktu automatyka i mikronapędy 
w Dziale Przemysłowych Systemów Sterowania firmy Eaton 
– wyjaśnia, jakie trendy panują obecnie na rynku sterowni-
ków, jakim wyzwaniom muszą one sprostać oraz jakie korzy-
ści przynosi ich wymiana.

Control Engineering (CE): Jaką rolę odgrywają sterowniki 
w systemach sterowania? 
Adam Bainbridge: Programowalne sterowniki logiczne 
(PLC) to urządzenia mikroprocesorowe wykorzystywane do 
sterowania procesami i maszynami przemysłowymi. Oferują 
one szereg funkcji – od monitorowania, przez sterowanie, po 
przesył danych w sieci. W sektorze przemysłowym sterowniki 
PLC znacznie upraszczają obsługę systemów sterowania, ogra-
niczając ich złożoność oraz zwiększając elastyczność. Funk-
cjonalności oferowane przez nowoczesne sterowniki PLC 
umożliwiają poprawę efektywności procesów wytwórczych, 
dostarczając operatorom dane i zestawienia ułatwiające utrzy-
manie ruchu oraz monitorowanie i optymalizację procesów.

CE: Jakie możliwości oferują nowo-
czesne PLC w porównaniu ze ste-
rownikami starszego typu?
Adam Bainbridge: Jednym z kluczo-
wych kierunków rozwoju sterowni-
ków PLC jest wzrost popularności 
urządzeń typu nano. Sterowniki te są 
wyposażone w obudowę „blokową”, tj. 
modułową, niską obudowę przezna-
czoną do montażu na płycie maszyny, 
czym różnią się od typowych sterow-
ników PLC montowanych w szafie 
sterowniczej i wyposażonych w mo-
duł bazowy, oraz wejścia na opcjo-
nalne karty pamięci. Nano PLC są też 
zwykle mniejsze i mają mniejszą moc 

niż mikro PLC. Nowe konstrukcje – w przeciwieństwie do 
konwencjonalnych sterowników, w których o klasie rozwią-
zania decydowała liczba wejść/wyjść (I/O) – oferują szerokie 
możliwości rozbudowy, w pełni wykorzystując skalowalność 
systemu sterowania. 
Nanosterowniki sprawdzą się przede wszystkim w aplika-
cjach, które nie wymagają szybkiej regulacji pozycji, wysokiej 
dokładności ani sterowania wieloma urządzeniami za po-
średnictwem sieci przemysłowej. A przy tym są tanie i zajmu-
ją niewiele miejsca.

CE: Jakie inne korzyści oferują?
Adam Bainbridge: Nanosterowniki PLC są w pełni skalo-
walne – oferują zarówno proste funkcje ochronne, takie jak 
monitorowanie temperatury, jak i bardziej zaawansowane 
funkcjonalności, np. możliwość kontroli wydajności pompy 
w celu eliminacji zatorów czy wysyłanie komunikatów ostrze-
gawczych i przypomnień serwisowych do systemu SCADA 
lub mailowo do technika serwisowego. Wszelkie zmiany 
w systemie sterowania mogą być programowane na panelu 
sterownika, co eliminuje konieczność zmiany okablowania 
i minimalizuje czas przestoju. Co więcej, nowoczesne sterow-
niki PLC są zwykle sprzężone z oprogramowaniem wykorzy-
stywanym do programowania sterowników i wyświetlaczy. 
Tego typu nano PLC wspierają szybką komunikację w sieci 
Ethernet i cechują się dużą elastycznością programowania.

CE: Jak technologia ta zwiększa elastyczność i skalowal-
ność systemu sterowania?
Adam Bainbridge: Szerszy zakres obsługiwanych napięć 
w ramach jednego sterownika sprawia, że nie trzeba już 
wybierać spośród szeregu porównywalnych opcji. Duża ela-
styczność poszczególnych urządzeń ułatwia zarówno wybór, 
jak i integrację oraz serwisowanie PLC. Ultrakompaktowe, 
inteligentne sterowniki usprawniają także zarządzanie zuży-
ciem energii.

CE: Dlaczego należy wymieniać lub modernizować sterow-
niki, mimo że nadal są sprawne?
Adam Bainbridge: Operatorzy i inżynierowie stale mierzą 
się z wyzwaniem ograniczenia kosztów operacyjnych przy 

Jak zmodernizować system sterowania? Ciekawą alternatywą dla klasycznych programowalnych sterowników 
logicznych są nano PLC – kompaktowe urządzenia o możliwościach znacznie wykraczających poza zwykłą 
komunikację sieciową.

Sterowniki PLC w wersji nano – małe  
wymiary, wielkie możliwości

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
programowalne sterowniki logiczne, 
mikro PLC

Nano PLC są mniejsze niż 
mikrosterowniki PLC.
Zaawansowane funkcje sterowania 
można zintegrować w kompaktowej 
obudowie. 

ZASTANÓW SIĘ
Czy twoje stare sterowniki PLC generują 
dodatkowe koszty i pozbawiają cię 
szans na rozwój?



jednoczesnym zwiększaniu efektywności procesów. Decyzja 
o wymianie lub modernizacji sprzętu jest więc zawsze kom-
promisem między kosztami (w tym przypadku inwestycji) 
a korzyściami. Niektórzy inżynierowie systemów sterowania 
nadal wykorzystują sterowniki, które osiągnęły już szczyt 
swoich możliwości i obecnie generują tylko większe kosz-
ty. Dzięki instalacji nowoczesnych nanosterowników pro-
ducenci oryginalnego wyposażenia (OEM) mogą znacząco 

skrócić czas modernizacji, ograniczyć koszty utrzymania 
maszyn i zwiększyć wydajność całego parku maszynowe-
go. Urządzenia tego typu mogą bowiem z powodzeniem 
realizować funkcje obecnego wyposażenia, a jednocześnie 
zapewniają komunikację w sieci Ethernet, zdalny monito-
ring, komunikaty mailowe i możliwość integracji z innymi 
systemami.

CE: Jakie błędy najczęściej popełniamy przy wyborze 
i określaniu parametrów sterowników?
Adam Bainbridge: Duża część błędów dotyczy typu lub kla-
sy urządzenia. Do regulacji procesów można wykorzystać 
zarówno odrębne regulatory PI, jak i wbudowane kontro-
lery, takie jak przemienniki częstotliwości. Zrównoważenie 
kosztów i wydajności tego typu rozwiązań jest bardzo trud-
nym zadaniem. Odrębne komponenty mogą zapewniać nie-
zawodne, proste sterowanie, ale trudno im będzie sprostać 
zmiennym potrzebom zakładu. Nowoczesne PLC eliminują 
te trudności i zapewniają większy zakres funkcjonalności.
�
� n

Nanosterowniki	PLC	
są	zintegrowane	
w	„blokowej”	obudowie	
dostosowanej	do	
instalacji	w	wąskich	
przestrzeniach	i	oferują	
opcjonalny	wyświetlacz,	
umożliwiający	
wyświetlanie	danych	
operacyjnych.

https://www.elmark.com.pl
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schematy takie w ogóle istnieją, czy są dostępne w wer-
sji papierowej i czy sporządzono elektroniczną kopię 
dokumentacji).

2.   Jakie problemy mogą wystąpić w przyszłości? Należy 
skontrolować, czy sprzęt działa poprawnie i czy jego 
wymiana przyniesie zwrot z inwestycji (ROI), który 
zrównoważy jej koszty. Warto też zastanowić się, czy 
urządzenie pracuje w odpowiednich warunkach (tem-
peratura, wilgotność) i czy warto uzupełnić wyposaże-
nie zakładu o dodatkowe funkcjonalności/urządzenia.

3.   Czy w firmie istnieją określone standardy programo-
wania lub tworzenia instalacji elektrycznych? Tego 
typu uniwersalne reguły mogą ułatwić rozwiązywanie 
problemów w przyszłości oraz zapewnić standaryzację 
rozwiązań w obrębie zakładu.

4.   Kiedy nastąpi instalacja nowego sprzętu? Decyzja 
o tym, kiedy i jak zainstalować dane urządzenie, po-
winna uwzględniać procesy realizowane w zakładzie. 
W praktyce to właśnie one powinny mieć decydujący 
wpływ na harmonogram instalacji. Najlepiej instalację 
taką zaplanować na czas przestoju linii, aby można było 
przetestować nowy sprzęt przed jego podłączeniem do 
sieci i uruchomieniem produkcji.

5.   Jakie będą koszty wymiany? Wycenę może wykonać 
wewnętrzny zespół inżynierów. Lepszym wyjściem bę-
dzie jednak wstępne oszacowanie kosztów, a następnie 
zlecenie końcowej kalkulacji firmie zewnętrznej, któ-
ra przekopie się przez wszystkie dodatkowe, a trudne 
do identyfikacji koszty. W wycenie należy uwzględnić 
także koszty i korzyści płynące z zatrudnienia firmy ze-
wnętrznej.

6.   Jak wdrożyć całe przedsięwzięcie? Kiedy już wiemy, 
co, po co, jak, gdzie i kiedy wymieniać, pozostaje je-
dynie skoordynować całą procedurę, zaplanować jej 
termin i wykonać wymianę krok po kroku.

Owe sześć prostych kroków może znacznie ułatwić przed-
siębiorstwu poradzenie sobie z wymianą przestarzałego sprzę-
tu – bez ponoszenia znacznych wyrzeczeń z tego tytułu. A co 
najważniejsze: pomoże mu spojrzeć na prowadzoną działal-
ność z szerszej, bardziej przyszłościowej perspektywy.

� n

Większość firm ma na wyposażeniu przy-
najmniej jeden panel sterowniczy, które-
go obsługa jest dla personelu nawracają-
cym koszmarem. Za każdym razem, gdy 
ktoś próbuje go uruchomić, coś się psuje. 

Najlepiej więc go nie włączać, nie patrzeć na niego, a nawet 
nie przebywać w jego pobliżu. Tego typu strategia ma jednak 
jedną zasadniczą wadę: nie rozwiązuje problemu. A ponieważ 
nie działa, nie może być stosowana wiecznie.

Z wyposażeniem zakładów przemysłowych sprawa ma się 
podobnie jak z samochodami: właściciele oldtimerów z 1985 
r. nie oczekują, że przy codziennej eksploatacji ich pojazd bę-
dzie sprawny do końca ich dni. Podobnie nie ma co oczekiwać, 
że konsole sterownicze przetrwają próbę czasu. Dlatego warto 
zawczasu wdrożyć dobrze przygotowany program wymiany 
przestarzałego wyposażenia – zaoszczędzi nam to kosztów i 
nieplanowanych przestojów, a pracowników zwolni z koniecz-
ności walki z niechętnym do współpracy sprzętem.

Oczywiście wymiana taka nastręcza sporo trudności i ge-
neruje koszty, które są tym trudniejsze do uzasadnienia, że nie 
przekładają się od razu na konkretne korzyści. Jednak opcja 
taka wciąż jest zdecydowanie lepsza niż jej alternatywa – nie-

spodziewana awaria sprzętu generuje 
bowiem znacznie więcej problemów 
niż jednorazowy wydatek na jego 
wymianę. A ponieważ ich skutki są 
zwykle bardzo poważne, rodzi się py-
tanie, dlaczego tak długo zwlekano z 
modernizacją.

Przestarzały czy nie?
Na szczęście istnieje prosty sposób na 
uniknięcie nieplanowanych kosztów i 
przestojów. Wystarczy przeprowadzić 
krótki audyt wewnętrzny, który w 
oparciu o sześć pytań pozwoli zdecy-
dować, czy należy wymienić dany ele-
ment wyposażenia. Jakie to pytania?

1.  Co mamy na wyposażeniu? 
Prosty audyt umożliwi spraw-
dzenie, jakim sprzętem dyspo-
nuje zakład i czy ma dostęp do 
schematów elektrycznych (czy 

Wymiana przestarzałego sprzętu sterowniczego nie należy do przyjemnych operacji. Niekiedy trzeba jednak 
podjąć się tego wyzwania. W sprostaniu mu może pomóc wewnętrzny audyt, który wskaże, jakie czynności 
należy wykonać.

Integrator w akcji: sześć kroków do wymiany 
przestarzałych urządzeń sterowniczych

ROZWIĄZANIA
Robert Herman, Avanceon

INTEGRACJA SYSTEMÓW

	 	Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
systemy sterowania, integracja 
systemu

Wymiana przestarzałego sprzętu 
sterowniczego to długi i drogi proces. 
Nic dziwnego, że wiele firm odkłada go 
w czasie.
Jeśli przedsiębiorstwo zbyt długo 
zwleka z wymianą, może to generować 
przestoje i dodatkowe koszty.
Firmy zamierzające wymienić stary 
sprzęt powinny przeprowadzić audyt 
wewnętrzny, który pomoże określić 
zwrot z inwestycji (ROI) w nowe 
wyposażenie.

ZASTANÓW SIĘ
Kiedy ostatnio wymieniałeś przestarzały 
sprzęt i jakie kroki w tym celu podjąłeś?
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ROZWIĄZANIA
Dagmara Pomirska, Axis Communications

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Produkcja żywności – jak zapewnić 
bezpieczeństwo?

Sektor produkcji żywności od zawsze boryka się 
z licznymi zagrożeniami: możliwym zanieczysz-
czeniem produktów, zmniejszoną podażą składni-
ków czy ryzykiem uszkodzeń linii produkcyjnych. 
Znamy liczne przykłady, kiedy to np. niebezpiecz-

ne substancje dostawały się do jedzenia dla niemowląt, czy 
też gdy w burgerach wołowych znajdowano mięso końskie. 
Niestety, często miało to związek z niewystarczającym prze-
strzeganiem zasad dotyczących higieny w zakładzie pracy, 
co w konsekwencji doprowadza do wprowadzenia skażo-
nej żywności do obiegu. Masowe wycofywanie produktów 
z rynku zagraża reputacji firmy i może znacznie wpłynąć na 
jej kondycję finansową.

Pandemia COVID-19 pokazała, że dodatkowym utrud-
nieniem dla producentów mogą być także niewydolne łań-
cuchy dostaw. Wszystko to sprawiło, że wielu producentów 
zastanawia się obecnie, jak dodatkowo zwiększyć poziom 
kontroli BHP, tak by sprostać dzisiejszym wyzwaniom. –Ko-
nieczne jest przyjrzenie się całemu procesowi produkcji i za-
bezpieczenie go na każdym etapie, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku infrastruktury krytycznej – podkreśla Dagmara 
Pomirska z Axis Communications i dodaje: – W każdym 
kroku – od zewnętrznej ochrony zakładu, aż po pakowanie – 
producentów mogą wspierać innowacyjne technologie.

Ochrona perymetryczna
Choć wydaje się to oczywiste, pierwszym krokiem do odpo-
wiedniego zabezpieczenia zakładu produkującego żywność 
jest zapewnienie, że żadna nieuprawniona osoba nie będzie 
miała do niego dostępu. O tego typu środki ochrony warto 
zadbać już na zewnętrznym terenie, wdrażając tzw. ochronę 
perymetryczną. Wykorzystując technologie dozoru wizyj-
nego, można ostrzec pracowników o wszelkich próbach na-
ruszenia zewnętrznych granic zakładu (płotów, bram itp.), 
zarówno w dzień, jak i w nocy, jednocześnie minimalizując 
fałszywe alarmy.

Optymalnym rozwiązaniem może być w takim wypad-
ku integracja kamer termowizyjnych i wizyjnych, pozwala-
jąca na automatyczną identyfikację i badanie potencjalnego 
zagrożenia. Tym samym przejście zwierzęcia przez monito-
rowany teren zostanie wykryte, ale nie będzie musiało być 
zgłaszane do pracowników ochrony. System samodzielnie 
zakwalifikuje je jako niegroźne zdarzenie. Jednocześnie, 
w przypadku sytuacji krytycznej, będzie 
mógł również automatycznie zareagować, 
np. korzystając z głośników IP Audio, które 
nadadzą automatyczny komunikat odstra-
szający intruza. Dodatkowo, rozwiązania 
te może wspierać technologia radarowa. 
Skonfigurowany do działania w określo-
nych obszarach, takich jak np. dachy bu-
dynków lub obszar ogrodzony, radar może 
wykrywać ruch na większym obszarze niż 
same kamery termowizyjne.

Bezpieczny dostęp
Niezbędnym elementem, o który należy za-
dbać w zakładach produkujących żywność, 
jest także skuteczna kontrola dostępu do poszczególnych 
stref. Ważne, aby zapewnić, by do określonych obszarów 
mógł wejść nie tylko upoważniony, ale także odpowiednio 
przeszkolony i wykwalifikowany personel. Linie do produk-
cji żywności wymagają bowiem znacznie surowszej kontroli 

Istnieje teoria mówiąca, że produkcja żywności, stanowiąca aż 10 proc. światowego PKB,  powinna być 
traktowana tak samo, jak część najważniejszych krajowych gałęzi przemysłu i stawiana na równi z m.in. 
dostarczaniem energii, wody, opieką zdrowotną czy nadzorem finansowym. Zakłócenia, a tym samym 
niedobory na sklepowych półkach, stanowią bowiem realne zagrożenie, mające poważne konsekwencje dla 
obywateli. Jak zatem podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność i minimalizować 
ryzyko przestojów? Pomocne mogą okazać się technologie wizyjne.

 
Linie do produkcji 
żywności wymagają  
znacznie surowszej 
kontroli niż biura 
administracyjne, a 
rozwiązania kontroli 
dostępu muszą 
uwzględniać te 
różnice.

 
Pierwszym krokiem do odpowiedniego 
zabezpieczenia zakładu produkującego 
żywność jest zapewnienie, że żadna 
nieuprawniona osoba nie będzie 
miała do niego dostępu. O tego typu 
środki ochrony warto zadbać już na 
zewnętrznym terenie, wdrażając tzw. 
ochronę perymetryczną.
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niż biura administracyjne, a rozwiązania kontroli dostępu 
muszą uwzględniać te różnice.

Choć dzisiaj najczęściej używanym narzędziem dostę-
powym są identyfikatory (karty), nie gwarantują one, że 
osoba posługująca się daną plakietką  faktycznie jest jej wła-
ścicielem. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, 
już teraz wprowadza się podwójną 
weryfikację, łącząc użycie identyfi-
katorów i np. tymczasowych kodów 
QR przesyłanych na smartfony osób 
wchodzących. System dopiero po ze-
skanowaniu kodu, który ważny jest 
tylko przez z góry określony czas, 
może odblokować drzwi i wpuścić 
daną osobę do konkretnej przestrzeni.

– Dostęp osób nieupoważnionych 
może zagrażać nie tylko integralności 
żywności, ale także bezpieczeństwu 
personelu. Powiązanie dobrej ochrony 
perymetrycznej ze skutecznym syste-
mem kontroli dostępu może znacznie 
zmniejszyć ryzyko naruszeń, co pozy-
tywnie wpłynie zarówno na procesy 
produkcyjne, jak i postrzeganie firmy 
w oczach pracowników – podkreśla Dagmara Pomirska.

Monitorowanie linii produkcyjnych
Przemysł spożywczy zawsze stawiał na pierwszym miej-
scu kwestie zachowania standardów higienicznych, jednak 
obecnie panujące reżimy sanitarne wymogły wdrożenie 
jeszcze lepszej kontroli procesów koniecznych do powstrzy-
mania rozprzestrzeniania się bakterii i chorób. Zasady do-
tyczące dezynfekcji czy dystansu społecznego pozostaną 
z nami jeszcze długo, ale już teraz mogą być monitorowane 
i egzekwowane za pomocą sieciowych systemów wizyjnych 
i wbudowanych w nie aplikacji analitycznych. Przykłado-
wo, osoba wchodząca na teren zakładu bez maseczki, może 
przed wejściem usłyszeć automatycznie nadawane przy-
pomnienie o obowiązku zakrywania ust i nosa. Podobnie 

w przypadku zachowywania dystansu – przekroczenie li-
mitu osób mogących przebywać w zakładzie zostanie odno-
towane przez kamery zliczające pracowników, a następnie 
usłyszą oni odpowiedni komunikat audio.

Sercem zakładu jest linia produkcyjna – to o nią po-
winno się w szczególności zadbać, by skutecznie zapobiegać 
wszelkim zanieczyszczeniom żywności. Dzięki nowocze-
snym technologiom wizyjnym, które monitorują pracę ma-
szyn przez całą dobę, istnieje możliwość szybkiej i precyzyj-
nej oceny dlaczego doszło do przestoju, a także gdzie szukać 
źródła ewentualnego zanieczyszczenia. Często pozwala to 
na zminimalizowanie eskalacji negatywnych efektów, nawet 
jeśli dojdzie do zakłóceń. Przykładowo, dana partia produk-
tu może nigdy nie zostać wprowadzona do obiegu. Warto 
podkreślić, że technologie wizyjne pozwalają na precyzyj-
ną weryfikację, ale jednocześnie nie naruszają prywatności 
pracowników. Ich wizerunek jest bowiem chroniony – au-

tomatycznie „wymazywany” za po-
mocą aplikacji do redukcji obrazu. 
Odtajnienie może nastąpić tylko 
w przypadku, gdy zajdzie taka ko-
nieczność prawna, np. podczas prac 
wyjaśniających zdarzenie, które do-
prowadziło do zanieczyszczenia. 

– Ważne jest, by decydując się 
na instalację systemów wizyjnych, 
pamiętać o każdym etapie produkcji 
żywności. Od ochrony granic fabryk 
i magazynów przed włamaniami, 
poprzez zarządzanie dostępem i za-
bezpieczanie linii produkcyjnych, aż 
po dbanie o fizyczne bezpieczeństwo 
pracowników i dostawców, rozwią-
zania monitoringu mogą wspierać 
sektor spożywczy w bardzo szerokim 

zakresie zastosowań. Wszystko po to, byśmy mogli cieszyć się 
świeżymi i zdrowymi produktami – dodaje Dagmara Pomir-
ska z Axis Communications.

 n

Dagmara Pomirska 
Head of Sales Poland, Ukraine & Baltics 

at Axis Communications

 
Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, 
wprowadza się podwójną weryfikację, łącząc użycie 
identyfikatorów i np. tymczasowych kodów QR 
przesyłanych na smartfony osób wchodzących. 
System dopiero po zeskanowaniu kodu, który 
ważny jest tylko przez z góry określony czas, 
może odblokować drzwi i wpuścić daną osobę do 
konkretnej przestrzeni.

 
Przemysł spożywczy 
zawsze stawiał na 
pierwszym miejscu 
kwestie zachowania 
standardów higienicznych, 
jednak obecnie panujące 
reżimy sanitarne 
wymogły wdrożenie 
jeszcze lepszej kontroli 
procesów koniecznych 
do powstrzymania 
rozprzestrzeniania się 
bakterii i chorób.
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 AIUT 

Robot potrzebny od zaraz  
- ale do czego? Nowe  
możliwości wykorzystania 
autonomicznych robotów 
mobilnych mają uelastycznić 
produkcję.

Robotyzacja, 
która uelastyczni 
produkcję

Roboty mobilne zapewniają wzrost produk-
tywności, zwiększają wydajność logistyczną 
zakładu, przyspieszają procesy dostaw we-
wnętrznych i skutecznie redukują koszty ope-
racyjne. Automatyzacja z wykorzystaniem 
autonomicznych robotów mobilnych może 
przynieść dużo większe korzyści, jeśli zostaną 
też strategicznie wykorzystane na produkcji. 

Dane z najnowszego „World Robotics 
2020”, raportu publikowanego corocznie 
przez Międzynarodową Federację Robotyki 
(International Federation of Robotics – IFR), 
ukazują dobitnie eskalację potrzeb w za-
kresie robotyzacji i automatyzacji procesów 
produkcyjnych – wskazuje Leszek Olejarz, 
wiceprezes spółki AIUT, będącej jednym 

z największych polskich dostawców zroboty-
zowanych systemów dla przemysłu na rynku 
europejskim. – Mówimy o rekordowej liczbie 
2,7 miliona robotów przemysłowych pracu-
jących dziś w fabrykach na całym świecie. 
Oznacza to wzrost o 12 proc. rdr. Pandemia 
pokazała, że zakłady o wysokim stopniu au-
tomatyzacji i robotyzacji są mniej wrażliwe na 
problemy zdrowotne pracowników. Oczeki-
wane jest zatem, że przedsiębiorstwa zrewi-
dują swoje potrzeby, a ich analiza przynie-
sie na przestrzeni kilku najbliższych lat skok 
w zakresie poziomu robotyzacji procesów 
produkcyjnych, ale też cyfryzację kolejnych 
obszarów, dotychczas pomijanych, jak au-
tomatyzacja procesów logistycznych, która 

swój czas ma właśnie teraz – ocenia Leszek 
Olejarz.

Pandemia napędem automatyzacji
Wiele firm w 2020 roku obudziło się w no-
wej rzeczywistości. Okazało się, że niezwykle 
cenne jest nie tylko zachowanie ciągłości 
produkcyjnej, którą gwarantują pracujące 
bez przerw roboty. Równie ważne stało się 
elastyczne podejście do wytwarzania. – Digi-
talizacja i synchronizacja procesów będą nie-
zbędne dla utrzymania dobrej kondycji zakła-
du. Za istotne, przede wszystkim dla sektora 
motoryzacyjnego, uznałbym nowe podejście 
dla organizacji linii produkcyjnej, która, jak 
pokazują nasze doświadczenia – dzięki auto-
nomicznym robotom mobilnym może zostać 
szybko i przy niskich kosztach przystosowana 
do produkcji niskoseryjnej – mówi Leszek 
Olejarz.

Robot do magazynu  
i na produkcję
Intralogistyka jest jednym z obszarów, które 
w jeszcze większym zakresie niż dotychczas 
podlegać będą robotyzacji. Ale roboty mo-
bilne pełnić mogą znacznie więcej funkcji niż 
obsługa zleceń transportowych. Ich wykorzy-
stanie w tworzeniu drugiej, równoległej linii 
produkcyjnej bądź do szybkiego rozszerzania 
procesów może być kluczowe dla zachowa-
nia pozycji zakładu na konkurencyjnym ryn-
ku. – Przedsiębiorstwa szukają robotów, które 
uwolnią ich załogę od wykonywania zleceń 
transportowych i zagwarantują stabilność 
procesów. My poszliśmy o krok dalej. Nasze 
inteligentne, samojezdne roboty z rodziny 
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 BOSCH REXROTH 

Smart Function Kit – wyższy poziom 
obsługi
System Smart Function Kit do obsługi zadań w obszarze przenoszenia 
bazuje na kartezjańskim układzie jedno- lub wieloosiowym, który 
w sposób niezawodny i precyzyjnie przemieszcza komponenty lub 
przedmioty obrabiane w określonej przestrzeni. Sprawdzona technika 
przemieszczeń liniowych firmy Bosch Rexroth została połączona 
z innowacyjną technologią sterowania oraz oprogramowaniem 
w idealnie dostosowanym rozwiązaniu. Wszystko od jednego dostawcy.

Zacznij od razu – podłącz i produkuj
Funkcja prostego projektowania produktów 
za pomocą LinSelect oraz szybka konfigura-
cja z użyciem narzędzia internetowego uła-
twia proces zamawiania. Kreator 
pozwala szybko i intuicyjne przejść 
przez proces uruchamiania. Opro-
gramowanie operacyjne z funkcją 
wizualizacji umożliwia graficzną kon-
figurację procesu poprzez przecią-
ganie i upuszczanie elementów bez 
konieczności dysponowania wiedzą 
w zakresie programowania. Wszyst-
ko to pozwala skrócić czas wprowa-
dzenia na rynek i szybko rozpocząć 
produkcję.

Smart Function Kit – zasto-
sowania
Smart Function Kit jest idealnym, go-
towym rozwiązaniem w zakresie po-
zycjonowania mechatronicznego i przenosze-
nia wszędzie tam, gdzie przemieszczanie łączy 
się z techniką automatyzacji. Nie ma prostsze-
go, szybszego i bardziej elastycznego systemu 
– zarówno w obszarze podnoszenia i układania 
w logistyce, montażu, jak i pakowania.

Czy jesteście gotowi na 
technologię Plug & Produce?
Dowiedz się więcej o pakiecie Smart Function 
Kit i skontaktuj się z nami, aby omówić kon-
kretne zastosowanie: smartproducts@boschre-
xroth.de

Cechy systemu
•  Wstępnie skonfigurowane zestawy ide-

alnie dobranych komponentów sprzę-
towych i oprogramowania

•  Łatwy wybór i konfiguracja produktów
•  Modułowy system jednoosiowy lub 

wieloosiowy, składający się z kompak-
towych modułów CKK i CKR (rozmiary 
070-200), MKR (rozmiary 040-145) oraz 
wymaganych elementów połączeń

•  Sprzęt do automatyzacji (sterownik na-
pędu, jednostka sterująca i serwomo-
tor)

•  Interfejs HMI oparty na przeglądarce 
internetowej do uruchamiania, konfigu-
racji, obsługi i analizy procesu

Korzyści
•  Łatwy – wybór i konfiguracja produk-

tów za pomocą wstępnie przygotowa-
nych pakietów

•  Intuicyjny – wstępnie zainstalowane 
oprogramowanie operacyjne, zero pro-
gramowania, przyjazny interfejs oparty 
na Internecie

•  Szybki – podłącz i produkuj, kreator 
uruchamiania z automatyczną konfigu-
racją i parametryzacją sterownika

•  Kompleksowy – wszystkie komponen-
ty od jednego dostawcy  n

AIUT Formica mogą być wykorzystywane za-
równo w charakterze autonomicznych nośni-
ków produktów, w tym do przewozu ciężkich 
palet – automatyzując zlecenia transportowe, 
magazynowe i dostarczając komponenty 
w obszar montażu – ale także mogą z powo-
dzeniem pełnić rolę mobilnego stanowiska 
produkcyjnego, stanowiąc nowe ogniwo 
elastycznej linii produkcyjnej. Są bezpieczne 
we współpracy z człowiekiem, z możliwością 
szybkiej rekonfiguracji dla nowych zadań bez 
zatrzymania procesu głównego – tłumaczy 
Jerzy Greblicki, dyrektor branży Radical Au-
tomation w AIUT. 

Wirtualna  
linia gotowa
Użycie AGV/AMR jako platformy montażowej 
zmienia zupełnie proces produkcji, czyniąc go 
w znacznym zakresie bardziej elastycznym.  
– Jako dostawca zrobotyzowanych linii, sys-
temów, a nawet całych fabryk, obserwujemy, 
że nowe trendy konsumenckie to wyzwanie 
dla zautomatyzowanych zakładów produk-
cyjnych. Dlatego dla poszerzenia kluczowych 
procesów instalujemy w przestrzeni pro-
dukcyjnej nowe gniazda mobilne, tworząc 
równoległe linie produkcyjne obsługiwane 
przez autonomiczne roboty mobilne. System 
wyznacza nową linię produkcyjną wirtualnie, 
w formie narzuconych sekwencji do wyko-
nania, jak przejazd z podzespołami do kolej-
nego punktu montażu na hali czy wykonanie 
przez cobota konkretnych zadań na pokła-
dzie wózka – wyjaśnia Jerzy Greblicki.

Sojusznik w walce  
o lepsze wyniki 
Dzięki nawigacji naturalnej zrobotyzowane 
wózki samodzielnie wybierają efektywną 
trasę przejazdu, reagują na przeszkody, eli-
minują kolizje i wypadki do jakich dochodziło 
z udziałem wózków widłowych. –  Mówimy 
o maszynach, które mogą być w pełni zinte-
growane ze zrobotyzowaną linią produkcyjną 
i innymi robotami, mogą się między sobą ko-
munikować i podejmować efektywne decyzje 
w oparciu o rzeczywisty stan otoczenia, a ich 
wdrożenia możemy realizować zdalnie. Jed-
nak co najistotniejsze, wsparcie robotów przy 
niewystarczającej liczbie pracowników może 
okazać się kluczowe dla kontynuacji i opłacal-
ności biznesu – wskazuje Jerzy Greblicki.

� n
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Odwiedzających największą w Szwecji odkryw-
kową kopalnię miedzi w Gällivare wita imponu-
jący widok. Gdyby Empire State Building stał 
na jej dnie, nie sięgałby nawet do jej krawędzi. 
Na dole pracują jedne z największych maszyn 
na świecie: koparki z czerpakami o objętości 
45 m3 i wywrotki o ładowności ponad 300 ton, 
których koła mają średnicę aż czterech me-
trów. Złoża w Aitik zawierają rudę miedzi skła-
dającą się z chalkopirytu oraz niewielkie ilości 
złota i srebra. W procesie rafinacji wytwarzany 
jest koncentrat rudy miedzi wykorzystywany 
w miejscowej odlewni Boliden. Gruz skalny, 
czyli nadkład, jest usuwany z odkrywki i sprze-
dawany pod budowę dróg i do produkcji be-
tonu. Aitik to nie tylko największa odkrywkowa 
kopalnia miedzi w Szwecji, ale także najbardziej 
produktywna kopalnia na świecie. Zawdzięcza 
to produkcji na szeroką skalę, wydajnym me-
todom wydobycia oraz wysokiemu poziomowi 
automatyzacji. – Dzięki naszej wydajności jeste-
śmy w stanie przetworzyć więcej rudy niskiej ja-
kości niż wiele innych kopalń. W gruncie rzeczy 
generujemy mniejszą ilość odpadów niż inne 
kopalnie – mówi Jörgen Larsson.

Rozwój poprzez inwestycje 
strategiczne
Celem działalności kopalni Aitik w dłuższej per-
spektywie było zwiększenie produkcji z 36 do 
45 milionów ton kruszonej rudy do roku 2020. 
Aby osiągnąć ten cel, a tym samym zwiększyć 
spójność i niezawodność produkcji, w Boliden 
zbudowano całkowicie nową kruszarnię z dwo-
ma rozdrabniarkami. W raporcie rocznym firma 
wskazuje, że ta znacząca inwestycja przyczyni 
się do „sprawniejszego planowania produkcji, 
obniżenia kosztów obsługi, zwiększenia prze-
widywalności oraz opłacalności“.

– Aktualnie nasze produkty są w dobrej 
cenie. To pozwala nam inwestować. Jednak 
istotnym wyzwaniem jest znaczne zwiększenie 
obszaru eksploatacji, co pochłania duże kosz-
ty. Musimy stale dostosowywać nasze prace 
wydobywcze, aby zwiększać produkcję, wyko-
rzystując posiadany sprzęt. Nowa kruszarnia 
znacznie to ułatwi – powiedział Jörgen Larsson.   
Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę PRZY-
KŁAD UDANEGO WDROŻENIA | BOLIDEN 
wiązało się z koniecznością spełnienia wysokich 
wymagań w zakresie ekologii. – Odgrywamy 

wiodącą rolę jeśli chodzi o ochro-
nę środowiska. Pozwoli nam to 
rozwinąć produkcję. Nasze działa-
nia w tym zakresie to m.in. zasto-
sowanie pojazdów elektrycznych, 
odzyskiwanie energii oraz tworze-
nie obszarów odnowy zasobów 
– mówi Jörgen Larsson, podkre-
ślając jednocześnie, że firma stale 
zwiększa swoje zaangażowanie 
w dziedzinie ekologii. 

Dumni ze swojej pracy 
Jörgen Larsson ma duże doświad-
czenie w tej branży. Zajmował się 
już wszystkim, od obsługi maszyn 
górniczych po nadzór nad konser-
wacją i montażem. Był odpowie-

dzialny za projektowanie kruszarni i uczestniczył 
w jej odbiorze. – To fantastyczne, że mogliśmy 
zainwestować w całkowicie nową instalację, 
w której wszystko jest dobrze zaplanowane 
i mamy swobodny dostęp do urządzeń. Jörgen 
jest szczególnie zadowolony z zupełnie nowe-
go systemu posuwu. – Wcześniej korzystaliśmy 
z nachylonych przenośników płytkowych. Nie 
spełniały one jednak oczekiwań pod wielo-
ma względami. To nasze pierwsze przenośniki 
pracujące całkowicie w płaszczyźnie poziomej. 
Wyglądają wspaniale. System posuwu został 
zaprojektowany przez firmę Metso z USA i jest 
konstrukcją sprawdzoną w wielu zastosowa-
niach na całym świecie. Metso Minerals dosto-
sowała system do potrzeb kopalni Aitik. Prace 
prowadzono w ścisłej współpracy z firmą Bosch 
Rexroth, która dostarczyła cztery silniki hydrau-
liczne Hägglunds. 

Wyjątkowy napęd hydrauliczny 
Jednym z powodów, dla których firma Boliden 
zdecydowała się zainwestować w przenośniki 
płytkowe z bezpośrednim napędem hydrau-
licznym, były częste problemy z przekładniami. 
Kolejnym była ciekawość. – W ostatnich latach 
przekładnie zawodziły wiele razy, dlatego po-
stanowiliśmy poprawić dostępność instalacji. 
To będzie próba dla napędów hydraulicznych. 
Widziałem napędy Hägglunds w różnych in-
stalacjach na całym świecie i nie spotkałem się 
z żadnymi negatywnymi opiniami. Moja wizyta 
w fabryce w Mellansel była również bardzo inte-
resująca. Poznałem nową perspektywę działania 
systemu hydraulicznego. Oprócz zwiększenia 
dostępności firma Boliden określiła wysokie wy-
magania w zakresie wydajności sprzętu. W Met-
so sporządzono specyfikację w oparciu o dwa 
silniki na każdej jednostce przenośnika obcią-
żenie, zapewniające wydajność 8000 ton na 
godzinę przy zmiennej prędkości w zakresie 
0–7,46 obr./min i rozruchowym momencie 
obrotowym ok. 1 000 000 Nm. Rozwiązaniem 

 BOSCH REXROTH 

Nowe serwonapędy z serii 1S z funkcją 
Systemy napędowe Hägglunds – sukces w kopalni Aitik
W powietrzu znajduje się duża ilość pyłu, a sprzęt musi radzić sobie z wielkimi, ciężkimi skałami. Tylko 
najtwardsi przetrwają w kopalni Aitik. Dlatego Boliden bardzo starannie wybiera dostawców sprzętu do 
nowej kruszarni. – Decydujemy się na współpracę tylko z tymi, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. 
Dotyczy to wszystkich inwestycji realizowanych w ostatnich latach, ale ten projekt jak dotąd najlepiej spełnia 
nasze oczekiwania – powiedział Jörgen Larsson, kierownik produkcji w firmie Boliden.
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zaoferowanym przez specjalistów Hägglunds 
z firmy Bosch Rexroth było zastosowanie dwóch 
silników CBm 2000–1400 na każdy przenośnik 
płytkowy. Było to świetne rozwiązanie, które 
z łatwością spełniło wymagania. – Chcieliśmy 
mieć trochę mocy w zapasie. Rozwiązanie to 
pozwala osiągnąć maksymalną wydajność 9000 
ton na godzinę. Dodatkowo, główne kompo-
nenty są zdublowane, zatem w razie potrzeby 
możemy kontynuować pracę z jednym silnikiem 
– powiedział Jörgen Larsson.

Czynniki, które przesądziły 
o sukcesie projektu
Nowa instalacja została oddana do użytku 
w czerwcu, a kopalnia Aitik pracuje obecnie 
z pełną wydajnością. – Po kilku tygodniach 
testów mieliśmy przerwę wakacyjną. Wyje-
chałem na pięć tygodni, a wszystko działało 
idealnie! Kruszarnia przerobiła już ponad 6 
milionów ton rudy i nie odnotowaliśmy ani jed-
nego incydentu. Tak płynny przebieg produk-
cji na wczesnym etapie to doskonały rezultat. 
Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę to, że 
instalacja została zbudowana na zamówienie 
i dostosowana do naszych potrzeb. Systemy 
napędowe zajmują bardzo niewiele miejsca 
i umożliwiają szybką wymianę komponentów, 
dzięki zastosowaniu sprzęgów wielowypusto-
wych. Jörgen podkreśla, że dzięki nim mon-
taż jest niezwykle prosty. – Główne korzyści to 
poprawa dostępności i ograniczenie kosztów 
obsługi. Napędy hydrauliczne zapewniają lep-
szy dostęp po bokach i ułatwiają konserwację 
instalacji. W obecnej sytuacji system nie wyma-
ga prowadzenia żadnych prac, ale jeśli zajdzie 
konieczność wymiany któregokolwiek elemen-
tu, dostęp będzie bardzo dobry. Kolejną istot-
ną korzyścią jest możliwość cofania napędów 
hydraulicznych podczas konserwacji. Wszystko, 
co pozostaje do zrobienia to kilka drobnych 
regulacji i badania wydajności. Firma Boliden 
podda obie rozdrabniarki i systemy napędo-
we maksymalnym obciążeniom i sprawdzi, czy 
produkcja osiąga wymagany poziom. Istotną 
częścią badań wydajności jest sprawdzenie, 
czy instalacja utrzymuje wymaganą dostęp-
ność w ujęciu miesięcznym. – Jak dotąd wszyst-
ko wygląda dobrze. Jeśli wyniki badań to po-
twierdzą i stwierdzimy poprawę niezawodności, 
prawdopodobnie zastosujemy napędy hydrau-
liczne również w innych instalacjach. Poważnie 
myślimy o zastosowaniu napędów Hägglunds 
w naszych systemach przenośników wielkoga-
barytowych – podkreśla z satysfakcją Jörgen 
Larsson.  n

 OMRON 

Nowe serwonapędy z serii 1S z funkcją 
Motion Safety firmy OMRON
Firma OMRON wprowadza na rynek serwonapędy z serii 1S  
z funkcją Motion Safety. Nowe funkcje zapewniają bezpieczeństwo 
operatorom maszyn, skracają czas rozruchu, minimalizują przestoje 
maszyny oraz straty w produkcji. Wpływa to na zwiększenie 
produktywności oraz zmniejszenie kosztów.

Firma OMRON wpro-
wadziła na rynek nowe 
serwonapędy i serwo-
motory 1S z funkcją 
Motion Safety. Za-
pewniają one bezpie-
czeństwo operatorom 
maszyn, skracają czas 
rozruchu, minimalizu-
ją przestoje maszyny 
oraz straty w produk-
cji. Integracja funkcji 
Motion Safety z ser-
wonapędami i serwo-
motorami przyczynia 
się do minimalizacji 
kosztów, mniejszej licz-
by komponentów i mniej skomplikowanego 
okablowania. 

Funkcja Motion Safety pozwala uniknąć 
przestojów maszyn i zakłóceń podczas nie-
oczekiwanych przestojów oraz osiągnąć ze-
rowe straty w produkcji dzięki zsynchronizo-
wanej funkcji zatrzymania awaryjnego. Nowe 
serwonapędy z serii 1S pomagają producen-
tom w zapewnieniu kontroli bezpieczeństwa 
i sterowania ruchem na najwyższym poziomie 
w branży.

Josep Marti, kierownik ds. marketingu 
produktów ruchu w Omron Europe, wyjaśnia: 
– Jeśli operator na linii produkcyjnej wykonuje 
czynności konserwacyjne lub dokonuje regu-
lacji w pobliżu maszyny podczas produkcji, 
maszyna może zwolnić do bezpiecznej pręd-
kości bez wstrzymywania procesu produkcji. 
Po ukończeniu prac i odejściu operatora ma-
szyna powróci do normalnej prędkości. Jeśli 
operator musi ingerować w proces produkcji, 
wszystkie osie można zatrzymać za pomocą 
funkcji Safe Stop (bezpieczne zatrzymanie) 
i bezpiecznie utrzymać je w bezruchu dzięki 
trybowi Safe Operating Stop (bezpieczne za-
trzymanie pracy)� 

Ponadto zmiany na linii pakowania (np. 
podczas wprowadzania nowej folii) przebie-
gają szybciej dzięki trybowi Safe Direction 
(bezpieczny kierunek ruchu). W przypadku 
przestoju maszyny silniki mogą być w dalszym 
ciągu zasilane, co zapobiega uszkodzeniu 
produktów w maszynie i eliminuje koniecz-
ność interwencji operatora. W konsekwencji 
ogranicza to straty w produkcji. 

– Poprzez zapewnienie bezpiecznej pracy 
dzięki serwonapędom z serii 1S z funkcją Mo-
tion Safety, przyczyniamy się do zwiększenia 
bezpieczeństwa i wydajności produkcji – pod-
sumowuje Josep Marti.

Serwonapędy z serii 1S są łatwe i szybkie 
w montażu dzięki jednemu połączeniu kablo-
wemu: przewody zasilania, enkodera i hamul-
ca znajdują się w fabrycznie zmontowanym 
przewodzie ze złączem IP67. Wszystkimi funk-
cjami bezpieczeństwa można w całości stero-
wać poprzez sieć EtherCAT, co ogranicza licz-
bę przewodów i prac konserwacyjnych przy 
jednoczesnym zachowaniu maksymalnego 
poziomu wydajności bezpieczeństwa (PL-e).

� n
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OD PODSTAW

Pandemia COVID-19 wciąż dotkliwie wpływa na 
pracę inżynierów. Zachowywanie dystansu spo-
łecznego, praca zdalna i wiele innych zmian wy-
musiły powstanie nowych norm w naszym społe-
czeństwie. Podczas gdy inżynierowie pracują nad 

dostosowaniem się do panujących warunków, starając się przy 
tym przewidzieć przyszłe skutki pandemii, wielu z nich nadal 
poszukuje sposobów, aby ułatwić sobie pracę i uczynić ją bez-
pieczniejszą podczas pandemii. Oto kilka ważnych wydarzeń, 
których opis pojawił się na stronie internetowej Control Engi-
neering USA.

Producenci poszukujący bardziej elastycznych, analitycz-
nych rozwiązań w ślad za COVID-19 Relayr, globalnej firmy 
z branży Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), przebadali 
ponad 200 liderów amerykańskiego i niemieckiego przemysłu 
wytwórczego. Tematyka obejmowała zarówno to, jak kryzys 
wpływa na ich działalność i jak radzą sobie z wyzwaniami 
stawianymi przez pandemię, jak i ocenę przyszłego rozwoju 
gospodarczego. Z badania możemy wyciągnąć sześć najważ-
niejszych wniosków:

1.   Firmy zostały mocno dotknięte przez kryzys: Dwie 
trzecie z nich podało negatywny wpływ na ich dzia-
łalność.

2.  Działania inwestycyjne są ograniczane: Połowa bada-
nych firm spodziewała się niższych inwestycji w 2020 
roku.

3.  Elastyczność to nowa mantra: Prawie 60% wymieniło 
„zwiększoną elastyczność” jako to, co chcą poprawić 
najbardziej.

4.  Model biznesowy equipment-as-a-service (urządzeń 

jako usług) staje się coraz bardziej popularny: Jest to 
korzystne dla strony podażowej i popytowej w czasie 
obecnego kryzysu.

5.  Predykcyjna analiza, zastosowanie IIoT rośnie: Fir-
my amerykańskie coraz częściej stosują analizę pro-
gnostyczną; niemieccy producenci stosują mieszan-
kę IIoT i AI.

6.  Złagodzenie restrykcji przynosi pozytywne efekty: Po-
nieważ niektóre ograniczenia zostały zniesione, zwięk-
szył się popyt. � n

Control Engineering

Rozwój i wpływ pandemii COVID-19  
na pracę inżynierów z branży

Środki ochrony indywidualnej 
wielokrotnego użytku dla pracowników

Badanie przeprowadzone przez naukowców Georgia 
Tech pokazuje, że ozon, wysoce reaktywna 

substancja chemiczna składająca się z trzech atomów 
tlenu, może stanowić bezpieczny środek dezynfekcji 
niektórych rodzajów środków ochrony osobistej (PPE), 
na które jest duże zapotrzebowanie, w celu ochrony 
personelu medycznego przed COVID-19. Naukowcy, 
wykorzystując dwa patogeny podobne do koronawirusa, 
stwierdzili, że ozon może dezaktywować wirusy na takich 
przedmiotach, jak fartuchy Tyvek, poliwęglanowe osłony 
twarzy, gogle i maski oddechowe, nie uszkadzając 
ich – o ile nie zawierają one zszywanych elastycznych 
taśm. Badanie wykazało, że konsystencja i skuteczność 
ozonowania zależy od utrzymania wilgotności względnej 
na poziomie co najmniej 50% w komorach używanych 
do dezynfekcji. 
 
 John Toon, Georgia Institute for Technology

Studenci medycyny wykorzystują pandemię COVID-19 do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Rice’a, Uniwersytetu Nauki i Technologii w Malawi (MUST) oraz Uniwersytetu w Malawi i Politechniki 
(Poly) spotykali się wirtualnie przez sześć tygodni, aby pracować nad kreatywnymi rozwiązaniami, które rozwiążą problem pandemii 

COVID-19. Pomysły zostały prototypowane przez studentów z Afryki w ramach partnerskich studiów projektowych Rice 360° w Malawi, 
a wcześniej w Tanzanii. Plany zostały zaprezentowane na corocznym pokazie stażystów instytutu 16 lipca, wirtualnym wydarzeniu odbywającym 
się w tym roku, którego uczestnicy dołączyli do sesji Zoom z różnych stron świata. Trzy z sześciu propozycji zostało zaprezentowanych na 
pokazie przez 13 stażystów studiów licencjackich i ośmiu asystentów dydaktycznych z Rice i Malawi. Wszystkie one były tematem filmów, do 
których produkcji były zobowiązane zespoły multidyscyplinarne. Prezentacje obejmowały system dezynfekcji masek, przejście przez oddział 
dekontaminacji oraz urządzenie „dystansujące” dla personelu medycznego podczas intubacji pacjenta. 

 Mike Williams, Uniwersytet Rice’a
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  Raport: Internet Rzeczy 
w przemyśle

  10 wskazówek na temat 
zarządzania alarmami
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Temat numeru

Cyberbezpieczeństwo
priorytetem branży produkcyjnej
Skuteczne sposoby na zwiększenie poziomu 
cyberbezpieczeństwa w zakładzie 
przemysłowym

Zagłosuj na Produkt Roku 2019! 
www.pr.controlengineering.pl

 XVII edycja konkursu

Produkt Roku 2019

www.controlengineering.pl
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Zamów prenumeratę

Najwyższej jakości artykuły dla inżynierów i automatyków 
– rozwiązania i innowacje z całego świata

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność
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  Temat numeru 
Przyszłość automatyzacji i kontroli 
procesów produkcyjnych

  Zarządzanie przemysłowym Ethernetem
  Inteligentna produkcja kluczem 

do pozyskiwania danych w czasie 
rzeczywistym

  Zalety obiektowego programowania 
przemysłowego

 Raport

 Robotyka
przemysłowa
 Najnowsze trendy w robotyce przemysłowej
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www.beckhoff.pl/process
Firma Beckhoff od lat dostarcza uniwersalne, otwarte  rozwiązania do automatyzacji  maszyn i aplikacji 
procesowych. Oferowana platforma sprzętowa i software’owa z powodzeniem łączy w sobie funkcje 
automatyki procesowej  i świat IT w  jeden holistyczny  system. Oferowana jest możliwość nieograniczonej 
komunikacji na wszystkich poziomach – od stref zagrożenia wybuchem po chmurę obliczeniową – dzięki 
iskrobezpiecznym  modułom EtherCAT oraz szeregu bibliotek ze świata IoT i do analizy danych. Platforma 
embedded PC  firmy BECKHOFF stanowi atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych systemów sterowa-
nia w szeregu aplikacji – od wydobycia ropy i gazu, przez branżę petrochemiczną i wod-kan, po produkcję 
celulozy i papieru.

 Nieograniczona komunikacja 
od strefy 0 po chmurę 
Systemy PC Control w inżynierii procesów
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