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Szanowni Państwo

ok 2021 przejdzie do historii jako rok, który pokazał nam, co możemy osiągnąć dzięki
współpracy inżynierii i nauki oraz stosowaniu innowacji technologicznych. Kilka firm
farmaceutycznych było w stanie w rekordowym czasie opracować i wyprodukować nowy
rodzaj szczepionki, która okazała się niezwykle skuteczna w ochronie świata przed niszczycielskim wirusem COVID-19. A jaką lekcję pandemia dała inżynierom produkcji? Po
pierwsze, wszyscy pracujący w tej branży powinni być dumni z tego, że ich zawód jest ważniejszy niż
kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy produkujecie szczepionki, czy opony samochodowe, technologia,
którą opracowujecie i wykorzystujecie do masowej produkcji wyrobów, znajduje zastosowanie w wielu
różnych branżach i przyczynia się dobru ludzkości.
Jakie są więc specjalności inżynierskie w Państwa zawodzie, na które jest zapotrzebowanie w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie inżynierii? W sekcji otwierającej najnowsze badania rynku dotyczące praktyk rekrutacyjnych w sektorze inżynieryjnym w Polsce znajduje się artykuł zatytułowany “Top
7 zawodów inżynierskich, które zagwarantują atrakcyjne zarobki i stabilne zatrudnienie”. W artykule tym
znajdziecie Państwo informacje na temat najbardziej poszukiwanych specjalizacji. Zamieszczamy również podobny artykuł o rodzajach specjalizacji, na które było i jest największe zapotrzebowanie w czasie
trwającej pandemii. W artykule zatytułowanym “Ponad połowa polskich firm przemysłowych nie korzysta dostatecznie z danych” stwierdzamy, że polscy producenci nie wykorzystują wszystkich dostępnych
danych, które mogłyby pomóc im w usprawnieniu procesów produkcyjnych opartych na najnowszych
technologiach SI i uczenia maszynowego. Logicznym wnioskiem z tych badań jest to, że na polskim
rynku inżynierskim istnieje duże zapotrzebowanie na analityków danych.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że znalezienie dobrych inżynierów i techników jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed producentami, zwłaszcza w dzisiejszym środowisku pracy, w którym sama natura pracy ulega szybkim zmianom. Jednym z rozwiązań tego dokuczliwego problemu kadrowego jest zwiększenie poziomu automatyzacji linii produkcyjnej w fabryce, a jednym ze sposobów
osiągnięcia tego celu są większe inwestycje w roboty przemysłowe i ich efektywne wykorzystanie. W artykule zatytułowanym “Oprogramowanie usprawnia diagnostykę robotów” omawiamy, w jaki sposób
oprogramowanie robotów przemysłowych, sieci przemysłowe i technologie oparte na chmurze pomagają poprawić stan robotów przemysłowych, wydłużyć czas ich pracy i lepiej zarządzać ich aktywami.
Sprzęt i oprogramowanie sterujące wymaga ciągłej uwagi i aktualizacji, aby nadążyć za szybko zmieniającymi się wymaganiami środowiska zarządzania procesami produkcyjnymi. Kwestie, które należy
wziąć pod uwagę, rozważając aktualizacje systemów, to koszty, elastyczność systemu oraz jego możliwości. W artykule zatytułowanym “Migracje układów sterowania maszynami zależą od otwartości systemu”
omawiamy cztery kluczowe kwestie związane z modernizacją układów sterowania maszyn, które pomogą uchronić Państwa firmę przed byciem przestarzałą w przyszłości.
Mówi się, że rok 2022 jest rokiem, w którym pandemia będzie wygasać, ponieważ tyle osób przeszło
chorobę lub zostało zaszczepionych, że wirus zacznie zachowywać się jak wirus zwykłego przeziębienia
lub grypy. Jest to dobra wiadomość dla Polski i świata, jednak zniszczenia, jakie pozostawiła pandemia,
nie tylko w zakresie życia i zdrowia ludzkiego, ale także w zakresie łańcuchów dostaw i kwestii personalnych w sektorze produkcyjnym, stworzyły zupełnie nowe wyzwania. Dlatego rolą redakcji czasopisma
Control Engineering jest poprowadzić Państwa poprzez pouczające i praktyczne artykuły i informacje.
Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie rokiem odnowy zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Bezpiecznej pracy!

Michael Majchrzak, wydawca
michael.majchrzak@trademedia.pl
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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Migracje układów sterowania maszyn
zależą od otwartości systemu
Podczas modernizacji sterowników i platform automatyki
należy rozważyć zwiększenie ich elastyczności i dodanie
nowych funkcji, przy jednoczesnej dbałości o koszty.
W artykule wyróżniono i opisano cztery kwestie związane
z wyborem sterowników.
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TARGI ITM

Biznes w erze cyfrowej
Targi ITM z planem dla przemysłu
Trwają przygotowania do kolejnej edycji targów ITM INDUSTRY EUROPE.
Wydarzenie – zgodnie z oczekiwaniami branży – odbędzie się jak w ubiegłych
latach późną wiosną. Hale targowe od 31 maja do 3 czerwca 2022 wypełnią
nowoczesne maszyny i urządzenia dla Przemysłu 4.0.
W tym roku to właśnie targi ITM INDUSTRY
EUROPE rozpoczęły sezon spotkań dla przemysłu. Było to pierwsze wydarzenie wystawiennicze dla tego sektora po kilkumiesięcznej
przerwie wywołanej pandemią. I było to bardzo dobre otwarcie, co w rozmowach potwierdzali zarówno wystawcy z kraju oraz z zagranicy, jak i zwiedzający ekspozycję profesjonaliści.
Prognozy dla najbliższej edycji targów są jeszcze bardziej obiecujące.

Oddech dla przemysłu

Eksperci zakładają, że w 2022 r. europejska gospodarka „odetchnie” w wyniku systematycznej likwidacji wąskiego gardła w przemyśle. To
optymistyczne prognozy także dla targów ITM
INDUSTRY EUROPE, którym ponownie będzie towarzyszyć hasło: Przemysł ery cyfrowej.
4
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– Dane z rynku potwierdzają, że robotyka przemysłowa i cyfryzacja mają się dobrze,
a wręcz w tych trudnych czasach to one pomogły
przetrwać wielu firmom. Dlatego z pewnością
na targach ITM tych tematów nie zabraknie. Od
kilku lat widać ogromne zainteresowanie automatyzacją, digitalizacją i robotyzacją wśród
zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Mamy już w planach nie tylko panele
dyskusyjne z największymi liderami tej branży,
ale także zróżnicowaną ekspozycję rozwiązań
i urządzeń dedykowanych inteligentnym fabrykom – zapowiada Anna Lemańska-Kramer,
dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Robotyzacja pnie się w górę

Cyfrowa fabryka łączy istniejącą technologię
produkcji z inteligentną technologią siecio-
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wych systemów komunikacji i przetwarzania danych. Wykorzystane w niej systemy
cyberfizyczne monitorują procesy i mogą
podejmować decyzje – to wizja cyfrowej fabryki, która na świecie powoli staje się faktem. Jak wynika z raportu „World Robotics
2021”, Międzynarodowej Federacji Robotyki,
w 2020 roku przedsiębiorstwa przemysłowe
na świecie zainstalowały 383,5 tysiąca robotów przemysłowych, co oznacza nieznaczny
wzrost (o 0,5%) w porównaniu z 2019. Aż 22
tysiące z tej liczby stanowią coboty. Wartość
wszystkich maszyn to około 13,2 miliarda
dolarów. Dzięki nowym wdrożeniom globalna liczba urządzeń wyniosła 3,015 miliona,
czyli o 10% więcej niż w poprzednim roku.
Najwięcej robotów (28%) w zeszłym roku zakupiły firmy z branży elektrycznej i elektronicznej. Co piąty trafił do zakładów motoryzacyjnych, co dziesiąty – do fabryk z sektora
metalowego i maszynowego.
– Z pewnością te trendy pokażemy na
targach. Zdajemy sobie sprawę, że w zakresie
robotyzacji w Polsce jest wiele do zrobienia,
a koszty związane z digitalizacją są wysokie.
Jednak – jeśli potwierdzą się plany rządu –
ulga na robotyzację będzie elementem pakietu
zmian legislacyjnych. Zgodnie z założeniami,
uprawni ona do odliczenia od podstawy opowww.controlengineering.pl

datkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na ten cel.
Trzymamy rękę na pulsie, obserwujemy aktualne rozwiązania. Do dyskusji na ten temat
zaprosimy decydentów w ramach programu
Kongresu Industry Next, którego pierwsza edycja w tym roku okazała się dużym sukcesem.
W kolejnej odsłonie tego wydarzenia także nie
zabraknie aktualnych możliwości finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw działających
w branży przemysłowej, planujących inwestycje w najnowsze technologie – dodaje Anna
Lemańska-Kramer.

Pomysł na 2022 r.

ITM INDUSTRY EUROPE to jedyna na taką
skalę ekspozycja pracujących maszyn w Polsce i prezentacja innowacyjnych rozwiązań
dla przemysłu. Sztandarowa oferta targów
to: obrabiarki do metali, automatyka przemysłowa, robotyka, narzędzia, odlewnictwo,
obróbka powierzchni, technologie addytywne, oprogramowanie czy metrologia przemysłowa.
W najbliższej edycji zaplanowano kontynuację strefy SMART FACTORY, bogatej
w inteligentne rozwiązania dla fabryk. To
wyjątkowa przestrzeń ekspozycyjna przygotowywana we współpracy z liderami rynku.
Z kolei dla pionierskich rozwiązań „w duchu” przemysłu 4.0, które przeszły już fazę testów, otwarta będzie STARTUP ZONE.
– Pomysł przestrzeni dla startupów
w branży przemysłowej zrodził się już w ubiegłym roku, jednak w najbliższej edycji planujemy go skutecznie rozwinąć i wcielić w życie.
Tym bardziej, że pojawia się coraz więcej
„młodych” inicjatyw, opartych na technologiach: digital twin, AI, Big Data czy 5G,
przeznaczonych dla firm działających w przemyśle. Chcemy umożliwić udaną premierę nowym aplikacjom, technologiom czy maszynom
i inicjować udane pomysły biznesowe – mówi
Anna Lemańska-Kramer.
Targi ITM INDUSTRY EUROPE potrwają od 31 maja do 3 czerwca 2022 r. na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie będzie można
jednocześnie zwiedzić ekspozycję: targów
Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, targów Kooperacji Przemysłowej
Subcontracting oraz Forum Odlewniczego
Focast. W pierwszym i drugim dniu targów
zaplanowano II edycję Kongresu Industry
Next.

www.controlengineering.pl

ROCKWELL AUTOMATION

Rockwell Automation finalizuje
zakup Flex Systems
Transakcja umożliwia poszerzenie oferty rozwiązań w zakresie inteligentnej
produkcji, opartych na natywnych aplikacjach chmurowych.
Firma Rockwell Automation ogłosiła finalizację zakupu Plex Systems, wiodącej platformy
inteligentnej produkcji stworzonej w środowisku chmurowym. Platforma Plex działa w
modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS)
i obejmuje zaawansowane systemy realizacji
produkcji oraz funkcje zarządzania jakością
i łańcuchem dostaw. Firma obsługuje ponad
700 klientów i wykonuje ponad 8 miliardów
transakcji dziennie. Firma Plex będzie częścią
segmentu operacyjnego ds. oprogramowania
i sterowania spółki Rockwell Automation, który zapewnia najlepszą na rynku ofertę sprzętu
i oprogramowania do projektowania, obsługi
i konserwacji systemów automatyzacji produkcji i zarządzania.
– To był doskonały moment na zakup
Plex Systems, z uwagi na to, że rośnie liczba
klientów, która przenosi swoje aplikacje przemysłowe do chmury – przyznaje Blake Moret,
prezes i dyrektor generalny Rockwell Automation. – Możliwości oprogramowania Plex
zostaną dodatkowo zwiększone dzięki dostępowi spółki Rockwell Automation do globalnego
rynku, know-how i zdolności do przekształcania danych w czasie rzeczywistym w praktyczne informacje. To pozwoli nam jeszcze lepiej
spełniać oczekiwania klientów, gdyż możemy
oferować rozwiązania, które są łatwe do wdrożenia, używania i utrzymania. Bardzo cieszymy się z zakupu firmy Plex i nie możemy się
doczekać przyjęcia jej pracowników w strukturach Rockwell Automation.
– Fakt, że spółka Rockwell Automation
jest liderem w zakresie transformacji przemysłowej i cyfrowej, a jej działalność ma duży
zasięg geograficzny i branżowy, sprawia, że
jest idealnym miejscem dla wszystkich dotychczasowych klientów, partnerów i pracowników Plex Systems – dodaje Bill Berutti, dyrektor generalny Plex Systems. – Z wielkim
entuzjazmem oczekujemy na zintegrowanie
naszego rozwiązania Plex Smart Manufacturing Platform z pakietem oprogramowania FactoryTalk firmy Rockwell Automation,
gdyż pozwoli to nam realizować cel, jakim jest
optymalizacja działalności naszych klientów

i urzeczywistnianie wizji inteligentnej produkcji.
Firma Plex generuje niesamowitą wartość
dodaną dla klientów działających w sektorach
zajmujących się wielkoseryjnym, wysoce powtarzalnym wytwarzaniem, jak choćby produkcja części samochodowych, metali, elektroniki, żywności i napojów czy komponentów
dla branży lotniczej. Natomiast zakupiona
wcześniej firma Fiix świadczy zaawansowane
usługi utrzymania natywnych aplikacji chmurowych i zarządzania nimi. To połączenie
sprawia, że aktualna oferta Rockwell Automation idealnie sprawdzi się w przypadku klientów z branży biotechnologicznej i pakowanych
towarów konsumpcyjnych, którzy przykładają
szczególną wagę do zgodności z wymogami
regulacyjnymi i spełniania wysokich oczekiwań klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ekologii wytwarzanych produktów.
HI-LEX, czołowy światowy dostawca
komponentów dla branży motoryzacyjnej, jest
klientem zarówno Plex Systems, jak i Rockwell
Automation.
– Wizja HI-LEX zakłada nieustanne dążenie do bycia światowej klasy producentem
poprzez dostarczanie na skalę globalną i w
optymalnym czasie wysokiej jakości produktów
w dobrej cenie – mówi dr Brad Semp, dyrektor
operacyjny HI-LEX. – Cieszymy się, że ci dwaj
wiodący w branży dostawcy łączą siły, ponieważ przyspieszy to naszą cyfrową transformację
i pomoże zrealizować wspomniany cel.
– Obserwujemy rosnące tempo wdrażania
rozwiązań chmurowych w sektorze przemysłowym. Wiele przedsiębiorstw ma jednak problemy z optymalną integracją tych rozwiązań ze
swoją działalnością operacyjną tak, aby zmaksymalizować korzyści i zminimalizować ryzyko
– twierdzi Kevin Prouty, wiceprezes IDC Energy and Manufacturing Insights. – Zakup firmy
Plex Systems wpisuje się w strategię Rockwell
Automation polegającą na dostosowywaniu się
do etapu, na którym znajdują się producenci,
i wdrażaniu systemów, które można skonfigurować zgodnie z określonymi potrzebami.
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NOWOŚCI

ROEQ

ROEQ zwiększa ładowność i udźwig
autonomicznych robotów mobilnych
ROEQ, światowy lider w dziedzinie mobilnego wyposażenia robotycznego (MRE), wprowadza na rynek dwa nowe
moduły górne oraz towarzyszące im akcesoria. Zwiększają one ładowność i udźwig autonomicznych robotów
mobilnych (AMR) tworzonych przez lidera branży – Mobile Industrial Robots (MiR). Dzięki nowemu modułowi ROEQ
TMS-C1500 robot mobilny MiR1350 po raz pierwszy będzie w stanie transportować ładunki ważące nawet 1500 kg.
Powszechne niedobory pracowników i wysokie wzrosty w sektorze handlu elektronicznego
wywierają ogromną presję na magazyny, logistykę i zakłady produkcyjne, w celu maksymalizacji istniejących inwestycji w automatyzację.
Zwiększanie przepustowości i produktywności w obszarze transportu towarów pozwala
zrealizować więcej zadań mniejszym kosztem.
Poprzez zwiększenie ładowności robotów mobilnych (AMR) i ich elastyczności
w zakresie podnoszenia, opracowane przez
specjalistów ROEQ dwa nowe, górne moduły i towarzyszące im akcesoria pozwalają ich
użytkownikom osiągnąć zaplanowaną wydajność oraz pokonać problemy związane z niedoborem pracowników. Wszystko to przy
jednoczesnym uniknięciu konieczności dodatkowych inwestycji w automatykę.
Rozwiązania ROEQ są dostępne w Polsce
w ofercie partnera – firmy ASTOR.

ROEQ TMS-C1500 zwiększa
ładowność robotów mobilnych

W połączeniu z nowym wózkiem półkowym
S-Cart1500W, nowy moduł górny ROEQ
TMS-C1500, zdolny do obsługi całkowitego obciążenia wynoszącego nawet 1500 kg,
znacznie zwiększa ładowność robotów mobilnych firmy MiR: MiR500, MiR600, MiR1000
i MiR1350.
Dzięki nowemu modułowi ROEQ TMS-C1500, roboty mobilne MiR 1000 lub
MiR1350 będą w stanie transportować ładunki nawet do 1500 kg, co pozwoli na ich
zastosowanie w aplikacjach o wyższej niż
kiedykolwiek wcześniej ładowności. W przypadku robotów mobilnych MiR500 i MiR600,
TMS-C1500 pozwoli na obsługę obciążeń
wynoszących do 800 kg, co oznacza znaczący
wzrost w porównaniu do 400 kg – maksymalnego obciążenia obsługiwanego przez inne
systemy mobilnego wyposażenia dla tych
dwóch robotów MiR.
6
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Dzięki wyeliminowaniu potrzeby stosowania stacji dokującej, TMS-C1500 może precyzyjnie podnosić i opuszczać wózek półkowy
w wolnej przestrzeni. Gwarantuje to, że robot
mobilny nigdy nie będzie pozostawiony bezczynnie. Może po prostu opuścić wózek i natychmiast udać się po nowy.
– Standaryzowane rozwiązania MRE
od ROEQ zaprojektowano w taki sposób, aby
uwolnić pełną moc i potencjał robotów AMR
dla firm każdej wielkości. Najnowsze dodatki
z naszej rodziny produktów są tego dowodem –
podkreśla Michael Ejstrup Hansen, Dyrektor
Zarządzający ROEQ. – TMS-C1500 zwiększa
możliwość obciążenia użytkowego autonomicznych robotów mobilnych. Umożliwia ich
użytkownikom zmianę przeznaczenia robotów
i wykorzystanie ich do transportu większych
i cięższych przedmiotów. Zapewnia to znaczne
oszczędności, szybszy zwrot z inwestycji i obniżenie całkowitego kosztu posiadania w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Nie widzieliśmy żadnych innych standardowych rozwiązań
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MRE dla robotów mobilnych MiR, które charakteryzowałyby się takimi możliwościami
w zakresie ładowności.
Moduł TMS-Cart1500 wraz z S-Cart1500W umożliwia robotowi AMR obsługę wielu różnych rodzajów i rozmiarów ładunków. Dzięki powierzchni ładunkowej większej
niż paleta amerykańska, wózek ma zwiększoną
stabilność przechyłu. Z kolei kółka rozmieszczone w większej odległości od siebie umożliwiają jego bezpieczne zastosowanie.
www.controlengineering.pl

wać w interfejsie MiR. Pozwala to na szybkie
i spójne zastosowanie aplikacji do stworzenia
stabilnej konfiguracji AMR na obszarze całego
zakładu.
ROEQ Assist oferuje również wstępnie
zdefiniowane zakresy przestrzeni roboczej,
aby jeszcze bardziej ułatwić konfigurację systemu robota AMR. Ponadto ROEQ zapewnia
strefy bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb
zgodnych z urządzeniami ROEQ. W przypadku wózków ROEQ strefy te są aktywowane automatycznie przez górny moduł, umożliwiając
robotowi bezpieczną, efektywną nawigację.

ROEQ

Rozszerzone opcje
zautomatyzowanego
podnoszenia

Firma ROEQ wprowadziła na rynek także
moduł górny TML200 o skoku 40 mm. Może
on podnosić ładunki przenoszone przez robota typu MiR250. Ten wszechstronny dodatek
z rodziny modułów górnych ROEQ może nie
tylko podnosić i transportować skrzynie, lecz
także palety, regały i wózki półkowe ROEQ.
Dodatkowe akcesoria wspierające szeroki
zakres zastosowań – takie jak podnoszenie
i opuszczanie za pomocą oznaczeń kodów
kreskowych (regał paletowy PR250), podnoszenie i opuszczanie na wolnej przestrzeni
(wózek S-Cart300L Cart) oraz podnoszenie
ładunków o nierównym dnie, np. półpalet
(TML200 Forks) – pozwalają wykorzystać
robota MiR250 na znacznie więcej sposobów
niż dotychczas, eliminując często konieczność
dodawania droższych rozwiązań, takich jak
podajniki. Ponadto TML200 jest wyposażony
w funkcję czujnika odbioru ładunku, która
zapobiega pobieraniu dodatkowego ładunku,
gdy TML200 jest już załadowany.
W ROEQ zdajemy sobie sprawę, że w obiektach magazynowych i logistycznych istnieje potrzeba, by zrobić o wiele więcej przy mniejszym
nakładzie środków. Opracowujemy więc rozwiązania MRE, które pozwalają sprostać temu
wyzwaniu – wyjaśnia Michael Ejstrup Hansen.
– Rozwiązania ROEQ są korzystne z perspektywy zysków, wydajności, przepustowości i bezpieczeństwa. – dodaje i zauważa, że wszystkie
www.controlengineering.pl

nowe produkty są dostarczane z oprogramowaniem ROEQ Assist.

Bezpośredni interfejs
z robotami firmy MiR

Oprogramowanie ROEQ Assist jest niezbędnym elementem procesu tworzenia kompletnego, ustandaryzowanego i profesjonalnego
zastosowania robota AMR. Zaprojektowane
z myślą o uproszczeniu integracji, zwiększeniu
produktywności i usprawnieniu konfiguracji,
oprogramowanie ROEQ Assist ładuje wstępnie zakodowane zadania bezpośrednio do
robota MiR. Można je następnie modyfiko-

ROEQ opracowuje mobilne wyposażenie
robotyczne (MRE), które skutecznie wypełnia lukę między magazynem a produkcją,
pozwalając na pełną automatyzację logistyki
wewnętrznej. Założona w 2017 roku firma
ROEQ jest w 100% własnością duńską, a większość dostarczanych do niej komponentów
pochodzi od dostawców z terenu Danii. Oferta
ROEQ w zakresie modułów górnych, wózków,
regałów oraz podnośników i rolek sprawia,
że robot MiR może podnosić, transportować
i opuszczać wózki lub palety z umieszczonymi
na nich przedmiotami bez udziału człowieka.
Urządzenia ROEQ wykorzystywane są w przemyśle, opiece zdrowotnej i logistyce. Obecnie
ROEQ opracowuje, produkuje, a następnie
sprzedaje swoje produkty w prawie 40 krajach
za pośrednictwem ponad 100 dystrybutorów.
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TRANSFORMACJA CYFROWA
Andrzej Niziołek, Sr. Regional Director Eastern Europe Veeam

Bezpieczeństwo transformacji
cyfrowej na skalę przemysłową
Przemysł należał do najbardziej dotkniętych branż w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19.

W

wielu zakładach przemysłowych zmniejszenie zatrudnienia i obniżony popyt na
produkty spowodowały spowolnienie
produkcji lub nawet jej zatrzymanie. Pomimo szumu wokół Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk w ostatniej dekadzie, pandemia ujawniła
brak odporności organizacji, które nie dokonały dotąd transformacji cyfrowej. W miarę wychodzenia z pandemii firmy
starają się zwiększyć produkcję, ale wciąż stoją przed nimi wyzwania nie do przeskoczenia. Należą do nich globalny niedobór mikroprocesorów i układów scalonych, który zahamował
rozwój produkcji, zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz zwiększone natężenie ataków ransomware, które zagrażają transformacji cyfrowej (DX) w branży produkcyjnej.

Ponowne rozgrzewanie transformacji
cyfrowej w przemyśle

Jak wynika z raportu Veeam Data Protection Report 2021,
firmy produkcyjne (w skali globalnej) niemal dwukrotnie częściej niż przedsiębiorstwa z innych branż wstrzymywały swoje
inicjatywy w zakresie technologii cyfrowych DX – aż 1 na 10
w porównaniu do średniej wynoszącej 5%. Jednak dla większości producentów wyzwania związane z pandemią sprawiły,
że potrzeba transformacji cyfrowej stała się bardziej widoczna.
Ci, którzy wcześniej nie inwestowali w Przemysłowy Internet
Rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI) i/lub automatyzację,
dostrzegli potrzebę wdrożenia takich technologii, aby utrzymać produkcję w trybie online, a jednocześnie sprawić, aby
miejsca pracy były w pełni bezpieczne pod względem sanitarnym i epidemiologicznym.
Salesforce w swoim raporcie „State of Manufacturing”
podaje, że technologie chmurowe w dużym stopniu wiążą się
z gotowością na przyszłość. Producenci „dobrze przygotowani” są 2,2 razy bardziej skłonni przenieść swoje systemy operacyjne i sprzedaż do chmury i 2,5 razy bardziej przychylni do
pełnej migracji określonych systemów o krytycznym znaczeniu dla biznesu, takich jak systemy planowania finansowego
lub popytu. Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych możliwości, optymalizacja zasobów i skrócenie czasu uzyskania
przychodów to tylko niektóre z korzyści.

Polski rynek na fali wznoszącej

Ten ogólny trend jest widoczny również w Polsce, ponieważ
branża produkcyjna jest jedną z głównych branż w naszym
kraju, która odczuła skutki cyfrowej transofrmacji już w czasach przed pandemią. Z raportu Ernst & Young (EY) na temat
8
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cyfrowej transformacji w Polsce wynika, że 57% lokalnych
firm przyspieszyło transformację w czasie pandemii, a co piąta
z nich uważa, że transformacja jest już zaawansowana w ich
organizacjach. Jednak dla 27% respondentów DX to przede
wszystkim inwestycja w technologię, a nieco mniejszy odsetek (25%) deklaruje, że jest to proces transformacji firmy
wykraczający poza rozwiązania technologiczne. Jeśli DX jest
napędzany lokalnie, to najbardziej dynamiczna transformacja
ma miejsce w działach księgowości, sprzedaży i obsługi klienta – obszarach charakteryzujących się najniższym poziomem
automatyzacji, ale generujących wzrost biznesu. Wpływ ten
widać w rankingu przeprowadzonym dla Europy Wschodniej: największą wartość dodaną generowaną przez sektor
ICT w Europie Wschodniej ma Polska – ponad 20 mld euro
w 2019 roku, znacznie wyprzedzając Rumunię (12,3 mld euro)
i Czechy (11,9 mld euro), które zajmują drugie i trzecie miejsce, przy czym szacuje się, że Polska nadal pozostaje liderem
w dziedzinie ICT w regionie.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że globalny niedobór
mikroprocesorów zahamował produkcję w wielu fabrykach
– ich producenci obniżyli nakłady z powodu zmniejszonego zapotrzebowania, a teraz starają się zrobić co w ich mocy,
aby zaspokoić nagły wzrost popytu. Choć jest to chwilowe
utrudnienie, łańcuchy dostaw również zostały zakłócone,
ponieważ na granicach państw wprowadzono ograniczenia
w przemieszczaniu się, co uniemożliwiło płynny ruch towarów między krajami. Jednocześnie, w związku z ograniczeniami nałożonymi na detalistów i magazyny, gwałtownie wzrosło
zapotrzebowanie na dostawy do domu i odbiór osobisty. Wymusiło to na organizacjach produkcyjnych dostosowanie się
do nowych warunków i przyjęcie podejścia opartego na danych – z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych narzędzi
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i analityki, aby
mieć dostęp do informacji o produktach w czasie rzeczywistym i móc dostarczać je klientom na czas.
Wszystko to wskazuje na konieczność inwestowania
w projekty DX, które w dużej mierze opierają się na danych,
automatyzacji i IoT (Internet Rzeczy). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą osiągnąć produktywność i wydajność na wysokim poziomie. Choć transformacja cyfrowa jest nieunikniona,
to jednak istnieje pewne zagrożenie, które może być trudne do
przeskoczenia – ransomware. Faktem jest, że jeśli przyspieszenie DX nie jest wspierane przez nowoczesną strategię ochrony
danych, firmy produkcyjne będą coraz częściej celem ataków
i mogą stać się łatwym łupem dla cyberprzestępców specjalizujących się w atakach typu ransomware.
www.controlengineering.pl

Dekonstrukcja ryzyka

W ciągu ostatniego roku cyberprzestępczość wkroczyła na
zupełnie nowy poziom – poleganie na systemach opartych na
chmurze i pracy zdalnej otworzyło furtkę dla hakerów. Według Canalys, tylko w 2020 roku skradziono 30 miliardów
rekordów danych – to więcej niż w ciągu poprzednich 15 lat
łącznie. W 2021 r. wstrząs wywołany ransomware był szczególnie mocno odczuwalny przez producentów, ponieważ to
właśnie ich na celownik wzięli przestępcy i w wyniku ataków
wyciągnęli od znanych przedsiębiorstw spore sumy pieniędzy. Co więcej, z badań firmy Veeam wynika, że producenci
częściej niż inne branże doświadczają przestojów w działaniu
aplikacji – 63% dyrektorów ds. produkcji zgłosiło co najmniej
jeden taki incydent w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Biorąc pod
uwagę nieustanne zagrożenia i przestoje w działaniu aplikacji,
przedsiębiorcy mają spory orzech do zgryzienia, który może
obniżyć ich produktywność. Oczywiste jest więc to, że potrzeba nowoczesnej ochrony danych stała się koniecznością.
Dobra wiadomość jest taka, że znajduje to odzwierciedlenie w globalnych planach inwestycyjnych producentów. Z badań firmy Veeam wynika, że jako branża przemysłowa producenci coraz aktywniej inwestują w usługę DRaaS (Disaster

Recovery as a Service), a statystyki pokazują, że już 56% z nich
korzysta z tego rozwiązania. DRaaS jest obecnie kluczową metodą ochrony przed ransomware. Co więcej, producenci wierzą w tworzenie kopii zapasowych – 54% z nich stosuje najlepsze praktyki w zakresie tworzenia kopii zapasowych i ochrony
danych. Nie jest to zaskakujące w przypadku branży, w której
liczy się przede wszystkim wydajność i produktywność.
Pandemia przyniosła wielopłaszczyznowe wyzwania,
od zakłóceń w łańcuchu dostaw po spadek podaży układów
krzemowych, aż po ciągłe zagrożenie oprogramowaniem
ransomware. W miarę jak producenci będą starali się wyjść
z pandemii silniejsi, ochrona danych będzie istotnym filarem
inwestycji. Stawka jest wysoka w przypadku organizacji przyjmujących i wdrażających wysoce zautomatyzowane systemy,
podłączone urządzenia oraz wykorzystujących systemy i aplikacje do zarządzania operacjami oparte na chmurze. Cyfrowa
transformacja produkcji musi zatem opierać się na strategiach
nowoczesnej ochrony danych, które umożliwiają organizacjom tworzenie kopii zapasowych, ochronę i przywracanie
danych w środowiskach chmurowych, wirtualnych, SaaS, Kubernetes i fizycznych w dowolnym momencie.
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Integratorzy
systemów

automatyki

Dodatek do:

FIRMA PREZENTUJE
KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Te młode spółki dostarczają
rozwiązania dla nowoczesnych
fabryk w Polsce i na świecie.
„Sprawdziły się we współpracy
z biznesem”
Prawie 90 młodych spółek znajdziemy w „Radarze Innowacji Przemysłu 4.0”. To katalog firm
z ofertą dla przemysłu z Polski i Finlandii, które uzyskały rekomendacje m.in. od wiodących
funduszy inwestycyjnych czy akceleratorów.

P

ublikacja, którą Państwu prezentujemy, zwraca uwagę na
know-how i lokalny talent, na firmy ciągle na początku drogi,
ale już doświadczone i sprawdzone we współpracy z biznesem – tłumaczy Bartosz Józefowski, wicedyrektor ds. Przemysłu 4.0
w Krakowskim Parku Technologicznym.
Jak podkreśla, publikacja jest „książką telefoniczną” polskiego przemysłu, po którą sięgamy, jeśli chcemy znaleźć dostawcę
technologii, partnera do współpracy lub innowacyjnego projektu.

Od 5G przez Big Data, AR/VR aż po druk 3D
Spółki prezentowane w „Radarze” zostały podzielone według 15
tagów technologicznych oraz 14 obszarów biznesowych. To drugie
kryterium jest szczególne przydatne dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy szukają rozwiązań np. dla konkretnego działu w firmie. W publikacji znajdziemy więc innowacje z obszarów od smart
city i smart building, przez kontrolę jakości, logistykę i magazynowanie, utrzymanie ruchu, a także innowacje dla firm w zakresie cybersecurity, szkoleń, sprzedaży czy obsługi klienta.
• Znajdź dostawcę innowacji dla swojej fabryki. Raport można
przeglądać lub pobrać na stronie: www.hub4industry.pl/radar
Wszystkie firmy zostały sprawdzone i mają na swoim koncie
zakończone sukcesem wdrożenia m.in. u takich klientów, jak Siemens, PGE, Allegro, Onet, Skanska, Philips i wiele innych. Potwierdzają to rekomendacje, które uzyskały od akceleratorów, funduszy
inwestycyjnych i innych instytucji otoczenia biznesu. W sumie 23
przedstawicieli ekosystemu wsparcia innowacji przemysłowych
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współtworzyło razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym
„Radar Innowacji Przemysłu 4.0”, udzielając rekomendacji spółkom, które znalazły się w wydawnictwie. Oznacza to, że w toku
współpracy, realizowania różnych działań i projektów, młode
firmy zasłużyły na nominację.

Giganci już do Was dotarli
Twórcy „Radaru Innowacji Przemysłu 4.0” podkreślą, jak ważne
dla rozwoju lokalnej gospodarki jest nawiązywanie partnerstw być
może z mniejszymi firmami, ale nierzadko generującymi wartość dodaną np. poprzez bardziej elastyczne i dopasowane podejście.
– Giganci i liderzy rynku na pewno już do Was dotarli. Korzystając z dostawcy, który być może ma słabsze referencje, ale za to
większą elastyczność, budujemy lokalny ekosystem innowacji –
przekonuje Bartosz Józefowski.

Radar Innowacji Przemysłu 4.0
Wydawcą „Radaru Innowacji Przemysłu 4.0” jest Krakowski Park
Technologiczny, a realizatorem hub4industry Digital Innovation Hub
we współpracy z KPT ScaleUp. Partnerzy Główni: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Business Finland. Patroni Honorowi: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, PARP. Patronat: Startup Poland.
• Znajdź dostawcę innowacji dla swojej fabryki. Raport można
przeglądać lub pobrać na stronie: www.hub4industry.pl/radar

www.controlengineering.pl

Znajdź innowacje
dla swojej fabryki

Przeglądaj lub pobierz za darmo:

www.hub4industry.pl/radar
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Control Engineering

Liczba nadzorowanych
pracowników
26 do 100

powyżej 100

1%

6 do 25

6%

Studium napędów 2021

17%
42%

Dobór serwonapędów i napędów krokowych.

34%

1 do 5

brak

58%

specjalistów
ds. automatyki
zajmuje
stanowiska kierownicze; średnia
liczba pracowników zarządzanych
przez tych respondentów wynosi 10

70%

użytkowników
końcowych
potrzebuje
lub jest zainteresowanych
możliwościami zdalnego
monitorowania oprogramowania
sterownika

580

tys. PLN: średnie
szacowane
wydatki na napędy
o zmiennej prędkości typu ac/dc,
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Źródło: Control Engineering 2021
Motor Drives Study

>60%

Badania Control Engineering
obejmują kilka tematów
badawczych każdego roku.
Wszystkie raporty są dostępne na
stronie www.controlengineering.pl
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3. Wydatki: Oszacowano, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy na produkty z zakresu serwonapędów i/lub napędów krokowych wydano
średnio około 393 000 PLN; 20% respondentów zgłosiło wydatki przekraczające 420 000
PLN.

1. Zastosowania: Serwonapędy i/lub napędy krokowe są zazwyczaj dobierane do nowych
aplikacji (87%), a także podczas modernizacji
(67%) i wymiany napędów (64%).

4. Istotne czynniki: Podczas oceny serwonapędów i/lub napędów krokowych najważniejszymi czynnikami, według respondentów,
są: dokładne pozycjonowanie (97%), dokładne
sterowanie prędkością i momentem obrotowym (97%) oraz oprogramowanie do doboru
wielkości silnika i dostrajania (81%).

2. Zakupy: Sześciu na dziesięciu respondentów preferuje zakup sterowników serwonapędów i/lub napędów krokowych w postaci
dopasowanych jednostek; 12% woli kupować je
jako oddzielne jednostki, a 28% nie ma preferencji.

5. Preferencje dotyczące zamawiania:
Większość (87%) respondentów woli zamawiać standardowe serwonapędy i/lub napędy
krokowe z półki niż napędy projektowane na
zamówienie (3%); 10% nie ma preferencji.
CE

Stosowane typy sterowania serwonapędami
i napędami krokowymi
89%

Pętla zamknięta
Sterowanie z modulacją
szerokości impulsu

użytkowników końcowych kupuje
lub określa roboty, systemy
wykrywania robotów lub systemy
wizyjne oraz czujniki robotów.
Źródło: Control Engineering 2021
Robotics Study
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46%

respondentów badania
Control Engineering
2021 Motor Drives Study kupi, rozpocznie dobór, będzie używać lub
planuje używać serwonapędów i/lub napędów
krokowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Poniżej przedstawiamy pięć kluczowych wniosków wynikających z badania rynku dotyczącego napędów serwo i/lub napędów krokowych:

52%

AC (komutacja
sinusoidalna)

51%

Pętla otwarta (tylko dla
silników krokowych)
Szczotkowy,
prąd stały
Bezszczotkowy,
prąd stały
(komutacja trapezowa)

45%

38%

37%

Respondenci najczęściej stosują sterowanie napędami serwo i/lub krokowymi w pętli
zamkniętej, a w dalszej kolejności sterowanie z modulacją szerokości impulsu, sterowanie
prądem przemiennym oraz sterowanie w pętli otwartej.
Źródło: Control Engineering
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BERGMAN ENGINEERING

Rośnie rola kobiet w świecie inżynierów
Z badań Bergman Engineering wynika, że zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich w największych
przedsiębiorstwach w Polsce wynosi już 15-16%. Co więcej, na tle pozostałych dużych krajów europejskich,
mamy największy odsetek pań wśród naukowców i inżynierów (49%). Choć nadal istnieją spore dysproporcje
pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, wyjątkiem jest branża informatyczna, gdzie różnica wynosi raptem
130 zł brutto.

K

obiety w Polsce stanowią 52% populacji, niemniej ich
udział w rynku pracy wynosi 44%, wynika z opublikowanego we wrześniu 2021 roku raportu firmy McKinsey&Company. Tymczasem, gdyby w pełni wykorzystać ich
potencjał, PKB Polski mogłoby być o 9% wyższe. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie.
– Dobra wiadomość jest taka, że udział kobiet na rynku pracy będzie
się zwiększać. Z raportu „Kobiety na Politechnikach 2021” wynika, że już
dziś 58% ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Na uczelniach technicznych jest już 36% pań, a na kierunkach ściśle inżynierskich – 13% pań.
Kobiety stanowią też 15% studentów kierunków informatycznych – mówi
Paulina Schodowska, Head of Talent Acquisition z Bergman Engineering.
Poza tym, według danych Eurostatu, w Polsce mamy najwyższy spośród dużych krajów Europy odsetek kobiet wśród naukowców i inżynierów (49%). Więcej od nas mają jedynie małe kraje takie, jak: Litwa, Łotwa
czy Irlandia. Z kolei mniej specjalistek ma np. Wielka Brytania (40%)
i Niemcy (zaledwie 29%).

Kim jest współczesna kobieta inżynier?

Kobiety, które realizują się na stanowiskach inżynierskich czy w branży
high tech pochodzą zazwyczaj z dużego lub średniego miasta, mają po
25-45 lat i posiadają wykształcenie wyższe, choć w 53% nie jest ono tożsame z wykonywanym przez nie zawodem. Pracę zaczynają zwykle przed
ukończeniem studiów (73%) i rzadko mają problem, żeby ją znaleźć. Zatrudnione są na pełny etat na czas nieokreślony. Tak wynika z raportu
Smart Portret – Profesjonalistka High Tech 2020 wg Perspektywy Women in Tech.

Gdzie pracują polskie inżynierki?

Sytuacja na rynku pracy zmienia się i udział kobiet w branżach technicznych z roku na rok rośnie. Początkowo zwiększyło się zatrudnienie
kobiet w budownictwie, szczególnie w działach projektowych na stanowiskach inżynier i projektant, gdzie duże znaczenie mają dokładność
i skrupulatność. W dalszej kolejności różnorodność struktury docenili
pracodawcy z obszaru logistyki i firm produkcyjnych.
Jak dodaje Paulina Schodowska: – Z przeprowadzonych przez nas badań na grupie TOP8 firm w Polsce pod względem osiąganych przychodów
wynika, że udział w zatrudnieniu kobiet na stanowiskach stricte inżynierskich w największych przedsiębiorstwach wynosi nawet 15-16%. Szczególnie branża IT zaciera różnice względem płci i jest bardzo otwarta na kobiety. Niestety trend ten nie jest aż tak widoczny w innych sektorach. Kobietom
nadal przeszkadzają utarte modele, tymczasem powinnyśmy przestać bać
się „wyceniać” na równi z mężczyznami.
Dla przykładu, w takiej firmie jak SKANSKA, co czwarty inżynier
to kobieta. W Sushi&Food Factor, jednej z największych w Europie firm
www.controlengineering.pl

zajmujących się produkcją dań gotowych, kobiety stanowią ok. 80% zarządzającej kadry inżynierskiej. Jak mówi Joanna Andziak-Grzywacz,
dyrektor zakładu produkcyjnego: – Na przestrzeni ostatniej dekady udział
kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce zwiększył się dwukrotnie.
Wiele badań dowodzi, że obecność pań na najwyższych szczeblach przyczynia się do osiągania przez przedsiębiorstwo konkretnych korzyści ekonomicznych, w tym lepszych wyników finansowych. Poza tym kobiety
menedżerowie wykazują bardzo wysokie umiejętności jeżeli chodzi o motywowanie pracowników i wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom co do
miejsca pracy.
Poza tym szacuje się, że kobiety w Polsce stanowią już 30% specjalistów w branży IT, wynika z danych NoFluffJobs (czerwiec 2021). Najwięcej jest testerek (16%), specjalistek od frontendu i backendu (po 12%).
Wśród pań znajdziemy także m.in. Full Stack Developerki, specjalistki od
UX/UI i Project Managerki (po 8%).

Nadal brak balansu między płacami

Ogółem średnia wynagrodzeń kobiet wynosi 5629 zł wobec 7255 zł
mężczyzn. Poziom zarobków uzależniony jest od branży, stażu pracy czy
miejsca zatrudnienia. Zgodnie z danymi Sedlak&Sedlak, w przypadku
technologii informatycznych, kobiety zarabiają średnio 7 287 zł, a mężczyźni – 8 953 zł. W przypadku przemysłu lekkiego to stosunek 6360 zł
do 7229 zł. Podobnie wygląda sytuacja w przemyśle ciężkim, gdzie kobiety zarabiają średnio 6282 zł a mężczyźni 7181. Spora dysproporcja jest
też w telekomunikacji – 6140 w stosunku do 8112. Z analizy tych danych
wynika zatem, że mężczyźni zarabiają średnio od 1000 do 2000 zł miesięcznie więcej. – W tym miejscu warto jednak przytoczyć dane podane
na początku 2021 roku przez Wynagrodzenia.pl. Zgodnie z nimi, w przeciwieństwie do większości branż, luka płacowa między kobietami a mężczyznami w przypadku informatyki jest niezauważalna i wynosi raptem
130 zł brutto. To 4550 zł w przypadku kobiet i 4680 u mężczyzn – dodaje
Paulina Schodowska.
Inżynieria to branża, w której liczebnie dominują mężczyźni, jednak
kobiet w informatyce i sektorze high-tech jest z roku na rok coraz więcej.
Choć tempo tej zmiany eksperci określają jako „pełzającą rewolucję”, te
zmiany dokonują się. – Inicjatorami są nie tylko panie, ale i przedsiębiorcy,
który wiedzą, jak ważna jest umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się rynku oraz jest różnorodność w prowadzeniu biznesu - co ma
bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki finansowe – podsumowuje
Joanna Andziak-Grzywacz.
Źródło: Bergman Engineering
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TOP 7 zawodów inżynierskich,
które zagwarantują atrakcyjne zarobki
i stabilne zatrudnienie
Eksperci z Bergman Engineering zbadali TOP 7 zawodów inżynieryjnych, które w perspektywie najbliższych
lat będą gwarantować atrakcyjne zarobki i stabilne zatrudnienie. Wśród nich znaleźli się specjaliści
o kompetencjach niezbędnych do przeprowadzania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw do Przemysłu 4.0.
Firmy, które nie będą chciały wypaść z obiegu, będą musiały mieć na pokładzie takich ekspertów.

W

edług raportu firmy MarketsandMarkets, rynek rozwiązań dla Przemysłu
4.0 ma wzrosnąć do 156,6 mld dolarów
w 2024 roku (dla porównania, w 2019 r.
jego globalną wartość szacowano na 71,7
mld dolarów). Tomasz Szpikowski z Bergman Engineering
twierdzi, że liczba ta będzie zwiększać się, bo 2022 rok będzie
czasem odmrażania inwestycji i wdrażania nowych projektów. To z kolei wygeneruje wzrost zatrudnienia inżynierów,
na których zapotrzebowanie w Polsce, zgodnie z raportem
„Kompetencje 4.0”, który na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowało Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ma
zwiększyć się o 20%. Eksperci Bergman Engineering zbadali
więc, które konkretnie zawody inżynieryjne w perspektywie
najbliższych lat będą gwarantować atrakcyjne zarobki i stabilne zatrudnienie.
– Z jednej strony mamy obszary bardziej klasyczne, jak
inżynieria materiałowa. Z drugiej specjalizacje, bez których
współczesny świat biznesu, produkcji czy obsługi klienta miałby ogromny problem. Mowa o danych. Wystarczy spojrzeć na
rynek Data Science, który według portalu towardsdatascience.
com w ciągu zaledwie 6 lat, w okresie 2013-2019, urósł o 344%.
W związku z pandemią mówi się już o tym, że w ciągu kolejnych 5 lat przychody z tego tytułu wzrosną o 40% – omawia
Tomasz Szpikowski.

1. Data Analyst
Specjaliści na pozycji Data Analyst są rozchwytywani przez
pracodawców. Tworzą oni ogromną wartość dodaną dla firm,
w których pracują. Analitycy danych odpowiedzialni są za
zbieranie oraz bezpieczne składowanie danych, kontrolowanie
jakości i oczyszczanie zebranych informacji. Do obowiązków
analityka należy także łączenie danych z różnych źródeł. Ogranicza on także zbiór danych do niezbędnych charakterystyk,
aby przyspieszyć późniejszy proces analizy. Data analyst analizuje przeszłe zdarzenia, odpowiada na pytania „co się stało?”
i „dlaczego to się stało?”.
14
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Zarobki analityków danych różnią się w zależności od
sektora gospodarki, w którym są zatrudnieni. Już dziś
kandydat na stanowisku juniorskim może liczyć na
6100 zł brutto/mies. (dane gowork.pl). Sytuacja zmienia
się diametralnie dla kandydatów, którzy mają za sobą
2–3 lata doświadczenia. Z danych No Fluff Jobs wynika,
że na średnim szczeblu zarobki wahają się od 8000
do ponad 16 000 zł brutto/mies. (B2B) lub 7200 do
12600 zł brutto/mies. (UoP). Różnice wynikają z poziomu
umiejętności i poznanych przez kandydata technologii.
Na stanowisku seniorskim analitycy zarabiają średnio
21 000 zł brutto/mies.

2. Data Scientist
Stanowisko Data Scientist wymaga podobnych kompetencji jak w przypadku Data Analysta. Data Scientist musi jednak posiadać dodatkowe umiejętności z zakresu algorytmów
uczenia maszynowego oraz inżynierii oprogramowania (software engineering). Data Scientist oraz analityk danych bazują w swojej pracy na tych samych danych. W przeciwieństwie
do analityka, Data Scientist wykorzystuje te dane, aby określić
prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń i na jego podstawie
pomaga firmie wybrać optymalną strategię działania.
Zarobki Data Scientistów są większe niż analityków
biznesowych, w Polsce wahają się w przedziale
9000 – 18 000 zł brutto/mies., dla mniej doświadczonych
kandydatów. Doświadczone i utalentowane osoby mogą
liczyć na zarobek ponad 21 000 zł brutto/mies. (dane No
Fluff Jobs).

3. Specjalista AI
Specjalista AI to stosunkowo nowe stanowisko na rynku pracy.
W raporcie Linkedin „Emerging Jobs Report 2020” zajęło ono
1 miejsce pod względem wzrostu zatrudnienia we wszystkich
sektorach. Rosło ono o przeciętnie 74% rocznie przez ostatnie 4 lata. Pod terminem Specjalista AI może kryć się kilka
www.controlengineering.pl

różnych tytułów, z których każdy cechuje się bardzo specyficznym zestawem umiejętności. AI Researcher, AI Engineer, AI
Analyst to osoby, które zajmują się zupełnie różnymi od siebie
problemami, ale każdy z nich nadal jest ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Specjaliści pracujący w tym obszarze
zajmują się między innymi:
•
•

•

tworzeniem i implementacją inteligentnych chatbotów,
rozwiązywaniem problemów zarówno biznesowych, jak
i naukowych przy użyciu przetwarzania języka naturalnego (NLP – natural language processing), rozpoznawania
obrazów i tekstu,
optymalizowaniem procesów i automatyzacją w różnych
sektorach gospodarki przy pomocy uczenia głębokiego
(Deep learning).

Według wyliczeń specjalistów z Bergman Engineering,
płace specjalistów AI wahają się między 18 000 a 28 000 zł
brutto/mies.

4. Machine Learning Engineer
Stanowisko inżyniera uczenia maszynowego jest często mylone
ze stanowiskiem Data Scientist, Business Analyst czy też Data
Engineer. Machine Learning Engineer pracuje w zespole Data
Science u boku wcześniej wymienionych specjalistów. Nie skupia się on jednak na samej budowie modelu, jak to jest w przypadku Data Scientista, a skupia się on na wdrożeniu teorii w życie, w środowisku produkcyjnym. Machine Learning Engineer
buduje i ulepsza produkt, tak aby jak najlepiej spełnić oczekiwania konsumenta. Osoba na tym stanowisku musi dobrze rozumieć cały ekosystem – miejsce gdzie produkt będzie wdrożony
oraz źródła danych zarówno wejściowych i wyjściowych.
Ze względu na wymaganą ekspertyzę i doświadczenie,
przeciętne zarobki na tym stanowisku wynoszą około
22 000 zł brutto/mies. (dane No Fluff Jobs).

5. Materials Engineers
Polski przemysł wchodzi w fazę intensywnego rozwoju. Inżynieria materiałowa jest jednym z filarów postępu technologicznego. Bez coraz to lepszych materiałów nie ma możliwości
zbudowania nowocześniejszych, bardziej innowacyjnych maszyn. W Polsce rozpoczyna się złota era dla inżynierów materiałowych. Materials Engineer to specjalista, dzięki któremu
rozwija się przemysł i produkcja. Inżynierowie materiałowi
prowadzą badania nad nowymi tworzywami, testują je i nadają im odpowiednie właściwości chemiczne oraz fizyczne, aby
umożliwić wykorzystanie tych materiałów w produkcji.
Według wyliczeń specjalistów z Bergman Engineering,
specjaliści ds. materiałów zarabiają przeciętnie 6700 zł
brutto/mies..
www.controlengineering.pl

6. Process Automation Specialist
Process Automation Specialist zajmuje się oceną, testowaniem
oraz naprawą systemów produkcyjnych. Obejmuje to zarówno systemy i sieci komputerowe, ale także i same maszyny
oraz proces produkcji. Specjalista ds. automatyzacji tworzy
aplikacje webowe, które automatyzują zbieranie danych oraz
ich analizę. Testuje on także sprawność maszyn i systemów
operacyjnych przy pomocy specjalnie zamontowanych czujników. W czasach Industry 4.0 i wszechobecnej automatyzacji,
specjaliści, którzy się w tym obszarze specjalizują na pewno
nie muszą martwić się o miejsce pracy. Popyt na ludzi, którzy
potrafią spojrzeć na cały proces produkcji z lotu ptaka i znaleźć sposób, aby go usprawnić, będzie stale rósł.
Specjalista ds. automatyzacji procesów zarabia przeciętnie
6800 zł brutto/mies. (dane Pracuj.pl).

7. Robotics Engineer
Robotics Engineer to osoba, która swobodnie porusza się
w obszarze mechaniki, automatyki, elektryki i informatyki.
Inżynier robotyki to specjalista, który rozwiązuje problemy.
Tworzy on roboty lub inne autonomiczne urządzenia, które
wykonają pewne zadanie za człowieka lub mocno je ułatwiają.
Jego praca za każdym razem zaczyna się od dokładnego zrozumienia problemu. Dopiero w kolejnym kroku przechodzi on
do projektowania i budowy robota. W czasach czwartej rewolucji przemysłowej, kiedy to następuje robotyzacja i automatyzacja przemysłu, inżynierowie robotyki będą coraz bardziej
potrzebni.
Według wyliczeń specjalistów z Bergman Engineering,
przeciętne zarobki osoby na stanowisku Robotics Engineer
to 7100 zł brutto/mies.
Na wysokie zainteresowanie ze strony rynku pracy mogą
liczyć także specjaliści od elektromobilności. Tomasz Szpikowski przypomina niedawną analizę Bergman Engineering,
z której wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektromobilności
wzrosło o ponad 200 proc. i wciąż będzie rosło. Powstają nowe
inwestycje, więc zapotrzebowanie na pracowników nadal
wzrasta. Co istotne, także zachodni giganci wysysają polskich
ekspertów.
– Nie bez powodu fabryki największych firm działających
w branży electromobility w Niemczech powstają w pobliżu polskiej granicy. Dzieje się to dlatego, że nastawione są na pozyskiwanie polskich inżynierów i pracowników produkcyjnych –
opowiada Szpikowski.
Oprac. Bergman Engineering
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Zawody inżynieryjne, które najbardziej
opierają się kryzysom
Inżynierowie produkcji i procesu, automatycy i robotycy, specjaliści ds. elektrycznych i inżynierowie elektrycy,
programiści i testerzy oraz inżynierowie odpowiadający za zarządzanie łańcuchem dostaw – to specjalizacje
najbardziej oporne na kryzysy gospodarcze, wynika z najnowszych danych Bergman Engineering.

Z

raportu „Kompetencje 4.0”, który na zlecenie
Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowało Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wynika, że
specjalistów na rynku pracy i przemysłu można
obecnie podzielić na dwie grupy, w zależności
od formy wykonywanych obowiązków. W pierwszej znajdują się osoby realizujące zadania kreatywne, wymagające
zindywidualizowanego podejścia, najczęściej związane
z zarządzaniem technologiami. Natomiast druga grupa to
pracownicy wykonujący prace rutynowe. Zgodnie z analizą
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Cedefop, do 2025 roku spadek zatrudnienia dotknie właśnie
drugą z tych grup. Obok robotników przemysłowych, zaliczają się do niej także wykwalifikowani pracownicy rolni, urzędnicy i sprzedawcy.
Natomiast grupa zawodów wschodzących ciągle będzie
rosnąć.
– Dotyczyć to będzie głównie zawodów inżynierskich oraz
specjalistów z sektora prywatnego biznesu, administracji, sekwww.controlengineering.pl

tora ICT i naukowo-badawczego. Również umiejętności cyfrowe sensu stricto, związane z pracą w otoczeniu cyfrowych
aplikacji i narzędzi, stanowić będą podstawę do rozwoju dla
osób pracujących we wszystkich zawodach wschodzących – cytuje opracowanie ARP Tomasz Szpikowski, prezes Bergman
Engineering.

TOP 5 stanowisk inżynierskich, które są
najbardziej oporne na kryzysy
Choć pandemia spowodowała zawirowania na rynku pracy,
z obserwacji Bergman Engineering wynika, że są specjalizacje
inżynierskie wyjątkowo oporne na kryzysy gospodarcze. To
także sektor, w którym ma nastąpić duży wzrost zatrudnienia
– w Polsce zatrudnienie inżynierów ma zwiększyć się o 20%,
w Europie – o 12%.
1. Inżynier produkcji/procesu w działach technologii
przemysłowej (szczególnie w takich sektorach, jak
FMCG i farmacja). – Z naszych danych wynika, że walka o kandydata trwa do końca. Aż 80% kandydatów,
którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy chcieli przejść do
innej firmy, otrzymało kontroferty od swoich pracodawców – tłumaczy Tomasz Szpikowski.
2. Automatyk i robotyk w dziale utrzymania ruchu
(szczególnie w branży FMCG i farmacja). Zgodnie z danymi Bergman Engineering, wzrost rekrutacji na tego
typu stanowiska wzrósł w ciągu ostatnich lat o 50%.
3. Specjalista ds. elektrycznych i inżynier elektryk. –
Tylko w ciągu ostatniego roku wzrost zapytań na rekrutację specjalistów z tego obszaru sięgnął 200%. Na rynku
pracy jest tak niewielu tego typu ekspertów, że ich pozycja
jest praktycznie „nietykalna” – tłumaczy Szpikowski.
4. Programista i tester, szczególnie w e-commerce. Z danych wynika, że w ciągu ostatniego roku zapotrzebowanie na tych pracowników zwiększyło się o 150%.
5. Logistyk i zakupowiec odpowiadający za zarządzanie
łańcuchem dostaw. Z analizy Mazars, Noerr i SpotData
wynika, że polski rynek e-commerce w 2020 r. wart był
70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu
procent rocznie, okres epidemii COVID-19 przyniósł
niemal trzykrotne przyspieszenie (do 43 proc. r/r). –
Część tego nadzwyczajnego wzrostu będzie zjawiskiem
przejściowym. Szacujemy jednak, że nawet po wygaśnięciu epidemii sprzedaż e-commerce będzie wciąż o ok.
www.controlengineering.pl

10-20 proc. wyższa niż w scenariuszu rozwoju rynku bez
wpływu COVID-19 – dodaje Tomasz Szpikowski.
Dodatkowo, z obserwacji firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że postępująca automatyzacja zakładów produkcyjnych
spowoduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na stanowiska
wysokospecjalistyczne. Chodzi o osoby, które łączą kompetencję z różnych obszarów, m.in.: automatyki, elektroniki i IT.
Już dziś firmy stale poszukują pracowników, takich jak: automatycy, inżynierowie, specjaliści ds. utrzymania ruchu i elektrotechnicy.
– Główną przyczyną jest nieustanny i prężny rozwój nowoczesnych technologii oraz ich coraz szersze zastosowanie
w wielu sektorach. Jak wiadomo, koszty związane z procesami
automatyzacji zwracają się stosunkowo szybko i coraz więcej
przedsiębiorstw decyduje się na realizacje inwestycji automatyzowania produkcji. Po wdrożeniu zrobotyzowanych stanowisk
produkcyjnych zmienia się struktura zatrudnionego personelu,
zmniejszeniu ulega liczba pracowników niewykwalifikowanych
– podsumowuje Tomasz Szpikowski.
Oprac. Bergman Engineering
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BADANIA

CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE
SIEMENS

Ponad połowa polskich firm przemysłowych
nie korzysta dostatecznie z danych
• Dane to podstawa gospodarki cyfrowej. Jednak wyniki tegorocznej edycji raportu Digi Index pokazują, że
polscy producenci korzystają z nich w niewystarczającym stopniu.
• Wg badania Siemensa oceniającego stopień cyfryzacji produkcji, polskie przedsiębiorstwa osiągnęły
średni wynik 1,8 pkt w czteropunktowej skali – to alarmująco nisko.
• Najczęściej stosowanym procesem cyfrowym w produkcji jest system sztucznej inteligencji, wykorzystujący
mechanizmy uczenia maszynowego.

D

ane są tym dla gospodarki XXI wieku, czym
w poprzednim stuleciu była dla niej ropa
naftowa – głównym środkiem napędzającym
rozwój przemysłowy. Punktem wyjścia dla cyfrowej transformacji jest gromadzenie i analizowanie danych oraz przetwarzanie ich w informacje istotne
z punktu widzenia produkcji. Niezbędnym warunkiem do
cyfryzacji jest automatyzacja – dane procesowe, które można
agregować i wykorzystywać, pochodzą właśnie ze zautomatyzowanego systemu produkcyjnego.
Firmy coraz częściej dostrzegają, że kluczowym elementem cyfrowej transformacji, ułatwiającym analizę i przetwarzanie danych, jest sztuczna inteligencja. Firma cyfrowa operuje danymi pochodzącymi m.in. od jej dostawców, klientów
pośrednich takich jak detaliści, i od konsumentów końcowych.
Firma Siemens, której misją jest wspieranie cyfryzacji polskiej gospodarki, po raz drugi przeprowadziła badanie stopnia
digitalizacji polskich małych i średnich firm produkcyjnych.
Raport Digi Index pokazuje, że w tym obszarze firmy mają
wiele do nadrobienia.

Gromadzenie danych i ocena ich
użyteczności

Największy wpływ na uzyskany wynik 1,8 pkt w czteropunktowej skali, który wskazuje na niezmienną potrzebę przyspieszeSiemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród
spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens
AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii
i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej
konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor
transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze.
W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju
Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.
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nia cyfryzacji w polskim przemyśle produkcyjnym, ma przede
wszystkim obszar „zarządzania danymi”. Odzwierciedla, jak
skutecznie organizacja gromadzi i wykorzystuje dane odnoszące się do produkcji i działań operacyjnych. Z raportu Digi
Index 2021 wynika, że 50% ankietowanych firm gromadzi pełne dane dotyczące całego procesu produkcji. 12% firm zbiera
dane dotyczące jedynie krytycznych procesów, a pozostałe
38% dotyczące niewielu procesów lub wyłącznie fragmentarycznie. Dla blisko 40% firm zebrane dane dają możliwość
ich pełnego wykorzystania oraz usprawnienia procesów produkcyjnych. Ponad 43% firm deklaruje, że gromadzone dane
służą głównie do wyłapywania błędów i bieżącego usprawniania działań. Nadal aż 18% firm nie wykorzystuje danych lub
deklaruje ich niewielkie wykorzystanie.

Integracja systemów

Obszar ten dotyczy sposobu wdrażania oraz integracji systemów informatycznych i systemów automatyzacji do zarządzania produkcją i działaniami operacyjnymi.
W ponad 7% firm nie występuje integracja systemów informatycznych. W ponad 27% jest ona na poziomie poniżej
20%, a blisko 30% firm deklaruje jej w przedziale 20-49%.
Górne granice (50-79%) odnotowano w blisko 25% firm,
a wartości powyżej 80% jedynie w 7% ankietowanych.

Zastosowanie procesów cyfrowych

W jaki sposób technologie cyfrowe, tj. symulacja wirtualna, cyfrowe przetwarzanie i przetwarzanie w chmurze, są stosowane
w zarządzaniu produkcją i działalnością organizacji? Ok. 52%
firm nie stosuje procesów wirtualnej symulacji produkcji, a jeśli już to robią, najczęściej ograniczają je do jednego działania
produkcyjnego. Jedynie 6,5% firm prowadzących produkcję
ciągłą (13,5% w przypadku produkcji dyskretnej) stosuje symulację wirtualną dla całej swojej produkcji. Podobnie to wygląda
w obszarze wykorzystania aplikacji chmurowych: 53,5% nie
www.controlengineering.pl

wykorzystuje ich wcale, a tylko 9,3% stosuje je na co dzień.
18% badanych firm wykorzystuje aplikacje chmurowe tylko
w niektórych sytuacjach.
Równie niewiele firm posiada w znacznym stopniu zautomatyzowane procesy produkcji. Tylko 6% przedsiębiorstw
ocenia automatyzację własnych procesów produkcyjnych
w co najmniej 80%. Więcej niż co czwarte – 28% – ocenia stopień automatyzacji produkcji na mniej niż 19%.

Wykorzystanie danych i realny wpływ
technologii na procesy produkcyjne

W idealnym modelu digitalizacji dane zebrane w procesie
produkcji, a także pochodzące od użytkownika końcowego,
trafiają z powrotem do projektantów. Może się to odbywać
na wiele sposobów. – Najczęściej stosowane procesy cyfrowe
w produkcji to systemy sztucznej inteligencji, wykorzystujące
mechanizm uczenia maszynowego Zalicza się do nich systemy samouczące się, systemy przewidujące awarie maszyn,
co pozwala ograniczyć straty wynikające z nieplanowanych
przestojów, systemy przewidujące jakość produkcji, co z kolei
pozwala ograniczyć redukcję strat. Innym często wykorzystywww.controlengineering.pl

wanym w przemyśle procesem cyfrowym jest „cyfrowy bliźniak” (digital twin) występujący w wielu modelach. Umożliwia on wirtualną symulację produkcji, dzięki czemu można
efektywnie planować, analizować i optymalizować procesy
produkcyjne, a także sam produkt końcowy. Gospodarka cyfrowa szeroko korzysta też z Internetu Rzeczy, który usprawnia
komunikację na linii człowiek–maszyna – tłumaczy Sebastian
Lemieszek, ekspert ds. transformacji cyfrowej w Siemens
Polska. Badanie Digi Index pokazało, że największy problem
firmy mają z zainicjowaniem procesu digitalizacji. Nie wiedzą od czego zacząć, brakuje im know-how i odpowiednio
wykwalifikowanych osób, które są w stanie zaprojektować
i wdrażać ten proces. Siemens oferuje swoim partnerom
i potencjalnym klientom wspólne zaprojektowanie mapy drogowej cyfryzacji, w formie warsztatów ko-kreacyjnych Digital
Enterprise Workshop. Dobiera się takie rozwiązania i narzędzia, które przyniosą firmie największe korzyści.
Więcej informacji na stronie: www.siemens.pl
Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens/
Facebook: www.facebook.com/SiemensPolska/
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OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie usprawnia
diagnostykę robotów
Oprogramowanie robotów przemysłowych, sieci
przemysłowe i technologie oparte na chmurze pomagają
poprawić działanie robotów przemysłowych, wydłużyć
czas ich pracy i lepiej zarządzać aktywami.

R

oboty przemysłowe są coraz bardziej inteligentne,
nawet w zakresie monitorowania swojego stanu technicznego. Oprogramowanie, komunikacja przemysłowa i sieci przemysłowe pomiędzy robotami oraz
technologia chmury pomagają w zdalnej diagnostyce,
analizie i konserwacji. Wykorzystaj konserwację predykcyjną, czujniki, sieci przemysłowe i analizę do utrzymania aktywów w dobrym
stanie, bez ryzyka przedłużających się napraw i usuwania usterek
podczas pandemii COVID-19.

Monitorowanie stanu robotów, zdalny
dostęp, zarządzanie aktywami

Roboty ABB Robotics i inne aktywa zakładu mogą się łączyć z usługami ABB Ability Connected Services, co według producenta systemu może skutkować nawet o 25% mniejszą liczbą incydentów
i o 60% szybszym czasem reakcji oraz wymiernym wzrostem produkcji. Firma twierdzi, że ponad 50 000 robotów ma wbudowaną
łączność, a 10 000 z niej korzysta. Oprogramowanie aplikacji internetowej ABB MyRobot to oprogramowanie oparte na chmurze.
Usługi obejmują monitorowanie stanu i diagnostykę, zarządzanie
kopiami zapasowymi, zdalny dostęp, ocenę floty i zarządzanie aktywami.

Diagnostyka robotów, wydłużenie czasu
pracy, wgląd w stan floty robotów

System Fanuc Field Service oferuje ponad 20 opartych na chmurze
aplikacji programowych, z których niektóre zostały już wydane,
a inne są planowane, z funkcjami obejmującymi diagnostykę i konserwację robotów. Fanuc oferuje sprzęt i oprogramowanie do obsługi robotów z oprogramowaniem wspomagającym konserwację predykcyjną i redukcję czasu przestojów
do zera. Fanuc opisuje swój system
Więcej
FIELD (Fanuc Intelligent Edge Link &
INFORMACJI
Drive system) jako otwartą platformę
SŁOWA KLUCZOWE:
dla przemysłu produkcyjnego, która
robotyka, diagnostyka robotów,
ma na celu poprawę produktywnozdalne monitorowanie
ści i efektywności. Programiści mogą
swobodnie rozwijać i sprzedawać
CZY WIESZ...?
aplikacje i konwertery do urządzeń.
Czy posiadanie ważnych dla
zakładu zasobów, takich jak
Ponieważ różne urządzenia na hali
roboty, wyposażonych w funkcję
produkcyjnej mogą być połączone bez
automatycznego informowania
barier związanych z ich generacją lub
o konieczności przeprowadzenia
producentem, scentralizowane zarząkonserwacji, nie jest lepsze od
dzanie sprzętem i danymi oraz współzmagania się z nieplanowanymi
przestojami?
dzielenie danych są usprawnione.
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Oprogramowanie ABB Ability może pokazywać kluczowe
informacje o wydajności i diagnostyce dla robotyki i innych
aktywów zakładu, jak pokazano na Pack Expo, wrzesień 2019.

Aplikacja ZDT (zero down time) firmy Fanuc zbiera i analizuje
dane, aby śledzić stan techniczny każdego robota i potrzeby konserwacyjne podczas produkcji. Aplikacja powiadamia użytkownika, jeśli wymagane jest podjęcie działań w celu zapobiegnięcia
nieoczekiwanemu przestojowi. Portal internetowy oferuje zbiorcze
informacje o flocie robotów znajdujących się w wielu lokalizacjach.
Oprócz eliminacji niespodziewanych przestojów, ZDT ma na celu
maksymalizację wydajności, optymalizację kosztów konserwacji
i wydłużenie żywotności robota.
Inne oferty Fanuc Industrial Internet of Things (IIoT) obejmują
serwer do integracji danych zapewniający monitorowanie obrabiarek i oprogramowanie symulacyjne do konfigurowania komór roboczych robotów.

Status floty robotów, analiza stanu
i temperatura napędów w robotach

Kuka AG (Midea Group of China jest udziałowcem większościowym) oferuje produkt Kuka Connect – opartą na chmurze platformę analityczną i inteligencji robotów, dającą użytkownikom dostęp
do danych robotów z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu.
Pulpit nawigacyjny pokazuje stan floty robotów, analizę danych historycznych oraz mapę temperatur silników robotów z odczytami
temperatury na żywo w wizualizacji 3D. Korzyści płynące z takiego
rozwiązania to usprawnienie czynności konserwacyjnych, skrócenie
czasu przestoju robota i optymalizacja wydajności.
www.controlengineering.pl
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Travis Cox, Inductive Automation

Zdolność oprogramowania do analizy
danych i obróbki Big Data
Rozszerzenie dostępu do danych przemysłowych i lepsze ich wykorzystanie dzięki narzędziom
takim jak transport telemetryczny z kolejkowaniem komunikatów (MQTT) jest jednym
z kroków na drodze do osiągnięcia korzyści z Przemysłu 4.0.

G

łównym aspektem Przemysłu 4.0 jest pozyskiwanie i analiza tzw. Big Data w celu
przekształcenia danych w informacje, które
można wykorzystać w praktyce, oraz umożliwienie systemom samodzielnego podejmowania decyzji. Pomimo obecności nowych technologii
większość organizacji nadal zapisuje dane i informacje
w formie papierowej. W wielu przypadkach nawet do 90%
tych danych nie jest gromadzone w jednym miejscu. Stanowi to wyzwanie przy próbach realizacji korzyści płynących z Przemysłu 4.0. Dobrą wiadomością jest to, że pomóc
mogą tu nowe technologie, a użytkownicy mogą wykonać
kilka prostych kroków, aby przygotować się do cyfrowej
transformacji, w tym uzyskać dostęp do większej ilości danych, tzw. przetwarzania na krawędzi, oczyszczania danych,
kontekstualizacji danych i standaryzacji wspólnych struktur
danych. Podróż rozpoczyna się od uzyskania dostępu do
większej ilości danych – kluczowego elementu Przemysłu
4.0. Świat operacyjny jest złożony i obejmuje setki różnych
protokołów, mediów komunikacyjnych i starszych urządzeń. W rzeczywistości transformacja cyfrowa musi być
wdrażana oddolnie, przy czym w pierwszej kolejności należy włączyć do niej technologię operacyjną (OT). Wymaga
to nowej mentalności w utrzymywaniu otwartych, interoperacyjnych i bezpiecznych systemów. Pierwszym krokiem
jest uzyskanie dostępu do wszystkich danych w efektywny
sposób – z możliwością łatwego sięgania do nich w razie
potrzeby, z dowolnego źródła. Jedną z największych barier
w dostępie do danych są starsze modele licencjonowania
oprogramowania, które pobierają opłaty za każdy znacznik
lub użytkownika. Modele te nie są skalowalne, co uniemożliwia rozwój. Ponadto aplikacje przemysłowe są zamknięte,
zastrzeżone i mają ograniczoną funkcjonalność oraz możliwości podłączenia. Dziś wymagamy nowych modeli, które
są zasadniczo nieograniczone i otwarte. Te nowe modele
mogą odblokować nowe możliwości ekspansji i większej
skalowalności. Kolejnym wyzwaniem jest zrównoważenie
konwergencji nowych inteligentnych czujników i urządzeń
z istniejącymi urządzeniami starszego typu. Ważne jest, aby
www.controlengineering.pl

mieć infrastrukturę zdolną do obsługi obu tych elementów.
Sprowadza się to do jednej, kluczowej koncepcji: zmiany
architektury. Musimy przestać łączyć starsze urządzenia
z aplikacjami za pomocą protokołów, a zamiast tego połączyć urządzenia z infrastrukturą. Musimy zapewnić rozwiązanie OT spełniające potrzeby operatorów, które jest plug-and-play, niezawodne i skalowalne.

Nowa architektura

Nowa architektura wykorzystuje transport telemetryczny
kolejkowania komunikatów (MQTT), protokół typu publish/subscribe, który umożliwia tworzenie architektur middleware, zorientowanych na komunikaty. Nie jest to nowa
koncepcja w przestrzeni technologii informatycznych (IT);
korporacyjna magistrala usług (ESB) jest od dawna używana do integracji aplikacji. W przypadku
MQTT dane z urządzeń są publikowane
Więcej
w drodze wyjątku do serwera MQTT,
INFORMACJI
znajdującego się w siedzibie firmy lub
w chmurze. Aplikacje subskrybują serSŁOWA KLUCZOWE:
wer MQTT, aby uzyskać dane, co oznatransport telemetryczny
cza, że nie ma potrzeby łączenia się z sai kolejkowanie komunikatów,
Big Data, MQTT
mym urządzeniem końcowym. MQTT
zapewnia kilka korzyści:
Pozyskiwanie i analiza Big Data
• Otwarty standard/interoperacyjność
w celu przekształcenia danych
(standard OASIS i otwarty standard
w użyteczne informacje jest
Eclipse [TAHU]);
głównym aspektem Przemysłu 4.0.
Obecne architektury wykorzystują
• Oddzielenie urządzeń od aplikacji;
transport telemetryczny
• Raportowanie na podstawie wyjątz kolejkowaniem komunikatów
ków;
(MQTT), aby pomóc w zrozumieniu
• Wymaga niewielkiej szerokości padanych. Użytkownicy potrzebują
sma;
stałego dostępu do generowanych
danych, a ich kontekst musi być
• Bezpieczeństwo warstwy transportoznany użytkownikowi.
wej;
• Połączenie zdalnie inicjowane (tylko
CZY WIESZ…?
wychodzące; brak reguł zapory przyJakie kroki aktualnie podejmujesz,
chodzącej);
by usprawnić pozyskiwanie danych,
• Świadomość stanu;
przygotowując się do transformacji
przemysłowej „Przemysł 4.0”?
• Pojedyncze źródło informacji;
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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ROZWIĄZANIA

Obszar
fabryki

Urządzenia PLC
Interfejs HMI

Aplikacje
przemysłowe

SCADA
Alarmy

Czujniki

Dane historyczne

RTU

ERP

Urządzenia
pracujące
„w terenie”

Fitry

Aplikacje

Sterowniki
przepływu

CRM

Aplikacje biznesowe
finansowe

Funkcje publish/subscribe MQTT usprawniają komunikację i pomagają przenieść polling na brzeg sieci.
Grafika: Inductive Automation

•
•
•

Automatyczne wykrywanie znaczników;
Buforowanie danych (przechowywanie i przekazywanie);
Funkcjonalność typu „plug-and-play”.

Aby przejść do architektury nowego typu, należy skupić
się na przetwarzaniu brzegowym i konwersji protokołów.
Załóżmy, że istnieje 10 urządzeń Modbus podłączonych do
systemu sterowania i akwizycji danych (SCADA). Użytkownicy mogą wdrożyć jedną bramę brzegową z obsługą Modbus i MQTT, aby zbliżyć się do sterownika programowalnego
(PLC). Użytkownicy mogą pobierać więcej informacji, potencjalnie z większą szybkością, i publikować wartości w miarę
ich zmiany na centralnym serwerze MQTT. SCADA również
może zostać zmieniona, aby łączyć się i subskrybować serwer
MQTT w celu uzyskania danych, zamiast łączyć się z urządzeniami końcowymi. Jest to ważny krok dla przyszłościowego
systemu SCADA. W miarę jak użytkownicy będą nabywać
czujniki lub modernizować sprzęt obsługujący MQTT, SCADA będzie uzyskiwać dostęp do danych bez konieczności posiadania wiedzy o urządzeniu końcowym.

Przed wykorzystaniem narzędzi
analitycznych użytkownicy muszą uzyskać
dostęp do danych i upewnić się, że dane
te są istotne dla procesu, mają kontekst
i są częścią wspólnej struktury.
22
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Pomóż systemom zrozumieć dane

Użytkownicy muszą nie tylko uzyskać dostęp do danych, ale
także upewnić się, że obrabiane dane są istotne, znany jest ich
kontekst. Jest to ważny krok przed użyciem narzędzi do analizy i uczenia maszynowego. Systemy te muszą zrozumieć dane,
aby móc je właściwie wykorzystać. Zazwyczaj nowe czujniki
i urządzenia mają już te udogodnienia. Nie jest tak jednak
w przypadku starszych urządzeń. Istnieją setki różnych protokołów pollingu, które wymagają mapowania i skalowania.
Większość sterowników PLC ma schematy adresowania, które nie są czytelne dla człowieka. Te mapowania powszechnie
istnieją w SCADA, ale nadal brakuje im kontekstu lub mogą
zawierać nieprawidłowe dane lub nie są częścią standardowej
struktury danych. Najlepszym miejscem do obsługi tego etapu
jest bramka brzegowa, która łączy się ze sterownikiem PLC.
Wymaga to oprogramowania, które ma funkcje do czyszczenia
danych, dodawania kontekstu i wspierania struktury danych.
Zacznijmy od czyszczenia danych. Załóżmy, że do sterownika
PLC podłączony jest czujnik, którego sygnał czasami zanika.
Kiedy sygnał zanika, wartość w sterowniku PLC spada do 0.
Wartość sygnału może być równa 0, ale nie wtedy, gdy poprzedzająca ją wartość wynosiła 50. W tym przypadku ważne jest,
aby spojrzeć na deltę, by określić, czy powinniśmy ignorować
bieżącą wartość, czy też nie. Ustawienie obliczonego znacznika z taką logiką może rozwiązać ten problem. Ważne jest,
aby upewnić się, że dane są zbierane jak najbliżej źródła, zanim użyjemy ich w innych systemach. Kolejnym kluczowym
krokiem jest zapewnienie kontekstu dla danych. Na przykład
użytkownik może posiadać PLC Modbus z tagiem odnoszącym się do 40001. W SCADA mapowalibyśmy to na nawww.controlengineering.pl

zwę tagu „Temperatura otoczenia”. Jeśli to jedyne dane, jakie
mamy, nie wiemy, czy temperatura jest w skali Celsjusza, czy
Fahrenheita i jaki jest jej niski i wysoki zakres. Analityka i modele uczenia maszynowego będą dostarczać nieprawidłowych
danych bez właściwego kontekstu. Użycie bramek brzegowych
z możliwością podawania nazw, skalowania, jednostek inżynieryjnych, wartości niskich i wysokich, dokumentacji i etykiet narzędziowych dostarczy innym systemom niezbędnych
informacji do lepszego zrozumienia danych bazowych.

Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa

Dodatek do:

Ostatnim krokiem jest standaryzacja wspólnych struktur danych w całym przedsiębiorstwie. Ten krok jest często pomijany, ponieważ dane w każdej lokalizacji mogą być inne i znalezienie wspólnego modelu danych może być trudne. Pakiety
analityczne i modele uczenia maszynowego wymagają, aby
dane dla wspólnych obiektów były spójne strukturalnie. Użytkownicy nie chcą być zmuszeni do tworzenia różnych modeli
analitycznych lub uczenia maszynowego dla każdej lokalizacji.
To wykracza poza pojedynczy punkt danych do kolekcji punk-

tów danych dla znanego obiektu. Ważne jest, aby zbadać każdą
witrynę w celu znalezienia wspólnego modelu i użyć bramy
brzegowej, która obsługuje typy zdefiniowane przez użytkownika (UDT). Oznacza to dostosowanie danych w każdej witrynie do modelu, co może obejmować skalowanie, obliczone
znaczniki, konwersje i inne. Dzięki temu dane na pierwszy
rzut oka wyglądają jak ta sama struktura, a jednocześnie ukrywają złożoność za kulisami. Podróż zaczyna się od infrastruktury operacyjnej i rozwiązywania problemu wprowadzania
danych do infrastruktury. Użytkownicy nie mogą przejść do
analizy i uczenia maszynowego dopóki nie mają dostępu do
danych. Dane te muszą być ważne i mieć kontekst, aby były
zrozumiałe. Użytkownicy mogą małymi krokami realizować
potencjalne korzyści z tych technologii, przyjmując nowy sposób myślenia i wdrażając nowy typ architektury.
Travis Cox jest dyrektorem działu inżynierii sprzedaży
w Inductive Automation.
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Mobilne roboty przemysłowe
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FIRMA PREZENTUJE
Stanisław Drosio, BPSC

Kto i dlaczego powinien
zainwestować w system ERP?
Utarło się, że innowacje i zaawansowane technologie zarezerwowane są wyłącznie dla dużych firm
– to błąd. Taki stereotyp jest bardzo krzywdzący i jak najprędzej powinniśmy się z nim stanowczo
rozprawić. To właśnie dzięki cyfryzacji i wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych
aspirujące firmy mogą skutecznie konkurować z liderami. Co więcej, sam proces wdrażania np.
zintegrowanego systemu informatycznego w mniejszej organizacji jest szybszy, efektywniejszy
a pierwsze cele są osiągalne w krótszym czasie.

O

dpowiedź na tytułowe pytanie nie jest ani skomplikowana, ani też trudna. Jako osoba na co dzień pracująca
przy wdrażaniu i utrzymaniu systemów IT wspierających
zarządzanie myślę, że zdecydowanie łatwiej wskazać kto nie musi
wdrażać ERP aniżeli odwrotnie. Takich podmiotów jest zdecydowanie mniej. Tak naprawdę już firma średniej wielkości powinna
myśleć o systemie IT, a jeżeli mówimy o przedsiębiorstwach produkcyjnych, to w zasadzie nie mają one wyboru i pierwszym co
dziś powinny zrobić jest wdrożenie systemu klasy ERP, oczywiście
odpowiedniej wielkości. Dlaczego? Dla pieniędzy! Choć sam system bezpośrednio nie przynosi przychodów, to jest narzędziem
pozwalającym na szybsze i zwinniejsze podejście do codziennej
pracy, jego wdrożenie to większa elastyczność i transparencja.

Systemowa demokratyzacja

W ciągu ostatniej dekady systemy klasy ERP, niczym organizmy
żywe, doświadczyły przyspieszonego procesu ewolucji. Przekształciły się z prostych aplikacji wspomagających zarządzanie firmą
głównie poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych transakcyjnych w narzędzia eksploracji danych gromadzonych z wielu źródeł.
Współczesne ERP-y zapewniają przedsiębiorstwu szereg rozwiązań
znajdujących zastosowanie w niemal każdym obszarze, a w systemie zarządczym zintegrowane są informacje o każdej operacji.
ERP-y wyewoluowały z rozwiązań statycznych i reaktywnych do
zdecydowanie dynamicznych i proaktywnych. Dziś są skalowalne,
można więc powiedzieć, że odpowiednio dobrane będą rosły wraz
z przedsiębiorstwem i jego potrzebami technologicznymi.
Kiedyś postrzegane jako oprogramowanie tylko dla dużych
i bogatych, dziś dostępne dla każdego. Nastąpiła swego rodzaju
demokratyzacja w tej niszy IT. Dziś małe i średnie firmy powinny
przyswoić amerykański slogan: think big act bigger (myśl z rozmachem i działaj z większym rozmachem), a następnie zrewidować swoje podejście do relacji pomiędzy rozwojem a technologią. Biznes nie tylko może, ale wręcz powinien zainwestować
w system wspomagający zarządzanie.
Od czego w takim razie zacząć? Przy wdrożeniu dużego systemu informatycznego warto rozpocząć projekt od określenia
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tzw. MVP (Minimum Viable Product), czyli części systemu, która
umożliwi obsługę kluczowych procesów, a następnie dobrać te
funkcjonalności, które uzupełnią już uruchomiony produkt w zakresie MVP. Jak pokazuje praktyka, około 20% funkcjonalności
określanych na początku współpracy z dostawcą jako niezbędne, nie jest używanych. Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie
ERP poprzez zastosowanie zwinnych metod. Pozwala to w określonym czasie sprawnie sterować zakresem bez wykraczających
poza budżet kosztów. Wówczas zespół odbiorcy widzi postępy
i wybiera do uruchomienia te funkcjonalności, które niosą ze
sobą największą wartość dla firmy, a inne może wdrażać stopniowo wraz z coraz lepszą znajomością produktu.

Prawda czasu, prawda ekranu

Zawirowania związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że dostrzeżono wagę technologii. Wielu przedsiębiorców miało okawww.controlengineering.pl

zję zweryfikować wcześniejsze inwestycje w systemy IT, automatyzację procesów czy robotyzację produkcji. Przez to, że w 2020
technologia pokazała siłę i wartość, jaką daje biznesowi, nastąpiła masowa mobilizacja biznesu. W “nowej rzeczywistości” jedne
firmy rozpoczną swoją przygodę z systemami informatycznymi,
a te, które zrobiły to już jakiś czas temu, będą z kolei rozwijały
możliwości posiadanego rozwiązania, aktualizowały je do nowych wersji lub wymieniały je na oprogramowanie innej klasy.
Dlatego w długim okresie należy spodziewać się, że cyfrowy
przypływ przyspieszy.
Co ciekawe w naszym kraju funkcjonuje wiele firm posiadających zaawansowane systemy informatyczne, które w sposób modelowy rozwijają zaplecze technologiczne. A to wszystko zaczyna
się od wyboru produktu, na którym zostanie oparte budowane
rozwiązanie. Ponieważ to system ERP jest cyfrowym kręgosłupem
przedsiębiorstwa.
Jednak w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. Z najbardziej aktualnych informacji Eurostatu wynika, że zaledwie co
trzecia firma w Polsce ma system klasy ERP. Jesteśmy nie tylko
poniżej średniej unijnej (36%), ale też za np. Słowakami (31%) czy
Czechami (38%). Dane nie są optymistyczne, ale gdy zagłębimy
się w statystyki bardziej szczegółowo, zauważymy, że 54% polskich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób, czyli
firm średniej wielkości ma już ERP-a. Daje to Polsce 17. miejsce
w UE. To zdecydowanie lepiej niż w ogólnym zestawieniu, tam
jesteśmy w trzeciej dziesiątce. To wciąż poniżej unijnej średniej
(60%), ale patrząc na dane historyczne, polscy przedsiębiorcy są
coraz bardziej świadomi potrzeb inwestycji w nowe technologie. W 2010 roku tylko 22% średnich firm używało ERP-a, w 2015
już 47%, a dziś 54%. Po tych danych dobitnie widać; klucz leży
w sektorze MŚP z naciskiem na średnie firmy. To one mają największy potencjał do wzrostu i to one mogą zmienić status quo
naszego przemysłu i gospodarki.

Przemysłowy tygrys

Szczególnie przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują zintegrowanych systemów informatycznych z funkcjonalnościami i możliwościami dedykowanymi specyfice swojej działalności. Wszystko
po to, aby zarządzać i automatyzować produkcję, a także śledzić,
poszczególne jej etapy, żeby łączyć informacyjnie każdy z etapów dynamicznego procesu produkcyjnego; od otrzymania zamówienia od klienta do jego wysyłki.
Dla naszego kraju sektor wytwórczy jest jednym z kluczowych obszarów gospodarki. Odpowiada za ponad 20% PKB Polski. Co druga duża firma w Polsce (51,9%) prowadzi działalność
przemysłową. Wytwarzamy nie tylko produkty końcowe, jak np.
sprzęt AGD, ale też dostarczamy wiele komponentów dla różnych branż na całym świecie. Taki model pozwala rozwinąć się
w naszym kraju kompletnym łańcuchom dostaw. Jednak kluczowe jest to, by inwestować w nowe technologie wspierające rozwój przedsiębiorstwa. Ponieważ to przynosi wymierne korzyści.
Przykład: jak wynika z informacji zebranych przez BPSC, systemy
www.controlengineering.pl

zarządcze przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji
o 15 – 25%, zredukowania czasu przestoju maszyn o 30 – 50%,
czy też skrócenia czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek o 20 – 50%.

Idzie nowe

Wkraczamy w kolejny etap rozwoju ERP-ów, w którym przejrzystość i dostęp do informacji są równie ważne, jak gromadzenie
i eksploracja odpowiednich danych. Wzrosła potrzeba zdalnego
i mobilnego dostępu do systemów informatycznych. Odpowiedzią na te potrzeby rynku była aplikacja mobilna, którą wprowadziliśmy już rok temu. Jest ona rozszerzeniem funkcjonalności
systemu Impuls EVO. Dotychczas rynek aplikacji mobilnych dla
biznesu znacząco odstawał od swoich konsumenckich odpowiedników. Aplikacje dla firm były ociężałe, przeładowane, pełne
kompromisów i ograniczeń. A przecież obecnie smartfon nie jest
już tylko gadżetem, ale codziennym narzędziem pracy. Poczynając od wszystkich szczebli zarządczych, na pracownikach szeregowych skończywszy. Dzisiaj telefon dla większości z nas jest źródłem informacji o działaniu i kondycji organizacji, w której pracujemy oraz pozwala wspierać zdalną realizację podstawowych
procesów wewnętrznych (np: akceptacja wniosków urlopowych).
Na poziomie technologicznym widać postępującą integrację i automatyzację kolejnych obszarów z cyfrowym kręgosłupem
przedsiębiorstwa – systemem ERP. Urządzenia pracujące w hali
produkcyjnej stają się coraz bardziej zautomatyzowane i wielofunkcyjne, a to oznacza, że mniejsza ilość maszyn będzie miała
większe możliwości. Firmy produkcyjne będą w stanie efektywniej
wykorzystać moce wytwórcze i odciążyć najbardziej wartościowy element firmy – pracowników. Mówiąc krótko – robić więcej
za mniej. Żeby to osiągnąć potrzebna będzie większa integracja
z systemami ERP, a to wpłynie również na rozwój technologii Business Intelligence i automatyzację powtarzalnych procesów.

Stały trend

Zacząłem od jasnego stwierdzenia i odpowiedzi na pytanie dla
kogo i po co jest ERP. Moje stwierdzenie nie jest oderwane od
realiów, jest wręcz przeciwnie; inwestycje w zaawansowane systemy IT zajmują coraz większą część budżetów polskich firm. Warty
podkreślenia jest fakt, że coraz chętniej robią to firmy średniej
wielkości, a to one stanowią koło zamachowe gospodarki. Wygląda więc, że to dobry prognostyk na przyszłość.
Przedsiębiorcy, którzy inwestują w technologie cyfrowe,
a przede wszystkim budują cyfrowy kręgosłup swojej firmy
w oparciu o wybrany produkt ERP, w perspektywie średnio, jak
i długoterminowej, wypracują sobie lepszą pozycję na rynku.
To pozwoli im skuteczniej konkurować pod kątem efektywności
i zwinności, co jest szczególnie ważne w sektorze produkcyjnym.
Już teraz przybywa firm, które decydują się na zastąpienie starego systemu rozwiązaniem wyższego rzędu. Z roku na rok to zjawisko będzie przybierać na sile, podobnie jak wzrost inwestycji
w zaawansowaną automatykę przemysłową.
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TEMAT Z OKŁADKI

MIGRACJE

Doug Schuchart, Beckhoff Automation LLC

Migracje układów sterowania maszyn
zależą od otwartości systemu
Podczas modernizacji sterowników i platform automatyki należy rozważyć zwiększenie ich elastyczności
i dodanie nowych funkcji, przy jednoczesnej dbałości o koszty. W artykule wyróżniono i opisano cztery
kwestie związane z wyborem sterowników.

M

odernizacja sprzętu i sterowników jest
ważną, nieuniknioną i często bolesną częścią utrzymywania efektywnych operacji
w każdej gałęzi przemysłu, a szczególnie
w zastosowaniach związanych z fulfillmentem (obsługą logistyczną) i pakowaniem wyrobów. Modernizacje te są ważne dla zapewnienia najwyższej wydajności
działania firm i gwarantują, że wykorzystywany sprzęt będzie
w stanie sprostać rosnącym wymaganiom. Modernizacje sterowników zapewniają również zgodną z najnowszymi technologiami efektywność operacyjną i funkcjonalność. W ostatecznym rozrachunku chronią i przedłużają inwestycje w sprzęt,
a nawet samą technologię, dzięki wykorzystaniu Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) dla inicjatyw Przemysłu 4.0.
Co prawda modernizacje układów sterowania są konieczne ze względu na cykl życia elementów elektronicznych

i procesorów, jednak „ból głowy” związany z modernizacją
układów sterowania nie jest nieunikniony. Inżynierowie mogą
złagodzić ten ból dzięki dobremu planowaniu i rozsądnemu
podejmowaniu decyzji oraz wyeliminować konieczność całkowitej wymiany przestarzałego sprzętu na nowy (ang. rip-and-replace), na myśl o której kierownictwo tak wielu firm się
wzdryga, podejmując decyzję o przedłużeniu okresu eksploatacji danego sprzętu.

Cztery kluczowe kwestie do
przeanalizowania podczas modernizacji
układów sterowania maszyn

Planując modernizację układów automatyki i sterowania,
należy najpierw rozważyć cele, które ma realizować system
zmodernizowany. Czy firma chce zabezpieczyć się przed posiadaniem w przyszłości przestarzałych rozwiązań, zwiększyć
elastyczność systemu, udoskonalić technologię, spełnić wymagania budżetowe lub wymagania związane z TCO (całkowity koszt posiadania)? Należy także przeanalizować możliwy
czas przestoju w celu przeprowadzenia modernizacji układu
sterowania. Wszystkie te aspekty mogą odegrać kluczową rolę
przy podejmowaniu decyzji o ulepszeniu systemu sterowania
i ogólnych rozwiązaniach dotyczących tej modernizacji.

1. Czy unowocześnienie systemu
sterowania zabezpieczy go przed byciem
przestarzałym w przyszłości?

Modernizacja systemów sterowania za pomocą produktów firmy Beckoff
– 1. Modernizacja platform sterowania może zabezpieczać je przed byciem
przestarzałymi w przyszłości, zwiększyć elastyczność systemu, udoskonalić
technologię, spełnić wymagania budżetowe albo koszty posiadania.
Dzięki uprzejmości: Beckhoff Automation
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Kwestia ta została umieszczona na pierwszym miejscu z ważnego powodu. Uwzględnienie architektury platformy sterowania, a nawet historii cyklu życia dostawcy systemu sterowania
może zapewnić, że unowocześniony system sterowania nie
będzie musiał przejść kolejnej modernizacji w ciągu zaledwie
kilku następnych lat. Architektura platformy automatyki odgrywa również kluczową rolę w elastyczności systemu, co jest
ważne dla zapewnienia, że sprzęt będzie mógł być elastycznie
dostosowywany do nowych trendów w branży oraz zmieniających się wymagań konsumentów. Wybierając zamienną platformę sterowania, firmy powinny zwrócić uwagę na:
• łatwość przyszłych operacji wymiany/modernizacji procesorów w celu wyeliminowania błędnego koła zmian
konstrukcyjnych, dodatkowych kosztów i przestojów
www.controlengineering.pl

Modernizacja systemów sterowania
za pomocą produktów firmy Beckoff
– 2. Dzięki wspieraniu wszystkich
otwartych protokołów komunikacyjnych
oprogramowanie TwinCAT umożliwia
bezpieczny przesył danych z fabryki do
poziomu przedsiębiorstwa (biura) lub
do chmury.
Źródło: Beckhoff Automation

w przyszłości, związanych ze starzeniem się procesora
i systemu,
• skalowalność i możliwość przenoszenia oprogramowania sterującego, w celu przyszłego rozszerzenia funkcji
i wsparcia w ramach obecnego i przyszłego portfolio sterowników, aby jeszcze bardziej wyeliminować prace inżynierskie w przypadku, gdy procesor będzie musiał już być
wycofany z eksploatacji,
• połączenia sieciowe z lokalnymi wejściami/wyjściami
(I/O), redukujące koszty i nakłady pracy związane z wymianą lokalnych wejść/wyjść oraz ponownym okablowaniem wszystkich czujników, gdy procesor będzie musiał
już być wycofany z eksploatacji,
• otwartość systemu, który obsługuje zarówno starsze protokoły, które mogą być w obecnym rozwiązaniu systemu
sterowania, jak i wiele nowoczesnych protokołów, wymaganych zarówno do komunikacji poziomej z innymi
urządzeniami i czujnikami, jak i do komunikacji pionowej
w celu obsługi inicjatyw związanych z cyfryzacją oraz IIoT.
Należy zidentyfikować wszystkie ograniczenia obecnej
platformy sterowania. Dotyczy to zarówno magistrali polowej,
jak i każdej nowej platformy sterowania oraz magistrali polowej branej pod uwagę przy planowaniu modernizacji. Każde
ograniczenie może się stać słabym ogniwem w łańcuchu obecnych i przyszłych systemów, tak więc dokładne przeanalizowanie tych ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia
kosztownych błędów.
Analizując ograniczenia sterownika, należy wziąć pod
uwagę jego wydajność, liczbę urządzeń, które można podłączyć do niego lub magistrali polowej, topologię obsługiwaną
przez magistralę polową oraz łączność sterownika z innymi
otwartymi protokołami wymaganymi do komunikacji poziomej i pionowej. Należy również rozważyć możliwości lokalnej
www.controlengineering.pl

akwizycji danych (DAQ), dostępną pamięć RAM, a nawet
analizę danych, jeśli pasuje to do celów konserwacji prognozowanej.

2. Czy zamierzamy zwiększyć elastyczność
systemu sterowania?

Podczas oceny zwiększenia elastyczności systemu sterowania
kluczowym obszarem do zbadania są możliwości rozproszonego systemu sterowania (DCS) w porównaniu z systemem
nierozproszonym lub scentralizowanym, gdzie ocena magistrali polowych staje się jeszcze bardziej krytyczna. Nie mam
tu na myśli dystrybucji kodu sterującego za pomocą wielu
programowalnych sterowników logicznych (PLC), ale dystrybucję wejść/wyjść, napędów, skanerów, kamer, robotów
oraz innych urządzeń podłączonych do systemu sterowania.
Staranna ocena magistrali polowej powinna wyeliminować
z rozważań rozproszone sterowniki PLC, co tylko zwiększa
ograniczenia magistrali polowych i sterowników PLC.
System rozproszony z centralnym sterownikiem zintegrowanym oferuje najwyższą elastyczność i zabezpieczenie przed
przestarzałością. Jeśli jednak obecny system sterowania jest
połączony przewodowo z główną szafą sterowniczą, to należy
ocenić budżet i tolerancję na przestoje, wymagane do przejścia
na system rozproszony.
W pełni zintegrowana architektura systemu zapewnia
optymalne zabezpieczenie przed przestarzałością oraz zabezpieczenie inwestycji. Podstawą takiej elastycznej architektury
powinna być szeroka skalowalność sterowników PLC i przemysłowych komputerów PC (IPC), od mikrokontrolerów po
posiadające potężne możliwości sterowniki maszyn, zawierające procesory wielordzeniowe – o liczbie nawet 40 rdzeni.
Należy poszukać takich dostawców, którzy zapewniają, że ich
sterowniki obsługują standardową platformę oprogramowaCONTROL ENGINEERING POLSKA
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Modernizacja systemów sterowania za pomocą
produktów firmy Beckoff – EtherCAT oferuje optymalną
przemysłową sieć Ethernet Fieldbus do komunikacji
w mieszanych sieciach w aplikacjach typu brownfield.
Źródło: Beckhoff Automation

nia automatyki, integrującą wszystkie funkcje systemu sterowania. Platforma ta powinna być w stanie działać na jednym,
posiadającym potężne możliwości zintegrowanym sterowniku maszyny lub nawet na sterownikach nowej generacji oraz
obsługiwać rozdzielanie zadań sterowników PLC na poszczególne rdzenie tych potężnych wielordzeniowych sterowników
maszyn.
Przeznaczone tylko do jednego celu sterowniki typu
„czarna skrzynka” nie są już potrzebne do hostowania oddzielnych funkcji systemu sterowania, które tworzą obiegowy cykl
końca życia w całym systemie. Zamiast tego jeden potężny
sterownik maszyny może synchronicznie wykonywać wszystkie funkcje: sterowników PLC, sterowania ruchem, interfejsu
operatorskiego (HMI), robotyki, wizji maszynowej, bezpieczeństwa, mowy, pomiarów, analizy danych, uczenia maszynowego (ML), monitorowania stanu, a nawet obsługiwać rozwiązania mechatroniczne, takie jak technologia transportu
liniowego i lewitującego ruchu płaskiego. Ta zasada „wszystko
w jednym” usprawnia system sterowania i eliminuje brutalne
zmiany konstrukcyjne wymagane przez tradycyjne platformy
sterowania.

3. Czy próbujemy udoskonalić technologię
systemów sterowania?

Firmy dokonują inwestycji w nowe technologie sterowania
z wielu powodów. Obejmują one między innymi takie korzyści, jak:
• wyeliminowanie ograniczeń wydajności,
• dodanie zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa,
• włączenie koncepcji Przemysłu 4.0 i konserwacji prognozowanej,
• usprawnienie diagnostyki w celu uzyskania maksymalnego czasu bezawaryjnego działania maszyn i urządzeń,
• uzupełnienie systemu o robotykę i systemy wizyjne,
• ulepszenie interfejsu operatora maszyny, takie jak rozszerzona grafika i animacje HMI, interfejs dla tabletów i telefonów komórkowych, łączność z chmurą oraz Internetem itp.
Uzyskanie tych korzyści wymaga elastycznego sprzętu
sterującego, ale także bardziej otwartego oprogramowania
28

Listopad/Grudzień

CONTROL ENGINEERING POLSKA

i rozwiązań sieciowych. Aby uzyskać takie usieciowienie,
platforma oprogramowania automatyki powinna obsługiwać
wszystkie otwarte protokoły starszych i nowoczesnych sieci polowych (fieldbus), a także wszystkie otwarte protokoły
komunikacji pionowej, co ułatwia połączenie z systemami
przedsiębiorstwa, systemami logistycznymi dla magazynu:
WES (warehouse execution system) i WCS (warehouse control
system), a nawet systemami w chmurze. OPC UA, MQTT,
AMQP, HTTPS/REST, Real-time TCP i Modbus TCP to tylko
niektóre z opcjonalnych protokołów, które powinno obsługiwać oprogramowanie. To samo dotyczy sieci przemysłowych:
Platforma sterowania powinna obsługiwać wszystkie otwarte

Zintegrowana architektura sterowania
może wykorzystywać sieć EtherCAT jako
medium komunikacyjne dla wszystkich
lokalnych i zdalnych szaf We/Wy zamiast
firmowych protokołów typu backplane,
stosowanych w całym przemyśle.
magistrale polowe, przemysłowe systemy Ethernet, takie jak
EtherCAT organizacji Ethernet Technology Group, EtherNet/
IP organizacji ODVA i Profinet organizacji PI North America,
a także sieci na poziomie urządzeń. Zapewnia to łatwą integrację z istniejącym systemem, który jest modernizowany, lub
z nowym systemem w nowoczesnym zakładzie.
Korzyści płynące z zastosowania zintegrowanego systemu
sterowania sięgają jeszcze dalej, obejmują elastyczność i stabilność w przypadku doskonalenia technologii.

Integracja komunikacji sieciowej,
bezpieczeństwa oraz układów We/Wy
I/O w przemyśle

EtherCAT, używany jako podstawa komunikacji w sieciach
polowych, może również integrować wszystkie starsze i nowoczesne protokoły fieldbus w sieci EtherCAT. Poprawia to
wydajność sieci polowej.
EtherCAT zwiększa również elastyczność systemu wraz
z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa maszyn. FSoE (Fail
www.controlengineering.pl

Safe over EtherCAT), międzynarodowy standard zgodny
z normą IEC 61784-3, umożliwia podłączenie przewodowe
przycisków zatrzymania awaryjnego (e-stop), wyłączników
krańcowych, mat bezpieczeństwa i innych urządzeń bezpieczeństwa do układów We/Wy bezpieczeństwa sieci EtherCAT
i komunikowanie się za pomocą tego samego kabla ethernetowego, który jest wykorzystywany do przesyłania wszystkich
innych standardowych sygnałów z czujników i sterujących
maszyn.
Zintegrowana architektura sterowania może wykorzystywać sieć EtherCAT jako medium komunikacyjne dla wszystkich lokalnych i zdalnych szaf We/Wy zamiast firmowych
protokołów typu backplane, stosowanych w całym przemyśle.
Wykorzystanie otwartej komunikacji EtherCAT dla protokołu backplane zmniejsza koszty, poprawia wydajność, znacznie
zwiększa możliwości diagnostyczne i rozszerza możliwości
topologii sieci. Co więcej, niektórzy producenci oferują ten
sam sprzęt We/Wy zarówno dla zdalnych szaf We/Wy, jak i dla
lokalnych szaf sterowników PLC. Eliminuje to konieczność
całkowitej wymiany sprzętu na nowy i ułożenia nowego okablowania, co jest powszechne w przypadku innych platform
sterowania, gdy układy We/Wy lokalnego sterownika PLC
stają się przestarzałe, gdy czas eksploatacji procesora PLC
dobiega końca. W przypadku tych innych platform oznacza
to konieczność ułożenia znacznej ilości nowego okablowania podczas modernizacji układów automatyki. Jako ostatni
punkt użytkownicy powinni sprawdzić, czy producent zapewnia kompatybilność wsteczną całego oprogramowania układowego (firmware), tak więc wymiana terminalu We/Wy nie
wymaga aktualizacji oprogramowania układowego w sterowniku, nawet jeśli terminal We/Wy obsługuje nowsze oprogramowanie niż ten, który jest wymieniany.

4. Czy staramy się sprostać wymaganiom
budżetowym i kosztom posiadania
systemu sterowania?

Proste podejście do architektury zintegrowanego systemu
sterowania i sieci EtherCAT pomaga zapewnić, że system ten
będzie wspierał obecne
i przyszłe wymagania
Więcej
maszyn, przy otwartości
INFORMACJI
systemu i zabezpieczeniu
go przed byciem przestaSŁOWA KLUCZOWE:
rzałym. Jest to również
EtherCAT, migracja systemów
sterowania, migracja sterowania korzystne dla budżetu
maszynami
przeznaczonego na modernizację,
ponieważ
DO ROZWAŻENIA:
wyeliminowane
zostaje
Jakie są największe wyzwania dla
wiele
procesorów
i przeTwojej firmy przy modernizacji
systemu sterowania?
łączników sieciowych.
www.controlengineering.pl

Proste podejście do architektury
zintegrowanego systemu sterowania i sieci
EtherCAT pomaga zapewnić, że system
ten będzie wspierał obecne i przyszłe
wymagania maszyn, przy otwartości
systemu i zabezpieczeniu go przed byciem
przestarzałym. Jest to również korzystne dla
budżetu przeznaczonego na modernizację,
ponieważ wyeliminowane zostaje wiele
procesorów i przełączników sieciowych.
Wydatki na narzędzia inżynierii oprogramowania, wsparcie
telefoniczne i szkolenia online mogą w znacznym stopniu
wpływać na koszty posiadania związane z wieloma platformami sterowania. Jednak nie musi tak wcale być, ponieważ niektórzy dostawcy oferują to za darmo.
Wybór technologii napędu może również pomóc w modernizacji istniejących systemów. Napędy EtherCAT niektórych producentów obsługują sterowanie istniejącymi w zakładzie silnikami innych firm, tak więc wymiana silników nie
jest wymagana podczas modernizacji systemu sterowania,
co znacznie zmniejsza koszty i skraca czas modernizacji. Falowniki te mogą być również skutecznie wykorzystywane do
sterowania różnymi typami silników, w tym serwomotorami
i silnikami indukcyjnymi. Zaś dzięki funkcjom bezpiecznego ruchu standardu FSoE, zintegrowanym z technologią
napędów EtherCAT, możliwy jest dalszy postęp w zakresie
bezpieczeństwa maszyn, przy jednoczesnym zmniejszeniu
znacznych kosztów styczników, okablowania i dodatkowych
wejść/wyjść bezpieczeństwa. Intuicyjna technologia napędowa ułatwia modernizację, redukuje koszty i skraca wymagane
przestoje oraz pomaga zmodernizować funkcje bezpieczeństwa maszyny.
A zatem niezależnie od tego, czy firma planuje modernizację systemu sterowania, czy rozważa zainstalowanie platformy sterowania nowej generacji, zintegrowana architektura
sterowania z siecią EtherCAT zapewnia znaczące korzyści i zabezpieczenie przed przestarzałością.
Dzięki elastycznej architekturze i obsłudze wszystkich
starszych oraz nowoczesnych protokołów możliwa jest stopniowa migracja systemów zainstalowanych na obiektach
i nowego sprzętu. Zmniejsza to ryzyko i przyspiesza proces
uczenia się pracowników zakładu poprzez ewolucję systemu
sterowania w kierunku uzyskania wszystkich korzyści, wynikających z zastosowania w pełni zintegrowanej platformy
sterowania.
Doug Schuchart, menedżer ds. transportu materiałów oraz
intralogistyki, firma Beckhoff Automation LLC.
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Pratul Singh, Masimo

Cele i ryzyka migracji systemów
sterowania maszyn
Modernizacja systemów sterowania może być trudnym procesem i jest wiele spraw, które użytkownicy muszą
przeanalizować przed podjęciem decyzji. W artykule wyróżniono i opisano siedem kwestii.

S

tarsze systemy zwykle borykają się z różnymi problemami, takimi jak przestarzałe komponenty, niespełnianie nowoczesnych norm bezpieczeństwa,
zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, braki
w umiejętnościach nowych pracowników po odejściu starszych fachowców na emeryturę, a co za tym idzie –
słaby wkład w realizację potrzeb biznesowych firmy.
Brak modernizacji istniejącego w zakładzie starszego systemu sterowania może prowadzić do wielu zagrożeń, w tym do:
• posiadania przestarzałych komponentów o kluczowym
znaczeniu,
• niespełnienia aktualnych przepisów bezpieczeństwa,
• ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem,
• rosnących braków w umiejętnościach obsługi starszego
oprogramowania,
• zakończenia wsparcia producentów dla starszych systemów sterowania,
• istnienia silosów danych, spowodowanych starszymi protokołami komunikacyjnymi,
• braku możliwości zdalnego monitorowania systemu.

Siedem pytań, na które należy
odpowiedzieć podczas modernizacji

Ryzyko ogólne wykracza poza powyższą listę, specyficzną dla
aplikacji danej maszyny. Poniżej przedstawiono kilka pytań,
na które warto znaleźć odpowiedź przed rozpoczęciem modernizacji systemu sterowania maszynami.

Więcej

INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
migracja sterowania maszyn,
cyberbezpieczeństwo
DO ROZWAŻENIA
Jakie są Twoje największe obawy
związane z modernizacją systemu
sterowania? Czy przewyższają one
ryzyko związane z niewykonaniem
takiej modernizacji?
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1. Czy modernizujemy
kluczowe komponenty, które
są przestarzałe lub wkrótce
staną się przestarzałe?

Użytkownicy muszą się dowiedzieć, czy jakiekolwiek sterowniki bezpieczeństwa, przekaźniki lub inne komponenty bezpieczeństwa są
przestarzałe. Ile lat mają już posiadane programowalne sterowniki logiczne (PLC) oraz interfejsy operatorskie (HMI)? Czy działają w systemie jakieś komputery typu PC, które mogą
wymagać kluczowego oprogramowania?
CONTROL ENGINEERING POLSKA

Po modernizacji układu sterowania
należy spojrzeć na cały system i znaleźć
odpowiedź na pytanie, czy powiązane
elementy mechaniczne i elektryczne
są w stanie podtrzymać wydajną pracę
maszyny do czasu modernizacji systemu,
czy też nie.

Po modernizacji układu sterowania należy spojrzeć na
cały system i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy powiązane
elementy mechaniczne i elektryczne są w stanie podtrzymać
wydajną pracę maszyny do czasu modernizacji systemu, czy
też nie.

2. Czy modernizując układy
sterowania maszyn wypełniamy lukę
w umiejętnościach pracowników firmy?

Użytkownicy muszą przeanalizować kwestię, czy zastąpienie
starszego komponentu najnowszym będzie korzystne dla wypełnienia luki w umiejętnościach pracowników działu produkcji. Czy istnieje cyfrowa wersja komponentu sprzętowego,
takiego jak regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący (PID), regulator temperatury itp. Czy modernizacja pomaga w usunięciu wiedzy znanej tylko pewnej grupie ludzi (ang.
tribal knowledge, „wiedza plemienna”) dotyczącej komponentu, który przez lata wymagał „specjalnej troski”?

3. Jak ograniczyć czas przestoju
wymagany do przeprowadzenia
modernizacji?

Przestoje działających systemów są zazwyczaj jedną z najdroższych rzeczy podczas dokonywania modernizacji. Jednak
dzięki starannemu planowaniu można zminimalizować czas
przestoju, aby uzyskać korzyści z tej modernizacji. Użytkownicy muszą wiedzieć, jaki element systemu sterowania wymaga wymiany i czy inżynier automatyk zawęził liczbę kroków
www.controlengineering.pl

działań wymaganych do modernizacji. Użytkownicy muszą
również wiedzieć, ile przestojów jest potrzebnych podczas
modernizacji, oraz wykonać analizę kosztów i korzyści. Muszą także wiedzieć, czy pozostały okres eksploatacji maszyny
jest krótszy niż okres starzenia się komponentów w cyklu życia. Biorąc pod uwagę inne zagrożenia, rezygnacja z modernizacji systemu może być opcją do przyjęcia.

4. Czy maszyna spełnia nowoczesne
standardy bezpieczeństwa?

Użytkownicy muszą wiedzieć, czy modernizacja ogranicza
kwestie odpowiedzialności prawnej za wszelkie przeszłe lub
przyszłe audyty bezpieczeństwa, w związku z niespełnieniem aktualnych norm bezpieczeństwa. Czy integracja najnowszych technologii, takich jak robotyka, wymaga unowocześnienia starszych elementów bezpieczeństwa jako
części systemu bezpieczeństwa (SRP/CS – safety-related part
of a control system, związana z bezpieczeństwem część układu
sterowania)? W razie potrzeby, jeśli zespół działu produkcji
zakładu nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie oceny
bezpieczeństwa przy modernizacji starszych systemów, użytkownicy powinni współpracować z zewnętrzną firmą partnerską zajmującą się bezpieczeństwem maszyn.

5. Czy istnieją zagrożenia
cyberbezpieczeństwa, wynikające
z przestarzałego sprzętu lub
oprogramowania?

Użytkownicy muszą wiedzieć, czy w zakładzie istnieją systemy wykorzystujące systemy operacyjne lub oprogramowanie
użytkowe, które nie są już wspierane przez ich producentów. W przypadku starszych urządzeń użytkownicy muszą
wiedzieć, czy protokoły komunikacji sieciowej są bezpieczne. Użytkownicy powinni również zapytać, czy aktualizacje
przestarzałych standardów wymagają modernizacji starszego
sprzętu.

6. Czy modernizacja spowoduje poprawę
wydajności maszyny?

Podczas modernizacji należy zwrócić uwagę na to, czy stopniowe ulepszanie sprzętu i oprogramowania przez cały okres

Podczas modernizacji należy zwrócić
uwagę na to, czy stopniowe ulepszanie
sprzętu i oprogramowania przez cały
okres eksploatacji maszyny nie stanie się
zbyt kłopotliwe w zarządzaniu.
www.controlengineering.pl

eksploatacji maszyny nie stanie się zbyt kłopotliwe w zarządzaniu. Warto również rozważyć, czy modernizacja skróci
czas przestoju i poprawi dostępność danych. Należy również
znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zdalne monitorowanie
i usuwanie usterek może pomóc w poprawie ogólnej efektywności i dyspozycyjności sprzętu.

7. Czy modernizacja spowoduje znaczące
oszczędności energii?

Czy wymiana punktów końcowych systemu sterowania, takich
jak sterowniki PLC, zdalne jednostki końcowe (RTU) lub komputery typu PC, zapewni korzyści wynikające z zastosowania
najnowszego energooszczędnego sprzętu i algorytmów? Należy również zapytać, czy temperatura, wilgotność i infrastruktura nawiewu powietrza w obiekcie wykorzystuje energooszczędne systemy kontroli, które monitorują zużycie energii.
Sześć dodatkowych korzyści dla użytkowników
Po rozwiązaniu głównych problemów związanych z modernizacją systemu sterowania mogą pojawić się znaczące dodatkowe korzyści, których użytkownicy mogą nie dostrzegać:
1. Modernizacja układów sterowania maszyny często prowadzi również do poprawy realizacji całego procesu technologicznego/produkcji.
2. Jedną z najbardziej znaczących korzyści płynących z modernizacji w postaci zainstalowania najnowszych układów sterowania jest dostęp do cennych danych dotyczących procesów i sprzętu.
3. Modernizacja kluczowych komponentów, takich jak sterowniki PLC, komputery typu PC itp., może przedłużyć
żywotność maszyny, oferując zabezpieczenie na przyszłość w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz otrzymywania wydawanych łatek do oprogramowania.
4. Modernizacja kluczowych komponentów umożliwia
również łatwiejsze rozwiązywanie problemów za pomocą
nowoczesnych narzędzi do usuwania błędów, które mogą
nie być dostępne w starych sterownikach PLC, komputerach typu PC, sprzęcie sieciowym itp.
5. Użytkownicy mogą doprowadzić stary sprzęt do tego samego standardu co inne urządzenia w obiekcie. Zmniejsza to koszty konserwacji i rozwiązywania problemów.
6. Modernizacja daje również użytkownikom szansę na poprawę dokumentacji, która mogła nie być aktualizowana
podczas stopniowych ulepszeń na przestrzeni lat.
Pratul Singh jest starszym inżynierem
ds. automatyki i sterowania w firmie Masimo.
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FIRMA PREZENTUJE
BELIMO Siłowniki S.A.

Zintegrowane zarządzanie energią
cieplną oraz rozliczanie jej kosztów
łatwiejsze niż kiedykolwiek
Połączenie certyfikowanego licznika energii cieplnej (TEM) firmy Belimo z udoskonalonym
zaworem Belimo Energy Valve™ pozwala zapewnić przejrzystość zarządzania energią
w instalacji.
Obecnie firma Belimo oferuje urządzenie, które łączy w sobie funkcje regulowania przepływu energii
oraz certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia
energii. Używając jednego urządzenia, można precyzyjnie mierzyć i monitorować natężenie przepływu oraz zużycie energii w instalacjach grzewczych
i chłodniczych, a ponadto dzięki połączeniu z Internetem Rzeczy (IoT) bezpośrednio rozliczać koszty.
Nowe liczniki energii cieplnej (TEM) z aprobatą MID
gwarantują wysoką dokładność i wiarygodność pomiarów, przez co umożliwiają łatwe i efektywne rozliczenia. Wiarygodność pomiarów to tylko jedna z korzyści. Zawór Belimo Energy Valve™ reguluje natężenie przepływu i optymalizuje dostarczanie energii
cieplnej do użytkownika. Dzięki zintegrowaniu tych
ważnych funkcji w jednym urządzeniu, firma Belimo
łączy to co wspólne i rozpoczyna nową epokę zarządzania energią cieplną.
Nowa generacja zaworów Belimo Energy Valve™ z licznikami ciepła (TEM) łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu
energii oraz rozliczania kosztów wykorzystującą integrowane z systemem automatyki budynku (Modbus, BACnet, M-Bus) lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie Rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność
energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Połączenie ważnych funkcji w jednym urządzeniu to oszczędność czasu i pieniędzy.

Pomiar i regulacja w jednym

Zawór Belimo Energy Valve™ to urządzenie umożliwiające certyfikowany pomiar energii (MID) i wyposażone w funkcje: regulacji przepływu niezależnej od zmian ciśnienia, optymalizowania
sprawności energetycznej, regulacji mocy oraz różnicy temperatur
(Delta T Manager). Monitorowanie i natychmiastowa optymalizacja zużycia energii pozwala na uzyskanie właściwej pracy instalacji
w bardzo krótkim czasie.

Certyfikowane pomiary

Liczniki energii termicznej (TEM) firmy Belimo są certyfikowane
zgodnie z normą EN 1434/dyrektywą MID i są przystosowane do
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zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem Internetu Rzeczy
(IoT). Opatentowane przez Belimo automatyczne monitorowanie
i kompensacja stężenia glikolu zapewniają utrzymanie dokładności pomiaru nawet w przypadku zmian stężenia glikolu w instalacji.

Aplikacja ułatwiająca rozruch i użytkowanie

Aplikacja mobilna Belimo Assistant i narzędzia internetowe stanowią pomoc podczas projektowania, rozruchu i obsługi urządzenia. Pełna digitalizacja i całkowita przejrzystość danych dotyczących zużycia energii cieplnej ułatwiają właściwą eksploatację
instalacji.

Łatwa integracja z BMS

Bezpośrednia integracja z systemem automatyki budynku (Modbus, BACnet, M-Bus) oraz przystosowanie do monitorowania
i rozliczania energii z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT), sprawia, że dostęp do danych jeszcze nigdy nie był tak prosty. Jedno
urządzenie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do poprawy wydajności energetycznej instalacji.
www.controlengineering.pl

BELIMO Siłowniki S.A.
www.belimo.pl info@belimo.pl

ROZWIĄZANIA

AUTOMATYZACJA UTRZYMANIA RUCHU
Brian Harrison, Fluke Reliability.

Automatyzacja utrzymania ruchu: stworzenie
nowego przepisu na integrację danych
Aby uzyskać najwyższy wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) dla digitalizacji systemu utrzymania ruchu w
zakładzie przemysłowym, należy rozważyć wykorzystanie zmodernizowanej wersji piramidy automatyzacji,
podanej w standardzie integracji systemów ISA-95.

P

roducenci z branży przemysłu procesowego od
dziesięcioleci czerpią korzyści z automatyzacji
swoich zakładów. Zgodnie z wytycznymi standardu ISA-95 „Integracja systemu sterowania
z innymi systemami w przedsiębiorstwie” (Enterprise-Control System Integration), opracowanego przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Automatyki (International Society of Automation), organizacje przemysłowe pragną
obecnie zaadaptować najlepsze praktyki automatyzacji, oparte
na standardach. W miarę pojawiania się nowych technologii,
pojawia się coraz więcej sposobów na zastosowanie w praktyce standardów automatyzacji.
W ramach koncepcji Przemysłu 4.0 cyfryzacja zrodziła
niezliczone nowe technologie i systemy produkcyjne w działach i gałęziach przemysłu dalece wykraczających poza przemysł procesowy. Należą do nich:
Architektura zorientowana na usługi (service-oriented architecture – SOA). Jest ona uważana za kluczową dla sukcesu
kompleksowych systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning – ERP) oraz ma wiele zalet w zakresie integracji, rozszerzalności,
zwinności i możliwości ponownego wykorzystania.
Więcej
Przemysłowy Internet Rzeczy (InduINFORMACJI
strial Internet of Things – IIoT). Ta techSŁOWA KLUCZOWE:
nologia nie jest już tylko modnym okreprodukcja w przemyśle
śleniem medialnym; zmienia ona sposób
procesowym, piramida
monitorowania oraz komunikacji z urząautomatyzacji, automatyzacja
dzeniami o kluczowym znaczeniu, takimi
utrzymania ruchu
jak inteligentne czujniki.
Piramida automatyzacji wg ISA-95
Wi-Fi i sieci cyfrowe. Stają się one
została oryginalnie zaprojektowana
obecnie podstawową alternatywą dla
w celu pomocy producentom z
przemysłowych sieci informatycznych,
branży przemysłu procesowego.
przy czym sieci bezprzewodowe 5G są
Piramida automatyzacji może
powszechnie omawiane jako obiecująbyć dostosowana do technologii
ca technologia umożliwiająca wszechPrzemysłowego Internetu Rzeczy
(IIoT) oraz pomóc producentom z
obecne i skalowalne usieciowienie hal
innych gałęzi przemysłu.
produkcyjnych w zakresie przemysłowej
Strategia automatyzacji utrzymania
łączności bezprzewodowej.
ruchu powinna zwiększyć możliwości
Analityka Big Data, przetwarzapracowników działów utrzymania
nie
danych
na krawędzi sieci, robotyka,
ruchu w zakresie stosowania
sztuczna inteligencja (AI), uczenie makonserwacji opartej na stanie
technicznym sprzętu (CBM).
szynowe, interfejsy programowania apli34
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Rys. 1. Piramida automatyzacji wg standardu ISA-95.
Źródło grafiki w artykule: Fluke Reliability

kacji (API) oraz rozszerzona/wirtualna rzeczywistość (AR/
VR). Rozwiązania te przeszły od fazy koncepcyjnej do pilotażowej i wkrótce będą gotowe do szerszego zaadaptowania.
Ciągły postęp technologiczny był już wystarczającym wyzwaniem, jednak nagle pojawiło się kolejne – w postaci pandemii COVID-19. Zamęt wywołany przez COVID-19 powoduje, że dyrekcje zakładów przemysłowych odczuwają potrzebę
wdrożenia bardzo szybkich usprawnień systemów sterowania,
takich, które wcześniej były postrzegane jako „rozważania na
przyszłość”.
Przykładem jest tu zdalne monitorowanie stanu zasobów w zakładzie, które zmieniło się z chęci w potrzebę – coś
niezbędnego, aby firma była efektywną w najbliższym czasie
i konkurencyjną w dłuższej perspektywie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Fluke Reliability wynika, że pod koniec lata 2020 roku około 82% organizacji zajmujących się
utrzymaniem ruchu w przemyśle rozważało, w jaki sposób
skutecznie dodać lub rozbudować technologie digitalizacji.
Tymczasem ponad 35% firm doświadczyło spadku produkcji
o co najmniej jedną czwartą, a tylko 15% działało normalnie.
Wiele z tych firm rozumie, w jaki sposób automatyzacja
mogłaby zapewnić wartościową zmianę w ich codziennych
działaniach. Wiele poprzednich projektów pilotażowych IIoT
www.controlengineering.pl

Poziomy piramidy automatyzacji produkcji
Odniesienie: rysunek 2
Poziom 1: Proces
• Warstwa ta obejmuje zasoby fizyczne, działy utrzymania ruchu i niezawodności (M&R), które zajmują się konserwacją i serwisem zasobów, oraz operatorów maszyn.
• Niektóre zasoby są połączone przewodowo lub bezprzewodowo do sieci informatycznej, podczas gdy inne działają poza
systemem zarządzania wizualnego.
Poziom 2: Narzędzia i czujniki obiektowe
• Narzędzia i czujniki na poziomie sprzętu zapewniają odczyty zarówno ręczne, jak i automatyczne; nie wszystkie dane
z niepodłączonych urządzeń pomiarowych są obecnie zapisywane lub śledzone, nie wszystkie zaś dane z czujników mają
użyteczny format.
• Czujniki bezprzewodowe zainstalowane na starszych maszynach sprawiają, że coraz większy procent zasobów jest widoczny w formie elektronicznej.
Poziom 3: Informatyczny system nadzorujący procesy technologiczne i produkcji (SCADA)
• Chociaż większość producentów stosuje systemy SCADA/programowalne sterowniki logiczne (PLC), to mniej niż 30%
z nich może wykorzystać te informacje do zarządzania zasobami.
• Wczesne, wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), badania dotyczące jezior danych (ang. data lakes) SCADA, odnajdują
obecnie praktyczne dane, będące wskaźnikami stanu technicznego zasobów i wykorzystane do wydawania poleceń technikom, tworząc potencjał dla mającego duże znaczenie wykrywania zbliżających się awarii w czasie rzeczywistym i wydawania poleceń technikom.
• Integracja danych SCADA poziomu 3 z podstawą automatyzacji utrzymania ruchu/zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
(EAM) poprawia ogólną efektywność sprzętu (OEE) i średni czas do naprawy (MTTR). Skraca również czas przestojów
i uzupełnia braki w umiejętnościach pracowników poprzez pomoc w automatyzacji tworzenia porządków pracy oraz nadawania priorytetów pracom.
Poziom 4: Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa (EAM)
• EAM lub skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu (computerize maintenance management system –
CMMS) jest systemem ewidencji M&R.
• Integracja systemu EAM z podstawą automatyzacji utrzymania ruchu wspomaga przejście z opartej na harmonogramach
konserwacji zapobiegawczej na konserwację opartą na stanie technicznym, nadając priorytety pracom na podstawie rzeczywistego stanu technicznego zasobów.
• Powiązanie istotnych danych z systemem zarządzania aktywami równa się stopniowej zmianie ilości i jakości codziennie
podejmowanych świadomych decyzji, opartych na danych.
Poziom 5: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
• Zintegrowanie warstw od 1 do 4 z podstawową warstwą biznesową przedsiębiorstwa umożliwia przekazywanie dokładnych danych M&R do ogólnego systemu księgowego i sprawozdań finansowych. Zwiększa to widoczność wkładu M&R
w wynik finansowy firmy i umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych na poziomie kierownictwa zakładu.
• Kluczowymi wskaźnikami są tu: całkowity koszt posiadania (TCO) zasobów oraz porównanie kosztów między pracami planowanymi a pracami opartymi na stanie technicznym zasobów.

nie spełniło pokładanych w nich oczekiwań. Czasami było to
spowodowane konfliktami pomiędzy systemami, ograniczeniami technologicznymi, częściej zaś z braków w komunikacji
i zarządzaniu zmianą.
Dzisiejsze środowisko produkcyjne jest bardziej odchudzone (lean management) niż zwykle. Planiści dążą do optymalizacji inicjatyw w ich najszerszym zakresie, tak więc praca
ludzi w zakładzie jest uszeregowana pod względem priorytetów i wykonywana w oparciu o to, jak pasuje ona do całościowego obrazu.

ERP
MES/EAM/CMMS
SCADA/PLC
Poziom obiektowy
Proces

Rys. 2. Zmodyfikowana piramida automatyzacji
systemu utrzymania ruchu, na podstawie oryginalnej
wersji zawartej w standardzie ISA-95.
www.controlengineering.pl
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AUTOMATYZACJA UTRZYMANIA RUCHU

30 %

Prace związane z konserwacją opartą na harmonogramach

32 %

Czas do zdiagnozowania przyczyny awarii

20 %

MTTR – średni czas od wystąpienia awarii do naprawy
uszkodzonego urządzenia

47 %

Dyspozycyjność zasobów

50 K

Wydajność jednostkowa

Rys. 3. Krótkoterminowe cele automatyzacji oraz wskaźnik ROI.

Aby wykonywać to efektywnie, pracownicy firm potrzebują czegoś więcej niż tylko niepisanej wiedzy posiadanej
przez wąskie grono fachowców (tribal knowledge, „wiedza
plemienna”) lub doraźnych standardowych procedur operacyjnych. Potrzebują lepszych podstaw, aby digitalizacja została
przeprowadzona z sukcesem.
Standard ISA-95 oraz piramida automatyzacji stały się
fundamentem dla automatyzowania interfejsu pomiędzy następującymi pięcioma poziomami przedsiębiorstwa i systemów sterowania:
1. Fizyczne procesy produkcyjne;
2. Czujniki;
3. Monitorowanie i nadzór;
4. Zarządzanie operacjami produkcyjnymi;
5. Planowanie biznesowe i logistyka.
Standard ISA-95 został opracowany, ponieważ różnice
pomiędzy poszczególnymi gałęziami przemysłu, systemami,
działami i celami firm utrudniały komunikację i współpracę.
Przedsiębiorstwa cierpiały z powodu braku wspólnego języka. Obecnie, w 35. roku swojego istnienia, standard ISA-95
jest nadal rewalidowany i włączany do kolejnych technologii.
Wiele z tych technologii i programów nadal koncentruje się na
produkcji w przemyśle procesowym.

Integracja systemów automatyki

Obecnie sprawdzona metoda integracji systemów potrzebna
jest także poza przemysłem procesowym. Poprzez rozciągnięcie podstaw standardu ISA-95 na inne branże, większa liczba
firm może osiągnąć te same korzyści: od poprawy wydajności
po redukcję kosztów.
Osoby planujące automatyzację często wykorzystują piramidę z normy ISA-95 do pokazania wzajemnego oddziaływania pomiędzy poziomami w przedsiębiorstwie. Przykładowa
piramida z rysunku 2 została zmodyfikowana w celu uwzględnienia technologii IIoT w warstwie fizycznej. Co by się stało,
gdyby piramida automatyzacji została dostosowana tak, aby
odzwierciedlała poziomy lub warstwy występujące w operacjach produkcyjnych w branżach nieprocesowych? Mogłaby
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ona wyglądać tak jak na rysunku 2. Warstwy piramidy pomagają zidentyfikować punkty danych z różnych podprogramów,
użytecznych dla aspektów całego systemu. Rekonfiguracja
piramidy w celu wsparcia operacji MRO (maintenance and
reliability operations, pośrednie zapotrzebowanie w produkcji
przedsiębiorstwa) dodaje warstwę procesową na dole. Dostosowuje ona pozostałe poziomy, aby odzwierciedlić wzajemne
oddziaływanie utrzymania ruchu z większą architekturą zakładu i organizacji.
Dzięki odpowiedniej podstawie, wspierającej wewnętrzną współpracę oraz integrację, digitalizacja mogłaby lepiej
pomóc firmie w przeprowadzeniu operacji w dzisiejszych
trudnych czasach posiadania ograniczonych zasobów. Jednak,
podobnie jak w przypadku produkcji procesowej z 1995 roku,
współczynnik ROI musi być od początku głównym czynnikiem branym pod uwagę. Aby piramida była użyteczna, musi
pomóc kierownictwu działów utrzymania ruchu w określeniu,
gdzie połączone w sieci systemy będą miały najbardziej znaczący pozytywny wpływ w ich zakładach.

Zastosowanie podstawy piramidy
automatyzacji

W większości zakładów przemysłowych, im bardziej połączone w sieci są działy utrzymania ruchu i operacyjne, tym więcej
korzyści generują ich działania. Rozważmy proces rozwiązywania problemów z konkretnym zasobem (maszyną, urządzeniem). Technicy mogą dokonywać różnych pomiarów, aby
zidentyfikować główną przyczynę problemu, ale wykorzystują wyniki tych pomiarów tylko w danym momencie. Jeśli te
dane mogą być zachowane w historii stanu technicznego tego
zasobu, przyczyniają się one do stworzenia szerszej strategii
konserwacji tej maszyny – potencjalnie dostosowując częstotliwość sprawdzania jej określonych parametrów. Przyczynia
się do zmniejszenia liczby nieplanowanych awarii oraz wydłużenia ogólnego okresu eksploatacji zasobu.
W dłuższej perspektywie strategia automatyzacji utrzymania ruchu powinna zwiększyć zdolność pracowników działu technicznego do polegania na konserwacji opartej na stanie
technicznym (CBM) i zmniejszyć ilość prac konserwacyjnych
opartych na harmonogramach (przeglądów okresowych).
Przejście od konserwacji opartej na harmonogramach na konserwację opartą na rzeczywistych potrzebach ma wiele udokumentowanych korzyści, od mniejszych kosztów robocizny
i części po większe bezpieczeństwo. Dla większości działów
utrzymania ruchu w zakładach przejście to może być trudne. Niezbędna jest jasna komunikacja, zarządzanie zmianą
i prawdziwe partnerstwo.
Brian Harrison, CRL, jest liderem branży IIoT
w firmie Fluke Reliability.
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One stop. Smart shop.
Wszystko z jednego źródła w automa on24.pl
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!

do zdalnego monitorowania i rozwi zywania problemów

rosta integracja routera z Siemens TIA ortal

! Zintegrowany rewall zapewniaj cy bezpieczeństwo danych
!

pcjonalne po czenie z I

IoT loud la orm

Bramy IoT ateway
od 2 133 z

automa on24.pl/ixon

lub

bezpłatny

in o automa on

pl

automa on

pl

ROZWIĄZANIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa robotów:
na co zwracać uwagę
Minimalizacja ryzyka związanego z robotami oznacza ochronę przed cyberatakami i naruszeniami
bezpieczeństwa.

R

oboty przemysłowe od dziesięcioleci pomagają
nam zmieniać sposób wytwarzania produktów.
Wykorzystujemy je do radzenia sobie z ryzykiem
na liniach montażowych w przemyśle motoryzacyjnym, wykorzystujemy je w kopalniach i stosujemy w innych niebezpiecznych środowiskach, ale postępy
w systemach łączności dla robotów przemysłowych stanowią
nowy powód do obaw. Chociaż korzyści płynące z takiej łączności są liczne, to w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy
przyjrzeć się ryzyku cyberataku.

Zagrożenia bezpieczeństwa dla robotów
przemysłowych

Wiele robotów usługowych i zautomatyzowanych systemów
jest obecnie podłączonych do sieci firmowych i Internetu,
co sprawia, że czujniki systemu są podatne na ataki hakerów.
Dzisiejsze urządzenia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
komunikują się bezpośrednio z czymkolwiek lub kimkolwiek,
kto potrzebuje zebranych przez nie danych. Dzięki tej łączności hakerzy nie muszą już atakować czujników znajdujących
się na dole hierarchii określonej w modelu Purdue, powszechnie stosowanym referencyjnym modelu architektonicznym,
zawierającym pięć poziomów, od zera do czterech. Na przykład napęd robota spawalniczego może przesyłać do swojego konstruktora przez Internet dane dotyczące użytkowania.
Może on przekazywać informacje takie jak: „na podstawie
mojego cyklu pracy będę potrzebował wymiany pewnej części
za 12 dni i 2 godziny”. Robot wymienia te dane, aby zmaksymalizować wydajność i czas pracy, ale ta komunikacja może
być narażona na ryzyko przechwycenia. Model Purdue i inne
standardy bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony systemów robota, ale jeśli w systemie operacyjnym robota jest
błąd, haker może być w stanie przejąć kontrolę nad robotem
lub wyłączyć go za pomocą przepełnienia bufora lub innego
rodzaju ataku komunikacyjnego. Aby zapobiec cyberatakom i utrzymać bezpieczeństwo robotów, producenci muszą
być świadomi możliwych zagrożeń bezpieczeństwa robotów
przemysłowych. Jeśli haker uzyska kontrolę nad robotem
przemysłowym, może spowodować straty w produkcji części.
Naraziłoby to firmę na straty wynikające z kiepskiej jakości
produktów.

Blokada systemu

Podłączony do sieci robot przemysłowy jest podatny na ataki
typu ransomware. Haker może wykorzystać taki atak do zawww.controlengineering.pl

blokowania dostępu do danych i całego systemu produkcyjnego.

Uszkodzenia fizyczne, zakłócenia
procesów

Atakujący może przejąć kontrolę nad robotem, który może
wyrządzić krzywdę operatorom. Haker może wykorzystać
robota do ingerencji w mechanizmy bezpieczeństwa, uszkodzenia gniazda roboczego lub próby spowodowania obrażeń.
Produkcja może być zagrożona nawet w dłuższej perspektywie. Haker może zmienić lub zawiesić proces, co może zagrozić działalności firmy.

Przenikanie danych wrażliwych

Podobnie jak w przypadku wszystkich obiektów przemysłowych podłączonych do sieci wewnętrznej firmy, luka w zabezpieczeniach robota przemysłowego stanowi punkt dostępu dla napastników. Hakerzy mogą wykorzystać tę lukę, aby
uzyskać dostęp do poufnych informacji i je wykraść. Wraz
z rosnącą popularnością automatyzacji w procesach przemysłowych, zagrożenia bezpieczeństwa
są coraz większe. – Jeśli hakerzy przeproWięcej
wadzaliby atak na zakład, łatwiejszym
celem byłby łańcuch dostaw i mniejsi
INFORMACJI
producenci, którzy dostarczają sprzęt
SŁOWA KLUCZOWE:
taki jak roboty. Jest to coś, co duzi i mali
Robotyka, Technologia Operacyjna
producenci muszą wziąć pod uwagę – po(OT)
wiedział Nigel Stanley, główny specjalista
ds. technologii globalnego OT i cyberRobot musi być chroniony przed
potencjalnymi cyberatakami
bezpieczeństwa przemysłowego w TÜV
i naruszeniami bezpieczeństwa.
Rheinland. Podczas pracy z robotami
Potencjalne naruszenia to m.in.
przemysłowymi należy zwrócić uwagę
wyciek wrażliwych danych,
na wielowarstwową złożoność bezpieuszkodzenia fizyczne i blokady
czeństwa cybernetycznego. Aby robot
systemu. Rosnąca automatyzacja
na hali produkcyjnej sprawi, że
był bezpieczny, powinien być chroniony
cyberbezpieczeństwo robotów
przed cyberatakami i możliwymi narustanie się jeszcze ważniejsze.
szeniami bezpieczeństwa.
Ten artykuł pierwotnie ukazał się na
blogu Robotics Online. Robotic Industries
Association (RIA) jest częścią Association
for Advancing Automation (A3), partnera
merytorycznego CFE Media.
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ONLINE
Przejdź do podkanału Robotyka
na stronie www.controlengineering.
pl, aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat najnowszych
osiągnięć w tej dziedzinie. Zastanów
się, jakie jest Twoje największe
zagrożenie cybernetyczne w związku
z robotami?
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FIRMA PREZENTUJE

Kompaktowy system poboru próbki
i analizy pary i wody
SWAS Compact to kompaktowy układ dla kotłowni przemysłowych, dzięki któremu sprawnie
przeprowadzisz analizę gorącej próbki pary i wody.

W

iele zakładów używa pary jako nośnika ciepła. Jest to
zarówno para do procesów technologicznych, jak
i grzewczych. Z punktu widzenia trwałości układów wytwarzania i dystrybucji, jakość pary powinna być w sposób ciągły
monitorowana. Ze względu na rozmiary, łatwość uruchomienia i zastosowania SWAS Compact stanowi idealne rozwiązanie szczególnie dla użytkowników małych i średnich źródeł ciepła, o wydajności
do 30 ton pary/h, w których proces wytwarzania pary oparty jest na
popularnych kotłach płomienicowo-płomieniówkowych.
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SWAS Compact pozwala skutecznie monitorować jakość wody
i pary, nie wymagając jednocześnie dużo miejsca do zabudowy.
Przez to doskonale pasuje również do obiektów o niewielkiej kubaturze. Obejmuje sekcję przygotowania próbek, przetwornik pomiarowy Liquiline z podłączonymi czujnikami pH, przewodności
i tlenu rozpuszczonego oraz opcjonalnie wymiennik kationitowy.
SWAS Compact pozwala zapobiec kosztownym przestojom instalacji poprzez stały monitoring jakości czynnika obiegowego i ograniczenie do minimum korozji i odkładania się kamienia kotłowego.

www.controlengineering.pl

Układy SWAS Compact służą do monitorowania jakości pary i wody w instalacjach cieplnych w licznych
branżach przemysłu, w szczególności w przemyśle
spożywczym, przemyśle cukrowniczym, przemyśle
drzewnym i meblowym, przemyśle chemicznym,
przemyśle oponiarskim i innych kotłowniach przemysłowych.
Typowymi punktami pomiarowymi dla SWAS
Compact są: woda zasilająca kocioł, para nasycona
i przegrzana, kondensat przed regeneracją i odsoliny z przedmuchu kotła.
SWAS Compact w zwartej zabudowie zapewnia
przygotowanie próbki, kompletne oprzyrządowanie do analizy ważnych parametrów (pH, przewodność właściwą, stężenie tlenu rozpuszczonego) oraz
opcjonalnie zawiera wymiennik kationitowy umożliwiający pomiar tzw. przewodności kwasowej („przewodność za kolumną kationitową”), szczególnie
przydatnej w przypadku alkalizacji wody zasilającej.
Wszystkie podzespoły są zamontowane na jednym,
panelu o niewielkich wymiarach i gotowe do podłączenia. Próbka pary wodnej o temperaturze maksymalnej do 240°C i ciśnieniu do 50 barów jest chłodzona i następnie mierzona za pomocą nowoczesnych cyfrowych
czujników Memosens. Przetwornik Liquiline CM44 upraszcza wiele
rzeczy, np. dane procesowe mogą być przechowywane w logach
pamięci, a Heartbeat Technology wspiera prognozowanie czynności obsługowych dla potrzeb predykcyjnego utrzymania ruchu. Parametry i nastawy poszczególnych pomiarów mogą być z łatwością
powielane za pomocą karty SD w innych układach pomiarowych.
System SWAS Compact został zaprojektowany tak, by zużywać
trzykrotnie mniej próbki do analizy oraz wody chłodzącej w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Sprzyja to bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii i zasobów przedsiębiorstwa. Ma to
szczególne znaczenie dla zakładów produkcyjnych, ponieważ energia potrzebna do schłodzenia próbki, a tym samym zużycie wody
chłodzącej, ulega redukcji nawet o 60%.
Nasi klienci potwierdzają korzyści płynące z zastosowania systemu SWAS Compact. Pierwsze systemy zostały sprzedane dla mleczarni i cukrowni, posiadających niewielkie kotłownie, gdzie jakość
pary i kondensatu jest czynnikiem decydującym o trwałości instalacji
cieplnych, eksploatowanych w przedsiębiorstwie.

Mleczarnia Ostallgäu w Rückholz (Niemcy)

mniejszym obciążeniu personelu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie
tylko z jakości rozwiązania, ale także z doradztwa i serwisu Endress
+Hauser.

Cukrownia Südzucker (Niemcy)

Kontrola czystości rozpuszczonych zanieczyszczeń w parze i kondensacie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wymienników
ciepła i jest krytyczna dla jakości produkcji melasy. Dokładna kontrola przewodności była wcześniej zasadniczym problemem dla zakładu produkcyjnego. Jak ocenił Sebastian Böttcher, brygadzista MSR
w Südzucker – SWAS Compact całkowicie spełniają nasze wymagania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i z jednoczesną redukcją
nakładów na bieżącą konserwację. Dodatkowo zapotrzebowanie na
energię do schłodzenia próbek spadło o 60%.
Janusz Zajączkowski,
Industry Manager Endress+Hauser Polska

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

Zwiększenie efektywności pracy instalacji potwierdza dyrektor zarządzający mleczarni Ostallgäu w Rückholz, Simon Gutensohn – Dzięki
rozwiązaniu SWAS Compact firmy Endress+Hauser byliśmy w stanie
znaczne zwiększyć niezawodność działania instalacji cieplnej i spełnić nasze wymagania związane z kontrolą parametrów pary, przy
www.controlengineering.pl
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INTERFEJSY HMI

Ramey Miller, Siemens Industry Inc.

Interfejsy HMI dla optymalizacji
technologii IIoT
Ujednolicone oprogramowanie interfejsów operatorskich (HMI) centralizuje zarządzanie urządzeniami
i danymi maszynowymi, zwiększając użyteczność i usieciowienie w całym przedsiębiorstwie.

C

oraz bardziej usieciowione i wydajniejsze zakłady produkcyjne wymagają odpowiadających
temu postępów w automatyce. Podczas gdy
czujniki i programowalne sterowniki logiczne
(PLC) stały się bardziej inteligentne w ciągu
ostatniej dekady, to nie wszystkie oprogramowania interfejsów operatorskich (HMI) doświadczyły tego samego rozwoju technologicznego. Jednak obecnie najnowsza generacja
oprogramowania HMI ma wiele udoskonaleń, w tym:
• ulepszoną grafikę,
• aplikacje pokazujące wydajność produkcji,
• możliwość łączenia się z szerszą gamą urządzeń,
• możliwość definiowania przez użytkowników własnych
skryptów i potoków danych na otwartych platformach
HMI.
Te postępy optymalizują obecnie przemysłowe panele
HMI pod kątem ich wykorzystania z urządzeniami w aplikacjach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Udoskonalona technologia operacyjna

Cyfryzacja zakładu nie oznacza już tylko uzyskania przewagi nad konkurencją w przemyśle produkcyjnym. Jest ona
koniecznością, imperatywem umożliwiającym firmom osią-

ganie zysków, trwałej pozycji na rynku oraz zdolności reagowania na zmieniające się trendy rynkowe. Ujednolicone
oprogramowanie HMI spełnia te wyzwania, umożliwiając

Cyfryzacja zakładu jest koniecznością,
imperatywem umożliwiającym firmom
osiąganie zysków, trwałej pozycji na
rynku oraz zdolności reagowania na
zmieniające się trendy rynkowe.

deweloperom oprogramowania tworzenie zaawansowanych,
szybko reagujących i bogatych w funkcje aplikacji, dostosowanych do ery cyfrowej.
Ta nowa fala oprogramowania HMI, działająca na dedykowanych urządzeniach lub komputerach PC, jest bardziej
dostosowana do nowoczesnych smartfonów niż do swoich
nieporęcznych i przestarzałych poprzedników. Nowoczesne
zunifikowane panele HMI są dostarczane do klientów z preinstalowanymi aplikacjami do przeglądania dokumentów,
oglądania instruktażowych klipów multimedialnych i uzyskiwania dostępu do zewnętrznych systemów internetowych.
Ulepszone gesty wielodotykowe – takie jak powiększanie
i przesuwanie – umożliwiają płynną nawigację po dokumentach i przeglądanie stron internetowych (rys.1). Operatorzy
mogą stosować gesty wielodotykowe do zmiany ekranów
i przewijania list.
Coraz powszechniejsza staje się obsługa natywnych technologii internetowych, takich jak HTML5, skalowalna grafika

Rys. 1. Panele operatorskie SIMATIC WinCC Unified HMI
firmy Siemens zapewniają obsługę rozpoznawania gestów
wielodotyku, a także technologii internetowych, takich jak
HTML5, SVGs i JavaScript. Źródło: Siemens Industry Inc.
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wektorowa (SVGs) i JavaScript. Ta funkcjonalność daje deweloperom oprogramowania możliwość dostosowywania i animowania interfejsów HMI, zaś przejście z grafiki rastrowej na
grafikę wektorową poprawia estetykę obrazu wyświetlanego
na ekranie oraz wizualizację maszyny.
Możliwości serwera WWW pozwalają autoryzowanym
operatorom na zdalny dostęp do aplikacji HMI z dowolnego
urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową – takiego jak laptop, smartfon lub tablet – bez konieczności instalowania specjalnych aplikacji lub wtyczek. Umożliwia to
współpracę pomiędzy pracownikami działu produkcji a inżynierami w biurze firmy przemysłowej, ułatwiając zespołom
rozwiązywanie problemów.

Interfejsy HMI oraz współpraca pomiędzy
pracownikami dzięki technologii IIoT

Zarówno w przypadku małych warsztatów mechanicznych,
jak i wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw, współpraca pomiędzy pracownikami firmy ma zasadnicze znaczenie
dla dokonywania usprawnień operacyjnych. Aby zachęcić
pracowników zakładów do ściślejszej współpracy, ujednolicone oprogramowanie HMI obsługuje współdzielenie ekranów,
znaczników (tagów), alarmów i danych produkcyjnych pomiędzy wieloma urządzeniami na hali fabrycznej, zaś wszystkie dane są przechowywane w centralnej lokalizacji (rys. 2).
Nowoczesne urządzenia HMI obsługują również transmisję
danych za pomocą wielu protokołów, takich jak MQTT (lekki
protokół komunikacyjny, oparty na wzorcu publikacja-subskrypcja) dla połączeń z chmurą obliczeniową.
Niezależnie od układu przestrzennego fabryki, dla producentów korzystne jest konsolidowanie wszystkich danych
produkcyjnych w celu analizy i ulepszania realizowanych
procesów. W przeszłości każdy typ maszyny często wymagał
własnego, pochodzącego od innego producenta, sterownika
do przesyłania danych do centralnej lokalizacji, jednak ujednolicone oprogramowanie HMI pokonuje tę przestarzałą
przeszkodę. Zbudowane na platformach programistycznych,
takich jak .NET (dot. NET), ujednolicone oprogramowanie
HMI rozszerza możliwości połączeń systemowych poza za-

Niezależnie od układu przestrzennego
fabryki, dla producentów korzystne
jest konsolidowanie wszystkich danych
produkcyjnych w celu analizy i ulepszania
realizowanych procesów.
www.controlengineering.pl

Rys. 2. Oprogramowanie WinCC Unified HMI firmy
Siemens umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami.
Skalowanie jest proste dzięki wspólnej bibliotece
obiektów aplikacji.
Źródło: Siemens Industry Inc.

instalowany w zakładzie program do archiwizacji danych
przedsiębiorstwa – na wyższy poziom organizacyjnych przepływów pracy (ang. workflow), w systemach realizacji produkcji (MES) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
Deweloperzy oprogramowania mogą wykorzystać integrację
zunifikowanego oprogramowania HMI z tymi przepływami
pracy do definiowania reguł i działań dla procesów biznesowych, na które mają wpływ wyzwalacze (ang. triggers) z danych produkcyjnych. Możliwe jest również monitorowanie
kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz włączanie
tych danych do raportowania procesów biznesowych. Instalując opcjonalne aplikacje w środowisku zunifikowanego
oprogramowania HMI, operatorzy mogą otrzymywać na
swoje urządzenia mobilne alarmy i powiadomienia związane
z produkcją, za pośrednictwem równoległej aplikacji zainstalowanej na smartfonie, smartwatchu lub tablecie.

Współdzielony ekosystem
oprogramowania

Kluczem do usieciowienia całego zakładu jest współdzielony
ekosystem ujednoliconego oprogramowania HMI. Współdzielone oprogramowanie oznacza, że jedno środowisko
programistyczne i uruchomieniowe HMI jest używane przez
wszystkie urządzenia wizualizacyjne – komputery w sterowni oraz smartfony, tablety i panele HMI. Wszystkie interfejCONTROL ENGINEERING POLSKA
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ROZWIĄZANIA

INTERFEJSY HMI

sy wizualizacyjne korzystają ze wspólnej biblioteki obiektów
aplikacji i skalowalnej grafiki wektorowej (SVG) oraz skryptów. Ponieważ symbole mogą być ponownie wykorzystane
w różnych typach urządzeń, nie ma już potrzeby poświęcania
czasu i środków na opracowywanie nowych grafik w miarę
rozszerzania produkcji w zakładzie i włączania do sieci kolejnych urządzeń wizualizacyjnych (rys. 2).
Zalety współdzielonego oprogramowania nie kończą się
na poziomie interfejsów HMI. Ujednolicone oprogramowanie HMI jest dostarczane z własnym pakietem aplikacji,
które umożliwiają właścicielom zakładów modułowy wybór
i rozbudowę infrastruktury oprogramowania w celu dostosowania jej do specyficznych potrzeb firmy. Aplikacje te zapewniają integrację przepływu pracy w firmie, wymianę danych
pomiędzy maszynami (M2M), wizualizację i analizę danych,
centralne zarządzanie urządzeniami oraz inne funkcje.
Centralne zarządzanie urządzeniami – znane również
jako zarządzanie politykami grupowymi – jest dobrze znaną
koncepcją dla urządzeń mobilnych, ale jest mniej powszechne wśród przemysłowych interfejsów HMI. Ujednolicone
oprogramowanie HMI wprowadza tę funkcję, aby umożliwić
kontrolę wersji, instalowanie poprawek (łatek) zabezpieczeń
i zarządzanie aplikacjami na urządzeniach HMI w całym
przedsiębiorstwie w oparciu o zdefiniowane przez administratora zasady i przyWięcej
pisanie do grupy urządzeń. Zapewnia to,
INFORMACJI
że urządzenia są wykorzystywane tylko
do autoryzowanych celów i chronione
SŁOWA KLUCZOWE:
przed lukami w zabezpieczeniach.
HMI, interfejs operatorski,
Przemysłowy Internet Rzeczy
Natomiast dla użytkowników współdzielony ekosystem oprogramowania
Ta nowa fala oprogramowania
oznacza podobny wygląd i sposób dziaHMI, uruchamianego na
łania wszystkich interfejsów wizualizacji
dedykowanych urządzeniach
i sterowania, w tym urządzeń mobilnych.
lub komputerach PC, bardziej
przypomina aplikacje działające na
Prowadzi to do lepszego zaznajomienia
nowoczesnych smartfonach.
operatora z tymi interfejsami oraz lepWspółpraca pomiędzy
szego podejmowania decyzji, ponieważ
pracownikami zakładów jest
wymaga mniej wysiłku niż zapoznanie
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się z wieloma różnorodnymi interfejulepszeń operacyjnych. Pomaga
sami, co oszczędza czas, który można
w tym oprogramowanie HMI.
poświęcić na usprawnienia operacyjne.
Technologia oprogramowania HMI
Równoległy oraz intuicyjny interfejs na
musi dotrzymać kroku wzajemnym
połączeniom.
wszystkich urządzeniach może również
zmniejszyć frustrację użytkowników.
ONLINE
Więcej na temat
cyberbezpieczeństwa oraz nowych
interfejsów HMI i systemów IIoT
znajduje się na stronie
www.controlengineering.pl
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Jakie wg Ciebie są najważniejsze
wyzwania i tematy do rozważań na
temat oprogramowania HMI?
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Otwartość na nowoczesne
zakłady przemysłowe

Oprócz spójności w ramach własnego
ekosystemu oprogramowania, ujednolicone oprogramowanie HMI daje użytkownikom możliwość importowania
niestandardowych elementów sterujących i plików. Deweloperzy mogą imporCONTROL ENGINEERING POLSKA

tować obiekty utworzone za pomocą narzędzi pochodzących
od innych producentów oprogramowania, do ujednoliconego oprogramowania HMI w celu wdrożenia ich w aplikacjach
działających w środowisku uruchomieniowym (runtime applications). Otwartość oprogramowania pozwala także na
wymianę dużych ilości informacji z bazami danych i innymi
systemami dzięki wykorzystaniu wspólnych platform programistycznych .NET i C++.

Kluczem do usieciowienia całego
zakładu jest współdzielony ekosystem
ujednoliconego oprogramowania
HMI. Współdzielone oprogramowanie
oznacza, że jedno środowisko
programistyczne i uruchomieniowe HMI
jest używane przez wszystkie urządzenia
wizualizacyjne – komputery w sterowni
oraz smartfony, tablety i panele HMI.
Użytkownicy mogą również tworzyć otwarte interfejsy
programowania aplikacji (API) w celu integracji z firmowymi
i produkcyjnymi przepływami pracy. Konstruktorzy maszyn
oraz ich użytkownicy końcowi mogą wprowadzać swoje własne programy do architektury sieci cyfrowej (DNA) zunifikowanego oprogramowania HMI w postaci otwartych interfejsów API. Na przykład deweloperzy mogą tworzyć raporty
porównawcze i śledzenie debugowania w celu wychwycenia
błędów w kodzie aplikacji lub konfiguracji urządzeń, zanim
się one ujawnią. Skraca to czas uruchomienia i ogranicza ryzyko awarii maszyny.
Otwartość aplikacji zapewnia dostępność wymaganą do
analizowania danych generowanych w całym zakładzie, bez
powodowania niepotrzebnych nieefektywności lub przestojów. Otwartość w czasie rzeczywistym zapewnia aplikacjom
innych producentów bezpośredni dostęp do znaczników runtime oprogramowania HMI oraz niestandardowych elementów sieciowych sterujących, co zwiększa elastyczność sprzętu
i przepływ pracy.
Narzędzia do zbierania danych offline są natywnie dołączone do przesyłania danych na wyznaczony serwer. Pozwala
to zarówno na wymianę dużych ilości informacji z systemami
baz danych, jak i współdzielenie ekranów, znaczników, archiwów zdarzeń i alarmów historycznych.

Ramey Miller, menedżer ds. marketingu produktów HMI
w firmie Siemens Industry Inc.
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FIRMA PREZENTUJE
IFM ELECTRONIC SP. Z O.O.

Platforma do zarządzania
diagnostyką produkcji
na smartfonach
O tym, że automatyzacja utrzymania ruchu i procesów pomocniczych jest receptą na sukces,
wie już wielu menedżerów zakładów produkcyjnych w Polsce. Niewielu z nich zdaje sobie
jednak sprawę, że wiodącym czynnikiem w tym przypadku może być integracja danych za
pomocą innowacji takich jak platformy dla przemysłu i produkcji, kompatybilnych ze zwykłymi
smartfonami.

W

e współczesnych fabrykach utrzymanie ruchu uważa się za jeden
z podstawowych elementów procesów produkcyjnych. Fundamentem funkcjonowania zakładów przemysłowych jest zapewnienie ciągłości produkcji, zwiększenie dostępności i wydłużenie pracy maszyn na najwyższym
poziomie. Oprócz tego ważną rolę w produkcji
odgrywa diagnostyka, stosowana m.in. w przypadkach monitorowania stanu filtrów, działania
silników, drgań, temperatury, ciśnienia, a nawet
prostego zliczania produktów i komponentów.

Technologia użytkowa

Wdrożenie całej gamy nowoczesnych
rozwiązań Przemysłu 4.0 pozwala na
stały monitoring i analizę pracy różnych urządzeń. Stosowanie smart
factory w procesie produkcyjnym już
na etapie diagnostyki niesie ze sobą
same zalety, a dzięki szybkiemu rozwojowi
nowoczesnych technologii jest to możliwe
nawet przy pomocy przedmiotów codziennego użytku, jak tablet czy telefon.
– Od ponad 50 lat wspieramy naszych klientów jako wiodący
dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji. Teraz połączyliśmy
doświadczenie w zakresie technologii czujników z ekspercką wiedzą
naszych oddziałów zajmujących się oprogramowaniem. Tak właśnie
powstała platforma moneo, którą można operować również za pomocą smartfona – mówi Aleksandra Banaś, prezes zarządu spółki
ifm electronic, specjalizującej się w innowacjach wspierających procesy produkcyjne.

być bez trudu odczytywane i przetwarzane oraz wykorzystywane jako podstawa zrównoważonych decyzji biznesowych. moneo ma strukturę modułową
i składa się z oprogramowania podstawowego oraz
aplikacji przeznaczonych np. do monitorowania stanu lub do ustawiania parametrów czujników IO-Link.
Dużym zainteresowaniem w tym aspekcie cieszy się aplikacja moneo blue, służąca do mobilnego
ustawiania parametrów i diagnostyki urządzeń IO-Link w produkcji. Takie rozwiązanie można stosować
m.in. z adapterem bluetooth (EIO330) do użytku ze
smartfonami z funkcją bluetooth. Jest łatwe w obsłudze oraz umożliwia wygodne ustawianie parametrów wielu czujników dzięki ich graficznemu odwzorowaniu.

Intuicyjna produkcja

Proste sprawdzanie statusu czujników, ustawianie parametrów czujników i masterów IO-Link ifm
oraz rejestrowanie danych procesowych podczas
przeglądu produkcji jest dostosowywane równocześnie do bieżących potrzeb. Funkcjonalność
zapewnia darmowa aplikacja w połączeniu z adapterem bluetooth do masterów.
Wartości procesowe i parametry systemu np. z sieci czujników
zaworów, temperatury oraz poziomu są przesyłane za pomocą kreatora i wyświetlane w czytelnej, graficznej postaci. Aplikacja pozwala na wysłanie ich w postaci pliku spakowanych elektronicznie dokumentów. To z kolei umożliwia ocenę danych zarejestrowanych poprzez adapter i przeglądanie ich choćby w arkuszu kalkulacyjnym.
ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
www.ifm.com/pl/pl

Moduł jakości

Będące platformą IIoT rozwiązanie ifm moneo łączy technologię
operacyjną z technologią informatyczną. Dane z czujników mogą
www.controlengineering.pl
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FIRMA PREZENTUJE
INTROL AUTOMATYKA

Sukces rynkowy produktu efektem
długofalowej współpracy system
integratora z producentem
Introl Automatyka od trzydziestu lat aktywnie wdraża systemy pomiarowe oraz systemy
automatyki w zakładach przemysłowych na terenie Polski, a także poza jej granicami. Oferowane
przez nas rozwiązania zapewniają nie tylko realne bezpieczeństwo procesowe, ale dają także
gwarancję niezawodności i bezawaryjności.

W

ramach naszej działalności realizujemy także projekty związane z detekcją atmosfery potencjalnie
niebezpiecznej z uwagi na możliwość występowania w niej gazów toksycznych lub wybuchowych.
Introl niemalże od początku istnienia oferuje systemy detekcji
bazujące na rozwiązaniach polskiej firmy Atest Gaz z Gliwic. Ponad
dwadzieścia lat wspólnych doświadczeń przede wszystkim obiektowych, a także projektowych przekonują nas o tym, że synergia
w działaniu między producentem a system integratorem jest podstawą dobrze zrealizowanego projektu.
Początki współpracy firm Introl i Atest Gaz to przełom wieku XX
i XXI i od samego początku była to współpraca niezwykle owocna, jak również korzystna dla obu stron. Atest Gaz jako producent
systemów detekcji, projektując swoje niezwykle nowatorskie jak na
owe czasy rozwiązania bazował głównie na europejskich dostawcach sensorów, czyli elementów wykonawczych detektorów gazu.
Serce detektora – cyfrowy przetwornik, niezwykle istotny element
w detekcji gazów – zostało od podstaw zaprojektowane przez inżynierów z działu konstrukcyjnego Atest Gaz. Natomiast obudowy
detektorów dedykowanych do pracy w trefach zagrożonych wybuchem produkowane są (do dnia dzisiejszego) w firmie należącej do
grupy Introl – Limatherm z Limanowej. (Limatherm to polski producent odlewanych obudów aluminiowych dla aparatury kontrolno-pomiarowej większości znanych producentów na świecie, a przede
wszystkim dla firmy Limatherm Sensor – należącego także do Grupy
Introl S.A., wiodącego producenta czujników temperatury.)
Na przestrzeni dwóch dekad wspólnie realizowanych projektów z zakresu stacjonarnych systemów detekcji, owocna współpraca pozwoliła przede wszystkim na rozwój urządzeń produkowanych przez Atest Gaz, a także dopracować wszelkie potencjalne zagrożenia, wynikające z pracy urządzeń w niezwykle trudnych
i zróżnicowanych warunkach przemysłowych.
Introl Automatyka jako system integrator rozwiązań produkowanych przez Atest Gaz w początkowych latach współpracy bazował przede wszystkim na wiedzy pracowników zespołu konstrukcyjnego i produkcyjnego gliwickiego producenta. Początkowo oferowane przez nas systemy były konsultowane i dobierane wspólnie
z inżynierami z Atest Gaz.
W początkowych latach współpracy Introl jako producent OEM
sprzedawał rozwiązania firmy Atest Gaz pod własną marką. Ofero-
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wane przez nas systemy posiadały oznaczenia z logo Introlu jako
producenta i oferowane były w dedykowanych dla naszych rozwiązań żółtych obudowach. Z uwagi na dynamiczny rozwój urządzeń
oraz zawiązaną z tym konieczność cyklicznej podwójnej certyfikacji
detektorów dedykowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem została podjęta decyzja o zakończeniu współpracy na zasadach OEM. Do dnia dzisiejszego wyróżnikiem oferowanych przez
nas systemów pozostały jednak żółte obudowy detektorów, który
to kolor jest trwale związany z marką Grupy Introl S.A.
Z roku na rok rosło nasze doświadczenie w doborze systemów,
a wieloletnia obsługa serwisowa urządzeń na obiektach pozwoliła
nam usamodzielnić się na tyle, aby móc dobierać i konfigurować
systemy detekcji bez koniecznego wsparcia producenta. Sytuacja
ta okazała się niezwykle korzystana dla obu stron. Introl Automatyka nie musząc czekać na dobór rozwiązania zyskiwał na czasie, zaś
Atest Gaz pracował nad rozwijaniem swoich istniejących już urządzeń oraz tworzeniem nowych produktów.
Oczywistym jest, że każdy nowy produkt cierpi na „choroby
wieku dziecięcego”. Nawet niezwykle dokładne przygotowanie
projektu nowego urządzenia na etapie R&D nie zagwarantuje sukcesu po wdrożeniu urządzenia do seryjnej produkcji. To właśnie
informacje zwrotne, które przekazujemy bezpośrednio z obiektów
przemysłowych, są niezwykle cenne dla producenta . Pozwalają
one nie tylko wyeliminować ewentualne błędy konstrukcyjne, ale
także wdrożyć nowe funkcjonalności. Mogą to być rozwiązania dostosowujące urządzenie do pracy w konkretnych warunkach przemysłowych lub funkcjonalności poprawiające właściwości metrologiczne lub użytkowe urządzenia.
Wspominając początki współpracy nie sposób pominąć pierwszego wspólnie realizowanego projektu w nieistniejących już zakładach chemicznych w północnej Polsce, w których wspólnie z Atest
Gaz zrealizowaliśmy pierwszy duży stacjonarny system detekcji. Zadaniem systemu było wykrywanie niezwykle toksycznych substancji (fosgen, TDI, chlor) wykorzystywanych w tamtejszym zakładzie
w procesie produkcji pianki poliuretanowej.
Realizacja ta była swego rodzaju polem doświadczalnym, które
pozwoliło na sprawdzenie w niezwykle trudnych warunkach obiektowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie detekcji. Nie ukrywamy, że systemy przeszły tam prawdziwy chrzest bojowy, który zaowocował kolejnymi modyfikacjami w konstrukcji urządzeń. Dzięki
www.controlengineering.pl

temu mogliśmy implementować przetestowane rozwiązania w wielu innych zakładach z równie trudnymi mediami i warunkami pracy .
To właśnie dzięki indywidualnemu podejściu do każdego
klienta Introl Automatyka wyróżnia się na tle firm konkurencyjnych
oferujących systemy detekcji różnych producentów. Mając niezawodne produkty oraz olbrzymi bagaż doświadczeń, możemy z powodzeniem oferować rozwiązania dedykowane nie tylko do pracy
w niezwykle trudnych warunkach, ale także spełniające najbardziej
wyszukane wymogi klienta.
Jak wspomniano już wcześniej, bliska współpraca między system integratorem i producentem owocuje cyklicznymi szkoleniami
produktowymi i serwisowymi, pozwalając na nieustanne poszerzanie naszej wiedzy i kwalifikacji zarówno w zakresie doboru, ale
także serwisowania stacjonarnych systemów detekcji. To właśnie
dzięki permanentnej wymianie naszych doświadczeń produkty oferowane przez Atest Gaz są stale rozwijane, dlatego mogą śledzić
i spełniać najnowsze trendy, a także oferować porównywalne rozwiązania do proponowanych przez uznanych producentów.

Dostosowanie rozwiązań do potrzeb rynku

Stacjonarne systemy detekcji jako urządzenia bezpośredniego
bezpieczeństwa zarówno dla ludzi, jak i instalacji, wymagają cyklicznych kalibracji oraz przeglądów okresowych wszystkich elementów systemu zgodnie z obowiązującymi na ternie EU wymogami formalnoprawnymi. Kalibracja detektorów prawie zawsze
obywać musi się bez przerw w procesie produkcyjnym. Zastosowanie w rozwiązaniach Atest Gaz cyfrowej komunikacji umożliwia
kalibrację detektora w systemie bez konieczności wyłączania całej
magistrali, przez co minimalizowany jest czas wyłączenia poszczególnych punktów pomiarowych. W detektorach najnowszej Linii 4.0
pojawiła się opcja komunikacji bluetooth, która pozwala na kalibrację detektora bezpośrednio z obiektu, bez konieczności wpinania
się z komputerem do centrali. Takie rozwiązanie jest szczególnie
istotne i polecane np. w obszarach ze zdefiniowaną strefą zagrożenia wybuchem. Pozwala na znacznie szybszy proces samej kalibracji. Serwisant wyposażony w smartfon przystosowany do pracy
w strefie zagrożenia wybuchem komunikuje się z detektorem, dokonując kalibracji przy użyciu mieszanek wzorcowych.
Użytkując systemy detekcji wyposażone w sensory pracujące
w podczerwieni, natknęliśmy się na problem wilgoci występującej
wielokrotnie na obiekcie, która osadzając się na elementach optyki
sensora zakłócała ich prawidłową pracę. Atest Gaz bazując na tych
doświadczeniach opracował specjalny system ogrzewania głowicy pomiarowej, w której zlokalizowany jest sensor. Wykorzystując
przy tym pomiar temperatury, zapewniamy stabilną pracę sensora, a ewentualna wilgoć nie powoduje już fałszywych alarmów lub
uszkodzeń sensorów.
Równie istotnym jak wilgoć problemem procesowym, z jakim spotkaliśmy się na obiektach, była woda, a właściwie mycie
obiektów przemysłowych. Szczególnie w zakładach spożywczych
(także w browarach) warunki higienicznie w procesie produkcji są
niezwykle istotne, stąd regularne mycie pomieszczeń. Problemem
okazało się takie wykonanie detektora, aby zabezpieczyć go przed
działaniem wody, ale pozwolić mu na wykrycie gazu. Ma to szczególne zastosowanie podczas wykrywania gazów, które są cięższe
od powietrza, ponieważ wówczas głowice detektorów zlokalizowawww.controlengineering.pl

Detektor serii SmArtGas 4 z wyświetlaczem FLED

ne muszą być tuż nad posadzką. Dzięki naszemu zaangażowaniu
obiektowemu i pracy konstruktorów zmodfikowana została głowica
pomiarowa, co przyczyniło się nie tylko do skrócenia czasu reakcji
detektora na gaz, ale także zaprojektowaniu wodoszczelnego detektora z wykorzystaniem opcjonalnej membrany.
Niezwykle ciekawym i funkcjonalnym rozwiązaniem okazał się
wyświetlacz FLED oferowany w detektorach serii SmArtGas 4. Pierwotnie stosowane w detektorach wyświetlacze były mało czytelne
i nie spełniały w 100% swojej funkcjonalności. Powstało w ten sposób nowe rozwiązanie, które nie informuje już użytkownika o wartości mierzonego gazu, ale w sposób niezwykle czytelny i jednoznaczny ostrzega przed pojawieniem się realnego zagrożenia na
obiekcie. Co więcej, informuje także o prawidłowej pracy detektora, realizując tzw. konwencję „Gas OK”, zapewniając poczucie bezpieczeństwa osób przebywających w strefie zagrożenia gazowego.
Podsumowując, zarówno niniejszy artykuł, jak również ponad
dwudziestoletnią współpracę z Atest Gaz, z jednej strony chcieliśmy przedstawić efekt synergii właściwej współpracy między producentem a integratorem, co ma ogromny wpływ przede wszystkim na rozwój oferowanych systemów, a z drugiej strony daje satysfakcję z solidnie zrealizowanych projektów, zarówno nam, jak
i naszym klientom.

Introl Automatyka Sp. z o.o. sp. k.
ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice
tel. +48 32 789 00 30, biuro@introlautomatyka.pl
www.introlautomatyka.pl
CONTROL ENGINEERING POLSKA
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PRODUKTY
ONROBOT

OnRobot debiutuje w obszarze oprogramowania
z rozwiązaniem WebLytics dla aplikacji współpracujących
WebLytics wnosi do rozwiązań sprzętowych
OnRobot, skoncentrowanych na aplikacjach
współpracujących, możliwość zdalnego monitorowania, diagnostyki urządzeń oraz analizy
danych.
Odense, Dania, 11 listopada 2021: OnRobot, One Stop Shop dla zrobotyzowanych
aplikacji współpracujących, debiutuje ze swoim oprogramowaniem WebLytics – unikalnym
rozwiązaniem monitorowania produkcji, diagnostyki urządzeń i analizy danych, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania czasu przestojów.
WebLytics umożliwia monitorowanie wydajności wielu aplikacji współpracujących jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie gromadzi dane zarówno z robotów,
jak i narzędzi i przekształca je w łatwą do zrozumienia, zwizualizowaną na poziomie urządzenia i aplikacji, informację.
– Wprowadzenie WebLytics jest przełomowym wydarzeniem dla OnRobot, naszych
klientów oraz globalnej sieci integratorów
– powiedział Enrico Krog Iversen, CEO OnRobot.– WebLytics jest pierwszym oprogramowaniem zapewniającym skoncentrowane
na aplikacji dane w czasie rzeczywistym dla
aplikacji współpracujących w ramach wielu marek robotów. WebLytics, jako nasze
pierwsze rozwiązanie w obszarze software'u,
jest początkiem drogi OnRobot w tworzeniu
oprogramowania dla robotów i uzupełnia
naszą wizję zapewnienia kompleksowych rozwiązań dla aplikacji współpracujących w jednym miejscu – włączając w to zarówno sprzęt,
jak i oprogramowanie.
Dla użytkowników końcowych i integratorów, WebLytics oznacza nie tylko wyeliminowanie konieczności ręcznego gromadzenia danych – zapewnia rzeczywisty wgląd w działanie
aplikacji współpracującej, oferując diagnostykę
urządzenia na żywo, alarmy oraz zapobiegawcze środki konserwacji, aby do minimum ograniczyć kosztowne przestoje stanowisk zrobotyzowanych.
Integrując uznany na całym świecie standard przemysłowy OEE (Overall Equipment
Effectiveness) WebLytics identyfikuje trendy na
stanowisku zrobotyzowanym w czasie rzeczywistym, w tym schematy, wartości szczytowe
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i zakłócenia w wydajności aplikacji. OEE mierzy
procent czasu produkcji, który jest naprawdę
produktywny – wynik 100% oznacza, że aplikacja współpracująca produkuje tylko dobre części, tak szybko, jak to możliwe i bez przestojów.
WebLytics, wykorzystując miary OEE, może
ustalić, czy proces produkcji przebiega w optymalnym tempie oraz może monitorować i analizować jakość cykli aplikacji – kluczowe informacje dla producentów, niezależnie od skali.
WebLytics może dostarczać informacje dotyczące eksploatacji ramienia robota i narzędzi
OnRobot, takich jak chwytaki, kamery wizyjne
i czujniki, a także może raportować liczbę zainicjowanych zatrzymań bezpieczeństwa oraz
liczbę cykli chwytania wykonanych podczas
działania aplikacji.

CONTROL ENGINEERING POLSKA

Gdy na stanowisku robotycznym dokonywane są zmiany, takie jak dostosowanie prędkości robota lub ustawień chwytaka, WebLytics może również automatycznie raportować
wpływ tych zmian na wydajność aplikacji.
Jeśli po wdrożeniu w aplikacji współpracującej występują anomalie, WebLytics umożliwia użytkownikom analizę danych zebranych
bezpośrednio z robota lub robotów i narzędzi
oraz raportuje własne ustalenia za pomocą
konfigurowalnych pulpitów.
– W świecie, który szybko się zmienia, czas
ma ogromne znaczenie. W aplikacjach, w których długość trwania cyklu jest znacząca, WebLytics pomaga zidentyfikować drobne błędy,
które ją wydłużają – powiedział Laszlo Papp,
Product Manager & Sales Engineer w Wamawww.controlengineering.pl

tec Hungary Kft., który testował WebLytics
w aplikacjach obsługi maszyn, pick & place
oraz paletyzowania. – WebLytics może również
zaoszczędzić dużo czasu całego zespołu dzięki
łatwemu planowaniu konserwacji i zmian w produkcie. Moja ulubiona funkcja to panel – WebLytics pozwala monitorować wszystkie moje
aplikacje, coboty, roboty i narzędzia na jednej platformie, która pokazuje dane w czasie rzeczywistym na jednym obrazie. WebLytics sprawia, że optymalizacja wszystkich
aplikacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
WebLytics oferuje, charakterystyczne dla
każdego z produktów OnRobot, łatwość obsługi, dostępność i ukierunkowanie na aplikacje.
Jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi
robotami współpracującymi, lekkimi robotami
przemysłowymi oraz ze wszystkimi narzędziami firmy OnRobot. Dodatkowo można go
rozbudować, jest więc gotowy na przyszłość
i pojawianie się nowych robotów i narzędzi.
Dostęp do WebLytics jest zapewniony przez
bezpieczny, intuicyjny, oparty na przeglądarce
interfejs użytkownika, który wyświetla mierniki OEE i zdefiniowane przez użytkownika KPI
poprzez konfigurowalne pulpity, zapewniające
natychmiastowy i przejrzysty wgląd w działanie aplikacji w czasie rzeczywistym oraz dane
historyczne.
Serwer WebLytics może być wdrożony
do lokalnej sieci hali produkcyjnej lub dodany
do sieci wirtualnej, która łączy się ze stanowiskiem robotycznym. Zebrane dane są przechowywane lokalnie na serwerze WebLytics,
podczas gdy wbudowany serwer WebLytics
jest zawsze dostępny z sieci hali produkcyjnej
lub z dowolnego miejsca na świecie poprzez
bezpieczne połączenie HTTPS.
WebLytics jest nie tylko potężnym urządzeniem dla użytkowników końcowych, ale
także tworzy nowe możliwości przychodów dla
integratorów systemów, dostarczając im oprogramowanie potrzebne, aby zaoferować klientom umowy serwisowe, czy też optymalizację
stanowisk robotycznych.
– WebLytics jest perfekcyjnym uzupełnieniem naszej istniejącej linii produktów i naturalnym rozwojem OnRobot w tworzeniu zaawansowanych narzędzi i technologii – w tym
przypadku zdalnego monitorowania, diagnostyki urządzeń i analizy danych – przystępnych
i dostępnych dla firmy każdej wielkości – mówi
Iversen.
WebLytics jest dostępny na całym świecie
poprzez subskrypcję od 11 listopada 2021.
www.controlengineering.pl

PEPPERL+FUCHS

Pepperl+Fuchs prezentuje pierwszy
switch z obsługą Ethernet Advanced
Physical Layer

Ethernet-APL będzie wyglądał znajomo
dla użytkowników w przemyśle przetwórczym. Łączy w sobie dwie dobrze znane
technologie: Ethernet do bezproblemowej,
równoległej komunikacji
oraz
dwuprzewodowy
kabel zapewniający ochronę przeciwwybuchową
w obrębie zakładu. Ethernet-APL
umożliwia zatem
cyfryzację oprzyrządowania.
Ethernet-APL
ulepsza
komunikację sieciową
w tym specjalnym
środowisku. Standaryzacja Ethernetu na bazie kabla dwużyłowego, wspierana przez
dwunastu znanych dostawców, umożliwia
stosowanie długich kabli komunikacyjnych
z równoczesną transmisją zasilania oraz zapewnia samoistne bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Ethernet-APL
eliminuje bariery w przepływie danych,
upraszcza projekty oraz pozwala na szyb-

sze uruchamianie instalacji, utrzymanie ich
sprawności i lepsze zarządzanie ryzykiem.
Po zakończeniu standaryzacji, technologia jest dostępna zarówno dla dostawców,
jak i użytkowników.
Współpraca zaowocowała
również w zakresie
testów zgodności,
którym poddawani są producenci.
Zapewnia to interoperacyjność
i wysoki poziom
niezawodności.
Dostępne są już
pierwsze komponenty infrastruktury, takie jak switch
Ethernet-APL. Jest to switch do montażu na
szynie DIN, mogący pracować w strefie 2. Połączenia urządzeń obiektowych mogą mieć
długość do 200 m i są samoistnie bezpieczne dla obszarów Zone 2 (Ex ic). FieldConnex
zapewnia niezawodną komunikację cyfrową
w obszarach zakładów przetwórczych oraz jest
objęty najwyższej klasy wsparciem technicznym ekspertów z firmy Pepperl+Fuchs.
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PRODUKTY
BOSCH REXROTH

Firma Bosch Rexroth wykorzystuje mechatronikę do obsługi
zadań w obszarze przenoszenia – prosta i szybka metoda
Pakiet Smart Function Kit for Handling
znacznie ogranicza koszty projektowania
i umożliwia uruchamianie urządzeń kilkoma
kliknięciami
• Opłacalny system wieloosiowy od jednego producenta.
• Szybkie uruchamianie dzięki automatycznej parametryzacji serwonapędu.
• Szybka integracja i tworzenie wartości.
Inteligentny system wieloosiowy – szybciej, wygodniej i oszczędniej niż kiedykolwiek wcześniej: firma Bosch Rexroth daje
teraz taką możliwość, oferując pakiet Smart
Function Kit for Handling. Po wprowadzeniu pakietu Smart Function Kit for Pressing
and Joining specjaliści w dziedzinie techniki
przemieszczeń liniowych rozszerzają platformę Smart MechatroniX o kolejny wstępnie
zdefiniowany podsystem z możliwością intuicyjnej obsługi. Nowy pakiet mechatroniczny pozwala użytkownikom zaoszczędzić
czas, który pochłaniało projektowanie systemów wieloosiowych, zapewniając szybki
zwrot z inwestycji oraz w pełni zdigitalizowane rozwiązanie do obsługi zadań w obszarze przenoszenia.
Nowy pakiet Smart Function Kit może
być wykorzystywany w wielu obszarach, np.
przenoszenia w zakładach produkcyjnych,
montażu maszyn oraz pakowania. Procesy
typu „podnieś i umieść” można teraz wykonywać w szybki i oszczędny sposób – kartezjański system wieloosiowy radzi sobie
z ładunkami o różnych rozmiarach, wadze
i formacie.

Inteligentny system wieloosiowy
od jednego producenta
Pakiet Smart Function Kit for Handling można łatwo i intuicyjnie konfigurować, korzystając z oprogramowania LinSelect. W kilka
minut każdy może sprawdzić, który system
najlepiej spełnia określone potrzeby. Dane
z programu LinSelect można przesłać do
konfiguratora, aby dokończyć tworzenie
systemu. Zamówienia dokonuje się bezpośrednio w sklepie internetowym firmy Bosch
Rexroth. Ten kompleksowy pakiet narzędzi
pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale także
ogranicza potencjalne źródła błędów, np.
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Pakiet Smart Function
Kit for Handling firmy
Bosch Rexroth to gotowy
do użytku podsystem mechatroniczny do obsługi
zadań w obszarze przenoszenia. (Źródło obrazka:
Bosch Rexroth AG)

Wszystko w jednym pakiecie: fabrycznie
zmontowany system wieloosiowy z silnikiem,
okablowaniem i akcesoriami oraz odpowiednim serwonapędem ctrlX wraz z kontrolerem.
(Źródło obrazka: Bosch Rexroth AG)

w wyniku wielokrotnego wprowadzania tych
samych danych z użyciem różnych narzędzi.

Szybkie uruchamianie dzięki
automatycznej parametryzacji
napędu
Wstępnie zainstalowane oprogramowanie pozwala oszczędzić znaczną ilość czasu
i pracy na etapie uruchamiania i integracji
podsystemu. Parametryzacja całego systemu odbywa się automatycznie. Intuicyjna,
graficzna obsługa za pomocą internetowego interfejsu HMI skraca również czas instalacji. Gotowe bloki funkcji ułatwiają pro-
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gramowanie procesu. W ten sposób można
zrezygnować z kosztownych usług w zakresie programowania wykonywanych przez
zewnętrznych dostawców.
Jako jeden z największych na świecie
dostawców technologii napędów i sterowania Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach
i systemach dowolnej wielkości. Firma
łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych,
zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym
podzespołom oraz zindywidualizowanym
systemom i usługom firma Bosch Rexroth
tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi
zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje
klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania,
technologię przekładni oraz technologię
przemieszczeń liniowych i montażu, w tym
oprogramowanie i interfejsy Internetu Rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad
80 krajach, zatrudnia ponad 29 600 osób
i odnotowała w 2020 r. przychody ze
sprzedaży w wysokości ok. 5,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.
www.controlengineering.pl

Konferencja poświęcona
bezpieczeństwu i higienie pracy
w zakładach przemysłowych

Bezpieczna produkcja
to skuteczna produkcja

Zapraszamy
22 września 2022, Warszawa
Organizatorzy:

www.safety.trademedia.pl

Giełda Control Engineering Polska
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OD PODSTAW

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Mark T. Hoske

Porady dotyczące bezpieczeństwa
cybernetycznego
Porady dotyczące cyberbezpieczeństwa w zakresie procesów, technologii, pracowników i zagrożeń
zewnętrznych zostały opracowane w oparciu o badanie „Cyberbezpieczeństwo 2021”, przeprowadzone
przez Control Engineering.

O

soby, które odpowiedziały na ankietę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, udzieliły tym samym
porad innym czytelnikom w oparciu o wiedzę
i doświadczenie. Poniżej zawarto podsumowanie wyników ankiety. Dane były zbierane
w okresie od 7 lutego do 5 marca. Odpowiedzi zostały jedynie nieznacznie zredagowane pod kątem gramatyki; porady
obejmujące wiele kategorii są zazwyczaj zaliczane do grupy
odpowiadającej pierwszej poradzie. Otrzymane 48 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego można
było podzielić na następujące kategorie: cyberbezpieczeństwo
związane z procesami (20 porad); cyberbezpieczeństwo związane z technologiami (17); cyberbezpieczeństwo związane
z ludźmi (wewnętrzne) (9) oraz cyberbezpieczeństwo związane z zagrożeniami zewnętrznymi (2). Poniżej w artykule
przedstawiamy wybrane przykłady. Więcej porad znajduje się
na naszej stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
cybernetycznego: proces

Zawsze bądź aktywny i czujny, i dzięki temu wyprzedzaj zagrożenia. Bądź przygotowany na to, co nieprzewidywalne.
Świadomość niedociągnięć w ochronie cybernetycznej stwarza możliwość poprawy. Nie bój się audytów. Powinny pomóc
w zdobywaniu wiedzy, w lepszym zrozumieniu zagadnień
i dać wsparcie kierownictwu, umożliwiając wprowadzenie
zmian. Śledź uważnie aktualizacje i trendy, bądź świadomy
zdarzających się incydentów oraz podatności na nie. Postępuj
zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi w zakresie
bezpieczeństwa. Odpowiednio zarządzaj zasobami, zarówno w zakresie inżynierii, jak i technologii operacyjnej (OT).
Upewnij się, że każdy projekt uwzględnia
zagrożenia bezpieczeństwa cybernetyczWięcej
nego. Pomyśl o bezpieczeństwie cyberINFORMACJI
netycznym na wczesnym etapie procesu
projektowania. Znacznie trudniej jest je
www.controlengineering.pl/
wdrożyć później.
category/cyberbezpieczenstwo/
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Wskazówki dotyczące technologii

Wykonuj aktualizacje. Bądź proaktywny i zacznij wdrażać
nowe urządzenia/oprogramowanie, tak aby chronić swoje/
klienta aktywa. Nie pozwól, aby jakiekolwiek urządzenie mobilne lub zewnętrzne miało uprawnienia do odczytu/zapisu
sieci placówki. Pamiętaj, że niektóre zdalne obserwacje są
dopuszczalne. Wdrażaj czasowe ograniczenia dostępu i możliwość przywracania danych dla wszystkich połączeń sprzętowych w celu wykrycia niepożądanych zmian w dowolnym
połączeniu. W momencie wykrycia połącz się z sandboxem
i spróbuj namierzyć źródło włamania. Sandbox uruchamia
program symulacyjny, ale nie ma rzeczywistego dostępu do
systemu sterowania. Zabezpiecz swój sprzęt już teraz; nie czekaj na atak. Używaj losowego generatora haseł.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
cybernetycznego: ludzie

Zagrożenia cybernetyczne są realne i muszą być traktowane
poważnie. Nie pozwól, aby dział IT oszukiwał kierownictwo
wyższego szczebla, że jest w stanie zabezpieczyć domenę sterowania procesami! Brak edukacji użytkowników jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Bez względu na to, jak
zaawansowane lub drogie jest zabezpieczenie, musimy edukować użytkowników.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
cybernetycznego: Czynniki zewnętrzne

Pomocne jest spojrzenie poza granice naszego państwa i źródła zdominowane przez język angielski. Nie pozwól, aby zewnętrzne urządzenia były podłączane do twoich urządzeń
kontrolnych bez przeanalizowania konsekwencji. Pomyśl
jeszcze raz o możliwościach poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego jako o procesie, a nie wydarzeniu i zapoznaj się
z trzema artykułami na temat bezpieczeństwa cybernetycznego w tym wydaniu.
Mark T. Hoske, kierownik ds. treści
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