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OD WYDAWCY

Inwazja Rosji na Ukrainę, dokonana na rozkaz Putina, ma wpływ na życie nas wszystkich. Po-
pieramy dzielny naród ukraiński w jego walce o wolność, toczącej się tak blisko naszych granic.

W ciągu ostatnich kilku lat napisano wiele na temat Przemysłu 4.0 oraz inteligentnych fa-
bryk. Między innymi temat ten został poruszony w wielu artykułach opublikowanych w na-
szym magazynie. Sercem inteligentnej fabryki jest głównie, umożliwiona przez technologię 

Internetu Rzeczy, architektura, która pozwala organizacjom wykorzystywać podłączone do sieci urzą-
dzenia i czujniki. Jaki jest więc werdykt na temat tej czwartej rewolucji w przemyśle produkcyjnym czy 
raczej czujników i urządzeń? W temacie z okładki magazynu Control Engineering przyglądamy się spo-
sobom, w jakie firmy przemysłowe skutecznie wdrożyły tę nową technologię w swoich zakładach oraz 
różnym strategiom, które firmy te stosują w tych wdrożeniach, aby osiągnąć sukces. Po tym wszystkim 
zainwestowanie w wartość Przemysłu 4.0 nie musi być wcale groźne, trudne czy przerażające. Istnieje 
praktyczne i oparte na wartości podejście do uzyskania jakiejś namacalnej korzyści z Przemysłu 4.0, 
bez konieczności angażowania się w transformację cyfrową w przyszłości. Producenci bez ryzyka dla 
swoich firm wdrożyli innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują wartość technologii Przemysłu 4.0. 
Firmy przemysłowe w tym celu zastosowały ograniczone podejście, rozwiązując konkretne problemy, 
a następnie dokonując stopniowych dalszych wdrożeń nowych technologii. W tym artykule, zatytuło-
wanym „Inteligentne fabryki w dobie pandemii”, przyglądamy się skutkom pandemii COVID-19 oraz 
temu, jak przyspieszyła ona ruch w kierunku bardziej inteligentnych i elastycznych fabryk. Opisano 
cztery metody, które są wykorzystywane przez firmy przemysłowe do uczynienia swoich fabryk bar-
dziej inteligentnymi.

Jak wszyscy wiemy, wiele urządzeń funkcjonuje dobrze, gdy są podłączone do sieci przy wyko-
rzystaniu odpowiednich standardów, tak więc mogą one wysyłać i odbierać dane. W artykule zatytu-
łowanym „Inteligentna produkcja zaczyna się od DTM opartych na danych” opisujemy, w jaki sposób 
sterowniki DTM (Device Type Manager) wykorzystują platformę FITS (FDT IIoT Server) firmy FDT 
Group do uzyskania wieloaspektowych, skalowalnych i zwinnych połączeń urządzeń w sieci IIoT. Ze 
względu na swoją niezależność platforma ta może być hostem w różnorodnych środowiskach operacyj-
nych. Na koniec – aby zbudować inteligentną fabrykę, musimy ją najpierw zamodelować. W artykule 
zatytułowanym „Jak zbudować model inteligentnej produkcji?” opisujemy, w jaki sposób model inte-
ligentnej produkcji, dostarczający schemat tego, co sprawdza się w praktyce, może sprawić, że firmy 
przemysłowe staną się efektywniejsze, zaś ich kierownictwo będzie podejmowało lepsze decyzje.

W miarę jak przemysł w coraz większym stopniu staje się zależny od sieci i danych, inżynierowie 
muszą w projektach i wdrożeniach systemów automatyki i sterowania w swoich zakładach uwzględ-
niać kwestię cyberbezpieczeństwa. W artykule zatytułowanym „Wpływ cyberzagrożeń na sterowanie 
i automatykę” opisujemy największe problemy związane z cyberbezpieczeństwem w przemysłowych 
systemach automatyki i sterowania oraz sposoby, w jakie inżynierowie mogą od podstaw tworzyć za-
bezpieczenia kluczowych systemów i procesów przemysłowych.

To wydanie zawiera także coroczny suplement na temat silników i napędów elektrycznych oraz 
mój wywiad z Panem Sørenem E. Nielsenem, dyrektorem generalnym firmy Mobile Industrial Robots, 
w którym omawiamy przyszłość tej firmy oraz robotyzacji w przemyśle.

Życzę Państwu bezpiecznego i udanego roku 2022, mając nadzieję, że wojna w Ukrainie wkrótce 
się zakończy.

Miłej lektury!

Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 
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Chociaż od targów ITM INDUSTRY EUROPE dzieli nas jeszcze kilka miesięcy to powierzchnia wystawiennicza 
jest już niemal w całości zarezerwowana dla najważniejszych firm sektora innowacji. Zapowiada się bardzo dobra 
edycja wsparta bogatym programem wpisującym się w aktualne trendy rynku. Nowa polityka przemysłowa, 
energooszczędność, dekarbonizacja i zielone obligacje – to tylko część tematycznych wyzwań, które przyświecają  
w tym roku organizatorom targów oraz Kongresu Industry Next.

Produkcja przemysłowa w  Polsce notowała 
pod koniec zeszłego roku drugi najlepszy wy-
nik wśród krajów UE. Eksperci spodziewają się 
w najbliższych miesiącach ożywienia inwesty-
cji, szczególnie po stronie przedsiębiorstw.

– Ubiegły rok okazał się również rekordo-
wy pod względem napływu nowych inwestycji 
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.  Wydano 
aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej 
wartości 37,1 mld zł. Na 1 stycznia 2022 r. od-
notowano również w  rejestrze CEIDG 2,580 
mln aktywnych przedsiębiorstw (JDG). To 
ponad 50 tys. więcej niż przed rokiem – takie 
dane z początkiem roku przekazało Minister-
stwo Rozwoju i Technologii.

Nic więc dziwnego, że dobre nastroje i na-
dzieje na udany biznesowo rok towarzyszą wy-
stawcom targów ITM INDUSTRY EUROPE. 
Widać to także po skali zainteresowania obec-
nością w tegorocznej edycji wydarzenia.

Firmy czekają na targi
– Trwają rozmowy z naszymi partnerami i wy-
stawcami. Wszyscy są spragnieni spotkań. Cze-
kają na targi. Chociaż ostatnie dwa lata były 
dość nieprzewidywalne dla branży eventowej, 
zespół ITM INDUSTRY EUROPE pracował 
intensywnie. Ostatnia edycja przekonała nas 
o  potrzebie kontynuacji  biznesowych planów 
na targach. Zdecydowana większość wystawców 
obecnych w 2021 r. zgłosiła się już i w tym roku. 
Wracają też do nas firmy po dłuższej przerwie 
w aktywności wystawienniczej. Z radością wita-
my przemysłowych gigantów, takich jak Trumpf, 
Mazak czy AMADA. Są z nami także inni lide-
rzy branży przemysłowej, którzy już zarezerwo-
wali miejsce na targach. Taka bogata w zróżni-
cowaną ofertę ekspozycja zapewnia biznesowo 
udane targi – zdradza kulisy organizacji Anna 
Lemańska-Kramer, dyrektor targów ITM IN-
DUSTRY EUROPE. 

Podobnie jak w  latach ubiegłych, także 
i w tej edycji, będzie można zobaczyć, ugrunto-
wane już w świadomości zwiedzających, serce 
targów, czyli ITM – w skrócie trzy litery budu-
jące markę wydarzenia: Innowacje wspierające 

rozwój firm, Technologie będące przyszłością 
branży, a  także Maszyny stanowiące przykład 
implementacji najnowocześniejszych rozwią-
zań w przemyśle.

Ekspozycja zostanie podzielona na kluczo-
we gałęzie przemysłu. Znajdą się na niej m.in.: 
obrabiarki i  narzędzia do metali, automatyka 
przemysłowa, roboty, rozwiązania z  zakresu 
odlewnictwa i  spawalnictwa czy technologie 
addytywne. 

Nowa strategia przemysłowa 
na Kongresie Industry NEXT
Sukces pierwszej odsłony Kongresu Industry 
Next zwiększył apetyt organizatorów i zmoty-
wował do przygotowania kolejnej edycji wyda-
rzenia. Jednym z kluczowych tematów będzie 
strategia przemysłowa, której opracowanie za-
powiedziało Ministerstwo Rozwoju i Techno-
logii. Jej zakres ma być adekwatny do obecnej 
sytuacji gospodarczej Polski i  stanowić odpo-
wiedź na wyzwania, jakie stoją przed branżami 
przetwórstwa przemysłowego oraz w szczegól-
ności uwzględnić sytuację na rynku energii.

– Podczas Kongresu będziemy dyskutować 
o sytuacji w polskim przemyśle oraz szukać roz-

wiązań, jak zapewnić polskiej gospodarce stabil-
ne warunki do dalszego rozwoju – mówi Anna 
Lemańska-Kramer.

Kongres będzie platformą dyskusji na temat 
wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się firmy dzia-
łające w przemyśle w kontekście założeń polity-
ki energetyczno-klimatycznej UE oraz zakłóceń 
łańcucha dostaw i półproduktów. Będzie rów-
nież miejscem wymiany doświadczeń nt. zasto-
sowania rozwiązań Przemysłu 4.0 i  Internetu 
Rzeczy przez polskich oraz globalnych liderów. 

Dekarbonizacja przemysłu  
– konieczność, nie możliwość 
Pod takim tytułem zaplanowano kolejny panel 
dyskusyjny Kongresu Industry Next. Potrzeba 
dekarbonizacji staje się coraz bardziej pilna. 
Porozumienie Paryskie zakłada zeroemisyj-
ność całego Starego Kontynentu na 2050 rok, 
a  jednym z  istotnych już uchwalonych doku-
mentów jest dyrektywa MCP (z ang. Medium 
Combustion Plants, czyli Obiekty Średniego 
Spalania), określająca normy emisji dwutlen-
ku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek 
stałych (pyłów). Nowo powstałe obiekty MCP 
muszą już przestrzegać tych standardów, zaś 

ITM INDUSTRY EUROPE

Przemysł spragniony spotkań
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Partnerstwo i  bliższa współpraca  w  zakresie 
dystrybucji robotów mobilnych MiR jest odpo-
wiedzią na dynamiczny rozwój zrobotyzowanej 
intralogistyki i ma na celu lepszą obsługę klien-
tów dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń 
i wiedzy. 

Obydwie firmy: ASTOR i  ProCobot, od-
notowały rekordowe wyniki finansowe za 
2021 rok. Aby móc dalej się rozwijać w dyna-
micznym tempie i  być w  stanie odpowiedzieć 
na ogromne zapotrzebowanie rynku, jeszcze 
w 2021 roku podjęły rozmowy, które zaowoco-
wały podpisaniem oficjalnej umowy o wspólnej 
dystrybucji robotów Mobile Industrial Robots. 
Dla firmy MiR oznacza to możliwość jeszcze 
szerszego dotarcia do polskich przedsiębiorstw 
rozważających automatyzację intralogistyki.

Zgodnie z umową, firma ProCobot od 2022 
roku posiada status Dystrybutora produktów 
MiR i  partnera ASTOR, a  firma ASTOR po-
siada status MiR Excellent Partner w  Polsce. 
Umowa dystrybucyjna uwzględnia wzajemną 
wymianę doświadczeń i  wiedzy projektowej, 
rozwój kompetencji w  celu profesjonalnego 
świadczenia usług i edukacji klientów oraz sze-

rokie propagowanie nowoczesnych rozwiązań 
dla zrobotyzowanej intralogistyki i produkcji.  

ASTOR i  ProCobot działają także aktyw-
nie, od 2021 roku, w Związku Pracodawców Fo-
rum Automatyki i  Robotyki Polskiej (FAiRP). 
Związek zajmuje się promowaniem procesów 
automatyzacji i robotyzacji w kraju i za grani-
cą. Zrzesza największe polskie przedsiębiorstwa 
związane z  rynkiem automatyki i  robotyki – 
integratorów, dostawców rozwiązań i  usług 
oraz producentów maszyn. Celem działań or-
ganizacji, której współzałożycielem jest Stefan 
Życzkowski (szef rady strategicznej ASTOR), 
jest propagowanie i wspieranie rozwoju nowo-
czesnych metod produkcyjnych wśród polskich 
przedsiębiorstw, a także integracja i wspieranie 
polskich firm wdrażających te rozwiązania. To 
przeciwwaga dla skonsolidowanych zachod-
nich firm z branży.

Więcej o firmie ASTOR: www.astor.com.pl 
Więcej o firmie ProCobot: www.procobot.com

Więcej o firmie MiR:  
www.mobile-industrial-robots.com 



Dwie polskie firmy technologiczno-inżynierskie: ASTOR – dostawca 
nowoczesnych technologii dla przemysłu z zakresu systemów sterowania, 
systemów IT dla przemysłu (w tym oprogramowania SCADA) oraz 
robotów przemysłowych i mobilnych oraz ProCobot – dostawca robotów 
współpracujących i mobilnych, łączą siły na polskim rynku. 

ASTOR

ASTOR i ProCobot zacieśniają 
współpracę na rynku polskim  
w zakresie rozwiązań MiR  
dla zrobotyzowanej intralogistyki

Zespoły ASTOR 
i ProCobot 
podczas 
wspólnego 
szkolenia 
z robotów 
mobilnych MiR  
w ASTOR 
Robotics Center;
Źródło: ASTOR

istniejące mają czas na dostosowanie się do 1 
stycznia 2025 roku (instalacje o mocy większej 
niż 5 MW) i do 1 stycznia 2030 roku dla insta-
lacji o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej 
niż 1 MW i nie większej niż 5 MW. Jak wynika 
z Raportu McKinsey & Company „Neutralna 
emisyjnie Polska 2015”, w 2017 r. sektor prze-
mysłowy odpowiadał za 22 proc. wszystkich 
emisji. Pochodziły one głównie z procesu pro-
dukcji paliw, cementu, chemikaliów i stali.

– Rozwój przemysłu stworzy szansę na wy-
korzystanie technologii niskoemisyjnych w nowo 
powstających zakładach. Według ekspertów 
i najświeższych badań niestety polskie firmy pro-
dukcyjne z  różnych branż znajdują się dopiero 
u progu procesu dekarbonizacji. Dlatego dysku-
sję na ten temat uważamy za niezwykle pilną 
i potrzebną – dodaje Anna Lemańska-Kramer.

Zielony przemysł nadchodzi
Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, 
inwestorzy doceniają wartość uwzględniania 
czynników ESG w  swoich decyzjach inwe-
stycyjnych, zarówno w  celu ograniczenia po-
tencjalnego ryzyka, jak i odkrywania nowych 
możliwości biznesowych. Jednym z  kluczo-
wych narzędzi wspierających inicjatywy zrów-
noważonego rozwoju i  zielonej transformacji 
są zielone obligacje. W odróżnieniu od trady-
cyjnych instrumentów dłużnych, które dostęp-
ne są na rynkach międzynarodowych, mogą 
być one emitowane wyłącznie w celu pozyska-
nia finansowania dla inwestycji przyjaznych 
środowisku naturalnemu. 

– Obserwowana dynamika oraz perspek-
tywy wzrostu segmentu zielonych obligacji jed-
noznacznie pokazują trend, w  jakim zmierza 
globalny rynek instrumentów dłużnych. Rosną-
ce zainteresowanie i  popyt wśród międzynaro-
dowych inwestorów powinien być wyraźnym 
sygnałem także dla polskich przedsiębiorstw, 
które poszukują finansowania dla realizowa-
nych przez siebie przedsięwzięć. Wspierając eko-
-inicjatywy w branży przemysłowej, upatrujemy 
w tej tematyce szansę na owocną dyskusję pod-
czas Kongresu Industry Next – zapowiada Anna 
Lemańska-Kramer.

Kongres Industry Next odbędzie się 
w pierwszym i drugim dniu targów ITM IN-
DUSTRY EUROPE, które potrwają od 31 maja 
do 3 czerwca 2022 r. W tym samym czasie od-
będą się także: Targi Logistyki, Magazynowa-
nia i Transportu MODERNLOG, Targi Koope-
racji Przemysłowej SUBCONTRACTING oraz 
Forum Odlewnicze FOCAST. 
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MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA ROBOTYKI 

Robotyzacja w Polsce w 2020 roku
Opublikowany przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR)1 raport o stanie robotyzacji za 2020 rok mówi o 
wzroście gęstości robotyzacji w Polsce do 52 jednostek oraz ponad 17 000 robotów przemysłowych pracujących 
łącznie w naszym kraju. Wzrost sprzedaży robotów na świecie wyniósł 0,5% rok do roku (383 545 sztuki), podczas 
gdy rynek robotów współpracujących zwiększył się o 6% (22 015 sztuk). W związku z przewidywaną globalną 
poprawą koniunktury gospodarczej IFR prognozuje wzrost sprzedaży na rynku robotów przemysłowych w 2021 aż o 
13%, do łącznej liczby 435 000 jednostek, a w roku 2024 do około pół miliona. 

Roboty współpracujące 
szybciej niż cały rynek
W 2020 r. liczba nowo wdrożonych robotów 
współpracujących na świecie wzrosła o 6% do 
22 015 sztuk, a coboty stanowiły łącznie 5,7% 
wszystkich sprzedanych robotów przemysło-
wych. W  2017 r., kiedy IFR rozpoczęła pro-
wadzenie tych statystyk, coboty posiadały za-
ledwie 2,8% udziału w rynku. IFR podkreśla, 
że wraz z rosnącą liczbą cobotów pracujących 
w przedsiębiorstwach, poszerza się zakres ich 
zastosowań oraz że programowanie cobotów 
jest zdecydowanie łatwiejsze w  porównaniu 
do tradycyjnych robotów przemysłowych. Je-
śli chodzi o prognozy, IFR jest zdania, że oży-
wienie gospodarcze po wyjątkowej sytuacji 
globalnej związanej z  pandemią COVID-19 
stwarza doskonałe warunki do dalszego wzro-
stu w tym segmencie.

– 2020 był z  jednej strony rokiem, który 
pokazał, jak ogromne zmiany mogą zajść na 
rynku w stosunkowo krótkim czasie. To sprzy-
ja zadawaniu pytań, kwestionowaniu dotych-
czasowych sposobów działania i  otwartości 
na nowe rozwiązania. Przedsiębiorstwa zdały 
sobie sprawę, jak korzystne może być lokalizo-
wanie produkcji bliżej rynku zbytu i  przygo-
towywanie linii produkcyjnych, tak żeby były 
gotowe na modyfikacje – wynikające choćby 
z braku komponentów lub zmian w strukturze 
popytu. Automatyzacja, wprowadzanie cobo-

tów do produkcji może 
bardzo pomóc w  tych 
elementach i  przedsię-
biorcy to dostrzegają. 
Pokazują to dane IFR, 
potwierdzają to również 
wyniki Universal Robots 
– w III kwartale 2021 od-
notowaliśmy rekordowe 
przychody w  wysokości 
78 mln USD, co oznacza 
wzrost o  46% w  porów-
naniu z  zeszłorocznym 
przychodem za III kwar-
tał i 31% w porównaniu do okresu przed pan-
demią. To wyraźnie pokazuje skalę przyspiesze-
nia segmentu robotyki współpracującej – mówi 
Pavel Bezucký, General Manager w  regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej, Universal 
Robots.

 
Spadki w motoryzacji 
i elektronice, wzrosty 
w przemyśle spożywczym oraz 
metalowym i maszynowym
Ze względu na pandemię rok 2020 był wyjąt-
kowo trudny w wielu branżach, co odbiło się 
także na liczbie nowych robotów przemysło-
wych w naszym kraju. Liczba zainstalowanych 
robotów w Polsce spadła w 2020 r. o 19% do 
2147 sztuk. Do tej pory najwyższą sprze-
daż odnotowano w 2018 r. (2651 jednostek), 
w 2019 wartość ta była na podobnym pozio-
mie (2642 jednostek). 

Popyt na roboty w  przemyśle motoryza-
cyjnym w 2020 r. spadł o 42% do 568 sztuk. 
Dla branży był to  jednak wyjątkowo trudny 
okres. Zarówno producenci samochodów, jak 
i dostawcy części doświadczyli dwucyfrowych 
spadków sprzedaży. W  innych branżach ten 
obraz nie jest tak jednoznaczny – w  branży 
tworzyw sztucznych i wyrobów chemicznych 
(obejmuje także farmację i kosmetyki) spadek 
instalacji nowych robotów wyniósł 9% (350 
zainstalowanych jednostek). Popyt na roboty 

w  branży spożywczej wzrósł o  36% do 184 
sztuk. Łącznie przemysł spożywczy stanowił 
9% wszystkich instalacji robotów przemysło-
wych w  Polsce w  2020 r. Niewielkie wzrosty 
popytu odnotowano w przemyśle metalowym 
i maszynowym – wzrost o 4% do 263 jedno-
stek.

W branży elektronicznej/elektrycznej za-
instalowano 119 jednostek, o  38% mniej niż 
w  poprzednim roku. Mimo tak głębokiego 
spadku nowych instalacji w  tym segmencie 
wartość ta była nadal znacznie wyższa niż 
w 2015 roku. Łącznie w latach 2015–2020 od-
notowano średnioroczną stopę wzrostu sprze-
daży na poziomie 37%.

Gęstość robotyzacji w Polsce 
systematycznie w górę
Gęstość robotyzacji w przemyśle w Polsce sta-
le rośnie, ale ogólny poziom nadal utrzymuje 
się na dość niskim poziomie 52 robotów na 
10 000 pracowników (Słowacja – 175, Czechy 
– 162, Węgry – 120, Rumunia – 28). Gęstość 
w  kluczowym dla tego wskaźnika przemy-
śle motoryzacyjnym wzrastała u nas w kraju 
średnio każdego roku o 9%, ze 131 w 2015 r. 
do 206 sztuk na 10 tys. pracowników w 2020. 
Wciąż jednak liczba ta jest niska w  porów-
naniu z  danymi dla branży motoryzacyj-
nej w  pozostałych krajach naszego regionu: 
Słowacja – 803, Czechy – 675, Węgry – 460, 
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UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots z rekordowym 
rocznym przychodem w wysokości 
ponad 300 mln dolarów
Universal Robots, duński producent robotów współpracujących, odnotował 
rekordowe roczne przychody w wysokości 311 mln USD, co oznacza wzrost 
o 41% w stosunku do roku 2020 i o 23% w stosunku do wyników sprzed 
pandemii w roku 2019.  

Rumunia – 406. Gęstość robotyzacji w pozo-
stałych branżach w Polsce wynosi 37, podczas 
gdy w Czechach jest to 72, na Węgrzech – 66, 
Słowacji – 47, a w Rumunii 16.

– Oceniam, że Polska ma spore możliwo-
ści podniesienia produktywności dzięki robo-
tyzacji. Katalizatorem zmian metod produkcji 
będzie niewątpliwie sytuacja na rynku pracy 
– wzrost kosztów pracy, a  przede wszystkim 
realny brak pracowników. Z drugiej strony ro-
śnie świadomość, a technologie takie jak robo-
ty współpracujące dają możliwość robotyzacji 
firmom niezależenie od ich rozmiaru – dodaje 
Pavel Bezucký.

Sprzedaż: w Czechach, Słowacji 
i Rumunii spadek, na Węgrzech 
wzrost, Niemcy bez zmian
Nie wszędzie w  Europie odnotowano spadki 
nowych instalacji robotów przemysłowych, 
czego przykładem mogą być Niemcy, gdzie 
w 2020 roku wykonano 22 302 instalacje, czy-
li prawie tyle samo co w 2019 roku (22 313). 
W  regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
podobnie jak w Polsce spadek liczby nowych 
robotów odnotowano w Czechach – 1975 no-
wych instalacji w  2020 (-25%), na Słowacji 
– 462 roboty (-27%) oraz w  Rumunii – 377 
nowych jednostek (-32%). Dzięki inwesty-
cjom w sektorze automotive 21% wzrost zano-
towały Węgry z  1116 sprzedanymi robotami 
w 2020. 

O Universal Robots
Firma Universal Robots (UR) powstała w 2005 
roku w  celu rozpowszechnienia technologii 
robotów, tworząc niewielkie, łatwe w  użyciu, 
przystępne cenowo oraz elastyczne i bezpiecz-
ne we współpracy z  ludźmi roboty współ-
pracujące (coboty). Od 2008 r., kiedy został 
wprowadzony na rynek pierwszy cobot, fir-
ma rozwija się w szybkim tempie, a przyjazne 
użytkownikom coboty są obecnie sprzedawa-
ne na całym świecie. Firma, która jest częścią 
Teradyne Inc., ma swoją siedzibę w duńskim 
Odense, a  jej przedstawicielstwa i  oddziały 
mieszczą się w Stanach Zjednoczonych, Hisz-
panii, Niemczech, Francji, Turcji, Meksyku, 
Czechach, Polsce, Chinach, Singapurze, In-
diach, Japonii, Korei Południowej oraz na Taj-
wanie i we Włoszech. W 2020 r. przychód Uni-
versal Robots wyniósł 219 mln USD. 

Więcej informacji na 
www.universal-robots.com/pl/ 



– Universal Robots ma za sobą wspaniały rok. 
W firmie takiej jak nasza, która produkuje za-
awansowany sprzęt zgodnie z wysokimi standar-
dami jakości, taki wzrost wymaga ogromnego 
zaangażowania od wszystkich stron. Nasz zespół 
produkcyjny w Danii pobił firmowy rekord pod 
względem liczby zbudowanych cobotów. Podczas 
jednego tygodnia w czwartym kwartale wypro-
dukował 400 robotów współpracujących. Nasi 
eksperci od łańcucha dostaw ciężko pracowali, 
aby działać bez zakłóceń pomimo globalnych 
wyzwań związanych z dostawami – powiedział 
Kim Povlsen, prezes Universal Robots.

Przychody w 4. kwartale również były re-
kordowe – wzrosły o  22% w  stosunku do 4. 
kwartału 2020 r. i o 28% w stosunku do tego 
samego okresu w roku 2019. – Nasz wzrost jest 
napędzany przez wiele długoterminowych tren-

dów, takich jak niedobory pracowników czy ro-
snąca świadomość odnośnie automatyzacji jako 
elementu wspierającego produktywność. Docie-
ramy do nowych klientów, a jednocześnie wra-
cają do nas firmy produkcyjne, które rozszerzają 
zastosowanie cobotów po tym, jak zobaczyły 
wpływ tej technologii na ich biznes – dodał Kim 
Povlsen.

Firma spodziewa się dalszego silnego 
wzrostu w  2022 r. – Zapotrzebowanie na ro-
boty współpracujące będzie rosło, a wraz z nim 
rozwija się nasz unikalny ekosystem. Pracujemy 
z ponad 1000 niezależnych firm, w tym produ-
centami komponentów, zestawów i  aplikacji, 
certyfikowanymi integratorami oraz dystrybu-
torami, a innowacyjność w zakresie współpracy 
wyróżnia naszą ścieżkę rozwoju – powiedział 
Kim Povlsen.  
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ROBOTY MOBILNE

Søren E. Nielsen, prezes firmy Mobile Industrial Robots (MiR)
rozmawia z Michaelem Majchrzakiem

Roboty mobilne oraz przyszłość 
zautomatyzowanej logistyki wewnętrznej  
w przemyśle produkcyjnym
Podczas mojej ostatniej rozmowy z Panem Sørenem Nielsenem, prezesem firmy Mobile Industrial Robots 
(MiR), miałem okazję przedyskutować jego wizję firmy i przyszłości zautomatyzowanej logistyki w sektorze 
produkcyjnym.

Michael Majchrzak: Ponieważ zbliżamy 
się do końca pandemii, czy może nam Pan 
powiedzieć, czego się nauczył, zarządzając 
firmą w sytuacji kryzysowej, i czego się Pan 
dowiedział o swoich klientach? 

Søren Nielsen: Jednym z głównych pro-
blemów w  czasie pandemii były braki siły 
roboczej, ponieważ pracownicy nie przycho-
dzili do zakładów ze względów bezpieczeń-
stwa. Niedobór siły roboczej w  przemyśle 
produkcyjnym nie jest jednak spowodowa-
ny jedynie pandemią, ale stanowi część pew-
nego większego, długoterminowego trendu. 
Ten długoterminowy trend jest globalny 
i polega na tym, że zasoby siły roboczej na 
całym świecie zmniejszają się, a  pozostali 
pracownicy domagają się coraz bardziej in-

teresujących miejsc pracy. Liczba osób, które podejmą pracę 
na stanowiskach wymagających wykształcenia na niskim po-
ziomie, będzie się nadal zmniejszać. Firmy rekompensują sobie 
zarówno krótkoterminowe niedobory siły roboczej, wynikają-
ce z pandemii, jak i reagują na długoterminowe niedobory sys-
temowe, eliminując stanowiska pracy wymagające najniższego 
wykształcenia i automatyzując je. Uważamy, że nasze rozwiąza-
nia mogą pomóc firmom przemysłowym w dostosowaniu się 
do tej nowej rzeczywistości. 

Oprócz powstania niedoborów pracowników, w jaki jeszcze 
sposób pandemia wpłynęła na produkcję i logistykę?

Łańcuchy dostaw na całym świecie zostały przerwane, 
utworzyły się wąskie gardła logistyczne. Na skutek powszech-
nego realizowania zarządzania zapasami w  systemie Just-In-
-Time (JIT, dokładnie na czas) i powstania niskich stanów ma-
gazynowych utworzyła się taka sytuacja – jeśli ktoś np. kichnie 
w Indiach, to będzie to słychać w Stanach. Jest to nowa norma. 
Potrzeba reagowania na te wyzwania staje się coraz większa. 
Jednym ze sposobów takiej reakcji jest upraszczanie łańcuchów 
dostaw i przenoszenie przez firmy produkcji bliżej swoich ryn-

ków zbytu, co pozwala tym firmom uzyskać większą kontrolę 
nad całym procesem. 

Jeśli więc firmy zaczną wytwarzać swoje produkty lokalnie, 
to wydaje się, że na całym świecie będzie coraz więcej mniej-
szych fabryk. Czy to korzystne dla fabryk i dla Pana firmy?

Dobre pytanie. Fabryki nadal będą większe, ale nie będą 
to gigafabryki, o których tyle słyszymy. Będą one zatrudniać 
kilkaset, jeśli nie tysiące osób. Firmy, które produkowały w kra-
jach takich jak Chiny, Indie itp., będą raczej przenosić produk-
cję bliżej swoich rynków zbytu. Mówimy tu o Ameryce i Eu-
ropie. W Europie mówimy o Polsce, Rumunii itd. Ale już nie 
o Chinach, Meksyku czy Brazylii.

Amazon zbudował w Polsce cztery ogromne magazyny, aby 
obsługiwać tę część Europy. W miarę jak handel przenosi się 
do Internetu, a firmy takie jak Amazon mnożą się, budując 
coraz więcej gigantycznych magazynów, potrzebnych do 
przechowywania i  dostarczania towarów, gdzie swoją rolę 
widzi firma MiR, z produktami opartymi głównie na pro-
dukcji, a nie na logistyce?

Jeśli spojrzeć na miejsce, w  którym dziś się znajduje-
my, to najsilniejszą pozycję mamy w  sektorze produkcyj-
nym, a  zwłaszcza w  sektorze produktów szybkozbywalnych 
(FMCG): motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych, metalowym 
oraz innych z  tej branży, w  których działają takie firmy, jak 
Nestlé, Adidas, P&G itp. Jednak w przypadku firm takich jak 
operatorzy 3PL (logistyka firm trzecich; operatorzy logistyczni 
zajmujący się transportem i magazynowaniem oraz zarządza-
niem i organizacją obydwu procesów) i innych posiadających 
magazyny logistyczne, rozrost sektora robotyki mobilnej bę-
dzie znacznie większy niż sektora produkcyjnego. 

Kluczowy segment firmy MiR do tej pory nie znajduje się 
w sektorze logistyki. Istnieją obszary, w których nasze roboty 
mogą optymalizować procesy, takie jak obsługa wózków trans-
portowych czy materiałów odpadowych. Natomiast dostrzega-
my wielką potrzebę, aby autonomiczne roboty mobilne (AMR) 
były w stanie podnosić palety z ziemi i przenosić je w poziomie. 
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Pracujemy obecnie nad dokładnie takim rozwiązaniem – auto-
nomicznym podnośnikiem paletowym.

Szczególnie w  e-handlu istnieje potrzeba zdejmowania 
przedmiotów z półek i umieszczania ich na przykład na róż-
nych wysokościach. Nie oferujemy gotowego rozwiązania typu 
out-of-box do takich celów, tak jak to robią inne firmy z branży 
robotów AMR, jednak możliwe jest wdrożenie ramion robo-
tycznych na robotach mobilnych w  celu otrzymania takiego 
rozwiązania.

Ze względu na to, że koncentrujemy się na produkcji, dużo 
łatwiej jest nam instalować nasze systemy i  roboty mobilne 
w firmach produkcyjnych niż w magazynach, ponieważ ma-
gazyny potrzebują znacznie więcej czasu na integrację swoich 
systemów robotów mobilnych, podczas gdy my możemy zain-
stalować i uruchomić swoje roboty w czasie około dwudziestu 
minut. Obecnie analizujemy, w jaki sposób najlepiej wprowa-
dzić nasze produkty do przestrzeni logistycznej i będziemy mo-
gli zaoferować na czas konkretne rozwiązania.

Wiele się mówi o integracji systemów planowania zasobów 
przedsiębiorstwa (ERP) z  logistyką. Zauważamy zbieżność 
ERP z  oprogramowaniem do projektowania/zarządzania 
produktem (PLM), dokonywaną na przykład w celu lepsze-
go zarządzania zasobami podczas procesu produkcji. W ja-
kim stopniu integrujecie Wasze produkty z systemami ERP?

Nie chcemy być integratorem systemów. Mamy partnerów, 
którzy wykonują integrację. Ze względu na fakt, że za każdym 
razem wdrożenie jest inne, w każdym projekcie jest zbyt wiele 
zmiennych, aby uzasadniało to samodzielne przeprowadzanie 
integracji. Tym, co staramy się robić dla naszych integratorów, 
jest znajdowanie sposobów na ułatwienie klientom realizacji 
projektu integracji. Na przykład, jeśli system ERP chce wie-
dzieć, czy zadanie zostało wykonane, czy nie, duży ruch we flo-
tach robotów mobilnych czyni zadanie dokładnego pozyskania 
tych informacji bardzo trudnym. Opracowaliśmy interfejs API 
dla ERP, dzięki czemu konfiguracja i wdrożenie pozyskiwania 
tych informacji w systemie ERP jest znacznie łatwiejsze. Na-
szym celem jest łatwość integracji, a nie sama integracja.

Wspomniał Pan o flotach robotów poruszających się po ha-
lach fabrycznych i o tym, jakim wyzwaniem jest zarządzanie 
tymi informacjami. Prowadzi to do pytań o bezpieczeństwo. 
Jak bezpieczne są Wasze produkty? Czy prowadzicie staty-
styki bezpieczeństwa?

Nie posiadamy statystyk bezpieczeństwa, ponieważ nie 
mieliśmy jeszcze żadnych poważnych incydentów. Mieliśmy za 
to przypadki robotów, które wróciły do nas uszkodzone, więc 
wiemy, że wypadki się zdarzają. Stwierdziliśmy, że najwięk-
szym problemem jest to, że operatorzy wózków widłowych 
nie zauważają naszych robotów i zderzają się z nimi. Również 
ludzie przechodzą tuż przed poruszającymi się robotami, jed-
nak wypadki spowodowane nieprawidłowym działaniem lub 

błędami nawigacyjnymi robotów są według naszego doświad-
czenia praktycznie niespotykane. Nasze roboty nie informują 
nas o wypadkach ani nie przekazują innego rodzaju informacji 
zwrotnych dotyczących bezpieczeństwa. Słyszeliśmy tylko opo-
wieści naszych klientów.

Jaka jest strategia pracy z  cobotami (robotami współpra-
cującymi) w  celu stworzenia czegoś w  rodzaju mobilnego 
cobota? Czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu konfigu-
rację? Wydaje się, że byłoby to całkiem przydatne w magazy-
nach i innych zastosowaniach, nawet w produkcji.

Współpracujemy z  firmą Universal Robots (UR) w  celu 
montowania cobotów na niektórych z naszych robotów mobil-
nych. Projekt ten jest obecnie w fazie początkowej. Na przykład 
współpracujemy z pewnym dostawcą typu Tier-1 (na pierwszy 
montaż), który chce wykorzystać robota MiR do wybierania 
produktów z magazynów, umieszczania ich na sobie, a następ-
nie przewożenia ich do miejsca przeznaczenia i dostarczania. 
Współpracujemy także z  pewnym producentem elektroniki, 
który chce zautomatyzować obsługę swoich maszyn. Ma to 
polegać na wprowadzeniu cobota zainstalowanego na robocie 
mobilnym, który będzie się przemieszczał do różnych maszyn 
w zakładzie w celu ich obsługiwania. 

Oczekuje się, że rynek cobotów instalowanych na robotach 
mobilnych będzie się rozwijał jak szalony. Nie wiem, czy może-
my wierzyć badaniom rynku, ale w tej dziedzinie ma miejsce 
ogromny wzrost. 

Jakie są inne zastosowania, oprócz tych dwóch wymienio-
nych powyżej, które powodują tak duży wzrost zapotrzebo-
wania na roboty?

Wynika to z wielu różnych czynników. Chcemy współpra-
cować z Universal Robots, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. 
Kluczowym pytaniem jest jednak to, czy będziemy musieli 
przejść do integracji, czego, jak wspomniałem wcześniej, wo-
lelibyśmy nie robić. Aby połączyć produkty MiR i UR, trzeba 
dodać kamerę, chwytak, narzędzia, względy wysokościowe itp.
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ROBOTY MOBILNE

Czy oznacza to, że dalsze rozwijanie tych połączonych pro-
duktów nie jest częścią Waszej strategii?

Obecnie nie jest naszą strategią wytwarzanie tych produk-
tów, ponieważ jest to sprzeczne ze strategią obu firm. Ale ry-
nek obecnie tego wymaga. Zasadniczo musimy wybrać jedną 
z trzech następujących strategii: 1) stworzenie standardowych 
kombinacji produktów; 2) współpraca z integratorami w celu 
przygotowania produktów do połączenia/integracji; 3) przy-
gotowanie naszych produktów w  taki sposób, abyśmy mieli 
bardzo prosty system „plug and play” do tworzenia kombina-
cji MiR/UR, dzięki czemu każdy z naszych partnerów będzie 
mógł sam stworzyć takie produkty. Nie podjęliśmy jeszcze de-
cyzji, którą z tych trzech opcji wybierzemy, ale bardzo dokład-
nie je analizujemy.

Wygląda na to, że bezpieczeństwo byłoby jeszcze większym 
problemem w przypadku połączonego robota MiR/UR, po-
nieważ stopnie ruchu zwiększają złożoność produktu.

Zadajemy sobie pytanie, czy słusznie jest próbować budo-
wać tego typu produkty lub zwracać się do naszych klientów, 
aby ich używali? Jest to tak skomplikowane, że tylko nieliczni 
klienci będą mieli kompetencje do bezpiecznej pracy z  tymi 
produktami. To niektóre z kwestii, które rozważamy, i myślę, 
że w ciągu najbliższego roku będziemy lepiej rozumieć, czego 
chce rynek i jaką strategię obrać, aby to wdrożyć.

Mówiąc o złożoności, myślę o programowaniu 5- lub 6-osio-
wego cobota, poruszającego się w  przestrzeni na robocie 
mobilnym. Wydaje mi się, że może to być zbyt skompliko-
wane do zaprogramowania. Jak zamierzacie poradzić sobie 
z tym problemem?

Najłatwiejsze jest ustalenie, że cobot i robot MiR nigdy nie 
poruszają się jednocześnie. Jak można sobie wyobrazić, mo-
głoby to ograniczyć ich funkcjonalność. Jak już wspomniałem, 
koncepcja połączonych produktów jest jeszcze we wczesnej fa-
zie i pracujemy nad rozwiązaniami w tym obszarze. Prawdziwą 
trudność stanowi złożoność stref bezpieczeństwa.

Chciałbym poruszyć temat nawigacji. Niedawno firma Tesla 
przedstawiła prezentację na temat swojego oprogramowania 
do pełnej jazdy autonomicznej FSD (Full Self Driving). Elon 
Musk twierdzi, że Tesla produkuje największe i najszybsze 
na świecie roboty i robotyka może przynieść tej firmie więk-
sze dochody, niż produkcja samochodów. Złożoność tego, co 
zaprezentowano przy użyciu FSD, była ogromna. Zasadni-
czo to oprogramowanie próbuje symulować i przewidywać 
rzeczywistość, co według niektórych ludzi jest niemożliwe. 
Wiem, że produkty firmy MiR to nie samochody, a wy ma-
cie bardzo kontrolowane środowisko. Czy korzystacie lub 
uczycie się z którejś z  technologii stosowanej w pojazdach 
bez kierowcy, takiej jak analiza Big Data, kamery itp., wy-
korzystywanej w sektorze motoryzacyjnym dla funkcji FSD?

Jest oczywiste, że stopnie swobody są nieskończenie 
większe w przypadku samochodów. Używając robotów MiR, 
możemy założyć, że w  naszym kontrolowanym środowisku 
przestrzegane są pewne zasady, a przepisy ruchu drogowego 
są przestrzegane prawidłowo. Na całe to wyzwanie patrzymy 
na dwa sposoby. Pierwszy z nich to „Pre-5G” („przed wprowa-
dzeniem sieci 5G”), a drugi to „Post-5G” („po wprowadzeniu 
sieci 5G”). Obecnie w systemie Pre-5G do komunikacji z ro-
botem i flotą używamy sieci Wi-Fi. Jest ona niestabilna, mamy 
ograniczone przepustowości, ponadto podczas przemiesz-
czania się robotów występują problemy, wynikające głównie 
z kłopotliwego przełączania między punktami dostępowymi 
Wi-Fi. Komunikując się przez Wi-Fi, nie możemy nigdy po-
zwolić na sterowanie systemem nawigacyjnym przez oprogra-
mowanie w chmurze lub na krawędzi sieci. W tym przypadku 
musimy umieścić całe oprogramowanie podejmujące ważne 
decyzje w samym robocie. Problemem staje się wtedy nagrze-
wanie się robota w związku z przetwarzaniem dużych ilości 
informacji itp. W  związku z  tym jesteśmy ograniczeni pod 
względem wielkości mocy obliczeniowej, jaką możemy zain-
stalować w robocie.

Instalujemy też w  robotach takie wyposażenie, jak ka-
mera komunikująca się z flotą, aby na przykład unikać koli-
zji. Wszystko to stanowi obciążenie dla robota podczas jego 
intensywnego użytkowania. Aby rozwiązać te problemy, two-
rzymy coraz więcej technologii jazdy autonomicznej, a nawet 
zgłaszamy patenty na tę technologię i konkurujemy o patenty 
z Google, Uberem i innymi firmami, które wykorzystują tech-
nologię FSD.

Jest też technologia sieci 5G. Gdy mamy już 5G, to nagle 
świat staje przed nami otworem. Dzięki 5G możemy uzyskać 
znacznie bardziej niezawodną komunikację między robotem 
a flotą, dzięki wysokiej przepustowości tej sieci. Dzięki 5G mo-
żemy wykorzystywać więcej sztucznej inteligencji bez zwięk-
szania mocy obliczeniowej robota. Gdy tylko dowiemy się, że 
sieć 5G jest wykorzystywana w zakładach naszych klientów, 
możemy zacząć zwiększać jej wykorzystanie w naszych pro-
duktach. Bardzo uważnie śledzimy rozwój sieci 5G. Stoimy 
jednak przed pewnym dylematem. Jeśli zainwestujemy w  tę 
technologię zbyt wcześnie, utkniemy z wieloma niewykorzy-
stanymi inwestycjami w nasze produkty, ale jeśli się spóźnimy, 
to nasza konkurencja zrobi to jako pierwsza. 

Myślę, że od zaadaptowania technologii 5G dzielą nas 
prawdopodobnie dwa lata. Wiem, że niektóre wiodące firmy 
już to robią, ale jak na razie tylko kilka z nich. Natomiast my 
będziemy mogli to zrealizować dopiero wtedy, gdy nasi klienci 
będą mieli już zainstalowane sieci 5G.

Obecnie toczy się wielka debata, czy do nawigacji w pojaz-
dach sterowanych przez FSD lepsza jest technologia LIDAR 
(Light Detection And Ranging; metoda pomiaru odległości 
poprzez oświetlanie celu światłem laserowym i pomiar od-
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bicia za pomocą czujnika) czy kamery. Czy dotyczy to firmy MiR 
i rodzaju wykorzystywanej przez nią technologii?

Wykorzystujemy obydwie te technologie, ale ze względów bez-
pieczeństwa najczęściej jest to LIDAR. Nie udało nam się znaleźć 
takiego sposobu na wystarczająco szybkie przetwarzanie obrazu, 
który można by było zastosować w naszych robotach, jednocześnie 
zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa, który jest wymagany 
w przypadku LIDAR. Technologia ta może być wykorzystywana 
w sposób deterministyczny do zapewnienia bezpieczeństwa. Jed-
nak do celów czystej nawigacji używamy kamer.

W drugim kwartale 2021 roku na całym świecie zainwestowano 
6,5 miliarda USD w firmy robotyczne typu unicorn (dosł. „jed-
norożec”; firmy typu start-up, wyceniane na co najmniej 1 mln 
USD), przy czym zawarto ponad 177 transakcji, a każda z nich 
była warta średnio około 37 milionów USD. W jaki sposób cały 
ten kapitał inwestowany w robotykę wpływa na Waszą strategię 
biznesową? Czy inwestujecie, przejmujecie inne firmy, czy ra-
czej się nie wychylacie w tej sprawie?

Zdajemy sobie sprawę z  tego, że inwestycje, zarówno pod 
względem wielkości, jak i częstotliwości, w firmach start-up z sek-
tora robotyki eksplodują, a przynajmniej bardzo szybko rosną. Pro-
gnozy rynkowe są wystarczająco duże dla wielu firm, wielokrotnie 
większych od naszej. Staramy się rozwijać ten rynek najlepiej, jak 
potrafimy. Uważamy, że naszym największym konkurentem jeste-
śmy my sami. Obecnie odchodzi się od tradycyjnych technologii, 
w których ręcznie pchamy lub ciągniemy wózki, aby przemieszczać 
materiały, lub wykorzystujemy przenośniki. Wszystkie te trady-
cyjne technologie można przekształcić na systemy robotyczne. 
A zatem potencjał rynku jest ogromny. A możliwość dokonania tej 
transformacji istnieje dzięki uzyskiwaniu dojrzałości przez nasze 
produkty oraz opracowywaniu solidnych i  stabilnych rozwiązań. 
Przeszliśmy już ten etap, w którym roboty były tylko zabawnymi 
maszynami. Teraz są to systemy automatyki, które muszą dzia-
łać nieprzerwanie (24/7). Musimy je serwisować w czasie przerw 
w produkcji w zakładach naszych klientów, aby praca została jak 
najszybciej wznowiona. Myślę, że największe wykorzystanie poten-
cjału robotów – które będzie następowało stopniowo, ale się zdarzy 
– będzie miało miejsce wtedy, gdy technologia robotyki osiągnie 
poziom przemysłowy. Oznacza to, że jej jakość i  niezawodność 
będzie na tym samym poziomie co jakość i niezawodność prze-
mysłowych sterowników PLC oraz że roboty będą mieć takie ce-
chy i funkcje oraz realizować takie usługi, które pozwolą firmom 
realnie polegać na robotyce w systemie 24/7. Kiedy to osiągniemy, 
potencjał rynku eksploduje. Pracujemy obecnie tak szybko i cięż-
ko, jak to tylko możliwe, aby osiągnąć ten punkt. Czy obawiamy 
się konkurencji? Nie. Nawet gdybyśmy myśleli, że ktoś nas pokona 
w tym wyścigu, rynek jest wystarczająco duży dla wielu innych gra-
czy. Chcemy tylko jak najszybciej osiągnąć ten cel. 

Dziękuję za rozmowę.
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Padł nowy rekord pod względem liczby robotów 
przemysłowych pracujących w  zakładach na 
całym świecie, osiągając wartość 3 milionów. 
Wzrost liczby robotów wynosił w latach 2015–
2020 przeciętnie 13% rocznie. Międzynarodowa 

Federacja Robotyki (IFR) analizuje 5 głównych trendów, 
kształtujących robotykę i  automatykę przemysłową na 
świecie.

– Transformacja w  kierunku automatyki robotycznej 
przyśpiesza zarówno w tradycyjnych, jak i nowych gałęziach 
przemysłu – mówi Milton Guerry, prezes Międzynarodowej 
Federacji Robotyki (www.ifr.org). – Coraz więcej firm prze-
konuje się, jak liczne korzyści osiąga dzięki robotom.

Pięć trendów w dziedzinie robotyki 
w 2022 r.

1. Roboty będą adaptowane w  nowych branżach prze-
mysłowych. Segmenty, będące relatywnie nowymi dla au-
tomatyki przemysłowej, gwałtownie zaczynają adaptować 
roboty. Preferencje i  oczekiwania klientów są czynnikiem 
kierującym działalnością firm przemysłowych, które stara-
ją się wyjść naprzeciw popytowi na personalizację produk-
tów i dostaw. Czynnikiem napędowym rewolucji w postaci 
szybkiego rozwoju handlu elektronicznego była pandemia 
COVID-19. W 2022 r. e-handel będzie nadal przyśpieszał. 
Dziś na całym świecie są zainstalowane tysiące robotów, 
których nie było w tym segmencie jeszcze zaledwie pięć lat 
temu.

Dążąc do rozwiązania problemów z  brakiem pracow-
ników, firmy, które przedtem nie analizowały możliwości 
wykorzystania robotów, powrócą do tego tematu. Firmy 
zatrudniające głównie pracowników obsługi, takie jak 
punkty sprzedaży detalicznej czy restauracje, nie są w sta-
nie obecnie obsadzić wolnych miejsc pracy. W wyniku tego 
oczekujemy, że będą one inwestować w automatykę, aby za-
spokoić potrzeby swoich stałych klientów. Branże, które są 
stosunkowo nowe dla robotyki, takie jak dostawy i logisty-
ka, budownictwo, rolnictwo oraz wiele innych, korzystają 
z nowych technologii, rozwijających się z dnia na dzień.

2. Roboty będą łatwiejsze w  użyciu. Wdrażanie robo-
tów może być złożonym zadaniem, jednak nowa genera-
cja tych maszyn jest łatwiejsza w  użyciu. Istnieje wyraźny 
trend w kierunku tworzenia interfejsów użytkownika, któ-
re umożliwiają proste programowanie robotów za pomocą 
ikon oraz ręczne prowadzenie robotów w  celu nauczenia 
ich wykonywania zadań. Firmy produkujące roboty oraz 
niektórzy inni dostawcy tworzą razem sprzęt oraz oprogra-
mowanie, które ułatwia wdrażanie tych maszyn. Ten trend 
może wydawać się prosty, jednak oferty skoncentrowane na 
kompletnych ekosystemach robotycznych dodają ogromną 
wartość poprzez redukcję ilości pracy i czasu, poświęconych 
na przygotowanie robotów do pracy.

Trend w  kierunku robotyzacji po niskich kosztach 
obejmuje też łatwą konfigurację oraz instalację robotów, 
przy dokonywaniu ich wstępnej konfiguracji fabrycznej dla 
konkretnych aplikacji w niektórych przypadkach. Dostawcy 
oferują standardowe programy, połączone z  chwytakami, 
czujnikami i sterownikami. Sklepy z aplikacjami dostarcza-
ją programy dla różnych aplikacji oraz wspierają wdrażanie 
robotów po niższych kosztach.

3. Będą organizowane szkolenia pracowników w zakresie 
obsługi robotów. Coraz więcej rządów państw, organizacji 
i  firm przemysłowych dostrzega obecnie potrzebę prze-
prowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie podstaw 
robotyki i  automatyki na wczesnym etapie dla następnej 
generacji. W przyszłości działające w oparciu o dane firmy 
produkcyjne będą koncentrować się na edukacji i  szko-
leniach. Poza szkoleniami pracowników realizowanymi 
w  ich zakładach mogą być też przeprowadzane szkolenia 
zewnętrzne, których program będzie rozszerzony. Obecnie 
wszystkie firmy produkujące roboty w  ponad 30 krajach 
rejestrują każdego roku łącznie pomiędzy 10 000 a 30 000 
uczestników organizowanych przez siebie zajęć z robotyki.

Robotyka zmienia obecnie na lepsze profile zawodowe 
pracowników fabryk. Jak pokazuje ostatnio trwający trend 
ekonomiczny o nazwie „Wielka Rezygnacja” (ang. Great Re-
signation, pracownicy, począwszy od 2021 roku, masowo re-
zygnują z pracy, głównie w USA – przyp. tłum.), ludzie chcą 

Rola robotów w przemyśle produkcyjnym oraz życiu codziennym stale wzrasta. W artykule opisano pięć 
trendów dotyczących robotów w 2022 r., które wyróżniła Międzynarodowa Federacja Robotyki.

Prognozowane pięć trendów w robotyce 
w 2022 roku

ROBOTYKA

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA ROBOTYKI
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pracować w  nowoczesnym środowisku, w  którym mogą 
zrobić karierę. Nowe okazje do szkoleń z robotyki są stra-
tegią bez przegranych (ang. win-win) zarówno dla firm, jak 
i ich pracowników. Nudne i niebezpieczne prace wykonywa-
ne przez ludzi w  zanieczyszczonym środowisku zaczynają 
być automatyzowane i przerzucane na maszyny. Natomiast 
ludzie uczą się podstawowych umiejętności, wymaganych 
w  środowisku przemysłowym przyszłości oraz otrzymują 
coraz wyższe pensje w trakcie rozwoju kariery zawodowej.

4. Roboty zabezpieczą produkcję. Pandemia COVID-19 
i  zakłócenia w  dostawach towarów powodują, że firmy 
przemysłowe starają się przenieść produkcję bliżej klienta. 
Problemy z  funkcjonowaniem łańcuchów dostaw zmusza-
ją producentów do analizowania możliwości nearshoringu 
(zlecania części swoich zadań innym firmom, znajdującym 
się w pobliskich krajach) w kwestii automatyzacji jako roz-
wiązania swoich problemów. Jedna ze statystyk wykonanych 
w USA pokazuje, jak automatyzacja pomaga firmom w po-
wrocie do równowagi. Według Stowarzyszenia Rozwijania 
Automatyzacji (Association for Advancing Automation, A3, 
www.automate.org) zamówienia robotów w USA w trzecim 
kwartale 2021 roku były o 35% większe niż w analogicznym 
okresie 2020 roku. Ponad połowa z tych zamówień pochodzi 
z sektorów przemysłu poza motoryzacyjnym.

Ten rekordowy wzrost nie jest tylko wizją zastępowa-
nia maszyn robotami. Takie branże, jak wizji maszynowej, 

sterowania ruchem oraz silników elektrycznych, również 
doświadczają dużych wzrostów. – Wygląda na to, że pande-
mia i  wynikające z  niej zakłócenia łańcuchów dostaw oraz 
dostępności pracowników były impulsem, którego potrzebo-
wało wiele firm, aby uzasadnić swoje inwestycje – mówi dr 
Susanne Bieller, sekretarz generalny federacji IFR. – Firmy, 
które najprawdopodobniej zainwestują w  automatyzację, to 
te, które już analizowały taką możliwość, ale jeszcze nie wy-
konały końcowego etapu.

5. Roboty będą wspierać automatyzację cyfrową. W roku 
2022 i  później stwierdzimy wzrost znaczenia danych jako 
kluczowego aktywatora produkcji w przyszłości. Dane zbie-
rane z  inteligentnie zautomatyzowanych procesów będą 
analizowane przez producentów w  celu podejmowania 
bardziej świadomych decyzji. Dzięki zdolności robotów do 
współdzielenia zadań oraz uczenia się za pomocą technolo-
gii sztucznej inteligencji (AI), firmy mogą także łatwiej ada-
ptować inteligentną automatykę w  nowych środowiskach, 
od budownictwa do przemysłu spożywczego i laboratoriów 
opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja dla robotyki uzyskuje obecnie 
dojrzałość, zaś uczenie robotów staje się głównym nurtem. 
Przemysł przeszedł już fazę pilotażową i  możemy oczeki-
wać, że w roku 2022 technologie te będą wdrażane w jeszcze 
większym stopniu.





BADANIA
ROBOTYKA
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Wybuch pandemii przyniósł mnóstwo 
zawirowań na rynku pracy, niemniej 
inżynierowie, obok specjalistów od IT, 
nie musieli obawiać się ani o pracę, ani 
o zarobki, wynika z raportu „Rynek pra-

cy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 
2022” od Bergman Engineering. Jak mówi Tomasz Szpikow-
ski, prezes Bergman Engineering: – Mimo zwolnień, wyni-
kających z  trudności ekonomicznych wywołanych pandemią, 
rynek pracy dla inżynierów pozostał wyjątkowo stabilny. Ci 
pracownicy, którzy pojawiali się na rynku pracy, bardzo szybko 
byli rekrutowani przez inne firmy, u których zapotrzebowanie 
na wykwalifikowane kadry wyraźnie się zwiększało – tłumaczy 
ekspert.

Z badań Bergman Engineering wynika, że w 2021 roku 
najczęściej rekrutowanymi specjalistami na rynku pracy byli 
inżynierowie projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, 
utrzymania ruchu, automatycy i programiści PLC oraz inży-
nierowie produktu. Czy w 2022 r. zapotrzebowanie na inży-
nierów będzie równie duże?

Lista najczęściej rekrutowanych 
inżynierów wraz z zarobkami: 
dane Bergman Engineering (2021 r.)

1. Inżynier projektu:
•  20% ogółu procesów rekrutacyjnych
•  oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 9.000 zł do 

16.000 zł 

2. Inżynier jakości/rozwoju dostawców
•  15% ogółu procesów rekrutacyjnych
•   oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 zł do 

13.000 zł 

3. Inżynier sprzedaży:
•  15% ogółu procesów rekrutacyjnych
•  oferowana pensja brutto (umowa o  pracę): od 8.000 do 

12.000 zł 

4. Inżynier utrzymania ruchu:
•  15% ogółu procesów rekrutacyjnych
•  oferowana pensja brutto (umowa o  pracę): od 8.000 do 

11.000 zł 

5. Inżynier automatyk/programista PLC 
•  10% ogółu procesów rekrutacyjnych
•  oferowana pensja brutto (umowa o  pracę): od 8.000 do 

14.000 zł 

6. Inżynier produktu:
•  10% ogółu procesów rekrutacyjnych
•  oferowana pensja brutto (umowa o  pracę): od 8.000 do 

12.000 zł

2022 rok pod znakiem walki o inżynierów
Wygląda na to, że ten rok może przynieść specjalistom z bran-
ży przemysłowej kolejne benefity, nie tylko płacowe, ale i po-
zapłacowe. Na bazie dotychczasowych obserwacji eksperci 
z Bergman Engineering sprawdzili, w których sektorach poja-
wi się największe zapotrzebowanie na inżynierów. Jak podaje 
Tomasz Szpikowski:

Postępująca robotyzacja i automatyzacja, gwałtownie rosnąca liczba danych oraz przyspieszony rozwój 
technologiczny – to wszystko sprawia, że inżynierowie to jedni z najbardziej pożądanych specjalistów na 
rynku pracy. Na jakie benefity płacowe i pozapłacowe mogą liczyć w 2022 roku? Dane z raportu „Rynek pracy 
inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman Engineering.

Szykuje się dobry rok dla inżynierów  
– nie zabraknie dobrze płatnej pracy

BERGMAN ENGINEERING
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•  Technologia przemysłowa w branży FMCG  
i farmaceutycznej
Tutaj możemy spodziewać się dużej walki o  inżynierów, 

która rozpoczęła się już w 2021 roku. Z naszych danych wy-
nika bowiem, że 80% kandydatów, którzy na przestrzeni ostat-
nich miesięcy chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, otrzymało 
od swojego pracodawcy kontrofertę. To wskazuje na dużą ry-
walizację firm, jeżeli chodzi o specjalistów z tej dziedziny. 

Warto przy tym wspomnieć, że podwyżki w  branżach, 
w  których panuje największa konkurencja, mają sięgnąć 
w tym roku 5–7% (2021 Salary Budget Planning Survey Re-
port – EMEA, Willis Towers Watson).

•  Utrzymanie ruchu w branży FMCG i farmaceutycznej
Również inżynierowie pracujący w  działach utrzymania 

ruchu mogą spodziewać się szerokiego dostępu do lukratyw-
nych ofert pracy (zarobki w zależności od doświadczenia wy-
noszą od 7.000 do nawet 12.000 zł). Z naszych danych wynika, 
że liczba rekrutacji na tego typu stanowiska rośnie w tempie 
ok. 50% rocznie.

•  Inżynier elektryk 
Na podstawie danych za 2021 rok szacujemy, że wzrost 

zapytań o specjalistów z tego obszaru w 2022 r. sięgnie 200%. 
Istnieje tak duży niedobór pracowników tej specjalności, że 
ich pozycja na rynku pracy jest praktycznie niezagrożona.

•  Inżynierowie w e-commerce 
Rosnące inwestycje w  technologie marketingowe i auto-

matyzację, z naciskiem na jak najlepszy customer experience, 

powodują dynamiczny wzrost ofert zatrudnienia dla inżynie-
rów działających w e-commerce. Tempo wzrostu zapotrzebo-
wania na programistów, testerów i analityków danych szacuje-
my na 150% w skali całego 2022 roku.

Benefity pozapłacowe, czyli na co jeszcze 
mogą liczyć inżynierowie?
Z badań wynika, że jeszcze nigdy przemysł nie był tak mocno 
otwarty na pracę zdalną, jak obecnie. – Choć nadal zdecydo-
wana większość ofert dla inżynierów, ze względu na specyfikę 
ich pracy, wymaga obecności w firmie, to 2021 rok zamknęliśmy 
z  rekordowym 20-procentowym wzrostem zapytań pracodaw-
ców o  kandydatów zainteresowanych pracą w  systemie zdal-
nym. Dotyczyło to głównie programistów oraz konstruktorów 
i projektantów – tłumaczy Tomasz Szpikowski. 

Gdzie jest najwięcej ofert pracy dla inżynierów zaintereso-
wanych pracą zdalną? Paradoksalnie, w lotnictwie – to 57,69% 
wszystkich ofert. Oczywiście dotyczy to pracy dla programi-
stów. Poza tym pracować zdalnie mogą inżynierowie z branży 
chemicznej (32,95%), a także specjalizujący się w automatyce 
przemysłowej (21,99%).

Polski przemysł skończył 2021 rok na zdecydowanym 
plusie – sprzedana produkcja była niemal o 17% wyższa niż 
rok wcześniej. – To wynik, który przekroczył najśmielsze ocze-
kiwania ekonomistów, i dowód na to, że mimo trudności wyni-
kających z niedoboru materiałów branża ma się bardzo dobrze 
– podsumowuje Tomasz Szpikowski.

Kontakt: 
www.bergman-engineering.com

� 
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Dlaczego mierzy się poziom różnych substancji?
Poziom jest jednym z najczęściej mierzonych parametrów w pro-
cesach przemysłowych. Informacje o ilości danego produktu są 
wykorzystywane do regulacji i sterowania procesem, mogą być 
podstawą do rozliczeń, a przeliczając poziom na objętość lub masę 
otrzymujemy niezbędne informacje o ilości surowca czy produktu 
końcowego, co jest wykorzystywane do zarządzania stanami ma-
gazynowymi.  W wielu przypadkach pomiar poziomu to podstawa 
układów kontrolnych w systemach automatyki, a od poprawności 
działania danego instrumentu zależy bezpieczeństwo zakładu. Od 
dokładności i powtarzalności pomiaru napełnienia reaktora lub mie-
szalnika zależy jakość produktu końcowego. Sondy poziomu służą 
także do zabezpieczenia zbiorników przed przepełnieniem i ochro-
ny pompy przed suchobiegiem. Dlatego tak ważna jest niezawod-
ność urządzenia. Najnowsze technologie umożliwiają spełnienie 
wymagań przemysłu w zakresie nie tylko poprawnego odczytu 
wartości mierzonej, ale oferują również nieznane dotąd możliwości. 
W przemyśle bardzo popularne stały się pomiary radarowe, które 
z powodzeniem zastępują do tej pory wykorzystywane sondy hydro-
statyczne, ultradźwiękowe czy zawodne rozwiązania mechaniczne. 

Jak działa radar do pomiaru poziomu?
Zasada pomiaru w urządzeniach radarowych opiera się na analizie 
czasu przelotu wiązki mikrofalowej i określenie na tej podstawie 
odległości powierzchni mierzonego medium. Metoda ta pozwala 
dokonywać pomiaru niezależnie od zmian gęstości, ciśnienia, tem-
peratury czy nierównego usypu dla materiałów sypkich. Radary po-
trafią poprawnie pracować także w warunkach dużego zapylenia, 
parowania czy innych niekorzystnych okoliczności. Oprócz zalet wy-
nikających z samej technologii pomiarowej urządzenia te posiadają 
dodatkowe funkcje, chętnie wykorzystywane w przemyśle. 

Urządzenia inteligentne potrafią zadbać o siebie 
i proces
Już od jakiegoś czasu można zaobserwować trend, zgodnie z którym 
urządzenia oprócz podstawowej informacji pomiarowej są w stanie 

przesłać też komunikaty diagnostyczne i inne przydatne informacje. 
Przykładem takiego rozwiązania jest Heartbeat Technology dostęp-
na w radarach mikrofalowych produkcji Endress+Hauser. Unikato-
wy mechanizm autodiagnostyki polega na ciągłej weryfikacji para-
metrów wewnętrznych urządzenia i porównywaniu ich z fabrycznym 
wzorcem. Zbyt duże odchylenie od wartości wzorcowej spowoduje 
negatywny wynik takiej weryfikacji, a sama analiza umożliwia wy-
krycie niemal każdej usterki, jaka pojawić się może w trakcie pracy 
urządzenia. Co najważniejsze, funkcjonalność ta zapewnia użytkow-
nikowi ten komfort, że o każdej nieprawidłowości zostanie z wy-
przedzeniem poinformowany. Ponadto weryfikacja i diagnostyka 
Heartbeat pozwalają wykryć specyficzne sytuacje, z jakimi może-
my mieć do czynienia w procesie, a które mają znaczenie zarówno 
z punktu jego bezpieczeństwa, jak i ze względu na wymagane pa-
rametry jakościowe. Może to być na przykład informacja o powsta-
niu piany na powierzchni mierzonej cieczy, zawilgoceniu anteny czy 
zbyt dużym osadzie na niej, a także sytuacje, gdy nastąpi uszkodze-
nie uszczelnienia czy przerwanie linii sygnałowej.

Cyfrowa rzeczywistość, czyli jak efektywnie 
korzystać z danych procesowych
W znakomitej większości przypadków potencjał urządzeń inte-
ligentnych nie jest wykorzystywany w praktyce. Zainstalowany 
instrument posiada wprawdzie dostępne wszystkie najnowsze 
funkcjonalności, ale użytkownik nie jest w stanie ich wykorzystać 
w praktyce w swoim zakładzie. Jak zatem to zrobić?

Z pomocą w wykorzystaniu zdolności cyfrowych urządzeń przy-
chodzi rozwiązanie chmurowe Endress+Hauser, jakim jest usługa 
Netilion. W odróżnieniu od klasycznych systemów automatyki 
podłączone do chmury urządzenia wysyłają nie tylko surowe dane 
pomiarowe, niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu, 
ale też wspominane wcześniej dane diagnostyczne. Informacje te 
wysyłane są niezależnie od przesyłu danych do wewnętrznej sie-
ci zakładowej, a dla każdego urządzenia tworzony jest tzw. cyfro-
wy bliźniak, czyli bezpieczna kopia zapasowa składników majątku 
zakładowego. Podłączenie aparatury do świata wirtualnego wraz 

Globalne megatrendy, jak cyfryzacja, urbanizacja, zmiany demograficzne czy klimatyczne, wpływają 
na nasze życie prywatne, nie omijając również rzeczywistości przemysłowej. Tam, gdzie liczą się 
szybkość reakcji, bezpieczeństwo procesu, a planowanie produkcji odbywa się przy uwzględnieniu 
dużej ilości danych, do głosu dochodzą rozwiązania chmurowe. Jakie nowe możliwości wiążą się 
z wykorzystaniem technologii obliczeniowych w przypadku urządzeń do pomiaru poziomu? 

Endress+Hauser

Nowoczesne  
pomiary poziomu  
z dostępem  
zdalnym  
w chmurze

FIRMA PREZENTUJE
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z udostępnieniem danych za pomocą technologii informacyjnych 
stwarza użytkownikom nieznane do tej pory możliwości. Kierownik 
produkcji jest w stanie dowiedzieć się więcej na temat sprawności 
samego czujnika, jego wewnętrznych obwodów oraz potencjal-
nych zagrożeń związanych z jego nieprawidłowym funkcjonowa-
niem. Innymi słowy wiele sytuacji awaryjnych jest możliwych do 
wykrycia z wyprzedzeniem – zanim nastąpi całkowite odstawienie 
czujnika i w konsekwencji zatrzymanie procesu czy pracy całej li-
nii produkcyjnej. Praca służb związanych z utrzymaniem ruchu nie 
musi zatem oznaczać usuwania na bieżąco awarii, ale może pole-
gać na wdrożeniu działań predykcyjnych i zapobieganiu awariom, 
zanim one się pojawią. To natomiast przekłada się na wymierne 
korzyści, ponieważ każdy przestój oznacza realnie utracone pienią-
dze. Ponadto, mając wgląd w kondycję poszczególnych urządzeń, 
możemy oszczędzić sporo czasu na szukanie przyczyny poprzez fi-
zyczne łączenie się z odpowiednim aparatem serwisowym. Dzięki 
najnowszym rozwiązaniom cyfrowym wszelkie niezbędne informa-
cje procesowe i diagnostyczne mogą być dostępne z dowolnego 
miejsca na ziemi, o dowolnej porze.

Łatwiejsze niż się wydaje
Aby rozpocząć korzystanie z rozwiązania chmurowego, nie jest 
potrzebna gruntowna przebudowa obecnego systemu sterowa-
nia, ponieważ transmisja danych odbywa się niezależnie. Naj-
prostsza droga do cyfryzacji pomiaru poziomu to wybór radaru 
Endress+Hauser z komunikacją Bluetooth lub z dodatkowym 
adapterem z taką komunikacją. 

Nie należy się tutaj obawiać o bezpieczeństwo, ponieważ po-
łączenie takie jest szyfrowane i z powodzeniem może być stoso-
wane także w przemyśle. System Netilion, bazujący na rozwiązaniu 
chmurowym AWS (Amazon Web Services) spełnia najnowsze nor-
my i standardy cyberbezpieczeństwa, jak ISO 27001 – w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, ISO 27017 traktujący o zabezpieczeniu 
usług w chmurze obliczeniowej czy normę PN-EN 62443-4-1, któ-
ra precyzuje wymagania cyklu rozwoju dotyczące tworzenia bez-
piecznych produktów wykorzystywanych w systemach sterowania 
i automatyki przemysłowej. 

Odpowiednie urządzenie brzegowe wyposażone w kartę SIM 
jest w stanie zebrać dane nawet z pięciu radarów.  – Szczególnym 
przypadkiem jest radar zasilany bateryjnie, który bezpośrednio 
łączy się z chmurą. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie do tej pory nie było możliwe doprowadzenie zasi-
lania, a tym bardziej zdalny odczyt danych pomiarowych. Z pozio-
mu chmury użytkownik natomiast może dane odczytać w aplikacji 
przy użyciu swojego telefonu czy tabletu. Opcjonalnie dane te 
mogą zostać przekazane do systemu użytkownika z wykorzysta-
niem interfejsu API. Dla każdego punktu pomiarowego możemy 
ustawić progi alarmowe, po przekroczeniu których użytkownik 

otrzymuje powiadomienia. Dodatkowo w aplikacji Health istnie-
je możliwość podglądu kondycji podłączonych urządzeń, a całą 
aparaturę i jej status widzimy w postaci przejrzystego dashboardu. 
W aplikacji Value istnieje możliwość podejrzenia bieżącej wartości 
pomiarowej, a także wartości historycznych, które mogą okazać 
się pomocne w optymalizacji procesu lub prześledzeniu prawi-
dłowości jego przeprowadzenia – wyjaśnia Bartosz Fras, Product  
Manager Digital Solutions w Endress+Hauser. 

 W dobie szybko zmieniających się realiów rynkowych każde 
przedsiębiorstwo, które korzysta już z możliwości przetwarzania 
danych w chmurze, zwiększa swoją konkurencyjność i elastyczność, 
korzystając z jeszcze wydajniejszych metod zarządzania procesami 
przy jednoczesnej redukcji potrzeby bezpośredniej obsługi parku 
maszyn i urządzeń. Z gotowymi zasobami urządzeń inteligentnych 
w zakładzie rozpoczęcie cyfryzacji jest zatem na wyciągnięcie ręki – 
czy też lepiej byłoby powiedzieć: za jednym kliknięciem. 

Więcej informacji na stronie producenta: 
https://eh.digital/3gTBApF 
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Świat boryka się z niedoborem pracowników. Według 
szacunków w całej OECD jest obecnie 30 milionów 
nieobsadzonych wakatów. Braki kadrowe widać tak-
że w Polsce – na koniec III kwartału 2021 r. liczba 
nieobsadzonych miejsc pracy wyniosła ponad 150 

tys. Roboty pomogą jednak ten problem rozwiązać. Z najnow-
szych doniesień wynika, że robotyzacja nie tylko ograniczy 
braki w zatrudnieniu przy powtarzalnych czynnościach, ale 
stworzy nowe miejsca pracy.

Nowe spojrzenie na roboty
W niedawno opublikowanym artykule francuscy i brytyjscy 
ekonomiści: Philippe Aghion, Céline Antonin, Simon Bunel 
i Xavier Jaravel, przedstawili nowe spojrzenie na automatyza-
cję, twierdząc, że jej bezpośrednim skutkiem może być wzrost 
zatrudnienia, a nie jego redukcja. Ich zdaniem, automatyza-
cja może pomóc firmie w osiągnięciu większej rentowności, 
a tym samym w jej rozwoju, co doprowadzi do wzrostu za-
trudnienia. Technologia może również pozwolić firmom na 
wejście na nowe obszary działalności lub skoncentrowanie się 
na produktach i usługach, które wymagają większego nakładu 
pracy.

W Polsce tej tendencji jeszcze nie widać
Pracodawcy w Polsce mają natomiast do tej kwestii odmienne 
podejście. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel 
Service wynika, że zdaniem 68% przedsiębiorców automaty-
zacja wdrożona w firmie przyczyni się do zmniejszenia po-

ziomu zatrudnienia. Zdaniem Mariusza Gołębiewskiego, eks-
perta Abile, Polska potrzebuje jeszcze kilku lat, by spojrzeć na 
kwestię robotyzacji w ten „przewrotny” sposób. 

– Z moich obserwacji wynika, że polskie firmy w tym mo-
mencie zauważają przede wszystkim oszczędności, jakie niesie ze 
sobą automatyzacja. Polacy wykorzystują roboty pragmatycznie, 
czyli w celu zmniejszenia kosztów działalności i ograniczenia 
problemu z dostępnością pracowników. Jednak pojawiają się już 
pierwsze firmy, które widzą u siebie taką tendencję, że dzięki au-
tomatyzacji zaczynają zatrudniać więcej. Jest to zauważalne, ale 
na bardzo małą skalę, więc nie możemy jeszcze mówić o konkret-
nym zjawisku, tak jak w Japonii czy Korei Południowej – zazna-
cza Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

Ekspert dodaje, że polscy menedżerowie na bieżąco śledzą 
trendy w tym zakresie i z czasem zaczną wdrażać je w swoich 
przedsiębiorstwach. 

– W Polsce skala wdrożeń robotów jest mniejsza niż za 
granicą, dlatego pewne trendy docierają do nas z opóźnieniem. 
Obecnie w polskich firmach obserwujemy etap oszczędności no-
towanych po wdrożeniu automatyzacji. Dlatego prognozuję, że 
dopiero za jakiś czas wejdziemy w kolejny etap, jakim będzie 
zauważalny rozwój firm, które roboty u siebie wdrożyły. To na-
turalny proces, że najpierw wydajemy, potem chcemy zaoszczę-
dzić, a następnie myślimy o rozwoju i zwiększaniu zatrudnienia. 
Taki proces w polskich firmach zajmie kilka lat, ale jest jak naj-
bardziej realny – prognozuje Mariusz Gołębiewski, wiceprezes 
Abile Consulting.
� 

Francuscy i brytyjscy ekonomiści przedstawili nowe spojrzenie na roboty, twierdząc, że bezpośrednim 
skutkiem automatyzacji może być wzrost zatrudnienia w firmie, a nie jego redukcja. Przykłady tego zjawiska 
widać już w rozwiniętych gospodarkach, takich jak np. Japonia czy Korea Południowa. Zdaniem ekspertów 
Abile, firmy zajmującej się wdrażaniem robotyzacji w polskich firmach, tego trendu w naszym kraju jeszcze 
nie widać, ale realizacja takich prognoz powinna nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat.

Roboty przyczynią się do wzrostu 
zatrudnienia w firmie, zamiast do jego 
redukcji? Nowe spojrzenie na automatyzację 
w firmach 

ABILE SP. Z O.O.

ROBOTYKA

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



Mobilne roboty przemysłowe  
w Polsce

AMRs: Elastyczne,  
inteligentne roboty mobilne

Przykłady wykorzystywania  
robotów  współpracujących 
w praktyce

Czytaj online: 
www.controlengineering.pl/dodatek-roboty-przemyslowe-2021-2022/
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INTELIGENTNA PRODUKCJA

W celu dostarczenia miliardów watów ener-
gii, których pojazdy elektryczne będą 
potrzebować w  nadchodzących dziesię-
cioleciach, będą musiały powstać gigafa-
bryki baterii. Do tego nie wystarczy samo 

zwiększenie skali tradycyjnych technologii i technik produkcji. 
Jeśli prędkość, elastyczność i  produktywność mają znacząco 
wzrosnąć, konieczne będzie nowe podejście do procesów pro-
dukcyjnych. Kluczowym narzędziem, które pozwoli zwiększyć 
skalę produkcji baterii, jest inteligentna produkcja. W  od-
niesieniu do niej lubimy posługiwać się określeniem „digital 
thread”, ponieważ wpływa ona nie tylko na realizację, ale też na 
optymalizację całego cyklu żywotności. 

Jak to wygląda w praktyce? 
Wszystko zaczyna się na wczesnych etapach prac badawczo-
-rozwojowych, kiedy chemicy oraz inżynierowie opracowują 
nowe koncepcje baterii. Do projektowania wykorzystują na-
rzędzia, jakie oferuje chemia obliczeniowa oraz oprogramo-
wanie CAD, a do zarządzania pracami rozwojowymi używają 
oprogramowania PLM. Wątek cyfrowy (digital thread) zaczyna 
się w momencie, gdy rozpoczynamy gromadzenie informacji 
w środowisku wirtualnym. Na etapie testowania narzędzia, ta-
kie jak MATLAB czy Ansys, dostarczają jeszcze więcej warto-
ściowych danych. 

Dane te służą do opracowywania „cyfrowych bliźniaków” 
rzeczywistych maszyn. Następnie używa się ich w operacjach 
procesu produkcyjnego, planowania i testowania, przebiegają-
cych w świecie wirtualnym. Bliźniaki cyfrowe pomagają szko-
lić personel w  świecie wirtualnym oraz umożliwiają szybkie 
zwiększenie produkcji w odpowiednim momencie. Ale to nie 
wszystko. W miarę jak produkty są wytwarzane, sprzedawane 
i użytkowane, dane są zbierane w świecie fizycznym, po czym 
są przekazywane do świata wirtualnego, w  którym produk-
ty i procesy mogą być zoptymalizowane. Właśnie to scalenie 
światów fizycznego i  wirtualnego jest przyszłością produkcji 
baterii. 

Monitorowanie inteligentnej produkcji 
baterii 
Jednym z  najważniejszych aspektów wątku cyfrowego jest 
większa widoczność procesu poprzez monitorowanie pro-
dukcji. Odbywa się to za pomocą pakietu oprogramowania 
zwanego systemem realizacji produkcji (MES). MES jest wy-
korzystywany w produkcji motoryzacyjnej od kilkudziesięciu 
lat, niemniej będzie odgrywać kluczową rolę także w produkcji 
baterii, zwłaszcza gdy chodzi o produkcję na specjalne zamó-
wienie. W miarę rozwoju rynku rosnąć będzie zapotrzebowa-
nie na produkty dostosowywane do potrzeb, nawet w zakresie 
tak wąskim, jak specjalne partie dla poszczególnych modeli 
samochodów. 

Zautomatyzowane oraz inteligentne 
gromadzenie danych, bez użycia papieru – 
krok po kroku 
Dzięki oprogramowaniu MES możliwa jest integracja syste-
mów sterowania oraz systemów biznesowych w celu realizacji 
oraz śledzenia zamówień w  całym przedsiębiorstwie. Można 
też zyskać dodatkowy kontekst niezbędny do przełożenia da-
nych o produkcji na użyteczne informacje. 

Na początku można zacząć od programów aplikacyjnych 
MES działających na małą skalę, które pomagają pokonać 
określone trudności w  produkcji. Chcąc stawić czoła ano-
maliom, można wykorzystać program aplikacyjny MES do 
kontroli jakości, aby śledził działania, identyfikował sytuacje 
i  ostrzegał, gdy maszyna bądź procesy operatora wykraczają 
poza wyznaczone limity. 

Inne programy aplikacyjne, które warto rozważyć, to tzw. 
track-and-trace, umożliwiające uzyskanie pełnej identyfiko-
walności baterii na przestrzeni całego procesu produkcji oraz 
pewności, że baterie są bezpieczne w eksploatacji. 

Na koniec można przejść na pakiet oprogramowania MES 
na skalę przedsiębiorstwa, który będzie dostarczać spójny ob-
raz całości operacji. 

Baterie będą zajmować centralne miejsce na rynkach energetyki zarówno w dziedzinie mobilności, jak 
i magazynowania energii. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) globalna zdolność 
produkcyjna w przypadku baterii do pojazdów elektrycznych (EV) w okresie od 2020 do 2025 roku będzie 
musiała wzrosnąć ponad trzykrotnie, aby spełnić zapotrzebowanie odpowiadające planowanej światowej 
produkcji tych pojazdów. 

Inteligentna produkcja wytycza szlak  
przyszłym gigafabrykom baterii 

ROCKWELL AUTOMATION
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Aby szybko rozwijający się rynek pojazdów 
elektrycznych mógł odgrywać właściwą sobie rolę 
w dekarbonizacji, będzie potrzebował wysoce 
efektywnych i elastycznych gigafabryk, zdolnych 
produkować odpowiednie baterie z niezmiennie 
wysoką jakością, w dużych ilościach i przy dużych 
prędkościach. 

Czym jest paszport baterii? 
Innym ważnym przykładem zautomatyzowanego oraz inte-
ligentnego gromadzenia danych bez użycia papieru jest pasz-
port baterii zaproponowany przez organizację Global Battery 
Alliance (GBA). Paszport baterii dostarcza wiarygodnych 
informacji o  wskaźnikach związanych z  odpowiedzialnymi 
i zrównoważonymi praktykami. Efektem tego jest znak jakości, 
odzwierciedlający uwierzytelnione zapisy dotyczące odpowie-
dzialnego pozyskiwania surowców, zarządzania, recyklingu 
oraz eksploatacji baterii przez cały cykl żywotności. Rola pasz-
portu baterii we wspieraniu odpowiedzialnego łańcucha warto-
ści została potwierdzona w trakcie debaty o polityce globalnej, 
między innymi na konferencji liderów G7 w 2021 roku, w pro-
jekcie dyrektywy UE poświęconej bateriom oraz przez rządy 
Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie dane na potrzeby 
tej inicjatywy muszą być gromadzone automatycznie. 

Poprawa dzięki ocenie porównawczej 
Firma Rockwell Automation razem z Samsung SDI opracowa-
ły system MES, który nie wymaga papierowych dokumentów, 
jest kompletny i posiada pętle jakości. System ten dokumen-
tuje każdy krok produkcyjny. Na przykład oprogramowanie 
FactoryTalk® Analytics™ może wskazywać, że rosnące stopy 
błędów na stanowisku, na którym baterie są klejone, korelu-
ją bezpośrednio z beczką kleju włączoną ostatnio do procesu 
produkcyjnego. Według firmy Samsung SDI to narzędzie ana-
lityczne znacznie podnosi efektywność w najbardziej zróżni-
cowanych obszarach. Nie tylko bada oczywiste kwestie, ale też 
łączy ze sobą poprawne zależności na potrzeby ciągłego dosko-
nalenia, a co istotne, jest łatwe w obsłudze. Fakt, że szczegółową 
wiedzę, której uzyskanie niegdyś zajmowało co najmniej godzi-
nę, obecnie można uzyskać w ciągu pięciu minut, pokazuje, jak 
szybko to rozwiązanie się zamortyzowało. 

Widoczność zasobów – Internet Rzeczy 
Jeśli chodzi o możliwość dostępu do danych spoza systemu MES, 
wspólnie z PTC opracowujemy platformę Internetu Rzeczy, któ-
ra pozwoli firmie poprawić widoczność zasobów. Gromadzenie 
danych i poprawa widoczności umożliwia porównywanie infra-
struktury maszynowej z całego świata. Mając dziesięć zakładów 
produkcyjnych, można zobaczyć, które zakłady, linie i maszyny 
działają lepiej od pozostałych. Będzie można nie tylko groma-
dzić informacje z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym, ale 
też dodawać wiele innych źródeł danych, które razem zapew-
niają pełną widoczność prowadzonych operacji. 

Inteligentne systemy przenośnikowe 
Mogłoby się zdawać, że produkcja inteligentna opiera się wy-
łącznie na oprogramowaniu, ale takie wyobrażenie jest dale-
kie od prawdy. W  gigafabrykach wyposażonych w  maszyny 
o wysokich osiągach niezmiernie ważną rolę będzie odgrywał 

sprzęt. Tradycyjne systemy przenośnikowe mogłyby jedynie 
spowalniać proces. W systemach tych do sterowania ruchem 
wykorzystywane są setki mechanicznych części, takich jak 
skrzynie przekładniowe, pasy i łańcuchy napędzane przez koła 
obrotowe. W rezultacie systemy te charakteryzują się ograni-
czoną elastycznością, a także prędkościami operacyjnymi oraz 
prędkościami przyspieszania/zwalniania, które mogą nie speł-
niać potrzeb gigafabryki. 

Lepszym rozwiązaniem jest system serwonapędów z tech-
nologią niezależnych wózków (ICT). Ponieważ jest on wolny od 
ograniczeń, jakim podlega tradycyjny system przenośnikowy, 
może tworzyć szybsze, bardziej elastyczne linie baterii z zasto-
sowaniem niezależnych, programowalnych elementów trans-
portujących. To pozwala radykalnie skrócić czas przezbrajania 

linii dzięki prostym profilom programowym umożliwiającym 
zmianę wytwarzanych produktów za jednym naciśnięciem 
przycisku. Firma Eagle Technologies zastosowała tę technolo-
gię w maszynie do montażu pakietów baterii, którą opracowała 
w celu uzyskania maksymalnej produktywności na linii baterii 
do pojazdów elektrycznych. Maszyna ma szeroki zakres moż-
liwości, od sortowania pojedynczych ogniw po pełny montaż 
modułów i pakietów baterii z  jednoczesnym wykonywaniem 
niezbędnych testów. Wyposażona jest w serwomotory liniowe, 
które przy dużych prędkościach precyzyjnie ustawiają ładunki 
we właściwym kierunku. Przezbrajanie polega jedynie na wy-
borze odpowiedniego trybu w interfejsie operatora. 

Ładowanie na horyzoncie 
Aby szybko rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych 
mógł odgrywać właściwą sobie rolę w dekarbonizacji, będzie 
potrzebował wysoce efektywnych i  elastycznych gigafabryk, 
zdolnych produkować odpowiednie baterie z niezmiennie wy-
soką jakością, w dużych ilościach i przy dużych prędkościach. 
W tworzeniu tych obiektów przemysłowych, których siłą na-
pędową będą dane, kluczową rolę będzie odgrywać całościowo 
ujęty wątek cyfrowy. 

Dominique Scheider, kierownik ds. strategii i marketingu  
w przemyśle transportowym w regionie EMEA

w Rockwell Automation. 
  � 
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BOSCH REXOTH

O jakości spawania w kilku słowach
Przez ostatnie 60 lat firma Bosch Rexroth, lider innowacji światowego przemysłu 
spawalniczego, wielokrotnie stawiała czoła zadaniu dostosowania technologii do wymagań 
Fabryki Przyszłości. Po raz kolejny osiągnięto kamień milowy w oporowym zgrzewaniu 
punktowym – dzięki nowej generacji kontroli zgrzewania PRC7000. Bartosz Korajda, 
wiceprezes ds. zgrzewania oporowego w firmie Bosch Rexroth, wyjaśnia w skrócie, co 
sprawia, że jest ono tak nieodzowne i przyszłościowe dla różnych gałęzi przemysłu.  

Panie Bartoszu, jakie wyzwania stawia zgrzewanie 
oporowe?

Zgrzewanie oporowe jest wciąż popularne, jeśli chodzi 
o powtarzalność i wysoką automatyzację w sektorze moto-
ryzacyjnym, ale również w branży obróbki blach. Ponadto 
umożliwia wykonywanie połączeń spawalniczych wysokiej 
jakości. Przy utrzymujących się trendach, takich jak lekka 
konstrukcja, modyfikacje związane ze stabilnością całego 
procesu oraz produktywność, nieustannie stawiane są nowe 
wyzwania. Co więcej, systemy spawalnicze muszą również 
dopasować się do świata postępujących w cyfryzacji fabryk.  

Co jest takiego niezwykłego w ofercie firmy Bosch 
Rexroth?

Ponieważ nigdy nie przestajemy kwestionować status 
quo, nasza oferta produktów do zgrzewania oporowego jest 
dobrze przemyślana i  przyszłościowa. Nasz cel to umożli-
wienie klientom uzyskania przewagi pod względem konku-
rencyjności, co mogą osiągnąć jedynie wtedy, gdy pracują 
z użyciem wydajnych oraz przyszłościowych rozwiązań. Ro-
bimy to między innymi dzięki zintegrowanym interfejsom 
IoT, komponentom sprzętowym obsługującym sztuczną 
inteligencję oraz rozwiązaniom kontroli opartym na sieci 
internetowej. Klienci mogą montować swoje systemy albo 
jako całościowe rozwiązanie wraz ze sprzętem i oprogramo-
waniem, albo mogą kupować tylko pojedyncze komponen-
ty, których potrzebują. 

Nasze wszechstronne rozwiązania obejmują szeroki 
obszar bardzo różnych zastosowań, od prostego pistoletu 
pneumatycznego ze stałym sterowaniem prądem do zin-
tegrowanego sterowania serwonapędem za pomocą alu-
miniowych i stalowych sterowników 2.0. Jesteśmy również 
dobrze przygotowani do procesów rozbudowy. Oprócz naj-
nowszych wymagań IoT, takich jak MQTT i OPC UA, ofe-
rujemy szeroką gamę różnych magistral komunikacyjnych 
i  wysoce nowoczesną architekturę oprogramowania, którą 

można szybko rozbudować w  celu spełnienia indywidual-
nych wymagań.

W jakim stopniu spełnia swoją rolę to holistyczne, 
a jednocześnie modułowe podejście?

Nasze rozwiązania opierają się ściśle na modułowej 
koncepcji sprzętowej. Dotyczy to różnych klas mocy, roz-
wiązań chłodzenia i  rozwiązań zasilania przy różnych 
napięciach prądu. Jednakże nasza koncepcja oprogra-
mowania jest również modułowa, dzięki czemu możemy 
szybko reagować na nowe wymagania rynku związane 
z  rozbudową. Dużą zaletą dla naszych klientów jest po-
dejście „płać tylko za to, czego potrzebujesz”. Nasz system 
licencjonowania pozwala naszym klientom ograniczyć za-
kupy do oprogramowania, którego naprawdę potrzebują. 

Spawanie obejmuje bardzo szerokie spektrum.  Jak 
można spełnić wszystkie wymagania?

To prawda. Na przykład zadania spawania aluminium 
i  stali różnią się. Jednak transformatory mogą precyzyjnie 
przekonwertować moc wyjściową sterownika spawalnicze-
go, aby dostosować ją od razu do danego zadania spawal-
niczego. W naszym najnowszym etapie rozbudowy moduł 
danych pistoletu oferuje możliwość cyfryzacji sygnałów 
procesowych na pistolecie. Na przykład pistolety ręczne 
mogą być obsługiwane za pomocą wszystkich dostępnych 
regulacji sterowania, bez konieczności parametryzacji ste-
rownika. Dane są przechowywane bezpośrednio w module 
pistoletu jako pełne zadanie spawalnicze, a następnie mogą 
być przesyłane do systemu sterowania przy zmniejszo-
nej interferencji. Dzięki temu nasi klienci mają dostęp do 
większej liczby nowych możliwości zastosowania, co pro-
wadzi do większej elastyczności oraz oszczędności kosztów.  

Dzięki systemowi PRC7000 firma Bosch Rexroth 
wprowadziła na rynek nową generację sterowników 

Bartosz Korajda

WYWIAD
PRZEMYSŁ SPAWALNICZY
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spawalniczych. W jakim stopniu wyznacza ona nowe 
standardy? 

Nowa, wydajna generacja sterowników spawalniczych 
jest odpowiedzią na wiele kwestii, jakie stawia obecnie 
przemysł. System oferuje najwyższą jakość spawania sta-
li lub aluminium. Sterowniki adaptacyjne i  elastyczność 
w  zakresie programowalności pozwalają na łatwe pod-
dawanie procesom różnych kombinacji grubości blach 
i  łączenia mieszanych materiałów. Poza tym perfekcyjne 
spoiny punktowe są powtarzalne. Zintegrowane łącze IoT 
zapewnia również uporządkowane dane w  scentralizo-
wanym przetwarzaniu, kontroli jakości i  zarządzaniu da-
nymi technologicznymi, dzięki czemu system PRC7000 
jest idealnie przystosowany do wymagań Przemysłu 4.0. 

Jak bardzo szczegółowo to rozwiązanie spełnia 
wymagania Fabryki Przyszłości?

Jesteśmy pierwszym dostawcą, który oferuje MQTT i OPC 
UA w pełni zintegrowane z naszym systemem sterowania. Jest 
to niezbędne do odwzorowania innych nowych możliwości 
zastosowania. Kolejnym ważnym tematem jest dostępność 
danych, które wykorzystujemy, co przynosi korzyści naszym 
klientom. W  naszym systemie sterowania wdrożyliśmy już 
pierwsze aplikacje, takie jak Adaptive Spatter Control.

W przeszłości skupialiśmy się na sektorze motoryzacyj-
nym. Tymczasem coraz częściej patrzymy na inne rynki, po-
nieważ nasza nowa architektura oprogramowania umożliwia 
nam obsługę klasycznych aplikacji również na rynku inżynie-
rii mechanicznej.

Jakie korzyści odniosą klienci lub użytkownicy, jeśli 
zdecydują się na systemy spawalnicze firmy Bosch 
Rexroth?

Nasze systemy są wysoce skalowalne. To istotny czynnik 
na plus. Klienci mogą wybierać spośród 15 licencji i konfi-
gurować swoje rozwiązania tak, aby odpowiadały ich potrze-
bom, korzystając z przyszłościowej metody „płać tylko za to, 
czego potrzebujesz”, o której wspomniałem wcześniej.

Jedną z  głównych zalet jest potencjał oszczędności, 
jaki oferują aplikacje takie jak Adaptive Spatter Reduction. 
Klienci prawie zawsze mają maksymalną ilość odprysków, 
którą obecnie optymalizuje się ręcznie. W przyszłości moż-
na to zrobić za pomocą automatyki naszej aplikacji, jaką jest 
Adaptive Spatter Reduction. Nowe procesy uczenia się, któ-
re odbywają się w laboratorium, a nie na linii produkcyjnej, 
również przyczyniają się do zmniejszenia nakładu pracy oraz 
kosztów.

Można wskazać również znaczne zalety jakościowe. 
Dzięki zintegrowanemu sterowaniu serwonapędem może-

my rejestrować liczne sygnały mechaniczne, jak również 
klasyczne sygnały elektroniczne. Ułatwia to monitorowanie 
skutków ubocznych oraz wykrywanie i identyfikację zmien-
nych zakłóceń. Dzięki adaptacyjnemu systemowi sterowa-
nia proces spawania można zaprojektować w  dedykowany 
sposób w celu wykluczenia wszelkich występujących zmien-
nych zakłóceń. Dzięki nim możemy nie tylko skutecznie 
kontrolować, ale także sporządzać jasne i dokładne raporty 
monitorujące.

Jaka jest odpowiedź Państwa firmy na przyszłe 
wymagania branż docelowych? 

Trend wyraźnie zmierza w  kierunku wzrostu wyrafi-
nowanych zadań spawalniczych ze względu na możliwość 
mieszanych kombinacji i różnych wariantów. W tym samym 
czasie rozwija się niezbędna wiedza specjalistyczna, lecz nie 
dotyczy to użytkowników zarówno w przypadku procesów 
sterowania, jak i spawania. W sektorze motoryzacyjnym na 
tej samej linii produkcyjnej produkowanych jest coraz wię-
cej typów pojazdów. To wszystko ma bezpośredni wpływ na 
uruchomienie linii, a także na wymagania dotyczące stero-
wania i monitorowania. 

Aby rozwiązywać te coraz bardziej złożone zadania, na-
szym celem jest ciągłe upraszczanie tego systemu. Poprzez 
integrację coraz większej liczby procesów automatyzacji 
w naszym systemie dążymy do tego, aby wkrótce mógł on 
zachowywać się całkowicie autonomicznie. W koncepcjach 
coraz częściej włączamy również komponenty platformy 
typu Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION. Dzięki tym 
wszystkim mechanizmom i ciągłemu rozwojowi dopasowu-
jemy technologię spawania do wymagań Fabryki Przyszło-
ści i  umacniamy naszych klientów przed nowymi wyzwa-
niami – to nas spaja.

Bartosz Korajda
� 
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We Wrocławiu zatrzymała mnie atmosfera. Wcześniej nie 
wiedziałem zbyt wiele o tym mieście. Przyjechałem tu 
po raz pierwszy w marcu 2004 roku i postanowiłem, że 

zostanę. Poczułem to nastawienie, motywację do pracy, chęć zmian, 
robienia czegoś ciekawego. To bardzo pasuje do naszej firmy – 
mówi Andreas Buechner, CEO NG Engineering, wrocławskiego do-
stawcy kompleksowych usług inżynieryjnych, który w zeszłym roku 
świętował 15-lecie działalności. Rozmawiamy w siedzibie spółki przy 
ulicy Strzegomskiej. W całym obiekcie widać innowacyjność i moty-
wację, o której mówił Andreas: jest tu przestronnie, jasno, nowocze-
śnie, a wystrój nawiązuje do branży motoryzacyjnej – dziedziny, która 
od początku była jedną z głównych, w których pracowało NG. Przy 
wejściu wchodzących wita krasnal Konstruktor, kolejny znak tego, że 
NG Engineering na dobre wrosło we wrocławski klimat. 

Duże przestrzenie dla zespołów konstruktorskich, obok świetnie 
wyposażona hala siostrzanej spółki – NG Tools, zajmującej się pro-
dukcją maszyn specjalnych – to zdobycze ostatnich lat. Nie zawsze 
wyglądało to w ten sposób. Początki NG to niewielkie biuro, w któ-
rym pracowało kilkunastu inżynierów oraz nieduży zespół administra-
cyjno-handlowy. 

Team powiększał się jednak i to w dość szybkim tempie. Wraz 
z kolejnymi projektami przybywało wykwalifikowanych inżynierów, 
rozrastał się także dział administracyjny i handlowy, powstał również 
zespół HR, marketing oraz IT. Żeby zapewnić pracownikom komfor-
towe warunki, firma przeprowadzała się kilkukrotnie do coraz więk-
szych biur, zawsze jednak pozostawała w centrum miasta. 

Pomysł na firmę
Jak to się stało, że nieduża firma z Wrocławia zawojowała branżę 
motoryzacyjną, a potem z sukcesami kontynuowała działalność w ko-
lejnych dziedzinach? Sekretem był zmotywowany zespół, entuzjazm 
i pomysł, którego nie było jeszcze na polskim rynku: realizacja kom-

pleksowych projektów przez odpowiednio dobranych specjalistów 
z NG Engineering. Jak wspomina Andreas, zespół handlowy NG 
Engineering ciężko pracował, żeby przekonać polskiego klienta do 
takiego realizowania projektów. Kiedy spółka rozpoczynała działal-
ność, na rynku panowało przekonanie, że większość danych dotyczą-
cych projektu powinno pozostać niejawnych, a konstruktorzy współ-
pracowali z klientami na zasadzie consultingu. Czy NG zmieniło to 
przekonanie i udowodniło, że warto powierzyć im wykonanie całego 
projektu? Odpowiedź nasuwa się sama, kiedy porówna się jedną 
z pierwszych lokalizacji, 45-metrowe biuro na Krzykach i dwa duże, 
nowoczesne biurowce, w których obecnie mieści się siedziba NG 
Engineering.

Pierwsza lekcja 
Jakie uczucia towarzyszą zakładaniu firmy z tak innowacyjnym po-
dejściem? – Byłam za młoda, żeby czuć wtedy jakiekolwiek obawy 
– mówi Magdalena Nowak, wiceprezes i dyrektor finansowa NG En-
gineering, jedna ze współzałożycieli firmy. – Wtedy po prostu mieli-
śmy pomysł i możliwości i chcieliśmy je realizować. Większości rzeczy 
o zarządzaniu, tworzeniu procedur uczyliśmy się na bieżąco.  

Pierwsza lekcja dla młodziutkiej firmy przyszła już dwa lata po 
jej założeniu, w roku 2008. W chwili gdy projektów przybywało, a do 
zespołu dołączali kolejni specjaliści, na świecie wybuchł kryzys finan-
sowy. Odczuły go boleśnie różne branże, ale wyobraźmy sobie, jak 
musiało wyglądać to z perspektywy nowego przedsiębiorstwa, prze-
konującego dopiero klientów o tym, że ich nietypowy sposób pracy 
jest naprawdę skuteczny. Sytuacja była skomplikowana. 

– Przeżyliśmy to. I wiele się wtedy nauczyliśmy. Procedury, które 
wtedy wypracowaliśmy, przydały nam się w wielu innych wymagają-
cych sytuacjach, na przykład podczas początków pandemii w 2020 
roku. Kiedy przychodziły trudności, wiedzieliśmy co robić – wspomi-
na Andreas. 

Od projektowania do Przemysłu 4.0 
– 15 lat NG Engineering

NG ENGINEERING

FIRMA PREZENTUJE
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– To także wtedy uświadomiliśmy sobie, że struktury w organiza-
cji są naprawdę ważne – dodaje Magdalena. – Wiemy, że warto mieć 
odpowiednio sformułowane wytyczne, scenariusze na różne sytuacje 
w życiu firmy. Te i inne wyzwania, które napotkaliśmy, pokazały nam 
też, jak ważne są długoterminowe współprace, nie tylko z klientami, 
ale też z dostawcami. To daje stabilność i choć trochę stałości w nie-
pewnych czasach. Przekonaliśmy się również, jak wiele znaczy zaan-
gażowanie zespołu. Firmę tworzą ludzie – bez ich aktywnej postawy 
i oddania byłoby nam o wiele trudniej. Na szczęście wiemy już, że 
na naszych pracowników możemy liczyć, a ich lojalność objawia się 
także tym, że wielu z nich pracuje w NG przez szereg lat. 

Porządek
Przysłowiowy już niemal porządek „niemiecki” panuje nie tylko 
w dokumentacji firmy. Odkąd tylko zaczęły pojawiać się projekty 
z różnych branż, firma zyskała wyraźniejszą strukturę. 

– Motoryzacja, transport publiczny, maszyny ciężkie, przemysło-
we, oprzyrządowanie produkcyjne i budowa maszyn specjalnych 
– wylicza Andreas. – Tworzyliśmy je krok po kroku. Branża motory-
zacyjna była oczywistym wyborem na początek, to właśnie w tej dzie-
dzinie miałem największe doświadczenie. Później obserwowaliśmy 
rynek i reagowaliśmy na to, jak się zmieniał. 

Kolejnym kierunkiem był transport publiczny. NG Engineering 
może poszczycić się współpracą z wiodącymi międzynarodowymi 
producentami autobusów w Polsce. Dalszy rozwój, w tym pojawie-
nie się działu maszyn ciężkich, zaowocował ciekawym zwrotem ak-
cji w historii firmy. Już samo zdobycie głównego klienta z tej branży 
wiązało się z wizytą ich przedstawicieli we Wrocławiu – a siedziba ich 
biura znajdowała się w Indiach! Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale 
w efekcie firma współpracuje z NG Engineering do dziś.

Nowy rozdział 
Ten wątek sięga jednak dalej. Jak opowiada Andreas: – To było 
w roku 2013. Klient zapytał nas, czy możemy wyprodukować części, 
które zaprojektowaliśmy. Zaskoczyło nas to, nigdy wcześniej tego 
nie robiliśmy. Kilku z naszych inżynierów miało pewne doświadczenie 
w budowie maszyn, usiedliśmy, zaplanowaliśmy… i zbudowaliśmy. 

Pierwsza maszyna powstała w biurze wśród zsuniętych biurek. Po 
kilku miesiącach konieczne było wynajęcie odpowiedniej przestrzeni 
– garażu, żeby pomieścić półprodukty i gotowe maszyny. Ta filmo-

wa historia miała swój happy end – klientowi spodobały się maszyny, 
a w głowach zarządu NG zakiełkowała myśl o spółce, która będzie 
zajmować się wyłącznie produkcją maszyn. Tak powstało NG Tools, 
które kilka lat później przeniosło się już do profesjonalnie wyposażo-
nej hali przy ulicy Strzegomskiej. 

– Produkowanie maszyn od zera było ryzykowne, jak każdy biz-
nes. – dodaje Andreas. – Ale był pomysł, możliwości i wykonanie, 
więc po prostu to zrobiliśmy. Tak działamy w NG. 

Dalsze perspektywy 
Tuż przed pandemią koronawirusa w 2020 roku NG Engineering 
osiągnęło własny szczyt – przeprowadzka do biurowców na Strze-
gomskiej, kolejne spółki, siedziby w kilku miastach w Niemczech 
i w Czechach, coraz ciekawsze projekty, które, jak podkreśla Andreas 
Buechner, są o wiele lepszym wyznacznikiem rozwoju niż liczba pra-
cowników. 

Trudno się nie zgodzić, słuchając o najciekawszych projektach 
NG. To między innymi deska rozdzielcza do multivana – skompli-
kowany projekt, nad którym pracowały zespoły z Niemiec, Czech 
i Wrocławia. 

– To był złożony, ciekawy projekt. Nasi konstruktorzy byli nim na-
prawdę zafascynowani i zmotywowani do pracy. Inny, jeden z moich 
ulubionych, to niemal całościowy projekt autobusu. Oprócz tego au-
tonomiczne maszyny przemysłowe, projekt i wykonanie linii produk-
cyjnej, maszyny do produkcji papieru, uczestniczyliśmy w fazie kon-
cepcyjnej projektowania hulajnóg elektrycznych… No i cyfrowy bliź-
niak – nowoczesna technologia tworzenia maszyn. Działamy w wielu 
dziedzinach i w każdej możemy znaleźć coś ciekawego – mówi An-
dreas.

Choć pandemia była dla firmy wyzwaniem, NG wróciło do formy 
błyskawicznie. Obecnie spółka działa na najwyższych obrotach, pra-
cownicy korzystają z możliwości pracy hybrydowej, ale coraz częściej 
wracają do biura na stałe. 

– To była długa droga, od projektowania maszyn do Przemysłu 
4.0. Mamy warunki do obsługiwania całego procesu tworzenia ma-
szyn, od początku do końca i chcemy robić jeszcze więcej – podsu-
mowuje Andreas.

Brzmi jak spełnienie marzeń o firmie. Czy to właśnie była ambicja 
CEO NG Engineering, kiedy w małym biurze rekrutował kolejnych 
inżynierów? 

– Przede wszystkim chciałem przez całe życie zawodowe robić 
coś cool – uśmiecha się Andreas. 

Wygląda na to, że ten cel również został osiągnięty. 

NG Engineering Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C, 53-611 Wrocław

contact@ng-eng.com, www.ng.engineering
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Integracja niezawodnej automatyki to korzyści w przypadku każdego zastosowania przemysłowego.

Urządzenia cyfrowe są wspaniałe, gdy działają, 
czyli mniej więcej przez większość czasu użyt-
kowania. Jednak wielu z  nas doświadczyło 
konieczności ponownego uruchomienia lub 
naprawy urządzenia mobilnego, komputera 

lub innych ważnych komponentów, gdy te przestały działać. 
Czasami takie problemy to drobna uciążliwość i powodują mi-
nimalny spadek wydajności, ale w przypadku systemów kry-
tycznych takie awarie mają dużo poważniejsze konsekwencje. 
Systemy automatyki przemysłowej tworzone są w celu wytwa-
rzania produktów, minimalizacji odpadów, ochrony sprzętu 
i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników – i muszą to robić 
przez długi czas przy minimalnej uwadze z naszej strony. Jed-
ną z definicji niezawodności systemów automatyki jest zdol-
ność do dostosowania się/odzyskania sprawności po doko-
naniu zmian lub wystąpieniu zdarzenia losowego. Większość 
zgodzi się, że odporność systemów automatyki jest pożądana, 
ale w jaki sposób można ją najlepiej osiągnąć i jakim kosztem? 
Ponieważ systemy automatyki są zbudowane z unikalnych, ale 
wzajemnie powiązanych czujników, okablowania, dystrybucji 
energii, sterowników, sieci, oprogramowania i  wielu innych, 
najlepiej dopasowane rozwiązanie dotyczące niezawodności 
dla każdej aplikacji obejmuje wiele rozważań i kompromisów. 
Wiedza o praktycznych zaletach rozwiązań i praktyka zawo-
dowa z zakresu automatyki może pomóc projektantom zna-

Automatyka stworzona z myślą  
o niezawodności

Bill Dehner, AutomationDirect

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

leźć właściwą równowagę pomiędzy niezawodnością, koszta-
mi i złożonością. 

Produkty i wiedza pomagają 
w projektowaniu 
Wiele branż grupuje dyscypliny projektowe: elektrykę, oprzy-
rządowanie i sterowanie (EIC), ponieważ są one ze sobą ściśle 
powiązane. Elektryka obejmuje dystrybucję energii i systemy 
okablowania. Oprzyrządowanie odnosi się do czujników uży-
wanych do monitorowania stanu. Sterowanie obejmuje sprzęt 
i oprogramowanie niezbędne do tego, aby system automatyki 
mógł oddziaływać na urządzenia fizyczne. Obejmuje też łącze-
nie w sieć programowalnych sterowników logicznych (PLC), 
interfejsów człowiek-maszyna (HMI) i innych komponentów 
powszechnie stosowanych w automatyce przemysłowej. Inteli-
gentny projekt EIC jest niezbędny dla niezawodnej i odpornej 
automatyzacji urządzeń oraz procesów przemysłowych i obej-
muje wiele aspektów każdego projektu.

Przy wyborze komponentów systemu EIC ważne jest: 
•  Wybór produktów zaprojektowanych tak, aby prze-

trwały w docelowym środowisku, w którym mogą wy-
stępować ekstremalne temperatury, wilgoć, zanieczysz-
czenia, zakłócenia elektryczne i inne zagrożenia. 

•  Upewnienie się, że dostawcy produktów koncentrują się 
na testowaniu urządzeń w niekorzystnych warunkach. 

•  Szukanie odpowiednich certyfikatów branżowych, ta-
kich jak Underwriters Laboratories (UL) lub American 
Bureau of Shipping (ABS). 

•  Wybieranie urządzeń z  atrybutami lub cechami kon-
strukcyjnymi umożliwiającymi im działanie w  trud-
nych warunkach. 

Fot. 1. Platforma sterowników przemysłowych 
ProductivityOpen firmy AutomationDirect została 
poddana ekstremalnym testom, takim jak niskie 
temperatury pracy, aby mieć pewność, że będzie działać 
niezawodnie w warunkach znamionowych.   
 Zdjęcia: AutomationDirect 
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Fot. 2. Różnicowe moduły I/O, oferowane wraz z niektórymi rodzinami sterowników PLC AutomationDirect, kosztują 
nieco więcej niż standardowe, pojedyncze moduły I/O, ale poprawiają niezawodność poprzez eliminację szumu 
elektrycznego indukowanego na sygnałach I/O.
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wbudowane zabezpieczenia przed specyficznymi wyzwania-
mi występującymi w środowiskach przemysłowych, z których 
głównym jest szum elektryczny. Standardowe moduły wejścia/
wyjścia (I/O) sterowników PLC z pojedynczym zakończeniem 
wykorzystują najprostszą i  najtańszą metodę sygnalizacji, ale 
mogą nie działać zgodnie z  oczekiwaniami, gdy w  pobliżu 
znajdują się urządzenia, takie jak spawarki, transformatory, ge-
neratory i napędy silnikowe o zmiennej częstotliwości, wytwa-
rzające duże ilości zakłóceń elektrycznych. Wybierając moduły 
różnicowe wejścia/wyjścia, dokładność sygnału jest zapewnio-
na przez zniwelowanie wszelkich szumów elektrycznych indu-
kowanych na linii w środowiskach o wysokim poziomie EMI 
(fot. 2). Niezawodne komponenty pomagają stworzyć solidne 
systemy automatyki tylko wtedy, gdy są stosowane z  zacho-
waniem odpowiednich praktyk zawodowych. Nawet w przy-
padku ogólnej automatyki projektanci powinni przestrzegać 
przepisów takich jak National Electrical Code (NEC) oraz 
norm takich jak ANSI i  ISA, aby zapewnić spełnienie mini-
malnych wymagań. Indywidualne praktyki projektowe stoso-
wane w określonych obszarach mogą nie zapewnić najlepszej 
ogólnej niezawodności. Kody, normy i  specyfikacje są często 
oparte na minimalnych wymaganiach niezbędnych do speł-

nienia podstawowych potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa i wydajności. Projektanci 
muszą podchodzić do kwestii niezawod-
ności zarówno w skali mikro, jak i makro. 

Niezawodność, 
redundancja, odporność 
Niezawodne systemy są projektowane 
i budowane z wykorzystaniem niezawod-
nych elementów, a w niektórych przypad-
kach poprzez zastosowanie konfiguracji 
redundantnych. Nie ma sensu podejmo-
wać prób stworzenia odpornego systemu 
z zawodnych części. Nawet jeśli urządze-
nia oferują niezbędną niezawodność, to 
istnieją praktyki w  zakresie projektowa-
nia, redundancji i  instalacji, które mogą 
poprawić odporność systemu. Redundan-
cja, czyli powielanie elementów systemu 
w  celu zwiększenia jego niezawodności, 
może być kluczową strategią, wdrażaną 
w  różnym stopniu dla każdej części sys-
temu EIC. Redundancja wiąże się jednak 
z  dodatkowymi kosztami i  wysiłkiem 
wdrożeniowym, a  w  przypadku mniej-
szych systemów może być niepraktyczna. 
W  przypadku najbardziej krytycznych 
systemów zasilanie może być dostarczane 
przez obwody pierwotne i  wtórne, z  lub 
bez automatycznego przełączania w przy-

padku awarii jednego z obwodów. Podwójne obwody zwięk-
szają również zdolność personelu do serwisowania zasilania. 
Wiele systemów automatyki zawiera zasilacze bezprzerwowe 
(UPS) w kluczowych miejscach, takich jak panele sterowania. 
Zasilacz UPS może zapewnić zasilanie prądem przemiennym 
lub stałym urządzeniom niższego rzędu w  przypadku awarii 
zasilania wyższego rzędu. Ponadto UPS zapewnia pewien sto-
pień filtrowania jakości zasilania dla urządzeń niższego rzędu 
i  może sygnalizować systemowi sterowania wystąpienie pro-
blemu, dzięki czemu użytkownicy mogą na niego zareagować. 
Ochrona przeciwprzepięciowa AC, szczególnie dla przewodów 
zasilających i oprzyrządowania, chroni drogie urządzenia elek-
troniczne przed przepięciami lub wyładowaniami atmosfe-
rycznymi. Urządzenia, kable i  złącza muszą być instalowane 
w obudowach i bieżniach, aby zapewnić ochronę mechanicz-
ną, odporność na drgania, a  w  niektórych przypadkach na-
wet ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) i częstotliwością radiową (RF). EMI i RF są szczególnie 
problematyczne dla niskiego napięcia komunikacji cyfrowej, 
więc te obwody muszą być zaprojektowane i  zainstalowane 
w określonej odległości od generujących zakłócenia obwodów 
zasilania. Obudowy z  włókna szklanego mogą chronić urzą-
dzenia przed żywiołami, ale uziemiona obudowa ze stali za-
pewnia dodatkową ochronę przeciwko zakłóceniom EMI/RF. 
W krytycznych miejscach pomiarowych można zainstalować 
dwa przyrządy w celu zapewnienia redundancji. Czasami przy-
rządy są identyczne, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest za-
instalowanie różnych technologii. Konfiguracja „dwa z trzech” 
zapewnia jeszcze większą niezawodność pomiaru. Na przykład 
poziom w zbiorniku może być mierzony za pomocą głównego 
przetwornika ultradźwiękowego i  dodatkowego przetworni-
ka zanurzeniowego, z dodatkową ochroną zapewnioną przez 
wyłączniki pływakowe wysokiego i  niskiego poziomu. Prze-
mysłowe sterowniki PLC są niezwykle niezawodne, a niektóre 
platformy oferują redundancję samego procesora. Dla wielu 
średnich i małych systemów koszt i złożoność redundantnych 
sterowników PLC nie są uzasadnione. Bardziej produktywne 
może być skupienie się na sieciach przemysłowych, ponieważ 
są one bardziej podatne na awarie, dlatego że znajdują się poza 
chronionymi szafami sterowniczymi, czasami z  dala od szaf 
i często w trudnym środowisku. Przy zastosowaniu odpowied-
nich urządzeń możliwe jest zaprojektowanie sieci w konfigura-
cji samoregenerującego się obwodu. Obwód jest instalowany 
na ścieżce przebiegającej przez sprzęt lub obiekt i jest w stanie 
wytrzymać pojedynczy punkt awarii oraz powiadomić opera-
torów o wystąpieniu problemu. Pozwala to na rozwiązanie pro-
blemu zanim wystąpi druga awaria, która może spowodować, 
że sieć nie będzie działać. 

Bill Dehner jest inżynierem marketingu 
technicznego, AutomationDirect. 
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większą niezawodność? 
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1. Cyfrowy Bliźniak Witness Horizon – cyfrowa 
rewolucja w przemyśle
Cyfrowy bliźniak to nic innego jak komputerowy model/reprezen-
tacja rzeczywistego lub projektowanego procesu/produktu, służą-
cy do prowadzenia analiz symulacyjnych różnych rozwiązań nie na 
„żywym organizmie”, ale na jego cyfrowej replice. Wykorzystanie 
bliźniaków cyfrowych daje gigantyczną przewagę w postaci krótkie-
go czasu trwania analizy, jej trafności oraz pozwala uniknąć ryzyka 
kosztownych błędów, które występują przy prowadzeniu testów 
na realnych produktach i procesach. Ponadto cyfrowy bliźniak po-
zwala dokładnie przewidzieć efekty wdrożenia testowanych rozwią-
zań, których z różnych przyczyn, czy to kosztowych, czy braku od-
powiednich zasobów, nie możemy lub nie chcemy sprawdzać „na 
żywo”. 

Wykorzystanie Digital Twin to milowy krok w zarządzaniu bizne-
sem. Jeżeli jeszcze tego nie robimy, to nasz sposób postępowania 
przypomina rozwiązywanie problemów za pomocą ręcznej ma-
szyny do pisania i wysyłania informacji do adresata zwykłą pocztą, 
podczas gdy nasza konkurencja korzysta z sieci komputerowych, 
smartfonów, chmury danych i dodatkowo potrafi dokładnie przewi-
dzieć miejsce, czas i skutki, jakie spowodują te informacje.

2. Cyfrowy Bliźniak – zastosowanie

Metodyka wykorzystania bliźniaków cyfrowych za pomocą aplikacji 
Witness Horizon jest uniwersalna i można ją stosować dosłownie 
w każdej dziedzinie działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być 
cyfrowe modele produktów, maszyn, technologii, procesów, usług, 
właściwie wszystkiego, co sprawia nam problemy. Powyższy rysu-
nek pokazuje różnice w sposobie prowadzenia analizy procesów za 
pomocą metodyki klasycznego Lean Management w stosunku do 
bliźniaka cyfrowego Witness Horizon Digital Lean.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dobrze znaną 
analizą procesu VSM za pomocą arkusza papieru, pisaków i przy-
klejanych karteczek. W drugim przypadku wykorzystujemy cyfrowy 
bliźniak/replikę tego samego procesu stworzoną za pomocą narzę-
dzia Witness Horizon na komputerze.

W pierwszym przypadku analiza opiera się głównie na analizie 
stanu obecnego, „gdybaniu” oraz czasochłonnym i kosztownym 
testowaniu kolejnych pomysłów na realnym procesie. W drugim 
przypadku koncentrujemy się na przyszłości, prowadzimy setki/ty-
siące eksperymentów różnych przyszłych rozwiązań na modelu cy-
frowym w czasie kilku minut bez konieczności ingerowania w prze-
bieg realnego procesu. Bardzo szybko definiujemy za pomocą bliź-
niaka cyfrowego najlepsze rozwiązanie i wdrażamy je z gwarancją 
wyniku. Prawie zawsze znajdujemy nieoczywiste, mega efektywne 
kosztowo rozwiązania, na które nigdy nie wpadlibyśmy, pracując na 
klasycznym, papierowym VSM.

3. Cyfrowy Bliźniak – wiodące branże 
Wśród naszych klientów króluje branża produkcyjna, a szczegól-
nie segment samochodowy i lotniczy. To branże, w których nie ma 
już miejsca na nietrafione rozwiązania, stratę czasu lub dodatkowe 
koszty w przypadku błędów. Myślę, że każda branża i każda orga-
nizacja, która stawia sobie podobne wyzwania, powinna stosować 
bliźniaki cyfrowe, bez których dziś po prostu nie da się w racjonal-
nie krótkim czasie i przy racjonalnych kosztach rozwijać biznesu.

4. Cyfrowy Bliźniak – zrób pierwszy krok 
w kierunku Cyfrowego Lean
Proces tworzenia bliźniaka cyfrowego procesu za pomocą aplikacji 
Witness Horizon Digital Lean jest podobny do rysowania klasycznej 
mapy procesu, z tą różnicą, że model tworzymy w formie cyfrowej 
w specjalnej aplikacji, a nie na kartce papieru. Sam fakt pracy z bez-
względnie logicznym komputerem zmusza nas już w trakcie tworze-
nia cyfrowego bliźniaka do refleksji nad logiką jego działania, np. 
regułami przepływu push-pull materiałów, poziomem zapasów pro-
dukcji w toku, podziałem zadań między pracownikami i przepływem 
informacji w procesie. Reguła „papier wszystko przyjmie” w tym 
przypadku nie działa i o to dokładnie w tej metodzie chodzi. Już na 
etapie tworzenia bliźniaka widzimy, czy coś będzie działało popraw-
nie oraz jakie skutki w przyszłości spowodują potencjalne błędy.

Do stworzenia bliźniaka cyfrowego procesu potrzebujemy od-
powiedniego oprogramowania oraz niezbędnych danych. W za-

Cyfrowy Bliźniak Witness Horizon, 
czyli jak dołączyć do rewolucji  
cyfrowej
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leżności od rodzaju prowadzonej analizy mogą to być informacje 
dotyczące: celu projektu, jego organizacji – relacji zachodzących 
między operacjami, sposobu sterowania, czasów operacji, usta-
wień, awarii, layoutu, dostępnych zasobów, ograniczeń i zakłó-
ceń, buforów i magazynów, kosztów zmiennych, kosztów stałych 
oraz setek innych dowolnych definiowanych przez nas KPI, które 
uznamy za istotne z punktu widzenia celu analizy, jaką zamierzamy 
prowadzić.

5. Cyfrowy Bliźniak – mega korzyści
Jeżeli chcemy, by nasza organizacja utrzymała swoją pozycję na 
rynku w najbliższych latach bez wykorzystania bliźniaków cyfro-
wych, to z roku na rok będziemy ponosić rosnące koszty i dystans 
dzielący nas od najlepszych będzie rósł w tempie wykładniczym. 
Jeżeli chcemy konkurować na rynku globalnym ceną, jakością, nie-
zawodnością oraz dostępnością i elastycznością dostaw z firmami 
stosującymi już od kliku lat bliźniaki cyfrowe, to bez opanowania 
tej technologii stoimy praktycznie na straconej pozycji.

6. Cyfrowy Bliźniak – analiza przypadku
Spójrzmy na jeden z prostszych do omówienia projektów, zrealizo-
wany przez nas za pomocą bliźniaka cyfrowego Witness Horizon 
podczas wdrożenia metodyki cyfrowej analizy procesu dla jedne-
go z potentatów w branży lotniczej.

W centralnym oknie aplikacji widzimy cyfrowy model procesu 
produkcyjnego składający się z magazynu komponentów A i B, 
3 maszyn CNC i 3 operatorów. Nasz cyfrowy bliźniak odzwiercie-
dla rzeczywisty layout oraz przepływ komponentów A i B zgodnie 
z logiką push-pull. Pod modelem linii widzimy wykres strat loka-
lizujący potencjalne wąskie gardła oraz rozkład przewidywanych 
rzeczywistych kosztów produkcji. W tabelach po lewej stronie 
wprowadzamy dane wejściowe nt. sekwencji planu produkcji, cza-
sy cykli operacji, czasy przezbrojeń, koszty produkcji oraz wyświe-
tlamy przewidywany czas realizacji zlecenia. Na ekranach po pra-
wej stronie wyświetlamy interesujące na KPI, jakie osiągnie nasza 
prawdziwa linia produkcyjna dla planowanego zlecenia. Patrząc 
na prezentowane wyniki analizy prowadzonej przez bliźniaka cyfro-
wego widzimy, że scenariusz one-piece-flow dla planu produkcji, 
zakładającego wytworzenie 80 sztuk A i 80 sztuk B nie wygeneru-
je zysku (wskaźnik ROE = -5.2%) i zamiast uruchamiać produkcję 
w sposób generujący straty, powinniśmy poszukać lepszych roz-
wiązań gwarantujących dodatnie ROE.

Sprawdźmy scenariusz realizacji tego samego zlecenia, ale za-
miast przepływu 1:1 przetestujmy scenariusz dłuższych serii po 80 
sztuk. Na wykresach KPI widzimy, że czas realizacji zlecenia skróci 
się o 2 godziny, nie wystąpią żadne wąskie gardła w procesie i co 
najważniejsze, osiągniemy rentowność procesu ROE= + 5.0% .

Dzięki wykorzystaniu bliźniaka cyfrowego poprawiliśmy ren-
towność procesu o ponad 10 punktów procentowych i co bardzo 
ważne, zrobiliśmy to w czasie kilku minut, definiując rozwiązanie 
planistyczne niewymagające żadnych dodatkowych nakładów fi-
nansowych. 

Czy to już koniec naszej analizy i możemy spocząć na laurach? 
Czy nie warto sprawdzić, czy istnieje sekwencja gwarantująca pu-
łap 15-20% rentowności? Czy i kiedy potrzebujemy 3, a może tyl-
ko 2 operatorów? Jak szybko moglibyśmy skompensować nagły 
wzrost kosztów energii, surowców i płac, tak by nie obniżyć naszej 
rentowności finansowej?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania za pomocą metod kla-
sycznych wymagać będzie wielu tygodni/miesięcy analiz i testów 
na realnym procesie, skomplikowanej statystycznej analizy danych 
oraz doskonałej współpracy z działem kontrolingu finansowego, 
który w swoich analizach stosuje zazwyczaj uśrednione modele 
alokacji kosztów, które nie oddają wystarczająco dokładnie, tego 
co tak naprawdę dzieje się w terenie na poszczególnych etapach 
procesu.

Spójrzmy szerzej i zastanówmy się, jakie efekty może osiągnąć 
firma stosująca bliźniaki cyfrowe na poziomie całej organizacji. 
Równolegle z wdrażaniem lokalnych usprawnień, możemy tworzyć 
bliźniaki cyfrowe na poziomie makro, po to by w bardzo krótkim 
czasie definiować mega efektywne rozwiązania strategiczne, pod-
nosząc tym samym szybko efektywność wykorzystania wszystkich 
dostępnych zasobów materialnych i finansowych firmy na nieosią-
galny dla konkurencji poziom. 

Chcesz postępować podobnie, budując swoją przewagę biz-
nesową za pomocą technologii cyfrowych Witness Horizon tak jak 
robią to najlepsi?

Zapraszam do kontaktu: pawel.nowakowski@amc.waw.pl
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AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Przemysłowy Internet Rzeczy, pompy  
i ich efektywność energetyczna

Wizja zmniejszenia zużycia energii przez 
pompy jest kusząca, a istniejące przypad-
ki dowodzą, jak znaczne oszczędności 
można dzięki temu osiągnąć. Na zasilanie 
pomp w przemyśle na całym świecie wy-

daje się rocznie ponad 1 bilion złotych, kolejne 400 miliardów 
przeznacza się na konserwację pomp w  celu utrzymania ich 
w ruchu i poprawy wydajności. Nie jest niczym niezwykłym, 
że producenci procesów wydają ponad 25% budżetu operacyj-
nego na zasilanie pomp. Mimo to rozwiązania branżowe mają-
ce na celu rozwiązanie problemu zużycia energii przez pompy 
koncentrują się na zakupie nowych pomp. Celem tego projektu 
było opracowanie architektury, która wypełnia lukę pomiędzy 
obecnie zainstalowanymi pompami i  czujnikami w  danym 
środowisku a technologią uczenia maszynowego opartego na 
chmurze. Rozwiązanie to umożliwia przechowywanie i anali-
zowanie danych dotyczących długoterminowego zużycia ener-
gii przez pompy, co pozwala na podejmowanie decyzji doty-
czących wydajności, doboru, konserwacji i wymiany pomp na 
podstawie rzeczywistych informacji historycznych. 

8 wskazówek projektowych
Kilka wytycznych nadało kierunek wybranym do wdrożenia 
technologiom, w tym: 
1.   Stworzenie opartej na chmurze cyfrowej reprezentacji sta-

nu pomp, zużycia energii i obciążenia. 
2.   Wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi do wizuali-

zacji i analizy, bez konieczności wdrażania ich lokalnie. 

3.   Możliwość uruchamiania i  wyłączania środowisk testo-
wych, a także przechowywania danych przez długi czas. 

4.   Praca we współczesnym świecie (bezobsługowość, zdalne 
monitorowanie, praca bez zakłóceń). Biorąc pod uwagę 
ograniczenia narzucone przez COVID-19, producenci 
potrzebują rozwiązania do zdalnego monitorowania, które 
nie wymaga licznego personelu na miejscu w celu wdro-
żenia, monitorowania i konserwacji. Rozwiązanie musiało 
być proste w instalacji i nie mogło wymagać późniejszego 
zatrudnienia lokalnego personelu. 

5.   Unikanie stosowania nowych czujników lub oprogramo-
wania zewnętrznego. Celem jest wykorzystanie istnieją-
cych czujników rozpowszechnionych w  przemyśle prze-
twórczym, a także unikanie rozwiązań zewnętrznych, które 
uzależniają firmę od danego dostawcy.

6.   Unikanie założeń dotyczących łączności bezprzewodowej 
i  zasilania, takich jak dostępność sieci WiFi na terenie fa-
bryki, środowisko o niskim poziomie zakłóceń lub zasilanie 
120 V. Wiele środowisk produkcyjnych to duże obszary bez 
dostępu do WiFi, z wieloma zakłóceniami. Większość śro-
dowisk kontrolnych nie ma gniazdek elektrycznych 120 V. 

7.   Unikanie ingerencji w system realizacji produkcji (MES), 
sterownik programowalny (PLC), system kontroli nadzor-
czej i akwizycji danych (SCADA) lub zasoby informatycz-
ne (IT). 

8.   Chęć stworzenia bezpiecznego i prostego projektu. Ozna-
cza to przepływ danych i sterowania z mierzonych pomp 
bez mechanizmu kontrolującego lub wpływającego na 

Wdrożenie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) to między innymi możliwość wykorzystania pomiarów 
mocy pomp do oszczędzania energii. Pomiar odbywać się może z wykorzystaniem czujników przesyłających 
dane zdalnie i analizy opartej na chmurze. Poniżej znajdziesz osiem wytycznych dotyczących bezpiecznej  
i łatwej aplikacji IIoT.

Rysunek 1. Rozwiązanie IIoT obejmujące czujniki 
obciążenia Load Controls, czujnik temperatury, bramę 
Abilioty, która przesyła dane 4-20 mA do postaci 
cyfrowej, która jest przesyłana przez sieć dalekiego 
zasięgu (LoRaWAN) przy użyciu protokołów The Things 
Network.  Wszystkie grafiki: Load Controls Inc.
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Mike McClurg, Load Controls Inc. 
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proces. Utrzymując przepływ danych w jednym kierunku, 
nie ma możliwości zmiany procesu produkcyjnego. Po-
dobnie, nieprzerwane podłączenie do sieci czujników eli-
minuje potrzebę zmiany oprogramowania, czasochłonne-
go zrzutu danych lub wsparcia informatycznego w zakresie 
pozyskiwania danych. 
Pomiar obciążenia silnika pompy zapewnia dokładny ob-

raz zużycia energii. Jest to doskonałe rozwiązanie do natych-
miastowego sterowania pompą (wyłączanie pompy w przy-
padku wystąpienia błędów, takich jak suchy bieg, kawitacja 
lub awaria mechaniczna), ale jest to również cenna informa-
cja, jeśli jest śledzona w czasie rzeczywistym. Długotermino-
wa analiza danych dotyczących obciążenia może wskazywać 
na wzrosty obciążenia, które są symptomem: 

•  zwiększonego obciążenia z przyczyn innych niż proce-
sowe, 

•  potrzeby potencjalnej konserwacji, w  tym osiowania 
i smarowania, 

•  złego doboru pompy. 
Podobnie, zmniejszające się poziomy mocy mogą wska-

zywać na potencjalne przewymiarowanie silników/pomp lub 
zmiany w  procesie pompowania, które należy uwzględnić. 
Wyjście z czujnika mocy to sygnał analogowy 4-20 mA od-
powiadający mocy chwilowej. Wdrożenie dotyczyło prostej 
sondy temperatury silnika pompy. Czujnik temperatury do-
starcza również skalowany sygnał analogowy 4-20 mA. Ta 
termopara/przekaźnik została przymocowana do silnika za 
pomocą małej, metalowej opaski.

Bramki bezprzewodowe, analiza danych
Bramka bezprzewodowa pobiera analogowe sygnały wej-
ściowe 4-20 mA, konwertuje je na sygnał cyfrowy, który jest 
następnie przesyłany przez szerokopasmową sieć dalekiego 
zasięgu (LoRaWAN) przy użyciu protokołów z  The Things 
Network (TTN). Bramka czujnika wykonuje zrzut dwóch 
analogowych wejść danych co 20 sekund. Wykorzystanie sieci 
LoRaWAN umożliwia komunikację urządzeń na duże odle-
głości (do kilometrów w porównaniu z dziesiątkami metrów 
przy użyciu WiFi) oraz w  środowiskach fabrycznych, gdzie 
zakłócenia powodowane przez maszyny mogłyby zakłócić 
sygnał WiFi. The Things Network (TTN) umożliwia defi-
niowanie topologii sieci przez użytkownika w oparciu o  ta-
nie bramki, z możliwością rozmieszczenia ich wewnątrz lub 

na zewnątrz. W tym wdrożeniu zainstalowano tanie bramki 
wewnętrzne, których instalacja trwała kilka minut. Sieć TTN 
zapewnia integrację w  celu przesyłania strumienia danych 
do różnych procesów analitycznych. Wyniki przedstawiono 
na rysunku 2. Wdrożona architektura zbudowała ciągły stru-
mień danych o aktywności silnika pompy. Śledzenie pozio-
mów mocy i temperatury silnika ze znacznikami czasowymi 
pozwoliło na stworzenie wizualizacji i analiz dotyczących: 

•  przewymiarowania nominalnej mocy silnika w odnie-
sieniu do generowanego obciążenia, 

•  zwiększonego zużycia energii, gdzie obszar pod krzywą 
mocy reprezentuje zużycie energii. 

Różnice w pomiarze mocy. Wzrost mocy i temperatury 
silnika przy stałym obciążeniu może wskazywać na: 

•  problem z instalacją pompy, 
•  zużycie pompy lub konieczność konserwacji, 
•  problemy z systemem, takie jak problemy z zaworem 

regulacyjnym. 

Cyfrowy bliźniak, oszczędność kosztów 
energii 
Kolejnym etapem wdrożenia było wykorzystanie przechwy-
conych danych i  stworzenie cyfrowego bliźniaka, czyli wir-
tualnej reprezentacji silnika pompy 
w  czasie. Przyszłe etapy będą wykorzy-
stywać możliwości uczenia maszynowe-
go w środowiskach analizy danych w celu 
zautomatyzowania wykrywania anoma-
lii i  zdalnego ostrzegania. Ten przykład 
wykazuje natychmiastowe oszczędno-
ści kosztów dzięki lepszej świadomości 
energetycznej i  informacji o  sprawności 
silnika. Dodatkowe korzyści w  postaci 
zwiększonego czasu sprawności i lepszej 
jakości produkcji pojawią się wraz z bu-
dową modelu danych i postępami ucze-
nia maszynowego. Wszyscy producenci 
posiadający w  zakładzie zainstalowane 
pompy mogą odnieść korzyści z realiza-
cji podobnego projektu. 

Mike McClurg jest dyrektorem ds. 
marketingu w firmie Load Controls Inc. 
� 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), 
analiza pracy pomp

Projekt IIoT wykorzystuje 
komunikację bezprzewodową 
i czujniki do analizy zużycia energii 
przez pompy. Wśród oczekiwanych 
rezultatów są oszczędności 
w utrzymaniu energii. Wszyscy 
producenci procesów posiadający 
w zakładzie zainstalowane pompy 
mogą odnieść korzyści z realizacji 
podobnego projektu.

CZY WIESZ…?
Ile z posiadanych przez Ciebie pomp 
powinno dostarczać informacje 
o zużyciu energii, ale tego nie robi?

Rysunek 2. Dane wyjściowe z MathWorks ThingSpeak 
i opartej na chmurze MatLab analizy danych pokazują 
zakleszczenie silnika pompy oraz wzrost mocy 
i temperatury. Sieć Things Network zapewnia prostą 
integrację w celu przesyłania strumienia danych do 
różnych silników analitycznych, w tym Amazon Web 
Services (AWS) IoT oraz MathWorks ThingSpeak 
i MatLab. Przyszłe projekty będą wykorzystywać 
dostępne możliwości sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego w oprogramowaniu analitycznym.
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
cyberbezpieczeństwo 
przedsiębiorstw przemysłowych, 
automatyka przemysłowa

Globalne normy bezpieczeństwa 
cybernetycznego IEC, ISA 
Global Cybersecurity Alliance 
i UL pomagają obniżyć ryzyko. 
Najważniejsza jest edukacja i 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego. 

CZY WIESZ…?
Jakie są Twoje ostatnie działania 
mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa cybernetycznego? 

ONLINE 
www.controlengineering.pl/
category/cyberbezpieczenstwo/ 

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), połączone 
urządzenia i  duże zbiory generowanych danych 
tworzą wiele nowych możliwości, ale zwiększają 
również ryzyko związane z  cyberbezpieczeń-
stwem. Ta zmiana stawia przed inżynierami 

wyzwanie stosowania odpowiednich działań w  zakresie cy-
berbezpieczeństwa, tak aby projektować i budować systemy, 
które będą działać bezpiecznie przez cały cykl życia. Rozmo-
wa z Maxem Wanderą, dyrektorem Centrum Doskonalenia 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego Produktów firmy Eaton, 
dostarcza wskazówek dla inżynierów sterowania pracujących 
nad bezpieczeństwem cybernetycznym w przemyśle. 

Jakie są największe wyzwania  
związane z cyberbezpieczeństwem, 
przed którymi stoją branże sterowania 
i automatyki? 
Kluczowe trendy wpływające na cyberbezpieczeństwo to 
rosnąca cyfryzacja i  obecny brak globalnych, powszechnie 
akceptowanych standardów dla cyberbezpieczeństwa. Two-
rzenie zaufanych środowisk jest koniecznością, a bezpieczeń-

stwo cybernetyczne jest niezbędnym 
elementem rozwoju produktu, podobnie 
jak bezpieczeństwo i  jakość. Zagrożenia 
związane z  bezpieczeństwem cyberne-
tycznym muszą być traktowane poważ-
nie i należy im przeciwdziałać w sposób 
proaktywny, stosując systemowe podej-
ście defensywne. 

Analitycy z  Grand View Research 
Inc. szacują, że do 2025 roku na wdro-
żenie rozwiązań IIoT na całym świecie 
zostaną wydane prawie 4 biliony złotych. 
W  miarę jak organizacje dążą do coraz 
większej cyfryzacji, konieczna jest ochro-
na dostępności, integralności i poufności 
połączonych systemów. 

Tworzenie środowisk cyberbez-
piecznych jest trudne bez globalnej oce-
ny zgodności. Obecnie kraje na całym 
świecie opracowują własne wymagania. 
Ta luka w zgodności utrudnia producen-
tom określenie norm, zgodnie z którymi 

Inżynierowie zajmujący się bezpieczeństwem cybernetycznym w przemyśle powinni być świadomi rosnącego 
ryzyka związanego z coraz bardziej połączonymi ze sobą wzajemnie komponentami automatyki. Budujmy 
systemy przemysłowe tak, aby działały bezpiecznie przez cały cykl życia.

Wpływ cyberzagrożeń na sterowanie  
i automatykę

MAX WANDERA, Eaton

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

powinni budować komponenty, zwłaszcza że produkty są wy-
twarzane i sprzedawane na całym świecie. Co więcej, systemy 
sterowania i infrastruktura elektryczna składają się zazwyczaj 
z technologii pochodzących od różnych dostawców. 

Gdzie powinien zaczynać się i kończyć 
zakres zabezpieczeń komponentu,  
jeśli nie istnieje globalny system oceny 
zgodności, który zapewniałby,  
że zintegrowane komponenty nie są 
podatne na atak? 
Posiadanie wspólnego zestawu zweryfikowanych wymagań 
dla produktów na poziomie globalnym jest bardzo ważne. 
W  zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego Eaton współ-
pracuje z  UL, Międzynarodową Komisją Techniczną (IEC), 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Automatyki (ISA) Glo-
bal Cybersecurity Alliance i innymi partnerami z branży elek-
trycznej i spoza niej w celu rozwoju globalnej oceny zgodności 
dla technologii zarządzania energią. 

W jaki sposób inżynierowie mogą 
zapewnić, że najważniejsze systemy 
i procesy są odporne na zagrożenia? 
Bezpieczeństwo sieci lub systemu jest tylko tak mocne, jak 
jego najsłabsze ogniwo. Inżynierowie muszą zatem stosować 
zasadę bezpiecznego projektowania w całym cyklu życia pro-
duktu. Muszą upewnić się, że mają odpowiednie szkolenia, 
technologie i procesy, aby spełnić wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa cybernetycznego w całym cyklu życia produktu. 
Które normy bezpieczeństwa cybernetycznego są ważne dla 
inżynierów? Istnieją certyfikaty procesowe, produktowe i la-
boratoryjne, a uzyskanie akredytacji jest niezbędne do budo-
wania godnych zaufania środowisk. IEC przyjęła serię norm 
62443, która stanowi ramy dla cyberbezpieczeństwa prze-
mysłowych systemów sterowania (ICS). Normy te zawierają 
wymagania dla wszystkich głównych ról w całym cyklu ży-
cia systemu – od projektowania i rozwoju produktu, poprzez 
integrację, instalację, eksploatację i wsparcie. IEC stworzyła 
również normę 62443-4-2 w  celu poprawy bezpieczeństwa 
produktów. UL również stworzył 2900 Standard for Software 
Cybersecurity for Network Connectable Products (UL 2900). 
Wytyczne te obejmują procesy testowania urządzeń pod ką-
tem luk w zabezpieczeniach, słabości i złośliwego oprogramo-

http://www.controlengineering.pl/category/cyberbezpieczenstwo/ 
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wania. Norma ta potwierdza, że produ-
cent urządzenia spełnia wytyczne dla: 

• procesów zarządzania ryzykiem, 
•  oceny i  testowania na obecność podatności 

oprogramowania i złośliwego oprogramowania, 
• kontroli ryzyka bezpieczeństwa architektury. 
Certyfikacja procesów rozwoju produktów przez IEC 

i UL oznacza, że klienci mogą być pewni, iż produkty i roz-
wiązania, które kupują od nas, spełniają ten sam poziom stan-
dardów zalecanych przez dwie kluczowe organizacje normali-
zacyjne na całym świecie. 

UL zapewnia program akceptacji danych dla producen-
tów, który certyfikuje laboratoria testujące z globalną zdol-
nością do testowania produktów z inteligencją lub wbudo-
waną logiką zgodnie z  kluczowymi aspektami standardu 
2900. Produkty testowane w  tych wyspecjalizowanych 
laboratoriach spełniają najwyższe branżowe wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, zanim zostaną 
zainstalowane w systemach o znaczeniu krytycznym. Wpro-
wadziliśmy pierwszy ośrodek badawczy i testujący zatwier-
dzony do udziału w  programie UL's Cybersecurity Client 
Lab Validation w Pittsburgu, a następnie dodaliśmy drugie 
laboratorium Eaton, które dołączyło do programu w mie-
ście Pune, w Indiach. 

Oprócz certyfikacji produktów zalecam inżynierom 
konsultowanie się z  producentami, którzy wprowadzają 
bezpieczeństwo w  całym procesie rozwoju produktu, czy-
li w  cyklu bezpiecznego rozwoju (SDL). SDL został stwo-
rzony w odpowiedzi na wzrost ilości wirusów i złośliwego 
oprogramowania po roku 2000. To podejście do rozwoju 
produktu stawia bezpieczeństwo cybernetyczne w centrum 
uwagi od momentu powstania do wdrożenia i utrzymania 
cyklu życia. SDL może pomóc producentom wyprzedzić cy-
berprzestępców poprzez zarządzanie ryzykiem związanym 

z  bezpieczeństwem cybernetycznym w  całym cyklu życia 
produktu. 

A jakie znaczenie ma ujednolicenie 
wymogów bezpieczeństwa 
cybernetycznego dla połączonych 

urządzeń i systemów? 
Połączony świat potrzebuje zaufanych śro-

dowisk. Postępująca cyfryzacja przy jed-
noczesnym budowaniu zabezpieczeń 

zapewnia najwyższy poziom obrony 
przed pojawiającymi się zagro-
żeniami cyberbezpieczeństwa. 
W  miarę tego, jak coraz więcej 
branż wdraża rozwiązania IIoT, 
bezpieczeństwo i  ochrona ope-
racji przemysłowych stają się 
coraz ważniejsze i trudniejsze do 

implementacji. Złożoność ta wy-
nika po części z  braku globalnego, 

powszechnie akceptowanego stan-
dardu bezpieczeństwa cybernetycznego 

i  schematu oceny zgodności zaprojektowa-
nego w  celu walidacji produktów połączonych. 

Istnieje mnogość różnych norm i  przepisów stworzonych 
przez różne organizacje, kraje i sojusze regionalne na całym 
świecie. Wszystkie te standardy i regulacje odnoszą się do pil-
nej potrzeby zabezpieczenia naszego „połączonego” świata, 
jednak stwarzają one również pewne zamieszanie i możliwość 
powstania słabych ogniw w  infrastrukturach. Nadszedł czas 
na przeprowadzenie jednolitej oceny zgodności. Nasza firma 
współpracuje z  liderami branży, aby tego właśnie dokonać. 
The International Society of Automation (ISA) Global Cy-
bersecurity Alliance i jego członkowie wspierają działania na 
rzecz globalnego standardu bezpieczeństwa cybernetycznego 
i współpracy branżowej. 

W jaki sposób inżynierowie mogą się 
dowiedzieć więcej o bezpiecznym 
projektowaniu i bezpieczeństwie 
połączonych systemów? 
Cybersecurity perspectives to globalne, wirtualne forum, któ-
re pomaga rozwijać zaufane środowiska cyfrowe. Ta interne-
towa platforma edukacyjna gromadzi ekspertów, partnerów 
i klientów z całego świata, którzy omawiają zdobyte doświad-
czenia, najlepsze praktyki i standardy branżowe, aby tworzyć 
bezpieczne jutro. Sesje edukacyjne obejmują kluczowe spo-
strzeżenia liderów branży oraz prowadzone przez ekspertów 
dyskusje panelowe na temat trendów w  dziedzinie bezpie-
czeństwa. 

Max Wandera jest dyrektorem Product Cybersecurity 
Center of Excellence w firmie Eaton

 

Eaton zaleca zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa 
poprzez bezpieczny cykl rozwoju (SDL) z protokołami 
modelowania zagrożeń, analizy wymagań, wdrażania, 
weryfikacji i bieżącego utrzymania w celu zarządzania 
ryzykiem w całym cyklu życia produktu. W październiku 
2020 roku Eaton 
stał się pierwszą 
firmą, której 
procesy rozwoju 
produktów zostały 
certyfikowane przez IEC i UL. Firma 
Eaton dołączyła niedawno do 
organizacji International Society 
of Automation (ISA) Global 
Cybersecurity Alliance jako 
członek założyciel w celu 
wspierania globalnego 
standardu bezpieczeństwa 
cybernetycznego i współpracy 
branżowej. Grafika: Eaton

Proces 
oceny ryzyka 

cyberzagrożeń
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
symulacja procesu, cyfrowy 
bliźniak

Cyfrowe bliźniaki mogą pomóc 
zarządowi zakładu przewidzieć 
działanie placówki w przyszłości 
z wysoką dokładnością. Cała wiedza 
przepływa do diagramu przepływu 
procesu (PFD), który jest wynikiem 
działania cyfrowego bliźniaka. 
Korzyści z symulacji cyfrowych 
bliźniaków rosną, jeśli modele są 
wzajemnie powiązane. 

CZY WIESZ…?
Jakie korzyści mógłby odnieść Twój 
zakład dzięki wdrożeniu symulacji 
wykorzystujących cyfrowe bliźniaki?

CYFROWE BLIŹNIAKI

Eckard Eberle, Siemens Process Automation

Symulacje z wykorzystaniem  
cyfrowych bliźniaków
Cyfrowe bliźniaki wspierają technologie symulacji, tworząc 
podstawy dla ciągłej optymalizacji procesów i efektywnej 
pracy zakładu.

gramowania. Dlatego możliwe jest wykorzystanie istniejącej 
wiedzy o systemie oraz najnowszych dostępnych informacji do 
stworzenia wstępnego cyfrowego bliźniaka procesu przy uży-
ciu oprogramowania symulacyjnego. Znajduje to zastosowanie 
przy projektowaniu instalacji i jej komponentów – tzw. projekt 
koncepcyjny. W tej fazie cała wiedza przepływa do diagramu 
przepływu procesu (PFD), który jest podstawą cyfrowego bliź-
niaka procesowego. W następnej fazie projektowania cyfrowy 
proces jest przenoszony do narzędzia planowania systemu, 
tworząc podstawę cyfrowego procesu symulacji. Jest on kolej-
no rozszerzany o dalsze elementy specyficzne dla danego syste-
mu. Podstawowa struktura cyfrowego bliźniaka instalacji może 
być następnie utworzona za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Po zakończeniu prac inżynierskich wszystkie wymagane infor-
macje są przekazywane do systemu sterowania procesem. Do-
datkowo, działanie systemu jest odwzorowywane na platformie 
symulacyjnej, dzięki czemu możemy wirtualnie uruchomić 
oprogramowanie automatyki procesu. Wirtualne uruchomie-
nie ma wiele zalet – z jednej strony wszystkie funkcje automa-
tyki mogą być przetestowane z wyprzedzeniem, podczas gdy 
symulacja może być również wykorzystana do przygotowania 
i szkolenia operatorów systemu, szczególnie w przypadku naj-
ważniejszych scenariuszy, które mogą być odtwarzane w śro-
dowisku wirtualnym bez żadnego ryzyka dla rzeczywistej in-
stalacji. Dzięki temu możliwe jest szkolenie zarówno w zakresie 
standardowej eksploatacji, jak i  zachowania systemu w  razie 
różnego rodzaju zakłóceń. 

Więcej niż rzeczywistość dzięki 
wirtualnym czujnikom 
Wirtualne czujniki to jedno z  ważniejszych zastosowań dla 
modelu cyfrowego bliźniaka w fazie operacyjnej. Szacują one 
zmienne procesowe, które nie są dostępne za pomocą modelu 
procesu, w  celu optymalizacji sterowania procesem zgodnie 
z  wymaganiami. Model ten jest w  idealnym przypadku ist-
niejącym cyfrowym bliźniakiem zakładu produkcyjnego. Do-
tychczasowe doświadczenia pokazują, że technologie oparte 
na modelach są kluczem do wykonywania symulacji, optyma-
lizacji procesów i dokładnego prognozowania. Konsekwentne 
wykorzystanie trzech wspomnianych wcześniej cyfrowych 
bliźniaków produktu, produkcji i wydajności zwiększa korzy-
ści ekonomiczne w  całym cyklu życia instalacji procesowej. 
Korzyści te mogą być jeszcze większe, jeśli modele symulacyj-
ne są wzajemnie powiązane. 

Eckard Eberle jest dyrektorem generalnym 
Siemens Process Automation.



Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w  stanie 
przewidzieć działanie przedsiębiorstwa 
ze stuprocentową dokładnością. Kluczem 
do osiągnięcia tego jest wdrażanie symu-
lacji, których wyniki często są bardzo 

zbieżne z  rzeczywistością. W  modelu typu cyfrowy bliźniak 
rzeczywistość – w tym przypadku obejmująca wszystkie kom-
ponenty instalacji, ich charakterystyki i funkcje – jest opisana 
za pomocą równań matematycznych. Cyfrowy bliźniak może 
odwzorować nie tylko rzeczywistość, ale również scenariusze 
„co, jeśli”, aby zapewnić wiarygodne prognozy przyszłego za-
chowania maszyn. Jest to możliwe dlatego, że model nie jest 
ograniczony ani limitami technicznymi urządzenia, ani ogra-
niczeniami bezpieczeństwa, a optymalizacja procesu może się 
odbywać w  bezpiecznym, wirtualnym środowisku. Ponieważ 
symulacje nie mają ograniczeń czasowych, nawet dokład-
ne przewidywania co do zachowania danego systemu są już 
w naszym zasięgu. W idealnym scenariuszu, trzy „niezależne” 
modele cyfrowe współpracują w  jednej instalacji procesowej: 
Cyfrowy bliźniak produktu, wirtualny obraz zakładu pro-
dukcyjnego oraz cyfrowe modelowanie wydajności produktu 
i produkcji. Aby zrozumieć koncepcję cyfrowego bliźniaka, na-

leży pamiętać, że głębia szczegółów – do-
kładność bliźniaka – zależy od zamierzo-
nego celu. W zależności od konkretnego 
zadania, np. symulacji produkcji, optyma-
lizacji procesu produkcyjnego czy rozwią-
zywania problemów ekonomicznych, wy-
magane i przydatne są modele o większej 
lub mniejszej dokładności. 

Nowe podejście do 
wytwarzania, cykl życia 
systemu 
Nowe perspektywy wyłaniają się z podej-
ścia polegającego na integracji poszcze-
gólnych modeli i narzędzi programowych 
w  spójny, semantycznie powiązany sys-
tem. Do stworzenia tego typu systemów 
i  modeli wymagana jest ogromna ilość 
wiedzy z  zakresu inżynierii procesowej, 
w połączeniu z wieloma systemami opro-

http://staleo.pl
http://zrobotyzowany.pl


http://staleo.pl
http://3don.pl
http://zrobotyzowany.pl
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PLC

APPLIED MANUFACTURING TECHNOLOGIES (AMT)

Korzyści z zastosowania robotów  
sterowanych jednostkami PLC
Dzięki robotom sterowanym przez sterowniki PLC firmy 
zyskały możliwość zarządzania rozwiązaniami automatyki  
i robotyki z wykorzystaniem wspólnych rodzajów sterowania 
dla robotów i kontrolerów przemysłowych.

•  Znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej jest trud-
ne, szczególnie w mniej zaludnionych obszarach, gdzie 
działa wiele zakładów produkcyjnych. 

•  Przekonywanie utalentowanych kandydatów do pracy 
w odległych miejscach stało się w dzisiejszym środowi-
sku ryzykowną propozycją. 

Wraz z rozwojem robotów sterowanych przez PLC firmy 
otrzymały możliwość zarządzania rozwiązaniami automatyki 
i robotyki z jednym zunifikowanym punktem kontroli pomię-
dzy robotami przemysłowymi a sterownikami programowal-
nymi (PLC). Większość zakładów produkcyjnych zatrudnia 
już inżynierów znających się na programowaniu sterowników 
PLC, a wykorzystanie tej wiedzy do obsługi i konserwacji ro-
botów eliminuje konieczność „wyważania otwartych drzwi”. 
Wykorzystanie obecnego personelu z doświadczeniem w pro-
gramowaniu sterowników PLC, posiadającego ogólną wiedzę 
na temat programowania robotów, zmniejsza potrzebę zleca-
nia zadań na zewnątrz, zatrudniania nowych pracowników 
lub korzystania z  usług zewnętrznego integratora systemów. 
Dla użytkownika końcowego najważniejszą zaletą sterowania 
robotami za pomocą PLC jest możliwość obsługi całego roz-
wiązania za pomocą tylko jednego języka programowania. 
W wielu przypadkach zakład produkcyjny posiada już wykwa-
lifikowany personel do obsługi jednostek PLC, ponieważ jest to 
standardowy typ urządzeń, a ich język programowania jest po-
wszechnie używany w produkcji, urządzeniach procesowych 
i maszynach. Mogą oni obsługiwać większość zintegrowanej 
automatyki za pośrednictwem interfejsu człowiek-maszyna 
(HMI) sterownika PLC. Zaadaptowanie istniejącego systemu 
sterowania daje dodatkową korzyść w postaci uproszczonego 
rozwiązywania problemów i konserwacji. Przejście do środo-
wiska automatyki kontrolowanego przez sterowniki PLC daje 
również producentom swobodę wyboru producentów robo-

Przez kilka lat producenci stawali przed dylematem 
podczas implementacji nowego robota w  swoim 
zakładzie produkcyjnym. Większość producen-
tów robotów wymagała od operatora znajomości 
języka programowania robota w celu jego obsługi 

i utrzymania w danej aplikacji. Personel musiałby być biegły 
w każdym języku programowania, stosowanym przez produ-
centów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie robotów. Jaki 
jest wówczas najrozsądniejszy sposób na wdrożenie nowego 
rozwiązania w  obszarze automatyki? Przeszkolenie persone-
lu? Zatrudnienie nowej, wyszkolonej kadry? Czy skorzystanie 
z usług doświadczonego integratora systemów? Koszt znalezie-
nia osób z wszechstronną wiedzą i umiejętnościami jest wy-
soki. Podobnie jest w przypadku zatrudnienia większej liczby 
osób w celu pokrycia zakresu wymaganej wiedzy. 

•  Szkolenie personelu wewnętrznego w zakresie nowego 
języka programowania robota może spowodować nie-
potrzebne zwiększenie kosztów projektu i przesunięcie 
w czasie terminu jego wdrożenia. 

•  W przypadku złożonych systemów obsługa wielu róż-
nych języków programowania robotów może stać się 
logistycznym koszmarem i utrapieniem dla osoby zarzą-
dzającej projektem. 

 
Dla użytkownika końcowego 
najważniejszą zaletą sterowania robotami 
za pomocą PLC jest możliwość obsługi 
całego rozwiązania za pomocą tylko 
jednego języka programowania. 

 
Wraz z rozwojem robotów sterowanych przez PLC 
firmy otrzymały możliwość zarządzania rozwiązaniami 
automatyki i robotyki z jednym zunifikowanym 
punktem kontroli pomiędzy robotami przemysłowymi 
a sterownikami programowalnymi (PLC). 
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tów, najlepiej spełniających ich potrzeby. Użytkownicy końco-
wi nie są już zmuszeni do kupowania od jednego producenta, 
aby uniknąć dodatkowego kłopotu związanego ze szkoleniem 
personelu w zakresie kolejnego języka programowania robota. 
Automatyka robotów może być lepiej dobrana ze względu na 
charakterystykę i  możliwości konkretnych modeli. Podczas 
rozważania opcji producenci powinni korzystać z  najnow-
szych technologii. Kontrolery robotów mają zaawansowane 
możliwości sterowania ruchem, funkcje bezpieczeństwa, wy-
krywanie kolizji, pomiar siły oraz inne funkcje. W większości 
przypadków zaawansowane funkcje robotów są dostępne po-
przez programowanie sterowników PLC. Ponadto wiele zasto-
sowań robotów przemysłowych to proste operacje, takie jak 
pobieranie, pakowanie i paletyzacja. Aplikacje tego typu mogą 
być łatwo zaprogramowane dzięki blokowemu językowi pro-
gramowania, popularnemu w świecie urządzeń PLC.

Jeśli dana aplikacja to przede wszystkim operacje przeno-
szenia materiałów, najrozsądniejszym rozwiązaniem może być 
sterowanie poprzez interfejs HMI. Roboty sterowane PLC są 
dobrze znane producentom. Przejście ze sterowników robotów 
na roboty sterowane przez PLC nie zmieni wydajności robo-
ta. To konkretne rozwiązanie jest ukierunkowane bardziej na 
możliwość ograniczenia dodatkowego personelu. Ogranicza-

Roboty sterowane PLC nie są czymś nowym dla 
producentów. Mogą jednak przyczynić się do 
generowania oszczędności poprzez ograniczenie 
wyspecjalizowanego personelu, który zwykle był 
potrzebny do zarządzania automatyką robotów. 

Grafika: Applied Manufacturing Technologies (AMT)

jąc potrzebę posiadania bardzo specyficznego doświadczenia 
w zakresie produkcji robotów, firma może efektywniej zarzą-
dzać swoim personelem. Na przykład może chcieć zachować 
pewien zestaw umiejętności wśród swoich pracowników, ale 
nie będzie musiała zatrudniać wszystkich specjalistów na 
wszystkie zmiany w fabryce. Bardziej zaawansowane potrzeby 
będą zaspokajać fachowcy z odpowiednimi umiejętnościami, 
ale ich obecność nie jest niezbędna do codziennego utrzyma-
nia systemu. Integratorzy z  doświadczeniem w  instalowaniu 
systemów w  pełni kontrolowanych przez logikę PLC mogą 
pomóc w unowocześnieniu obecnych stanowisk, aby obniżyć 
koszty wsparcia bardziej złożonego systemu. Projektowanie 
nowych rozwiązań z architekturą sterowania PLC i HMI w celu 
umożliwienia operatorowi wsparcia i obsługi sprzętu wyłącz-
nie za pośrednictwem HMI może zapobiec konieczności ucze-
nia się nowych języków programowania. Eliminacja kosztów 
i czasu związanego ze szkoleniem nowych lub obecnych opera-
torów może zapewnić szybszy zwrot z inwestycji i sprawić, że 
modernizacja istniejącego sprzętu lub integracja nowego roz-
wiązania automatyki i robotyki będzie mniej skomplikowana 
i bardziej realna. 

Ten artykuł pierwotnie ukazał się na stronie  
Applied Manufacturing Technologies (AMT).  

� 

 
Roboty sterowane PLC są dobrze znane 
producentom. Przejście ze sterowników 
robotów na roboty sterowane przez PLC 
nie zmieni wydajności robota.

 
Przejście do środowiska automatyki 
kontrolowanego przez sterowniki PLC 
daje również producentom swobodę 
wyboru producentów robotów, najlepiej 
spełniających ich potrzeby.
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ROZWIĄZANIA
AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

Ochrona ludzi i minimalizacja przerw w działal-
ności produkcyjnej to główne cele producen-
tów podczas COVID-19 i kluczowe składowe 
każdego planu reagowania na wypadek awarii. 
Wirtualne wizyty w  zakładzie, podejście ze-

społowe, zdalna wizualizacja, zapasowa dyspozytornia oraz 
zarządzanie i inżynieria zakładu poza zakładem to pięć sposo-
bów, w jakie automatyzacja i odpowiednie praktyki zawodo-
we mogą chronić ludzi i minimalizować przerwy w produkcji 
podczas pandemii.

1.  Wirtualne wizyty integratorów 
systemów sterowania i producentów 
sprzętu

Najbardziej oczywistą odpowiedzią na zwiększone 
ograniczenia pandemiczne jest ograniczenie działań 
zewnętrznych wykonawców. Dla integratorów systemów 
i  producentów sprzętu praca na odległość oznacza często 

zdalny dostęp do systemów sterowania, np. poprzez 
VPN. Ze względów technicznych i  bezpieczeństwa wielu 
naszych klientów nie zezwala na bezpośredni dostęp 
do swoich systemów sterowania poza siedzibą firmy. 
Kiedy weszły w  życie początkowe obostrzenia, wielu 
producentów wprowadziło ograniczenia, które zabraniały 
również wizyt wykonawców na miejscu. Jeden z  naszych 
klientów wykazał się kreatywnością, gdy konieczny stał 
się serwis jednego z  ich systemów. Ustanowił tymczasową 
procedurę umożliwiającą wirtualną eskortę inżyniera 
do systemu. Grupa informatyczna (IT) klienta musiała 
najpierw ustanowić tymczasową ścieżkę dostępu do stacji 
roboczej inżyniera, a  następnie udzielić zdalnego dostępu 
do tej ścieżki inżynierowi procesu. Po ustanowieniu 
zdalnego dostępu klient udostępnił swój ekran w  ramach 
wideokonferencji, a  nasz inżynier ustnie przeprowadził go 
przez proces rozwiązywania problemów. Dzięki pomocy 
klienta nasz inżynier był w  stanie pomóc w  rozwiązaniu 
problemu z  systemem i  skierować serwis na miejsce, gdzie 
znajdował się przyrząd, który nie dostarczał odpowiednich 
informacji zwrotnych. Jeśli reakcja na pandemię obejmuje 
różne poziomy zamknięcia dostępu, należy odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób systemy produkcyjne otrzymują usługi 
na żądanie, których potrzebują na każdym z tych poziomów. 
W tym przypadku istnieje argument za tym, aby uwzględnić 
pewien poziom zdalnego wsparcia w czasie pandemii. 

Podczas trwającej pandemii przede wszystkim chroń ludzi i minimalizuj przerwy w produkcji dzięki wirtualnym 
wizytom w fabryce, stosowaniu podejścia zespołowego, zdalnej wizualizacji, zapasowej dyspozytorni  
i możliwości pracy zdalnej.

Pięć sposobów na poprawę sytuacji 
producentów podczas epidemii COVID-19 
za pomocą automatyzacji

Fot. 1. Inżynier z Applied Control Engineering Inc. 
ustnie prowadzi klienta przez rozwiązywanie problemów 
z systemem. Możliwość obejrzenia systemu na żywo 
jest dużą zaletą w porównaniu ze zwykłym wsparciem 
telefonicznym. Zdjęcie: Applied Control Engineering Inc. 

David N. Erby, Applied Control Engineering Inc.



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  I kwartał 2022  41

2.  Podejście zespołowe do automatyzacji 
produkcji 

W  przypadku producentów głównym elementem reakcji 
na pandemię było odizolowanie personelu operacyjnego 
od codziennych interakcji – nie tylko z  wykonawcami, ale 
także z  wewnętrznym personelem pomocniczym, takim jak 
technicy i  inżynierowie procesu. Jeden z  naszych klientów 
wprowadził podejście zespołowe do wsparcia inżynieryjnego 
i  technicznego. Personel pomocniczy został podzielony 
na zespoły. Zespoły te nie wchodzą ze sobą w  interakcje. 
Ogranicza to wpływ i  narażenie pojedynczego przypadku. 
Jeden zespół może zostać poddany kwarantannie, a  zakład 
może kontynuować pracę z  pozostałymi zespołami. Dla 
personelu pomocniczego i  operacyjnego była to kwestia 
bardziej rygorystycznego egzekwowania dystansu podczas 
zmian w  fabryce. Idąc o  krok dalej, producent zastosował 
również podejście zespołowe dla inżynierii i  zarządzania 
zakładem. Utworzone zostały dwa zespoły i  pracują one 
na miejscu w  dniach naprzemiennych. Kiedy zespół jest 
nieaktywny, pracuje zdalnie, aby wspierać zakład tam, gdzie 
to tylko jest możliwe. Kompromisem w  tym podejściu jest 
obciążenie zasobów. Przestrzeganie reguł jest ważne, więc 
takie rzeczy, jak okazjonalne dni wolne, są trudniejsze do 
pokrycia, co spowalnia pracę nad projektami wewnętrznymi, 
ponieważ zasoby są mniej mobilne i  bardziej ograniczone 
tylko do swoich zespołów. W  tym przypadku klient 
zwrócił się do zewnętrznych wykonawców, aby pomóc 
w  uzupełnieniu zespołów wsparcia i  wykonaniu prac, które 
normalnie byłyby wykonywane wewnętrznie.

3.  Zdalna wizualizacja na pomoc 
producentom 

Wielu producentów dokonało już inwestycji w  platformę 
zdalnego dostępu dla inżynierów, która umożliwia wgląd 
w  proces i  zobaczenie jego parametrów w  taki sam sposób, 
w  jaki widzą je pracownicy operacyjni. W  środowisku 
produkcyjnym takie narzędzia powinny mieć status „tylko do 
odczytu”, tak aby osoba pracująca zdalnie nie mogła wpływać 
na przebieg procesu. Nawet przy takim ograniczeniu inżynier 
procesu może przeglądać grafikę, badać trendy i  sortować 
bieżące i  historyczne alarmy, aby pomóc operacjom 
w  rozwiązaniu problemu. Po wybuchu epidemii COVID-19 
wielu klientów nakazało inżynierom procesowym pracę 
z  domu. W  tym czasie wielu dostawców systemów kontroli 
nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) oraz rozproszonych 
systemów sterowania (DCS) oferowało przedłużone licencje 
próbne i  zniżki na swoje produkty portalowe. Korzystając 
z  tych ofert, pomogliśmy kilku klientom w  stworzeniu 

narzędzi, dzięki którym zdalnie pracujący inżynierowie 
procesu mogli być bardziej efektywni w swoich interakcjach 
z  operacjami. Wartość użytkowa produktów tego typu 
wykracza poza ich zastosowanie w  przypadku pandemii. 
Narzędzie takie jak to może również oznaczać brak 
konieczności udania się do zakładu, aby pomóc w  sytuacji 
awaryjnej o  drugiej w  nocy, a  zamiast tego umożliwia 
po prostu otwarcie laptopa, podjęcie decyzji o  kierunku 
działania, bez opóźnień związanych z dojazdem, i powrót do 
łóżka. Plan reagowania na pandemię powinien uwzględniać 
takie narzędzia. Zwrot z  inwestycji to zmniejszony czas 
przestojów i  większa efektywność, wynikająca z  tego, że 
inżynier procesu może być bardziej zaangażowany w operacje 
prowadzone zdalnie.

 
Utworzono dwa zespoły, które pracują w zakładzie na 
zakładkę; zespół poza zakładem wspiera zakład zdalnie 
w miarę swoich możliwości.

Fot. 2. Dzięki możliwości zdalnego rozwiązania problemu późno w nocy, 
zamiast tracenia czasu na dotarcie do zakładu osobiście, możemy skrócić 
czas działania i zminimalizować straty w produkcji.  
 Zdjęcie: Applied Control Engineering Inc. 
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4.  Zapasowa dyspozytornia
W  zakładach ze scentralizowaną dyspozytornią koncepcja 
zapasowej dyspozytorni nabrała w ostatnich latach znacznego 
rozpędu. Przed pandemią COVID-19 dyskusja o  zapasowej 
dyspozytorni wywodziła się głównie z wymagań dotyczących 
wznowienia pracy po kataklizmie typu pożar lub powódź. 
Około cztery lata temu uczestniczyłem w  spotkaniu 
w  centralnym zakładzie energetycznym, kiedy budynek 
ten został ewakuowany. Strażacy, którzy pojawili się na 
miejscu, nie mogli nawet wejść do budynku, ponieważ nie 
byli odpowiednio wyposażeni. Musieli czekać na przybycie 
przeszkolonego personelu. W  tym czasie proces nadal 
robił to, co robił wcześniej, a pracownicy zakładu nie mogli 
zobaczyć ani nakazać procesowi, aby robił cokolwiek 
innego. Zapasowa sterownia, znajdująca się poza zakładem 
energetycznym, pozwoliłaby na monitorowanie sprzętu, 
a  w  razie potrzeby na sterowanie i  wyłączanie części 
systemu. Podczas pandemii, zapasowa dyspozytornia 
pozwoliłaby na dogłębne oczyszczenie jednej dyspozytorni 
w  przypadku ewentualnego skażenia, podczas gdy druga 
byłaby w użyciu. Koncepcja ta może być również połączona 
z  omówionym powyżej podejściem zespołowym, w  którym 
każdy zespół operacyjny przejmowałby operacje z  jednej 
sterowni, podczas gdy druga byłaby czyszczona w  ramach 
przygotowań do następnej zmiany. Szersze zastosowanie 
technologii informatycznych w przemyśle przyczyniło się do 
tego, że konfiguracja zapasowego pomieszczenia sterowni 
stała się łatwiejsza i  bardziej opłacalna niż wcześniej. 

Urządzenia w  zapasowym pomieszczeniu 
sterowni mogą służyć jako stacje robocze 
operatorów, wykorzystując ten sam zestaw 
serwerów i  sesji terminalowych, z  których 
korzysta główna sterownia. Istnieją różne 
architektury systemu, dzięki którym 
sesje mogą być współdzielone pomiędzy 
zapasowymi i  głównymi sterowniami, 
co pozwala zaoszczędzić na kosztach 
dodatkowych licencji. Zapasowe sterownie 
mogą być również mniejsze. Ponieważ te 
same urządzenia mogą obsługiwać wiele 
sesji, redundantna konfiguracja może nie 
wymagać tak dużej liczby stacji jak główna 
dyspozytornia. 

5.  Zdalne zarządzanie 
fabryką, zdalna praca 
inżynierów i sterowanie

Istnieją narzędzia i  technologie, które 
mogą ułatwić zdalne zarządzanie zakładem 
i  wykonywanie pracy inżynierom na 
odległość, a są to na przykład: 

Oprogramowanie do zarządzania aktywami: Kiedy in-
żynierowie zakładu są zmuszeni do zachowania społecznego 
dystansu z technikami i wsparciem kontraktowym, trudniej 
jest polegać na bezpośredniej komunikacji na temat tego, co 
dzieje się z konserwacją i wysiłkami związanymi z rozwiązy-
waniem problemów. System zarządzania aktywami zapewnia 
metody automatycznego śledzenia zmian w  programowal-
nych sterownikach logicznych (PLC), interfejsach człowiek-
-maszyna (HMI) i  napędach. Ponieważ oprogramowanie 
przechowuje główną kopię konfiguracji, może również do-
starczać powiadomienia w  przypadku wystąpienia nieocze-
kiwanych zmian. 

Systemy realizacji produkcji (MES): Prowadzenie za-
kładu na odległość jest trudne, a wiedza na temat jego dzia-
łania w czasie rzeczywistym jest trudna do pozyskania, gdy 
próbuje się zminimalizować interakcje z operatorami na hali 
produkcyjnej. Dobrze przemyślany system MES może po-
móc poprzez automatyczne zbieranie danych z hali fabrycz-
nej i danych wejściowych z operacji oraz udostępnianie ich 
kierownikom zakładów i inżynierom w czasie rzeczywistym. 

Monitorowanie sieci: Istnieje szeroki wybór produktów 
do monitorowania sieci procesowych i  pracujących w  nich 
urządzeń. Niektóre z  nich to oprogramowanie, a  inne to 
urządzenia sieciowe. Niezależnie od formy, produkty te są 
przeznaczone do działania jako systemy wczesnego ostrze-
gania o problemach, które jeszcze nie wpłynęły znacząco na 
produkcję. Narzędzia te mogą również gromadzić dane hi-
storyczne, co umożliwia inżynierowi cofnięcie się w  czasie 
i spojrzenie, co działo się w sieci podczas zdarzenia. To tylko 
kilka z  wielu narzędzi, które mogą pomóc w  pracach inży-
nierskich i zarządzaniu, umożliwiając pozostanie w kontakcie 
z załogą zakładu bez potrzeby znajdowania się tam osobiście. 
Plan reagowania na pandemię w produkcji powinien być re-
gularnie przeglądany i testowany, aby mieć pewność, że dzia-
łania przyniosą założone rezultaty.

David N. Erby jest wiceprezesem Applied Control 
Engineering Inc. Applied Control Engineering jest 

członkiem Control System Integrators Association (CSIA), które 
jest partnerem Control Engineering.
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
COVID-19, plan awaryjny na 
wypadek pandemii

COVID-19 uaktualnił plany 
awaryjne wielu producentów. 
Podczas pandemii COVID-19 
należy przede wszystkim chronić 
personel i minimalizować przerwy 
w produkcji. Plany awaryjne 
mogą być wspomagane za 
pomocą wirtualnych wizyt 
w zakładzie, stosowania podejścia 
zespołowego, zdalnej wizualizacji, 
zapasowych pomieszczeń 
kontrolnych i zdalnego 
zarządzania. 

CZY WIESZ...?
Jak COVID-19 i automatyzacja 
pomogły w planowaniu awaryjnym 
na wypadek zdarzeń losowych? 

 
Wielu producentów dokonało już 
inwestycji w platformę zdalnego dostępu 
dla inżynierów, która umożliwia wgląd 
w proces i zobaczenie jego parametrów 
w taki sam sposób, w jaki widzą je 
pracownicy operacyjni. 
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Michael Castor, Yaskawa America Inc. – Motoman Robotics Division

Zdalne programowanie robotów w dobie 
pandemii COVID-19

Automatyka, robotyka i  inne zaawansowane 
technologie okazały się w ostatnich miesiącach 
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, stając się 
niezbędnymi dla utrzymania, a nawet poprawy 
wydajności fabryk na wymagającym i niestabil-

nym rynku dotkniętym pandemią. Czy to w zastosowaniach 
spawalniczych, czy w branży galwanizacyjnej, zaawansowane, 
multifunkcyjne roboty pomagają zakładom produkcyjnym 
uzyskiwać lepszą dokładność i wyższą jakość przy równocze-
śnie zwiększonej wydajności. Chociaż robotyzacja może przy-
spieszyć produkcję, to może również stać się źródłem awarii 
i przestojów, jeżeli nie zostanie wdrożony odpowiedni plan do-
tyczący programowania robotów. Aby zarządzać czasem pracy 
robotów – zwłaszcza w przypadku firm produkcyjnych, które 
nie mogą sobie pozwolić na przerwanie produkcji z powodu 
zapisu programu robota – coraz częściej stosuje się platformy 
programowania robotów w trybie offline, które dają możliwość 
dostosowania ich do złożonych układów systemu. 

Cztery zastosowania przemysłowe 
zdalnego programowania w trybie offline
Wykorzystując trójwymiarową reprezentację zrobotyzowanej 
komórki roboczej, która wirtualnie przedstawia ruch robota 
po zaprogramowanej ścieżce, programowanie w  trybie offli-
ne (OLP) można zrealizować za pomocą platform programo-
wych specyficznych dla danego producenta robota. OLP daje 
zarówno doświadczonym, jak i początkującym programistom 
robotów możliwość tworzenia, testowania i  dostosowywania 
programu robota, korzystając z wygodnego środowiska kom-
putera PC. Ze względu na wydarzenia związane z pandemią 
COVID-19, wielu producentów znalazło się w co najmniej jed-
nej z czterech opisanych poniżej sytuacji: 

SCENARIUSZ 1: Ograniczony dostęp na hali 
W świetle nowych restrykcji i przepisów dotyczących zdrowia, 
firmy wdrożyły politykę dystansu społecznego, włącznie z zale-
ceniem pracy z domu. Skutkuje to ograniczeniem dostępu do 
robotów w hali produkcyjnej, utrudniając tym samym progra-
mowanie lub przeprogramowywanie stanowisk pracy. 

SCENARIUSZ 2: Dostosowanie produkcji do 
zmieniającego się popytu 
Wzrost popytu na produkty powszechnego użytku sprawił, że 
pracownicy starają się w rekordowym tempie realizować serie 
o  dużym zróżnicowaniu i  niskich nakładach. Aby poradzić 

sobie z  przezbrojeniem, większy nacisk kładzie się na inteli-
gentne technologie, takie jak oprogramowanie OLP, mając na 
celu ograniczenie przestojów związanych z programowaniem 
i optymalizacje ogólnej wydajności sprzętu w fabryce (wskaź-
nik OEE). 

SCENARIUSZ 3: Szybka implementacja automatyki
Podobnie jak w przypadku scenariusza drugiego, wzrost po-
pytu na produkty, zwłaszcza te istotne w  walce z  pandemią, 
wymaga od firm integracji nowych robotów lub modyfikacji 
istniejących. Tak czy inaczej, aby ułatwić płynne przejście do 
produkcji niezbędnych produktów, zasugerowano użycie opro-
gramowania OLP. 

SCENARIUSZ 4: Testowanie nowego podejścia do 
automatyzacji
Poluzowanie restrykcji rządowych spowodowało ponowne 
otwarcie firm, co z  kolei wywołało poczucie pilnej potrzeby 
wznowienia produkcji. W rezultacie liderzy firm postanowili 
stawić czoła trudnym wyzwaniom poprzez kreatywne i zespo-
łowe podejście do robotyki. Obecnie albo modyfikuje się ist-
niejące roboty, albo kupuje nowe. Całkiem możliwe, że w wielu 
przypadkach robotyzacja jest wprowadzana do fabryki po raz 
pierwszy. Niezależnie od podejścia, dobrą metodą konfiguro-
wania nowych, bardziej złożonych stanowisk pracy robotów 
jest programowanie offline. Mimo że oprogramowanie OLP 
nie jest ograniczone do poniższych elementów, to większość 

Z powodu trwającej pandemii platformy do zdalnego programowania robotów w trybie offline są coraz 
częściej wykorzystywane. Poniżej umieściliśmy opis czterech zastosowań przemysłowych zdalnego 
programowania i jego funkcji.

Fot. 1. Programowanie w trybie offline (OLP) można 
zrealizować za pomocą platform programowych 
specyficznych dla danego producenta robota. 

Zdjęcia: Yaskawa Motoman 
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użytkowników poszukuje platform do programowania offline, 
które mają obszerną bibliotekę modeli i możliwości, takie jak: 

1. Wykrywanie kolizji
Jeśli kilka robotów pracuje w bliskim sąsiedztwie, ważne 

jest zaprogramowanie ich do pracy zespołowej. Podczas proce-
su programowania offline funkcja wykrywania kolizji sygnali-
zuje potencjalne zagrożenia kontaktu ramion robotów, pozwa-
lając programiście na wprowadzenie szybkich poprawek zanim 
program zostanie wprowadzony w rzeczywistości. 

2. Planowanie pola roboczego robota 
Podczas gdy robot jest zaprogramowany do poruszania 

się od punktu do punktu, konieczne jest planowanie wokół 
konkretnych elementów, takich jak uchwyty mocujące. Dzię-
ki znajomości ścieżki ramienia programowanie robota w celu 
manewrowania wokół stałych punktów jest łatwiejsze, ponie-
waż program sam wskazuje na możliwość kolizji. 

3. Śledzenie przenośnika 
Gdy części znajdują się w  różnych pozycjach, śledzenie 

przenośnika może pomóc robotowi w równym przechwytywa-
niu części. 

4. Ścieżka obiektu manipulowanego 
W przypadku wykonywania aplikacji spawania, dozowa-

nia lub innych złożonych zadań, funkcja ścieżki manipulatora 
może pomóc zautomatyzować proces. Zamiast ręcznego ucze-
nia punktów, ścieżka dostarcza te punkty automatycznie. Te 
i inne funkcje używane razem pomagają tworzeniu koncepcji 
możliwych scenariuszy pracy robota, np.: „Jak szybko robot 
może pracować przy danym zastosowaniu?” lub „Czy robot 
może się poruszać w określony sposób, aby zespawać konkret-
ną część?” i innych. 

Cztery korzyści dla producentów 
wynikające z programowania robotów 
w trybie offline 
Oprócz rozwiązywania wcześniej wymienionych scenariuszy, 
właściwe i  efektywne wykorzystanie oprogramowania OLP 
może pomóc producentom w osiągnięciu różnych celów pro-
dukcyjnych, w tym: 

1. Szybka integracja z robotami 
Programowanie offline umożliwia tworzenie zadań dla ro-

botów, gdy komórka robocza jest jeszcze w fazie konstrukcji. 
Proces ten przyspiesza czas integracji, ponieważ pliki danych 
można przenieść, gdy gniazdo robocze jest już ukończone i za-
instalowane na hali produkcyjnej. Chociaż mogą być wyma-
gane minimalne poprawki, wcześniejsze przygotowanie robota 
jest ogromną oszczędnością czasu. 

2. Szybkie przezbrajanie robotów 
Jeśli robot jest używany do obróbki wielu części, progra-

mowanie offline umożliwia zaprogramowanie robota dla „czę-

ści B”, podczas gdy „część A” jest obrabiana. Po zakończeniu 
„części A” zaprogramowane pliki mogą zostać pobrane do kon-
trolera robota, aby uruchomić „część B”. 

3. Ustawianie bezpieczeństwa funkcjonalnego dla ro-
botów 

OLP pozwala na ustawienie takich parametrów, jak interfe-
rencja ramion, ograniczenia prędkości i określenie stref bezpie-
czeństwa. Obejmuje to możliwość graficznego nakładania stref 
bezpieczeństwa (granice zasięgu robota) podczas symulacji, co 
pozwala na wizualne potwierdzenie i testowanie z wykorzysta-
niem ruchu w symulacji. 

4. Osiąganie szybkich czasów cyklu 
Gdy wymagane są wyjątkowo szybkie czasy cyklu, plat-

formy OLP pomagają użytkownikom monitorować cykl pracy 
robota, dzięki czemu możemy również przewidzieć trwałość 
podzespołów napędowych. Elastyczność zapewniana przez 
oprogramowanie OLP daje wiele korzyści i pozwala na większe 
zróżnicowanie zadań wraz z prostym przejściem od jednego 
zadania do następnego. Większe firmy, posiadające wiele za-
kładów w różnych lokalizacjach, mogą zredukować czas pro-
gramowania poprzez dystrybucję zaprogramowanego zadania 
dla robotów z  centralnego, kontrolowanego źródła. Ponadto 
w ostatnim czasie dokonano udoskonaleń w technologii czuj-
ników do zadań takich jak zrobotyzowane spawanie, a ich sto-
sowanie przynosi znaczne korzyści dla użytkowników końco-
wych z różnych sektorów rynku. Po wdrożeniu i prawidłowym 
wykorzystaniu wspólne zastosowanie jednego oprogramowa-
nia – wraz z bogatymi w funkcje czujnikami – może pomóc 
producentom w sprostaniu obecnym wyzwaniom rynkowym 
i  rosnącym potrzebom środowiska produkcyjnego o  dużym 
zróżnicowaniu produktów i niskich seriach produkcyjnych. 

Michael Castor jest menedżerem produktu  
ds. obsługi materiałów w Yaskawa America Inc.  

– Motoman Robotics Division.
� 

Fot 2. OLP może pomóc producentom w szybszej integracji, szybkim 
przezbrajaniu i wielu innych czynnościach.
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przemysł 4.0, zwrot z inwestycji 

Przemysł 4.0 oferuje wiele 
potencjalnych korzyści dla 
producentów w zakresie 
ograniczania kosztów. Producent 
z branży chemicznej wykorzystał 
Przemysł 4.0 do usprawnienia 
operacji i komunikacji, zwiększając 
przy tym efektywność procesów. 

CZY WIESZ…? 
Jakie korzyści może przynieść 
implementacja Przemysłu 4.0 
w Twojej fabryce?

ONLINE 
Dowiedz się więcej o Przemyśle 4.0 na 
stronie www.controlengineering.pl. 
Więcej informacji o firmie Avanceon 
można znaleźć w bazie danych 
integratorów systemów globalnych. 
www.controleng.com/Global-SI-
Database 

Dla niektórych słowa „Przemysł 4.0”, „cyfrowa 
transformacja” oraz „konwergencja techno-
logii informacyjnej i  operacyjnej (IT/OT)” 
brzmią przerażająco. W ciągu ostatnich kilku 
lat terminy te wywoływały wizje licznych spo-

tkań i  sesji, podczas których wieloosobowe i  wielodyscypli-
narne zespoły gromadzą się przy stole w sali konferencyjnej. 
Cel: wypracowanie i  uzgodnienie wspólnego kierunku dla 
przyszłości warstwy OT i  jej „transformacji”. To spory wysi-
łek dla producentów, bo muszą stworzyć długą listę projektów 
i  ulepszeń, które powinny uzyskać finansowanie i  aprobatę 
zarządu. Dobra wiadomość jest taka, że korzyści z Przemysłu 
4.0 można osiągnąć w  łatwiejszy sposób. Istnieje praktyczne 
podejście, pozwalające uzyskać namacalne korzyści z  Prze-
mysłu 4.0, i to bez ciężkiego wysiłku związanego ze zmianami 
wynikającymi z transformacji cyfrowej. Producenci wdrożyli 
innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują technologie 
Przemysłu 4.0 w nieco łatwiejszy sposób. 

Branża chemiczna
Pewien producent z  branży chemicznej 
stanął w  obliczu problemu biznesowe-
go związanego z  brakiem automatyzacji 
w systemie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i tłumienia ognia, który wymagał, 
aby ktoś fizycznie sprawdzał i potwierdzał 
ciśnienie w sprężarkach powietrza w za-
kładzie po to, aby system tłumienia mógł 
prawidłowo zareagować w  sytuacji awa-
ryjnej. Manualne kontrole oznaczały, że 
zakład musiał zatrudniać pracowników 
do sprawdzania sprężarek nawet wtedy, 
gdy zakład nie pracował. Oznaczało to 
wysokie koszty pracy w weekendy i świę-
ta, zwykle w trybie 24/7. 

Dane gromadzone przez 
bezprzewodowe moduły 
I/O 
Aby rozwiązać ten problem, producent 
postanowił wykorzystać rozwiązania 
Przemysłu 4.0. Podstawą systemu były 
bezprzewodowe moduły wejścia/wyjścia 
(I/O) Przemysłowego Internetu Rzeczy 

(IIoT), które zostały zainstalowane w  celu zbierania danych 
z  niektórych nowych przetworników ciśnienia. Wybrane 
moduły IIoT były odporne na trudne warunki przemysłowe, 
montowane na płaskiej powierzchni i zasilane z baterii 9 V, co 
pozwoliło wyeliminować konieczność stosowania kosztownej 
obudowy, przewodów i instalacji. Moduły IIoT przesyłały dane 
drogą radiową do bramki komunikacyjnej do biura. Bramka 
ta była podłączona do zakładowej sieci Ethernet z dostępem 
do Internetu. Bramka zawiera układ logiczny, który określa, 
czy istnieje stan alarmowy. W zależności od stanu alarmowe-
go uruchamia serię alarmów – najpierw alarm dźwiękowy lo-
kalnie z alertem e-mailowym poziomu pierwszego, następnie 
rozszerzoną dystrybucję e-mailową do szerszej grupy odbior-
ców i wreszcie (w oparciu o czas trwania i dotkliwość zdarze-
nia) system wysyła alarmy tekstowe do wcześniej zaprogramo-
wanych urządzeń mobilnych. 

Powiadomienia w erze cyfrowej 
transformacji
W  przypadku nowego systemu powiadomienia są natych-
miast wysyłane do odpowiedniego personelu, co pozwala na 
znacznie szybszy czas reakcji niż w przypadku starej metody 
– fizycznego obchodu i wynikających z  tego rozmów telefo-
nicznych. Nowe rozwiązanie było proste i  wykorzystywało 
kluczowe założenia Przemysłu 4.0, przynosząc korzyści biz-
nesowe i szybki zwrot z inwestycji, jednocześnie nie narażając 
producenta na koszty całkowitego wdrażania Przemysłu 4.0. 
Przytłoczenie spowodowane koniecznością podejmowania 
trudnych decyzji, określania kierunku prac i planowania nie 
powinno przeszkadzać w zrobieniu pierwszego kroku w kie-
runku Przemysłu 4.0 i  transformacji cyfrowej. To łatwiejsze, 
niż się wydaje. 

Matt Ruth jest wiceprezesem 
ds. marketingu i sprzedaży w firmie Avanceon. 

�
� 

To dzięki producentom Przemysł 4.0 będzie działał 
bez przeszkód.

Przemysł 4.0 oparty  
na wartościach

Matt Ruth, Avanceon

INTELIGENTNA PRODUKCJA

Przemysł 4.0 oferuje wiele potencjalnych korzyści dla 
producentów w zakresie ograniczania kosztów i usprawnienia 
działania fabryki.  Zdjęcie: Avanceon

Biuro fabryki

Sprężarki w fabryce

Chmura

http://www.controleng.com/Global-SI-Database
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Wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji 
z  powodu panującej pandemii: Muszą 
one bowiem dbać o  zdrowie i  bezpie-
czeństwo swoich pracowników, jedno-
cześnie konkurując ze sobą w znacznie 

zmienionym krajobrazie gospodarczym. W  tej sytuacji po-
mocna może się okazać inteligentna automatyka – nieod-
łączny składnik inteligentnej fabryki. Dążenie do konkuren-
cyjności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
pracowników przyspieszyło implementację specjalistycznych 
aplikacji, wykorzystujących Przemysłowy Internet Rzeczy 
(IIoT), chmurę, sztuczną inteligencję (SI) i inne technologie. 
Rozwiązania te, niegdyś traktowane po macoszemu, są obec-
nie niezbędne dla ciągłości działania i niezawodności inteli-
gentnej produkcji. Korzyści z  ich wdrożenia to około 3,5% 
oszczędności energii w skali roku, 26,4 miliona zł oszczędno-
ści od 2012 roku, skrócenie średnich czasów napraw (MTTR) 
o 20% i dziesięciokrotne zmniejszenie nakładu pracy zwanej 
„papierkową robotą”. 

Technologie transformacyjne poprawiają 
niezawodność produkcji 
Technologie takie jak IIoT mają charakter transformacyjny, 
ponieważ pomagają producentom przygotować się na nagłe 
wydarzenia, reagować i  przewidywać zdarzenia operacyjne, 
nawet podczas globalnej pandemii i związanych z nią zakłóceń 
w łańcuchu dostaw i zmianach pracowników. Technologie te 
są również nieodłącznym elementem najbardziej niezawod-
nych zakładów produkcyjnych: inteligentnych fabryk. Inte-
ligentne fabryki pomagają firmom podejmować świadome, 
oparte na danych, decyzje w  celu zwiększenia rentowności, 
wydajności zarządzania aktywami, efektywności operacyj-
nej i  produktywności siły roboczej, przy jednoczesnym za-
chowaniu bezpieczeństwa, elastyczności i  zrównoważonego 
rozwoju środowiskowego. Inteligentne fabryki wykorzystują 
technologię cyfrową i  łączność w  celu stworzenia elastycz-
nego systemu, który może uczyć się na podstawie nowych 
warunków w czasie rzeczywistym lub prawie rzeczywistym. 
Inteligentne fabryki mogą autonomicznie przechodzić przez 
cały proces produkcyjny. W erze licznych przeszkód oznacza 
to, że produkcja może być kontynuowana nawet w trudnych 
warunkach. Ponieważ inteligentne fabryki są wydajne i nie-
zawodne, trend ten nie straci na popularności jeszcze długo 
po pandemii. Na przykład licząca 60 lat inteligentna fabryka 
Schneider Electric w Lexington, w USA, została nagrodzona 
za innowacje w produkcji podczas trwania Światowego Fo-

rum Ekonomicznego. Dzięki cyfrowej transformacji swoich 
zakładów producent może doświadczyć korzyści z  w  pełni 
funkcjonującej inteligentnej fabryki i  możliwości dzięki za-
stosowaniu nowych narzędzi do optymalizacji środowiska 
pracy. 

Cztery sposoby na stworzenie 
inteligentnej i niezawodnej produkcji 
Oto cztery sposoby, w jakie użytkownicy końcowi, konstruk-
torzy maszyn i partnerzy mogą przekształcić tradycyjny za-
kład w inteligentną fabrykę przyszłości.

1.  Wdrażanie i prowadzenie zdalnych 
operacji zgodne z zasadą „agile”

Inteligentne fabryki przełamują tradycyjne wzorce i często 
wprowadzają zmiany w procedurach operacyjnych, tak jak 
w  przypadku metodologii „agile”. Podejście typu „agile” 

Poznaj sposoby na projektowanie systemów i urządzeń w odpowiedzi na wymagania czasów pandemii 
i przyspiesz tym nadejście ery inteligentnych fabryk. Poznaj cztery sposoby na stworzenie inteligentnej 
i niezawodnej produkcji.

Ken Engel, Schneider Electric

Inteligentne fabryki w dobie pandemii

Inteligentne fabryki pomagają organizacjom podejmować świadome 
decyzje w oparciu o gromadzone dane; oprogramowanie Aveva Discrete 
Lean Management pozwala na przeglądanie i śledzenie produktywności 
zakładu z poziomu jednego cyfrowego pulpitu nawigacyjnego. Schneider 
Electric organizuje poranne spotkania w swoich fabrykach i „Inteligentnych 
Centrach Dystrybucyjnych”. Spotkania Short Interval Management (SIM) są 
zgodne z zasadami „agile” i mają na celu zaangażowanie produktywności. 
Platforma Schneider Electric EcoStruxure IoT została zaprojektowana 
tak, aby można ją było łatwo wdrożyć i skalować w celu spełnienia 
indywidualnych potrzeb klientów, a także wykorzystania połączonych ze 
sobą urządzeń i czujników do zwiększenia produktywności i w konsekwencji 
– rentowności.  Zdjęcia: Schneider Electric
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może sprawić, że korporacje będą lepiej reagować na potrze-
by swoich klientów i będą bardziej konkurencyjne na ryn-
ku. Jednak, jak podano w artykule Deloitte z 29 lipca 2019 
r., „Stepping stones to an agile enterprise”, przyjęcie zasad 
„agile” to ciągły, stopniowy proces. Zasady te przełamują 
tradycyjne wzorce tworzenia oprogramowania i  wymaga-
ją iteracyjnego podejścia do dostarczania wysokiej jakości 
oprogramowania. To podejście wymaga realizacji częstych 
dostaw w celu zapewnienia korzyści z procesu i kładzie duży 
nacisk na jednostki, współpracę i  zdolność do reagowania 
na zmiany. Podczas gdy proces jest ciągły, każda iteracja 
w  cyklu rozwoju ulepsza poprzednią. Ponieważ zwinność 
zależy od indywidualnego wkładu pracowników i  wyma-
ga zaufania między menedżerami i  pracownikami, przed 
podjęciem próby jej wdrożenia należy uzyskać akceptację 
kierownictwa. Jedną ze strategii jest organizowanie co-
dziennych spotkań na miejscu. W Schneider Electric dzieje 
się to w inteligentnych fabrykach i inteligentnych centrach 
dystrybucji. Spotkania mają charakter krótkich spotkań 
SIM (Short Interval Management), które odbywają się zgod-
nie z  zasadami „agile” i  mają na celu zaangażowanie pro-
duktywności poprzez analizę danych dotyczących wydaj-
ności, planowanie pracy i koordynację zespołów. Ponieważ 
w czasie pandemii pracownicy nie mogą zebrać się na hali 
produkcyjnej, spotkania są prowadzone za pośrednictwem 
cyfrowych aplikacji, które zostały już wdrożone w  zakła-
dach przed pandemią. Aplikacje te łączą istotne informacje 
o wydajności i uruchamiają przepływy działań w celu utrzy-

mania poziomu wydajności produkcji przy jednoczesnym 
zapewnieniu dystansu społecznego. 

2.  Optymalizacja wydajności dzięki 
informacjom o zasobach i procesach 
w czasie rzeczywistym 

Nie ma jednego momentu, w  którym fabryka staje się ofi-
cjalnie „inteligentna”. Sercem każdej inteligentnej fabryki jest 
architektura sieci i  platforma IoT, która pozwala organiza-
cjom na wykorzystanie wszystkich podłączonych urządzeń 
i czujników. Platforma IoT może być zaprojektowana w taki 
sposób, aby była łatwa do wdrożenia i skalowania w celu speł-
nienia indywidualnych potrzeb klienta. Otwarte architektu-
ry z obsługą IIoT pozwalają organizacjom na wykorzystanie 
podłączonych urządzeń i czujników w celu zwiększenia wy-
dajności i  oszczędności. Aplikacja oprogramowania maszy-
nowego na platformie IoT może być używana do wykrywania 
problemów i doradzania w sprawie konserwacji predykcyjnej. 
W  czasie pandemii pracownicy mogą monitorować wydaj-
ność maszyn z domu i usuwać problemy, zanim dojdzie do 
awarii. Stosowanie nowych technologii może prowadzić do 
lepszej koordynacji między fabrykami na całym świecie. Na 
przykład nasz zespół inżynierów w Singapurze może współ-
pracować z partnerem w Europie w celu zdalnego wdrożenia 
predykcyjnego utrzymania ruchu na linii produkcyjnej inteli-
gentnej fabryki na Filipinach. 

3.  Platformy IIoT: zwiększają rentowność, 
eliminują odpad 

Tradycyjne fabryki monitorują zużycie energii w odstępach 
czasu. Zarządzanie energią ma charakter retrospektywny. 
Efektywność energetyczna nie jest łatwa do określenia, chyba 
że dzięki metodzie prób i błędów oraz proaktywnej czujno-
ści. W inteligentnych fabrykach innowacje i zrównoważony 
rozwój idą w parze: zarządzanie energią odbywa się w cza-
sie rzeczywistym, ponieważ dane są rejestrowane w  czasie 
rzeczywistym. Gromadzone dane są przejrzyste i  mogą być 
przekształcane w użyteczne spostrzeżenia, autonomicznie lub 
manualnie. Przejrzysty dostęp do danych oznacza większą 

INTELIGENTNA PRODUKCJA

Pracownicy Schneider Electric dokonują analizy 
zużycia energii w inteligentnym obiekcie w Lexington, 
by potwierdzić, że operacje odbywają się w ramach 
zadanych parametrów, i poznać wydajność procesu. 
System EcoStruxure Machine Advisor może wykrywać 
problemy, które załączają predykcyjne alarmy potrzeby 
przeprowadzenia konserwacji. W przypadku pandemii 
pracownicy mogą monitorować wydajność maszyn 
z domu i usuwać problemy, zanim spowodują one 
awarię. Korzystając z rozwiązań Schneider Electric 
wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną, 
pracownik może zeskanować kod QR i zobaczyć na 
żywo dane operacyjne dostarczane do smartfona lub 
tabletu, a następnie sprawdzić problemy i kwestie 
bezpieczeństwa, zanim dojdzie do awarii, załączenia 
alarmu lub sytuacji zagrożenia.

Agile Enterprise: 
zwinne 
przedsiębiorstwa
to takie organizacje, 
które są bardzo 
sprawne 
w wyznaczaniu 
i realizacji celów. 
Nieustannie znajdują 
lepsze sposoby 
na uproszczenie 
dostarczania wartości 
swoim klientom. 
Składają się z wysoce 
zmotywowanych 
osób, które są 
w stanie utrzymać 
w nieskończoność 
stałe tempo działania.



widoczność tego, gdzie można osiągnąć efektyw-
ność energetyczną w całym obiekcie, od silników 
po system HVAC. W zakładzie Schneider Electric 
w Lexington osiągnięto 3,5% oszczędności energii 
w skali roku, a także 26,4 miliona zł oszczędności 
w okresie od 2012 roku do dziś. Inne korzyści to 
zmniejszenie o 20% średniego czasu napraw i wy-
eliminowanie 90% papierkowej roboty. 

4.  Wykorzystaj analizę 
predykcyjną IIoT do 
zwiększenia wydajności 
procesów 

Inteligentne fabryki umożliwiają operatorom ko-
rzystanie z rzeczywistości rozszerzonej (AR) w celu 
przyspieszenia operacji i  konserwacji oraz zwięk-
szenia zysków i wydajności. Dzięki oprogramowa-
niu AR pracownik może zeskanować kod QR i zo-
baczyć dane operacyjne dostarczane do smartfona 
lub tabletu w czasie rzeczywistym. Pracownik może 
sprawdzić problemy ze sprzętem i potencjalne za-
grożenia, zanim dojdzie do awarii, włączenia alar-
mu lub zagrożenia. AR może również umożliwić 

pracownikom zajrzenie pod panel w poszukiwaniu 
problemów elektrycznych i skrócenie o 20% czasu 
potrzebnego na naprawę maszyny. AR może rów-
nież gromadzić informacje o wydajności maszyny 
i  sprawić, że pracownicy będą proaktywnie, a nie 
reaktywnie, wykrywać awarie pomiędzy cyklami 
konserwacji. AR pomaga również w doskonaleniu 
modeli analitycznych, aby z czasem maszyny dzia-
łały lepiej. 

Dążenie w kierunku pracy zdalnej 
Ponieważ praca zdalna nie zniknie, producenci 
muszą się dostosować do otoczenia i przekształcić 
zakład w niezawodnie funkcjonującą placówkę. In-
frastruktura cyfrowa rozwijała się i dojrzewała na 
długo przed pandemią, a COVID-19 jedynie wpły-
nął na narzędzia, technologie i  procesy, w  które 
organizacje zdecydują się zainwestować. Nadszedł 
czas inteligentnych fabryk.

Ken Engel jest wiceprezesem ds. globalnego 
łańcucha dostaw w Schneider Electric
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przemysłowy Internet Rzeczy, 
inteligentne wytwarzanie

Wdrażanie i prowadzenie  
zdalnych operacji zgodnie  
z zasadą „agile”.
Optymalizacja wydajności dzięki 
informacjom o aktywach i procesach 
w czasie rzeczywistym.
IIoT pomaga w oszczędzaniu 
energii i usprawnianiu narzędzi do 
analizy danych. 

CZY WIESZ…?
Inteligentna automatyka wdrożona 
podczas pandemii zapewnia 
efektywność operacyjną w 
inteligentnych fabrykach? 

ONLINE
Więcej o inteligentnej produkcji 
można przeczytać na stronie 
www.controlengineering.pl

IntegratorzyIntegratorzy
systemów     automatyki  

20
21
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2

Dodatek do:

https://www.controlengineering.pl/dodatek-integratorzy-systemow-automatyki-2021-2022/
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  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
akwizycja danych, inteligentne 
wytwarzanie, IIoT 

DTM gromadzi wszystkie 
specyficzne dla urządzenia dane, 
funkcje i reguły działania, takie 
jak struktura urządzenia, jego 
możliwości komunikacyjne i inne. 
Standard FDT 3.0 umożliwia firmom 
z branży automatyki wdrażanie 
modeli biznesowych DTM. Wspólne 
komponenty FDT 3.0 DTM 
pozwalają dostawcom urządzeń 
osiągnąć wiele istotnych korzyści 
technicznych i biznesowych. 

CZY WIESZ…? 
Jakie korzyści płynęłyby 
z zastosowania DTM w Twoim 
zakładzie?

ONLINE 
Sięgnij po dodatkowe informacje 
dotyczące inteligentnej  
produkcji i IIoT na stronie  
www.controlengineering.pl

Specyfikacja FDT 3.0 wspiera platformę FDT IIoT 
Server (FITS), która została zaprojektowana, aby 
umożliwić sprzedawcom automatyki napędza-
nie inteligentnych operacji produkcyjnych. FDT 
(IEC 62453) umożliwia integrację urządzeń i sie-

ci z  narzędziami inżynierskimi, takimi jak przemysłowe 
systemy sterowania (ICS) i systemy zarządzania aktywami. 
Zabezpieczenia FITS, serwery OPC Unified Architecture 
(UA) dostępu do danych technologii informacyjnych/ope-
racyjnych (IT/OT) oraz serwery internetowe dla mobilnego 
i  zdalnego dostępu umożliwiają prowadzenie jednolitych 
i  opartych na informacjach modeli biznesowych w  całym 
sektorze produkcyjnym. Kluczowym czynnikiem napę-
dzającym funkcjonalność inteligentnej produkcji FDT są 
systemy DTM (device type manager) pracujące w  nowym 

standardzie FDT 3.0. Przeznaczone do 
stosowania zarówno z  prostymi, jak 
i  złożonymi urządzeniami, FDT/DTM 
zawierają oprogramowanie, które defi-
niuje wszystkie parametry i możliwości 
zawarte w  każdym urządzeniu. DTM 
obejmuje wszystkie dane, funkcje i  re-
guły biznesowe specyficzne dla urządze-
nia, takie jak struktura urządzenia, jego 
możliwości komunikacyjne, wewnętrz-
ne zależności i struktura interfejsu czło-
wiek-maszyna (HMI). Standard FDT 
zawiera wiele typów DTM, takich jak 
DTM urządzenia, DTM interpretera, 
uniwersalne DTM, DTM komunikacyj-
ne i  DTM bramy. Te DTM zapewniają 
znormalizowany sposób komunikacji, 
wymieniając jednocześnie informacje 
niezależnie od producenta, typu urzą-
dzenia, systemu lub protokołu IT/OT, 

używanego w aplikacjach od małych środowisk biurowych 
po architektury serwerów/chmur obejmujących całe przed-
siębiorstwa. Obecne DTM automatycznie udostępniają dane 
o urządzeniach i informacje o ich stanie za pośrednictwem 
serwera OPC UA, ulokowanego na serwerze FDT używa-
nym w architekturze FDT 3.0, a zarządzanie aktywami moż-
na wdrożyć jako usługę w  chmurze w  ramach inicjatywy 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) lub Przemysłu 4.0. 
Architektura ta skraca drogę dla urządzeń automatyki, dzię-
ki czemu każda aplikacja wymagająca danych z  urządzeń 
może je pobierać z OPC UA za pośrednictwem DTM. FDT 
3.0 DTM uległy dalszej ewolucji dzięki przejściu na tech-
nologię Microsoft .NET Core oraz przeniesieniu interfejsu 
użytkownika (UI) na technologię sieciową, różnicując spo-
sób prezentacji informacji o urządzeniach związanych z ak-
tywami. Wykorzystanie technologii sieciowej pozwala na 
zastosowanie rozproszonych architektur opartych na serwe-
rach w celu zwiększenia komfortu użytkowania dzięki roz-
wiązaniom mobilnym i zdalnemu dostępowi. W odróżnie-
niu od DTM opartych na wcześniejszych standardach FDT 
1.2 lub FDT 2.0, w DTM FDT 3.0 zastosowano responsywne 
funkcje ekranu dotykowego jako część rozwoju HTML 5.0, 
które są obowiązkowe w przypadku korzystania z tabletów 
i smartfonów. Dzięki temu interfejs dla współczesnych urzą-
dzeń mobilnych jest integralną częścią środowiska DTM. 

Korzystanie ze zintegrowanego 
środowiska programistycznego 
Wraz z  wprowadzeniem standardu FDT 3.0, FDT Group 
stworzyła powiązane zestawy narzędzi wspólnych kompo-
nentów FDT 3.0 DTM, aby pomóc społeczności dostawców 
w szybkim rozpoczęciu rozwoju FDT za pomocą zintegro-
wanego środowiska programistycznego (IDE). Zaktualizo-
wane wspólne komponenty FDT 3.0 DTM pomagają zmi-
nimalizować wysiłek inżynierski, upraszczają certyfikację 

Systemy DTM wykorzystujące nowy standard FDT 3.0 umożliwiają inteligentną produkcję, stosując zestaw  
narzędzi dla wspólnych komponentów zintegrowanych w środowisku programistycznym (IDE) w celu 
zminimalizowania prac inżynierskich, uproszczenia certyfikacji DTM i skrócenia czasu wprowadzania 
produktu na rynek.

Inteligentna produkcja zaczyna się  
od DTM opartych na danych

Robert Hartmann i Dr. Michael Gunzert, CodeWrights

Device Type Manager (DTM) to specyficzny sterownik dla urządzenia polowego, który ma 
zapewnić płynną komunikację między poziomem systemu a urządzeniami polowymi w świecie 
FDT. DTM łączy wszystkie funkcje i dane urządzenia, czy to dla pojedynczego urządzenia 
obiektowego, modułu interfejsu, zdalnego systemu I/O, czy nawet całych rodzin urządzeń. 
FDT jest otwartym standardem integracji sieci i urządzeń automatyki przemysłowej, w ramach 
IIoT i PRZEMYSŁU 4.0 do łączności w całym przedsiębiorstwie. 
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DTM i  skracają czas wprowadzania produktu na rynek. 
Kiedy zestawy narzędzi wspólnych komponentów DTM 
zostały po raz pierwszy wprowadzone wraz ze standardem 
FDT 2.0, ich głównym celem była poprawa interoperacyjno-
ści. Funkcjonalność ta została rozszerzona w FDT 3.0, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu przez lata zdobywanej wie-
dzy, teraz zawartej w zestawie narzędzi. Ulepszenia wspól-
nych komponentów FDT dla standardu FDT 3.0 zwiększyły 
łatwość ich użycia przez programistów DTM. Rozszerzone 
możliwości będą korzystne dla firm, które chcą wyróżnić 
swoje produkty na tle konkurencji. Funkcje te mają na celu 
uwolnienie zespołów programistów DTM od konieczności 
skupienia się na profilach parametrów o wartości dodanej 
dla funkcji urządzenia, interfejsie użytkownika sieciowego 
i innych niestandardowych funkcjach aplikacji. 

Niezależność od platformy, 
bezpieczeństwo 
Ulepszone funkcje FDT obsługiwane przez wspólne kompo-
nenty FDT 3.0 DTM to niezależność od platformy, zaawan-
sowany interfejs WWW, automatyczna kompatybilność 
z OPC UA, dostosowana parametryzacja graficzna i bezpie-
czeństwo DTM. Ponieważ wspólne komponenty FDT 3.0 
DTM są niezależne od platformy – pozwalają rozwiązaniom 
opartym na FDT na funkcjonalność międzyplatformową 
i mogą być używane na wiodących platformach kompute-
rowych, takich jak Apple, Linux i Microsoft Windows. Ta-
kie podejście pozwala użytkownikom na zachowanie pre-
ferowanego środowiska do tworzenia oprogramowania dla 
urządzeń, zapewniając jednocześnie ujednolicone podejście 
do rozwoju. Ponadto wykorzystanie technologii sieciowej 
umożliwia obecnie stworzenie prawdziwie rozproszonej 
architektury poprzez oddzielenie interfejsu użytkownika 
od serwera. Klient, serwer i DTM mogą być hostowane na 
dowolnej platformie. Wspólne komponenty FDT 3.0 DTM 
są niezbędne do napędzania inicjatyw rozwojowych sku-
pionych wokół tworzenia modeli informacyjnych OPC UA. 
Dzięki tym narzędziom OPC UA jest automatycznie włącza-
ne dla DTM – co oznacza, że nie jest wymagane dodatkowe 
kodowanie lub dodatkowa praca. Wbudowana integracja 
OPC UA umożliwia publikowanie danych dla szerokiego 
zakresu celów. Dzięki temu użytkownicy końcowi otrzy-
mają nieszablonowe rozwiązanie, umożliwiające dostęp do 
informacji DTM i  udostępnienie ich aplikacjom opartym 
na chmurze. Standard FDT 3.0 i  jego wspólne komponen-
ty DTM wspierają bezpieczną procedurę wdrażania DTM, 
umożliwiając programistom pakowanie i  podpisywanie 
DTM oraz oferowanie klientom pewności, że zostały one 
przetestowane i certyfikowane przez FDT Group. Zaktuali-
zowane środki bezpieczeństwa zapewniają również pewne 
pochodzenie, dzięki czemu użytkownicy mogą być pewni 
źródła DTM i  wiedzą, że ich funkcjonalność nie została 
zmieniona przez osoby trzecie. 

Wdrażanie modeli biznesowych 
inteligentnych urządzeń
Z perspektywy biznesowej, standard FDT 3.0 umożliwia fir-
mom z branży automatyki wdrażanie modeli biznesowych 
DTM, które wykorzystują zalety ulepszonej interoperacyj-
ności, wbudowanej obsługi OPC UA, nowoczesnego inter-
fejsu Web UI, zapewniającego możliwości dostosowywania 
i dostępu mobilnego, usprawnionej certyfikacji DTM i funk-
cji repozytorium w chmurze oraz łatwiejszych narzędzi dla 
programistów, które pomagają skrócić czas wprowadzania 
na rynek inteligentnych produktów opartych na DTM.

Firmy korzystające ze wspólnych komponentów FDT 
3.0 DTM zauważą zmniejszenie kosztów i wysiłków zwią-
zanych z rozwojem i certyfikacją DTM, ponieważ wspólne 
komponenty zawierają tysiące linii wstępnie napisanego 
i  przetestowanego kodu, który zapewnia zgodność kodu 
bazowego DTM ze standardem FDT. Zestaw narzędzi uwal-
nia programistów DTM od konieczności pisania i  debu-

Rysunek 2. Komunikaty pomiędzy interfejsem użytkownika (UI) DTM a 
logiką biznesową są kodowane w formacie JSON. 

Rysunek 1. Interfejs FDT (DTM).  

Parametry urządzenia: 
•	 zakres	wartości,	
•	 dostęp	do	informacji,	
•	 	informacje	na	temat	 
kontekstu	danych,	

•	 wartości	odczytywanych	danych Dane I/O: 
•	 zakres	wartosci,	
•	 limity,	
•	 wejścia	I/O	w	użyciu

Typ urządzenia: 
•	 	identyfikacja	online

Typ urządzenia: 
•	 	informacje

Odnośniki do: 
•	 instrukcji,	
•	 dokumentacji	technicznej,	
•	 certyfikatów,	
•	 opisów	urządzeń...

Typ urządzenia: 
•	 	identyfikacja	offline

Dokumentacja dotycząca 
danych

DTM GUI

Konfiguracja sieci

Stan urządzenia: 
•	 wg.	NE107
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gowania ogromnych ilości własnego kodu. Nie muszą już 
stawać się ekspertami w  dziedzinie technologii FDT, lecz 
mogą skupić się na wzbogacaniu swoich produktów o  za-
awansowane funkcje. Łącząc wspólne komponenty FDT 3.0 
DTM z  profilami parametrów o  wartości dodanej, umoż-
liwiającymi unikalną funkcjonalność, zespoły programi-
stów mogą pracować nad rozwiązaniami dostosowanymi 
do indywidualnych potrzeb bez konieczności poznawania 
wszystkich technicznych niuansów specyfikacji FDT. Pliki 
pomocy wspólnych komponentów FDT 3.0 DTM zawierają 
instrukcje krok po kroku optymalizujące działania związane 
z tworzeniem DTM. 

Przykładowe DTM, zestaw wspólnych 
komponentów 
Ponadto programiści mogą korzystać z  przykładowych 
DTM FDT 3.0, które pokazują, jak korzystać z funkcji i moż-
liwości zestawu narzędzi wspólnych komponentów FDT 3.0 
DTM. Przykładowe DTM zawierają podstawowe funkcje, 
które programiści mogą zastosować jako punkt wyjścia do 
tworzenia DTM. Wspólne komponenty pomagają również 
dostawcom urządzeń, którzy chcą migrować z  istniejącą 
logiką FDT DTM 2.0 do obsługi aplikacji FDT 3.0. Jest to 
istotna korzyść dla organizacji, które przechodzą na techno-
logię FDT 3.0 i poszukują sposobów prezentowania infor-
macji DTM swoim klientom. Rozbudowany interfejs WWW 
w FDT 3.0 umożliwia otwieranie DTM w dowolnej przeglą-
darce, w tym na posiadanych przez pracowników pracują-
cych w terenie urządzeniach mobilnych. Aplikacje mobilne 
są konkretnym przykładem tego, gdzie siła FDT 3.0 DTM 
staje się istotna. Firmy mogą wykorzystywać standardową 
platformę mobilną technologii jako część swojej funkcjo-
nalności serwisowej, pomagając inżynierom w terenie roz-
wiązywać problemy dzięki pomocy zdalnej. Wspólne kom-
ponenty FDT 3.0 DTM umożliwiają również programistom 

uwzględnienie większości przypadków testowych występu-
jących w  procesie certyfikacji DTM, eliminując potrzebę 
testowania i weryfikacji własnych funkcji oprogramowania. 
Dzięki wstępnie napisanemu kodowi podstawowemu zgod-
ność jest włączana automatycznie i nie ma potrzeby przeglą-
dania specyfikacji FDT w celu wdrożenia kodu zgodności. 
Zamiast tego programiści mogą dostosowywać określone 
funkcje urządzenia i kod interfejsu użytkownika. Wspólne 
komponenty FDT 3.0 DTM pomagają również w tworzeniu 
plików manifestów i wykorzystują otwarty format pakietów, 
aby usprawnić dostarczanie pakietów DTM. Wszystkie cer-
tyfikowane FDT 3.0 DTM są zgodne z zaleceniem NAMUR 
NE-107, które mówi, że operatorzy potrzebują widoku pro-
cesu, w tym stanu oprzyrządowania w prosty i jednolity spo-
sób – niezależnie od urządzenia źródłowego – w celu wspie-
rania strategii konserwacji predykcyjnej. W związku z tym, 
DTM są kluczowym czynnikiem umożliwiającym działanie 
aplikacji mających na celu przeglądanie stanu urządzeń te-
renowych, a następnie usprawnienie procesów konserwacji. 

Solidne DTM, funkcje w chmurze 
i szybkość działania
Dzięki dostępności wspólnych komponentów FDT 3.0 DTM 
oraz ich zdolności do optymalizacji rozwoju standardowych 
i zgodnych DTM, dostawcy urządzeń mogą osiągnąć wiele 
istotnych korzyści technicznych i biznesowych. Po pierwsze 
mogą oni zapewnić generację solidnych DTM, spełniają-
cych oczekiwania klientów. Po drugie mogą wykorzystać 
ulepszenia technologiczne wspierające erę automatyki prze-
mysłowej z  połączonymi systemami czujników do chmu-
ry w  nowoczesnych zakładach przemysłowych. Wreszcie, 
mogą szybciej dostarczać DTM na rynek i w konsekwencji 
poprawić swoje wyniki finansowe. 

Robert Hartmann i Dr. Michael Gunzert, CodeWrights
� 

Rysunek 3. Proces rozwoju i certyfikacji FDT 3.0 DTM.
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John Clemons, Rockwell Automation i Maverick Technologies

Korzyści płynące z IIoT
Przemysłowy Internet Rzeczy to usprawniona automatyzacja, lepsze funkcjonowanie interfejsów człowiek-
-maszyna, systemów MES, ERP oraz inteligencja produkcyjna przedsiębiorstwa i zwiększone możliwości 
analityczne.

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa już od ja-
kiegoś czasu. Ludzie nazywają ją transformacją 
cyfrową, Przemysłem 4.0, digitalizacją lub po 
prostu inteligentną produkcją. Niezależnie od 
nazwy, wszystkie nowe technologie będące czę-

ścią tej rewolucji przynoszą realne korzyści ekonomiczne i po-
magają napędzać wzrost produkcji na całym świecie. Więk-
szość firm produkcyjnych już realizuje jakiś projekt z zakresu 
Przemysłu 4.0 lub planuje jego realizację w najbliższej przyszło-
ści. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), sztuczna inteligencja 
(SI), rozszerzona/wirtualna rzeczywistość (AR/VR), cyfrowe 
bliźniaki, cyfrowe wątki, chmury obliczeniowe i przetwarzanie 
brzegowe oraz wiele innych elementów stanowią część Prze-
mysłu 4.0, ale być może żaden z nich nie jest tak ważny jak IIoT. 
Dla wielu osób inteligentna produkcja i IIoT są niemal syno-
nimami. Kiedy mówi się o inteligentnej produkcji, można od 
razu zacząć mówić o IIoT. IIoT stał się wszechobecny w rozmo-
wach na temat inteligentnej produkcji i staje się wszechobecny 
w większości inteligentnych rozwiązań produkcyjnych. 

Korzyści z inteligentnej produkcji 
Jedną z największych zalet IIoT jest to, że może stanowić pod-
stawę dla szerokiej gamy inteligentnych rozwiązań produk-

cyjnych. Uczenie maszynowe (ML), AI, 
Big Data, analityka, systemy realizacji 
produkcji (MES), planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa (ERP), cyfrowe bliźnia-
ki, cyfrowe wątki i wiele innych aplikacji 
może być zbudowanych na fundamencie 
IIoT lub z niego korzystać. Kolejną dużą 
zaletą IIoT jest możliwość wykorzystania 
i  rozszerzenia istniejących technologii. 
Komunikacja maszyna-maszyna, czujniki 
i dane z czujników, automatyka i systemy 
sterowania to elementy IIoT, które istnie-
ją już od bardzo dawna. Do tego stopnia, 
że niektórzy twierdzą, że IIoT wcale nie 
jest takie nowe. IIoT łączy się również 
z systemami informatycznymi, takimi jak 
systemy MES i ERP, realizując transakcje, 
dostarczając dane, napędzając analitykę 
i wspierając widoczność w czasie rzeczy-
wistym. Ostatecznie prawdziwą zaletą 
IIoT jest wszystko powyższe. Zapewnia 
platformę komunikacyjną obsługującą 

szeroki zakres aplikacji IIoT. Wykorzystuje i maksymalizuje ist-
niejącą technologię, pracując jako rozwiązanie uzupełniające, 
a nie konkurencyjne. Wiąże się z dużymi systemami informa-
tycznymi, które większość firm już posiada. 

Podstawowe możliwości IIoT 
IIoT działa jako rodzaj oprogramowania pośredniczącego, za-
pewniając szkielet komunikacyjny pomiędzy urządzeniami, 
maszynami, sterownikami, bazami danych, systemami infor-
macyjnymi i  ludźmi. Podstawowe możliwości IIoT są wyko-
rzystywane do monitorowania, zarządzania i  utrzymaniem 
ruchu podłączonych urządzeń i maszyn. IIoT umożliwia rów-
nież przesyłanie dużych ilości danych (takich jak dane z czujni-
ków) w czasie zbliżonym do rzeczywistego do tych systemów 
i aplikacji, które ich potrzebują. Oznacza to, że IIoT jest podsta-
wowym interfejsem lub oprogramowaniem pośredniczącym 
pomiędzy prawie wszystkim, co znajduje się „na brzegu sieci”, 
czyli takimi komponentami, jak czujniki, urządzenia, maszyny 
i sterowniki oraz wszystkie aplikacje skierowane do użytkow-
nika, jak interfejs człowiek-maszyna (HMI), MES, ERP, inteli-
gencja produkcyjna przedsiębiorstwa (EMI) i analityka. Wiele 
platform i rozwiązań IIoT wykracza poza interfejs lub funda-
ment middleware i zapewnia bardzo zaawansowane możliwo-
ści gromadzenia danych, wizualizacji danych i ich analizy.

Niektóre platformy IIoT zapewniają również rozwiąza-
nia do wprowadzania alarmów i powiadomień, wbudowane 
interfejsy do systemów MES i ERP, możliwości publikowania 
danych oraz narzędzia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, 
analiz i raportowania. Jedną z najnowszych możliwości ofero-
wanych przez niektóre platformy IIoT jest możliwość publiko-
wania szerokiej gamy danych z czujników, urządzeń, maszyn 
i sterowników, wraz z ich kontekstem, do niemal dowolnego 
systemu zewnętrznego w celach analizy. Możliwości te są czę-
sto niezależne od aplikacji i  systemów i często pozwalają na 
asynchroniczne, oparte na komunikatach przetwarzanie i pu-
blikowanie zdarzeń. Wszystko to sprawia, że jest to doskonałe 
rozwiązanie pozwalające na uzyskanie potrzebnych danych 
bez konieczności ciągłego przeszukiwania danych w poszuki-
waniu zmian. 

Inteligentne obiekty ze sztuczną 
inteligencją 
Kolejną możliwością pojawiającą się w  niektórych nowych 
platformach IIoT są inteligentne obiekty SI. Inteligentne 
obiekty SI są wykorzystywane do hermetyzacji kluczowych 
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obiekty stosują sztuczną inteligencję 
w aplikacjach produkcyjnych.
Komplementarne technologie 
IIoT obejmują HMI, automatykę, 
sterowanie, MES. 

CZY WIESZ...?
Czy Twoje systemy automatyki stają 
się inteligentniejsze dzięki integracji 
Przemysłowego Internetu Rzeczy? 

ONLINE 
Więcej o inteligentnej produkcji 
można przeczytać na stronie 
www.controlengineering.pl/
category/hmi-scada/

http://www.controlengineering.pl/category/hmi-scada/
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aspektów produkcji i operacji maszynowych – receptur, kon-
figuracji, oprzyrządowania i  statusu – tworząc z  tych inteli-
gentnych obiektów SI obiektowy model danych SI. Model ten 
staje się następnie wspólny dla całego IIoT. IIoT wykorzystuje 
inteligentne obiekty SI do gromadzenia, a następnie zachowy-
wania kontekstu danych pochodzących z maszyn. Ponieważ 
IIoT i  inne systemy odkrywają i  wykorzystują inteligentne 
obiekty SI, ich kontekst może być tworzony lub zmieniany 
w dowolnym miejscu. Dzięki tej możliwości rozwiązania ed-
gecomputingowe stają się bardziej praktyczne i łatwiejsze do 
zintegrowania z  chmurą. W  końcu dane są już zamknięte 
w  inteligentnych obiektach SI i  dostępne za pośrednictwem 
IIoT. IIoT odkrywa inteligentne obiekty SI i powiązane z nimi 
zbiory danych, włącza ich bazowy model organizacyjny, ko-
rzysta z bazowych informacji i udostępnia obiekty SI, modele 
danych i dane wszystkim, którzy ich potrzebują, a wszystko to 
w czasie rzeczywistym. 

Technologie komplementarne 
Sporo osób uważa, że IIoT może zastąpić HMI, systemy kon-
troli nadzorczej i  akwizycji danych (SCADA), automatykę, 
sterowanie, MES, a może nawet część ERP. To nie jest jednak 
prawdą. IIoT nie ma na celu zastąpienia tych systemów. Nie 
jest z  nimi konkurencyjne, lecz komplementarne. Wyko-
rzystuje istniejące technologie, opiera się na nich i zapewnia 
różne możliwości, które nie są możliwe do osiągnięcia w ra-
mach jednej platformy. Jednym z powodów, dla których IIoT 
jest komplementarny z  innymi aplikacjami, w  szczególności 
z  systemami informatycznymi, jest ogólny kontekst. Pełne 
zrozumienie kontekstu i analiza danych, a  także dotarcie do 
przyczyn źródłowych konkretnych sytuacji, wymaga pełnej 
interpretacji sytuacji. IIoT nie zawsze ma dostęp do pełnego 
kontekstu. Niezależnie od tego, czy są to informacje o zamó-
wieniach, informacje o  klientach, informacje o  wysyłce lub 
odbiorze, informacje o  jakości, a  nawet informacje o  sprze-
daży, IIoT nie ma wszystkiego naraz. Producenci potrzebują 
systemów informatycznych, takich jak MES i ERP, aby dopeł-
nić IIoT w celu zapewnienia pełnego kontekstu dla każdego 
zdarzenia produkcyjnego. 

IIoT to nie sterowanie w pętli zamkniętej 
Innym powodem, dla którego IIoT jest komplementarny, jest 
to, że nie jest tak naprawdę zaprojektowany do optymaliza-
cji. Pomimo wszystkich swoich zalet nie jest w stanie zrobić 
wszystkiego – MES i ERP są nadal potrzebne. To samo do-
tyczy automatyki i  sterowania. IIoT nie jest zaprojektowany, 
by zapewnić sterowanie w zamkniętej pętli, która jest nadal, 
i  zawsze będzie, potrzebna w  produkcji. IIoT dostarcza da-
nych i kontekstu danych niedostępnych gdzie indziej, dzięki 
czemu automatyka i sterowanie mogą wykonywać swoje zada-
nia lepiej niż kiedykolwiek. Systemy automatyki i sterowania, 
a  także ludzie, którzy je projektują, mogą skoncentrować się 
na funkcjach wyższego rzędu, takich jak optymalizacja całego 

procesu produkcyjnego. Mogą również dalej optymalizować 
proces bez konieczności martwienia się o czujniki, urządze-
nia, maszyny i komunikację. To jest właśnie największa moc 
IIoT – sprawia, że automatyka i  sterowanie stają się o wiele 
bardziej wydajne. Dlatego właśnie automatyka i  sterowanie 
oraz IIoT są komplementarne, a nie konkurencyjne. IIoT sta-
nowi szkielet komunikacyjny dla czujników, urządzeń, ma-
szyn i  sterowników przemysłowych. Stanowi podstawę dla 
wszelkiego rodzaju aplikacji. Wykorzystuje i rozszerza istnie-
jącą technologię, maksymalizując jej wartość i trwałość. IIoT 
łączy się z systemami informatycznymi, takimi jak MES i ERP. 
IIoT wspiera inteligentne obiekty SI, dostarczając inteligent-
ne obiekty SI wraz z  ich modelem, danymi i kontekstem do 
każdego systemu, który tego potrzebuje. IIoT uzupełnia sys-
temy informatyczne, takie jak MES i ERP, dostarczając dane 
z czujników, urządzeń, maszyn i sterowników oraz zapewnia-
jąc kontekst danych. Być może najważniejsze jest to, że IIoT 
uzupełnia systemy automatyki i sterowania.

John Clemons jest starszym konsultantem  
w Rockwell Automation i Maverick Technologies 

� 

Cyberbezpieczeństwo 
jest ważnym 
czynnikiem 
przy integracji 
Przemysłowego 
Internetu Rzeczy 
z automatyką 
i innymi systemami 
fabrycznymi, jak 
pokazano na grafice 
z 2019 Automation 
Fair od Rockwell 
Automation.  
Dzięki: Mark T. Hoske, 
CFE Media and 
Technology
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John Clemons, MESA International

Wiele osób z branży produkcyjnej twierdzi, 
że jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji 
przemysłowej, a  inteligentna produkcja 
przyczynia się do powstawania potęgi 
gospodarczej. To, co większość z  nas 

widzi, to kolejne fale nowych technologii. Nie wiemy jednak, 
jak to wszystko ma do siebie pasować. MESA rozpoczęła 
opracowywanie nowego modelu inteligentnej produkcji, któ-
rego celem jest zapewnienie prostych i łatwych w użyciu reguł 
i nadanie definicji i  sensu wszystkiemu, co jest częścią inte-
ligentnej produkcji. Dennis Brandl, członek zespołu MESA 
tworzącego ten model, powiedział: „Większość ludzi nie rozu-
mie, jak to wszystko do siebie pasuje. Jest to naprawdę rozległy 

stan turbulencji, w którym prawie każdy 
kraj ma swój własny model inteligentnej 
produkcji. MESA przebija się przez cały 
ten szum i dostarcza kompleksowy mo-
del inteligentnej produkcji, który ludzie 
mogą poznać i zrozumieć, na czym pole-
ga inteligentna produkcja.” 

Cykle wytwarzania
Nowy model inteligentnej produkcji 
MESA to sposób na przyjrzenie się ope-
racjom produkcyjnym w  przedsiębior-
stwie i wgląd w cykle wytwarzania. Kon-
cepcja cykli jest kluczowa dla nowego 
modelu. Niezależnie od tego, czy chodzi 
o  cykl życia produktu, cykl życia akty-
wów, czy cykl życia personelu produkcyj-
nego, koncepcja cykli życia jest kluczem 
do zrozumienia pełnego obrazu operacji 
produkcyjnych oraz tego, jak inteligentna 
produkcja wpisuje się w ten obraz. Brandl 
wyjaśnia też pozostałe cele modelu Smart 
Manufacturing: „Zasadniczo będzie to 
sposób patrzenia na problem, aby ni-
czego nie przeoczyć. Ma on obejmować 

wszystko, co powinno być przedmiotem zainteresowania w tej 
przestrzeni. Pomoże ludziom zdecydować, co robić, pomaga-
jąc im zadawać trudne pytania i określić, czy naprawdę mają 
odpowiedzi, których potrzebują.” O  nowym modelu MESA 
o  nazwie Smart Manufacturing można myśleć jako o  liście 
kontrolnej na najwyższym poziomie, która ma zapewnić, że 
nikt nie pominie żadnej z kluczowych koncepcji. Firmy pro-
dukcyjne mogą korzystać z nowego modelu, mając pewność, 
że zajmują się wszystkimi kwestiami, zwłaszcza tymi, o któ-
rych jeszcze nie pomyśleli. Z kolei dostawcy mogą wykorzy-
stać nowy model, aby upewnić się, że dostarczają klientom 
wszystko, czego ci potrzebują.

Powody, dla których warto stworzyć 
model inteligentnej produkcji 
Niektórzy zapytają: „Dlaczego MESA to robi? Czy nie ma już 
wystarczająco dużo modeli?”. Tak, ma. Wiele modeli obejmuje 
już aspekty inteligentnej produkcji. Każdy z nich podchodzi 
do zagadnienia z określonego punktu widzenia. Nie wszyst-
kie te punkty widzenia są złe. Osoby niezaznajomione z kon-
ceptem mogą nie zdawać sobie sprawy, że to, co widzą, jest 
oparte na określonym punkcie widzenia. Jan-Christoph Galm, 
członek zarządu MESA w  branży EMEA, powiedział: „Ideą 
nowego modelu MESA dla Smart Manufacturing jest przede 
wszystkim przejrzystość. Ma być całkowicie bezstronny, bez 
wbudowanych uprzedzeń czy punktów widzenia na to, czym 
jest inteligentna produkcja. Ma zapewniać bezstronne spoj-
rzenie na wizję inteligentnej fabryki.” Model MESA stworzy 
ramy, które pomogą wszystkim mówić tym samym językiem 
i uzyskać bazę lub podstawy tego, czym jest inteligentna pro-

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
inteligentna produkcja 

MESA International opracowuje 
model produkcji o nazwie Smart 
Manufacturing.
Smart Manufacturing jest 
zaprojektowany w sposób neutralny 
i nie jest przeznaczony dla 
konkretnej branży.
Model zajmuje się również wpływem 
technologii na łańcuch dostaw, 
tworzeniem sieci, jak również innymi 
zagadnieniami. 

CZY WIESZ…?
Co jest dla Ciebie najbardziej 
istotnym elementem modelu 
inteligentnej produkcji?

ONLINE 
Więcej o inteligentnej produkcji 
można przeczytać na stronie  
www.controlengineering.pl

Właściwy model Inteligentnej produkcji może sprawić, że produkcja będzie wzorcem wydajności,  
a producenci podejmować będą lepsze decyzje.

Jak zbudować model inteligentnej  
produkcji?

 
Model MESA Smart Manufacturing 
pomoże wszystkim mówić tym samym 
językiem i zrozumieć koncepcję 
inteligentnej produkcji.
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dukcja. Jest to wspólny model i wspólny język. Ludzie, którzy 
go używają, zgadzają się co do tego, co jest czym w odniesieniu 
do inteligentnej produkcji.

Według Galma, nowy model MESA będzie praktyczny. 
Nikomu nie wyjdzie na dobre stworzenie kolejnego modelu 
MESA, z którego będą mogły korzystać tylko środowiska aka-
demickie. Model MESA będzie praktyczny, do wykorzystania 
przez wszystkich, od hali produkcyjnej do najwyższego szcze-
bla, od operacji przez inżynierię po IT i zarządzanie. Model 
MESA Smart Manufacturing będzie dostępny na każdym 
poziomie, ułatwiając jednocześnie nawigację od najwyższych 
do najniższych poziomów i z powrotem, tak aby ludzie rozu-
mieli, o co chodzi w koncepcie inteligentnej produkcji. Galm 
powiedział, że nowy model wywodzi się z  korzeni MESA: 
„MESA wyrosła na bazie Manufacturing Execution Systems, 
czyli MES, i nie zapomnieliśmy o  tym. Nowy model MESA 
będzie się skupiał na inteligentnej produkcji, ale tak jak MES 
jest kluczową częścią inteligentnej produkcji, tak MES będzie 
kluczową częścią nowego modelu MESA. Zapewni on nie tyl-
ko zrozumienie Smart Manufacturing, ale także zrozumienie 
MES, korzyści płynących z MES oraz tego, jak MES pasuje do 
Smart Manufacturing.”

Wypełnienie luki kompetencyjnej
Kolejnym celem modelu Smart Manufacturing jest wypełnie-
nie luki pomiędzy potrzebami indywidualnych użytkowników 
a różnymi instytucjami, które próbują zdefiniować Smart Ma-
nufacturing. Jeff Winter, ekspert w zespole MESA budującym 
nowy model Smart Manufacturing twierdzi, że jest to ogromna 
szansa na danie ludziom dodatkowych możliwości, ludziom, 
którzy faktycznie pracują nad projektami Smart Manufacturing 
dla swoich firm. Istnieje wiele modeli inteligentnej produkcji, 
a wiele z nich pomaga ocenić firmę na wysokim poziomie, pod 
kątem gotowości lub dojrzałości w zakresie inteligentnej pro-
dukcji. Ale wszystkie mają jedną zasadniczą wadę. Nie dają wy-
tycznych dla użytkownika, i nie nakłaniają do wykorzystania 
różnych technologii. Te modele nie są złe, ale problem polega 
na tym, że pomagają firmom tylko częściowo. Ideą nowego 
modelu MESA jest uzupełnienie tych modeli w celu zapewnie-
nia wskazówek dla firm i ich projektów, aby wiedziały, dokąd 
zmierzać i jak się tam dostać dzięki inteligentnej produkcji. 

Jak zastosować technologię Smart 
Manufacturing 
Nowy model pomoże ludziom zrozumieć, jak podejść do 
Smart Manufacturing i  jak Smart Manufacturing pasuje do 
ich działalności. Dzięki nowemu modelowi firmy będą mo-
gły wytyczyć ścieżkę do realizacji projektów, a ostatecznie do 

sukcesu inteligentnego wytwarzania. Będą mogły zobaczyć, 
na czym polega inteligentna produkcja, co należy zrobić i jak 
to wszystko wpływa na inne części firmy. Winter powiedział: 
„Problem z tymi wszystkimi modelami polega na tym, że po 
prostu nie uwzględniają one technologii. Na przykład techno-
logia cyfrowego bliźniaka jest bardzo ciekawa i oferuje spore 
możliwości i korzyści. Ale modele te nie wyjaśniają, czym ona 
jest, kiedy jej używać, kiedy nie używać, gdzie pasuje i dlacze-
go zwykle jest stosowana. Modele nie wyjaśniają, jakie ko-
rzyści biznesowe są osiągalne, jakie są warunki wstępne jego 
zastosowania, jakie wyzwania stoją przed ich zastosowaniem 

i  co jest naprawdę potrzebne, aby z  powodzeniem wdrożyć 
daną technologię. A  to tylko jeden przykład. Wszystkie te 
modele mają braki, ponieważ nie odpowiadają na pytania do-
tyczące technologii – tych samych technologii, które przecież 
napędzają inteligentną produkcję.” Neutralny model Smart 
Manufacturing odnosi się do tych pytań dotyczących techno-
logii, zapewniając wskazówki potrzebne do zrozumienia kie-
dy, gdzie i dlaczego używać tych nowych technologii. Winter 
twierdzi, że nowy model będzie zajmował się wpływem tych 
technologii na wszystkie inne obszary przedsiębiorstwa, takie 
jak łańcuch dostaw, produkcja, sieci, bezpieczeństwo cyberne-
tyczne, zarządzanie danymi, szkolenia, personel itd. Ponieważ 
wszystkie te technologie mają tak duży wpływ na firmę jako 
całość. Należy to wiedzieć, zanim przystąpimy do realizacji 
jednego z  podobnych projektów. Zasadniczo, nowy model 
MESA wskazuje kroki potrzebne do wdrożenia technologii 
i ostatecznie odniesienia sukcesu z technologiami. Ponieważ 
technologie te wymagają pewnego poziomu dojrzałości, firmy 
muszą zdobywać wiedzę i dążyć do ciągłego rozwoju. Innymi 
słowy, w przypadku inteligentnej produkcji jest podobnie jak 
z innymi rzeczami w życiu – musimy nauczyć się raczkować, 
zanim zaczniemy chodzić, a chodzić, zanim zaczniemy biegać. 
Żadna z  wymienionych technologii nie jest jednak magicz-
nym remedium na problemy produkcji, i należy pamiętać, że 
mogą one nie przynieść założonych korzyści wówczas, gdy fir-
ma i ludzie je implementujący nie są kompetencyjnie dojrzali 
do wdrażania konceptu inteligentnej produkcji.

John Clemons, MESA International
� 

 
Neutralny model Smart Manufacturing 
zapewnia wskazówki stosowania różnych 
technologii.
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Wsparcie użytkowników końcowych  
przez systemy otwarte
Użytkownicy końcowi mówią głośno o potrzebie posiadania otwartych systemów, a dostawcy automatyki 
odpowiadają na to dostarczaniem systemów zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemy-
słu opublikowało niedawno raport na temat transfor-
macji cyfrowej (DX) zatytułowany: „Przezwyciężenie 
problemów IT roku 2025 i główny rozwój DX”, który 
wskazał przestarzałe systemy informatyczne (IT) jako 
główną przeszkodę utrudniającą transformację. Prze-

szkody związane ze starszymi systemami nie ograniczają się 
do systemów IT; starsze systemy automatyki i  monitorowa-
nia również są problematyczne. Raport przewidywał różne 
problemy, takie jak powstawanie „czarnych skrzynek” z  po-
wodu przestarzałości technologicznej, odejścia na emerytu-
rę projektantów systemów oraz inne ograniczenia związane 
z wprowadzaniem nowych technologii. (Zastosowanie „czar-
nej skrzynki” z zastrzeżonym sprzętem i oprogramowaniem 
wewnątrz może tymczasowo rozwiązać kilka problemów, ale 
może stworzyć plątaninę niekompatybilnych technologii). Po 
wprowadzeniu systemów automatyki oczekuje się, że pozosta-

ną one w ciągłym użyciu przez 20 lub 30 
lat, co utrudnia ich modernizację lub wy-
mianę. Biorąc pod uwagę te okoliczności, 
zadanie dostawcy systemu automatyki 
lub rozproszonego systemu sterowania 
(DCS) może być postrzegane jako dostar-
czanie najnowszej technologii bez ryzyka 

zakłócenia operacji, co wymaga bardziej otwartych systemów. 
W  świecie dzisiejszych technologii otwartość oznacza stan-
daryzację specyfikacji i projektowania oraz wynikającą z tego 
eliminację niestandardowej integracji poprzez wykorzystanie 
standardowych i otwartych interfejsów. W przypadku zarów-
no zamkniętej, jak i częściowo otwartej automatyki dostawcy 
DCS często spełniali oczekiwania użytkowników końcowych 
poprzez integrację zastrzeżonych produktów w  kompletne 
systemy. Sprzedawcy kładli nacisk na zróżnicowanie cech, 
jednocześnie rozwijając produkty w  celu uzyskania spójnej 
i  stabilnej wydajności. Przez cały czas systemy te stopniowo 
dostosowywały się do standardów międzynarodowych, czę-
sto wykorzystując istniejącą komercyjną technologię „z pół-
ki”, aby sprostać wymaganiom rynku. Do tej pory ewolucja 
ta postępowała nie tylko dzięki własnemu rozwojowi, ale 
także dzięki wykorzystaniu dostępnych na rynku produktów 
ogólnego przeznaczenia. Aby uzyskać przewagę, producenci 
uczestniczyli w  opracowywaniu standardów i  przejmowali 
inne firmy. W celu zapewnienia korzyści dla użytkowników 
końcowych pojawiła się walka o  wzmocnienie pozycji ryn-
kowej i  portfolio produktów. Jednocześnie niektóre funkcje 
zostały ustandaryzowane, umożliwiając połączenie urządzeń 
polowych z różnymi systemami, co dało użytkownikom pew-
ną swobodę poprzez eliminację zależności tylko od jednego 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
integracja systemów, standardy 
sieci przemysłowych 

Systemy sterowania w coraz 
większym stopniu opierają 
swoje działanie na otwartych 
technologiach, ponieważ standardy 
często się zmieniają, a wszystko 
zaczyna się ze sobą łączyć. 
Wiele standardów jest neutralnych 
w stosunku do dostawców, 
co pozwala użytkownikom na 
większą swobodę w zakresie sieci 
przesyłowych. 
Współpracujący serwer 
informacyjny (serwer CI) stanowi 
opcję otwartego systemu dla 
użytkowników i odciąża personel 
zakładu. 

CZY WIESZ…?
Jakie wyzwania lub problemy 
mogą się pojawić podczas pracy 
z przemysłowymi protokołami 
sieciowymi?

ONLINE 
www.controlengineering.pl

Rysunek 1. Rozproszone systemy 
sterowania (DCS) ewoluowały, aby 
sprostać potrzebom użytkowników 
końcowych. Stają się one coraz 
bardziej otwarte. Grafika: Yokogawa
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dostawcy. OPC Classic (DA, A&E, HDA), Foundation Field-
bus, ISA100 Wireless i  inne międzynarodowe standardowe 
protokoły komunikacyjne stały się siłą napędową zwiększającą 
wartość systemów. W rezultacie wielu dostawców systemów 
DCS postrzega siebie jako integratorów systemów świadczą-
cych usługi firmom będącym użytkownikami końcowymi, 
a nie jako producentów zastrzeżonych linii produktów. 

Standardy umożliwiające tworzenie 
otwartych systemów automatyki 
Systemy częściowo otwarte odgrywały pewną rolę w zaspoka-
janiu potrzeb użytkowników końcowych, ale z czasem zostały 
zastąpione przez nowsze systemy, które często były aktualizo-
wane. Ta ewolucja była konieczna, aby wspierać użytkowni-
ków końcowych i zaadaptować technologie, takie jak systemy 

operacyjne ogólnego przeznaczenia, komunikacja Ethernet, 
wirtualizacja i  inne (rys. 1). Jednak rynek się zmienił i  ten 
układ ma swoje ograniczenia. Sprzedawcy mogą być zmusze-
ni do przejścia od integracji swoich systemów do rozwijania 
działalności użytkownika końcowego przy współpracy z  in-
nymi firmami sprzedającymi, z  których niektóre mogą być 
bezpośrednimi konkurentami. Aby poradzić sobie z tą zmia-
ną paradygmatu, pojawiła się sieć firm tworzących ekosystem 
biznesowy. Do reprezentatywnych organizacji zajmujących się 
standardami technologicznymi i rozwojem przemysłu należą 
NAMUR (niemiecka grupa użytkowników systemów automa-
tyzacji przemysłu procesowego) oraz Open Process Automa-
tion Forum (OPAF), grupa zajmująca się rozwojem otwartych 
systemów automatyzacji procesów (O-PAS). 

Otwarta architektura 
NAMUR (NOA) i  OPAF poświęcają dyskusje systemom, 
które są neutralne w  stosunku do dostawców, co oznacza, 
że mogą w  każdej chwili pomieścić urządzenia i  funkcje 
z  najnowszą technologią, przy czym zgodne systemy będą 
nadal wykorzystywać istniejące aplikacje oprogramowania. 
W przypadku NOA niezależna domena o nazwie „monito-
rowanie i optymalizacja” jest przygotowywana oddzielnie od 
istniejących systemów, aby bezpośrednio pozyskiwać dane 
z  nowych czujników (takich jak wibracje, dźwięk, korozja, 
poziom gazów), robotów, dronów i innych urządzeń. Ponad-
to standard komunikacyjny OPC UA z OPC Foundation jest 
wykorzystywany do pozyskiwania danych z istniejących sys-
temów w celu zaawansowanej kontroli, analizy i diagnostyki. 
W zakresie środków bezpieczeństwa podejście to jest bardzo 
podobne do projektowania stref zalecanego przez IEC62443 
(bezpieczeństwo systemu sterowania), ułatwiając projektowa-
nie i utrzymanie systemu. OPAF promuje wiele z tych samych 
idei, opowiadając się za niezależnością od istniejących sys-
temów. Sieci systemów rdzeniowych opracowane przez do-

Rysunek 2. Zgodność ze standardami obejmuje proces 
certyfikacji.

Rysunek 3. OPC UA zawiera 
modele i rozszerzenia 
zapewniające standaryzację 
i możliwość dostosowania  
do potrzeb klienta. 

Rozszerzenia dla dostawców:

Model informacyjny:

Wbudowany model informacyjny:

Model OPC UA Meta

Informacje zastrzeżone
obszar kompetencji

Informacje związane 
z branżą
obszar współpracy

Dzielenie się informacją 
podstawowe elementy 
modelowania

Zasady tworzenia 
informacji 
definiowanie modelu
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stawców są krytyczne, ponieważ są obecnie używane w wielu 
zakładach produkcyjnych i są godne zaufania pod względem 
bezpieczeństwa i stabilności. Jednakże jeśli chodzi o wprowa-
dzanie nowych technologii niezbędnych do rozwoju systemu, 
sieci te mogą stać się barierami, a w przyszłości mogą utrud-
niać wdrażanie rozwiązań korzystnych dla użytkowników 
końcowych. Ponadto konieczne są ciągłe działania w  celu 
rozwiązywania potencjalnych przyszłych problemów z  bez-
pieczeństwem, czyli obszaru, w którym oryginalne specyfika-
cje tych sieci mogą stanowić ograniczenia. OPC UA i Profinet 
zaznaczają swoją obecność jako podstawowe sieci systemowe 
i przyciągają uwagę jako zdolne sieci zgodne z międzynaro-
dowymi standardami. Porzucając konwencjonalne myślenie, 
dostawcy DCS mogą przejść od rozwoju systemów zastrze-
żonych do korzystania z  komercyjnie dostępnego oprogra-
mowania i sprzętu. W rezultacie firmy mogą współpracować 
przy rozwiązywaniu problemów użytkowników końcowych, 
jednocześnie wykorzystując swoje wewnętrzne atuty. Bieżące 
dyskusje OPAF na temat wymagań dotyczących architektu-
ry obejmują interoperacyjność, modułowość, zgodność ze 
standardami, zgodność ze standardami bezpieczeństwa oraz 
skalowalność. Wszystkie te cechy są niezbędne dla otwar-
tości i wymagają ciągłego wysiłku. Co więcej, sugerują one, 
że budowanie relacji będzie miało kluczowe znaczenie dla 
firm pełniących różne role. Atrybuty te podkreślają potrzebę 
stworzenia ekosystemu biznesowego, który sprzyja współ-
pracy pomiędzy użytkownikami końcowymi, integratorami 
systemów, sprzedawcami i dostawcami usług. W świecie za-

mkniętych systemów wystarczyło dbać o własne produkty, ale 
otwarty świat wymaga integracji, niezależnie od producenta. 

Wyzwania i rozwiązania związane 
z systemami otwartymi
Otwartość jest atrakcyjna dla użytkowników końcowych i na-
turalne jest, że mają oni chęć budowania systemów elastycznych 
na tyle, że to użytkownik będzie decydował o tym, jak będzie 
wyglądał ich rozwój. Dla dostawców systemów DCS ważne 
będzie nie tylko wprowadzenie na rynek produktów spełniają-
cych standardy, ale także podjęcie decyzji o tym, jak budować 
ekosystem biznesowy i jak w nim uczestniczyć. Istotne będzie 
również wykorzystanie oprogramowania działającego na ist-
niejących systemach. Dostawcy powinni rozważyć te kwestie 
podczas dalszego rozwoju systemu. W przyszłości wymagane 
będzie wsparcie dla międzynarodowych standardów, środków 
bezpieczeństwa i  interoperacyjności systemów. Z punktu wi-
dzenia integracji systemów konieczne jest zachowanie zgodno-
ści z międzynarodowymi standardami i uzyskanie certyfikatu 
od niezależnej jednostki certyfikującej. Firmy powinny zapew-
nić zgodność swoich produktów systemowych z  normami 
IEC62443 (bezpieczeństwo systemu sterowania) i  IEC62541 
(OPC UA) i kontynuować te działania w przyszłości. 

Środki bezpieczeństwa 
Producenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów 
zawartych w IEC62443, a w szczególności do uzyskania cer-
tyfikatów ISASecure SDLA i CSA. Norma IEC62541 (OPC 

Rysunek 4. 
Współpracujący 

serwer firmy 
Yokogawa zapewnia 
architekturę systemu 

automatyki zgodną 
z międzynarodowymi 

standardami.
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UA) również wspomina o środkach bezpieczeństwa, skupia-
jąc się głównie na komunikacji. Dotyczy ona uwierzytelnia-
nia i szyfrowania w celu zapewnienia integralności, poufno-
ści i dostępności danych, aby zapobiec wyciekom informacji 
– nawet w przypadku wykrycia spoofingu, fałszerstwa lub 
podsłuchu. 

Interoperacyjność systemu, modele 
automatyki
W  odniesieniu do interoperacyjności systemu, NOA i  OPA 
popierają standaryzację modeli informacyjnych i rozwój mo-
delu informacyjnego NAMUR Open Architecture oraz mo-
delu informacyjnego O-PAS poprzez wykorzystanie OPC UA 
Meta Model i  Built-In Information Model, oraz IEC 62814 
(Automation ML), wraz z  innymi elementami określonymi 
w IEC62541. Z OPC UA i standardem AutomationML moż-
liwe jest ujednolicenie różnych reguł i struktur danych, które 
przekazują te same informacje w  różnych formatach. W  tej 
chwili AutomationML jest obsługiwany jako część modelu 
informacyjnego specyfikacji towarzyszącej OPC UA, więc 
wspieranie modelu informacyjnego OPC UA jest priorytetem 
(rys. 3). 

Wsparcie dla otwartych standardów 
Otwartość, którą popierają NOA i OPAF, ma na celu włączenie 
najnowocześniejszej technologii bez zakłócania istniejących 
systemów. Serwer CI (ang. collaborative information server) 
może stanowić opcję otwartego systemu dla użytkowników 
(rys. 4). Koncepcje stojące za serwerem CI to integracja po-
zioma i  pionowa, integracja rozległych obszarów, operacje 
oszczędzające pracę i inne innowacyjne rozwiązania. Stanowią 
one zintegrowaną funkcję operacyjną łączącą wszystkie kom-
ponenty automatyki, systemy i urządzenia w zakładach i  fa-
brykach, ułatwiając zarządzanie pozyskanymi danymi i  wy-
nikającymi z nich informacjami. Jako podstawowe protokoły 
komunikacyjne serwer CI obsługuje przemysłowe standardy 
komunikacyjne OPC UA (funkcje klient/serwer i  wydawca/
subskrybent), transport telemetryczny z  kolejkowaniem ko-
munikatów (MQTT) oraz łączność z  otwartą bazą danych. 
MQTT jest optymalnym standardem komunikacyjnym dla 
wdrożeń Internetu Rzeczy (IoT), gdzie pomiędzy urządzenia-
mi wymieniane są różnorodne dane i  informacje. Konwen-
cjonalne systemy automatyki były głównie ukierunkowane 
na dane procesowe (temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom 
itp.). Możliwe stało się jednak pozyskiwanie danych z  urzą-
dzeń i systemów sterujących różnorodnym sprzętem i instala-
cjami, co daje możliwość centralnego zarządzania wszystkimi 
danymi i informacjami dotyczącymi zakładu. Dzięki zastoso-
waniu specyfikacji standardu modelu informacyjnego OPC 
UA, pozyskane dane nie są już zależne od konkretnych syste-
mów, a  tryb informacyjny specyfikacji towarzyszących OPC 
UA może być wykorzystany do tworzenia informacji o war-
tości dodanej. 

Przyszłość rozwoju automatyki otwartej 
W miarę jak otwartość postępuje wraz z rozwojem informa-
tyki, oczekiwania wobec systemów automatyki rozszerzają 
się z bezpieczeństwa i stabilności na zwiększoną rentowność 
poprzez wydajne działanie. Oznacza to reagowanie na szybkie 
zmiany rynkowe, optymalizację kosztów, podnoszenie jakości 
i wydajności operacyjnej oraz wprowadzanie innych uspraw-
nień. Aby osiągnąć te cele, ważne jest, aby dane rozproszone 
w całym zakładzie były przekazywane jako istotne informacje 
do odpowiedniego personelu. Serwer CI digitalizuje powiąza-
nia pomiędzy wszystkimi typami danych. Tworząc globalny 
model informacyjny dla operacji w zakładzie i powiązanych 
z nimi danych, może on zapewnić cyfrowe i bliźniacze środo-
wisko (rys. 5). W zakładach wykorzystujących technologie cy-
frowe operacje są wspierane przez automatyzację cykli danych, 
w ramach których dane są gromadzone i przechowywane na 
miejscu, a następnie analizowane, modelowane i wykorzysty-
wane do usprawnienia operacji i podejmowania decyzji biz-
nesowych. Wdrożenie serwera CI odciąża personel zakładu, 
który w przeciwnym razie musiałby wdrażać niestandardowe 
rozwiązania lub uciekać się do działań ręcznych. Tego typu 
produkty współpracują z systemami otwartymi, zapewniając 
rozwiązania coraz częściej wymagane przez użytkowników 
końcowych. 

Masaru Yamazaki, kierownik ds. planowania działalności 
i produktów systemowych, Yokogawa Electric Corp. 

Wataru Nakagawa, kierownik ds. marketingu produktów 
systemowych, Yokogawa Electric Corp.

� 

Rysunek 5. Serwer CI firmy Yokogawa ujednolica zbieranie, przechowywanie  
i rozpowszechnianie danych w całym zakładzie lub przedsiębiorstwie.
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HMI/SCADA

Jim Meyers, Inductive Automation

Czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu    systemów HMI/SCADA
Podczas projektowania systemów HMI/SCADA istnieje potrzeba analizy możliwości użytkowników, poziomu 
umiejętności, planów na przyszłość, potrzeb interesariuszy oraz innych elementów. W tym artykule znajdziesz 
porady integratora systemu i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące integracji i projektowania 
systemów SCADA.

Istnieje wiele zagadnień, które należy wziąć pod uwa-
gę podczas projektowania sprzętu i oprogramowania 
dla interfejsu HMI oraz systemu kontroli nadzorczej 
i akwizycji danych (SCADA). Zrozumienie podstawo-
wych zasad i odpowiednich standardów jest kluczowe 

dla działania tych systemów, ale istnieje również wiele pośred-
nio związanych z systemami czynników, które również należy 
wziąć pod uwagę. Należą do nich standardy firmy, możliwo-
ści użytkowników, poziomy umiejętności, potrzeby proceso-
we, plany na przyszłość oraz integracja z innymi systemami. 
Pomocna może okazać się znajomość odpowiednich praktyk 
zawodowych. Pierwszym ważnym krokiem jest identyfikacja 
standardów własnej firmy. Standardy branżowe i  regulacje 
są ważne, ale firmy mogą również czerpać korzyści z posia-
dania własnych standardów. – Firmy, które chcą usprawnić 
swoje systemy, powinny pomyśleć o  określeniu wewnętrznych 
standardów – twierdzi Kent Melville, kierownik ds. inżynierii 

aplikacji w firmie Inductive Automation, twórcy przemysło-
wej platformy aplikacyjnej Ignition. – Jeśli organizacje poświę-
cą czas na zdefiniowanie własnych standardów, pozwoli im 
to upewnić się, że używają protokołów, które naprawdę chcą 
wdrożyć, typu sprzętu, który chcą wdrożyć, i tak dalej. 

Standardy firmowe do projektowania 
systemów SCADA 
Posiadanie standardów ułatwia organizacji trzymanie się 
swojego planu i  niepodejmowanie złych decyzji. Jak twier-
dzi Melville, czasami może być trudno utrzymać standardy, 
ponieważ wiele prac wykonuje się za pośrednictwem dostaw-
ców. Instalowanie zastrzeżonego sprzętu i  oprogramowania 
może sprawić, że wprowadzanie zmian w późniejszym cza-
sie będzie dla firm nieopłacalne. Ponieważ różne zastrzeżone 
systemy nie mają wzajemnej komunikacji, firmy nie zawsze 
wiedzą, jak wpłynie to na produkcję, jeśli konieczna będzie 
zmiana. – Ludzie naprawdę muszą wziąć odpowiedzialność 
za swoje systemy i  nie pozwolić, aby warunki dyktowali im 
sprzedawcy – powiedział Melville. – Utrzymanie własnych 
standardów dla sterowników PLC, protokołów, struktur da-
nych i innych elementów często sprowadza się do dwóch opcji. 
Po pierwsze, można wybrać rozwiązanie firmowe, w  którym 
producent zapewnia wszystko. Można też współpracować 
z firmami, które wspierają otwarte standardy. Dzięki takiemu 
otwartemu podejściu, nawet jeśli mówimy o różnych firmach, 
wszystkie ich produkty komunikują się ze sobą i dobrze ze sobą 
współpracują. 

Inteligentne standardy SCADA i HMI
Jeśli współpracujesz z  integratorem systemu, wyjaśnienie 
standardów z góry ułatwi zrozumienie ogólnych celów, jakie 
chcecie osiągnąć. – Widzieliśmy pełne spektrum standardów 
– powiedział Davin McDougall, lider jednostki biznesowej 
w Brock Solutions, który realizował projekty na całym świe-
cie w różnych branżach. – Widzieliśmy brak standardów, słabe 
standardy – co może być gorsze niż brak standardów – aż po 
standardy światowej klasy. Kiedy standardy są właściwe, na-
zywamy je „akceleratorami”. Każdy chce przyjąć i zainwesto-
wać w akceleratory, ponieważ dzięki nim sprawy idą szybciej. 

Stworzenie własnych standardów wewnętrznych organizacji jest pierwszym 
właściwym krokiem.  Zdjęcia: Inductive Automation 
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Czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu    systemów HMI/SCADA
McDougall opisał projekt, w którym standardy odegrały klu-
czową rolę i przyniosły duże korzyści klientowi. – Ich model 
operacyjny opiera się na wdrożeniu praktycznych i skutecznych 
standardów w całej organizacji – powiedział. – Na przykład 
w sterownikach można znaleźć standardowe instrukcje doda-
wania funkcji, definiowane przez użytkownika typy danych, 
konwencje nazewnictwa znaczników, struktury programów 
i  listę ogólnych parametrów konfiguracji. Znormalizowano 
również sprzęt i infrastrukturę. W systemach SCADA szablony 
interfejsów HMI, sposoby łączności, nagłówki/stopki ekranów, 
ogólna nawigacja, czcionki i ich rozmiar są ustandaryzowane. 
Tak więc bez względu na to, gdzie jesteś w przedsiębiorstwie, 
dany silnik jest sterowany w ten sam sposób, przez ten sam kod 
i  wygląda tak samo dla operatora. Dla technika utrzymania 
ruchu rozwiązywanie problemów z uszkodzonym silnikiem jest 
takim samym procesem w każdym miejscu w przedsiębiorstwie. 

Operatorzy, integratorzy, kierownicy, 
informatycy
Rozważając potrzeby procesowe, należy całościowo spojrzeć 
na wszystkie komponenty w projekcie. Najlepiej zawsze my-
śleć o systemie jako o całości. – Przy wprowadzaniu kontroli 
naprawdę dobrze jest wziąć przykład z działu IT – mówi Mel- 
ville. – Dział IT kładzie duży nacisk na wymagania systemu 
i upewnia się, że wszyscy interesariusze są zaangażowani. In-
teresariusze to wszyscy, których dotyczy projekt – operatorzy, 
integratorzy, nadzorcy, zespół IT, który musi go wspierać, oraz 
kadra kierownicza wyższego szczebla, która chce zobaczyć wy-
niki pomiarów. Każdy, kto ma udział w procesie, powinien być 
zaangażowany w definiowanie wymagań. Należy jednak nadać 
odpowiednią wagę wkładowi każdej grupy. Na przykład ope-
rator, który korzysta z  systemu każdego dnia, powinien mieć 
dużo do powiedzenia w  dyskusji. McDougall widzi również 
dużą wartość w  uzyskiwaniu wkładu od interesariuszy. – 
Myślę, że ważne jest, aby zaangażować interesariuszy w cały 
projekt – powiedział. – Wszyscy interesariusze muszą być za-
angażowani w zbieranie wymagań, projektowanie, budowanie, 
testowanie, przekazywanie do eksploatacji i  utrzymywanie 

projektów. A „wszyscy interesariusze” to często inżynieria, IT, 
jakość, konserwacja, eksploatacja, finanse oraz partnerzy, tacy 
jak integrator systemów i dostawcy technologii. Gdy tylko za-
pomnimy o  którymś z  interesariuszy, profil ryzyka projektu 
znacznie wzrasta. 

Możliwości HMI i SCADA 
Pytania, które należy sobie zadać, to między innymi: W jaki 
sposób ludzie będą wchodzić w interakcje z systemem? Jaki 

Praca z otwartymi 
standardami 

zapewnia dużo 
większą kontrolę 

nad procesem.

Przed przystąpieniem do projektowania HMI/SCADA należy rozważyć 
potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. 

 
Firmy, które chcą usprawnić swoje systemy, powinny pomyśleć o określeniu 
wewnętrznych standardów. Jeśli organizacje poświęcą czas na zdefiniowanie 
własnych standardów, pozwoli im to upewnić się, że używają protokołów, które 
naprawdę chcą wdrożyć, typu sprzętu, który chcą wdrożyć, i tak dalej. 
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HMI/SCADA

jest ich poziom doświadczenia? – Na hali produkcyjnej naj-
ważniejszy jest zwykle operator, który widzi system na ekra-
nie i potrzebuje informacji szybko – powiedział Melville. – To 
może być osoba, która wykonuje tę pracę od 20 lat. Taka oso-
ba będzie potrzebowała czegoś, co dobrze zna. Jeśli nowy sys-
tem jest zbyt odmienny od tego, do czego jest przyzwyczajony, 
może nie nauczyć się go prawidłowo obsługiwać lub jego ob-

sługa może być dla niego frustrująca. Jest 
do balansowanie na krawędzi, ponieważ 
chcesz korzystać z nowych technologii, ale 
nie chcesz, aby rzeczy były odmienne od 
dotychczasowych. Ponadto firmy muszą 
przyjrzeć się danym na temat różnorod-
ności „historii użytkowników” w  orga-
nizacji. – Dla operatora, który musi szyb-
ko zidentyfikować, czy coś działa zgodnie 
z parametrami czy nie, prawdopodobnie 
chcesz użyć grafiki o wysokiej wydajno-
ści – powiedział Melville. – Przy takim 
podejściu rzeczy działające normalnie 
są w  skali szarości, a  jaśniejsze kolory 
są używane dla rzeczy wymagających 
natychmiastowej uwagi, aby pokazać 
rzeczy, które są poza specyfikacją. Trze-
ba też myśleć o możliwościach operatora 
i o tym, na co pozwala mu dana praca. 
Innymi słowy, ile czasu ma on lub ona 
na interpretacje ekranów systemu? Jest 
to czynnik, który należy wziąć pod uwa-
gę. W przypadku kierowników lub osób 

na poziomie C po stronie biznesowej historia użytkownika 
jest inna. Ludzie na takich stanowiskach mają więcej czasu 
na analizę tego, co widzą. Mogą poświęcić czas na dogłębną 
interpretację danych, aby na ich podstawie podjąć decyzje. 
Informacje mogą być zatem bardziej złożone i  mieć więcej 
szczegółów niż w  przypadku panelu na hali produkcyjnej. 
Każda grupa docelowa jest inna, a  jeśli projektujesz coś tyl-
ko dla jednego interesariusza, nie zapewnisz wszystkim tego, 
czego potrzebują.

Integracja panelu HMI współpracującego 
z urządzeniami mobilnymi
Melville powiedział również, że firmy mogą chcieć stoso-
wać panele współpracujące z urządzeniami mobilnymi. Na 
przykład kadra kierownicza może chcieć zobaczyć dane na 
urządzeniu mobilnym. Trudniej jest dostosować projekt 
desktopowy do urządzenia mobilnego, niż najpierw zapro-
jektować go dla urządzenia mobilnego. Jeśli trzeba zaprojek-
tować interfejs HMI dla urządzeń mobilnych, najlepiej wie-
dzieć o tym z wyprzedzeniem. – Ogólnie rzecz biorąc, kiedy 

Różne rodzaje interfejsów graficznych i zestawy danych powinny być 
dostarczane różnym grupom użytkowników. 

Doświadczenie i poziom umiejętności operatorów 
powinny być uwzględnione w równaniu.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
projekt HMI, SCADA, standardy 
dotyczące interfejsów HMI 

Standardy firmowe pomagają 
w projektowaniu systemów SCADA. 
Rozważ systemy HMI i SCADA 
z obsługą urządzeń mobilnych 
i zintegruj je z potrzebnymi 
systemami. Poznaj odpowiedzi na 
siedem najczęściej zadawanych 
pytań dotyczących integracji/
projektowania systemu SCADA.  

CZY WIESZ...?
Czy Twoje projekty SCADA 
są zoptymalizowane do pracy 
w zgodności z odpowiednimi 
standardami? 

ONLINE 
www.controlengineering.pl 

 
W systemach SCADA szablony 
interfejsów HMI, sposoby łączności, 
nagłówki/stopki ekranów, ogólna 
nawigacja, czcionki i ich rozmiar są 
ustandaryzowane. Tak więc bez względu 
na to, gdzie jesteś w przedsiębiorstwie, 
dany silnik jest sterowany w ten sam 
sposób, przez ten sam kod i wygląda tak 
samo dla operatora.
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patrzysz na swój interfejs użytkownika, chcesz, aby wszystko 
było intuicyjne i abyś mógł się szybko po nim poruszać – po-
wiedział Melville. – Staraj się unikać używania „wskazówek”, 
skrótów klawiaturowych, klikania prawym przyciskiem my-
szy na określonych częściach ekranu i tym podobnych rzeczy. 
Nie chcesz ukrytej funkcjonalności. Chcesz, aby ludzie mogli 
się jej szybko nauczyć. A jeśli użyjesz funkcji ukrytych, to nie 
wszyscy będą ich świadomi. Wówczas wszystkie funkcje będą 
znane jedynie ludziom doświadczonym, a wiedza ta przepad-
nie wraz z ich odejściem na emeryturę. Zastanów się, w jaki 
sposób system ma być zintegrowany z  pozostałymi syste-
mami. Jeśli firma korzysta z  otwartych standardów, inte-
gracja jest znacznie łatwiejsza. Jeśli chcesz przesłać dane do 
chmury lub sporządzić raport dla agencji rządowej, możesz 
to zrobić, ponieważ twoje dane są scentralizowane. Chcesz 
mieć system, w którym wszystko działa razem, a dane mogą 
być współdzielone. Dużą częścią utrzymania otwartości jest 
obróbka danych w  czasie rzeczywistym. Bardzo pomoc-
ne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi i  technologii, 
takich jak interfejsy programu aplikacyjnego (API), OPC 
UA i  przechowywanie danych w  otwartym formacie bazy 
danych, który może być odpytywany. Możliwość łatwego 
dostępu do danych pomoże również w  relacjach między 
technologią operacyjną (OT) a  technologią informacyjną 
(IT). Gdy informatycy dostrzegą nowoczesne, skalowal-
ne podejście do problemów OT, łatwiej będzie im uzyskać 
fundusze na utrzymanie standardów, ponieważ widzą, że 
przynosi to korzyści dla całej organizacji. Firmy mogą po-
dejmować więcej inicjatyw przy zaangażowaniu działu IT. 
Rola IT może być wiodąca i dział ten może uzyskać budżet 
na projekty, zamiast pracować w ramach ograniczonych bu-
dżetów OT. Najczęściej zadawane pytania w związku z inte-
gracją systemową przy projektach SCADA to:

1.  Kto będzie potrzebował tych danych?
2.  Skąd będą potrzebować do ni ch dostępu? 
3.  Czy są to dane tylko do odczytu, czy do zapisu? 
4.   Czy potrzebujesz strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), aby 

zwiększyć bezpieczeństwo cybernetyczne? 
5.   Czy pracownicy korzystają z  wirtualnej sieci prywatnej 

(VPN)? 
6.   Czy musisz unikać udostępniania danych na zewnątrz, 

ponieważ działasz w  branży podlegającej regulacjom 
prawnym?

7.   Czy twoja aplikacja mobilna jest czymś, co może być uży-
wane z dowolnego miejsca, czy też można z niej korzystać 
tylko wtedy, gdy jest się podłączonym do lokalnej sieci 
WiFi w zakładzie? 

Spojrzenie w przyszłość: Przeglądaj 
standardy każdego roku
Tworząc standardy organizacji, firmy nie mogą oczekiwać, że 
będą one obowiązywać w tej samej formie za 10 lat. Techno-
logia zmienia się szybko, więc firmy muszą ewoluować wraz 
z tymi zmianami. – Dobrym pomysłem jest powołanie grupy lu-
dzi, którzy będą regularnie spotykać się w celu omówienia stan-
dardów – powiedział Melville. Grupa ta powinna spotykać się 
przynajmniej raz w roku, aby dokonać przeglądu standardów 

i  w  razie potrzeby wprowadzić zmiany. Oczywiście zmiany 
mogą być kosztowne, więc wasz zespół musi zbadać potrzeby 
i możliwości. Należy się nad tym dobrze zastanowić, aby wy-
brać najlepszy kierunek działania. Wybór technologii, które 
będą wspierane w dłuższej perspektywie, zaowocuje mniejszą 
liczbą zmian, które trzeba będzie wprowadzić w przyszłości. 
Posiadanie tej całościowej wizji i praca w ramach standardów 
może prowadzić do bardziej udanych projektów. – Posiadanie 
jasnego zestawu standardów firmowych pozwala zaoszczędzić 
czas przy kolejnych projektach – mówi Melville. – Dzięki temu 
nie trzeba za każdym razem wymyślać koła na nowo. Możesz 
wówczas rozpocząć nowe projekty, ponieważ masz już do tego 
solidne podstawy. 

Jim Meyers jest menedżerem ds. komunikacji 
w Inductive Automation. 

�



 
Trudniej jest dostosować projekt desktopowy do urządzenia mobilnego, niż najpierw 
zaprojektować go dla urządzenia mobilnego. Jeśli trzeba zaprojektować interfejs HMI 
dla urządzeń mobilnych, najlepiej wiedzieć o tym z wyprzedzeniem.

 
Tworząc standardy organizacji, firmy 
nie mogą oczekiwać, że będą one 
obowiązywać w tej samej formie za 10 
lat. Technologia zmienia się szybko, więc 
firmy muszą ewoluować wraz z tymi 
zmianami. 
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pominane lub ignorowane, chyba że dzieje się coś poważne-
go. Jeśli nie dzieje się nic poważnego, brak uwagi poświęcanej 
wydajności pętli sprzyja powstawaniu z  czasem problemów 
jakościowych oraz znacznych strat wydajności i niespójności 
operacyjnej. To właśnie często przyczynia się do manualnej in-
terwencji, ponieważ sytuacja nie jest na tyle zła, aby powodo-
wać oczywiste problemy, ale wciąż na tyle nieoptymalna, aby 
operatorzy próbowali ją nieco poprawić. Istnieje wiele powo-
dów, dla których pętla może „cierpieć” z powodu nieoptymal-
nej wydajności. Jednym z nich jest mechaniczne zużycie lub 
awaria. Pętle zawierają wiele fizycznych komponentów, które 
ulegają zużyciu i awariom. Może się zdarzyć, że te elementy 
nie są poddawane proaktywnej konserwacji. Niezależnie od 
tego, czy użytkownicy stosują harmonogram planowanej kon-
serwacji zapobiegawczej czy też harmonogram konserwacji 
predykcyjnej opartej na analizie stanu, zadania proaktywne 
i wymiana zużytych części są ważne dla optymalnego działa-
nia pętli regulacyjnych. 

Sześć najpopularniejszych przyczyn 
nieprawidłowo działającej pętli PID
Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie smaru w celu 
zapobieżenia fizycznemu oporowi, czy wymianę siłownika, 
który nie porusza się tak szybko, jak powinien, każdy element 
musi działać prawidłowo, aby  logika sterowania mogła spraw-
nie działać. Gdy pętla PID nie działa prawidłowo: 

1.   Przyjrzyj się najpierw stanowi mechaniki. 
  Łatwiej jest ponownie dostroić niż przekonstruować za-

wór sterujący, ale podstawowy problem pozostanie i bę-
dzie się pogłębiał. 

2.   Należy również przyjrzeć się logice sterownika PID.  
Istnieje wiele podejść do programowania i technik, które 
można połączyć z algorytmem PID, aby poprawić działa-
nie pętli.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
algorytm PID, integracja systemów

Nauka strojenia algorytmu 
proporcjonalno-całkująco- 
-różniczkującego (PID) może pomóc 
 integratorom systemów w innych 
zastosowaniach. Powinno się 
stale zwracać uwagę na oznaki 
nieoptymalnej wydajności pętli. 
Uczenie maszynowe pomaga 
integratorom wyłapać potencjalne 
problemy związane z dostrajaniem 
pętli. 
 
CZY WIESZ...? 
Jakie korzyści może odnieść Twój 
zakład dzięki stałemu monitorowaniu 
wydajności pętli PID?

ONLINE 
Więcej o pętlach PID można 
przeczytać online na stronie  
www.controlengineering.pl.

Wydajność pętli PID (proporcjonalno-cał-
kująco-różniczkującej) jest często pomi-
jana po uruchomieniu systemu i uznaniu 
go za sprawny. Często nie myśli się o tych 
pętlach jako o obiektach do ciągłego do-

skonalenia. Funkcjonują one prawidłowo i dlatego są często 
ignorowane, dopóki coś nie wymknie się spod kontroli. Takich 
incydentów jest niewiele i nie poświęca się im zbyt wiele uwagi. 
Jednak incydenty operacyjne są często odpowiedzialne za ja-
kość produktu i tempo produkcji i mogą mieć znaczny wpływ 
na wydajność operacyjną. Istnieją pewne inżynierskie i mate-
matyczne praktyki dostrajania pętli, ale wiele do powiedzenia 
ma również doświadczenie i zrozumienie, jak dostroić rzeczy 
w  oparciu o  konstrukcję i  reakcję pętli. Pierwsze kilka razy 
może być wyzwaniem, ale to ciężko zdobyte w jednej aplikacji 
doświadczenie może posłużyć inżynierom w innych przypad-

kach. Integratorzy systemów zazwyczaj 
mają do czynienia tylko z  parametrami 
dostrajania pętli podczas rozruchu. Po 
uruchomieniu systemu sterowania to, co 
dzieje się z parametrami dostrajania pętli 
i ogólną wydajnością pętli, jest nieznane. 
Zawsze zastanawiamy się, czy operatorzy 
przełączają pętle na sterowanie ręczne 
(lub nawet wyłączają), aby samodziel-
nie sterować systemem? Czy operatorzy, 
kiedy czują, że mają lepszą kontrolę nad 
procesem, dostrajają pętlę do swoich wła-
ściwych parametrów? Czy reaktywność 
pętli zmniejsza się z  czasem z  powodu 
degradacji sprzętu i  warunków rzeczy-
wistych? I wreszcie, czy początkowy pro-
jekt procesu systemu zawsze uwzględnia 
wszystkie fazy i  tryby pracy, w  których 
alternatywne parametry dostrajania PID 
byłyby lepsze od oryginalnych? 

Korygowanie nieoptymalnej 
wydajności PID 
Pętle regulacyjne często są ustawiane 
i dostrajane początkowo, a następnie za-

Nauka sterowania proporcjonalno-całkująco-różniczkującego (PID) może stanowić trudność, ale 
zdobyte doświadczenie będzie przydatne w innych dziedzinach. W tym artykule dowiesz się o sześciu 
najpopularniejszych przyczynach nieprawidłowo działającej pętli PID.

Sterowanie pętlą PID

Brian Fenn, Avanceon

PID

 
Każdy element musi działać prawidłowo, 
aby logika sterowania mogła sprawnie 
działać.
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Inne elementy procesu mogą wpływać na 
pętlę w różny sposób w różnym czasie,  
a mogą to być np. sezonowe lub zależne 
od produktu zmiany lepkości.

  Na przykład użytkownik może korzystać z  pętli, która 
znajduje się w  znacznej odległości od wartości zadanej 
w stosunku do potencjalnej zmiany zmiennej procesowej. 
W takim przypadku korzystne może być ręczne sterowa-
nie pętlą z dużą mocą wyjściową, dopóki nie znajdzie się 
ona w określonym zakresie. Kiedy to nastąpi, użytkownicy 
przełączają pętlę w tryb automatyczny i pozwalają algoryt-
mowi przejąć kontrolę. 

3.   Innym korzystnym elementem, gdy pętla PID  
nie działa prawidłowo, jest ustawianie alarmów. 

  Ustawienie alarmów dotyczących zbyt długiego czasu po-
trzebnego do osiągnięcia wartości zadanej lub zbyt dużej 
wariancji przy wartości zadanej może pomóc w sygnali-
zowaniu problemów w czasie rzeczywistym i/lub wywołać 
dodatkowe interwencje programowe. Jest to przydatne 
w celu zminimalizowania czasu reakcji, gdy musimy wy-
konać niektóre z  reaktywnych czynności konserwacyj-
nych. 

4.   Filtrowanie sygnału to również może być powód  
nieprawidłowo działającej pętli. 

  Podczas rozruchu użytkownicy są zainteresowani tym, 
aby pętla kontrolowała i  reagowała prawidłowo. Może 
nie być oczywiste, że szumy lub inne drobne wahania 
zmiennej procesowej powodują, że odpowiedź pętli jest 
rozedrgana. Reakcją odruchową byłoby przestrojenie pę-
tli w celu zapewnienia tłumionej odpowiedzi, ale można 
sobie z  tym lepiej poradzić poprzez filtrowanie sygnału 
zmiennej procesowej (PV).

5.  Przyjrzyj się algorytmowi PID. 
  Upewnij się, że sterowanie nie rozciąga możliwości pętli. 

Jeśli parametry dostrajania są ustawione zbyt agresywnie, 
użytkownicy ryzykują, że spowodują problemy fizyczne 
w  procesie. Na przykład, użytkownik może powodować 
uderzenia hydrauliczne poprzez zbyt szybkie zamykanie 
lub otwieranie zaworów. Może to doprowadzić do uszko-
dzenia innych elementów w systemie. 

6.   Może się zdarzyć, że pętla musi działać w przypadku 
różnych zmiennych scenariuszy pracy. 

  Podczas gdy wartość zadana może się nie zmieniać, 
w procesie mogą dziać się inne rzeczy, które wpływają na 
pętlę w danym czasie, takie jak sezonowe lub zależne od 
produktu zmiany lepkości. Może to oznaczać konieczność 
posiadania różnych zestawów parametrów dostrajania, 
które można zaimplementować w zależności od okolicz-
ności. Biorąc pod uwagę obecny postęp w  technologii 
danych i ich analizy, mamy możliwości rozwiązania tego 
problemu. Z  przechwytywania danych i  ich przechowy-
wania łatwo jest zebrać informacje pętli i mieć wiedzę na 
temat działania pętli. Poprzez agregację danych możliwe 
jest zidentyfikowanie zmian i spadków wydajności, które 
nie są tak widoczne przy monitorowaniu pętli w  czasie 
rzeczywistym. Coraz więcej producentów chce wykorzy-
stywać uczenie maszynowe (ML) do oceny wydajności 
krytycznych dla procesu pętli w czasie. Ocena ta daje do-
bry wgląd w usprawnienie operacji i pozwala dowiedzieć 
się, co dzieje się z systemem, gdy nikt nie patrzy. To po-
dejście przynosi korzyści w  postaci ustrukturyzowanej 
i fachowej obrony w walce z pogarszającą się wydajnością 
pętli sterowania.

Brian Fenn jest dyrektorem operacyjnym 
 w firmie Avanceon 
�



Podczas pracy z poprawą wydajności pętli można odnieść wrażenie, że 
strojenie PID to mieszanka inżynierii, matematyki i czarnej magii, ale jeśli 
odpowiednio opanujemy tę sztukę, przyniesie to wiele korzyści. 
 Zdjęcie: Avanceon

Grupowanie danych Procesowanie danych

Nauczanie maszynowe
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STEROWNIKI PLC

Damon Purvis, AutomationDirect

Sterowniki PLC a integracja danych 
przemysłowych
Programowalne sterowniki logiczne (PLC) zyskały ostatnio możliwości, które wcześniej były zarezerwowane 
jedynie dla komputerów PC, co zwiększa ich rolę we wspieraniu bezproblemowej integracji danych  
z przedsiębiorstwem.

Nie tak dawno temu rola urządzeń i  systemów 
automatyki przemysłowej była nieco prostsza. 
Większość urządzeń polowych i  czujników 
nie była inteligentna i podłączona bezpośred-
nio do sterowników, które mogły współdziałać 

z  wyświetlaczami operatorów. W  rzadkich przypadkach nie-
które dane mogły przepływać do systemów wyższego poziomu 
w przedsiębiorstwie. Dzisiejsze inteligentne czujniki, sterowniki 
i bardziej wydajna komunikacja udoskonaliły ten proces, a użyt-
kownicy końcowi szukają obecnie najlepszych sposobów, aby 
umożliwić systemom nadrzędnym dostęp do cennych danych 
z poziomu fabryki. Technologia operacyjna (OT), obejmująca 
czujniki, programowalne sterowniki logiczne (PLC) i interfejsy 
człowiek-maszyna (HMI), łączy się ze światem technologii in-
formacyjnej (IT), obejmującym serwery PC i łączność w chmu-
rze. Technologie te są bardziej inteligentne niż kiedykolwiek, 
a ich funkcjonalność w dużej mierze się pokrywa. Oznacza to, 
że użytkownicy mają więcej opcji budowania lub modernizacji 

systemu automatyki przemysłowej w celu 
dostarczania zintegrowanych danych. 
Aplikacje, w których dane OT są dostępne 
za pomocą metod IT, są często określa-
ne jako implementacje Internetu Rzeczy 
(IoT). Niektóre z dzisiejszych sterowników 
PLC pomagają użytkownikom końcowym 
przyspieszyć pozyskiwanie danych z syste-
mów produkcyjnych i transportowanie ich 
do systemów korporacyjnych, dzięki cze-
mu mogą podejmować świadome decyzje 
dotyczące optymalizacji działań. Dodatki 
przyjazne dla IT sprawiają, że platformy 
PLC zorientowane na OT są bardziej efek-
tywne w optymalizacji operacji. 

Dawne wyzwania związane 
z przepływem danych 
w sterownikach PLC... 
Zbieranie danych w  terenie, nie mó-
wiąc już o  podłączeniu do nadrzędnego 
systemu hosta, historycznie wiązało się 
z  kilkoma rodzajami wyzwań. Czujniki 
przewodowe najłatwiej było podłączyć 
do sterownika PLC, ale publikowanie in-
formacji ze sterownika PLC w systemach 
na miejscu lub w  chmurze wymagało 

starannego tworzenia struktur danych oraz konfigurowania 
protokołów sieciowych i  komunikacyjnych. Sterowniki PLC 
nie obsługiwały wszystkich protokołów przemysłowych wyma-
ganych do komunikacji z bardziej inteligentnymi urządzeniami 
obiektowymi i miały ograniczenia w zakresie łączenia się z sys-
temami nadrzędnymi. Poruszanie się po hierarchii architektury 
od poziomu sterowania poprzez operacje aż do systemów kor-
poracyjnych i chmury stanowiło problem (rys. 1). Użytkowni-
cy musieli generować niestandardowe konfiguracje kodu, aby 
wybierać, porządkować i zarządzać danymi. Następnie musieli 
podjąć dodatkowe kroki, aby obsłużyć rozszerzone informacje, 
takie jak skalowanie. W ten proces można włożyć wiele wysiłku 
i sprzętu: sterowniki PLC, bramy, komputery PC, pakiety opro-
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Rysunek 1. Przesyłanie cennych danych z hali fabrycznej 
do systemów wyższego poziomu operacyjnego, 
korporacyjnego i zdalnej chmury tradycyjnie wiązało 
się z kłopotliwą konfiguracją wielu warstw sprzętu, 
oprogramowania i sieci.  Zdjęcia: AutomationDirect
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gramowania, konfiguracja sieci i  niestandardowy kod. Nawet 
jeśli łączność danych można było załatać, często odbywało się 
to kosztem bezpieczeństwa. Tradycyjnie, sterowniki PLC nie 
zawierały silnych zabezpieczeń cybernetycznych, zwłaszcza 
w przypadku systemów połączonych z Internetem. 

...są rozwiązywane przez dzisiejszą 
technologię PLC
Na szczęście niektóre nowoczesne sterowniki PLC zawierają 
wszystkie elementy potrzebne do pokonania tych wyzwań, eli-
minując złożoność zadania polegającego na przesyłaniu danych 
z hali produkcyjnej do chmury i przedsiębiorstwa. Sterowniki 
PLC są uznaną i niezawodną platformą dla zadań automatyki 
brzegowej. Zamiast tworzyć nową kategorię urządzeń do ko-
munikacji danych, niektórzy producenci zdali sobie sprawę, że 
sterowniki PLC nowej generacji oparte na technologii OT mogą 
zostać wzbogacone o niezbędne technologie związane z IT, aby 
skutecznie integrować dane (fot. 1). Aby uzyskać najlepsze wy-
niki, wszystkie elementy integracji danych muszą znajdować 
się w  samym sterowniku PLC, zapewniając użytkownikom 
możliwość korzystania z  nich w  sposób standardowy. Użyt-
kownicy końcowi, zwłaszcza z  branży IT, również poszukują 
technologii opartych na otwartym kodzie źródłowym, ponie-
waż są już zaznajomieni z tym podejściem, w przeciwieństwie 
do specjalistycznych środowisk typowych dla produktów OT. 
Sterownik PLC łączy protokoły integracji danych z  systema-
mi IT i może stworzyć wiele sposobów na połączenie nowych 
i starszych urządzeń w hali fabrycznej z dzisiejszymi systemami 
przedsiębiorstwa. Popularne protokoły szeregowe i Ethernet OT 
obejmują ASCII, Modbus RTI K-Seq, Modbus TCP i EtherNet/
IP (ODVA). Podstawowe protokoły IT obejmują SNTP DNS, 
MQTT, SMTP, SSL i usługi internetowe. 

Wiele opcji integracji ze sterownikami PLC 
Sterowniki PLC mogą udostępniać popularne opcje integracji 
danych w zależności od potrzeb aplikacji. 

 Przechowywanie danych w sterowniku PLC  
i przesyłanie ich dalej za pomocą protokołu FTP
Współczesne sterowniki PLC mają wystarczająco dużo 

pamięci, aby rejestrować dane lokalnie przez godziny, dni lub 
tygodnie, a następnie przesyłać je do komputera podłączonego 
do sieci lub chmury za pomocą protokołu przesyłania plików 
(FTP). Ta forma przechowywania i  przesyłania danych może 
być skuteczna w przypadku transakcji masowych, które nie mu-
szą odbywać się w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jednak 
będzie wymagała od użytkownika konfigurowania sterownika 
PLC do agregowania danych oraz systemu nadrzędnego do ich 
przetwarzania. 

Serwer WWW 
Czasami konieczne jest, aby sterownik PLC udostępniał 

tylko ograniczone dane do odczytu w  czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, do zdalnego przeglądania przez użytkowników. 
W takim przypadku niektóre sterowniki PLC zawierają wbudo-
wane serwery internetowe, które umożliwiają użytkownikom 

tworzenie ekranów HTML5 z  danymi i  informacjami, które 
można przeglądać za pomocą przeglądarek. Nie jest wymagane 
żadne inne dodatkowe oprogramowanie ani licencje. Wadą tego 
podstawowego podejścia jest konieczność połączenia klientów 
w tej samej sieci – lub poprzez zaporę sieciową i routing – z od-
powiednimi uprawnieniami dostępu. MQTT over TLS Pro-
tokół MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) z  kilku 
powodów stał się powszechnym standardem komunikacji PLC 
z chmurą. Oferuje on komunikację dwukierunkową, ale sterow-
nik PLC w terenie inicjuje rozmowy jako wiadomości wycho-
dzące do scentralizowanego brokera, który może znajdować się 
w siedzibie firmy lub częściej w chmurze. Pozwala to uniknąć 
problemów związanych z zaporami sieciowymi i zarządzaniem 
IT. Chociaż MQTT może być zaimplementowany bez zabez-
pieczeń, najlepszą praktyką jest prowadzenie komunikacji przy 
użyciu standardowego protokołu sieciowego TLS (Transport 
Layer Security) oraz korzystanie z  innych funkcji bezpieczeń-
stwa dostępnych w MQTT. Komunikacja MQTT jest przetwa-
rzana szybko, ale jest wystarczająco odporna, aby wytrzymać 
rodzaje przestojów sieci, które mogą wystąpić w  instalacjach 
przemysłowych i zlokalizowanych na obrzeżach. Użytkownicy 
mogą uzyskać dostęp do danych brokera za pomocą klientów 
korporacyjnych i/lub mobilnych albo mogą wdrożyć usługi 
przetwarzania w chmurze, aby połączyć się bezpośrednio z da-
nymi MQTT dostarczanymi przez PLC. 

REST API 
Poprzednie trzy metody wymagają od użytkowników za-

rządzania i konfigurowania danych źródłowych w sterowniku 
PLC. Jeśli jednak sterownik PLC oferuje interfejs programowa-
nia aplikacji (API) REST (representation state transfer), wówczas 
klienci zewnętrzni mogą inicjować komunikację i  uzyskiwać 

Fot. 1. Sterowniki PLC nowej generacji, takie jak seria BRX 
AutomationDirect, są zbudowane od podstaw z wykorzystaniem 
protokołów komunikacyjnych OT i IT oraz zawierają niezbędne funkcje 
bezpieczeństwa umożliwiające bezproblemową integrację danych. Wraz 
z darmowym oprogramowaniem do programowania, użytkownicy mogą 
skonfigurować BRX (z lub bez klasycznych I/O), aby działał również jako 
brama danych.
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dostęp do danych rezydujących w pamięci sterownika PLC za 
pomocą standardowego żądania (rys. 2). Ta możliwość uła-
twia użytkownikom zmianę znaczników danych w przyszłości, 
ponieważ nie są potrzebne żadne modyfikacje w  sterowniku 
PLC. Klient wysyła żądanie do sterownika PLC, a ten pobiera 
potrzebne dane ze swojej pamięci i odpowiada danymi zebra-
nymi w łatwy do odczytania format JavaScript Object Notation 
(JSON). Przesyłanie wiadomości odbywa się za pośrednictwem 
żądań HTTP od klientów przy użyciu tradycyjnych i zazwyczaj 
otwartych portów IT, takich jak port 80. Jednak, podobnie jak 
w przypadku opcji serwera WWW, klienci zewnętrzni muszą 
znajdować się w tej samej sieci lub być przepuszczani przez za-
pory sieciowe. 

Wbudowane bezpieczeństwo 
Jedną z naturalnych konsekwencji ulepszonych opcji łączności 
danych sterownika PLC jest większe narażenie sterownika na 
działanie wrogich podmiotów, które mogłyby uzyskać dostęp 

do potencjalnie cennych informacji. Dlatego nowe sterowniki 
PLC muszą zawierać wbudowane funkcje bezpieczeństwa, wy-
kraczające daleko poza to, co było oferowane w poprzednich 
generacjach. Użytkownicy powinni szukać urządzeń PLC, 
które domyślnie (zaraz po wyjęciu z pudełka) nie są otwarte 
na żądania ze świata zewnętrznego, mają możliwość przecho-
wywania w pamięci poświadczeń nazwy użytkownika i hasła 
(zarządzanych przez personel OT za pomocą oprogramowania 
programistycznego), obsługują listy IP w celu kontrolowania, 
którym klientom zewnętrznym wolno komunikować się ze ste-
rownikiem PLC, oraz cechuje je bezpieczna komunikacja przez 
TLS, gdy jest to możliwe. Dzięki odpowiednim narzędziom 
i zabezpieczeniom użytkownicy mają do dyspozycji cały wa-
chlarz opcji tworzenia bezpiecznej łączności danych opartej na 
sterownikach PLC. 

Aplikacje dla nowoczesnych 
sterowników PLC 
Wielu klientów IoT to aplikacje do zdalnego monitorowania, 
które muszą otrzymywać określone elementy danych. Czasami 
programiści konfigurują narzędzia programistyczne, które są 
informatycznymi metodami wstępnego przetwarzania, forma-
towania, przekształcania i konfigurowania danych w celu ich 
wykorzystania przez inne aplikacje. Projektanci mogą budo-
wać nowe systemy z  wykorzystaniem nowoczesnego sterow-
nika PLC, który może obsługiwać tego typu połączenia, lub 
mogą zaimplementować taki sterownik PLC na istniejącym 
systemie, aby dodać możliwości IoT. Dane stają się łatwo do-
stępne przy użyciu jednej lub więcej z opisanych tutaj metod, 
dzięki czemu programiści mogą skupić swoje wysiłki na apli-
kacjach nadrzędnych. Na przykład pewien dostawca rozwią-
zań opracował opartą na chmurze aplikację IoT, która może 
uzyskać dostęp do wielu obiektów operacyjnych, takich jak 
pompownie, za pomocą MQTT. Zanim sterowniki PLC były 
gotowe do obsługi MQTT i innych metod, programiści musieli 
dodawać dedykowane bramki komunikacyjne (rys. 3). Podczas 
gdy wczorajsze produkty automatyki przemysłowej były często 
bardzo wyspecjalizowane i nieco ograniczone pod względem 
obsługi danych, moc obliczeniowa wbudowana w  dzisiejsze 
cyfrowe urządzenia OT daje im większe możliwości. Te nowe 
możliwości odpowiadają na potrzeby użytkowników końco-
wych w zakresie uzyskiwania aktualnych danych terenowych 
w  celu wsparcia inicjatyw IoT i  umożliwiając wykonywanie 
analiz na poziomie przedsiębiorstwa. Technologia PLC opar-
ta na urządzeniach OT jest już dobrze sprawdzona. Dodanie 
do sterowników PLC przyjaznych dla IT protokołów i  funk-
cji bezpieczeństwa sprawia, że są one idealne jako urządzenia 
brzegowe służące do uzyskiwania dostępu do surowych danych 
za pomocą protokołów przemysłowych, przetwarzania ich na 
informacje i bezpiecznego publikowania lub przesyłania ich do 
dowolnego klienta przemysłowego IoT lub zewnętrznej plat-
formy obliczeniowej. 

Damon Purvis jest menedżerem produktu PLC 
w AutomationDirect



Rysunek 2: Sterowniki PLC AutomationDirect serii BRX posiadają wiele 
opcji łączności danych. REST API umożliwia zewnętrznym klientom, takim 
jak Node-RED działający w ramach usługi obliczeniowej, inicjowanie żądań 
dostępu do danych znajdujących się w pamięci sterownika PLC, pod 
warunkiem przedstawienia odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa.
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Rysunek 3. Nowoczesne sterowniki PLC zawierają niezbędne protokoły  
i zabezpieczenia, których potrzebują użytkownicy, aby uzyskać dostęp do 
danych i zintegrować je z systemami obliczeniowymi wyższego poziomu.
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 ROCKWELL AUTOMATION 

Rockwell Automation oferuje nowy przemiennik 
częstotliwości PowerFlex® 755TS
Nowy przemiennik częstotliwości PowerFlex® 
755TS odgrywa ważną rolę w aplikacjach ste-
rowania silnika, pomagając ograniczyć nie-
planowane przestoje i pozwalając na szybsze 
rozpoczęcie pracy silników.

Rockwell Automation rozszerza gamę na-
pędów AC z przetwornicą częstotliwości Po-
werFlex®, aby umożliwić obsługę szerszego 
zakresu aplikacji sterowania silnika. Zapewni 
to klientom większą elastyczność, osiągi i moż-
liwości analizy w ramach ich napędów dzięki 
technologii TotalFORCE®. Przemiennik często-
tliwości PowerFlex® 755TS będzie dostępny 
wiosną 2022 r. 

Nowy przemiennik częstotliwości Power-
Flex® 755TS to pierwszy przemiennik sześcio-
impulsowy, w którym zastosowano technolo-
gię TotalFORCE® firmy Rockwell Automation. 
Rozwiązanie TotalFORCE®, które wcześniej 
było dostępne tylko w przemiennikach często-
tliwości PowerFlex® 755T z technologią zasi-
lania odzyskowego, można teraz wykorzystać 
w szerszym zakresie zastosowań. Należą do 
nich tradycyjne zastosowania wentylatorów, 
pomp i przenośników taśmowych, a także 
bardziej zaawansowane procesy sterowania 
silnika wymagające wysokowydajnych funkcji, 
dostępnych zwykle w specjalistycznych prze-
miennikach częstotliwości. 

– Znacznie więcej firm przemysłowych 
może cieszyć się korzyściami płynącymi z tech-
nologii TotalFORCE®, ponieważ jest ona teraz 
dostępna w tradycyjnym sześcioimpulsowym 
przemienniku częstotliwości – powiedział 
Adam Davis, menedżer ds. produktu w Roc-
kwell Automation. – Żaden inny przemiennik 
częstotliwości na rynku nie zapewnia połącze-
nia osiągów i zdolności analizy, jakie oferuje 
urządzenie PowerFlex® 755TS, które pomaga 
poprawić wydajność operacyjną i zmniejszyć 
obciążenie personelu.

To nowe rozwiązanie zapewnia uproszczo-
ną obsługę i spójne doświadczenie użytkowni-
ka na trzy kluczowe sposoby:

Elastyczne, wysokowydajne sterowanie: 
Zakres mocy przemiennika częstotliwości, 
klasy napięciowe i możliwości eksploatacyjne 
spełniają wymagania szerokiego zakresu apli-
kacji sterowania silnika. Pozwala to użytkowni-
kom na wykorzystanie jednego przemiennika 

częstotliwości do wielu zastosowań, co może 
uprościć obsługę i zmniejszyć obciążenie per-
sonelu.

Analiza operacyjna: Wbudowane modele 
predykcyjne wykorzystują ciągłe monitorowa-
nie pracy do obliczania oczekiwanego pozo-
stałego okresu eksploatacji komponentów 
przemiennika częstotliwości. Informacje te 
pomagają użytkownikom ograniczyć niepla-
nowane przestoje i koszty konserwacji, umoż-
liwiając wymianę komponen-
tów w razie potrzeby zamiast 
zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem.

Łatwiejsze przekazanie 
do eksploatacji i optyma-
lizacja: Wykorzystując pa-
kiet funkcji określanych jako 
sterowanie adaptacyjne, 
przemiennik częstotliwości 
monitoruje zmieniające się 
w czasie właściwości ma-
szyny i automatycznie kom-
pensuje zmiany. Pozwala to 
użytkownikom skrócić czas 
przekazania przemiennika 
częstotliwości do eksploata-
cji i umożliwia konserwację 
urządzenia przez cały okres użytkowania bez 
pomocy specjalisty od strojenia. Pomaga to 
również zmniejszyć zużycie mechaniczne przy 
jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy.

Przemiennik częstotliwości PowerFlex® 
755TS jest dostępny z opcją udoskonalonej 
ochrony przed gazami korozyjnymi (XT), która 
pomaga wydłużyć czas pracy i okres eksplo-
atacji przemiennika w warunkach występowa-
nia gazów korozyjnych. Przemiennik częstotli-
wości przetestowano i zweryfikowano zgodnie 
z jednym z najbardziej rygorystycznych proto-
kołów testów w środowiskach korozyjnych. 
Testy te obejmują najlepsze w branży badanie 
polegające na 30-dniowym narażeniu w prze-
pływie mieszanym gazów zgodnie z metodą K 
według normy ASTM B845 oraz dodatkowe 
firmowe testy, które wykraczają poza wszelkie 
znane dotychczas wymagania branżowe.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemów 
komputerowych w działalności przemysłowej, 
przemiennik częstotliwości 755TS obsługuje 

zabezpieczenia CIP Security™. Wdrożenie za-
bezpieczeń CIP Security™ pozwala wzmocnić 
ochronę układu sterowania, zapewniając au-
tentyczność, integralność i poufność danych. 
Jest to środek zabezpieczający przed ryzykiem 
nieautoryzowanego dostępu zdalnego do sie-
ci i złośliwych ataków.

Przemiennik częstotliwości 755TS został 
zaprojektowany z myślą o ułatwieniu migracji 
użytkownikom innych przemienników czę-

stotliwości serii PowerFlex® 750. 
Przemiennik częstotliwości 755TS 
jest też mechanicznym i elek-
trycznym zamiennikiem innych 
przemienników serii PowerFlex® 
755, a nawet ma takie same wy-
miary fizyczne, otwory monta-
żowe i lokalizacje okablowania. 
Wykorzystuje również tę samą 
architekturę opartą na gniazdach, 
co umożliwia użytkownikom dal-
sze używanie kart We/Wy i kart 
bezpieczeństwa pochodzących 
z istniejących przemienników serii 
750. Wreszcie, wstępna integracja 
z platformą sterującą Logix uła-
twia konfigurację i programowa-
nie przemiennika.

Przemiennik częstotliwości PowerFlex® 
755TS będzie dostępny wiosną 2022 r. Przed 
premierą będzie można zobaczyć go na tar-
gach produktów i technologii Automation 
Fair® w Houston.

O firmie Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) to 
światowy lider branży automatyki przemy-
słowej i jej cyfryzacji. Łączymy wyobraźnię 
z możliwościami technologii, podnosząc po-
przeczkę dla ludzkich możliwości i tym sa-
mym czyniąc świat wydajniejszym i bardziej 
zrównoważonym. Firma Rockwell Automa-
tion, z siedzibą główną w Milwaukee w sta-
nie Wisconsin, zatrudnia około 24 500 osób 
obsługujących klientów w ponad 100 kra-
jach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak reali-
zujemy koncepcję Connected Enterprise 
w branżach przemysłowych, wejdź na stronę  
www.rockwellautomation.com.
 ■
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Wsparcie procesu tworzenia inteligentnej fa-
bryki poprzez symulację instalacji oraz analizę 
danych dotyczących jazdy pozwala zwiększyć 
efektywność.

Firma OMRON informuje o wprowadze-
niu na rynek oprogramowania Fleet Opera-
tions Workspace (FLOW) Core 2.1. Umożliwia 
ono szybkie wdrożenie robotów mobilnych 
w zakładzie produkcyjnym dzięki analizie da-
nych dotyczących ich działania, funkcjom sy-
mulacji oraz zintegrowanym funkcjom stero-
wania wieloma rodzajami robotów. 

W ostatnich 
latach wprowadzo-
no na rynek roboty 
mobilne, które po-
zwalają w wydajny 
i bezpieczny sposób 
zautomatyzować lo-
gistykę wewnętrzną, 
w celu ograniczenia 
niedoborów siły ro-
boczej i odciążenia 
pracowników. Ro-
śnie również zapo-
trzebowanie na roboty, które obsługują ładun-
ki o różnych rozmiarach i masie, w sektorach 
takich jak transport materiałów, przetwarzanie 
i wysyłka produktów. Jednakże firmy często 
napotykają trudności ze znalezieniem eks-
pertów, którzy dysponują wiedzą odpowied-
nią do zweryfikowania efektywności systemu 
i konstrukcji przed wdrożeniem go w zakła-
dzie. 

Oprogramowanie FLOW Core 2.1 firmy 
OMRON pozwala określić wydajność insta-
lacji i wykryć problemy przed faktycznym 
wdrożeniem robotów mobilnych. Symulacja 
floty umożliwia szybki rozruch, a także zawie-
ra zintegrowane funkcje sterowania wieloma 
typami robotów o różnym zakresie ładow-
ności. Eliminuje to złożoność procesu budo-
wy odrębnego systemu dla poszczególnych 
robotów. Nawet po zainstalowaniu systemu 
można z łatwością zbierać dane dotyczące 
jazdy i identyfikować „wąskie gardła”. Dzięki 
temu możliwe jest zwizualizowanie rozbieżno-
ści pomiędzy rzeczywistą wydajnością syste-
mu a celami wyznaczonymi w chwili instalacji, 
a także poprawa wydajności przemieszczania 

się robotów po fabryce. Skraca to okres do-
stosowania i weryfikacji robotów mobilnych, 
a użytkownikom umożliwia natychmiastowe 
odczucie pozytywnych efektów automatyza-
cji transportu, co wspiera proces tworzenia 
inteligentnych fabryk w branży produkcyjnej. 
Funkcji tych można także używać do obsługi 
innych, wcześniej zainstalowanych robotów 
mobilnych, poprzez aktualizację istniejącego 
oprogramowania do FLOW Core 2.1.

Miguel Garcés, dyrektor ds. marketingu 
robotów mobilnych na rynku europejskim 

w OMRON 
Europe, do-
daje: – Firma 
OMRON nie-
ustannie wpro-

wadza innowacje w zakładach produkcyjnych. 
Wykorzystujemy wiedzę, którą nabyliśmy we 
własnych fabrykach i placówkach klientów, 
w procesie opracowywania zarówno robotów 
mobilnych, jak i oprogramowania do zarzą-
dzania flotą. W dalszym ciągu będziemy przy-
czyniać się do rozwoju innowacji w procesie 
produkcyjnym, eliminując konieczność wyko-
nywania przez ludzi prostych, monotonnych 
i fizycznie wymagających zadań, a w zamian 
umożliwiając im skupienie się na bardziej kre-
atywnej pracy.

Główne cechy nowo 
rozbudowanego oprogramowania
1. Funkcje wizualizacji i analizy danych do-
tyczących jazdy (FLOW iQ)

Funkcja FLOW iQ wizualizuje informacje takie 
jak mapy ciepła (obszary, w których zatrzy-
mują się autonomiczne roboty przenoszące), 
mapy ścieżek (po których poruszają się auto-
nomiczne roboty przenoszące), a także wskaź-
niki wykorzystania robotów (analiza aktywno-
ści) w oparciu o wyniki jazdy. FLOW iQ ułatwia 
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów 
dotyczących złożonych flot i umożliwia ich cią-
głe udoskonalanie.

2. Funkcja symulacji floty
Symulacja przepływu pracy i liczby podróży 
odbywanych przez flotę autonomicznych ro-
botów transportowych (możliwość sterowa-
nia wieloma robotami mobilnymi w ramach 
jednej grupy) w przestrzeni cyfrowej, bez ko-

nieczności rzeczywistego wdrażania robotów. 
Pozwala to zidentyfikować potencjalne „wą-
skie gardła”, skrócić czas wdrażania rozwiązań 
oraz zoptymalizować przepływy pracy.

3. Zintegrowane funkcje sterowania flotą 
złożoną z  wielu różnych modeli (Mobile-
Planner6)
Umożliwia klientom łatwe tworzenie flot zło-
żonych z modeli obsługujących ładunki o róż-
nych rozmiarach i masie, a także zwiększenie 
wydajności produkcji poprzez zintegrowane 
funkcje sterowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
http://industrial.omron.pl/mobilerobots

 ■
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 ONROBOT 

OnRobot uruchomił Learn – bezpłatną platformę wiedzy 
na temat aplikacji współpracujących
Learn OnRobot to platforma online zawiera-
jąca szczegółowe samouczki i symulacje 3D 
najbardziej popularnych zastosowań robotów 
współpracujących, takich jak obsługa maszyn, 
paletyzacja, pick & place oraz szlifowanie.

Odense, Dania, grudzień 2021: OnRo-
bot, światowy lider w dziedzinie narzędzi dla 
robotów współpracujących, uruchomił Learn 
OnRobot. Jest to bezpłatna szkoleniowa plat-
forma online, która krok po kroku prowadzi 
użytkowników przez proces projektowania 
i wdrażania aplikacji ze wszystkimi głównymi 
markami cobotów i lekkich robotów przemy-
słowych oraz narzędziami OnRobot, takimi jak 
chwytaki, kamery wizyjne, zestawy do prze-
twarzania, a także czujniki.

Działająca w dziewięciu językach, obszerna 
biblioteka prostych, praktycznych filmów „Jak 
to zrobić” i symulacji 3D dostarcza szczegóło-
wych informacji na temat aplikacji współpra-
cujących, w tym obsługi maszyn, paletyzacji,  
pick & place oraz szlifowania. Platforma dzia-
ła na komputerach, smartfonach i tabletach, 
zapewniając łatwy dostęp do zasobów Learn 
OnRobot z hali produkcyjnej podczas procesu 
wdrożenia. Learn OnRobot jest również po-
mocna w obliczu niedoborów pracowników 
– poprzez szybkie i efektywne wdrażanie auto-
matyzacji współpracującej, firmy mogą szybko 
reagować na trudne warunki na rynku pracy. 

– Rozwiązania OnRobot przełamują ba-
riery we wdrażaniu automatyzacji poprzez 
przystępne cenowo, dopasowane do potrzeb 
przemysłu i łatwe w obsłudze technologie 
dla firm każdej wielkości – mówi Enrico Krog 
Iversen, CEO OnRobot. – Learn OnRobot 
kontynuuje tę demokratyzującą tradycję, udo-
stępniając wiedzę na temat aplikacji współpra-
cujących każdemu, kto ma połączenie z Inter-
netem, od potencjalnych, ciekawych naszej 
oferty klientów, po partnerów, integratorów 
i użytkowników końcowych, którzy chcą zmak-
symalizować sukces swojego wdrożenia auto-
matyzacji. 

Łatwa w obsłudze platforma Learn On-
Robot ma trzy główne sekcje, zorganizowane 
tak, aby pomóc odwiedzającym dotrzeć bez-
pośrednio do potrzebnych informacji.
•  Sekcja „Aplikacje” omawia różne aplikacje 

współpracujące i zawiera najlepsze prakty-

ki i szczegółowe informacje na temat uda-
nych wdrożeń.

•  Sekcja „Produkt” zawiera wytyczne dot. 
narzędzi OnRobot, które najlepiej pasują 
do danej aplikacji współpracującej; obej-
muje również wskazówki i informacje dot. 
integracji aplikacji.

•  Sekcja „Integracja z robotem” prezentu-
je, jak zintegrować aplikację z ramieniem 
robota; zawiera oddzielne samouczki dla 
każdej marki ramienia robota.
Stefan Stubgaard, dyrektor ds. badania 

aplikacji i zarządzania produktami w On-
Robot, kierował rozwojem nowej platformy 
edukacyjnej i postrzega Learn OnRobot jako 
świetny sposób, w jaki firma może odwdzię-
czyć się społeczności za wiele lat wnikliwych 
rozmów na temat najłatwiejszych i najbar-
dziej efektywnych sposobów wdrażania au-
tomatyzacji współpracującej w przemyśle. – 
Learn OnRobot została zaprojektowana, aby 
pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące 
integracji i pokonać wyzwania związane 
z wdrożeniem – mówi. – Nowa platforma jest 
bardzo prosta i użyteczna. Korzystając z Le-
arn OnRobot jako przewodnika, integratorzy 
i użytkownicy końcowi na każdym poziomie 
zaawansowania mogą w pełni wykorzystać 
swoje wdrożenia automatyzacji współpracu-
jącej.

Wraz z rozszerzaniem gamy narzędzi On-
Robot, do platformy Learn OnRobot będą do-
dawane kolejne zasoby, zapewniając ciągłość 
nauki na temat wszystkich produktów firmy.

Learn OnRobot jest dostępna bezpłat-
nie na całym świecie na stronie OnRobot: 
https://onrobot.com/en 

O OnRobot
Oferta OnRobot obejmuje szeroki asortyment 
rozwiązań do zastosowań współpracujących, 
m.in. chwytaki elektryczne, podciśnieniowe 
i magnetyczne, czujniki siły i momentu, wie-
lokrotnie nagradzaną technologię chwytania 
Gecko, system wizyjny 2,5D, wkrętak, zestawy 
szlifierskie oraz zmieniarki narzędzi. Ta nowa 
kombinacja produktów od OnRobot umoż-
liwia szybszą i prostszą automatyzację takich 
zadań, jak pakowanie, kontrola jakości, prze-
noszenie materiałów, obsługa maszyn, montaż 
oraz wykańczanie powierzchni. Siedziba głów-
na OnRobot znajduje się w duńskim Odense, 
a biura lokalne mieszczą się w Dallas, Soest 
(Niemcy), Barcelonie, Warszawie, Szanghaju, 
Tokio, Singapurze i Budapeszcie. Więcej infor-
macji na stronie: www.onrobot.com/pl

Kontakt z firmą: OnRobot CEE, 
cee@onrobot.com, +36 70 881 9279

� ■
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OD PODSTAW
NIEZAWODNOŚĆ PRODUKCJI

Sree Hameed, Aveva

Cztery sposoby na osiągnięcie  
niezawodności produkcji
Podczas pandemii zakłady przetwórstwa spożywczego muszą funkcjonować niezawodnie i mogą to osiągnąć 
poprzez lepszą współpracę i egzekwowanie spójności.

Pandemia sprawiła, że coraz uważniej przyglądamy się kwe-
stii łańcucha dostaw. Przez COVID-19 odczuliśmy również 
potrzebę budowania odpornej na zakłócenia w  dostawach 
produkcji. Niezawodność produkcji w sektorze przetwórstwa 
spożywczego obejmuje trzy aspekty. 

•  Niezawodność na poziomie branży: Zapotrzebowanie na mleko 
płynne w  sektorze mleczarskim przemysłu spożywczego spadło 
z powodu zamknięcia szkół i restauracji. 

•  Niezawodność na poziomie łańcucha dostaw: Źródła dostaw zo-
stały zakłócone. Pracownicy nie mogli podróżować, aby pomagać 
przy zbiorach. Zakłóceniu uległy sieci transportowe, co spowodo-
wało zmniejszenie ilości surowców i ograniczenie zdolności pro-
dukcyjnych. 

•  Niezawodność na poziomie produkcji: Nawet mając dostęp do su-
rowców, niektóre firmy nie były w stanie wystarczająco szybko do-
stosować linii produkcyjnych do rekonfiguracji linii w celu obsługi 
opakowań konsumenckich. 

Poniżej zamieściliśmy cztery wskazówki dotyczące zwiększenia od-
porności zakładów przetwórstwa spożywczego na rynkowe zakłócenia: 

1. Usprawnienie współpracy między ludźmi i  systemami: Kluczo-
wym czynnikiem dla przyszłych usprawnień operacji produkcyjnych jest 
efektywna współpraca ludzi i systemów w cyfrowy, zautomatyzowany i zin-
tegrowany sposób. Tym, co może połączyć te elementy w operacjach prze-
mysłowych, jest technologia zarządzania procesami biznesowymi (BPM) 

zintegrowana z  produkcyjną plat-
formą IT w celu połączenia z proce-
sami, ludźmi, danymi i  systemami 
w hali produkcyjnej. Cyfrowa trans-
formacja procesów operacyjnych 
przy użyciu systemu zarządzania 
procesami biznesowymi pozwala 
na otrzymywanie informacji w for-
mie cyfrowej na temat stanu pracy, 
połączenia zasobów i  systemów, 
jak również pozwala ustanowić 
systematyczną współpracę ludzi 
i systemów oraz wzmocnić pozycję 
mobilnych pracowników nowego 
pokolenia. Egzekwowanie spójności 
procedur operacyjnych i automaty-
zacja pracy dzięki elektronicznemu 
zapisowi działań i danych produk-
cyjnych pozwala zachować rentow-
ność istniejących systemów zakładu 
i oferuje znaczną poprawę wydajno-
ści operacyjnej. 

2. Przemyśl ponownie kwestię transformacji wielozakładowych 
operacji produkcyjnych: Wiele firm produkcyjnych rozwinęło się po-
przez fuzje lub przejęcia, stając się organizacjami krajowymi, wielona-
rodowymi lub globalnymi. Firmy te są wyposażone w wiele zakładów 
produkcyjnych w różnych regionach, produkujących takie same, podob-
ne lub różne produkty. W  tych wielozakładowych przedsiębiorstwach 
również zachodzi zmiana w  kierunku szerszego, transformacyjnego 
spojrzenia na produkcję po to, by wykorzystać nowe możliwości zwrotu 
z inwestycji, unikalne w skali całego przedsiębiorstwa: ogólnobiznesowe 
karty wyników i spójne wskaźniki KPI, zapewniające przejrzystość w za-
kresie kosztów, zdolności produkcyjnych i stanów magazynowych w ca-
łym przedsiębiorstwie; kultura doskonałości operacyjnej, podejście typu 
„szczupłe wytwarzanie” i ciągłe doskonalenie oraz współpraca, jak rów-
nież dzielenie się wiedzą o najlepszych praktykach zawodowych; spójne, 
udokumentowane podejście do zgodności z przepisami w celu zminima-
lizowania ryzyka; połączone przedsiębiorstwo zapewniające wizualizację 
i dostępność informacji w dowolnym miejscu i czasie w celu zwiększenia 
sprawności biznesowej i przyspieszenia wdrożenia innowacji oraz obni-
żenia kosztów operacyjnych. Posiadanie mniejszej liczby aplikacji może 
ułatwić osiągnięcie standardów informatycznych i operacyjnych. 

3. Standaryzacja procesów, kluczowych wskaźników wydajności 
(KPI) i  integracja zakładu: Podstawowym czynnikiem umożliwiają-
cym skuteczną transformację operacji produkcyjnych w wielu zakładach 
jest standaryzacja procesów operacyjnych w  całym przedsiębiorstwie, 
możliwa dzięki transformacji cyfrowej. Taka harmonizacja IT stanowi 
podstawę do cyfrowego modelowania, integracji, realizacji i zarządzania 
procesami operacyjnymi oraz związanym z nimi przepływem informacji 
w sposób spójny w wielu zakładach. 

4. Dostosowanie i  utrzymanie doskonałości operacyjnej: Dzię-
ki transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa mają możliwość adaptacji 
i utrzymania jakości operacyjnej w tych niestabilnych czasach. Obecny 
kryzys rozpowszechnia korzystanie z  chmury danych i  wykorzystania 
danych w  coraz bardziej wyrafinowany sposób, aby zapewnić wgląd 
i  niezawodność operacji. Analityczne wykorzystanie danych napędza 
transformację cyfrową, ponieważ firmy poszukują coraz to lepszego 
wglądu w zbierane informacje. Dane działają jako źródło wiedzy. To po-
zwala skupiać pracę zespołów wokół kluczowych spraw, które decydują 
o  trwałości biznesu. Łączność jest kluczowa, a  stosowane rozwiązania 
powinny mieć wbudowaną łączność z istniejącymi systemami w fabry-
ce, urządzeniami i automatyką. Równie istotne jest stworzenie łatwego 
w użyciu i dostępnego interfejsu użytkownika do zarządzania operacja-
mi produkcyjnymi.

Sree Hameed jest globalnym menedżerem ds. marketingu w branży 
żywności, napojów i dóbr konsumpcyjnych w firmie Aveva. 

� 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
kluczowe wskaźniki wydajności, 
przemysł przetwórstwa 
spożywczego

Kontekst pozyskiwanych danych 
jest ważny dla jakości produkcji 
w branży produkcji żywności. Firmy 
powinny poprawić współpracę 
i utrzymać wysoką jakość operacji. 
Niektóre standardowe procesy 
cyfryzacji mogą zwiększyć korzyści 
z operacji. 

CZY WIESZ...?
W jaki inny sposób można poprawić 
niezawodność operacji w fabrykach 
przetwórstwa spożywczego?

ONLINE 
www.controlengineering.pl 



www.controlengineering.pl
Zamów prenumeratę

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

Magazyn, w którym wiedza
spotyka użyteczność

Magazyn      Portal      Dodatki tematyczne      Newslettery      E-wydanie
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WIEDZA
+ PRAKTYKA

Otrzymujesz wsparcie naszych inżynierów oraz innowacyjne 
produkty i rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb.

Wiemy, że potrzebujesz rzetelnego partnera,
który wesprze Cię fachową wiedzą i doświadczeniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
www.pl.endress.com/fwr30

Micropilot FWR30 – bezprzewodowa radarowa sonda poziomu z chmurą Netilion lub SupplyCare

• Przejrzystość – ciągły i bezpieczny dostęp do informacji o napełnieniu 
zbiorników w dowolnej lokalizacji 

• Praktyczność – zakup przez internet, unikatowa łatwość montażu
i uruchomienia, wieloletnia żywotność baterii 

• Industry 4.0 – wybierz pakiet usług Endress+Hauser w chmurze, 
dopasowanych do Twoich potrzeb 

• Dokładność i powtarzalność – mały kąt wiązki pasma 80 GHz i swoboda 
zmian rodzaju substancji w zbiorniku 


