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OD WYDAWCY

Polska wskoczyła na trzecie miejsce na świecie w niechlubnym rankingu liczby naruszeń 
danych. Przed nami plasują się tylko Rosja i USA. W pierwszym kwartale 2022 roku liczba 
naruszeń danych wzrosła aż o 516% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. 
Liczbowo przedstawia się to następująco: 961 000 przypadków naruszeń w I kwartale 2022 
w porównaniu do 159 000 przypadków w I kwartale 2021. W takich krajach, jak Rosja, 

USA, Polska, Francja oraz Indie miało miejsce ponad 50% globalnych naruszeń danych w tym samym 
czasie. Wiele z tych przypadków to proste ataki hakerskie typu phishing i dlatego też wszyscy jesteśmy 
częściowo odpowiedzialni za ten kryzys.

Chociaż wymienione wyżej naruszenia danych odnoszą się do ogółu społeczeństwa, to sektor prze-
mysłowy nie jest uodporniony na te zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Najnowsze trendy i inwestycje 
w rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz inteligentnej fabryki, dokonywane w Polsce, doprowadziły do jed-
noczesnego wzrostu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w polskich firmach produkcyjnych. Co prawda 
usieciowienie zakładów przemysłowych przynosi takie korzyści, jak zwiększenie wydajności produkcji, 
szybsza identyfikacja wadliwych wyrobów i podejmowanie odpowiednich działań korygujących oraz 
lepsza współpraca pomiędzy różnymi działami firm, jednak może ono znacznie zwiększyć podatność 
inteligentnych fabryk na cyberataki. Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa 
Infrastruktury (CISA) podaje ponad 1200 znanych problemów związanych z bezpieczeństwem i wraż-
liwością na ataki przemysłowych systemów technologii operacyjnej (OT) oraz wykorzystuje dane od 
ponad 300 producentów OEM i dostawców systemów. Zagrożenia dla systemów sterujących operacjami 
w typowym zakładzie produkcyjnym rozprzestrzeniły się gwałtownie wraz ze wzrostem cyfryzacji oraz 
wykorzystywania zaawansowanych technologii. W tym wydaniu Control Engineering Polska, w artykule 
z okładki pod tytułem „Cyberbezpieczeństwo, technologia IT oraz OT” podajemy mapę powszechnie 
stosowanej infrastruktury krytycznej (CI) IT oraz OT i opisujemy, w  jaki sposób modelować ryzyko 
w tych strukturach. Rozmawiamy także o projektowaniu samych produktów automatyki oraz o tym, jak 
ważne jest w dzisiejszym cyberśrodowisku wysokiego ryzyka, aby wszystkie produkty OT dla linii pro-
dukcyjnej były projektowane z myślą o cyberbezpieczeństwie. Być może problem cyberbezpieczeństwa 
jest jednym z najważniejszych obecnie dla firm produkcyjnych, ponieważ jeden atak za pomocą opro-
gramowania typu ransomware może spowodować wyłączenie fabryki na całe dni lub nawet tygodnie. 
Dlatego będziemy pisać coraz więcej na ten temat w przyszłych wydaniach.

Doskonały przykład, pokazujący, dlaczego poziom ryzyka rośnie wraz z większą liczbą aplikacji kon-
cepcji Przemysłu 4.0 w produkcji, prezentujemy w artykule „Przemysł 4.0: Mobilizacja bezpiecznych, 
zdalnych operacji w czasie rzeczywistym”. Artykuł ten omawia, w jaki sposób dostęp mobilny do główne-
go serwera obsługującego wszystkie urządzenia transformuje inteligentną produkcję i ulepsza Przemysł 
4.0 poprzez dostarczanie środowiska i umożliwienie stworzenia inteligentnego przedsiębiorstwa za po-
mocą inteligentnego, usieciowionego ekosystemu automatyki.

Wydanie to zawiera też nasz pierwszy raport na temat systemów UPS, przeznaczonych do zasilania 
rezerwowego najważniejszych systemów automatyki. Prezentujemy specjalny raport na temat wpływu 
robotyki na sektor motoryzacyjny, sponsorowany przez firmę ABB. Ponadto nie przegapcie naszego nad-
chodzącego dodatku o robotach przemysłowych w sierpniu. W dodatku tym przedstawimy specjalny 
raport na temat rynku cobotów w Polsce, obejmujący zarówno wszystkich głównych graczy, jak i nowe 
firmy na tym rynku. 

Niech Wasze letnie miesiące będą pogodne i słoneczne, a procesy produkcyjne zautomatyzowane, 
bezpieczne dla ludzi i cyberbezpieczne, pewne oraz wydajne. Życzymy miłej lektury!

Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 
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20 kwietnia w duńskim Odense rozpoczęłą się budowa supernowoczesnej, wspólnej siedziby firm Universal Robots 
i Mobile Industrial Robots (MiR). Budynek pomieści nawet 600 pracowników i będzie największym na świecie hubem 
dla cobotów i autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Zakończenie prac zaplanowano na początek 2024 roku.

Bodźcem do budowy nowej, wspólnej sie-
dziby jest wyjątkowo szybki rozwój zarówno 
MiR, jak i Universal Robots. W ubiegłym roku 
obie firmy odnotowały ponad 40% wzrost. 
Ambicje są również bardzo wysokie. Univer-
sal Robots i MiR przewidują, że w 2022 roku 
zatrudnią ponad 200 nowych pracowników. 
Tak duży wzrost dodatkowo napędza potrze-
bę posiadania większego obiektu.

Idealne otoczenie 
dla innowacji
Jak zauważa Kim Povlsen, prezes Universal 
Robots, nowy budynek nie powstaje jedynie 
ze względu na przestrzeń. – Nie chodzi tylko 
o  dodatkowy metraż, lecz przede wszystkim 
o  stworzenie optymalnych warunków dla na-
szych pracowników. Nieustannie pracujemy 
nad innowacjami, przesuwając granice tego, 
co możliwe w zakresie cobotów i automatyza-
cji. Dzięki nowej siedzibie stworzymy wyjątko-

we i  inspirujące środowisko pracy. Skorzysta-
my też na zacieśnieniu współpracy z MiR oraz 
doskonałej synergii między nami. Budynek zo-
stał zaprojektowany z myślą o dobrym samo-
poczuciu naszych pracowników i zwiększeniu 
możliwości nieformalnej współpracy w  ciągu 
dnia. 

Nowa siedziba powstanie z  naturalnych 
materiałów budowlanych, co pozwoli odzwier-
ciedlić otoczenie i w pełni się z nim zintegrować. 
 
Odense – stolica robotów
Na przeprowadzkę do nowego Cobot & AMR 
Hubu cieszy się również prezes MiR, Søren E. 

UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots i Mobile Industrial Robots (MiR) 
zaczynają budowę wspólnej siedziby
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Spółka WEG Poland powstała oficjalnie 
w marcu 2021 r., a otwarcie tego nowego od-
działu podkreśla wzrost i rozwój firmy w cią-
gu ostatniej dekady. Kraje Europy Środkowej 
i  Wschodniej były zawsze dla WEG ważnym 
rynkiem. Firma jest obecna w Polsce od ponad 
dziesięciu lat i  utrzymuje wieloletnie relacje 
biznesowe w tym regionie przez inne europej-
skie oddziały, zapewniając wsparcie techniczne 
i handlowe oraz szybką obsługę dotychczaso-
wym klientom. 

Nowy magazyn w  Polsce będzie począt-
kowo skupiał się na dostawach silników ni-
skonapięciowych zgodnych ze standardami 
IEC o  klasie sprawności IE3 i  IE4 oraz silni-
ków komutowanych elektronicznie (WECM) 
o klasie sprawności IE6 zaprojektowanych dla 
sektora HVAC. W  planach jest jednak także 
poszerzenie oferty magazynowej o  produkty 
do systemów automatyki, takie jak seria prze-
mienników CFW, seria softstarterów SSW oraz 
urządzenia sterujące. Dzięki dostępnemu bliżej 
wsparciu oferowanemu przez nową placówkę 
w Europie Środkowej firma WEG Poland bę-
dzie mogła dostarczyć klientom w Polsce do-
wolny wybrany przez nich silnik w dużo krót-
szym czasie.

WEG otworzył także imponujący nowy 
magazyn w  Niemczech do obsługi rynków 
środkowoeuropejskich. W  pełni zautomaty-
zowany, supernowoczesny obiekt będzie ściśle 
współpracował z  nowym polskim oddziałem, 
aby zapewniać wysoki standard obsługi i szyb-
szy dostęp do silników i sprzętu, jakiego mogą 
potrzebować klienci w Polsce. 

Polska jest szybko rozwijającą się gospo-
darką, w której sektory intensywnie wykorzy-
stujące technologię, takie jak produkcja proce-
sowa, HVAC oraz obróbka, przechodzą okresy 
wzrostu. Firma WEG Poland będzie miała do-
skonałe warunki, aby zapewniać specjalistycz-

ne wsparcie i doradztwo tym sektorom, kiedy 
przedsiębiorstwa będą chciały dalej rozwijać 
działalność.

– Europa Wschodnia jest dla WEG kluczo-
wym rynkiem. Oddział ten będzie zaopatrywał 
niektóre z  najważniejszych sektorów w  Polsce 
w nasz wiodący na świecie sprzęt i udostępniał 
specjalistyczną wiedzę – powiedział Łukasz 
Grzybowski, dyrektor generalny WEG Poland. 
– Naszym pierwszym krokiem jest zapewnienie 
klientom pełnego wsparcia technicznego i  apli-
kacyjnego oraz dostarczanie kompleksowego 
asortymentu silników elektrycznych o  wysokiej 
klasie sprawności IEC do wszystkich zastoso-
wań. Obok silników będziemy oferować pełny 
wybór produktów z  zakresu automatyki i  roz-
wiązań cyfrowych.

– Nowa placówka w  Polsce wzmacnia fir-
mową strategię rozwijania działalności na ska-
lę światową – dodał Elder Stringari, dyrektor 
międzynarodowy w WEG. – Otwarcie nowego 
oddziału w Polsce pozwoli firmie oferować na-
szym klientom w krajach wschodnioeuropejskich 
wsparcie techniczne i handlowe na nowym po-
ziomie dostosowanym do ich potrzeb.

Więcej informacji o produktach i usługach 
WEG można znaleźć na stronie internetowej 

www.weg.net/institutional/GB/en/


Czołowy producent silników i napędów WEG otworzył oddział handlowy w 
Polsce zgodnie z przyjętą przez grupę strategią rozwijania działalności zarówno 
w Europie, jak i na arenie globalnej. Nowy oddział w Skawinie koło Krakowa 
będzie obsługiwał rynek polski, czeski i słowacki. Placówka pozwoli firmie WEG 
dostarczyć każdy silnik do klientów w Polsce w ciągu kilku dni oraz oferować 
skuteczniejsze wsparcie lokalne na polskim rynku.

WEG

Producent silników i napędów 
otwiera nowy oddział w Polsce

Nielsen. Jego zdaniem oznacza ona ogromną 
korzyść nie tylko z perspektywy MiR i Uni-
versal Robots, ale także Odense, coraz bar-
dziej znanego jako „miasto robotów”.

– Rynek autonomicznych robotów mobil-
nych i cobotów stale się rozwija, dlatego cieszy-
my się, że będziemy mogli zaoferować naszym 
obecnym oraz przyszłym pracownikom atrak-
cyjne i inspirujące miejsce dla ich pracy. Miasto 
Odense dysponuje dużą pulą talentów i zdobyło 
pozycję światowego lidera w dziedzinie roboty-
ki. Bardzo cieszy nas fakt, że wraz z Universal 
Robots możemy dokonać długoterminowej in-
westycji w wyjątkowe środowisko robotyczne na 
Fionii, które pomogliśmy stworzyć. Nasza przy-
szła siedziba będzie wyraźnym dowodem na to, 
że Odense to stolica robotów.

Fakty:
•  Nowa siedziba Universal Robots i Mobile 

Industrial Robots będzie znajdować się 
w  Energivej w  Odense S – kilkaset me-
trów od obecnej siedziby Universal Ro-
bots.

•  Budynek będzie miał powierzchnię oko-
ło 20 000 m2 i pomieści do 600 pracow-
ników. Produkcja robotów pozostanie 
w dotychczasowych obiektach firm Uni-
versal Robots i MiR.

•  Budowę wyceniono na 325 mln koron 
duńskich, a  jej generalnym wykonawcą 
jest NCC. Plany budynku zostały opra-
cowane przez 3XN/GXN we współpracy 
z MOE i Henrik Jørgensen Landskab.

•  Planowany termin ukończenia prac to 
styczeń 2024 roku.

•  Universal Robots i  MiR należą do ame-
rykańskiej firmy Teradyne i  będą na-
dal funkcjonowały jako dwa niezależne 
przedsiębiorstwa.

•  Plan wspólnej siedziby został opubliko-
wany w  2020 roku. Po opóźnieniu spo-
wodowanym pandemią COVID-19, pra-
ce budowlane rozpoczęły się 20 kwietnia.

Więcej informacji na stronach: 
www.universal-robots.com/pl, 

www.mobile-industrial-robots.com, 
www.teradyne.com. 
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Według Międzynarodowej Agencji Energii 
do 2030 r. ponad 60% sprzedawanych samo-
chodów osobowych stanowić będą elektryki. 
Wzrost popytu na EV to rosnące zapotrze-
bowanie na akumulatory. – Globalny reset i 
zmiana kierunku w stronę 
odnawialnych źródeł energii 
oraz zmniejszenie zależności 
od paliw kopalnych prowa-
dzi do reorganizacji procesu 
elektryfikacji – mówi Jakub 
Stec, dyrektor sprzedaży 
Robotyki ABB w Polsce.

Popyt znacząco 
przekracza podaż
Najbliższa przyszłość na-
leży do rozwiązań wyko-
rzystujących akumulatory 
litowo-jonowe. To właśnie 
te ogniwa montowane są 
najczęściej w pojazdach 
elektrycznych. Swoją po-
pularność zawdzięczają wysokiej wydajności, 
niskiej cenie oraz wysokiemu poziomowi pro-
duktywności w stosunku do wagi ogniw. We-
dług S&P Global Market Intelligence do 2025 
r. na całym świecie możliwości produkcyjne w 
zakresie technologii litowo-jonowych, wzro-
sną ponad dwukrotnie. 

Przy prognozowanym rocznym wzroście 
zapotrzebowania na akumulatory przekra-
czającym 25%, aby zaspokoić popyt do 2030 
roku, konieczne jest wybudowanie ponad stu 
fabryk w „giga” skali. Najnowsze prognozy 
mówią, że tylko w Europie w połowie następ-
nej dekady działać będzie aż 35 gigafabryk 
produkujących akumulatory i baterie. – To 
wyraźna zmiana strategii, która ma na celu 
zmniejszenie uzależnienia od importu ogniw 
z Azji – mówi Jakub Stec z ABB i dodaje: – 
Budowa nowych zakładów produkujących 
ogniwa związana jest z rozwojem elektromo-
bilności, ale nie tylko. Producenci zamierzają 
zaopatrywać także europejski przemysł maga-
zynowania energii czy elektroniki użytkowej 

– precyzuje ekspert. Sam sektor e-mobilności 
przyczyni się do tego, że technologia będzie 
stale się rozwijać, a zapotrzebowanie na aku-
mulatory osiągnie bardzo wysoki poziom. W 
ciągu ostatniej dekady ceny ogniw litowo-jo-

nowych spadły o 90%. Dzięki temu bardziej 
opłaca się inwestować nie tylko w elektromo-
bilność, ale także w inne obszary, jak magazy-
nowanie energii. A to jeszcze bardziej nakrę-
cać będzie produkcję.  

  
Polska w top 5
Najwięksi producenci akumulatorów są zlo-
kalizowani w regionach, w których kupuje 
się najwięcej pojazdów elektrycznych: Azja, 
Europa i Ameryka Północna. Zdecydowanym 
liderem są Chiny, odpowiedzialne za produk-
cję 80% ogniw litowo-jonowych na świecie. 
Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjedno-
czone, z udziałami na poziomie 6% globalnej 
produkcji, odpowiadającej 44 GWh. Europa 
ma większe moce produkcyjne niż kuzyni zza 
Atlantyku – sięgają one 68 GWh, to jest oko-
ło 10% światowej produkcji baterii – jednak 
zestawienie uwzględnia pojedyncze kraje, nie 
zaś UE jako całość. Z tego powodu w pierwszej 
piątce są Węgry i Polska. Madziarzy odpowia-
dają za 4% globalnej sprzedaży, my za 3,1%.

Połowa dekady będzie czasem przetaso-
wań. Chiny nadal będą liderem w produkcji, 
ale ich udział w globalnym rynku spadnie do 
65%. Powodem nie będzie obniżenie mocy 
wytwórczych w Kraju Środka, ale zwiększenie 

wydajności w innych regio-
nach. Dobrą ilustracją są 
nasi zachodni sąsiedzi. W 
Niemczech moce produk-
cyjne powiększą się do 164 
GWh, co oznacza 15-krot-
ny wzrost w ciągu zaledwie 
czterech lat. Te inwestycje 
przełożą się na udział w 
globalnym rynku. Niemcy 
odpowiadać będą za ponad 
11% światowej produkcji 
ogniw. Nie będzie to dzie-
łem przypadku. Nad Re-
nem, do 2035 roku powsta-
nie aż 12 gigafabryk. – Nasi 
zachodni sąsiedzi mają plan 
i konsekwentnie go realizu-

ją. Modernizacja przemysłu nie jest dziełem 
przypadku, a przemyślanej strategii –  mówi 
Jakub Stec z ABB i dodaje: – Przemysł to układ 
naczyń połączonych. Rozwój i modernizacja w 
jednym obszarze rozlewa się na inne segmenty. 
W niedługim czasie możemy spodziewać się 
znaczącego wzrostu nasycenia robotami prze-
mysłowymi w innych obszarach niemieckiego 
sektora wytwórczego – kwituje ekspert z ABB.

Za Niemcami uplasują się Stany Zjed-
noczone, które do 2025 roku podwoją swoje 
moce produkcyjne i będą odpowiadać za 6,3% 
globalnej produkcji baterii litowo-jonowych. 
Tuż za USA znajdzie się Polska, która w poło-
wie dekady będzie czwartym dostawcą ogniw z 
udziałami na poziomie 4,3%, co odpowiada 70 
GWh (tylko o 20 GWh mniej niż USA). Moce 
produkcyjne nad Wisłą wzrosną trzykrotnie, 
w nagrodę dostaniemy większy kawałek glo-
balnego tortu, niż mamy dziś. – Należy pamię-
tać, że branża produkcji akumulatorów szybko 
się rozwija. Rankingi mogą ulec zmianie. Jedno 
jest bezsprzeczne: zarówno zapotrzebowanie 

Transformacja energetyczna przyspiesza. Przejście na odnawialne źródła energii i zmniejszenie zależności od paliw 
kopalnych może mieć dobry wpływ na przemysł wytwórczy w Europie i powstawanie nowych linii produkcyjnych. 
Samych gigafabryk produkujących akumulatory na Starym Kontynencie do 2035 roku powstanie aż 35.

Rozkwit gigafabryk w Europie – Polska jednym  
z beneficjentów  
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Platforma Przemysłu Przyszłości w  ramach 
swojej działalności edukacyjnej przygotowała 
raport, w  którym zidentyfikowano i  przedsta-
wiono najważniejsze koncepcje związane z cy-
fryzacją łańcuchów wartości w  klastrach. Pu-
blikacja służyć będzie nie tylko jako pomoc dla 
koordynatorów i  pracowników grup przedsię-
biorstw, ale może być przydatna także dla tych 
firm, które chcą usprawnić swoje działania pro-
dukcyjne i sprzedażowe poprzez ich cyfryzację.  

– Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
cyfryzacji klastrów w  najbliższych latach bę-
dzie stanowiło o ich przewadze konkurencyjnej. 
W  kontekście burzliwych zmian w  otoczeniu 
wywołanych obecnymi i przyszłymi kryzysami, 
digitalizacja łańcuchów wartości staje się pod-
stawą ich stabilności i  odporności – opowiada 
dr Piotr Kryjom, zastępca dyrektora Działu 
Strategii i  Rozwoju w  Platformie Przemysłu 
Przyszłości. 

Identyfikacja i zrozumienie mechanizmów 
kierujących procesem kształtowania łańcuchów 
wartości jest wyzwaniem, z którym mierzą się 
ośrodki badawcze oraz grupy doradców na 
całym świecie. W opracowaniu omówiono za-
gadnienie modelowania procesów zarządzania 
organizacją klastrową, a  także warunki osią-
gnięcia pełnej dojrzałości cyfrowej. Wyniki 

pracy ekspertów PPP w postaci raportu dostęp-
ne są bezpłatnie już od 24 maja w  Platformie 
Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. 

Bezpłatne opracowania dostępne są na 
Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. 
Logowania można dokonać za pośrednictwem 
strony https://platforma.przemyslprzyszlosci.
gov.pl Platforma Cyfrowa to interaktywne na-
rzędzie, które łączy przedsiębiorców z organiza-
cjami wsparcia rozwoju Przemysłu 4.0. 

***** 
Platforma Przemysłu Przyszłości to orga-

nizacja, której celem jest budowa Przemysłu 
4.0 w  Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eks-
perckiego w  zakresie transformacji cyfrowej 
oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje 
szkolenia i  promuje nowatorskie rozwiązania 
z  obszarów: inteligentnej analizy danych, au-
tomatyzacji, komunikacji ludzi z  maszynami, 
wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeń-
stwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga 
w procesie modernizacji i transformacji bizne-
su, tak aby krajowe firmy stawały się jak naj-
bardziej konkurencyjne na rynku globalnym. 
PPP jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl
 

Wraz z cyfryzacją biznesu, transformacji ulegają także łańcuchy wartości, stop-
niowo zmierzając w kierunku całkowitej digitalizacji. Słabo rozwinięte sieci do-
staw czy brak rzetelnych systemów rejestracji danych to tylko niektóre bariery, 
które zidentyfikowała powołana przez Platformę Przemysłu Przyszłości Grupa 
ds. Cyfryzacji Łańcuchów Wartości.  24 maja br. w Platformie Cyfrowej Przemy-
słu Przyszłości został opublikowany raport, w którym zaprezentowano nie tylko 
wyniki analizy uwarunkowań cyfryzacji łańcuchów wartości, ale również wskaza-
no skuteczne metody na jej przeprowadzenie.

PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Cyfryzacja łańcuchów wartości  
w klastrach przemysłowych   

na akumulatory, jak i możliwości produkcyjne 
będą rosły – zauważa Jakub Stec z ABB. 

Apetyt na roboty
Produkcja ogniw będzie napędzać robotykę. 
Najnowszy raport firmy GlobalData przewi-
duje, że do 2030 roku rynek robotów prze-
mysłowych będzie rósł rokrocznie w dwucy-
frowym tempie. Po 10 latach dwucyfrowego 
rocznego wzrostu, na koniec dekady sprzedaż 
robotów na świecie przekroczy 500 mld USD. 
To imponujący wynik dla branży, która w 2020 
roku wygenerowała globalny przychód w wy-
sokości zaledwie 45 mld USD. – Robotyka, jak 
żadna inna technologia, jest przykładem, że 
nie wystarczy być modnym trendem, potrzeb-
ne są jeszcze wyniki. Bodźcem do inwestycji w 
maszyny są postępy, jakie sektor produkcyjny 
dzięki nim osiąga. Sztuczna inteligencja i chmu-
ra sprawiają, że roboty są coraz sprawniejsze: 
inteligentniejsze i wydajniejsze. Dobrą ilustra-
cją jest inwestycja Scanii – wyjaśnia ekspert. 
W tym roku koncern ABB podpisał umowę z 
firmą Scania na dostawę kompleksowych roz-
wiązań z zakresu robotyki dla nowego, wysoce 
zautomatyzowanego zakładu montażu aku-
mulatorów w Szwecji. 

Mobilizacja w przemyśle
Nowy zakład w Södertälje ruszy z produkcją w 
2023 roku i będzie kluczową inwestycją szwedz-
kiego producenta w obszarze e-mobility. Koszt 
to bagatela 108 mln dolarów. Tony Persson, 
szef działu montażu akumulatorów w Scania 
mówi, że dzięki wykorzystaniu zaawansowanej 
robotyki ABB możliwości produkcyjne zakładu 
wzrosną skokowo. – Usprawnimy naszą produk-
cję, która będzie też bardziej elastyczna. Fabryka 
jest również inwestycją, która wzmocni pozy-
cję Szwecji jako centrum najnowocześniejszych 
technologii w dziedzinie elektryfikacji pojazdów 
ciężkich, co ma kluczowe znaczenie w procesie 
przechodzenia na zrównoważony transport – 
mówi Persson. Co ciekawe, w zakładzie ogniwa 
produkować będą roboty pierwotnie zaprojek-
towane dla przemysłu opakowaniowego.

Motorami napędowymi wzrostu inwe-
stycji w nowe linie produkcyjne i maszyny, 
zdaniem ekspertów, będą demografia i chęć 
poprawy wydajności. Rozwiązaniem obu jest 
automatyzacja. Nakłady na technologie prze-
kładają się wprost na oszczędności kosztów 
operacyjnych, które są wąskim gardłem sekto-
ra przemysłowego.

www.abb.com 
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Rewolucja w  transporcie nabiera tempa, jednak 
dla producentów samochodów to nie lada wy-
zwanie. Już z konwencjonalnymi systemami na-
pędu było ciężko: ze względu na wyrwy w łańcu-
chach logistycznych i kryzys półprzewodników 

cierpieli zarówno klienci, jak i uwielbiane przez nich marki. 
Lekarstwem na pandemiczne powikłania sektora automotive 
ma być transformacja przemysłu. By zapewnić sobie elastycz-
ność, producenci muszą zainwestować w cyfryzację i automa-
tyzację, a w fabrykach postawić na roboty. 

Technologiczna zmiana warty
Jak wynika z raportu „Flexing for the Future”, sponsorowane-
go przez Robotykę ABB, a zrealizowanego przez Utima Media 
– firmę badającą rynek motoryzacyjny – 7 na 10 (60 proc. 
benzyna i 9 proc. ropa) wyprodukowanych w tym roku samo-
chodów na świecie będzie wyposażonych wyłącznie w silnik 
spalinowy.

Dziś elektryki to zaledwie mały kawałek z motoryzacyj-
nego tortu, gdyż stanowią tylko 4,5 proc. globalnej produkcji. 

Jednak już za 10 lat sytuacja może obrócić się o 180 stopni. 
W 2035 roku 64 proc. wszystkich samochodów, które opusz-
czą fabryczne hale, będą stanowiły elektryki. Odbędzie się to 
kosztem aut spalinowych, których udział w produkcji skur-
czy się do wartości 21,2 proc. Jak szacują eksperci, globalna 
produkcja samochodów EV w  latach 2021 – 2035 zwiększy 
się z 8,36 mln sztuk do 82,56 mln, co oznacza wzrost o... 998 
proc.

E-mobilność najszybciej będzie kwitnąć na Starym Kon-
tynencie. W raporcie ABB czytamy, że nie dalej jak za 13 lat 
aż 86 proc. wszystkich samochodów, które powstaną w euro-
pejskich fabrykach, będą stanowiły elektryki. 

Zmieni się także drogowy krajobraz. Jak prognozują eks-
perci odpowiedzialni za opracowanie raportu, w 2035 roku aż 
3 na 5 aut (61 proc.), które poruszać się będą po ulicach, będą 
elektryczne. Warkot silnika spalinowego, głównie ze względu 
na bezgłośne otoczenie, może wywołać niemałe zamieszanie. 
Szansa na to, że za 13 lat spotkasz na drodze popularnego 1.9 
TDI, V-teca, HEMI czy inny samochód z motorem spalino-
wym, będzie wynosiła 1:5 (21 proc. udział).

Jeśli chodzi o wykorzystywane w biznesie średnie i cięż-
kie pojazdy, zmiana nie będzie tak dynamiczna, ale wciąż 
istotna – w 2030 roku 75 proc. pojazdów komercyjnych tej 
wielkości będzie nadal wyposażone w  silnik Diesla. Jednak 
udział w  pełni elektrycznych i  hybrydowych samochodów 
dostawczych i ciężarówek będzie rósł rok do roku, a pamię-
tajmy, że swoją rolę ma do odegrania również wodór. Do 
2035 roku wodorowe ogniwa paliwowe będą stanowić 20 
proc. wszystkich układów napędowych w dużych pojazdach 
komercyjnych i 3 proc. w pojazdach lekkich.

Przemysł 4.0 przyspieszy 
Z  raportu „Flexing for the Future” dowiadujemy się, że re-
wolucja w transporcie zmieni nie tylko sektor motoryzacyjny 
i  produkcyjny. Zmiany wykraczać będą daleko poza mury 
fabryki, zasięgiem obejmą także łańcuchy logistyczne i  do-
stawców.

Auto z salonu powoli staje się rarytasem. Jednak długie terminy oczekiwania i wzrost cen to zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. Producenci potrzebują większej elastyczności w związku z migracją na samochody 
elektryczne i nowe układy napędowe. A to będzie wymagać inwestycji, m.in. w elastyczną automatyzację, 
technologię Big Data czy też szybką łączność – wynika z najnowszego raportu ABB. Specjaliści zbadali, co 
czeka nas w najbliższej przyszłości i jak będzie wyglądał motoryzacyjny krajobraz do 2035 r.

Roboty „naprawią” branżę motoryzacyjną, 
producentów czekają duże zmiany

Wprowadzając na rynek systemy PC-
based Control, firma Beckhoff stworzyła
podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu
4.0 i Internetu Rzeczy. 

Środowisko inżynierskie i platforma
sterowania TwinCAT pozwala na
rozszerzenie systemów sterowania maszyn
o funkcjonalności umożliwiające realizacje
zadań z zakresu Big Data, komunikacji w
chmurze, predyktywnego utrzymania
ruchu oraz szczegółowej analizy danych w
celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. 

TwinCAT - platforma sterowania 

dla Przemysłu 4.0

www.beckhoff.pl/Industrie40
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Auta wyposażone w silnik spalinowy stanowią dziś głów-
ne źródło dochodów dla koncernów motoryzacyjnych (95 
proc. wszystkich wyprodukowanych w 2021 r. samochodów).  
Przejście ze „starej” technologii na „nową” będzie wymaga-
ło wysokich nakładów kapitałowych w globalnej sieci setek 
zakładów. Niewielu producentów, przechodząc na pojazdy 
elektryczne, będzie w stanie całkowicie zmienić swój model 
działania. Będą oni starali się wykorzystywać w miarę możli-
wości te same urządzenia produkcyjne. 

Przed producentami spore wyzwanie, inne komponenty 
i  procesy – konwencjonalne układy napędowe, jakie wyko-
rzystywano dotychczas, mają niewiele wspólnego ze swoimi 
następcami ze świata EV. Do tego dochodzi dynamika i nie-
przewidywalność zmian warunków rynkowych, np. kolejne 
zachęty rządowe, przepisy prawne, a  nawet sama technolo-
gia... Oznacza to, że producenci muszą dążyć do zapewnienia 
jeszcze większej elastyczności swoim zakładom produkcyj-
nym, jeśli chcą reagować na tę niepewność. Twórcy raportu 
zwracają uwagę na fakt, że w  momencie migracji na nową 
technologię, niektóre zakłady staną się zbędne.

– Branża motoryzacyjna mierzy się z wieloma wyzwaniami, 
których wspólnym mianownikiem jest elastyczność. Producenci 

samochodów dopasowują swoją ofertę nie tylko do preferen-
cji klientów czy zmian technologicznych. Muszą sprostać także 
kryzysom w zakresie dostępu do półprzewodników i łańcuchów 
logistycznych – mówi Jakub Stec, dyrektor sprzedaży w biznesie 
Robotyki ABB w Polsce. – Niektóre marki już zapowiedziały, że 
zrezygnują z produkcji niektórych swoich modeli. Jednocześnie 
inwestują w automatykę i cyfryzację, aby zachować konkuren-
cyjność na dynamicznie zmieniających się rynkach.

Wprowadzając na rynek systemy PC-
based Control, firma Beckhoff stworzyła
podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu
4.0 i Internetu Rzeczy. 

Środowisko inżynierskie i platforma
sterowania TwinCAT pozwala na
rozszerzenie systemów sterowania maszyn
o funkcjonalności umożliwiające realizacje
zadań z zakresu Big Data, komunikacji w
chmurze, predyktywnego utrzymania
ruchu oraz szczegółowej analizy danych w
celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. 

TwinCAT - platforma sterowania 

dla Przemysłu 4.0

www.beckhoff.pl/Industrie40

http://beckhoff.pl/Industrie40
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ROBOTYKA

Produkcja na automacie
Twórcy raportu zwracają uwagę, że aby poradzić sobie z  tą 
różnorodnością wyzwań, w tym z fazami wdrażania i wyco-
fywania różnych układów napędowych, producenci OEM 
będą zwracać się również m.in. ku bardziej autonomicznej 
logistyce (roboty mobilne AMR) i technologii cyfrowych bliź-
niaków, dzięki którym zmiany w layoucie produkcji mogą być 
weryfikowane i optymalizowane jeszcze przed rzeczywistym 
wdrożeniem. Stwarza to możliwości przesunięcia większej 
liczby procesów montażowych z produkcji liniowej na mo-
dułową (zautomatyzowane podawanie części i materiałów do 
poszczególnych komórek, które łączą w sobie zadania wyko-
nywane przez ludzi i roboty).

Szybka, lokalna łączność internetowa i edge computing, 
zwłaszcza w sieciach 5G, będą miały zasadnicze znaczenie dla 
wdrożenia bardziej autonomicznych procesów w  produkcji 
i  logistyce. Producenci będą również usprawniać łączność 

między obiektami i sprzętem w chmurze. Do wydajnego pla-
nowania i ograniczania przestojów coraz śmielej wykorzystu-
ją technologie analizy danych i uczenia maszynowego.

– Wraz z coraz większą zmiennością produkcji znaczenie 
robotyki i  automatyzacji opartej na cyfryzacji będzie rosnąć. 
Producenci i dostawcy z branży motoryzacyjnej będą musieli 
jeszcze bliżej współpracować z dostawcami rozwiązań automa-
tyzacji, aby zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązanie, 
biorąc pod uwagę wiele różnych czynników i  wiele różnych 
możliwości. W konsekwencji powstaną produkty, które są „za-
projektowane dla automatyzacji”, a nie tylko „zaprojektowane 
dla produkcji” – zwraca uwagę Jakub Stec.

Twórcy raportu wskazują, że zmiany w produkcji nie wy-
nikają wyłącznie z postępującego procesu elektryfikacji sek-
tora motoryzacji. Często są elementem większej układanki, 
której nazwa jest dobrze znana w sektorze wytwórczym, czyli 
czwartej rewolucji przemysłowej. 	 

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

Wizja prostsza niż kiedykolwiek

In-Sight 2800
moc technologii Deep Learning  

w kompaktowej formie

WIĘCEJ INFORMACJI:  
cognex.com/in-sight-2800
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO

SURFSHARK

Po fali cyberataków Polska zajmuje 
3. miejsce na świecie pod względem liczby  
naruszeń danych w I kwartale 2022 r.

Badanie przeprowadzone przez firmę Surfshark, 
zajmującą się bezpieczeństwem internetowym, 
wykazało, że Rosja zajmuje pierwsze miejsce 
pod względem ilości naruszeń danych w okre-
sie od stycznia do marca 2022 r. Ich ofiarą padło 

ponad 3,5 miliona użytkowników Internetu. W marcu na-
ruszono o 136% więcej rosyjskich kont niż w lutym. Drugie 
miejsce w rankingu zajmują Stany Zjednoczone, a za nimi 
plasują się Polska, Francja i Indie. Polska awansowała w ran-
kingu z powodu gwałtownego wzrostu liczby naruszeń bę-
dących częścią szeroko zakrojonych ataków phishingowych. 
Z kolei na Ukrainie odnotowano o 67% mniej naruszeń niż 
w kwartale poprzedzającym wybuch wojny. 

W  analizie podkreślono, że pięć krajów o  największej 
liczbie naruszeń danych (Rosja, USA, Polska, Francja i In-

die) odpowiada za połowę wszystkich wycieków w I kwar-
tale 2022 roku. Polska zajęła trzecie miejsce i  awansowa-
ła w  rankingu z  uwagi na wzrost liczby naruszeń o  514% 
w tym roku – w pierwszym kwartale 2022 r. naruszono dane 
961 tys. użytkowników. Dla porównania, w czwartym kwar-
tale 2021 r. doszło do 159 tys. naruszeń.  

Na 1. miejscu uplasowała się Rosja, odnotowując 136-proc. wzrost liczby użytkowników, którzy padli ofiarą 
cyberataku od początku inwazji na Ukrainę.

Metodologia
Dane do tego badania zostały pobrane z bazy Surfshark Alert (narzędzie 
do wykrywania naruszeń danych), która zawiera wszystkie publicznie 
dostępne statystyki naruszonych danych, aby informować naszych 
użytkowników o potencjalnych zagrożeniach. Badane dane pochodziły z 
trzech miesięcy – od stycznia 2022 do marca 2022 roku. Wybrane dane 
zostały następnie przeanalizowane i porównane z danymi z poprzedniego 
kwartału – od października do grudnia 2021 roku.

Wizja prostsza niż kiedykolwiek

In-Sight 2800
moc technologii Deep Learning  

w kompaktowej formie

WIĘCEJ INFORMACJI:  
cognex.com/in-sight-2800
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w zakresie naruszeń danych. W 2022 r. w USA było o prawie 
50% mniej poszkodowanych użytkowników niż w poprzed-
nim kwartale, przy czym naruszono dane około 2,5 miliona 
użytkowników.

Analiza wykazała, że pierwszy kwartał 2022 r. był lepszy 
niż poprzedni pod względem liczby przypadków narusze-
nia danych. W pierwszym kwartale 2022 roku naruszono 
18 174 132 kont e-mail. Podczas gdy w poprzednim kwar-
tale było ich 43 169 912, co oznacza spadek o 58% w stosun-
ku do poprzedniego kwartału. Do tej pory w 2022 roku co 
sekundę wyciekały dane dwóch użytkowników Internetu.

W pierwszej dwudziestce krajów, w których doszło do 
największej liczby naruszeń danych w  I  kwartale 2022 r., 
w  kolejności malejącej, znalazły się: Rosja, Stany Zjedno-
czone, Polska, Francja, Indie, Turcja, Australia, Indonezja, 

Hongkong, Niemcy, Wielka Brytania, Brazylia, Chiny, Fili-
piny, Ukraina, Hiszpania, Czechy, Tajwan, Kanada i Korea 
Południowa. Pełne dane można znaleźć we wpisie na blogu 
tutaj: https://surfshark.com/blog/data-breach-statistics-by-
-country.

	 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Na początku roku polskie media informowały o  fali 
telefonicznych ataków phishingowych, których celem było 
wyłudzenie danych kart kredytowych. Oszuści podszywali 
się pod znane osoby, instytucje państwowe i firmy, a nawet 
córkę byłego szefa CBA. Mniej więcej w tym samym czasie 
polski rząd przyznał się do zakupu kontrowersyjnego izra-
elskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w  celu 
rzekomej ochrony obywateli.

– Naruszenia danych pozostają jednym z  najbardziej 
powszechnych rodzajów cyberprzestępczości, pomimo spad-
ku, jaki odnotowano w  ostatnich miesiącach – wyjaśnia 
Aleksandr Valentij, Chief Information Security Officer 
w  Surfshark. – Pakiety wyciekłych adresów e-mail, haseł, 
numerów telefonów, a nawet bardziej wrażliwych danych są 
często sprzedawane w ciemnej sieci, a później wykorzystywa-
ne w atakach phishingowych, oprogramowaniu ransomware, 
a nawet do kradzieży tożsamości. Jak wynika z naszych naj-

nowszych danych, w ostatnich miesiącach niektóre kraje były 
bardziej narażone na takie przypadki niż inne.

Rosja zajęła w tym kwartale 1. miejsce i stanowiła pra-
wie jedną piątą wszystkich globalnych ofiar, których liczba 
wyniosła 3,55 mln. Liczby w  tym kraju są o  11% wyższe 
niż w  poprzednim kwartale, wyprzedzając stałego lidera, 
czyli Stany Zjednoczone. Liczba naruszonych rosyjskich 
kont wzrosła o 136% (w ujęciu miesięcznym) od początku 
inwazji na Ukrainę pod koniec lutego. Powodem wzrostu 
jest najprawdopodobniej działalność grupy hakerów Ano-
nymous, która obrała Rosję za cel swoich ataków wkrótce 
po rozpoczęciu wojny.

Naruszenia danych na Ukrainie spadły o  67% w  po-
równaniu z  liczbą naruszeń w  kwartale poprzedzającym 
inwazję. Ukraina zajmuje obecnie 15. miejsce na świecie –
wcześniej, od października do grudnia 2021 r., Ukraina była 
krajem z największą liczbą naruszeń w Europie Wschodniej.

Stany Zjednoczone, które zajęły drugie miejsce, drugi 
kwartał z  rzędu wykazały pozytywną tendencję spadkową 

Surfshark, zdobywca złotego medalu w konkursie na 
Najbardziej Innowacyjną Usługę Bezpieczeństwa Roku 
2021, to zestaw narzędzi do ochrony prywatności, 
opracowany w celu umożliwienia użytkownikom lepszej 
kontroli swoich danych Internecie. Podstawowym 
założeniem Surfshark jest humanizacja ochrony 
prywatności online i opracowanie narzędzi, które 
chronią prywatność użytkowników poza sferą 
wirtualnej sieci prywatnej. Surfshark jest jedną z 
niewielu sieci VPN, które zostały skontrolowane przez 
niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa.

 
Badanie przeprowadzone przez firmę Surfshark 
wykazało, że Rosja zajmuje pierwsze miejsce pod 
względem ilości naruszeń danych w okresie od stycznia 
do marca 2022 r. Ich ofiarą padło ponad 3,5 miliona 
użytkowników Internetu.

 
W analizie podkreślono, że pięć krajów 
o największej liczbie naruszeń danych 
(Rosja, USA, Polska, Francja i Indie) 
odpowiada za połowę wszystkich 
wycieków w I kwartale 2022 roku. Polska 
zajęła trzecie miejsce i awansowała 
w rankingu z uwagi na wzrost liczby 
naruszeń o 514% w tym roku.
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Stało się to, przed czym analitycy rynkowi ostrzegali 
od dawna – polska gospodarka zaczęła hamować. Co 
więcej, ostatnie wieści z sektora produkcji zaskoczyły 
samych zainteresowanych, niestety negatywnie. Jak 
dowiadujemy się z danych GUS, produkcja przemy-

słowa, co prawda wzrosła w kwietniu 2022 r. o 13 proc. rok do 
roku, ale w stosunku do marca tego roku spadła o 11,3 proc.

– Nie jesteśmy samotną wyspą i to co dzieje się dookoła, ma 
wpływ na sytuację w Polsce. Osłabienie koniunktury jest nieunik-
nione. Jesteś tak dobry, jak twój plan B, dlatego firmy muszą pod-
jąć działania, które zabezpieczą je przed skutkami spowolnienia 
gospodarczego i pozwolą przygotować się na nową rzeczywistość. 
To nie jest prosty proces – wymaga dogłębnej analizy własnych 
zasobów i procesów, planowania i określenia celów, a także wie-
dzy na temat nowych technologii. Swoją rolę do odegrania mają 
tu obie strony, zarówno odbiorcy rozwiązań usprawniających 
zakład czy linię produkcyjną, jak i ich dostawcy – uważa Piotr 
Szkoda z biznesu Automatyki Procesowej ABB w Polsce, który 
na co dzień współpracuje z wieloma firmami przemysłowymi 
i zakładami użyteczności publicznej.

Pauza w produkcji
Odczyt najpopularniejszego wskaźnika dla produkcji, czyli 
PMI dla naszego kraju osiągnął w kwietniu wartość 52,4 punk-
tu, najniższą od stycznia 2021 r. i  nieco gorszą niż w  marcu 
(52,7 pkt.). To wciąż dobry wynik, ale malejący PMI to kolejny 
sygnał dla producentów.

A ci w badaniu Plant Services i Augury mają sporo obaw. 
Dla większości respondentów największe zagrożenie mogą 
stanowić przestoje w produkcji, wywołane np. awarią sprzętu. 
Uważają tak pracownicy zaplecza produkcyjnego (36 proc.), 
jak również z hali produkcyjnej (44 proc.).

– W  odpowiedzi na koszty związane z  przestojami, wielu 
producentów inwestuje np. w  systemy predykcji i  monitoringu 
urządzeń – mówi Piotr Szkoda. W jaki sposób działa takie roz-
wiązanie? – Z rozproszonych układów monitoringu zbierane są 
na bieżąco dane. Odrębne systemy zajmują się analizą i zarzą-
dzaniem tymi danymi: określają wskaźniki produkcji, poziom 
wykorzystania urządzeń czy też rzeczywisty stan techniczny ma-
szyn bazując na tysiącach zebranych sygnałów. Dzięki technolo-
gii uczenia maszynowego, systemy predykcyjne mogą wykrywać 
anomalie techniczne pojawiające się podczas eksploatacji, co po-
zwala operatorom podejmowanie właściwe decyzje i odpowied-
nio wcześnie zareagować.

Tą drogą poszła chociażby LW „Bogdanka”, gdzie wdro-
żono zintegrowany system predykcji i  monitoringu całego 

kompleksu ścianowego. Zastosowane rozwiązanie pozwala 
monitorować stan krytycznych urządzeń – silników, układów 
chłodzenia i hydrauliki czy też łożysk – a za pomocą odpowied-
nich algorytmów również przewidywać możliwość wystąpie-
nia awarii.

Przerwane łańcuchy
W swoim dorocznym raporcie na temat globalnego łańcucha 
dostaw, firma Interos podaje, że organizacje tracą średnio 184 
mln USD rocznie z powodu zakłóceń w globalnym łańcuchu 
dostaw. Nie jest więc zaskakujący fakt, że obie grupy respon-
dentów badania odpowiedzialnych pośrednio i bezpośrednio 
za operacje na hali produkcyjnej, wskazały zakłócenia w logi-
styce jako największe wyzwanie (odpowiednio 56,4 proc. i 52,5 
proc.).

Jednak zatory w logistyce to niejedyne zmartwienie produ-
centów. Innymi wyzwaniami wymienianymi przez responden-
tów korporacyjnych są nieplanowane przestoje w  produkcji 
(40 proc.) oraz trudności związane z przestrzeganiem przepi-
sów i regulacji (38 proc.). W przypadku respondentów z hali 
produkcyjnej, na drugim miejscu znalazły się braki w umie-
jętnościach pracowników (49 proc.), a niedobory siły roboczej 
(spotęgowane pandemią) zrównały się z nieplanowanymi prze-
stojami w produkcji (48 proc.).

– Dziś, w zasięgu niemal każdej firmy wytwórczej są tech-
nologie, które mogą osłabić negatywny wpływ czynników ze-
wnętrznych na biznes – uważa Piotr Szkoda. – Braki kadrowe, 
luki kompetencyjne, rosnące koszty pracy, przestoje produkcyjne 
czy zmiany kosztów energii to przeszkody, jakie można pokonać 
z pomocą cyfryzacji i automatyzacji. Robotyka, sztuczna inte-
ligencja czy przemysłowe IoT zapewniają producentom coraz 
większe możliwości obniżenia kosztów, indywidualizacji i zwięk-
szenia efektywności produkcji, poprawy dostępności. Okresy 
zwrotu z tej inwestycji są coraz krótsze. Z tej perspektywy koszt 
zachowania konkurencyjności jest mniejszy niż się wielu przed-
siębiorcom wydaje.

Znak czasów – firmy technologiczne udostępniają dar-
mowe kalkulatory online, które na bazie wielu zmiennych są 
w stanie oszacować, ile wyniesie wskaźnik ROI (zwrot z inwe-
stycji) dla konkretnego projektu cyfryzacji lub automatyzacji 
w zakładzie czy budynku. W wielu przypadkach operator może 
zaoszczędzić nawet 30 proc. energii elektrycznej i zmniejszyć 
o 40 proc. koszty działalności operacyjnej w skali roku. W ten 
sposób producenci mogą mieć przynajmniej dwa zmartwienia 
mniej.

  

Jak wynika z raportu Plant Services i Augury, pół roku temu 8 na 10 producentów spodziewało się, że w ciągu 
roku wzrośnie popyt na ich wyroby. Jedyną niewiadomą był łańcuch dostaw, a przede wszystkim czy czeka 
nas koniec zakłóceń. W połowie 2022 roku przepływ surowców, materiałów, wyrobów gotowych to niejedyne 
wyzwania, przed jakimi stoi sektor przemysłowy.

Czego boją się producenci?
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GIEŁDOWY INDEKS PRODUKCJI

Indeks GIP60:  Giełdowy Indeks Produkcji 
spadł w kwietniu o 8%
Giełdowy Indeks Produkcji spadł w kwietniu z 964,72 do 887,39 punktów, co dało spadek o 8% w trakcie 
pierwszego miesiąca drugiego kwartału 2022 roku. W porównaniu z innymi polskimi spółkami notowanymi 
na GPW, polscy producenci wypadli względnie korzystnie – indeks WIG-POLAND stracił 11,1%. Również na 
tle szerokiego rynku, wynik GIP60 nie wyróżnia się szczególnie negatywnie, gdyż indeks WIG stracił w tym 
czasie 11%.

Analitycy z DSR podsumowali Giełdowy Indeks 
Produkcji (GIP) za miesiąc kwiecień. W poniż-
szym komunikacie dr Maciej Zaręba – analityk 
i współtwórca GIP, z DSR S.A. pisze: „Po mar-
cowym odbiciu cen akcji kwiecień przyniósł 

silne ochłodzenie nastrojów inwestycyjnych na całym świecie, 
które trwa do dziś. Wyprzedaż dotknęła niemal każdy możli-
wy rynek – spadały akcje za oceanem, w Europie i Azji, chwilę 
później zaczęła się paniczna wyprzedaż na rynku kryptowalut, 
a rosnące stopy procentowe obniżyły ceny obligacji. Czy to ko-
niec świata? Pewnie jeszcze nie, a reakcja rynków – jak to zwy-
kle bywa – jest przesadzona, ale fakt jest taki, że krew leje się 
niemalże wszędzie, co jest pokłosiem nie tylko wojny w Ukra-
inie, ale przede wszystkim wieloletniej luźnej polityki fiskalnej, 
która wpompowała w rynki niewyobrażalne ilości gotówki.

Naturalnie spadki na zagranicznych rynkach akcji spo-
wodowały odpływ kapitału również z  warszawskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych. Indeks szerokiego rynku WIG jesz-
cze pod koniec marca plasował się w okolicach 66 000 punk-
tów, na koniec kwietnia był już poniżej 58 000, a w momen-
cie pisania tego komentarza (12 maja) zbliża się do granicy  
52 000 punktów. Jeszcze bardziej oberwał indeks WIG20, któ-
ry w kwietniu stracił 12,89%, a w pierwszej połowie maja do-
łożył kolejne -10%, spadając sumarycznie z okolic 2200 punk-
tów do poniżej 1700.

Jak w takiej sytuacji zachowały się akcje największych pol-
skich producentów z GPW? Relatywnie lepiej od reszty ryn-
ku – co prawda w kwietniu akcje 4 na 5 spółek z Giełdowego 
Indeksu Produkcji traciły na wartości, ale sumarycznie GIP60 
stracił „jedynie” 8%, spadając z 964,72 do 887,39 pkt. Kolejne 
sesje również wypadły względnie korzystnie dla spółek pro-
dukcyjnych – w pierwszej połowie miesiąca indeks stracił je-

dynie -3%, co przy wyniku WIG (-8,1%) czy WIG20 (-8,9%) 
należy uznać za przyzwoity wynik. Widać więc relatywną siłę 
polskich producentów względem innych sektorów notowa-
nych na polskim parkiecie. 

Szczególnie odporne okazały się spółki metalurgiczne, 
którym – jako jedynym z portfela GIP60 – udało się wypra-
cować dodatnią medianę zmiany ceny akcji w  kwietniu na 
poziomie 2,06%. Mediana stóp zwrotu z przemysłu meblar-
sko-drzewnego wyniosła w tym okresie -1,04%. Najgorzej pod 
względem mediany kwietniowych stóp zwrotu wypadły spółki 
z branży projektowej, czyli producenci i dystrybutorzy odzie-
ży (mediana -12,17%), a także producenci z branży motoryza-
cyjnej (-11,62%). W pozostałych przypadkach mediana stóp 
zwrotu oscylowała wokół 5% spadków.

W trudnych warunkach rynkowych niewielka grupa du-
żych polskich producentów przyniosła przyzwoite zyski swo-
im akcjonariuszom. Na wyróżnienie zasługuje Boryszew S.A. 
za 14,73% wzrost ceny akcji w kwietniu z 3,53 zł do 4,05 zł, ale 
również Polwax S.A. (+7,1% m/m) i ZPUE S.A. (+6,7%).

Boryszew to należąca do Romana Karkosika grupa przed-
siębiorstw zajmujących się produkcją komponentów dla sek-
tora motoryzacyjnego oraz materiałów chemicznych (wśród 
których najpopularniejszym jest płyn chłodniczy Borygo), 
tlenków metali i  elementów metalowych. Posiada blisko 40 
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 14 krajach i za-
trudnia prawie 12 tysięcy pracowników. Kurs akcji spółki wy-
strzelił na ostatniej sesji kwietnia za sprawą anonsu o wypłacie 
solidnej dywidendy i ogólnej reorientacji w kierunku spółki 
dywidendowej – powyższe informacje wystarczyły na niemal 
15% wzrost ceny w przeciągu jednej tylko sesji.

Polwax jest jednym z  europejskich liderów rynku pa-
rafinowego w  zakresie produkcji oraz dystrybucji parafin, 
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wosków oraz produktów komponowanych na bazie parafin. 
Zaopatruje między innymi przemysł zniczowy, świecowy, 
spożywczy, gumowy, motoryzacyjny i  producentów nawo-
zów. Obecnie spółka znajduje się pod sporą presją wywoła-
ną konfliktem za naszą wschodnią granicą, gdyż spora część 
zaopatrzenia spółki pochodzi właśnie z tego kierunku. Kurs 
akcji reaguje zarówno na każdą pozytywną, jak i negatywną 
informację o sytuacji u naszego wschodniego sąsiada.

ZPUE znalazło się na podium miesięcznego rankingu 
GIP60 nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni. Spół-
ka z  wieloletnią tradycją notowań na GPW sięgającą 1998 
roku znana jest z produkcji rozdzielnic średniego i niskiego 
napięcia oraz innych elementów wyposażenia stacji transfor-
matorowych. Specjalizuje się w  segmencie produkcji konte-
nerowych stacji transformatorowych. Głównymi odbiorca-
mi produktów spółki są zakłady energetyczne, przemysłowe 
oraz obiekty użyteczności publicznej. Co ciekawe, kurs akcji 
spółki rozpoczął solidne wzrosty w momencie wybuchu woj-
ny w Ukrainie mimo że spółka posiada w Rosji swój zakład, 
a rynki wschodnie stanowiły sporą część popytu spółki. Jed-
nak na początku maja wyniki spółki za poprzedni rok nieco 
ochłodziły entuzjazm inwestorów.

Produkcja sprzedana przemysłu w  marcu (najświeższe 
dane z  GUS) w  cenach bieżących biła historyczne rekordy. 
Dane wyrównane sezonowo, przedstawione w cenach stałych, 
ujawniają, że przeważająca część tego wzrostu wynika z ogól-
nego wzrostu cen w gospodarce, a realny wzrost należy szaco-
wać na poziomie 2,3% w porównaniu z  lutym. Szacunkowe 
wyniki za kwiecień, płynące z badań ankietowych, wskazują 
na kontynuację spadku nowych zamówień w rodzimym prze-
myśle, zapoczątkowanym w marcu. Oprócz problemów z po-
pytem, spółki produkcyjne mierzyły się w tym czasie również 
z problemami podażowymi, których źródeł należy doszukiwać 
się w destabilizującej rynki wojnie oraz chińskich problemach 
epidemiologicznych, które po raz kolejny zmroziły gospodar-
kę Państwa Środka. Do niekorzystnych aspektów bieżącej sy-
tuacji należy dodać jeszcze rosnącą inflację, która dodatkowo 
utrudnia planowanie długoterminowe i zarządzanie portfela-
mi zamówień, które w szybkim tempie tracą na rentowności. 
Ceny środków produkcji ciągle rosną, a w szczególności ceny 
surowców, metali i paliw, co z kolei prowokuje producentów 
do podniesienia cen własnych wyrobów – proces podwyżek 
cen trwa już wśród wytwórców nieprzerwanie od 20 miesięcy. 
W  DSR obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania sys-
temami wspierającymi planowanie produkcji z  uwzględnie-
niem dynamiki zmian w dostępności surowców/komponen-

tów. Również dobrze wdrożona w systemie ERP  możliwość 
symulacji częstych zmian cenników u dostawców jest obecnie 
elementem przewagi rynkowej firmy produkcyjnej.

Oczywiście wpływ wojny w Ukrainie na sytuację polskie-
go przemysłu jest ciągle destabilizujący. Spadają nowe zamó-
wienia i  produkcja, a  ceny paliw i  energii wyznaczają nowe 
okresowe maksima, do tego ciągle żywe problemy z łańcucha-
mi dostaw jeszcze się pogłębiły w wyniku rosyjskiej inwazji. 
W tej sytuacji wiele spółek zintensyfikowało proces budowy 
zapasów bezpieczeństwa, wracając do strategii, która okazała 
się skuteczna podczas pandemii. Zdaje się więc, że producenci 
wyciągnęli wnioski i są przygotowani na normalizację otocze-
nia. Wysoka zmienność na rynkach utrudnia prognozowanie, 
jednak skoro od wielu tygodni mamy trend spadkowy, to moż-
liwe, że niedługo nastąpi odreagowanie, które doceni inwesto-
rów, którzy pozostali przy swoich inwestycjach w  polskich 
spółkach produkcyjnych.

 
***

Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie fir-
my DSR, serwisu analitycznego „Produkcja.Expert” oraz Wy-
działu Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

Indeks obejmuje 60 spółek produkcyjnych notowanych na 
Rynku Podstawowym GPW i pokazuje zmianę nastrojów inwe-
storów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Ze wzglę-
du na precyzyjną analizę wyników poszczególnych przedsię-
biorstw produkcyjnych indeks GIP może stanowić wiarygodny 
barometr faktycznego stanu sektora produkcyjnego.

Giełdowy Indeks Produkcji jest indeksem typu cenowego, 
więc przy jego kalkulacji nie uwzględnia się dochodów z ty-
tułu dywidend. Za dzień bazowy (pierwszy dzień publikacji, 
w którym indeks przyjął wartość 1000) został uznany dzień  
1 stycznia 2016 roku.
	 

 
W trudnych warunkach rynkowych 
niewielka grupa dużych polskich 
producentów przyniosła przyzwoite zyski 
swoim akcjonariuszom. Na wyróżnienie 
zasługuje Boryszew S.A. za 14,73% 
wzrost ceny akcji w kwietniu z 3,53 zł do 
4,05 zł, ale również Polwax S.A. (+7,1% 
m/m) i ZPUE S.A. (+6,7%).
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PRZEMYSŁ 4.0

Potwierdzają to doświadczenia z  ostatnich kilku-
nastu miesięcy. Jak wynika z  danych zebranych 
spośród 400 organizacji na całym świecie przez 
firmę doradczą McKinsey, w czasie koronakryzy-
su najlepiej radziły sobie przedsiębiorstwa, które 

jeszcze przed pandemią mogły pochwalić się implementacją 
rozwiązań Przemysłu 4.0. W Polsce ponad połowa średnich 
i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych spotkała się z hasłem 
Przemysł 4.0. Aż 70% z  nich przyznało, że planuje wdrożyć 
rozwiązania, które są jego elementami – takie dane jeszcze 
przed pandemią zaprezentowała firma PSI Polska w raporcie 
„Polska droga do przemysłu 4.0”. A dziś? Pandemia oraz la-
wina zmian, jaką zapoczątkowała, sprawiły, że przedsiębiorcy, 
którzy dotychczas byli niezdecydowani, zaczęli dostrzegać ko-
rzyści, wynikające z wdrożenia projektów z zakresu automaty-
zacji i informatyzacji produkcji i logistyki. 

Znaczenie rozwiązań technologicznych 
w kryzysie
Kolejne lockdowny stanowiły dla przemysłu największe wy-
zwanie od kilku dekad. Wiele firm oprócz mierzenia się co-
dziennie z  niedogodnościami – takimi jak częste przestoje 
spowodowane chociażby nagłą niedostępnością surowców 
czy absencją pracowników wynikającą z  konieczności izola-
cji – musiało sprostać wyzwaniu zapewnienia elastyczności 
produkcji, wynikającemu ze zmieniających się potrzeb konsu-
mentów. Co ciekawe, jak wynika z danych zebranych przez fir-
mę McKinsey, to przedsiębiorstwa, które postawiły na cyfrową 
transformację, najlepiej poradziły sobie z kryzysem i restryk-
cjami. Z badań tej organizacji wynika, że aż 94% responden-
tów – właścicieli firm i dyrektorów przedsiębiorstw – jest zda-
nia, że to rozwiązania oparte na idei Przemysłu 4.0 pomogły 
im w utrzymaniu działalności operacyjnej w czasie kryzysu. 
Z  kolei większość firm, które nie wdrożyły przed pandemią 
takich technologii, było zdania, że to właśnie brak dedykowa-
nych rozwiązań ograniczył ich działanie.

Rozwiązania skrojone na miarę wszystkich 
branż
W  Polsce przykładami przedsiębiorstw, które jeszcze przed 
pandemią postawiły na rozwiązania Przemysłu 4.0, aby zwięk-

szyć wydajność i efektywność produkcji, są firmy Martin Bau-
er, oferująca szeroką paletę produktów roślinnych, oraz Elhurt, 
który działa na rynku elektronicznym. Oba przedsiębiorstwa 
postawiły na elastyczność produkcji poprzez wdrożenie sys-
temu PSIasm – platformy do zarządzania produkcją, złożonej 
z modułów do efektywnego planowania produkcji (APS), mo-
nitorowania jej realizacji (MES) oraz kontrolowania procesu 
produkcyjnego (SCADA). Umożliwia ona szybkie i komplek-
sowe analizowanie wszystkich aspektów produkcji, co z kolei 
pozwala na tworzenie optymalnych harmonogramów, zarzą-
dzanie danymi oraz kontrolę wykonania. Rozwiązanie wspie-
ra elastyczność procesu produkcyjnego przy jednoczesnym 
zachowaniu jego wydajności. 

– Działamy w bardzo dynamicznym otoczeniu rynkowym. 
COVID spowodował zawirowania w łańcuchu dostaw. Oczeki-
wania ze strony klientów w zakresie terminowej realizacji zamó-
wień wymuszały na nas stałe usprawnianie procesów produk-
cyjnych. Było to nie lada wyzwanie z uwagi na specyfikę naszej 
działalności, cała produkcja to czasochłonny, wieloetapowy 
proces. Na początku 2020 r. zdecydowaliśmy się na wdrożenie 
systemu PSIasm. W efekcie możemy obecnie tworzyć efektywny 
harmonogram produkcji, uwzględniający zmieniające się wa-
runki biznesowe i produkcyjne oraz nadzorować jego realizację, 
co miało istotne znaczenie w czasie pandemii – mówi Krystyna 
Jarecka, prokurent Martin Bauer Polska. 

– Pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na 
gospodarkę, branża, w której działamy, przez cały czas dyna-
micznie się rozwijała i największym wyzwaniem dla nas było 
zapewnienie ciągłości produkcji. Jeszcze przed pandemią zde-

Pandemia wywołała TECHrewolucję w całej gospodarce oraz znacznie przyspieszyła proces digitalizacji 
w wielu sektorach. Transformacja technologiczna pozwoliła przedsiębiorstwom zachować większą 
elastyczność biznesową i znacznie ułatwiła dostosowanie działalności do zmieniających się warunków.

Przemysł 4.0 to odpowiedź biznesu 
na potrzebę ciągłej zmiany

 
Jeszcze 20 lat temu nikt nie wyobrażał 
sobie, że pojęcia takie jak sztuczna 
inteligencja czy Internet Rzeczy na 
stałe wejdą do słownika ludzi biznesu, 
jednak wraz z rozwojem nowoczesnej 
gospodarki coraz więcej firm decydowało 
się na implementację rozwiązań tzw. 
Przemysłu 4.0. 
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cydowaliśmy się na wdrożenie systemu wspierającego zarzą-
dzanie produkcją PSIasm. Zależało nam na szybkim korzy-
staniu z  funkcjonalności systemu, dlatego zdecydowaliśmy się 
na uruchomienie standardu. Zaimplementowane w  pierwszej 
kolejności moduły pozwoliły nam usprawnić takie obszary, jak 
przepływ informacji między zainteresowanymi jednostkami 
i obszarami, czy też pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywi-
stym, co szczególnie doceniliśmy w okresie pandemii. Ponadto, 
zyskaliśmy optymalne planowanie procesów produkcyjnych, 
skutkujące znaczącym wzrostem przewidywalności realizacji 
planu oraz, co chyba najważniejsze dla naszych klientów, skró-
cenie czasu realizacji procesów produkcyjnych poszczególnych 
wyrobów – komentuje Sławomir Tkacz, dyrektor handlowy 
ds. produkcji z firmy Elhurt.

Jak cyfryzacja procesów logistycznych 
może wspierać biznes
Jeszcze 20 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że pojęcia takie 
jak sztuczna inteligencja czy Internet Rzeczy na stałe wejdą 
do słownika ludzi biznesu, jednak wraz z  rozwojem nowo-
czesnej gospodarki coraz więcej firm decydowało się na im-
plementację rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0. Co ciekawe, jak 
wynika z danych zebranych przez ekspertów McKinsey, przed 
pandemią głównym powodem, dla którego firmy nie były 
zainteresowane implementacją rozwiązań technologicznych, 
było przekonanie o  braku dostatecznej wiedzy czy zasobów 
ludzkich. Dziś główną przeszkodą jest przede wszystkim brak 
środków. Na inwestycję w takie rozwiązania, jak sztuczna in-
teligencja czy IoT warto jednak popatrzeć nie przez pryzmat 
kosztów, ale korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie. Dobrym 
przykładem tego, jakie korzyści może przynieść cyfryzacja 
procesów logistycznych, jest oparty na mechanizmach uczenia 
maszynowego system rozwiązujący tzw. problem komiwojaże-
ra. W przypadku magazynu oznacza to wybranie optymalnej 
ścieżki przejścia dla kilkudziesięciu lokacji pickingowych. Ta-
kie rozwiązanie, opracowane przez firmę PSI Polska, zostało 
niedawno wdrożone do obsługi sprzedaży internetowej (Ful-
fillment Center) przez spółkę LPP.

– Pandemia i spowodowany kolejnymi lockdownami dyna-
miczny rozwój sprzedaży internetowej wymusił optymalizację 
procesów logistycznych, aby sprostać wymaganiom klientów. 
W  połowie 2020 r. zdecydowaliśmy się wraz z  zespołem eks-
pertów IT z Silky Coders oraz naszym wieloletnim partnerem 
biznesowym, firmą PSI Polska, wdrożyć rozwiązanie oparte na 
algorytmach sztucznej inteligencji, które pozwoli nam istotnie 

zwiększyć wydajność obsługi zamówień online. Na podstawie 
algorytmu sztucznej inteligencji i  zastosowanego mechani-
zmu uczenia maszynowego rozwiązanie optymalizuje ścieżki 
kompletacji zamówień. Dzięki rozwiązaniu długość ścieżek 
kompletacyjnych uległa skróceniu aż o 30%, co przełożyło się 
na znaczny wzrost wydajności magazynu i szybkości realizacji 
zamówień – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Technologia wspiera biznes 
w odpowiadaniu na potrzeby klientów
Pandemia pokazała nam, jak wiele zależy od potrzeb konsu-
mentów – to one są motorem zmian i im szybciej następują, 
tym szybciej firmy muszą na nie odpowiadać. Niemal nieist-
niejąca do tej pory różnica między tym, jak firmy powinny re-
agować na potrzeby konsumentów i zmieniające się warunki 
rynkowe, a ich rzeczywistymi możliwościami w tym zakresie, 
znacznie się zwiększyła. Dla wielu była to lekcja pokory i mo-
ment do zrewidowania oceny prowadzonego biznesu. Jak wy-
nika z przytoczonego wcześniej raportu, ponad połowa (56%) 
respondentów, którzy nie wdrożyli rozwiązań Przemysłu 4.0 
przed COVID-19, miało ograniczone możliwości reagowania 
na zmiany wywołane sytuacją pandemiczną z powodu braku 
technologii cyfrowych, które mogłyby ich wspierać. Świat, a co 
za tym idzie, biznes, rozwija się bardzo dynamicznie. Z per-
spektywy szybkich zmian na rynku każde przedsiębiorstwo, 
które nie wdraża innowacji, nie tyle stoi w miejscu, co zostaje 
w tyle za konkurencją. Jeżeli zarządzający przedsiębiorstwami 
nie postawią na cyfryzację, to niestety różnica między firma-
mi, które już wprowadziły rozwiązania technologiczne, będzie 
się tylko pogłębiać.

– Firmy zaczynają dostrzegać, że za Przemysłem 4.0 kryje 
się coś więcej niż tylko digitalizacja – to nieustanny proces sta-
wania się coraz bardziej: nowoczesnym, zaawansowanym tech-
nologicznie, cyfrowym. W postpandemicznym świecie nie wy-
starczy już raz wdrożyć rozwiązanie mające zautomatyzować 
procesy logistyczne i produkcyjne – ważne jest, by takie rozwią-
zania odpowiadały na aktualne potrzeby firmy i  jej klientów, 
a te, jak nauczyło nas ostatnich kilkanaście miesięcy – potrafią 
zmieniać się jak w kalejdoskopie. Właśnie dlatego, decydując się 
na system zarządzania magazynem czy produkcją, warto wy-
brać nie tylko rozwiązanie, które zapewni firmie jak największą 
elastyczność, lecz także solidnego partnera, którego know-how 
pozwoli w przyszłości na dopasowywanie oprogramowania do 
złożonych potrzeb przedsiębiorstwa. To właśnie takie działanie 
zapewni nam sukces – mówi Aleksander Faleńczyk, Senior Sa-
les Manager, PSI Polska.

Nawet będąc liderem, trzeba ciągle się zmieniać i ewolu-
ować, tak by nie zastygnąć w status quo. Pandemia pokazała, 
że przechodzenie od tradycyjnych procesów do coraz bardziej 
zaawansowanych technologii informatycznych daje firmom 
większą elastyczność i  odporność na kryzysy, co pomaga 
w przetrwaniu nawet największych zawirowań na rynku.  

 
Pandemia pokazała nam, jak wiele 
zależy od potrzeb konsumentów – to 
one są motorem zmian i im szybciej 
następują, tym szybciej firmy muszą na 
nie odpowiadać. 
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TECHNOLOGIA IT/OT

Mark Mullins, Fluke Networks

Wpływ konwergencji technologii IT/OT  
na sieci przemysłowe
W zakładach przemysłowych technologia informatyczna może zostać zintegrowana z technologią 
operacyjną, jednak każda z nich ma inne potrzeby. Widoczność realizowanych operacji oraz stanu 
technicznego sprzętu w zakładach, wzajemne połączenia wielu zakładów, skalowalność, mobilność dzięki 
technologii bezprzewodowej, zdalne zbieranie danych oraz analiza danych to 7 korzyści z przepływu danych 
w sieciach IT/OT, które opisano w tym artykule.

Technologie IoT/IIoT oraz konwergencja techno-
logii IT/OT nadal przyciągają uwagę z powodu 
potencjalnych korzyści dla zakładów przemy-
słowych. IoT (Internet Rzeczy) oraz IT (tech-
nologia informatyczna) są związane z  sieciami 

zorientowanymi na dane, natomiast IIoT (Przemysłowy In-
ternet Rzeczy) i  OT (technologia operacyjna) są związane 
z sieciami przemysłowymi, takimi jak systemy SCADA (su-
pervisory control and data acquisition), wykorzystywane do 
monitorowania i sterowania urządzeniami przemysłowymi.

Sieci informatyczne technologii IT oraz OT były kiedyś 
zupełnie inne, miały swoje własne architektury, protokoły, 
standardy, okablowanie i możliwości połączeń. Wiele z sie-
ci OT było uzależnionych od dostawców sprzętu oraz ich 
firmowego oprogramowania. Wraz z  rozprzestrzenianiem 
się aplikacji przemysłowego Ethernetu, takich jak Modbus 
TCP/IP, EtherCAT, EtherNet/IP i Profinet, oraz działających 
w  oparciu o  sieć inteligentnych czujników IIoT, które po-
trafią zbierać i przesyłać najważniejsze informacje na temat 
produkcji w  celu ich analizy w  czasie rzeczywistym, która 
może się odbywać w dowolnym miejscu, światy IT i OT za-
czynają się zlewać w jeden.

7 korzyści z przepływu danych 
w sieciach IT/OT
Podczas gdy sieci OT nadal będą pełnić takie funkcje, jak 
monitorowanie i  sterowanie maszyn oraz urządzeń obiek-
towych w przemyśle na poziomie We/Wy, jak przekaźniki, 
elektroniczne mierniki przepływu, zdalne terminale tele-
metryczne (RTU) oraz programowalne sterowniki logiczne 
(PLC), to wdrożenie Ethernetu oraz inteligentnych czujni-
ków uwalnia te systemy od zależności od producentów płat-
nego oprogramowania poprzez przejście na otwarte stan-
dardy i protokoły. Ta zmiana umożliwia bardziej swobodny 
przepływ danych na całej drodze – od czujników obiekto-
wych do fabrycznego systemu sterowania i dalej do sieci in-
formatycznej, a na koniec do sieci dostawcy usług interneto-
wych (ISP) i chmury obliczeniowej. Ta wymiana danych jest 
fundamentem konwergencji IT/OT, która umożliwia:

1.  Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji 
dotyczących zakładów przemysłowych 
(realizowanych operacji, stanu technicznego maszyn 
i urządzeń) z dowolnej lokalizacji.

2.  Wzajemne połączenie w sieci wielu zakładów 
przemysłowych jednej firmy.

3.  Skalowalność w celu dotarcia do większej ilości 
środowisk.

Rys. 1. Klasyfikacja MICE środowisk pracy pomaga w projektowaniu kabli 
przemysłowych oraz komponentów sieciowych. MICE to akronim od pierwszych 
liter słów określających odporność: mechaniczną (mechanical), na wnikanie 
cieczy i pyłów (ingress), na warunki otoczenia/chemikalia (climatic/chemical) oraz 
zaburzenia elektromagnetyczne (electromagnetic).  Źródło: Fluke Networks
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4.  Komunikację bezprzewodową umożliwiającą 
mobilność na hali fabrycznej.

5.  Zbieranie danych ze zdalnych lokalizacji przy 
wykorzystaniu technologii sieci komórkowych 
4G/5G.

6.  Analizę danych za pomocą większej liczby urządzeń 
oraz aplikacji systemowych back-end.

7.  Standaryzację i bardzo szybkie wdrożenia nowych 
produktów, co pozwala na ich szybsze wprowadzenie 
na rynek.

Te możliwości torują drogę dla lepszego planowania 
i  podejmowania decyzji, uzyskiwania większej wydajności 
produkcji, skracania przestojów na produkcji, redukowa-
nia ilości prac związanych z utrzymaniem ruchu oraz lep-
szej produktywności. Wszystko to obniża koszty i zwiększa 
zyski firm przemysłowych. Aby wdrożyć konwergencję IT/
OT, działy informatyczne oraz operacyjne w firmie produk-
cyjnej muszą ze sobą współpracować, aby zagwarantować, 
że obydwie sieci zostaną zaprojektowane i wdrożone w taki 
sposób, by uczyniły dane dostępnymi, bezpiecznymi i ma-
jącymi dużą wartość. Kluczowym czynnikiem jest tu zro-
zumienie, że ponieważ dane są obecnie w popularnym for-
macie, który może przemierzać sieci IT i OT oraz Internet, 
to okablowania oraz połączenia w tych sieciach, a także śro-
dowiska, w których one rezydują, i kwestie testowania nie są 
jednym i tym samym.

Różne kable i złącza sieciowe dla 
przemysłu
Okablowanie sieci OT w zakładzie przemysłowym jest nara-
żone na trudne warunki otoczenia. Kable i złącza zainstalo-

wane na hali produkcyjnej lub w zakładzie przemysłu prze-
twórczego i wykorzystywane do połączenia przemysłowych 
urządzeń obiektowych oraz sprzętu, muszą mieć wystarcza-
jąco solidną konstrukcję, aby wytrzymywały wibracje i eks-
tremalne temperatury, były odporne na działanie płynów, 
agresywnych chemikaliów i  pyłu oraz na zaburzenia elek-
tromagnetyczne. Normy przemysłowe ANSI/TIA-1005 oraz 
ISO/IEC 11801 wykorzystują do klasyfikowania kompo-
nentów tzw. specyfikacje MICE (rys. 1): mechaniczne i do-
tyczące odporności na wnikanie czynników zewnętrznych, 
warunki otoczenia/substancje chemiczne oraz zaburzenia 
elektromagnetyczne. Klasyfikacja ta jest dokonywana na 
podstawie takich czynników, jak: wibracje, siła i udar (od-
porność mechaniczna), pyły i  ciecze (ochrona przed wni-
kaniem; stopień ochrony), temperatura, promieniowanie 
cieplne i zanieczyszczenia (odporność na warunki otoczenia 
i substancje chemiczne) oraz zaburzenia elektromagnetycz-

Fot. 1. Adaptery kanałowe M12, przeznaczone do 
mierników okablowania DSX CableAnalyzer firmy 
Fluke Network, w wersji M12D 9 (4-pozycyjnej) 
oraz M12X (8-pozycyjnej). Umożliwiają testowanie 
i certyfikację łączy kanałowych w celu zapewnienia 
niezawodnej transmisji danych w sieciach 
Ethernet, pracujących w wymagającym środowisku 
przemysłowym MICE.  Źródło: Fluke Networks

 
Podczas gdy sieci OT nadal będą pełnić takie 
funkcje, jak monitorowanie i sterowanie maszyn oraz 
urządzeń obiektowych w przemyśle na poziomie 
We/Wy, jak przekaźniki, elektroniczne mierniki 
przepływu, zdalne terminale telemetryczne (RTU) 
oraz programowalne sterowniki logiczne (PLC), to 
wdrożenie Ethernetu oraz inteligentnych czujników 
uwalnia te systemy od zależności od producentów 
płatnego oprogramowania poprzez przejście na 
otwarte standardy i protokoły. 
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mieć inne zakresy temperatur pracy oraz materiały powło-
ki, zależnie od środowiska, w jakim pracują. Do produkcji 
powłok tych kabli wykorzystywane są kopolimery fluorowe 
etylen/propylen (FEP), elastomery termoplastyczne (TPU) 
oraz poliuretan (PUR). Zapewniają one znacznie szerszy 
zakres temperatur pracy, większą elastyczność oraz większą 
odporność na chemikalia i ścieranie niż polichlorek winy-
lu (PVC), stosowany w kablach standardowych. Aplikacje, 
w których kable są narażone na częste zginanie, wyginanie 
i skręcanie (roboty oraz inne aplikacje z ruchem powtarzal-
nym), mogą wymagać kabli o wysokiej elastyczności (high-
-flex), których żyły składają się z większej liczby cieńszych 
drutów miedzianych.

Kierownicy działów IT i  OT w  zakładach przemysło-
wych muszą ze sobą współpracować w  kwestii testowania 
okablowania sieciowego. Obejmuje to prawidłowe szkolenie 
i wyposażenie techników w wysokiej jakości testery okablo-
wania, które mogą być podłączane zarówno do gniazd RJ45, 
jak i M12 oraz wykonywać testy ciągłości żył, długości kabli, 
przesłuchów (crosstalk) i ciągłości ekranu. 

Mark Mullins, menedżer produktu 
w firmie Fluke Networks.

 

ne. Parametry te wyznaczają różne stopnie warunków śro-
dowiskowych oraz związane z nimi poziomy MICE. 

Środowiska MICE 2 i MICE 3, które obejmują sieć OT, 
wymagają innych złączy ethernetowych, niż stosowane w sie-
ciach IT w  środowisku MICE 1. W  odróżnieniu od popu-
larnych standardowych złączy RJ45, wykorzystywanych do 
łączenia komputerów i urządzeń informatycznych w biurach, 
złącza przemysłowe RJ45 często mają takie cechy, jak: obudo-
wa z tworzywa termoplastycznego odpornego na chemikalia 
oraz uszczelnienia zapewniające wysoki stopień ochrony IP67. 
W sieciach OT są też wykorzystywane złącza M12 z blokadą, 

służące do połączeń We/Wy sprzę-
tu przemysłowego. Są one znacznie 
trwalsze i bardziej odporne na ciągłe 
wibracje po zablokowaniu.

Korzyści 
z przemysłowych kabli 
ethernetowych
Przemysłowe kable etherneto-
we (kable Ethernet), jeśli chodzi 
o transmisję danych, nie różnią się 
niczym od standardowych kabli 
ethernetowych. Jednak w  sieciach 
OT bardziej popularne są kable 
miedziane z  ekranem, co wynika 
z  ich odporności na zaburzenia 
elektromagnetyczne, których źró-
dłem są między innymi cewki elek-
tromagnesów przekaźników czy 
napędy silnikowe AC. 

Kable przeznaczone dla Ether-
netu przemysłowego mogą także 

Rys. 2. Analizator okablowania DSX 
CableAnalyzer firmy Fluke umożliwia 
przeprowadzanie różnych testów 
konfiguracji kabli end-to-end, w tym 
limitów E1, E2 i E3 dla standardów 
przemysłowych.  Źródło: Fluke Networks

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Konwergencja IT/OT, sieci 
przemysłowe

Dane z sieci IT/OT przynoszą co 
najmniej siedem korzyści firmom 
przemysłowym.
Elementy sieci przemysłowych 
muszą być dobrane do warunków 
środowiskowych.

DO ROZWAŻENIA
Czy Wasza sieć przemysłowa 
umożliwia, czy ogranicza przepływ 
danych oraz wykorzystywanie 
informacji uzyskiwanych na 
podstawie danych?

ONLINE
Więcej informacji na portalu  
www.controlengineering.pl 
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Logan Woolery, Emerson

Tradycyjny monitoring zasobów w  przemy-
śle przechodzi zasadniczą przemianę. Postępy 
w technologiach Przemysłowego Internetu Rze-
czy oraz oprogramowania do analizy danych 
dostarczają kierownictwu fabryk wartościowych 

informacji na temat stanu technicznego i  funkcjonowania 
ich najbardziej kluczowych zasobów. Jednak wdrożenie tych 
nowych technologii monitorowania może przynieść też inne 
korzyści firmom przemysłowym. Niektóre aplikacje progra-
mowe mogą pomóc w  redukcji emisji gazów oraz zapobiec 
stratom energii w zakładzie przemysłowym poprzez śledzenie 
zużycia energii przez kluczowe zasoby oraz alarmowanie per-
sonelu o występowaniu problemów.

W systemach przemysłowych, w których ciepło jest uzy-
skiwane za pomocą spalania paliw, takich jak linie pary tech-
nologicznej oraz wymienniki ciepła, lepsze zarządzanie ener-
gią może oznaczać zmniejszenie liczby zdarzeń skutkujących 
stratami pary oraz ograniczenie strat energii spowodowanych 
zanieczyszczeniami. Działanie zaworów ciśnieniowych bez-
pieczeństwa (PRV) może być śledzone i zapisywane, tak więc 
operatorzy wiedzą, kiedy dane zdarzenie wystąpiło i jak dłu-
go trwało. W przeszłości tradycyjne metody monitoringu za 
pomocą czujników przewodowych sprawiały, że śledzenie 
stanu technicznego oraz funkcjonowania takich zasobów było 
kosztowne. Obecnie zaś oprzyrządowanie bezprzewodowe, 
połączone z łatwym do wdrożenia oprogramowaniem anali-
tycznym, aplikacjami przyjaznymi dla użytkownika oraz spe-
cjalistycznymi panelami graficznymi typu dashboard umożli-
wiają personelowi kierowniczemu zakładów przemysłowych 
śledzenie tych zużywających duże ilości energii zasobów oraz 
jednoczesne uzyskanie redukcji kosztów, emisji gazów oraz 
nieplanowanych przestojów na produkcji.

Koszty oraz skutki traconej energii 
w przemyśle
W wielu gałęziach przemysłu systemy parowe są niezbędne 
do realizacji procesów – zarówno wytwarzania energii w elek-

trowniach, jak i  przetwarzania chemicznego w  zakładach 
przemysłu spożywczego. A zatem oszczędzanie energii w każ-
dy możliwy sposób jest integralną częścią maksymalizacji 
efektywności procesów oraz zysków dla firm. Niektóre zaso-
by, które zużywają duże ilości paliwa, są „winowajcami” nie-
efektywnego wykorzystywania oraz marnotrawstwa energii. 
Gdy para wodna jest tracona na skutek uszkodzenia pułapki 
parowej (odwadniacza), oznacza to nie tylko stratę energii, ale 
i marnotrawienie paliwa. Ponadto może 
to mieć niekorzystny wpływ na jakość 
produktu. Monitoring zasobów w czasie 
rzeczywistym oferuje możliwość wglądu 
w stan techniczny i pracę tych zasobów, 
dzięki czemu można zmniejszyć koszty 
energii związanej z  działaniem takich 
systemów, a to z kolei jest znaczącym ele-
mentem optymalizacji pracy zakładów.

Inne zasoby, takie jak wymienniki 
ciepła, w  miarę upływu czasu stają się 
mniej efektywne energetycznie z  po-
wodu gromadzenia się osadów na po-
wierzchni wymiany ciepła. Zjawisko to 
zwane jest zarastaniem (ang. fouling). 
Gdy ilość osadów jest zbyt duża, urzą-
dzenie musi być oczyszczone i poddane 
serwisowaniu, aby przywrócić mu pełną 
sprawność. Jednak w czasie wykonywa-
nia tych prac następuje przestój, który 
wymaga zarówno czasu, jak i  większej 
ilości energii do prawidłowego przeka-
zywania ciepła. Przy stosowaniu trady-
cyjnych metod monitoringu zasobów 
nie można określić ilości traconej energii 
przed następnymi ujętymi w  harmono-
gramie pracami konserwacyjnymi. Tak 
samo nie można określić, jak te straty 
energii wpływają na moce produkcyjne, 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Interfejs HMI, raport graficzny 
typu dashboard, IIoT

Nieprawidłowe zarządzanie emisją 
gazów oraz zużyciem energii 
przez zakład przemysłowy może 
doprowadzić do zmniejszenia 
wydajności produkcji oraz 
zwiększenia kosztów energii.
Nieinwazyjna technologia 
bezprzewodowa oferuje 
zwiększone możliwości 
monitorowania zasobów 
przemysłowych.
Łatwa dla użytkownika wizualizacja 
danych przemysłowych pomaga 
w zarządzaniu zasobami w erze 
Przemysłowego Internetu Rzeczy.

DO ROZWAŻENIA
Zmieńmy przyszłość. Czy w Waszym 
zakładzie dostrzegacie, które 
z zasobów niedługo ulegną awarii 
i jak można temu zapobiec?

ONLINE
Więcej informacji na portalu  
www.controlengineering.pl 

Postępy w technologiach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz oprogramowaniu do analizy danych 
pomagają personelowi kierowniczemu zakładów przemysłowych w uzyskiwaniu cennych informacji na temat 
stanu technicznego oraz działania kluczowych zasobów w tych zakładach. Dzięki tym informacjom oraz 
odpowiedniemu oprogramowaniu kierownictwo może zarządzać zużyciem energii oraz emisją gazów przez 
swoje zakłady.

Zarządzanie zużyciem energii  
oraz emisją gazów za pomocą  
najnowszych aplikacji programowych



ROZWIĄZANIA

22  II kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

zanim operator nie zostanie zaalarmowany, że wystąpił pro-
blem.

Możliwości bezprzewodowego 
monitoringu zasobów
Starsze systemy monitoringu zasobów wymagały kosztowne-
go oprzewodowania oraz infrastruktury, aby podłączyć każde 
z  urządzeń. Ponadto zainstalowanie takiego systemu często 
wymagało całkowitego zatrzymania pracy linii produkcyjnej, 
ponieważ przyrządy pomiarowe musiały być w niej zamonto-
wane. Te wymagania powodowały, że koszty początkowe za-
instalowania przewodowego systemu monitorującego często 
przewyższały potencjalne oszczędności. Szczególnie dotyczyło 
to zasobów trudno dostępnych lub znajdujących się w odle-
głych lokalizacjach.

Nowoczesne rozwiązania bezprzewodowe nie wymaga-
ją takich dużych inwestycji początkowych w  infrastruktu-
rę czy wyłączeń linii produkcyjnych w  celu zainstalowania 
czujników. Bezprzewodowe czujniki i mierniki są montowa-
ne w sposób nieinwazyjny na zewnątrz urządzeń, co nie ma 
wpływu na dostarczane dane. Na przykład bezprzewodowe 
czujniki akustyczne wykorzystują termoelement i  czujnik 
ultradźwiękowy do wykonywania pomiarów temperatury 
i dźwięku. Wyniki tych pomiarów mogą być przeanalizowane 
w celu wyznaczenia stanu pułapek parowych oraz ciśnienio-
wych zaworów bezpieczeństwa.

Łatwa wizualizacja danych w epoce 
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Dane nieprzetworzone (surowe, ang. raw data) z perspektywy 
analitycznej są jedynie tak użyteczne, jak nasza możliwość ich 
zrozumienia oraz interpretacji. Oprogramowanie do analizy 
danych, takie jak pokazane na fot. 1, może być zainstalowane na 
komputerze podłączonym do bram sieciowych WirelessHART 
w celu interpretacji danych procesowych (WirelessHART jest 

protokołem bezprzewodowym, opracowanym przez organiza-
cję FieldComm). To pozwala użytkownikom na błyskawiczny 
i ciągły dostęp do informacji dotyczących zasobów, które w tra-
dycyjnym systemie musiały być zbierane przez operatora ręcz-
nie. Przyjazne dla użytkownika aplikacje, oparte na tych plat-
formach oprogramowania, zbierają i kompilują dane w czasie 
rzeczywistym oraz wizualizują je w postaci łatwych do odczytu 
wykresów graficznych o możliwości powiększania, dzięki cze-
mu można przybliżyć i obejrzeć każdy zasób z osobna. Ponie-
waż adaptowanie tego typu monitoringu bezprzewodowego 
rozrasta się, to tak samo będzie z aplikacjami tworzonymi przez 
deweloperów oprogramowania. Każdy nowy przypadek prak-
tyczny może zachęcić do opracowania nowej aplikacji modu-
łowej, która może być dodana do panelu dashboard, pokazując 
status procesów – kluczowych i pozostałych.

Kilka różnych aplikacji pokazuje na przykładzie łatwą dla 
użytkownika wizualizację danych dotyczących strat energii 
oraz emisji w połączonym w sieci środowisku fabrycznym.

Monitoring ciśnieniowych zaworów 
bezpieczeństwa
Do najbardziej kluczowych zasobów w  instalacji znajdującej 
się pod ciśnieniem należą ciśnieniowe zawory bezpieczeń-
stwa. Zabezpieczają one realizowany proces oraz sprzęt tech-
nologiczny, uwalniając nadmiar sprężonego gazu z  systemu, 
gdy ciśnienie osiągnie pewien nastawiony poziom. Mimo 
że zawory te są użyteczne w zapobieganiu zakłóceniom pro-
cesów i awariom sprzętu, są też przykładem zasobów często 
monitorowanych manualnie lub nieefektywnie ze względu 
na wysokie koszty zainstalowania czujników przewodowych 
w odległych lokalizacjach.

Nieszczelne i otwierające się zawory bezpieczeństwa po-
wodują marnotrawstwo energii i  mogą ograniczyć produk-
cję, nie pozwalając, aby proces przebiegał przy optymalnym 
ciśnieniu. Wiele zakładów posiada pewną liczbę zaworów 
nadmiarowych, które są podłączone do jednego systemu po-
chodni gazowej i uwalniają nadmiar gazu do atmosfery. Jeśli 
jedna pochodnia gazowa ma wiele zaworów nadmiarowych, 
to trudno jest uzyskać informację, ile z  tych zaworów jest 
w  stanie otwarcia. Jak więc można mierzyć te straty energii 
oraz wielkości emisji?

Bezprzewodowe czujniki akustyczne umożliwiają cią-
gły monitoring w  czasie rzeczywistym tych kluczowych ci-
śnieniowych zaworów bezpieczeństwa w  całym zakładzie 
przemysłowym. Dane z tych czujników są wysyłane do apli-
kacji programowej, która następnie alarmuje operatorów 

Fot. 1. Jeden skonsolidowany raport graficzny typu 
dashboard, utworzony przez oprogramowanie Plantweb 
firmy Emerson. Pokazano tu przykładowy log zdarzeń dla 
ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa oraz informacje 
dotyczące wynikających z tych zdarzeń strat na produkcji 
i wielkości emisji gazów.  Źródło: Emerson
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o nieszczelnościach i nieprawidłowym funkcjonowaniu zawo-
rów. Wbudowane w to oprogramowanie algorytmy zrówno-
ważonego rozwoju śledzą zużycie energii oraz wielkość emisji 
gazów, co pozwala kierownictwu zakładu porównywać te dane 
ze wskaźnikami wzorcowymi oraz wielkościami docelowymi.

Czujniki bezprzewodowe w pułapkach 
parowych
Pułapki parowe, czyli odwadniacze, są produkowane w wielu 
formach. Ich podstawowym przeznaczeniem jest wychwyty-
wanie kondensatu z  linii pary technologicznej. Linie parowe 
są wykorzystywane w  różnych procesach technologicznych, 
jednak głównie do ogrzewania lub produkcji energii elektrycz-
nej. Gdy odwadniacz nie zadziała, to para jest uwalniana do 
atmosfery, co powoduje marnotrawienie energii i pogorszenie 
jakości produktów.

Dodanie nieinwazyjnych czujników bezprzewodowych 
do każdej pułapki parowej daje operatorom wgląd w  całą 
instalację parową. Mogą być oni wtedy ostrzegani o każdym 
przypadku, gdy jakiś odwadniacz się nie otwiera lub nie za-
myka. Aplikacje programowe mogą także pokazywać opera-
torom całkowite koszty straconej energii, wynikającej z  nie-
szczelności w  pułapkach parowych, oraz obliczać wielkości 
emisji gazów. Wartości te mogą być zapisywane i podawane 
w raportach.

Ręczne kontrole pułapek parowych wymagają częstych 
obchodów operatora i  są dość czasochłonne. Awarie i  nie-
szczelności mogą pozostać niewykryte przez całe tygodnie 
lub miesiące, zależnie od częstotliwości tych obchodów. Kosz-
ty straconej energii sumują się i mogą w końcu wynieść na-
wet miliony dolarów rocznie, zależnie od ilości odwadniaczy 
w danym zakładzie. Nieposiadanie informacji o przekrocze-
niu dopuszczalnych wielkości emisji może także oznaczać 
konieczność zapłacenia kar. Ponadto kontrole ręczne są nie-

Fot. 2. Panel typu dashboard, pokazujący online stan 
techniczny pułapki parowej. Oprogramowanie weryfikuje, 
czy pułapka ta jest w stanie awarii, poprzez obserwację 
trendów i emisji oraz strat energii, jednocześnie śledząc 
wpływ stanu technicznego pułapki na realizację kluczowych 
celów zakładu.  Źródło: Emerson

precyzyjne, zaś usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych 
mogą być drogie.

Natomiast dzięki wszechobecnym czujnikom bezprzewo-
dowym oraz oprogramowaniu analitycznemu pułapki parowe 
nie będą już niewiadomą dla personelu kierowniczego fabryk. 
Aplikacja może kompilować dane, zmienne oraz nastawy 
i sporządzać raport graficzny typu dashboard. Ta zwiększona 
świadomość sytuacyjna oznacza, że operatorzy mogą znajdo-
wać i naprawiać uszkodzone odwadniacze, zanim spowodują 
one poważne konsekwencje.

Ciągły monitoring wymienników ciepła
Wymienniki ciepła przekazują ciepło z  płynu grzewczego 
do płynu technologicznego. Przy ciągłym monitorowaniu 
każdego wymiennika ciepła w  zakładzie dane z  czujników 
są wykorzystywane w  najlepszy możliwy sposób. Prosty pa-
nel dasboard, generowany przez oprogramowanie, zawiera 
wszystkie informacje, które są potrzebne do zapewnienia, że 
pracownicy działu utrzymania ruchu nie będą marnowali cza-
su na serwisowanie tych wymienników ciepła, które jeszcze 
tego nie wymagają. Technicy ci natomiast zajmą się tylko tymi 
wymiennikami, w których nagromadziło się już dużo osadu, 
zanim spowoduje to nieplanowane straty na produkcji. W ten 
sposób na przykład średniej wielkości rafineria ropy naftowej 
może zaoszczędzić miliony dolarów. Oprogramowanie anali-
tyczne dla wymienników ciepła oblicza także koszty straconej 
energii, dzięki czemu wyraźnie widać, ile energii jest traconej 
w tych wymiennikach.

Logan Woolery pracuje w dziale Transformacji Cyfrowych 
firmy Emerson. Jest menedżerem produktu oprogramowania 

analitycznego Plantweb Insight.
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Technologia Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) jest uzależniona od szybkiej i  dokładnej 
komunikacji sieciowej. Podstawowe systemy ste-
rowania w przemyśle nie mogą być pozbawione 
zasilania nawet na chwilę, ponieważ taka sytu-

acja może spowodować nieprawidłowe działanie (ang. crash) 
przemysłowych komputerów PC oraz sterowników/kontro-
lerów. Dlatego też wykorzystanie zasilaczy bezprzerwowych 
(UPS) może zwiększyć niezawodność systemów w zakładach. 
Zapoznanie się z podanymi w artykule podstawowymi infor-
macjami na temat zasilaczy UPS pomoże w doborze takiego 
urządzenia do aplikacji.

1.  Zdefiniowanie wymagań aplikacji do 
zasilacza UPS

Pierwszą kwestią jest tu napięcie zasila-
jące odbiorniki – zmienne (AC) czy stałe 
(DC). Starsze systemy pracują przeważnie 
z zasilaniem AC, dlatego też ich moderni-
zacja prawdopodobnie będzie wymagała 
również zastosowania zasilaczy UPS AC. 
W  ciągu ostatnich 20 lat rozwój rynku 
przemysłowych komputerów PC (IPC) 
spowodował przejście na zasilanie DC. 
W związku z tym należy przeanalizować 
wymagania dla UPS, dotyczące rodzaju 
napięcia zasilającego, mocy zasilacza oraz 
czasu podtrzymania zasilania. Należy 
w tym celu wykonać obliczenia oraz usta-
lić realne oczekiwania dla zasilacza UPS, 
który ma być zakupiony i zainstalowany.

Jeśli nastąpi awaria zasilania podsta-
wowego, UPS zapewnia zapisanie danych 
oraz bezpieczne i prawidłowe zamknięcie 
systemu operacyjnego platformy auto-
matyki, co pozwala na uniknięcie utraty 
danych i zawieszania się lub nieprawidło-

wego działania tego systemu sterowania. Przy projektowaniu 
układu zasilania bezprzerwowego należy dobrać UPS o takiej 
pojemności akumulatora, aby umożliwić przemysłowym kom-
puterom PC działanie jeszcze przez jakiś czas, zanim zosta-
nie im wydane polecenie zamknięcia systemu operacyjnego. 
Przy doborze czasu podtrzymania zasilania przez UPS należy 
uwzględnić, że zasilanie podstawowe może zostać przywróco-
ne w stosunkowo krótkim czasie. Akumulatory o zbyt dużej 
pojemności mogą wymagać długiego czasu do naładowania. 
Większość producentów zasilaczy UPS wykorzystuje kilka 
standaryzowanych typów akumulatorów przemysłowych. 
Niektórzy oferują tylko akumulatory wyprodukowane według 
jednej technologii, na przykład VRLA (żelowe akumulatory 
kwasowe). Inni oferują różne typy akumulatorów: VRLA stan-
dardowe, VRLA o  szerokim zakresie temperatur pracy oraz 
litowo-jonowe (Li-ion). Różne typy akumulatorów różnią się 
pod względem działania oraz rzeczywistej żywotności.

W idealnym przypadku zasilacz UPS może wysyłać wiele 
informacji na temat stanu swojego akumulatora, tak więc ope-
ratorzy systemu mogą podjąć działania zapobiegawcze, zanim 
akumulator ten ulegnie zużyciu. Należy się przyjrzeć, w  jaki 
sposób zasilacz sygnalizuje swoje działanie. Większość wyko-
rzystuje do tego celu diody LED, zaś kilka typów ma wyjścia 
ze stykami bezpotencjałowymi z ustalonym progiem przełą-
czania. Nowsze systemy UPS mają takie wyjścia, umożliwiając 
wysyłanie danych z zasilaczy do platformy systemu sterowania 
w zakładzie, wykorzystując przemysłowe protokoły komuni-
kacyjne Ethernet.

2.  Zdecentralizowane technologie 
zasilaczy UPS AC

W systemach sterowania wykorzystujących napięcie zmienne 
zasilacz UPS AC będzie najlepszym wyborem. Układy elek-
tryczne zasilaczy UPS typu offline są niedrogie i najbardziej 
popularne w zasilaczach UPS AC. W warunkach normalnych 
zasilacz UPS typu offline znajduje się w  trybie oczekiwania 
(standby) – przesyła energię z sieci zasilającej bezpośrednio 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
UPS, niezawodność zasilania

Przed doborem zasilacza 
UPS należy zdefiniować jego 
zastosowanie.
Do wyboru dostępne 
są 2 rodzaje systemów 
zasilania bezprzerwowego: 
zdecentralizowane UPS AC oraz 
rozproszone UPS DC.
Przy doborze UPS należy 
wziąć pod uwagę wydajność 
akumulatora i sieciowe możliwości 
komunikacyjne.

DO ROZWAŻENIA
Ilu procentowo przerw w zasilaniu 
podstawowym można uniknąć 
dzięki zainstalowaniu zasilaczy 
bezprzerwowych?

Najważniejsze systemy sterowania w przemyśle wymagają zastosowania zasilaczy bezprzerwowych (UPS). 
Zapobiegają one nieprawidłowemu funkcjonowaniu sterowników i kontrolerów, które może być wynikiem 
nawet krótkotrwałych przerw w zasilaniu z sieci. W artykule podajemy wskazówki na temat prawidłowego 
doboru zasilaczy UPS do aplikacji w przemyśle.

Pięć wskazówek na temat doboru zasilaczy 
UPS w przemyśle

ZASILACZE UPS
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ze swojego wejścia do wyjścia, jednocześnie zaś ładuje się jego 
akumulator poprzez obwód podłączony równolegle do sieci. 
Jeśli wystąpi awaria zasilania podstawowego z sieci, UPS prze-
łącza zasilanie wyjścia na akumulatorowe za pośrednictwem 
inwertera DC/AC. Czas pomiędzy zanikiem zasilania podsta-
wowego a rozpoczęciem zasilania przez UPS z akumulatora 
nie może przekroczyć 10 milisekund. Czas przełączania 10 
ms zwykle nie ma wpływu na urządzenia zasilane przez UPS, 
ale chroni systemy wrażliwe na wahania napięcia.

Ze względu na kształt napięcia wyjściowego zasilacze 
UPS AC dzielą się na dwa typy: urządzenia z modyfikowa-
ną (przybliżoną, aproksymowaną) sinusoidą oraz urządzenia 
z czystą sinusoidą.

Zasilacze z  modyfikowaną sinusoidą to prostsze kon-
strukcje, które przekształcają napięcie stałe z baterii akumula-
torów na napięcie zmienne o kształcie mającym przypominać 
sinusoidę (niektóre wersje generują nawet prostokątne). Co 
prawda tego typu zasilacze UPS są stosunkowo tanie, jednak 
mają pewne wady. Napięcie zasilające o kształcie znacznie od-
biegającym od sinusoidy może uszkodzić obwody wejściowe 
niektórych urządzeń podłączonych do UPS. To może dopro-
wadzić do przedwczesnej awarii małych komputerów PC oraz 
zasilaczy sterowników PLC.

Zasilacze UPS z czystą sinusoidą generują napięcie wyj-
ściowe sinusoidalne o takim kształcie, który odtwarza prze-
biegi napięcia sieciowego 120/230 V AC. Zasilacz z  czystą 
sinusoidą jest lepszym wyborem dla systemu zawierającego 
wrażliwy sprzęt automatyki, taki jak programowalne sterow-
niki logiczne PLC, sprzęt rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS) oraz przemysłowe komputery PC (IPC). Zasilacze 
te mają bardziej skomplikowane układy elektryczne, jednak 
podłączone do nich urządzenia automatyki przemysłowej 
uzyskują dłuższą żywotność, co obniża całkowity koszt po-
siadania (TCO).

Najważniejsze dla zakładu przemysłowego aplikacje wy-
magają bardziej zaawansowanych zasilaczy UPS. Są to zasi-
lacze UPS o podwójnej konwersji albo UPS online. W takim 
zasilaczu obwód baterii akumulatorów jest aktywnie podłą-
czony do zasilanego systemu. Jeśli wystąpi awaria zasilania 
podstawowego z  sieci, na wyjściu UPS nie wystąpi żadna 
przerwa w zasilaniu czy zapad napięcia, co powoduje w wy-
niku bezproblemowe działanie zasilanych urządzeń. Zasilacz 
UPS online ma wbudowane filtry i regulatory. Podczas nor-
malnej pracy przekształca napięcie sieciowe AC na napięcie 
DC, a to z kolei z powrotem na AC za pomocą inwertera (fa-
lownika). Takie odizolowanie wyjścia od wejścia chroni od-
biorniki podłączone do UPS przed wahaniami napięcia oraz 
drobniejszymi zakłóceniami w sieci zasilania podstawowego. 
Jednak tego typu zasilacze są droższe i większe gabarytowo.

3. Rozproszone układy zasilania UPS DC
Wadą zasilaczy UPS AC jest to, że wszystkie odbiorniki pod-
łączone do nich muszą posiadać zasilanie AC i są uzależnione 
od tych UPS. A na przykład szafa sterownicza, do której jest 
podłączonych wiele urządzeń, może wymagać bardzo duże-
go zasilacza UPS. Jeśli nastąpi awaria tego UPS, to wszystkie 
odbiorniki zasilane z tej szafy przestaną działać. W tej sytuacji 
lepszy może się okazać system rozproszonych zasilaczy UPS 
DC, który może przynieść oszczędności kosztów i przestrzeni. 
Większość szaf sterowniczych wykorzystuje napięcie DC jako 
podstawowe. Natomiast UPS AC realizuje podtrzymanie za-
silania wszystkich odbiorników do niego podłączonych. Przy 
zastosowaniu UPS DC podtrzymanie zasilania ma miejsce za 
zasilaczem AC/DC.

Obciążenia można podzielić na buforowane i niebuforo-
wane. Obciążenia niebuforowane to odbiorniki energii, które 
w przypadku awarii zasilania z sieci nie powodują awarii syste-
mu. Tego typu obciążenia mogą być bezpośrednio podłączone 
do zasilaczy sieciowych AC/DC. Natomiast urządzenia bufo-
rowane pełnią podstawowe funkcje w  systemach i  powinny 
być zasilane z UPS DC. Podłączenie do zasilacza UPS DC tyl-
ko urządzeń buforowanych może znacznie zredukować jego 
obciążenie. Mniejszy pobór prądu oznacza, że wystarczy za-
silacz UPS DC o mniejszych wymiarach i pojemności baterii.

Technologia zastosowana w  zasilaczach UPS DC jest 
prostsza niż ta w UPS AC. Zasilacze DC nie wymagają prze-
tworników AC/DC oraz inwerterów DC/AC. Wszystkie na-
pięcia w takim zasilaczu UPS pozostają na poziomie 24 V DC, 
czyli należą do kategorii bezpieczeństwa SELV (napięcie bar-

Fot. 1. Wraz z powszechnym wdrażaniem technologii IIoT oraz analityki 
Big Data w przemyśle, niezawodność zasilania odgrywa ważniejszą 
rolę niż kiedykolwiek przedtem. Dobór właściwego systemu zasilania 
bezprzerwowego UPS do aplikacji może zapobiec wystąpieniu problemów 
oraz poniesieniu kosztów, które mogą być spowodowane przez awarię 
zasilania podstawowego. 

Źródło zdjęć i rysunków w artykule: Phoenix Contact
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ZASILACZE UPS

4.  Akumulatory do przemysłowych 
zasilaczy UPS

Akumulatory są podstawą systemu UPS. Gdy zanika zasilanie 
podstawowe z sieci, akumulatory umożliwiają podtrzymanie 
zasilania podłączonych do UPS urządzeń. Dlatego należy za-
pewnić, że akumulator nie będzie słabym punktem zasilacza, 
który zamierzamy zakupić. Popularnymi typami akumula-
torów do zastosowań w przemysłowych zasilaczach UPS są 
VRLA, WTR-VRLA (wide-temperature range; o  rozszerzo-
nym zakresie temperatur) oraz litowo-jonowe (Li-ion).

Akumulatory typu VRLA są najpopularniejsze. Są tanie, 
oferują dobry stosunek pojemności do ceny, jednak nie są 
zbyt trwałe. Ich wersje standardowe mają znamionowy za-
kres temperatur pracy od 0 do 40°C. Najlepiej funkcjonują 
w pomieszczeniach o stałej temperaturze, wynoszącej około 
27°C. Co prawda są popularne w klimatyzowanych środowi-
skach pracy, jednak w przypadku wielu aplikacji w przemyśle 
temperatura zmienia się w granicach od -40 do +70°C. Takie 
ekstremalne wartości temperatur skracają żywotność akumu-
latorów VRLA.

Akumulatory WTR-VRLA mogą pracować w  zakresie 
temperatur od -25 do +60°C. Mają nieco dłuższy czas eks-
ploatacji niż standardowe VRLA. Te wersje o rozszerzonym 
zakresie temperatur często są wykorzystywane na zewnątrz 
budynków. Pod względem chemicznym różnią się od wersji 
standardowych, są zwykle większe i  droższe. Akumulatory 
VRLA i WTR-VRLA mogą wytrzymać około 250–300 cykli 
ładowania-rozładowania przed całkowitym zużyciem, dla-
tego też wersja standardowa może być eksploatowana przez 
sześć miesięcy, zaś wersja WTR przez półtora roku – dwa lata. 
Żywotność i zakres temperatur pracy akumulatorów litowo-
-jonowych są podobne do WTR-VRLA. Baterie litowe wy-
trzymują nawet do 7000 cykli ładowania-rozładowania, czyli 
mają znacznie większą żywotność. Baterie te mogą kosztować 
trzy razy więcej od WTR-VRLA, ale oferują lepszą wydajność.

5. Przesyłanie danych z UPS w sieci
W  erze IIoT świat przemysłowy jest coraz bardziej 

usieciowiony i  pracuje w  nim coraz więcej inteligentnych 
urządzeń. Dzięki połączeniom sieciowym dane dotyczące 
funkcjonowania zasilaczy UPS są dostępne za pomocą prze-
mysłowych sieci Ethernet. Dzięki temu użytkownicy końcowi 
mają wgląd w funkcjonowanie akumulatorów tych zasilaczy. 

Ken Allwine, współpracujący menedżer  
marketingu produktu w firmie Phoenix Contact.  

Zajmuje się zasilaczami przemysłowymi.

	 

dzo niskie, odseparowane od sieci). Jest to bardzo efektywne 
dla zasilacza i  baterii akumulatorów. Wykorzystanie dodat-
kowych przetwornic DC/DC powoduje zwiększenie poboru 
prądu i staje się pasożytnicze dla systemu. W systemach UPS 
wyższej klasy jedyna konwersja napięcia DC występuje w ob-
wodzie ładowania baterii. System UPS DC pozwala na prio-
rytetyzację obciążeń. Polega to na tym, że urządzenia zasila-
ne z UPS mają różne priorytety. Gdy UPS zasila obciążenie 
w trybie zasilania z sieci i ładuje swoją baterię akumulatorów, 
to jednocześnie monitoruje prąd obciążenia. Jeśli prąd obcią-
żenia i prąd ładowania razem przekroczą dopuszczalny prąd 
obciążenia głównego zasilacza AC/DC, to UPS automatycznie 
zmniejsza prąd ładowania, zapobiegając przeciążeniu. UPS 
DC jest często fizycznie mniejszy od UPS AC ze względu na 
mniejszą ilość obwodów elektrycznych.

Niektóre modułowe systemy UPS DC posiadają wbudo-
waną diagnostykę. Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywi-
stym pozwalają na wymianę akumulatora przed jego awarią, 
eliminując zgadywanie.

Rys. 1. Zasilacz UPS typu offline w normalnych warunkach zasilania 
przekazuje energię bezpośrednio z wejścia do wyjścia. Jedyna konwersja 
napięcia ma miejsce tylko w obwodzie ładowania akumulatora 
podłączonego równolegle do sieci zasilającej.

Przepływ energii  
w trybie zasilania
podstawowego z sieci

Przepływ energii  
w trybie zasilania
podstawowego z sieci

Przepływ energii  
w trybie zasilania 
awaryjnego z akumulatora

Przepływ energii  
w trybie zasilania 
awaryjnego z akumulatora

Obejście (bypass) jest
aktywne podczas
uruchamiania i przeciążenia

Ładowanie
akumulatora

Ładowanie
akumulatora

Wejście

Wejście

Wyjście

Wyjście

Rys. 2. Zasilacz UPS typu online albo z podwójną konwersją. Nigdy nie 
znajduje się on w trybie oczekiwania (standby).
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Elastyczne rozwiązanie transformatorowe 
do niezawodnych architektur

• Optymalna ochrona odbiorów.

• Zminimalizowane całkowite koszty posiadania.

• Elastyczność i łatwa modernizacja.

• Gwarantowana dostępność zasilania.

• Odporny na obciążenia asymetryczne i nieliniowe.

DELPHYS MX
o mocy od 250 do 900 kVA
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W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awa-
ryjnego bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania 
umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Pod-

stawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem  systemu 
jest stworzenie możliwości monitorowania stanu pracy systemu, 
jednak coraz częściej pojawiają się potrzeby związane z możliwo-
ściami automatycznego wyłączenia lub włączenia komputerów/
serwerów.

W zakresie monitorowania stanu pracy UPS-ów COVER do-
stępne są następujące funkcjonalności:
•  dostęp do monitorowanych parametrów pracy za pośrednic-

twem przeglądarki internetowej. Nie jest wymagane dodatko-
we oprogramowanie, co znacząco upraszcza korzystanie z sys-
temu. Podstawowe informacje o stanie pracy UPS prezentowa-
ne są w formie schematu obrazującego tryb pracy urządzenia. 
Po najechaniu myszką na poszczególne elementy schematu, 
wyświetlane są wartości parametrów pracy.

•  dane historyczne – monitorowane parametry pracy urządze-
nia są zapisywane w pamięci karty DA806. Zapisywane 
dane obejmują zarejestrowane wartości napięcia wej-
ściowego lub wyjściowego, ob-
ciążenie UPS-a, częstotliwość, 
napięcie baterii, pojemność ba-
terii. Dostępne są one w formie 
tabeli lub wykresu.

•  powiadomienia o zmianie stanu 
pracy UPS realizowane za po-
mocą komunikacji email.  Mo-
żemy zdefiniować kilku odbior-
ców komunikatów, którzy będą 
otrzymywali wiadomości email, w przypadku 
kiedy wystąpi sytuacja typu: awaria, test zasilacza, przeciążenie, 
zanik zasilania AC, niski poziom baterii, praca w trybie bypass. 
Istnieje możliwość wskazania, aby tylko wybrane komunikaty 
kierowane były na wskazane adresy email.

•  połączenie z systemami monitorowania typu BMS, NMS itp. 
Karta DA806 w urządzeniach COVER daje możliwości skorzy-
stania z kilku opcji realizowania takiej komunikacji: SNMP, Mod-
busTCP, BACnet.
Oprócz opcji monitorowania możemy skorzystać również z kil-

ku opcji związanych ze sterowaniem procesem wyłączania kompu-
terów/serwerów, np. w przypadku wystąpienia awarii zasilania:
•  wykorzystanie oprogramowania ClientMate. Jest to aplikacja, 

którą instalujemy na platformach Microsoft Windows. Komuni-
kuje się ona poprzez sieć LAN z kartą sieciową w UPS i w przy-

padku zaistnienia stanu awarii zasilania uruchamia proces wy-
łączania komputera/serwera. Wyłączenie komputera/serwera 
może nastąpić po upłynięciu określonego czasu od zaistnienia 
stanu awarii zasilania lub przy określonym poziomie naładowa-
nia baterii.

•  wykorzystanie funkcji Remote Shutdown. Oferuje ona moż-
liwość wyłączania, wszelkiego rodzaju systemów do których 
można się zalogować z wykorzystaniem protokołu SSH (np. sys-
temy Linux). Mechanizm działa w ten sposób, że po zaistnieniu 
stanu awarii zgodnie z zadanym kryterium (czas od początku 
awarii, poziom naładowania baterii, krytyczny poziom napięcia 
baterii) karta DA806 loguje się do komputera/serwera i wyda-
je polecenie wyłączenia systemu. Zaletą tego mechanizmu jest 
brak potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na 
komputerach/serwerach, które chcemy wyłączać.

•  włączanie komputerów/serwerów po ustaniu stanu awarii za-
silania. Wykorzystywany jest do tego protokół WakeOnLAN. 

Warunkiem zadziałania mechani-
zmu jest jego obsługa przez urzą-
dzenia, które chcemy automatycz-
nie włączać. Protokół działa w ten 
sposób, że w razie zaistnienia 

określonych warunków karta DA806 
wysyła do sieci LAN pakiet danych 

(tzw. Magic packet), który inicjuje proces 
włączania komputera/serwera. Warunkiem 

inicjującym ten proces jest powrót zasilania na 
wejściu lub naładowanie baterii do określonego 

poziomu.
W przypadku karty DA806 istnieje dodatkowo 

możliwość monitorowania warunków środowi-
skowych otoczenia. Można to realizować poprzez 

dodanie odpowiedniego czujnika, który monitoruje, temperatu-
rę otoczenia, wilgotność oraz stan zalania pomieszczenia. Dane 
zbierane przez czujnik są prezentowane i przechowywane na kar-
cie analogicznie do danych związanych z funkcjonowaniem UPS’a. 
Dane te mogą również wyzwalać mechanizmy powiadamiania użyt-
kowników, dzięki czemu możemy np. wysłać maila w przypadku 
kiedy w pomieszczeniu temperatura przekroczy określoną wartość.

Piotr Serkowski
COMEX S.A.

www.comex.com.pl
 
 

Zdalne zarządzanie zasilaczami UPS z wykorzystaniem zaawansowanych protokołów 
komunikacyjnych.

COMEX S.A.

Komunikacja z UPS COVER  
na przykładzie karty DA806

FIRMA PREZENTUJE
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W dobie zastosowań coraz bardziej zaawan-
sowanych procesów technologicznych 
powstaje zapotrzebowanie na wysoką ja-
kość i niezawodność zasilania elektrycz-
nego. Pewność i  jakość dostarczanej do 

odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych 
środków technicznych. Jednym ze sposobów poprawy jakości 
i  pewności zasilania elektrycznego jest wykorzystanie syste-
mów zasilania gwarantowanego z  podwójnym przetwarza-
niem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przy-
padku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego UPS 
umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wyko-
rzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach) w określo-
nym czasie, niezbędnym do bezpiecznego i kontrolowanego 
zakończenia realizowanych procesów, a często poprawia do-
datkowo jakość napięcia dostarczanego do zasilanych urzą-
dzeń.  Zasilacze UPS przeznaczone do zastosowań przemysło-
wych zasilają różnego rodzaj odbiorniki. UPS-y stosowane są 
zarówno do podtrzymania zasilania pojedynczych elementów 
wykonawczych i urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak i ca-
łych stanowisk roboczych (takich jak np. obrabiarki CNC), 
jak również automatyki przemysłowej stosowanej na liniach 
produkcyjnych. 

Czym jest UPS?
UPS przemysłowy to taki rodzaj zasilania awaryjnego, który 
ma dostarczyć energię elektryczną  do odbiorników przemy-
słowych w przypadku zaniku napięcia sieciowego. 

Zasilacze UPS składają się przede wszystkim z  syste-
mu magazynowania energii, który stanowi podstawę ich 
wstępnej klasyfikacji  oraz układu przekształcania tej energii 
w napięcie zasilające. Energia jest magazynowana w postaci 
elektrochemicznej w specjalnych bateriach lub w formie ki-
netycznej z wykorzystaniem kół zamachowych, a w celu jej 
przekształcenia stosowane są statyczne elektroniczne kon-
wertery. W dynamicznych zasilaczach UPS energia jest maga-
zynowana wyłącznie w formie kinetycznej, a do jej konwersji 
służą prądnice wirnikowe. UPS zapewnia stabilne napięcie 
na wyjściu, niemal całkowicie odporne na zakłócenia i zaniki 
napięcia wejściowego. Aby spełnić warunek bezprzerwowego 
zasilania, przetwornica współpracuje z baterią, z której czer-
pie prąd. Głównymi parametrami każdego UPS-a  jest moc 
oraz czas podtrzymywania awaryjnego, który zależy od po-
jemności energetycznej baterii akumulatorów. – Każdy UPS 
produkowany przez Medcom jest zawsze indywidualnie konfi-
gurowany, zgodnie z wymaganiami klienta – podkreśla Grze-
gorz Grzegrzółka, dyrektor ds. energetyki. – Nie dostarczamy 
gotowych UPS-ów ogólnego zastosowania. W odróżnieniu od 
UPS-a komercyjnego, UPS przemysłowy tworzony jest w odpo-
wiedzi na konkretne potrzeby danej aplikacji, a nie w ramach 
seryjnej produkcji. – UPS przemysłowy, przed wdrożeniem, 
musi także przejść restrykcyjne procedury testowe, które po-
twierdzą jego niezawodność – podkreśla Przemysław Szczę-
śniak, inżynier sprzedaży w  dziale Secure Power Schneider 
Electric.

Dyrektywy i normy
Budowę i użytkowanie zasilaczy UPC reguluje szereg dyrektyw:
•  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, 
•   Dyrektywa dotycząca kompatybilności 

elektromagnetycznej 2004/108/WE.
Obowiązują następujące normy dotyczące bezpieczeństwa:
•   EN 62040-1-1 Systemy bezprzerwowego zasilania 

(UPS), część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa zasilaczy UPS zainstalowanych 
w obszarach dostępnych dla operatorów,

•   EN 62040-1-2 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS), 

Urządzenie zasilania gwarantowanego, zasilacz awaryjny, bezprzerwowy UPS (Uninterruptible Power Supply) 
– to trzy nazwy tego samego urządzenia. UPS jest wyposażony w akumulator o określonej pojemności, dzięki 
czemu może dostarczać do zakładu energię elektryczną przez kilkadziesiąt minut lub nawet kilka godzin. To 
ratunek w sytuacji nieprawidłowości lub przerwy w zasilaniu sieciowym. 

Systemy UPS w przemyśle – raport 2022 

ZASILACZE UPS
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część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa zasilaczy UPS stosowanych w miejscach 
o ograniczonym dostępie.

Dalej, norma dotycząca kompatybilności 
elektromagnetycznej: 
•   EN 62040-2 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS), 

część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 
wymagania,

oraz norma określająca sprawność: 
•   EN 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). 

Metody określania właściwości i wymagania dotyczące 
badań.
Poza tym normy ogólne, takie jak: 

•  IEC 60364-X-X Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych,

• IEC 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe, 
•   IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(kod IP),
•   EN 50272-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

baterii wtórnych i instalacji baterii – Część 2: Baterie 
stacjonarne.

Rodzaje UPS-ów  
Na rynku dostępne są UPSy jednofazowe, trójfazowe, mono-
blokowe, modułowe, transformatorowe. – Znaczna większość 
wykonana jest w technologii VFI (podwójnej konwersji online), 
co oznacza, że energia pobierana z sieci jest poddawana podwój-
nemu przetwarzaniu, dzięki czemu na wyjściu UPS dostarcza 
zasilanie o  idealnych parametrach – tłumaczy Aleksandra 
Warchoł-Borzęcka, inżynier technicznego wsparcia sprzedaży 
w Socomec Polska Sp. z o.o. Mniejsze jednostki są dostępne 
w technologii VFD „offline” oraz VI „line interactive”. Do zasi-
laczy UPS możemy stosować baterie wewnętrzne, zewnętrzne 
w szafach bateryjnych oraz umieszczone na stelażach bateryj-
nych w przypadku bardzo długich czasów podtrzymania. 

– Zasilacze UPS możemy podzielić również ze względu na 
topologię ich wykonania (offline, line-interactive, on-line) jak 
również ze względu na ich konstrukcję (zasilacze modułowe lub 
o budowie klasycznej – monoblok) – dodaje Michał Przybylski, 
inżynier wsparcia technicznego Ever Sp. z o.o. Co do konstruk-
cji zasilacza, zarówno budowa modułowa, jak i monoblokowa 
w  100% sprawdzą się w  przemyśle. Natomiast jeśli chodzi 
o  rozwiązania stricte przemysłowe, w  grę wchodzą głównie 
zasilacze wykonane w topologii on-line. Jednym z podstawo-
wych zadań zasilaczy UPS on-line, obok zapewnienia ciągłości 
zasilania, jest poprawa jakości napięcia dostarczanego do od-
biorników. Napięcie sieciowe doprowadzone na wejście UPS 
zostaje wyprostowane w układzie prostowniczym, a następnie 
poprzez magistralę stałonapięciową przekazane do falownika, 
gdzie przetwarzane jest na napięcie przemienne o wysokiej ja-
kości parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane 
są zabezpieczane odbiorniki, jednocześnie doładowywane są 

baterie. Zmiana trybu pracy z sieciowego na bateryjny i od-
wrotnie odbywa się całkowicie bezprzerwowo. W przypadku 
przeciążenia lub uszkodzenia elementów wewnętrznych blo-
ków UPS-a  statyczny bypass automatycznie łączy odbiornik 
z  siecią zasilającą poprzez układ obejściowy. Zasilacze tego 
typu stosowane są do zasilania najbardziej wymagających pod 
względem jakości energii odbiorników. Michał Przybylski wy-
mienia przykładowo UPS Ever Powerline Green 33 LITE oraz 
UPS Ever Powerline Green 33 PRO. Ważne jest również to, 
że napięcie dostarczane w czasie normalnej pracy (sieciowej) 
przez UPS (on-line) do odbiorników jest lepszej jakości niż 
z sieci zasilającej, a zatem systemy zasilania gwarantowanego 
poprawiają warunki pracy zasilanych urządzeń, a dodatkowo 
ograniczają ich negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą.

Poza wspomnianym wcześniej rozróżnieniem na  
UPS-y przemysłowe i  komercyjne, możemy zastosować też 
inny podział (z punktu widzenia przemysłu). – W przemyśle 
lekkim, obejmującym linie produkcyjne czy roboty, bardzo do-
brze sprawdzają się produkowane seryjnie rozwiązania z  serii 
Galaxy – mówi Przemysław Szczęśniak. – UPS-y te są odporne 
na wysokie temperatury, a przy tym wyposażone są w filtry prze-
ciwpyłowe. W pewnym zakresie mogą być również poddawane 
modyfikacjom, w  zależności od potrzeb klienta. W  przemyśle 
ciężkim, na przykład w  hutnictwie, sprawdza się seria Gutor 
PXC, zaś w górnictwie, rafineriach czy energetyce jądrowej – Gu-
tor PWX i PXP. Są to w pełni dedykowane, absolutnie bezpieczne, 
twarde rozwiązania tworzone na specjalne zamówienie klientów.

Znaczenie UPS-ów w przemyśle
Stosowanie urządzeń zasilania awaryjnego jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia ciągłości działania aplikacji przemy-
słowych, które są bardzo wrażliwe na zaniki napięcia. – UPS 
jest ważny w  każdym środowisku z  odbiorami o  charakterze 
krytycznym – podkreśla Aleksandra Warchoł-Borzęcka. – 
W przemyśle zasilacz UPS musi chronić maszyny przed awarią 
sieci, niestabilnymi parametrami zasilającymi wynikającymi 
między innymi z przeciążeń sieci lub wyładowań atmosferycz-
nych. Brak odpowiedniego zasilania w obiektach przemysłowych 
może powodować uszkodzenie urządzeń wykonawczych oraz 
przestoje w produkcji, a tym samym ogromne straty finansowe 
dla przedsiębiorcy. Ponowne uruchomienie i przywrócenie linii 
produkcyjnej do normalnego trybu pracy po zaniku zasilania 
generuje znacznie większe koszty niż inwestycja w zasilacz UPS, 
stąd zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców tego typu za-
silaczami. Wznowienie przerwanego procesu produkcyjnego, 
nawet po krótkotrwałym zaniku napięcia lub innym zdarzeniu, 
może trwać wiele godzin, a w niektórych gałęziach przemysłu 
może nawet wywołać problemy związane z bezpieczeństwem. 
– UPS jest tak ważny, jak ważna jest poprawna praca odbiorni-
ków energii elektrycznej – przekonuje Przemysław Szczęśniak. 
– Jeśli możemy sobie pozwolić na to, aby dane urządzenie mogło 
chwilowo przestać pracować, możemy założyć, że UPS nie jest 
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potrzebny. Jeśli jednak dany proces jest krytyczny 
i  musi być utrzymany, to funkcjonowanie UPS-a 
w systemie zasilania ma kluczowe znaczenie. Kie-
dy głównym faktorem jest bezpieczeństwo, a  tak 
dzieje się w przypadku wspomnianych już kopalń 
czy wreszcie elektrowni jądrowych – niezawodność 
staje się dużo ważniejsza niż nawet najwyższe pa-
rametry sprawności urządzenia. 

Kolejny argument. UPS daje gwarancje trwa-
nia lub bezpiecznego zakończenia określonego 
procesu technologicznego, mimo problemów 
z  zasilaniem z  sieci. W  przemyśle krótkotrwałe 
skoki napięcia nie należą do rzadkości, a  mogą 

powodować poważne szkody, które są trudne do usunięcia, ale 
też bardzo kosztowne. – Nawet kilkusekundowa awaria może 
skutkować większymi wydatkami niż inwestycja w kompletny 
system UPS – ocenia Grzegorz Grzegrzółka. – Ma to oczywiście 
znaczenie w każdym sektorze, ale w szczególności w przemyśle 
chemicznym, elektrowniach czy zakładach energetycznych, 
w  przypadku których UPS pomaga uniknąć poważniejszych 
awarii, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracowników. 

UPS-y (w topologii on-line) zapewniają skuteczną ochro-
nę przed najczęściej spotykanymi zaburzeniami występują-
cymi w sieci elektroenergetycznej. Zaliczyć możemy do nich: 
zaniki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe), wahania 
wartości napięcia (wzrosty lub zapady napięcia), przepięcia 
(krótkotrwałe impulsy wysokonapięciowe), wahania często-
tliwości napięcia oraz odkształcenia przebiegu napięcia (wyż-
sze harmoniczne). Wraz z rozwojem osprzętu elektrycznego, 
elektronicznego i informatycznego wzrasta niebezpieczeństwo 
powstawania i oddziaływania zaburzeń. – Typ oraz charakter 
powstających i  oddziałujących zaburzeń zależy od wykorzy-
stywanych urządzeń – wyjaśnia Michał Przybylski. Układy, 
w których zachodzą częste stany łączeniowe elementów bier-
nych (cewek i kondensatorów) mogą mieć tendencje do ge-
nerowania przepięć (powstających w stanach przejściowych) 
szczególnie groźnych dla pracy podzespołów elektronicznych 
(półprzewodnikowych). Oddziaływania te skutkują niejedno-
krotnie uszkodzeniem podzespołów, powstawaniem nadmier-
nych strat mocy, przegrzewaniem się osprzętu, wystąpieniami 
awarii urządzeń lub całych systemów. – Zastosowanie jednostki 
UPS ogranicza ryzyko zakłócenia przebiegu procesu produkcyj-
nego i zwiększa wydajność zakładu poprzez eliminację przesto-
jów. Dodatkowo niektóre zasilacze UPS marki Ever (Powerline 
Green 33 LITE / 33 PRO) oferują dodatkowe funkcjonalności 
(m.in. kompensacja mocy biernej), które wpływają na realną 
redukcję kosztów zasilania – mówi Michał Przybylski.

Kryteria doboru przemysłowego 
zasilacza UPS
Kryteriów doboru zasilacza awaryjnego jest wiele: to czas 
reakcji na zanik napięcia, odpowiednio długi okres eksplo-
atacji urządzenia, czas pracy bateryjnej (podtrzymania), wa-

runki środowiskowe (w tym na przykład zakres temperatur, 
w których ma pracować urządzenie, odporność na pył czy 
korozję, a nawet wysokość nad poziomem morza), dostęp-
ność rozwiązań stało- i zmiennoprądowych oraz separacja 
galwaniczna, która chroni urządzenie na przykład przed 
skutkami przepięć. Przy wyborze UPS-a przemysłowego nie 
sposób pominąć także takich kwestii, jak szeroki zakres do-
stępnych rozwiązań bateryjnych czy wreszcie doświadcze-
nie i pozycja dostawcy sprzętu na rynku. – Dla przykładu, 
w  Schneider Electric – tłumaczy Przemysław Szczęśniak – 
zajmujemy się zapewnianiem zasilania urządzeń przemysło-
wych już od blisko 80 lat i posiadamy szerokie portfolio klien-
tów z wielu różnych gałęzi gospodarki. Dzięki temu możemy 
również gwarantować serwis na odpowiednim poziomie – nie 
powinniśmy bowiem zapominać, że sam zakup urządzenia 
to nie wszystko, a w przypadku urządzeń dla przemysłu nie-
zbędne są najwyższej jakości usługi serwisowe gwarantowane 
przez dostawcę.

Oczywiście najważniejsze jest odpowiednie dostosowa-
nie mocy zasilacza UPS do mocy odbiorów. Należy przy tym 
uwzględnić typ obciążenia oraz wysokie prądy rozruchowe 
charakterystyczne dla odbiorów przemysłowych. Istotna jest 
również odporność zasilacza na trudne warunki środowisko-
we oraz podwyższoną temperaturę pracy. – Dostępne są zasi-
lacze przemysłowe ze stopniem ochrony IP52 odporne na wni-
kanie kurzu i wody, np. Masterys IP+ firmy Socomec. Bardzo 
często przemysłowe zasilacze UPS wyposażone są w  transfor-
mator separacyjny, zapewniający separację galwaniczną odbio-
rów – wymienia Aleksandra Warchoł-Borzęcka. – Ważne są 
również możliwości komunikacyjne zasilacza, które umożliwia-
ją wykonanie instalacji alarmowej w  przypadku wystąpienia 
awarii, dzięki czemu przedsiębiorca będzie w stanie bezpiecznie 
przeprowadzić procedurę naprawy lub w razie konieczności wy-
łączenia zakładu.

Grzegorz Grzegrzółka zwraca uwagę na to, że przemysło-
we UPS-y różnią się od UPS-ów IT bardziej rygorystyczny-
mi parametrami technicznymi. Chodzi tu m.in. o  separację 
galwaniczną, odporność na duże przeciążenie prądowe oraz 
długie czasy podtrzymania bateryjnego, dostosowane do po-
trzeb danego zakładu przemysłowego. – Do budowy UPS-ów 
przemysłowych powinny być stosowane podzespoły elektronicz-
ne o bardzo wysokiej jakości i tylko takie wykorzystujemy w na-
szych produktach. Co więcej, proponujemy rozwiązania szyte 
na miarę, dostosowując je do specyfiki danego przedsiębiorstwa 
i każdej technologii – podkreśla Grzegorz Grzegrzółka. Dyrek-
tor ds. energetyki w Medcom Sp. z o.o. zwraca uwagę na dwie 
szczegółowe kwestie: przeciążalność prądową oraz oddzielny 
prostownik tylko dla baterii. 

Dlaczego przeciążalność prądowa  
w UPS-ie jest tak ważna?
– Jeżeli w którymś z obwodów wyjściowych zasilanych przez UPS 
nastąpi zwarcie, to zadziałanie zabezpieczenia zwartego obwodu 

ZASILACZE UPS

Grzegorz 
Grzegrzółka, 
dyrektor ds. 
energetyki  
w Medcom 
Sp. z o.o.
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powinno nastąpić w ciągu kilku milisekund. W trybie normal-
nej pracy pomaga w tym obwód bypass. Jeśli zwarcie następuje 
podczas pracy autonomicznej, to do jego usunięcia musi wystar-
czyć prąd generowany przez falownik. Z tego powodu pożądany 
jest odpowiednio duży prąd zwarciowy falownika – tłumaczy 
Grzegorz Grzegrzółka. W  rozwiązaniach Medcomu jest to 6 
x ln. W  wielu instalacjach przemysłowych często potrzebne 
jest również zasilanie gwarantowane dla instalacji z  silnika-
mi (pompy, wentylacja). Duży prąd wyjściowy falownika jest 
w tym wypadku niezbędny do prawidłowego rozruchu silni-
ków, które przy starcie mogą potrzebować nawet 10 x ln. 

Transformator na wejściu i  wyjściu – pełna separacja 
galwaniczna z  transformatorem i prostownikiem diodowym 
na wejściu to bardziej niezawodne rozwiązania niż nowe 
technologie UPS w wcz. (wysokiej częstotliwości). Dlaczego? 
Ponieważ dzięki zastosowaniu transformatora na zasilaniu 
zapewniona jest izolacja galwaniczna wewnętrznego obwodu 
pośredniczącego DC w UPS od sieci zasilającej, a tym samym 
obwodu bateryjnego. Układy prostownikowe z transformato-
rem i mostkami diodowymi są proste w konstrukcji, a dzięki 
temu niezawodne i  odporne na zakłócenia sieci  zasilającej. 
Transformator na wyjściu falownika daje separację obwodów 
odbiorczych od wewnętrznych układów falownika. – Dzięki 
temu mamy pewność, że nawet w przypadku uszkodzenia we-
wnętrznego falownika, do odbiorników (często bardzo kosztow-
nych) nie zostanie podane napięcie stałe, które może spowodo-
wać ich uszkodzenie – podsumowuje Grzegorz Grzegrzółka. 

I druga  kwestia – niezależnie od zasilacza UPS-a/falow-
nika, układ wyposażony jest w oddzielny prostownik tranzy-
storowy o bardzo niskich pulsacjach, przeznaczony tylko do 
ładowania baterii akumulatorów. Prawidłowa eksploatacja ba-
terii, czuwanie prostownika nad parametrami ładowania bate-
rii wydłuża jej żywotność. Jest to niezwykle istotne, ponieważ 
bateria jest jednym z najdroższych elementów systemu UPS. 
Zewnętrzny prostownik ułatwia również konserwację, testo-
wanie i serwisowanie baterii.

Dobór a rodzaj urządzeń zabezpieczanych  
Michał Przybylski zwraca uwagę na dobór zasilacza zgod-
nie z rodzajem urządzeń, jakie mają zostać zabezpieczone, 
mocą pobieraną przez te urządzenia oraz jaki jest wymaga-
ny czas ich podtrzymania. – W przypadku konieczności za-
silenia urządzeń lub obiektu na kilka godzin warto rozważyć 
układ tandemowy – UPS + Agregat – radzi. W  takim roz-
wiązaniu agregat zapewnia długi czas pracy, a UPS stanowi 
bufor na czas uruchomienia agregatu. Dodatkowo zasilacz 
stanowi układ filtrujący, który gwarantuje dostarczanie do 
urządzeń napięcia o idealnych parametrach.

W praktyce często się zdarza, że zestawiane do współpracy 
UPS-y oraz agregaty funkcjonują nieprawidłowo. W celu roz-
wiązania tego problemu warto oprzeć się na tandemir (UPS 
+ agregat prądotwórczy) dopracowanym i  przetestowanym 
przez ekspertów. Michał Przybylski wymienia w tym kontek-

ście m.in. UPS-y Ever serii Powerline Green 33 LITE / Pro 
oraz polecane przez firmę Ever agregaty.

Bardzo istotne staje się właściwe dobranie rozwiązań od 
strony poboru mocy. Maszyny stosowane w przemyśle mają 
często duże (chwilowe) pobory mocy podczas uruchamia-
nia. W takiej sytuacji zasilacze UPS muszą być dobrane z od-
powiednim zapasem, aby nie dochodziło do ich przeciążeń.   
– Przy doborze rozwiązania należy zatem przeliczyć potencjalne 
straty wynikające z nieplanowanych przestojów i porównać je 
z kosztem inwestycji poniesionym przy zakupie zasilacza UPS 
– podkreśla Michał Przybylski. Warto również zwrócić uwagę 
na dodatkowe funkcjonalności, oprócz zapewnienia ciągłości 
procesu produkcji, które może nam zapewnić zasilacz UPS.

Zastosowanie zasilaczy UPS w przemyśle
UPS-y małej mocy w wykonaniu 1-fazowym o mocach 0,1 do 
2 kW stosowane są w układach awaryjnego zasilania oświetle-
nia hal produkcyjnych, do zasilania awaryjnego na stanowi-
skach komputerowych lub w serwerowniach komputerowych. 
UPS-y o mocy większej niż 2 kW, wykonywane jako 3-fazowe, 
są stosowane w szczególności do awaryjnego zasilania napę-
dów 3-fazowych z silnikami prądu przemiennego lub stałego. 
Są wykorzystywane w hutnictwie, kopalnictwie w procesach 
bezpiecznego zakończenia operacji technologicznej, podczas 
zaniku napięcia sieciowego. Podobną rolę pełni UPS w napę-
dzie hybrydowym samochodu elektrycznego. Umożliwia on 
dojazd samochodu do parkingu w  przypadku awarii silnika 
spalinowego. Poprzez taką analogię z dziedziny motoryzacji 
łatwo jest zrozumieć znaczenie rozwiązań UPS stosowanych 
w przemyśle. 

Aleksandra Solarewicz
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W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych 
procesów technologicznych powstaje zapotrzebo-
wanie na wysoką jakość i niezawodność zasilania 

elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników 
energii można zwiększyć za pomocą różnych środków tech-
nicznych. Jednym ze sposobów poprawy jakości i pewności 
zasilania elektrycznego jest wykorzystanie systemów zasilania 
gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-
-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nie-
prawidłowości napięcia sieciowego UPS umożliwia dostarcze-
nie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgro-
madzonej w akumulatorach) w określonym czasie, niezbędnym 
do bezpiecznego i kontrolowanego zakończenia realizowa-
nych procesów, a często poprawia dodatkowo jakość napięcia 
dostarczanego do zasilanych urządzeń. 

Zasilacze UPS przeznaczone do zastosowań przemysło-
wych zasilają różnego rodzaju odbiorniki. UPS-y stosowane są 
zarówno do podtrzymania zasilania pojedynczych elementów 
wykonawczych i urządzeń kontrolno-pomiarowych jak i całych 
stanowisk roboczych (takich jak np. obrabiarki CNC), jak rów-
nież automatyki przemysłowej stosowanej na liniach produk-
cyjnych. 

Dlaczego jest ważny w środowisku 
przemysłowym?
UPS-y (w topologii on-line) zapewniają skuteczną ochronę 
przed najczęściej spotykanymi zaburzeniami występującymi 
w sieci elektroenergetycznej. Zaliczyć możemy do nich: zani-
ki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe), wahania wartości 
napięcia (wzrosty lub zapady napięcia), przepięcia (krótkotrwa-
łe impulsy wysokonapięciowe), wahania częstotliwości napię-
cia oraz odkształcenia przebiegu napięcia (wyższe harmonicz-
ne). Wraz z rozwojem osprzętu elektrycznego, elektronicznego 
i informatycznego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania 
i oddziaływania zaburzeń. Typ oraz charakter powstających 
i oddziałujących zaburzeń zależy od wykorzystywanych urzą-
dzeń. Układy, w których zachodzą częste stany łączeniowe 
elementów biernych (cewek i kondensatorów) mogą mieć 
tendencje do generowania przepięć (powstających w stanach 
przejściowych) szczególnie groźnych dla pracy podzespołów 
elektronicznych (półprzewodnikowych). Oddziaływania te skut-
kują niejednokrotnie uszkodzeniem podzespołów, powstawa-

niem nadmiernych strat mocy, przegrzewaniem się osprzętu, 
wystąpieniami awarii urządzeń lub całych systemów. Zastoso-
wanie jednostki UPS ogranicza ryzyko zakłócenia przebiegu 
procesu produkcyjnego i zwiększa wydajności zakładu poprzez 
eliminację przestojów. Jako, że zakup UPS-ów jest często od-

UPS w obiekcie przemysłowym. Dobry pomysł czy rozrzutność?

Co to jest UPS przemysłowy?

EVER sp. z o.o.

FIRMA PREZENTUJE

Fot. 1. UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO dzięki możliwości 
podwójnego przetwarzania energii (separacji energetycznej) 
umożliwia generowanie na wyjściu jednostki napięcia o najwyższej 
jakości parametrach VFI-SS-111.

https://ever.eu/
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Tabela 1. 
Oszczędności w skali 
roku stosowania 
zasilacza UPS 
z kompensacją mocy 
biernej. 

* opłata za kvarh wynosi 3 - krotność opłaty za energię czynną.  
Cena za energię czynną kWh dla grupy taryfowej G wynosi 0,5033zł (z podatkiem VAT 23%)

kładany przez inwestorów, zwrócić należy uwagę na fakt, że 
koszty związane z przestojem zakładu w wyniku braku zasilania 
czy straty w materiałach nie nadających się do wykorzystania 
(przerwanie procesu produkcyjnego) są niejednokrotnie o wie-
le większe niż rozsądna inwestycja w skuteczne zabezpiecze-
nie. Dodatkowo niektóre zasilacze UPS marki EVER (POWER-
LINE GREEN 33 LITE / 33 PRO) oferują dodatkowe funkcjo-
nalności (m.in. kompensacja mocy biernej), które wpływają na 
realną redukcję kosztów zasilania.

Jakie są ważne kryteria przy wyborze 
przemysłowego zasilacza UPS?
Dobierając zasilacz UPS należy odpowiedzieć sobie na pytanie 
jaki rodzaj urządzeń chcemy zabezpieczyć, określić moc po-
bieraną przez te urządzenia oraz jaki jest wymagany czas ich 
podtrzymania. W przypadku konieczności zasilenia urządzeń 
lub obiektu na kilka godzin warto rozważyć układ tandemowy 
– UPS + Agregat. W takim rozwiązaniu agregat zapewnia długi 
czas pracy, a UPS stanowi bufor na czas uruchomienia agrega-
tu. Dodatkowo zasilacz stanowi układ filtrujący, który gwarantu-
je dostarczanie do urządzeń napięcia o idealnych parametrach.

W praktyce często się zdarza, że zestawiane do współpra-
cy UPS-y oraz agregaty funkcjonują nieprawidłowo. W celu 
rozwiązania tego problemu warto oprzeć się o tandem (UPS 
+ agregat prądotwórczy) dopracowany i przetestowany przez 
ekspertów. Takimi właśnie rozwiązaniami są m.in. UPS-y EVER 
serii POWERLINE GREEN 33 LITE / PRO oraz polecane przez 
firmę EVER agregaty.

Bardzo istotne staje się właściwe dobranie rozwiązań od 
strony poboru mocy. Maszyny stosowane w przemyśle mają 
często duże (chwilowe) pobory mocy podczas uruchomiania. 
W takiej sytuacji zasilacze UPS muszą być dobrane z odpo-
wiednim zapasem, aby nie dochodziło do ich przeciążeń. 

Przy doborze rozwiązania należy zatem przeliczyć poten-
cjalne straty wynikające z nieplanowanych przestojów i porów-
nać je z kosztem inwestycji poniesionym przy zakupie zasilacza 
UPS. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe funkcjonal-
ności, oprócz zapewnienia ciągłości procesu produkcji, które 
może nam zapewnić zasilacz UPS.

Rodzaje UPS-ów 
Zasilacze UPS możemy podzielić ze względu na topologię 
ich wykonania (offline, line-interactive, on-line) jak również ze 
względu na ich konstrukcję (zasilacze modułowe lub o budo-
wie klasycznej - monoblok). Co do konstrukcji zasilacza zarów-
no budowa modułowa jak i monoblokowa w 100% sprawdzą 
się w przemyśle. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania stricte 
przemysłowe w grę wchodzą głównie zasilacze wykonane 
w topologii on-line. Jednym  z  podstawowych  zadań  zasi-
laczy UPS on-line obok zapewnienia ciągłości zasilania jest  
poprawa  jakości  napięcia  dostarczanego  do  odbiorników. 
Napięcie sieciowe doprowadzone na wejście UPS zostaje wy-
prostowane w układzie prostowniczym, a następnie poprzez 
magistralę stałonapięciową przekazane do falownika, gdzie 
przetwarzane jest na napięcie przemienne o wysokiej jakości 
parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane są 
zabezpieczane odbiorniki, jednocześnie doładowywane są 
baterie. Zmiana trybu pracy z sieciowego na bateryjny i od-
wrotnie odbywa się całkowicie bezprzerwowo. W przypadku 
przeciążenia lub uszkodzenia elementów wewnętrznych blo-
ków UPS-a statyczny bypass automatycznie łączy odbiornik 
z siecią zasilającą poprzez układ obejściowy. Zasilacze tego 
typu stosowane są do zasilania najbardziej wymagających 
pod względem jakości energii odbiorników. Przykładowym 
rozwiązaniem tego typu są UPS EVER POWERLINE GREEN 33 
LITE oraz UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO. Ważne jest 
również to, że energia dostarczana w czasie normalnej pracy 
(sieciowej) przez UPS (on-line) do odbiorników jest o lepszej 
jakości niż energia sieciowa, a zatem systemy zasilania gwa-
rantowanego poprawiają warunki pracy zasilanych urządzeń, 
a dodatkowo ograniczają ich negatywne oddziaływanie na 
sieć zasilającą.

Michał Przybylski 
Inżynier Wsparcia Technicznego 

EVER Sp. z o.o.

 
 

MOC 
ZASILACZA 

UPS

POBÓR 
MOCY 

BIERNEJ

OPŁATA  
ZA KVARH*

KOSZTY ZA 
DOBĘ

KOSZT ZA DOBĘ PRZY 
ZASTOSOWANIU 

ZASILACZA UPS EVER

OSZCZĘDNOŚCI  
W SKALI ROKU

10-20 kVA 0,8 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 29 zł 0 zł aż 10 585 zł

30-40 kVA 1,6 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 58 zł 0 zł aż 21 170 zł

50-60 kVA 2,4 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 87 zł 0 zł aż 31 755 zł

https://ever.eu/
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Przemysł 4.0: Mobilizacja bezpiecznych, 
zdalnych operacji w czasie rzeczywistym
Technologia mobilna obecnie dokonuje transformacji inteligentnej produkcji oraz ulepsza koncepcję 
Przemysłu 4.0 dzięki dostarczaniu odpowiedniego środowiska i umożliwieniu powstania inteligentnego 
przedsiębiorstwa za pomocą inteligentnego, usieciowionego ekosystemu automatyki przemysłowej.

Interfejs użytkownika (user interface – UI) sieci Web 
platformy FDT 3.0 umożliwia otwieranie sterowników DTM 
(device-type manager; menedżer typu urządzenia) w  dowol-
nej przeglądarce internetowej, na przykład na urządzeniach 
mobilnych noszonych przez personel pracujący na obiektach 
czy w terenie. Firmy produkcyjne mogą wykorzystać standa-
ryzowaną platformę mobilności tej technologii do utrzymania 
ruchu i  serwisowania urządzeń w  swoich zakładach. Dzięki 
niej pracujący w zakładach inżynierowie mogą szybciej i lepiej 
rozwiązywać problemy, uzyskując zdalną pomoc.

Jednocześnie usługi webowe FDT pozwalają użytkow-
nikom na standaryzowany mobilny dostęp do wymaganych 
zasobów, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych, 
aplikacji na urządzenia mobilne, samodzielnych aplikacji pro-
gramowych lub dowolnego innego oprogramowania, które 
potrafi uzyskać połączenie za pomocą protokołu komuni-
kacyjnego WebSockets. Użytkownicy mogą wykorzystywać 
standardowe przeglądarki do uzyskania dostępu do systemów 
za pomocą FDT lub pisać swoje własne aplikacje i programy.

Weźmy na przykład aplikacje wykorzystujące usługi we-
bowe FDT. W tym przypadku urządzenia mobilne mogą być 
wykorzystane do wykonywania codziennych prac związanych 
z utrzymaniem ruchu w zakładzie. Dane FDT są dostępne dla 

Personel kierowniczy dzisiejszego zakładu przemy-
słowego zarządza wielopłaszczyznowym, opartym 
na danych procesem produkcji. Ma on możliwość 
wykorzystywania danych pochodzących z  wie-
lu źródeł, podejmowania obiektywnych decyzji 

w oparciu o złożone informacje uzyskiwane w czasie rzeczy-
wistym oraz widoczność pracy systemu, co pozwala na roz-
wiązywanie problemów.

Technologia mobilna dokonuje obecnie transformacji 
środowiska produkcyjnego w przemyśle. 
Ten trend jest przyśpieszany przez inicja-
tywy Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) oraz Przemysłu 4.0. Celem jest 
stworzenie inteligentnego przedsiębior-
stwa za pomocą inteligentnego, usiecio-
wionego ekosystemu automatyki.

Organizacja FDT Group nadal roz-
wija swój otwarty standard dla sieci obej-
mującej całe przedsiębiorstwo oraz inte-
grującej jego zasoby. Prace tej organizacji 
są poświęcone spełnianiu wymagań dla 
mobilizowania usieciowienia oraz zdal-
nego zarządzania operacjami wykony-
wanymi na hali fabrycznej oraz na obiek-
tach w przemyśle. Celem Grupy FDT jest 
umożliwienie użytkownikom końcowym 
automatyki wdrożenia tych funkcji, któ-
re oni już doceniają, w  standardzie in-
tegracji FDT we wszystkich wiodących 
platformach mobilnych. Ta integracja 
mobilności pozwoli na uzyskanie dostę-
pu do dodatkowych danych za pomocą 
elastycznych opcji wdrożenia.

 
Zabezpieczenia umożliwiają autoryzację 
wszystkich urządzeń mobilnych 
podłączonych do serwera. Technika 
ta weryfikuje nie tylko autoryzowaną 
komunikację urządzeń z serwerem, ale 
także autoryzowanych użytkowników 
samego urządzenia.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Przemysł 4.0, zdalne zarządzanie 
operacjami 

Technologia mobilna dokonuje 
obecnie transformacji inteligentnego 
środowiska produkcyjnego.
Mobilność oraz integracja zasobów 
oferują elastyczne opcje dla 
użytkowników.
Zabezpieczenia oparte na rolach 
pomagają w wyznaczeniu roli i praw 
użytkownika.

DO ROZWAŻENIA
Jakie korzyści Wasz zakład może 
uzyskać ze zdalnego zarządzania 
realizowanymi operacjami oraz 
wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0?

ONLINE
Więcej informacji na portalu  
www.controlengineering.pl

Glenn Schulz, Grupa FDT

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
TECHNOLOGIA MOBILNA
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inżynierów lub techników. To pozwala im na zdalne rozwiązy-
wanie problemów oraz monitorowanie kluczowych parame-
trów operacyjnych na podstawie danych z czujników. Dzięki 
temu specjaliści mogą zapewnić, że podstawowy sprzęt w za-
kładzie funkcjonuje tak jak należy.

Standard FDT 3.0 oferuje także cyberzabezpieczenia wy-
korzystujące protokół kryptograficzny TLS (transport layer se-
curity). Przesyłane przez Internet pakiety danych są szyfrowa-
ne, ponadto stosowane jest uwierzytelnianie oraz integralność 

komunikatów. Zabezpieczenia umożliwiają także autoryzację 
wszystkich urządzeń mobilnych podłączonych do serwera. 
Technika ta weryfikuje nie tylko autoryzowaną komunikację 
urządzeń z serwerem, ale także autoryzowanych użytkowni-
ków samego urządzenia. Zastosowano także kontrolę dostępu 
opartą na rolach. W ramach strategii wielowarstwowej obrony 
w głąb (defense-in-depth) kontrolowana jest rola użytkownika 
oraz jego prawa w ramach danej aplikacji.

Od podejmowania decyzji biznesowej do zarządzania 
przebiegiem procesów, interfejsów użytkownika oraz konser-
wacji proaktywnej – nowe aplikacje i zastosowania urządzeń 
mobilnych obecnie diametralnie zmieniają sposób działań 
personelu kierowniczego oraz pracowników zakładów pro-
dukcyjnych.

Standard FDT utrzymuje swoje podstawowe możliwo-
ści komunikacyjne i  diagnostyczne oraz cykl życia, jednak 
obecnie oferuje bezpieczny, zdalny dostęp w czasie rzeczywi-
stym do danych za pomocą urządzeń mobilnych i protokołu  
WebSockets. Dlatego też inne aplikacje mogą brać udział 
w wymianie informacji.

Glenn Schulz, dyrektor zarządzający Grupy FDT
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Usługi webowe FDT pozwalają 
użytkownikom na standaryzowany 
mobilny dostęp do wymaganych 
zasobów, przy wykorzystaniu 
przeglądarek internetowych, aplikacji 
na urządzenia mobilne, samodzielnych 
aplikacji programowych lub dowolnego 
innego oprogramowania, które potrafi 
uzyskać połączenie za pomocą protokołu 
komunikacyjnego WebSockets. 



38  II kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

Podmioty działające w  sektorze przemysłu i  infra-
struktury coraz częściej poszukują produktów 
i  rozwiązań, które są z  założenia bezpieczne pod 
względem cybernetycznym. W wielu przypadkach 
bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi kataliza-

tor dla projektów modernizacji systemów sterowania. Jest to 
szczególnie widoczne wtedy, gdy użytkownicy odkrywają, że 
nie mogą dłużej wspierać istniejącego systemu, który wyma-
ga coraz więcej czasu i zasobów do tego, by jego odporność na 
zagrożenia cybernetyczne była wciąż na wysokim poziomie. 
Większość dotychczasowych działań związanych z  bezpie-
czeństwem cybernetycznym w  przemyśle koncentrowała się 

na zapewnieniu kolejnych warstw bez-
pieczeństwa cybernetycznego w  ramach 
istniejącej infrastruktury, bez wykorzy-
stania nowych produktów i  aplikacji, 
które zapewniają odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Bez-
pieczeństwo cybernetyczne może często 
być osiągane dzięki połączeniu cech kon-
strukcyjnych produktu i  bezpiecznego 
procesu cyklu życia produktu. Z  punktu 
widzenia łańcucha dostaw wielu użyt-
kowników końcowych poszukuje odpo-
wiednio zabezpieczonych komponentów, 
mikroprocesorów i  systemów wbudo-
wanych. Oprócz dokładniejszej kontroli 
dostawców podejście „bezpieczeństwo na 
etapie projektowania” wymaga również 
zabezpieczonego wdrażania, instalacji 
i konserwacji w całym cyklu życia syste-
mu lub produktu. Mamy tu do czynienia 
z  dwoma oddzielnymi, ale powiązanymi 
cyklami życia: Jeden dla rozwoju pro-
duktu, a drugi dla wdrożenia i wsparcia. 
Poszukiwanie produktów certyfikowa-
nych zgodnie z  normami bezpieczeń-
stwa cybernetycznego, takimi jak seria 
norm bezpieczeństwa cybernetycznego 
dla przemysłowych systemów sterowania 
ISA/IEC 62443 (dawniej ISA-99), może 
stanowić wyzwanie, ponieważ wielu 
użytkowników nie jest zaznajomionych 

z  różnymi jednostkami certyfikującymi i  normalizacyjnymi. 
Mimo że nawet produkty nieposiadające certyfikatu zgodności 
z obowiązującym standardem mogą zapewniać akceptowalne 
bezpieczeństwo cybernetyczne, to stwierdzenie, że tak właśnie 
jest, wymaga dokładniejszej analizy oferty sprzedawców i ich 
praktyk związanych z rozwojem i pozyskiwaniem dostawców. 
Wykorzystanie certyfikacji do wstępnej kwalifikacji potencjal-
nych produktów może zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku. 

Produkty przemysłowe wymagają 
zabezpieczeń od samego początku 
Większość produktów i aplikacji wchodzących w zakres tech-
nologii operacyjnych nie jest zaprojektowanych od podstaw 
z  myślą o  zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego. 
Do niedawna najwięcej uwagi poświęcano cechom urządze-
nia, jego funkcjom i otwartej łączności sieciowej. Dążenie do 
„otwartości” w latach 90. i na początku XXI wieku spowodo-
wało, że sposób myślenia o cyberbezpieczeństwie skupiał się 
na dodawaniu warstw zabezpieczeń do systemów na poziomie 
technologii operacyjnej w celu wyeliminowania potencjalnych 
słabości. Chociaż ten sposób myślenia jest nadal niezbędny do 
stworzenia skutecznych zabezpieczeń, wielu użytkowników 
końcowych twierdzi, że znacznie łatwiej i taniej jest inwesto-
wać w produkty zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniach, 
niż zwiększać nakłady na modyfikację produktów, które nie 
są bezpieczne. Bezpieczeństwo w fazie projektowania powin-
no wykraczać poza same produkty i sposób ich projektowania 
oraz uwzględniać również praktyki bezpiecznego cyklu życia 
aplikacji. Te same zasady odnoszą się do procesów stosowa-
nych w  inżynierii systemów sterowania, instalacji i  podczas 
uruchomień. Użytkownicy końcowi zwracają również bacz-
niejszą uwagę na bezpieczeństwo łańcucha dostaw, a w szcze-
gólności na to, jak systemy są opracowywane i produkowane 
oraz czy wykorzystują bezpieczne komponenty i systemy wbu-
dowane. 

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to 
większe zagrożenie cyberatakiem 
Nowa fala produktów Przemysłowego Internetu Rzeczy, takich 
jak urządzenia brzegowe, platformy przetwarzania danych 
w chmurze oraz inteligentne czujniki zdolne do komunikacji 
między sobą, to dodatkowy poziom złożoności dla użytkow-
nika pod względem cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy wiele 

Coraz większe znaczenie bezpiecznych  
produktów przemysłowych
Postęp w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przyczynia się do modernizacji systemów sterowania, a projekty 
przemysłowe i inwestycje związane z rozbudową najważniejszych elementów infrastruktury wpływają na 
tworzenie odpornych na zagrożenia cybernetyczne produktów i systemów automatyki.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:
Czas pracy komponentu 
a zagrożenia bezpieczeństwa 
cybernetycznego, modernizacje 
automatyki procesowej 

Zaprojektuj zabezpieczenia 
cybernetyczne w automatyce 
i systemach, w tym modernizacje 
Przemysłowego Internetu Rzeczy. 
Traktowanie cyberbezpieczeństwa 
jako katalizatora modernizacji 
systemów z wykorzystaniem 
standardów cyberbezpieczeństwa.
Uwzględnij bezpieczeństwo 
cybernetyczne w procesach 
zamówień systemów sterowania 
przemysłowego. 
Weź pod uwagę, że podobnie 
jak bezpieczeństwo w elementach 
automatyki, bezpieczeństwo 
cybernetyczne wymaga czegoś 
więcej niż tylko zwrócenia uwagi 
na prawidłowo zaprojektowany 
produkt. 

ONLINE
Więcej informacji na temat 
omawianych zagadnień na portalu 
https://www.controlengineering.pl

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW AUTOMATYKI
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rozwiązań związanych z technologią przetwarzania brzegowe-
go zawiera dobre zabezpieczenia cybernetyczne, takie jak ar-
chitektury „zero zaufania”, to inne rozwiązania związane z IIoT 
mogą już ich nie posiadać. Ponieważ wiele z tych ofert prze-
chodzi ze świata technologii informatycznych (IT) do świata 
technologii operacyjnych (OT), muszą być one dokładniej ana-
lizowane w celu oceny ryzyka zagrożeń. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne przyczyną 
modernizacji systemów 
Systemy sterowania w środowiskach przemysłowych i związa-
nych z kluczowymi elementami infrastruktury mają zazwyczaj 
bardzo długą trwałość. Wiele rozproszonych systemów ste-
rowania (DCS) i  programowalnych sterowników logicznych 
(PLC) jest w użyciu od 20 lat lub dłużej. Wielu użytkowników 
końcowych uważa, że istniejący system jest zbyt skomplikowa-
ny, kosztowny i podatny na ryzyko cyberzagrożeń, aby konty-
nuować jego obsługę. Jest to często impuls do migracji do inne-
go systemu sterowania lub modernizacji istniejącego. 

Bezpieczeństwo na etapie projektowania, 
normy bezpieczeństwa cybernetycznego 
Seria norm ISA/IEC 62443 to kluczowe normy bezpieczeństwa 
cybernetycznego dla produkcji i infrastruktury. Normy te są re-
spektowane na całym świecie i są owocem dziesięcioleci pracy 
użytkowników końcowych i dostawców. Podczas gdy począt-
kowo normy skupiały się na opisywaniu architektur referencyj-
nych oraz podstawowych koncepcji takich jak koncepcja „de-
fense-indepth”, obecnie normy IEC 62443 obejmują wszystkie 
aspekty cyberbezpieczeństwa przemysłowego, od rozwoju pro-
duktu i aplikacji poprzez cały okres ich trwałości. Norma IEC 

62443-4-1 określa wymagania procesowe dla bezpiecznego 
rozwoju produktów stosowanych w przemysłowych systemach 
sterowania (ICS). Definiuje ona bezpieczny cykl rozwoju (SDL) 
produktów. Cykl ten obejmuje następujące praktyki: 

•  zarządzanie bezpieczeństwem, 
•  specyfikacja wymagań bezpieczeństwa, 
•  zabezpieczenia wprowadzane na etapie projektowania,
•  bezpieczna implementacja, 
•  walidacja zabezpieczeń i testy sprawdzające,
•  zarządzanie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, 
•  zarządzanie aktualizacjami bezpieczeństwa, 
•  wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. 

Uwzględnienie bezpieczeństwa 
cybernetycznego w procesie zamówień 
ICS 
Wybór produktów i  aplikacji, w  których o  bezpieczeństwo 
zadbano już w fazie ich tworzenia, może stanowić wyzwanie 
dla wielu użytkowników końcowych ICS. Wielu z  nich nie 
opracowało dobrych kryteriów wyboru systemów i  aplikacji. 
Wiele systemów używanych w przemyśle i infrastrukturze jest 
niejasnych i może w ogóle nie brać pod uwagę bezpieczeństwa 
cybernetycznego. Jednocześnie wiele z  tych systemów staje 
się coraz bardziej kompatybilnymi z  IoT, co potęguje ryzyko 
zagrożeń. Podczas gdy większość głównych dostawców DCS 
oferuje sterowniki i  inne komponenty systemu, które posia-
dają certyfikat ISASecure, wielu dostawców oferujących mniej 
znane typy systemów, takie jak systemy automatyki terminali, 
systemy SCADA oparte na RTU, sterowniki kotłów i sprężarek, 
może nie uwzględniać zasady „bezpieczeństwo na etapie pro-
jektowania”. Właściwy proces wyboru i zakupu oznacza zaan-

Okablowanie

Urządzenia wejścia/wyjścia  
i panele przyłączeń

 Sterowniki

Wyświetlacze

Konsole i komputery
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Rysunek 1. Średni cykl życia komponentów systemu automatyki procesowej pokazuje, że automatyka nie jest 
wspierana w nieskończoność, a starsze systemy mogą wymagać wymiany ze względu na zwiększone ryzyko 
zagrożeń cybernetycznych. Stacje robocze i konsole mogą wymagać uwagi w okresie krótszym niż 5 lat, a sterowniki 
w okresie krótszym niż 15 lat.  Grafika: ARC Advisory Group
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gażowanie różnych zainteresowanych stron w danej organiza-
cji. Wymagania opisane w normie IEC 62443 stanowią solidną 
podstawę dla takiego procesu. 

Bezpieczeństwo uwzględnione na etapie 
projektowania to lepszy zwrot z inwestycji 
Wielu użytkowników końcowych osiągnęło lepszy zwrot 
z  inwestycji oraz niższe koszty użytkowania produktu przez 
inwestowanie w technologie, w których zabezpieczenia wpro-
wadzono na etapie ich tworzenia. Wielu użytkowników koń-
cowych ma ograniczone zasoby do zarządzania kwestiami 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Poza dodatkowymi kosztami 
związanymi z zapobieganiem zagrożeniom podczas codziennej 
działalności, wymiar bezpieczeństwa cybernetycznego w pro-
jektowaniu i inżynierii systemów może zwiększyć koszty i czas 
potrzebny do ukończenia projektu. Uwzględnienie bezpieczeń-
stwa w fazie projektowania może zmniejszyć koszty inżynieryj-
ne i ogólne koszty projektu, a także koszty operacyjne i koszty 
utrzymania. Wiele produktów przeznaczonych do zastosowań 
przemysłowych zapewnia pewne zabezpieczenia projektowe, 
które mogą pomóc użytkownikom końcowym w  obniżeniu 
kosztów cyklu życia produktu i poprawie bezpieczeństwa cy-
bernetycznego. Niektóre produkty zapewniają bezpieczeństwo 
dzięki swojej konstrukcji lub właściwościom fizycznym. Są to 
na przykład diody danych lub bramki jednokierunkowe, któ-
re zapewniają bezpieczną komunikację jednokierunkową lub 
nawet dwukierunkową. Diody danych mogą zapewniać zwięk-
szone bezpieczeństwo wynikające z samej konstrukcji produk-
tu lub poprzez warstwy bezpiecznego oprogramowania i pro-
jektowania sieci. Jeden z dostawców oferuje diodę danych, która 
łączy fizyczne obwody tylko do wysyłania i tylko do odbierania 
z komunikacją światłowodową. Inni dostawcy diod danych wy-
korzystują komponenty COTS do budowy swoich produktów, 
ale stosują specjalistyczne metody inspekcji treści i inne rozwią-
zania programowe w celu zapewnienia bezpiecznej komunika-
cji jednokierunkowej. Wielu innych producentów uwzględnia 
zabezpieczenia na etapie tworzenia systemów automatyki i ste-
rowania lub oferowanych przez nich przyrządów. Mogą one 
obejmować unikatowe konstrukcje mechaniczne szaf, blokady 
portów lub inne funkcje. Na przykład niewielki, ale innowacyj-
ny dostawca automatyki może zawrzeć zasadę projektowania 
z  uwzględnieniem zagrożeń w  kilku swoich komponentach, 
takich jak płyta montażowa, zasilacz i  inne. Zapytaj swojego 
dostawcę automatyki lub dostawcę przemysłowych zabezpie-
czeń cybernetycznych o  to, czy w swoich produktach stosuje 
zasadę projektowania urządzeń z  uwzględnieniem potencjal-
nych zagrożeń. Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę 
przy projektowaniu zabezpieczeń, jest wdrożenie systemu i sie-
ci. Niektórzy dostawcy oferują przetestowane i zweryfikowane 
architektury referencyjne do projektowania systemów i  sieci, 
które zawierają najwyższy stopień bezpieczeństwa. Jest to czę-
sto wynik współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi dostaw-
cami sieci i dostawcami automatyki. Inni dostawcy automatyki 

oferują funkcje projektowe w systemach bezpieczeństwa proce-
sów, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi użytkowni-
ków do urządzeń. Wszyscy dostawcy systemów wprowadzają 
takie lub podobne funkcje. Nowe funkcje są stale wprowadzane 
na rynek, co oznacza, że użytkownicy powinni stale oceniać 
ofertę istniejących i potencjalnych dostawców. 

Testowanie i certyfikacja produktów pod 
kątem bezpieczeństwa cybernetycznego 
Istnieją produkty, w których zabezpieczenia zostały uwzględ-
nione już w  fazie projektowania, przechodząc proces certyfi-
kacji lub rejestracji, w ramach którego są testowane pod kątem 
spełniania standardu bezpieczeństwa. Jednym z  przykładów 
jest rodzina certyfikowanych produktów ISASecure, które są 
testowane zgodnie z normą bezpieczeństwa cybernetycznego 
ISA/IEC 62443. ISASecure oferuje certyfikaty zarówno dla 
produktów fizycznych, takich jak kontrolery, sterowniki PLC, 
bramy i routery, jak i systemów, w tym systemów automatyki 
procesowej i systemów bezpieczeństwa procesowego. Oferuje 
również certyfikaty bezpiecznego działania oprogramowania 
dla systemów i aplikacji opracowanych przez certyfikowanych 
dostawców. 

Warstwy ochrony
Stosowanie warstwowych zabezpieczeń jest niezwykle ważne. 
Jednak być może jeszcze ważniejsze jest wprowadzenie zasad 
bezpiecznego projektowania do produktów i aplikacji, aby za-
pewnić określony poziom bezpieczeństwa już w fazie projek-
towania. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń już na etapie 
projektowania jest celem wielu działań związanych z bezpie-
czeństwem cybernetycznym, takich jak ANSI/ CAN/UL 2900 
Standard for Software Cybersecurity for Network-Connectable 
Products oraz ISASecure. Zasady projektowania omówione 
w niniejszym artykule odnoszą się do oprogramowania, urzą-
dzeń oraz sieci. Wiele z dostępnych obecnie na rynku produk-
tów i  aplikacji nie zostało opracowanych z  wykorzystaniem 
tych zasad. Chociaż ważne jest, że bezpieczeństwo w fazie pro-
jektowania nie jest panaceum na wszystko. Nie zwalnia użyt-
kownika końcowego z  przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
cybernetycznego oraz wdrażania projektów lub procesów ope-
racyjnych mających na celu ulepszanie zabezpieczeń. Uwzględ-
nienie bezpieczeństwa w  projekcie jest jednym z  aspektów 
dobrze rozwiniętej i kompetentnej organizacji i  strategii bez-
pieczeństwa cybernetycznego. Inne aspekty bezpieczeństwa 
w procesie projektowania systemu są również bardzo istotne. 
Obejmują bezpieczeństwo cybernetyczne łańcucha dostaw, 
proweniencję (określenie miejsca pochodzenia komponentów 
systemu, takich jak elementy odpowiedzialne za przetwarzanie 
danych, oraz ich nieodłącznych poziomów bezpieczeństwa) 
oraz inne kwestie. 

Larry O'Brien jest wiceprezesem ARC Advisory Group. 
	 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW AUTOMATYKI
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Droga do cyfrowej transformacji

W tym celu wiodący 
producenci czujni-
ków, aktuatorów i ste-

rowników na świecie opracowali 
technologię IO-Link, która jest 
też dostępna w Polsce i podlega 
stałemu ulepszaniu. Efektem tego 
zastosowania jest znormalizowany 
i niezależny od magistrali obiek-
towej interfejs do pełnej automa-
tyzacji. Dzięki temu użytkownik ma 
do dyspozycji połączenia punkt-
-punkt, z których może korzystać 
bez skomplikowanego adresowa-
nia.

Integracja  
oprogramowania
– Urządzenia IO-Link można inte-
grować za pomocą masterów z prawie każdą infrastrukturą magi-
stral obiektowych i systemów sterowania, zapewniając interfejsy 
między innymi do PROFINET, EtherNet/IP lub EtherCAT, dodatko-
wo bloki funkcyjne PLC upraszczają programowanie. Możliwe jest 
nawet podłączenie aktuatorów jak wyspy zaworowe, do modułów 
IO-Link master. Wynikiem jest bardziej elastyczna i uproszczona 
infrastrukturalnie instalacja – wymienia Bartosz Dudziński, Inżynier 
Projektu AS-i, IO-Link, RFID w firmie ifm electronic.

Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja dają namacalne korzy-
ści, bo coraz bardziej dostępna staje się paleta innowacyjnych roz-
wiązań dedykowanych dla oprogramowania w procesach przemy-
słowych i produkcyjnych. Jednym z najpopularniejszych jest plat-
forma IIoT dla przemysłu i produkcji – moneo – oferowana przez 
jednego z liderów nowinek technologicznych w zakresie automaty-
ki przemysłowej.

– Platforma moneo skupia się na dużej ilości istotnych informa-
cji generowanych przez inteligentne czujniki IO-Link i sprawia, że 
operatorzy mają łatwy dostęp do solidnych baz danych, na pod-
stawie których mogą podejmować decyzje, zanim w parku maszyn 
wydarzy się coś niespodziewanego. Planowanie i konserwacja od-
bywają się więc z wyprzedzeniem i zgodnie z wymaganiami w cza-
sie rzeczywistym – mówi Aleksandra Banaś, prezes zarządu spółki 
ifm electronic.

Dosłownie kilka kliknięć wystarczy, aby 
odpowiedzieć na konkretne pytania sta-
wiane przez pracowników danej fabryki, np. 
czy temperatura w moim procesie produk-
cyjnym jest prawidłowa, czy wibracja moje-
go silnika odbywa się w normalnym zakre-
sie, czy zawory w mojej maszynie nadal są 
w porządku.

Monitoring sieciowy
Czujniki IO-Link mogą stworzyć modułową 
strukturę oprogramowania podstawowego, 
wspieranego przez rozbudowane aplikacje 
przeznaczone do monitorowania stanu, aby 
dopasowywać systemy do indywidualnych potrzeb jednej firmy lub 
szerokich oczekiwań sieci zakładów produkcyjnych. 

Połączenie technologii informatycznej z operacyjną za pomocą 
danych generowanych z czujników zamontowanych w instalacjach 
produkcyjnych to łatwość odczytów. Przetwarzać dane, sprawdzać 
status sensorów czy parametry masterów IO-Link można choćby 
za pomocą aplikacji mobilnej, nawet jeśli operator jest w ruchu lub 
w miejscu oddalonym od maszyny z zainstalowanymi czujnikami.
 

Wyższa wydajność i większe oszczędności. Taki cel przyświeca wielu doradcom odpowiedzialnym 
za wdrażanie transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku. 
Dostępna od niedawna dla polskiego przemysłu rewolucyjna technologia czujników IO-Link 
otwiera przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości. Od łatwej i szybkiej konfiguracji, przez 
dodatkowo dostępne dane z monitoringu urządzenia, po przejrzystość procesu od poziomu 
urządzenia do oprogramowania ERP.

FIRMA PREZENTUJE

ifm electronic

https://www.ifm.com/pl/pl
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Wykorzystywanie cudzych zasobów było 
i jest problemem od początku ery prze-
mysłowej. Jednak w  naszych czasach 
pojawił się także problem cyberbezpie-
czeństwa, dla którego zagrożenia ciągle 

wzrastają. Wraz z  postępami w  dziedzinie technologii in-
formatycznej (IT) wzrosły też, i to w tempie wykładniczym, 
możliwości dokonywania włamań i  zakłócania pracy syste-
mów oraz sieci przemysłowych. Powstało nowe środowisko 
opracowywania złośliwych mechanizmów.

Chociaż pierwszy patent doty-
czący cyberbezpieczeństwa został 
zarejestrowany na początku lat 80. 
XX wieku, to dopiero obecnie, coraz 
większe uzależnienie firm przemysło-
wych oraz infrastruktury krytycznej 
państw od informatyki tworzy potrze-
bę powstawania państwowych agen-
cji bezpieczeństwa i  wywiadowczych 
w  tej dziedzinie. Cyberbezpieczeń-
stwo w  technologii informatycznej 
doświadczyło wykładniczego wzrostu 
znaczenia w  ciągu ostatnich 30 lat, 
jednak bezpieczeństwo tradycyjnie au-
tonomicznych, nieusieciowionych sys-
temów sterowania w technologii ope-
racyjnej (OT) nadal pozostaje w  tyle 
z  powodu niezależnej natury swojej 
funkcjonalności. Systemy OT obejmu-
ją przemysłowe systemy sterowania 
(ICS), takie jak komputerowe systemy 
sterowania procesami technologicz-
nymi i  produkcji (SCADA), jednost-
ki monitorujące odległe urządzenia 
obiektowe (RTU) oraz programowal-
ne sterowniki logiczne (PLC). Wraz 
z  początkiem zastosowania technolo-
gii Przemysłowego Internetu Rzeczy 

(IIoT) w systemach OT, coraz więcej uwagi zaczęto zwracać 
na kwestię cyberbezpieczeństwa.

W ciągu ostatniej dekady nastąpiło znaczne zwiększenie 
popytu na usieciowione systemy OT, w  których wdraża się 
wiele zaawansowanych technologii, wymagających połączeń 
sieciowych. Technologie te są wykorzystywane do sterowania 
sprzętem oraz utrzymania ruchu w zakładach. To wykorzy-
stywanie umożliwionych przez technologię IT systemów oraz 
komponentów technologii OT doprowadziło do większej 
liczby miejsc i możliwości cyberataków na zakłady, w których 
dokonano konwergencji tych dwóch technologii (konwer-
gencji OT/IT).

Zalecenia na temat cyberbezpieczeństwa
W lipcu 2020 roku amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Państwowego1 oraz Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bez-
pieczeństwa Infrastruktury2, należąca do Departamentu Bez-
pieczeństwa Krajowego3, wydały oświadczenie, stanowiące 
alarm dla amerykańskich korporacji. W  oświadczeniu tym 
stwierdzono, że korporacje powinny podjąć natychmiastowe 
działania w celu zmniejszenia liczby luk w zabezpieczeniach 
swoich wszystkich systemów technologii operacyjnej i prze-
mysłowych systemów sterowania oraz zmniejszenia możli-
wości cyberataków na te systemy.

Cyberbezpieczeństwo w systemach  
technologii operacyjnej, wykorzystujących 
technologię informatyczną
Strategie technologii informatycznej mogą pomóc w zwalczaniu luk w zabezpieczeniach i zagrożeń dla 
cyberbezpieczeństwa oraz we wdrożeniu solidnego programu cyberbezpieczeństwa dla zastosowań 
technologii operacyjnej w przemysłowych systemach sterowania, jednostkach RTU oraz systemach SCADA. 
Ma to duże znaczenie w obecnej sytuacji, gdy wdrożenia technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy są 
coraz powszechniejsze.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
Cyberbezpieczeństwo przemysłowe, 
konwergencja IT/OT

Zrozumienie porad na temat 
cyberbezpieczeństwa, ryzyk 
oraz infrastruktury krytycznej, 
opublikowanych latem 2020 r. 
Ryzyka dla cyberbezpieczeństwa 
a korzyści z konwergencji technologii 
IT oraz OT.
Przegląd modelowania, 
automatyzacji oraz narzędzi 
modelowania ryzyka.

DO ROZWAŻENIA
Czy zarządzanie ryzykiem dla 
cyberbezpieczeństwa połączonych 
technologii IT/OT w Państwa firmie 
poczyniło postępy, aby sprostać 
potrzebom zaawansowanej 
automatyki przemysłowej oraz 
technologii IIoT?

ONLINE
Więcej informacji na tematy poruszo-
ne w artykule można znaleźć pod 
adresem www.controlengineering.pl

 
Wykorzystywanie cudzych zasobów 
było i jest problemem od początku 
ery przemysłowej. Wraz z postępami 
w dziedzinie technologii informatycznej 
(IT) wzrosły w tempie wykładniczym 
możliwości dokonywania włamań 
i zakłócania pracy systemów oraz sieci 
przemysłowych.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
IT/OT
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Wydane zalecenie: „Agencje NSA oraz CISA zaleca-
ją podjęcie natychmiastowych działań we wszystkich za-
sobach technologii operacyjnych i  systemach sterowania 
w celu zmniejszenia ich narażenia na cyberataki”4 mówiło, 
że „w ciągu ostatnich miesięcy aktorzy zagrożenia (ang. cy-
ber actors, threat actors) zademonstrowali ich ciągłą chęć do 
przeprowadzania złośliwych cyberataków na Infrastrukturę 
Krytyczną (Critical Infrastructure – CI), wykorzystując do 
tego celu dostępne przez Internet zasoby technologii ope-
racyjnej. Z powodu coraz większej aktywności i zwiększo-
nych możliwości cyberprzestępców obiekty infrastruktury 
cywilnej stają się atrakcyjnymi celami ataków dla obcych 
mocarstw, usiłujących zaszkodzić interesom USA lub brać 
odwet za działania USA, postrzegane jako agresja.” 

To ostrzeżenie o kluczowym znaczeniu stanowi wezwanie 
do działania dla firm z USA dostarczających media (zakłady 
energetyczne, wodociągowe, gazownie), które nie stosują się do 
podawanych przez organy federalne wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa, narażając infrastrukturę krytyczną na poten-
cjalne zagrożenia. Wdrożenie podejść cyberbezpieczeństwa 
oraz zapobieganie możliwości eksploracji luk w zabezpiecze-
niach jest jednym z  największych problemów dla większości 
producentów z branży infrastruktury krytycznej, twórców pro-
cedur i polityk bezpieczeństwa oraz organów federalnych. 

Usieciowienie systemów 
infrastruktury krytycznej a ryzyko dla 
cyberbezpieczeństwa
Wyobraźmy sobie producenta z  branży infrastruktury kry-
tycznej albo dostawcę mediów, który nie potrafi dokładnie 
zrozumieć skutków cyberataku na dostawę podstawowych 

mediów, takich jak energia i woda i/lub żywność. Wyobraź-
my sobie niezamierzone lub zamierzone rozprzestrzenianie 
się wirusa w złożonym i wielkim systemie informatycznym, 
który obsługuje w USA infrastruktury transportu, komunika-
cji i/lub służb ratunkowych. Wyobraźmy sobie wreszcie brak 
wiedzy lub niezrozumienie wielu istniejących luk w zabezpie-
czeniach sieci, które mogą być wykorzystane przez sprytnych 
hakerów w amerykańskiej sieci operacyjnej, poprzez amery-
kańską bazę przemysłową sektora obronnego (defense indu-
strial base – DIB).

Dlatego też wykorzystanie dojrzałości i  automatyki cy-
berbezpieczeństwa dla celów infrastruktury krytycznej może 
pozwolić na kompleksową identyfikację i  ocenę luk w  za-
bezpieczeniach, jednocześnie wprowadzając kulturę bezpie-
czeństwa i ryzyka wśród osób decyzyjnych na szczeblu fede-
ralnym, stanowym i  lokalnym. Obejmuje to ochronę przed 
dostępem osób nieupoważnionych do systemów infrastruk-
tury krytycznej oraz zmniejszenie ilości ujawnianych danych 
oraz zagrożenia dla danych i/lub ich utraty, co jest realizowa-
ne poprzez optymalizację tych oszacowań za pomocą auto-
matyzacji.

Trzy obszary infrastruktury według DHS
Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA dzieli infra-
strukturę na trzy obszary. Są to:

1. Infrastruktura fizyczna: światłowody, tamy/zbiorniki 
wodne/oczyszczalnie ścieków, instytucje korporacyjne, miej-
sca dostaw, farmy/zakłady przetwórstwa żywności, obiekty 
rządowe, szpitale, elektrownie nuklearne, elektrownie trady-
cyjne/miejsca produkcji, linie kolejowe/autostrady, mosty/
rurociągi/porty.

Rys. 1. Standardowe podejście do modelowania ryzyka w obszarze technologii operacyjnej (OT) według Instytutu 
NIST, który definiuje ryzyko następująco: „ryzyko jest funkcją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
zagrażającego oraz potencjalnego negatywnego wpływu wystąpienia tego zdarzenia”.  
 Źródło: Instytut NIST za pośrednictwem firm Acquired Data Solutions i KDM Analytics
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2. Infrastruktura krytyczna/kluczowe zasoby: rolnic-
two i  przemysł spożywczy, banki/instytucje finansowe, za-
kłady chemiczne, obiekty handlowe, komunikacja, zapory, 
obronna baza przemysłowa, służby ratunkowe, energia, rząd, 
technologia informatyczna, pomniki/zabytki, paliwo jądro-
we, poczta i  firmy spedycyjne, publiczna służba zdrowia, 
transport, woda.

3. Cyberinfrastruktura: systemy sterowania, sprzęt 
komputerowy, usługi informatyczne, oprogramowanie.

Zintegrowane ryzyka dla 
cyberbezpieczeństwa a korzyści dla firm 
z konwergencji IT/OT
Ponieważ obecnie wszystko jest połączone w sieci, niezałata-
ne luki w zabezpieczeniach, nieprawidłowa konfiguracja lub 
słabości aplikacji mogą osłabić usieciowione systemy i nara-
zić wszystko na ryzyko.

Połączenia pomiędzy systemami IT a OT rozszerzają się 
z dnia na dzień, w miarę jak wprowadzane są nowe technologie, 
organizacje rozbudowują swoje bazy klientów, zaś infrastruk-
tura krytyczna się rozrasta. Sektor wytwarzania energii znajdu-
je się pomiędzy wieloma obszarami infrastruktury krytycznej, 
doświadczając tej „mieszanki” technologii oraz kombinacji 
sprzętu i  oprogramowania w  połączonych wzajemnie obsza-
rach IT oraz OT. Celem połączenia IT/OT oraz wprowadzania 
nowych technologii, sprzętu i oprogramowania jest przynosze-
nie korzyści dla organizacji, firm, agencji oraz korporacji, które 
wykorzystują te połączone w sieci komponenty i systemy.

Zbieżne wymagania dotyczące bezpieczeństwa fizyczne-
go, cyberbezpieczeństwa oraz zależności pokazują ogromną 
potrzebę całościowego podejścia do infrastruktury krytycznej 
oraz różnych systemów sterowania w obszarach tej infrastruk-
tury w celu zrozumienia ryzyka. To wieloaspektowe spojrzenie 
jest wymagane we wszystkich sektorach infrastruktury kry-
tycznej. Ponieważ technologia informatyczna jest obecnie wy-
korzystywana do obsługi operacji wykonywanych w obszarze 
technologii operacyjnej, połączenie ze sobą tych dwóch tech-
nologii powoduje pojawienie się nowych czynników ryzyka dla 
operacji i utrzymania ruchu w każdym obszarze.

Obecnie w  przemyśle informatycy muszą zajmować się 
komunikacją sieciową na poziomie maszyn oraz połącze-

Rys. 2. „Lupa naukowca” do badania ryzyka dla cyberbezpieczeństwa, według NIST Publikacja Specjalna 800-30, rev.1 (2018), strona 12. 
 Źródło: Instytut NIST za pośrednictwem firm: Acquired Data Solutions i KDM Analytics
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Ponieważ obecnie wszystko jest połączone w sieci, 
niezałatane luki w zabezpieczeniach, nieprawidłowa 
konfiguracja lub słabości aplikacji mogą osłabić 
usieciowione systemy i narazić wszystko na ryzyko.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
IT/OT
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niami do przesyłu danych technologii operacyjnej. Jednak 
komponenty informatyczne zabezpieczeń tych sieci nie były 
zaprojektowane dla celów wykrywania i  monitorowania. 
Wykorzystują one protokoły sieciowe nieznane dla działań 
związanych z  monitorowaniem w  sytuacji, gdy codziennie 
są wysyłane i odbierane dane będące bezpośrednio narażo-
ne na ryzyko. To może doprowadzić (i  często doprowadza) 
do powstania niezidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach 
urządzeń i aplikacji IT, czego wynikiem są włamania do sieci, 
awarie sprzętu oraz nieoczekiwane negatywne zdarzenia.

Wpływ struktury danych technologii 
informatycznej na technologię operacyjną
Obecnie systemy OT są instalowane, wdrażane i obsługiwane 
za pomocą połączeń i monitoringu ze strony IT. Jednak wej-
ścia IT do systemów OT nie są projektowane lub skonfiguro-
wane do obsługi tych nowych oraz różnych typów i struktur 
danych. Różnice pomiędzy technologiami IT oraz OT powo-
dują, że sprzęt technologii operacyjnej reaguje w  nieznany 
i  nieoczekiwany sposób, co sprawia, że działa na poziomie 
niższym od optymalnego. To może wywierać zasadniczy 
wpływ na usługi mające duże znaczenie dla naszego życia co-
dziennego, np. dostawy energii elektrycznej czy wody.

Aby stworzyć i wspierać system technologii operacyjnej 
połączony z  technologią informatyczną, musimy zrozumieć 
zagrożenia dla pracy tych systemów i im przeciwdziałać. Ist-
nieją ryzyka dla naszych operacji, produktów, usług i działal-
ności. Ryzyko powstaje, gdy jakieś zagrożenie wykorzystujące 
lukę lub rozbieżność w systemie wywiera niekorzystny wpływ 
na system, działanie czy proces w  organizacji. Problemy te 
mogą spowodować zmniejszenie zysków firm, utratę danych 
(wynikiem czego będzie utrata zysków z powodu konieczno-
ści zapłacenia kar za złamanie przepisów), utratę klientów, 
utratę reputacji, a nawet być może utratę udziałów w rynku. 
Wszystko to dotyka organizację jako całość, a nie „tylko” pra-
cowników działu IT czy cyberbezpieczeństwa.

Zastosowanie zarządzania ryzykiem 
w technologii operacyjnej oraz 
infrastrukturze krytycznej
Aby wyjść naprzeciw zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa 
w  obszarach technologii operacyjnej oraz infrastruktury 

krytycznej, należy znaleźć odpowiedzi na następujące py-
tania:

•  Jakie są zagrożone komponenty w obszarach technolo-
gii operacyjnej oraz infrastruktury krytycznej?

•  Jak są one połączone w sieci?
•  Jakie dane są przechowywane i/lub przesyłane pomię-

dzy każdym komponentem oraz dowolnym podmio-
tem zewnętrznym?

•  Jakie są ryzyka, zagrożenia oraz luki w  zabezpiecze-
niach systemu?

•  Jak poszukujemy tych ryzyk, zagrożeń i luk?
•  Jak są one odkrywane?
Analiza systemu rozpoczyna proces „modelowania ry-

zyka”. Na rys. 1 pokazano zarys standardowego podejścia do 
modelowania ryzyka w obszarze OT według amerykańskie-
go Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). 
Definiuje on ryzyko następująco: „Ryzyko jest funkcją praw-
dopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz 
potencjalnego negatywnego wpływu wystąpienia tego zda-
rzenia”.

Rys. 3. Narzędzie Blade RiskManager (BRM) firmy KDM Analytics (KDMA) 
wykorzystuje podejście inżynierii MBSE i rozszerza możliwości analityczne na ocenę 
stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie komponentów, elementów, wymiany 
informacji oraz przepływów danych.
  Źródło: Acquired Data Solutions and KDM Analytics
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Obecnie systemy OT są instalowane, 
wdrażane i obsługiwane za pomocą 
połączeń i monitoringu ze strony IT. 
Jednak wejścia IT do systemów OT nie 
są projektowane lub skonfigurowane do 
obsługi tych nowych oraz różnych typów 
i struktur danych.

 
Zbieżne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
fizycznego, cyberbezpieczeństwa oraz zależności 
pokazują ogromną potrzebę całościowego podejścia 
do infrastruktury krytycznej oraz różnych systemów 
sterowania w obszarach tej infrastruktury w celu 
zrozumienia ryzyka. 
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Unikalne dla cyberbezpieczeństwa w obszarze technolo-
gii operacyjnej jest to, że istnieje wiele podejść pomagających 
ekspertom od cyberbezpieczeństwa w analizie ryzyka w celu 
kompleksowego opracowania odpowiedniej (odpowiednich) 
reakcji. Podejścia te to:

1. Wykonanie modelowania ryzyka.
2. Odizolowanie i konteneryzacja komponentów.
3.  Zdefiniowanie wzorców ataków na urządzenia  

i systemy OT.
4.  Ustanowienie i wdrożenie bezpiecznego łańcucha 

dostaw.
Techniki te pomagają organizacji w wyznaczeniu obsza-

rów wysokiego ryzyka oraz tego, co musi być chronione i mo-
nitorowane w celu priorytetyzacji prac nad bezpieczeństwem 
dla rozważanego obszaru OT. Na rys. 2 przedstawiono „lupę 
naukowca”5. Obraz ten pokazuje, że należy przeanalizować 
wszystkie ryzyka, w  szczególności ryzyka dla cyberbezpie-
czeństwa.

Proces ten polega na wykonaniu ilościowych kalkulacji 
ryzyka dla każdego obszaru, co pozwala organizacji na wy-
dzielenie obszarów priorytetowego ryzyka w celu jego obni-
żenia oraz podejmowanie właściwych decyzji.

Zarządzanie ryzykiem w obszarze 
technologii operacyjnej – modelowanie 
i automatyzacja
To narzędzie może wykorzystać inżynierię systemów opar-
tą na modelach (model-based systems engineering – MBSE). 
Rozszerza ono możliwości analityczne oceny stanu cyberza-
bezpieczeń (ang. cybersecurity posture) na podstawie analizy 
komponentów, elementów, wymiany informacji oraz prze-
pływów danych. Opracowano zautomatyzowane akcelerato-
ry ryzyka, oparte na zunifikowanej platformie architektury 
(unified architecture Framework – UAF), których celem jest 
zwiększenie obszaru i głębi analizy, aby dokonać oceny ryzy-
ka i cyberbezpieczeństwa na podstawie dowodów. Tego typu 
narzędzie jest kompleksowym przewodnikiem dla oceny ry-
zyka i  cyberbezpieczeństwa zgodnie z normami organizacji 
międzynarodowych i krajowych, takich jak NIST. Na rys. 3 
pokazano cechy i niuanse wykorzystywania takiego narzędzia 
do automatyzacji oceny cyberbezpieczeństwa i cyberryzyka. 
Drugie z podejść, odizolowanie i konteneryzacja komponen-

tów, polega na odizolowaniu komponentów technologii OT, 
co blokuje ich narażenie na ryzyka pochodzące z zewnątrz, 
obecne w środowisku operacyjnym OT. 

W  przypadku trzeciego z  podejść narzędzie do zauto-
matyzowanego modelowania ryzyka wyświetla graficznie 
schemat blokowy wzorców/ścieżek ataków, które są oceniane 
przez to narzędzie. W  czwartym podejściu bezpieczny łań-
cuch dostaw tworzy aktywność operacyjną, która jest bez-
pieczna w  środowisku, co dostarcza obszar zmniejszonego 
ryzyka dla pracy połączonych systemów OT oraz IT. Umoż-
liwia to organizacji redukowanie ryzyk i  zarządzanie nimi, 
dzięki czemu realizowane są bezpieczne działania w obszarze 
OT. Takie techniki oferują kluczowy wgląd w  cyberbezpie-
czeństwo oraz jego analizę, co przynosi w  wyniku proak-
tywną ochronę komponentów OT danego systemu. Dzięki 
temu organizacja uzyskuje opłacalne pod względem kosztów 
i efektywne zarządzanie operacjami związanymi z cyberbez-
pieczeństwem.

Steven Seiden, prezes firmy Acquired Data Solutions. 
Leighton Johnson, posiadacz certyfikatów: CISSP  

(Certified Information Systems Security Professional),  
CISM (Certified Information Security Manager),  

członek organizacji CMMC-AB (Cybersecurity Maturity Model 
Certification Accreditation Body) z tytułem  

Provisional Assessor Level-3, starszy inżynier 
cyberbezpieczeństwa w firmie Acquired Data Solutions.

Dr. Tony Barber, posiadacz certyfikatów CSEP  
(Certified Systems Engineering Professional) i RMP  

(Registered Marketing Professional), dyrektor ds. inżynierii 
systemów w firmie Acquired Data Solutions. 

Djenana Campara, prezes firmy KDM Analytics.
	
	 

 
Aby stworzyć i wspierać system 
technologii operacyjnej, połączony 
z technologią informatyczną, musimy 
zrozumieć zagrożenia dla pracy tych 
systemów i im przeciwdziałać.

1  National Security Agency – NSA
2  Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA
3  Department of Homeland Security – DHS
4   NSA and CISA Recommend Immediate Actions to Reduce Exposure Across all Operational Technologies and Control Systems, dokument  

nr U/OO/154383-20 | PP-20-0622 | July 2020 Rev 1.0
5  NIST, Publikacja Specjalna 800-30, rev.1 (2018), strona 12.
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Urządzenia są bardzo proste i nie są w stanie zabezpieczyć 
sieci nawet przed powstawaniem pętli (switche zarządzalne po-
siadają taki mechanizm). W przypadku aplikacji o wymaganej wy-
sokiej dostępności (czyli m.in. tych przemysłowych) switche zarzą-
dzalne umożliwią zbudowanie redundantnych połączeń i ograniczą 
ruch broadcastowy, co zminimalizuje skutki pętli. 

Jeśli sieć oparta jest na switchach niezarządzalnych, nie mamy 
możliwości odizolowania od siebie różnych procesów technolo-
gicznych – każdy może komunikować się z każdym. Niesie to ryzyko 
w razie nieautoryzowanego dostępu – atakujący będzie miał dostęp 
z każdego miejsca do wszystkich urządzeń w sieci. W tym zakresie 
switche zarządzalne umożliwiają konfigurację wirtualnych sieci lokal-
nych (VLAN), co pozwala odizolować proces A od procesu B. 

Switche zarządzalne zabezpieczają sieć przed nieautoryzowa-
nym dostępem. Te od wiodących na rynku producentów pozwalają 
konfigurować różne typy zabezpieczeń, np.: 
•  Port Security, czyli prostą funkcję, która umożliwia komunikację 

na danym porcie fizycznym przełącznika tylko zaufanym adre-
som MAC. 

•  Możliwość wyłączenia nieużywanych portów.
•  Bardziej zaawansowany i uniwersalny mechanizm, czyli listę 

kontroli dostępu (ang. ACL – access control list). To spis zdefi-
niowanych instrukcji zezwoleń lub zakazów, który jest wykony-
wany sekwencyjnie – od góry do dołu. Instrukcje zawierają in-
formacje o adresach IP lub adresach MAC, co do których jest 
podejmowana decyzja o przepuszczeniu bądź odrzuceniu. 

•  Standard IEEE 802.1X, który oferuje obsługę scentralizowa-
nej identyfikacji użytkowników. W celu zastosowania protokół 
802.1X wymaga kompatybilnych przełączników sieciowych 
(switchy) oraz mechanizmu uwierzytelniającego. 

Przełączniki sieciowe mają wiele funkcji, które można skonfiguro-
wać, aby zwiększyć bezpieczeństwo samego urządzenia oraz za-
bezpieczyć dostęp do sieci. Które wybrać? Dobrym wyznacznikiem 
jest norma IEC 62443, a dokładniej część IEC 62443-4-2. 

Czym jest IEC 62443?
W dużym uproszczeniu to zbiór standardów, mających na celu za-
bezpieczenie automatyki przemysłowej przed cyberatakiem i jego 
konsekwencjami. Jest to bardzo kompleksowa norma i zapoznanie 
się ze wszystkim jej zapisami i będzie czasochłonne. 

Na szczęście ta analiza nie spoczywa na nas, a na producencie. 
Naszym zadaniem będzie zweryfikowanie, czy on i jego urządzenie 
posiadają stosowny certyfikat.

Uproszczony model doboru komponentu możemy oprzeć 
na dwóch zagadnieniach:

P rześledźmy ten temat na przykładzie przełączników siecio-
wych. Zacznijmy od najprostszego i najważniejszego ich po-
działu.

1.   Switche niezarządzalne – bardzo proste urządzenia, które dzia-
łają od razu po wyjęciu z pudełka i podłączeniu zasilania. Służą 
najczęściej do rozszerzenia sieci Ethernet o dodatkowe porty. 

2.  Switche zarządzalne – w podstawowym wariancie działają na 
takiej samej zasadzie jak switche niezarządzalne, tzn. w oparciu 
o przełączanie ramek ethernetowych. Posiadają jednak dodat-
kowe funkcje konfiguracji i ustawień. 

Niestety, w  praktyce ich wdrażanie nie wygląda zbyt optymi-
stycznie, bo prawdopodobnie aż 1/3 firm nie wie, jakiego ro-
dzaju switchy używa lub stosuje głównie niezarządzalne. Wiemy 
o tym, bo sierpniu 2021 udostępniliśmy anonimową checklistę bez-
pieczeństwa. 130 respondentów z sektora OT pozwoliło nam stwo-
rzyć analizę stanu bezpieczeństwa polskiego przemysłu. Cieszy za 
to fakt, że kolejna 1/3 firm deklaruje, że używa wyłącznie urzą-
dzeń zarządzalnych, a reszta także korzysta z nich, przynajmniej 
w większości. 

Wybierając urządzenia z kręgu automatyki przemysłowej, musimy kierować się nie tylko ceną 
i kompatybilnością, ale mieć na uwadze cyberbezpieczeństwo.

Switche zarządzalne vs niezarządzalne 
– o czym należy pamiętać? 

ELMARK AUTOMATYKA

FIRMA PREZENTUJE

Rys. 1. Wykorzystanie przełączników zarządzalnych  
w aplikacjach przemysłowych. 

Sprawdź w naszym sklepie: www.elmark.com.pl
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Wysoka wydajność

• Porty SFP 2.5 GbE.

• Technologia PoE zgodna 
z IEEE 802.3bt PoE.

• Monitorowanie 
i diagnostyka urządzeń 
PoE oraz połączeń 
światłowodowych.

Wybór przełącznika, a (cyber)bezpieczeństwo 
sieci przemysłowej 
Powiedzmy wprost: w przypadku switchy niezarządzalnych nie 
można w ogóle mówić o bezpieczeństwie!
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•  Część IEC 62443-4-1: Bezpieczeństwo producenta: czy wdrażane 
są polityki cyberbezpieczeństwa podczas tworzenia produktów?

•  Część IEC 62443-4-2: Bezpieczeństwo komponentu: czy urzą-
dzenie, które chcemy wykorzystać, zapewnia funkcjonalności 
pozwalające je odpowiednio zabezpieczyć przed nieautoryzo-
wanym dostępem/atakiem?

To nie wszystko…
Sama zgodność z IEC 62443-4-2 to nie koniec procesu. Na tym eta-
pie powinniśmy również dopytać (dystrybutora/producenta), do 

Rys. 2. Przegląd normy IEC 62443.

jakiego poziomu bezpieczeństwa (Security Level) pozwalają one 
zabezpieczyć nasz system. Punktem wyjścia dla przemysłu jest po-
ziom drugi, czyli ochrona przed celowym nadużyciem za pomocą 
prostych środków ataku (wszelkich naruszeń uprawnień lub dostę-
pu do urządzeń). W skrócie: poziom pierwszy definiować będzie 
ataki przypadkowe, a trzeci i czwarty te z użyciem wyrafinowanych 
metod. 

Informacji należy szukać u źródła: u producentów i dystrybuto-
rów sprzętu. Możemy również posiłkować się stronami towarzystw 
certyfikacyjnych (np. isasecure.org.), do czego serdecznie zachęcam.

Tomasz Sokół, 
Elmark Automatyka S.A.

 

ELMARK AUTOMATYKA S.A. 
ul. Niemcewicza 76

05-075 Warszawa 
e-mail: moxa@elmark.com.pl 

www.elmark.com.pl

Sprawdź w naszym sklepie: www.elmark.com.pl

Moxa EDS-4000/G4000
Przemysłowe przełączniki 
zarządzalne na szynę DIN

Bezpieczna transmisja 
danych

• Certyfikowany zgodnie 
z IEC 62443.

• Wzmocniona konstrukcja 
z wbudowanymi funkcjami 
bezpieczeństwa.

Trudne warunki 
przemysłowe

• Certyfikaty przemysłowe 
dla branż: energetyki, 
kolejnictwa, branży 
morskiej oraz ITS. 

• Redundantne zasilanie (dla 
wersji –LV: 12/24/48 VDC).

Łatwe zarządzanie 
i diagnostyka

• Możliwość monitorowania 
i wizualizacji w MXview, 
interfejs oparty na HTML5.

• Wymienne, modułowe 
zasilanie (12/24/48 VDC lub 
110/220 VDC/VAC).

Wysoka wydajność

• Porty SFP 2.5 GbE.

• Technologia PoE zgodna 
z IEEE 802.3bt PoE.

• Monitorowanie 
i diagnostyka urządzeń 
PoE oraz połączeń 
światłowodowych.
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PRZEPŁYWOMIERZE

Mark Menezes, Emerson Automation Solutions

Różne rodzaje przepływomierzy  
w przyrządowych systemach bezpieczeństwa 
Projektant przyrządowego systemu bezpieczeństwa powinien przeanalizować, jakich problemów może 
uniknąć dzięki dobraniu przepływomierzy wykonanych w odpowiedniej technologii. 

Występujące w  świecie rzeczywistym naj-
częstsze problemy w  przyrządowych 
systemach bezpieczeństwa (safety instru-
mented systems – SIS) muszą być kwan-
tyfikowane przez użytkownika dla każ-

dej aplikacji. Takie problemy w systemach SIS nie są bowiem 
kwantyfikowane w raportach z analiz produktów (ang. white 
papers), wykorzystywanych przez producentów/dostawców 
oraz inne firmy w standardowych arkuszach danych bezpie-
czeństwa dla tych produktów. Przyczynami zagrożeń dla bez-
pieczeństwa, stwarzanych przez część pomiarową systemów, 
są tzw. problemy „o częstych przyczynach w świecie rzeczywi-
stym” („real-world common cause” problems).

Ponieważ takie problemy są spowodowane licznymi przy-
czynami i mają wpływ na wiele urządzeń, nie mogą być roz-
wiązane przez zastosowanie redundancji. Wspomniany arty-
kuł opisuje w szczegółach przykłady najczęstszych problemów 
ze świata rzeczywistego, dotyczących pomiarów temperatury, 
przepływu i  poziomu oraz podaje zalecane praktyki projek-

towania, które mogą zminimalizować 
wpływ tych problemów na bezpieczeń-
stwo. Przykładami przyczyn występowa-
nia takich problemów są: zapchane linie 
pomiarowe czujników ciśnienia, zbyt 
długi czas reakcji kapilar termometrycz-
nych w  niskich temperaturach, pokryte 
osadem lub pęknięte osłony termome-
tryczne, a  nawet pewne nieoptymalne 
praktyki instalowania oraz konserwacji 
sprzętu.

W artykule „Wykorzystanie funkcji 
diagnostycznych do zwiększania bezpie-
czeństwa systemu”1 rozważaliśmy kwe-
stię, czy jeśli jakiś problem nie może być 
wyeliminowany za pomocą lepszego pro-
jektu, to czy diagnostyka potrafi wykryć 
ten problem, aby mógł być rozwiązany, 
zanim wpłynie na bezpieczeństwo lub 
spowoduje nawet zatrzymanie procesu 
technologicznego. Pokazano również, jak 
diagnostyka upraszcza częściowe testy 
funkcjonalne (ang. proof testing) urzą-
dzeń w  systemie bezpieczeństwa i/lub 

zwiększa potrzebę wykonania kompleksowych testów funk-
cjonalnych.

W  tym artykule analizujemy, jakich problemów projek-
tant systemu SIS powinien uniknąć, dobierając urządzenia 
pomiarowe wykonane w odpowiednich technologiach. Róż-
norodność technologii stosowanych w przyrządach pomiaro-
wych nie ma dużego wpływu na pomiary ciśnienia, ponieważ 
praktycznie wszystkie metody są tu takie same. Podobnie 
jest z pomiarami temperatury. Co prawda istnieją różne typy 
czujników termometrycznych, jednak w praktyce każdy po-
wstały problem będzie miał podobny wpływ na te czujniki. 
Czujniki poziomu typu GWR (guided-wave radar; radar z falą 
kierowaną) są w praktyce lepsze od czujników poziomu wy-
korzystujących różnicę ciśnień (differential pressure – dP), po-
nieważ nie są wrażliwe na powszechnie spotykane w praktyce 
problemy, takie jak zapchanie rur czy zmiany gęstości płynu. 
Jednak w przypadku pomiarów natężenia przepływu sytuacja 
jest inna – różnorodność technologii urządzeń pomiarowych 
ma znaczenie i jest użyteczna dla projektantów systemów SIS. 

Częste przyczyny problemów 
z przepływomierzami
Istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń lub niepra-
widłowych wskazań przepływomierzy. Natomiast w  kwestii 
bezpieczeństwa szczególne znaczenie ma znalezienie odpo-
wiedzi na następujące pytania:

•  Czy powstały problem powoduje, że miernik podaje 
nieprawidłową wartość natężenia przepływu bez jakie-
gokolwiek ostrzeżenia dla użytkownika? Takie awarie 
są nazywane ukrytymi (czasami także niewykrytymi). 
Jeśli nieprawidłowy wynik pomiaru może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo, na przykład miernik podaje zbyt 
wysoką wartość przepływu w pętli chłodzenia, to jest 
to awaria „niebezpieczna”, ponieważ może spowo-
dować przegrzewanie się płynu procesowego. Należy 
zauważyć, że jeśli z kolei wynik pomiaru wskazuje na 
zbyt niski przepływ w  pętli chłodzenia, to będzie to 
awaria „bezpieczna”, ponieważ nie skutkuje ona po-
wstaniem stanu niebezpiecznego, chociaż oczywiście 
może spowodować niepotrzebne wyłączenie linii pro-
dukcyjnej. Niebezpieczne ukryte awarie mają wpływ 
na bezpieczeństwo, natomiast awarie bezpieczne i wi-
doczne mają wpływ na dyspozycyjność sprzętu.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
System SIS, pomiary przepływu

W wielu aplikacjach związanych 
z bezpieczeństwem kluczowym 
wyzwaniem jest zrozumienie, jak 
realizowane są pomiary przy niskich 
wartościach natężenia przepływu.
Przepływomierz Coriolisa mierzy 
przepływ masowy, gęstość 
i temperaturę oraz oblicza na tej 
podstawie przepływ objętościowy.

DO ROZWAŻENIA
Jakie znacie awarie spowodowane 
często występującymi przyczynami?

MATERIAŁY ONLINE
Więcej informacji na temat 
systemów SIS, pomiarów przepływu 
oraz innych informacji związanych 
z tematyką artykułu znajduje się na 
stronie www.controlengineering.pl. 
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•  Czy problem ten może wpłynąć na drugi (lub nawet 
trzeci) miernik w ten sam sposób? Jeśli tak, to redun-
dancja tu nie pomoże. Dlatego jest to definiowane jako 
problem częstej przyczyny.

W pomiarach przepływu powszechnie stosowane są prze-
pływomierze różnicowe. Taki miernik wykorzystuje element 
ograniczający przepływ w  linii, np. zwężkę czy uśredniającą 
rurkę Pitota (Annubar), do wytworzenia spadku ciśnienia, 
który jest mierzony za pomocą czujnika różnicy ciśnień dP. 
Natężenie przepływu jest obliczane na podstawie różnicy ci-
śnień przy wykorzystaniu równania Bernoulliego. Różnicowe 
mierniki przepływu są stosowane często ze względu na ich 
uniwersalność oraz powszechną znajomość w  branży. Jeśli 
przepływomierz dP zostanie prawidłowo dobrany i  zainsta-
lowany, a potem konserwowany, to może dostarczać wyniki 
o wysokiej powtarzalności, przy czym strata ciśnienia jest stała 
i do przyjęcia. Niestety, w pewnych aplikacjach może on po-
wodować poważne problemy i zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

•  Zmiany właściwości płynu, takie jak skład czy gęstość, 
wpływają na powtarzalność wyników pomiarów (cho-
ciaż użytkownik może próbować dokonywać kompen-
sacji błędów).

•  Zanieczyszczenia obecne w płynach lub niska tempe-
ratura otoczenia mogą spowodować wolniejszy prze-
pływ w linii czujnika lub jej zapchanie.

•  Pęcherzyki gazu w cieczach lub kropelki cieczy w ga-
zach (zależnie od fazy czynnika, którego przepływ jest 
mierzony) mogą wpłynąć na wyniki pomiarów lub 
zbierać się w  linii pomiarowej czujnika i  spowalniać 
jego czas reakcji.

•  Zanieczyszczenia w płynie mogą powodować zabloko-
wanie, zarastanie lub erozję podstawowego elementu 
miernika (kryzy), powodując błędne wyniki pomia-
rów.

•  Duża ilość połączeń gwintowych w  instalacji zwięk-
sza możliwość wycieków gazów i  cieczy, szczególnie 
w  zaworach rozdzielających, pracujących w  zimnym 
otoczeniu – jeśli użytkownik wybrał zawory wg norm 
ANSI zamiast wg ISO.

•  Ryzyko błędu powstaje, gdy dostarczany przez produ-
centa przepływomierz składa się z wielu części, które są 
montowane na miejscu (chyba że użytkownik dobrał 
miernik zintegrowany, wstępnie zmontowany i przete-
stowany pod ciśnieniem przez producenta). W takiej 
sytuacji mogą powstać błędne wyniki pomiarów lub 
wycieki płynu (fot. 1).

•  Testy funkcjonalne. Większość użytkowników spraw-
dza tylko, czy przepływomierz dP nie zwiększył błędów 
pomiaru w trakcie eksploatacji (tzw. dryft) oraz czy li-
nie pomiarowe nie są zapchane. Natomiast główny ele-
ment miernika jest sprawdzany rzadko – nie dlatego, że 
się nie psuje, ale raczej ze względu na to, że często jest 
on niedostępny.

Przepływomierze wykorzystujące inne technologie są sto-
sowane rzadziej, jednak w  aplikacjach związanych z  bezpie-
czeństwem także są narażone na problemy.

•  W  przepływomierzu turbinowym zanieczyszczenia, 
powstające warstwy osadu, zużycie lub uszkodzenia 
jakiegokolwiek podzespołu mogą spowodować błędne 
wyniki pomiaru. Użytkownik może nie uzyskiwać żad-
nych wskazań tego, że coś się dzieje wewnątrz przepły-
womierza, aż do chwili wykonania testów funkcjonal-
nych przy użyciu zewnętrznego miernika wzorcowego.

•  Jeśli przepływomierz elektromagnetyczny jest zainsta-
lowany w systemie związanym z chłodzeniem, to użyt-
kownik musi zweryfikować brak ryzyka, że jakiś płyn 
nieprzewodzący (np. woda dejonizowana) dostanie się 
do układu. Jeśli tak, to przepływomierz może wskazy-
wać zbyt niskie wartości lub wystąpią zakłócenia wyni-
ków pomiarów.

•  W  przepływomierzach elektromagnetycznych mogą 
występować problemy związane z  uziemieniem 
funkcjonalnym, warstwami wewnętrznymi rur oraz 
elektrodami, chociaż nowoczesne urządzenia mogą 
wykryć niektóre z nich za pomocą diagnostyki i wery-
fikacji.

•  Większość przepływomierzy wymaga prostych odcin-
ków rury pomiarowej po obu stronach, aby zapewnić 
równomierny przepływ płynu. Niestety wiele mierni-
ków jest instalowanych przy wykorzystaniu przestarza-
łych prostych zasad „10 średnic przed miernikiem, 5 
średnic za miernikiem”. Nowoczesne normy, takie jak 

Fot. 1. Wstępnie zmontowane, 
przetestowane pod kątem wycieków 
przepływomierze ciśnieniowe 
minimalizują ryzyko błędów 
inżynierskich oraz montażowych, emisji 
gazów i wycieków płynów. Pokazano 
dwie konfiguracje: pojedynczą 
i podwójną (redundantną).  
Źródło: Emerson
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ISO-51672 mogą, do zapewnienia dokładności pomia-
ru, wymagać prostych odcinków rur o długości 50 lub 
więcej średnic tej rury, zależnie od zakłóceń w  linii 
przed miernikiem.

Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia jednego z  tych proble-
mów, użytkownik musi je określić ilościowo dla celów analizy 
ryzyka. Następnie musi przeprowadzać okresowe testy funk-
cjonalne w celu wykrycia tego problemu. Wymagana często-
tliwość testów funkcjonalnych zależy od oceny użytkownika, 
jak szybko problem może powstać w  konkretnej aplikacji. 
Obliczenie prawdopodobieństwa powstania problemu oraz 

szybkości jego rozwijania się jest wyzwaniem dla inżynierów 
pracujących nad projektem. Użytkownik musi polegać tylko 
na doświadczeniu – wykorzystywać dane archiwalne na temat 
awarii w podobnych procesach w innej fabryce – aby uzyskać 
odpowiedzi na pytania:

•  Jeśli w podobnej aplikacji zainstalowano 100 linii po-
miarowych, to ile z nich prawdopodobnie ulegnie za-
pchaniu w jakimś danym czasie podczas pracy fabryki?

•  Jeśli technicy utrzymania ruchu sprawdzą, że jakaś li-
nia dziś nie jest zapchana, to ile czasu prawdopodobnie 
upłynie, zanim linia ta się zapcha?

Radzimy użytkownikowi, aby zamiast spędzania wielu go-
dzin nad obliczeniami prawdopodobieństwa i  częstotliwości 
występowania możliwych częstych problemów w każdej apli-
kacji, usprawnił swój projekt poprzez wyeliminowanie przy-
czyn możliwych problemów. Tam, gdzie użytkownik nie jest 
w stanie lepiej zaprojektować systemu, aby wyeliminować pro-
blem, który mógłby spowodować, że wiele mierników pokaże 
nieprawidłową wartość, powinien on rozważyć zainstalowanie 
przepływomierzy działających na innej zasadzie. W przypad-
ku pomiarów przepływu najpopularniejszymi są tu przepły-
womierze wirowe oraz Coriolisa.

Przepływomierze wirowe
Przepływomierz wirowy wykorzystuje zjawisko generacji 
ścieżki wirowej von Kármána. Zjawisko to polega na tworze-
niu się naprzemiennych wirów na nieopływowej przeszkodzie, 
umieszczonej prostopadle do przepływającego płynu. Często-
tliwość tworzenia się tych wirów jest funkcją liniową natężenia 
przepływu, co jest jedną z głównych zalet tego typu przepły-
womierzy. Niewielka ilość osadów na przegrodzie (belce ge-
nerującej wiry) lub zanieczyszczeń w rurze pomiarowej osłabi 
sygnał, ale nie zmieni wyniku pomiaru przepływu. W miarę 
jak ilość osadów i  zanieczyszczeń wzrasta, sygnał częstotli-
wościowy staje się coraz słabszy i w końcu sygnał przepływu 
zanika.

Co prawda to uszkodzenie miernika jest raczej bezpieczne 
– powoduje brak pomiaru przepływu zamiast błędnego po-
miaru – jednak nadal ma wpływ na dyspozycyjność sprzętu. 
Z tego powodu, jeśli użytkownik rozważa zastosowanie prze-
pływomierza wirowego, zamiast wykonanego w innej techno-
logii, ze względu na odporność na osady i  zanieczyszczenia 
obecne w  płynach, to powinien wybrać miernik, który sam 

PRZEPŁYWOMIERZE

Fot. 2. Pojedynczy przepływomierz wirowy z dwoma belkami oraz 
czterema niezależnymi czujnikami, z których trzy podłączone są 
do przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS), zaś czwarty do 
podstawowego systemu sterującego procesem (BPCS). Konstrukcja 
tego miernika zapewnia bezpieczeństwo i ekstremalną niezawodność. 
Przepływomierz nie posiada żadnych portów czy szczelin, które mogą 
zostać zapchane, żadnych uszczelek, które mogą przeciekać, a czujniki 
nie mają kontaktu z płynem. Jeśli płyn procesowy może zawierać duże 
zanieczyszczenia, które mogą zablokować rurę pomiarową, do kołnierza 
można dodać port inspekcyjny, umożliwiający kontrolę wizualną miernika 
(za pomocą wsuwanej kamery) w trybie offline.  Źródło: Emerson

Fot. 3. Redukujący przepływomierz wirowy  
jest dopasowany do rur o tej samej średnicy co 

większy przepływomierz i może mierzyć natężenia 
przepływu o mniejszej liczbie Reynoldsa.
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w sobie jest odporny na osady i zapchanie. Można to osiągnąć 
poprzez wybór miernika z czujnikiem niemającym kontaktu 
z  płynem oraz nieposiadającym wewnętrznych portów lub 
szczelin, które w miarę upływu czasu mogą zostać zapchane. 
Jeśli użytkownik wybiera przepływomierz wirowy ze względu 
na zmniejszenie ilości potencjalnych wycieków, to powinien 
wybrać taki miernik, który może być zainstalowany bez O-
-ringów czy uszczelek mających kontakt z  przepływającym 
medium.

W  przypadku płynów zawierających duże lub ścierne 
cząstki zanieczyszczeń, użytkownik powinien rozważyć wy-
bór przepływomierza wirowego z  dwoma belkami (fot. 2). 
W większości aplikacji pierwsza z belek będzie bardziej nara-
żona na każde zablokowanie czy ścieranie. Użytkownik może 
wykryć każdą odchyłkę od kalibracji poprzez monitorowanie 
różnic pomiędzy sygnałami mierzonymi za pierwszą i za dru-
gą belką. Dla każdej belki miernik może posiadać pojedyncze 
lub podwójne czujniki pomiarowe, tak więc w  pojedynczej 
instalacji użytkownik może podłączyć do trzech niezależnych 
czujników do systemu SIS, natomiast czwarty czujnik do pod-
stawowego systemu sterującego procesem.

W wielu aplikacjach bezpieczeństwa jednym z kluczowych 
wyzwań jest zrozumienie, co dzieje się z pomiarem w warun-
kach niskiego natężenia przepływu, ponieważ sytuacja ta ma 
miejsce w przypadku wielu niebezpiecznych procesów. Przy-
kładami niebezpiecznych sytuacji są tu: wydostawanie się 
płomienia na zewnątrz w procesie spalania lub skok sprężarki 
w  instalacji pneumatycznej. W  przypadku przepływomierza 
ciśnieniowego, gdy natężenie przepływu maleje, błąd pomiaru 
rośnie, jednak miernik ten może teoretycznie wskazać wartość 
niemal zerową. Podczas gdy przepływomierze wirowe utrzy-
mują swoją dokładność przy spadku natężenia przepływu, to 
poniżej pewnej wartości minimalnej liczby Reynoldsa mier-
nik wirowy nie będzie w ogóle rejestrował żadnego przepływu. 
Należy zauważyć, że ograniczenie to jest oparte na liczbie Rey-
noldsa – nie zaś na natężeniu przepływu – to rozróżnienie jest 
ważne w aplikacjach związanych z węglowodorami.

Ponieważ większość węglowodorów ma wysoką lepkość 
w niskich temperaturach, mierniki wirowe podczas urucha-
miania mogą nie wskazywać żadnego natężenia przepływu tak 
długo, dopóki płyn się nie nagrzeje. Jeśli system SIS interpre-
tuje brak przepływu jako awarię, co dzieje się często, może on 
uniemożliwić uruchomienie procesu technologicznego. Aby 
uniknąć takiej sytuacji, użytkownik powinien zapewnić, że 
podczas uruchamiania procesu płyn zostanie ogrzany, lub do-
brać taki przepływomierz wirowy, aby realizował on również 
pomiary niskiego natężenia przepływu płynów o  wysokiej 
lepkości. Jednym z  rozwiązań może być tu przepływomierz 
wirowy redukujący, który ma mniejszy korpus pomiarowy 
pomiędzy kołnierzami oraz jest dopasowany do rur o tej samej 
średnicy co większy przepływomierz (fot. 3).

Miernik wirowy o wysokiej niezawodności jest z natury 
odporny na brudne płyny i łatwy do poprawnej instalacji. Do-
stępne są tu też możliwości diagnostyczne, które zapewniają 

bezpieczną instalację i  działanie oraz upraszczają okresowe 
testy funkcjonalne. Na przykład technicy utrzymania ruchu 
mogą weryfikować wytrzymałość czujnika oraz symulować 
wejściowy sygnał częstotliwościowy bezpośrednio z czujnika.

Żaden z tych testów funkcjonalnych nie wymaga ani wy-
łączenia procesu technologicznego, ani zastosowania dodat-
kowego sprzętu. W przypadku płynów, które mogą zawierać 
cząstki zanieczyszczeń takiej wielkości, że mogą zablokować 
belkę generującą wiry, użytkownik może zainstalować przed 
przepływomierzem port inspekcyjny. Port taki pozwala na 
wprowadzenie kamery do linii przepływu płynu w  celu do-
konania inspekcji wizualnej. Po przeprowadzeniu takiej in-
spekcji łatwo jest po wyłączeniu linii dokonać demontażu, 
dokładnego sprawdzenia i  oczyszczenia oraz ponownego 
zainstalowania miernika. Producent przepływomierza może 
dokonać fabrycznej kalibracji miernika w układzie z zainsta-
lowanym portem inspekcyjnym, aby zapewnić brak wpływu 
tego portu na dokładność pomiarów.

Przepływomierze Coriolisa
Pojedynczy przepływomierz Coriolisa mierzy bezpośrednio 
przepływ masy, gęstość oraz temperaturę płynu. Na podstawie 
wyników tych pomiarów oblicza on przepływ objętościowy. 
Tego typu przyrządy charakteryzują się dużą dokładnością 
i szerokim zakresem pomiarowym. Na ich wskazania w więk-
szości nie mają wpływu zmiany parametrów płynu, takich jak 
gęstość, lepkość czy skład. Przepływomierz Coriolisa nie wy-
maga prostych odcinków rur po obydwu stronach, co może 

Rys. 1. W przepływomierzu Coriolisa niska częstotliwość wzbudzania (drive 
frequency) minimalizuje błąd pomiaru (measurement error) natężenia 
przepływu, gdy wzrasta wartość współczynnika GVF (gas-volume fraction; 
stosunek przepływu objętościowego frakcji gazowej do przepływu 
całkowitego).  Źródło: Emerson



ROZWIĄZANIA

54  II kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA www.controlengineering.pl

uprościć instalację i pozwolić na uniknięcie błędów spowodo-
wanych lekką krzywizną rur. Ponadto pozwala on użytkow-
nikowi na instalowanie całego miernika w  takiej lokalizacji, 
aby był dostępny dla celów testowania oraz inspekcji (należy 
zauważyć, że przyczyną tego, iż wiele zwężek przepływomierzy 
różnicowych znajduje się w niedostępnych miejscach w insta-
lacji rurowej, jest to, że tylko w tych miejscach można znaleźć 
wymagane proste odcinki rur). Podobnie jak przepływomierz 
wirowy, miernik Coriolisa łatwo dobrać i zainstalować.

Co prawda przepływomierze Coriolisa są raczej nieza-
wodne, jednak użytkownik powinien być świadomy ryzyka 
przepływu dwufazowego: gazu zawartego w  płynie lub pły-
nu zawartego w gazie. Jest to często obserwowane w płynach 
o wysokiej lepkości lub przy produkcji wsadowej. Powoduje 
to, że średnia wartość natężenia przepływu wzrasta nawet wte-
dy, gdy rzeczywista ilość płynu – jego masy – się nie zmieniła. 
To może powodować znaczne błędy w większości przepływo-
mierzy wolumetrycznych, chociaż nowoczesne modele mogą 
wykryć zmianę fazy przepływającego czynnika i zaalarmować 
użytkownika. Na miernik Coriolisa, który bezpośrednio mie-
rzy przepływ masowy, wpływ tego powinien być minimalny, 
szczególnie w przypadku nowoczesnych, inteligentnych mier-
ników z cyfrową obróbką sygnału.

Jednak, dokładnie tak jak w przypadku wirówek, w któ-
rych siła odśrodkowa oddziela komponenty ciężkie od lekkich, 
gdy rura przepływomierza Coriolisa wibruje szybciej, lekki 
gaz i ciężki płyn mogą oddzielić się od siebie i poruszać z róż-
nymi prędkościami w rurze. Powoduje to znaczne błędy – 10 
razy większe niż w przypadku miernika Coriolisa o wysokiej 
dokładności. Z tego powodu do aplikacji, w których możliwy 
jest przepływ dwóch faz płynu, użytkownik powinien wybrać 
taki miernik Coriolisa, który wykorzystuje niską częstotliwość 
wzbudzania oscylatora elektromagnetycznego3 oraz posiada 
możliwości detekcji dwóch faz płynu (rys. 1).

Urządzenia przeznaczone do systemów bezpieczeństwa 
SIS mają specjalne układy diagnostyki, które wykrywają awa-
rie wewnętrznych obwodów elektronicznych4. Te układy dia-
gnostyczne często nie są konfigurowalne przez użytkownika 
lub nie są dla niego dostępne, jednak gdy wykryją niebezpiecz-
ne uszkodzenie wewnętrzne, automatycznie wymuszają spro-
wadzenie urządzenia do stanu bezpiecznego. Zastosowanie 

diagnostyki zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na dopuszcze-
nie takiego urządzenia do pracy na konkretnym poziomie nie-
naruszalności bezpieczeństwa (safety integrity level – SIL) lub 
wydanie dla niego odpowiedniego certyfikatu bezpieczeństwa 
przez niezależne laboratorium. 

Diagnostyka na żądanie jest także dostępna w  nowo-
czesnych przepływomierzach Coriolisa, które pozwalają 
użytkownikowi na zwiększenie współczynnika pokrycia dia-
gnostycznego, dostępnego z  testu funkcjonalnego in-situ5 
od wartości 50%, typowej dla starszych urządzeń, do ponad 
90%. To pozwala użytkownikowi na wydłużenie przedzia-
łów czasowych pomiędzy testami funkcjonalności. Ponieważ 
kompleksowy test funkcjonalności wymaga wymontowania 
miernika z systemu i podłączenia do zewnętrznego miernika 
wzorcowego lub wysłania do laboratorium kalibracyjnego, to 
takie wydłużenie okresów pomiędzy testami może być ide-
alnie dopasowane co najmniej do harmonogramu wyłączeń 
całej fabryki.

Jeśli użytkownik zidentyfikował lub zaobserwował w swo-
jej aplikacji jakiekolwiek ukryte lub niebezpieczne awarie 
o częstej przyczynie, to musi on w swojej analizie bezpieczeń-
stwa obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz 
jak szybko powstały problem może się rozwinąć, co ma na 
celu wyznaczenie interwałów czasowych pomiędzy testami 
funkcjonalności. Przy projektowaniu nowego procesu nie jest 
to też praktyczne, dlatego jeśli problem nie może zostać wy-
eliminowany za pomocą lepszego projektu, użytkownik często 
uzyska lepsze wyniki, wybierając przyrządy pomiarowe wy-
korzystujące inną technologię, na które awaria nie ma żadne-
go wpływu. Dla aplikacji związanych z pomiarami natężenia 
przepływu powinno się uwzględniać mierniki wykorzystujące 
dwie technologie – wirowe oraz Coriolisa.

Inż. Mark Menezes, dyrektor oddziału pomiarowego firmy 
Emerson Automation Solutions w Kanadzie. Oddział ten 

zajmuje się sprzedażą i usługami w zakresie czujników i mier-
ników ciśnienia, temperatury, poziomu, natężenia przepływu 
oraz stopnia korozji. Mark Menzes ma 31 lat doświadczenia 
w automatyce procesowej, w tym 24 lata w firmie Emerson. 
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Technologie cyfrowe wprowadzają wiele zmian  
w  przemyśle produkcyjnym. W  artykule przed-
stawiamy, w jaki sposób te zmiany są realizowa-
ne. Dzięki umożliwieniu elastycznej i  wydajnej 
produkcji, skróceniu czasu wprowadzania pro-

duktów na rynek oraz poprawie jakości produktów cyfryzacja 
sprawia, że marzenia dyrekcji firm produkcyjnych stają się rze-
czywistością.

Firma Siemens, znajdująca się wśród twórców oraz bu-
downiczych koncepcji Przemysłu 4.0, wykorzystuje cyfrowe 
przedsiębiorstwa jako swoją strategię rynkową. W  kwietniu 
2019 r. Siemens zakończył proces połączenia swoich oddziałów 
Fabryki Cyfrowej (Digital Factory – DF) oraz Przemysłu Proce-
sowego i Napędów (Process Industries and Drives – PD). W wy-

niku tej fuzji powstała firma Siemens 
Digital Industries (DI), specjalizująca się 
w przemysłowym biznesie cyfrowym.

W latach 2014–2020 Siemens rozbu-
dował przedsiębiorstwa cyfrowe za po-
mocą eksploracji i praktyki. Obecnie fir-
ma posiada dojrzałe rozwiązania i  może 
się pochwalić przypadkami skutecznych 
wdrożeń. Dokonała znacznego postę-
pu od fazy opracowania metodologii do 
mapy drogowej, technologii cyfrowych 
bliźniaków (ang. digital twins), cyfryza-
cji cyklu życia, konsultacji oraz wdrożeń. 
Na początku 2021 roku przedstawiciele 
dyrekcji generalnej firmy Siemens Digital 
Industries wyjaśnili koncepcję cyfrowego 
przedsiębiorstwa.

Uzyskane korzyści – od 
produktów do wydajności
Wang Haibin, wiceprezes wykonawczy 
firmy Siemens Lts., China oraz dyrektor 
generalny Siemens Greater China Digi-
tal Industries powiedział, że podstawową 
propozycją wartości oraz trasą techniczną 
firmy Siemens jest tworzenie trzech typów 

cyfrowych bliźniaków za pomocą technologii cyfrowych. Są to:
1.  Cyfrowe bliźniaki produktów, wykorzystujące 

technologię cyfrowych bliźniaków do efektywnego 
projektowania nowych produktów.

2.  Cyfrowe bliźniaki produkcji, wykorzystujące 
technologię cyfrowych bliźniaków w produkcji oraz 
planowaniu produkcji.

3.  Cyfrowe bliźniaki wydajności, wykorzystujące 
technologię cyfrowych bliźniaków do przechwytu 
i analizy danych operacyjnych oraz działania na 
podstawie wyników tej analizy.

Wang Haibin powiedział, że tworzenie cyfrowych bliźnia-
ków nie jest tak ważne, jak wzajemne połączenie w sieci danych 
dla tych trzech typów. Projektowanie wyrobów oraz sterowanie 
pracą linii produkcyjnych generuje wielkie ilości danych. Dla 
przedsiębiorstw ważną siłą napędową zwiększania wydajności 
produkcji oraz wprowadzania innowacji jest porównywanie, 
czy dane projektowe są zgodne z rzeczywistymi danymi ope-
racyjnymi oraz określanie, jaki jest poziom zgodności tych da-
nych i jakie problemy są wyjaśniane w przypadku niezgodności 
danych, co napędza następną iterację.

Za tym wzajemnym połączeniem stoją potrzeby posiada-
nia oprogramowania przemysłowego, które umożliwia zbiera-
nie i przetwarzanie podstawowych danych systemów automa-
tyki podczas pracy zakładów, wykorzystując takie technologie, 
jak Przemysłowy Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa oraz 
przetwarzanie danych na krawędzi sieci.

Firma Siemens pomaga w  tworzeniu oraz wzajemnym 
łączeniu tych trzech typów cyfrowych bliźniaków w łańcuchu 
wartości opracowania produktów, procesach produkcji oraz 
zarządzania fabryką. Firma Siemens oferuje takie oprogramo-
wanie, jak pakiety do opracowywania produktów NX 3D i Te-
amcenter, program do projektowania dla inżynierów Comos 
oraz platformy w chmurze: TIA Portal, Simatic IT, PSE, Men-
dix i MindSphere. Siemens tworzy integrację świata wirtualne-
go z rzeczywistym i wykorzystuje technologie cyfrowych bliź-
niaków w przemyśle – w procesie opracowywania produktów 
oraz samej produkcji. Cyfrowe bliźniaki są wdrażane już od kil-
ku lat w symulacji 3D przy projektowaniu wyrobów, symulacji 
projektów procesów produkcji, dystrybucji cyfrowej (elektro-
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nicznej) oraz wirtualnym usuwaniu wad produktów. Mniejsza 
ilość zastosowań technologii cyfrowych bliźniaków dotyczy 
połączeń sieciowych. Firma Siemens wdraża wspomniane trzy 
typy bliźniaków w swoich fabrykach.

Zastosowania technologii cyfrowych 
bliźniaków w zakładach przemysłowych
Li Lei, dyrektor generalny firmy Siemens CNC Co. Ltd z siedzi-
bą w Nanjing (Chiny) powiedział, że pierwsza oryginalnie cy-
frowa fabryka chemiczna w Chinach, czyli nowa fabryka firmy 
Siemens Numerical Control Ltd. (CNC), wykorzystująca trzy 
rodzaje cyfrowych bliźniaków jako podstawę swojego działa-
nia, ma być oficjalnie zainaugurowana w 2022 roku. Zakład 
ten, zbudowany w Nanjing, opiera się na cyfrowych koncep-
cjach oraz cyfrowej technologii symulacyjnej firmy Siemens. 
Od analizy popytu do budowy i pracy fabryki, wszystko opiera 
się tu na cyfrowych bliźniakach, zaś realizowane w zakładzie 
procesy są wzajemnie połączone. System ogólnej bazy danych 
zbiera wszystkie dane, które są potrzebne do symulacji, testo-
wania i korygowania produktów. Podczas pracy zakładu sys-
tem ten może także być monitorowany w czasie rzeczywistym. 

Uzyskiwane są informacje zwrotne, dzięki którym system ten 
jest optymalizowany.

Fabryka firmy SNC ściśle integruje opracowanie produktu 
z zarządzaniem synergią łańcucha dostaw za pomocą cyfryza-
cji oraz metody Lean Manufacturing. W tym nowym zakładzie 
trzy obszary: cyfryzacji produktu, cyfryzacji produkcji oraz cy-
fryzacji wydajności, są połączone ze sobą w sieci. Wykorzysty-
wana jest zunifikowana platforma cyfrowa, zunifikowana baza 
danych oraz zunifikowane metody symulacji i analizy. Dzięki 
temu, gdy występują jakieś problemy z produktem, informacje 
o nich mogą być przekazane do działu badawczo-rozwojowego 
(R&D). Wówczas specjaliści z  tego działu mogą wprowadzić 
niezbędne poprawki i ulepszenia.

Li Lei powiedział, że nowa fabryka SNC uzyska niemal 
dwukrotnie większe moce produkcyjne, redukcję czasu wpro-
wadzania produktu na rynek o 20%, wzrost efektywnego czasu 
pracy personelu o 20% oraz wzrost wskaźnika wykorzystania 
przestrzeni o 40%.

Stone Shi, redaktor naczelny Control Engineering China
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maszynowe

Predykcyjne utrzymanie ruchu 
oraz model biznesowy „maszyna 
jako usługa” mogą zoptymalizować 
zyski zarówno dla producenta OEM 
maszyny, jak i jego klienta.
Inteligentne czujniki, monitoring 
stanu technicznego maszyn oraz 
technologia uczenia maszynowego 
pomagają w predykcyjnym 
utrzymaniu ruchu.
Bardziej inteligentne 
przygotowanie ofert cenowych oraz 
modele danych pomagają w modelu 
biznesowym „maszyna jako usługa” 
(MaaS).

DO ROZWAŻENIA
Jakie przeszkody istnieją w Waszej 
firmie na drodze do wprowadzenia 
predykcyjnego utrzymania ruchu?

MATERIAŁY ONLINE
Więcej informacji na stronie 
www.controlengineering.pl 

Inteligentne czujniki oraz algorytmy uczenia maszynowego wykrywają anomalie w funkcjonowaniu oraz 
stanie technicznym maszyn pracujących w przemyśle. W miarę jak algorytmy te stają się lepiej wytrenowane, 
oprogramowanie wspomagające utrzymanie ruchu potrafi dokładnie przewidzieć, kiedy sterowane 
przez układy automatyki maszyny mogą ulec awarii. Powoduje to wydłużenie czasu eksploatacji maszyn 
i w konsekwencji stratę zysków przez ich producentów. Jednak nowe modele biznesowe, takie jak „maszyna 
jako usługa” (MaaS), mogą pomóc zarówno producentom maszyn w rekompensacie tych utraconych 
zysków, jak i ich klientom – firmom przemysłowym w przezwyciężeniu powolnej adaptacji różnych technologii 
predykcyjnego utrzymania ruchu.

Predykcyjne utrzymanie ruchu: Inteligentne 
czujniki, uczenie maszynowe, modele

Blake Griffin, Interact Analysis

Konflikt interesów pomiędzy producentem a kon-
sumentem istniał od zawsze. Wraz ze stosowa-
niem predykcyjnego utrzymania ruchu pojawił 
się też w specyficznej postaci w przemyśle. Fir-
my wytwarzające maszyny i sprzęt produkcyjny 

uzyskują dochody, gdy maszyny te, zainstalowane w zakładach 
klientów, ulegają awariom i muszą być naprawione lub wymie-
nione na nowe. Natomiast użytkownicy tych maszyn i sprzętu 
przemysłowego są zainteresowani tym, aby czas eksploatacji 

tych maszyn i sprzętu był jak najdłuższy, 
zaś linie produkcyjne nie doświadczały 
nieplanowanych przestojów. W  obecnej 
sytuacji, gdy maszyny na skutek stoso-
wania predykcyjnego utrzymania ruchu 
działają dłużej, ich producenci OEM tracą 
zyski. 

Jak więc producenci maszyn i sprzętu 
przemysłowego utrzymują zyskowność 
swoich firm w sytuacji, gdy wprowadzane 
technologie predykcyjnego utrzymania 
ruchu ograniczają przychody uzyskiwane 
z dostarczania nowych maszyn oraz ser-
wisowania istniejących?

Czujniki, monitorowanie 
stanu technicznego sprzętu 
oraz oprogramowanie 
wykorzystywane 
w predykcyjnym utrzymaniu 
ruchu 
Technologie konserwacji prognozowanej, 
stosowanej w  predykcyjnym utrzymaniu 
ruchu, wykorzystują produkty automa-
tyki przemysłowej: inteligentne czujniki 
(drgań, temperatury oraz inne), przeno-
śne urządzenia monitorujące, oprogra-
mowanie dedykowane dla utrzymania ru-
chu oraz bramy sieciowe, dedykowane dla 
funkcji związanych z utrzymaniem ruchu. 

Sprzęt automatyki przemysłowej mierzy wydajność sprzętu 
poprzez zbieranie danych pomiarowych, takich jak z  inteli-
gentnych czujników drgań i temperatury, zainstalowanych na 
maszynach. Następnie dedykowane oprogramowanie wyko-
rzystuje algorytmy uczenia maszynowego do wykrywania ano-
malii na podstawie tych odczytów. W miarę upływu czasu, gdy 
algorytmy te stają się lepiej wytrenowane na podstawie danych 
otrzymywanych z czujników temperatury i drgań, oprogramo-
wanie potrafi lepiej przewidzieć ryzyko awarii jakiegoś urzą-
dzenia przemysłowego.

Inteligentne czujniki umożliwiają 
stosowanie predykcyjnego utrzymania 
ruchu w zakładach przemysłowych
Co prawda koncepcja monitorowania stanu technicznego ma-
szyn i  urządzeń jest już wdrażana od jakiegoś czasu, jednak 
rynek bardziej zaawansowanych produktów do konserwacji 
prognozowanej jest nadal bardzo młody. Inteligentne czujniki, 
które umożliwiają rozpowszechnianie się konserwacji progno-
zowanej, stały się głównym nurtem w automatyce przemysło-
wej w 2016 roku, gdy firma ABB pokazała na targach w Hano-
werze swój ABB Ability Smart Sensor. Wśród osób obecnych 
na prezentacji byli: prezydent USA Barack Obama oraz kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel.

Większość rozwiązań dla predykcyjnego utrzymania ru-
chu jest sprzedawana z ceną podaną za jednostkę. Dostawcy 
typowo obciążają klientów opłatą roczną lub miesięczną za 
jeden czujnik. W ramach tej opłaty klient uzyskuje dostęp do 
dedykowanego oprogramowania, wykorzystywanego do ana-
lizy danych z czujnika. Jak pokazuje rysunek poniżej, ta stra-
tegia cenowa będzie nadal się rozrastać, jednak bezpośrednio 
nie rozwiązuje ona konfliktu pomiędzy producentami maszyn 
przemysłowych a ich klientami.

Model sprzedaży „maszyna jako usługa” 
poprawia także wydajność maszyn 
pracujących w zakładzie przemysłowym
Zmiany w  wykorzystywaniu opisywanych technologii mogą 
rozwiązać konflikt interesów pomiędzy producentem maszyn 
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a ich użytkownikiem. Takie podejście będzie jednym z głów-
nych trendów w przyszłych wdrożeniach technologii predyk-
cyjnego utrzymania ruchu.

Koncepcja ta jest określana mianem „maszyna jako usłu-
ga” (machine as a  service – MaaS). Wykorzystuje ona model 
„oprogramowanie jako usługa” (SaaS), jednak modyfikuje 
metody ustalania cen i  stosuje je w  odniesieniu do maszyn. 

Producent maszyny zamiast cen za subskrypcję roczną podaje 
ceny w oparciu o wydajność tej maszyny, pracującej u klienta. 
Docelowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są uzgad-
niane pomiędzy klientem a producentem/dostawcą, zaś cena 
kontraktu jest określana na podstawie zakresu uzyskiwanych 
wskaźników.

Na przykład firma Pearson Packaging oferuje w tym mo-

Modele cenowe 
dla modelu 
„oprogramowanie jako 
usługa” (software as 
a service – SaaS). Takie 
modele udostępniania 
produktów klientom 
będą miały coraz 
większy udział w rynku, 
chociaż bezpośrednio 
nie rozwiązują one 
konfliktu pomiędzy 
producentami maszyn 
przemysłowych a ich 
użytkownikami.
Źródło: Interact Analysis

Liczba licencji na korzystanie z oprogramowania do 
analizy danych z czujników – w zależności od modelu 

cenowego. Zestawienie globalne za rok 2018

 subskrypcja roczna  subskrypcja roczna na czujnik
 zakup bezpośredni  brak opłat licencyjnych

Źródło: Interact Analysis  2020 Interact Analysis

 subskrypcja roczna  subskrypcja roczna na czujnik
 zakup bezpośredni  brak opłat licencyjnych

Źródło: Interact Analysis  2020 Interact Analysis

Liczba licencji na korzystanie z oprogramowania do analizy 
danych z czujników – w zależności od modelu cenowego. 

Przewidywane zestawienie globalne na rok 2024
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delu różne typy maszyn pakujących. Zamiast bezpośredniej 
sprzedaży tych maszyn, firma Pearson tylko je wynajmuje 
klientom. Zatrzymując prawa własności do maszyny, firma ta 
obciąża klienta opłatami na podstawie liczby zmontowanych 
przez niego opakowań – paletyzowanych, złożonych z kartonu 
czy szczelnie zamkniętych. Przy zastosowaniu takiego podej-
ścia producent maszyny jest motywowany do utrzymywania jej 
jak najdłużej w stanie sprawności oraz maksymalnego ograni-
czania jej przestojów – są to dwa obszary, na które ma bezpo-
średni wpływ technologia konserwacji prognozowanej.

Jedną z przeszkód na drodze do adaptacji predykcyjnego 
utrzymania ruchu jest własność danych przemysłowych. Jed-
nak model MaaS pomaga rozwiązać ten problem. Własność 
danych jest jednym z  podstawowych tematów rozmów po-
między producentami rozwiązań konserwacji prognozowanej 
a  producentami automatyki przemysłowej lub producentami 
OEM maszyn i sprzętu.

Badania pokazują, że producenci są konserwatywni, jeśli 
chodzi o  udostępnianie danych operacyjnych swoich fabryk, 
ponieważ obawiają się, że dane te mogą zostać wykorzystane 
przez strony trzecie w celu wywnioskowania tajemnic handlo-
wych lub informacji operacyjnych, które nie są dostępne pu-
blicznie. Firmy produkcyjne w  Europie są chyba najbardziej 
uczulone na punkcie udostępniania danych. W następnej ko-
lejności znajdują się firmy z USA. Najmniej o swoje dane oba-
wiają się natomiast firmy z rejonu Azji i Pacyfiku (APAC).

Dostawcy produktów dla konserwacji prognozowanej 
często bezpośrednio komercjalizują dane, wykorzystując je do 
zwiększania możliwości tych produktów (im więcej danych, 
tym lepiej wytrenowane algorytmy uczenia maszynowego).

Jednak istnieją obawy, że dostawcy produktów dla kon-
serwacji prognozowanej będą wykorzystywać bardziej bezpo-
średnie metody komercjalizacji tych danych poprzez sprzedaż 
ich wielkim brokerom danych lub sprzedaż aplikacji, które 
pozwalają klientom na generowanie swoich własnych wglą-
dów w trendy w danych operacyjnych ze świata rzeczywistego. 
Możliwość sprzedawania danych operacyjnych przez dostaw-
ców produktów dla konserwacji prognozowanej prowadzi do 
zabezpieczenia klientów.

Tak jak w przypadku każdej umowy udostępniania infor-
macji poufnych, pierwszy punkt decyzyjny jest często najtrud-
niejszy do przezwyciężenia dla dostawców. Usługa MaaS nie 
rozwiewa całkowicie obaw związanych z  własnością danych. 
Ponieważ jednak dane muszą być udostępniane, aby ten mo-
del w ogóle funkcjonował, klienci powinni zrozumieć, iż pod-
pisanie kontraktu MaaS jest jakby niepozornym początkiem 
wielkich zmian na lepsze. Dzięki tej usłudze uzyskają korzyści, 
więc nie powinni się obawiać udostępniania danych z maszyny. 
Ustalenie wspólnych motywacji pomiędzy dostawcą maszyny 

jako usługi a klientem sprawia, że obydwaj grają w tej samej 
drużynie. Stwarza też możliwości wspólnego udostępniania 
danych oraz może zoptymalizować predykcyjne utrzymanie 
ruchu w celu uzyskania bardziej wydajnej pracy maszyn.

Lepsze modele cenowe dla sprzedaży 
podzespołów maszyn jako usług
Znany producent podzespołów motoryzacyjnych, szwedzka 
firma SKF, oferuje model sprzedaży łożysk „jako usługi”. Roz-
wiązanie to polega na oferowaniu cen na podstawie redukcji 
awaryjności łożysk, w porównaniu do danych historycznych. 
Podobnie jak w  opisywanych wyżej modelach cenowych, tu 
także motywacje dostawcy i klienta są zgodne. Obie strony są 
żywo zainteresowane wydłużaniem czasu eksploatacji sprzętu, 
zamiast targowania się o cenę łożysk (produktem związanym 
z tym tematem jest SKF Pulse, przenośny czujnik drgań wy-
korzystujący technologię Bluetooth oraz aplikacja mobilna do 
monitorowania stanu technicznego sprzętu wirującego).

Ten model cenowy z pewnością nie jest rozwiązaniem uni-
wersalnym. Na przykład model firmy SKF działa dobrze, gdy 
produkty są sprzedawane użytkownikom końcowym. Jednak 
odpowiedź na pytanie: „kto za to płaci?” staje się bardziej zło-
żona w  przypadku sprzedaży łożysk producentom maszyn, 
ponieważ firmy te nie reprezentują końcowego użytkownika 
sprzętu, w którym zamontowane są te łożyska. Nie oznacza to, 
że producenci podzespołów nie mogą zastosować tego mode-
lu, sprzedając swoje wyroby producentom maszyn. Oczywiście 
mogą być jedynie potrzebne dodatkowe negocjacje, aby dopra-
cować w szczegółach, kto będzie monitorował stan techniczny 
łożysk w  docelowej lokalizacji maszyny. Model ten wymaga 
też bardziej aktywnego procesu sprzedaży, co jest spowodowa-
ne potrzebą wynegocjowania konkretnych celów dla każdego 
klienta z osobna i prawdopodobnie będzie dopasowane do naj-
bardziej kluczowych zastosowań produktów. Biorąc to wszyst-
ko pod uwagę, zmniejszone wydatki inwestycyjne (CapEx) na 
maszyny oraz uzgodnienie motywacji do wydłużania czasu 
eksploatacji czynią ten model bardzo atrakcyjnym dla produ-
centów. Jest on też skutecznym sposobem weryfikacji konku-
rencyjnych ofert od różnych firm.

Modele MaaS prawdopodobnie staną się dominujące 
w przyszłości, zaś rynek predykcyjnego utrzymania ruchu bę-
dzie w wyniku tego doświadczał znacznego wzrostu. Wartość 
predykcyjnego utrzymania ruchu staje się zbyt duża, aby ją zi-
gnorować, a wraz z niedawnym pojawieniem się inteligentnych 
czujników oraz innowacyjnych modeli biznesowych progno-
zuje się, że rynek ten jest gotowy na bardzo szybki wzrost.

Blake Griffin, analityk rynku w firmie Interact Analysis.
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SŁOWA KLUCZOWE: 
Zgodność z przepisami 
państwowymi, systemy SCADA

Firma Roeslein Alternative 
Energy wprowadziła nowy system 
sterowania SCADA, co pomogło 
jej w zachowaniu zgodności 
z przepisami.
Nowy system SCADA wykorzystuje 
technologie przetwarzania danych 
na krawędzi sieci, MQTT oraz 
wirtualnej chmury obliczeniowej do 
zwiększenia wydajności.
Lepszy dostęp do większej ilości 
danych pomógł firmie z branży 
energii odnawialnej ulepszyć inne 
operacje.

DO ROZWAŻENIA
Jakie korzyści może dostarczyć nowy 
system SCADA w Waszej firmie?

MATERIAŁY ONLINE
Więcej informacji na stronie
www.controlengineering.pl

wszystkie dane firmowe są przeniesione do jednego miejsca). 
Usprawnił on proces regularnego przekazywania danych orga-
nom państwowym. Firma RAE wykorzystuje także codziennie 
tę nową platformę do zarządzania i  optymalizacji produkcji, 
stale dodając przy tym nowe funkcje.

Integrowanie technologii SCADA, chmury 
obliczeniowej oraz przetwarzania danych 
na krawędzi sieci
Jak stwierdził Mitchell Leefers, inżynier systemów w  firmie 
Roeslein & Associates, połączenie ze sobą wszystkich części 
nie było trudne. – Wszystko dało się ładnie zintegrować. Było 
potrzebne trochę nauki pracy z zasobami Amazon Web Servi-
ces, jednak w przypadku krawędzi sieci oraz protokołu MQTT 
wszystko łatwo się ułożyło – mówi Mitchell Leyfers.

Omawiany projekt obejmuje dwa oddzielne systemy Hub-
-and-Spoke. Termin ten („piasta i szprychy”) oznacza model za-
kładający istnienie węzła transportowego – hubu (piasty) oraz 
zasilających go promienistych linii transportowych (szprych). 
Jeden z  tych systemów obsługuje wymagane przepisami ra-
portowanie danych i  bezpiecznie może obsługiwać też inne 
firmy. Posiada prywatną wirtualną chmurę. Ponadto realizuje 
bezpośrednie połączenia ethernetowe z programowalnymi ste-
rownikami logicznymi (PLC) w celu zapewnienia komunikacji 
z urządzeniami brzegowymi sieci. Transmisja danych odbywa 
się przy wykorzystaniu protokołu MQTT. Natomiast drugi sys-
tem jest przeznaczony tylko dla firmy RAE i zbiera jej wszyst-
kie dane procesowe. Dane te są wykorzystywane do obliczania 
całkowitej efektywności wyposażenia (OEE), rozwiązywania 
problemów, śledzenia prac związanych z utrzymaniem ruchu 
oraz ulepszania procesów.

– Gdy podejmowaliśmy decyzję o podziale na dwa systemy, 
nie mieliśmy żadnego modelu z poprzedniego projektu. Podjęli-
śmy ją w oparciu o to, co zaprezentowała nam firma RAE oraz 
problemy, jakie napotkaliśmy w przeszłości – mówi Mitchell Le-
efers.

System SCADA pomaga firmie RAE w  dostarczaniu ra-
portów zgodności z przepisami organom federalnym i stano-
wym. Jak stwierdził Ivailo Chervenkov, dyrektor finansowy 
RAE: – System ten także zwiększył nasze możliwości usprawnia-
nia zbierania i dystrybucji danych. Odbywa się to teraz bardziej 
efektywnie. Przed wprowadzeniem tego systemu wszystkie dane 
były zbierane, filtrowane i dystrybuowane uciążliwymi metoda-
mi ręcznymi.

Zmodernizowany komputerowy system stero-
wania procesami technologicznymi i  produkcji 
SCADA (supervisory control and data acquisition) 
może ułatwić firmom przemysłowym zachowa-
nie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

przynieść im inne korzyści. Przekonała się o tym amerykańska 
firma Roeslein Alternative Energy (RAE), która wdrożyła taki 
system u siebie i zaobserwowała pozytywne efekty w wielu ob-
szarach.

Roeslein Alternative Energy z  siedzibą w  St. Louis (stan 
Missouri) posiada biogazownie, w których bioodpady rolnicze 
i przemysłowe są przetwarzane na odnawialny gaz ziemny (re-
newable natural gas – RNG) oraz koprodukty zrównoważone. 
Firma ta zajmuje się również projektowaniem takich zakła-
dów. Do Roeslein Alternative Energy należy firma Roeslein 
& Associates, zajmująca się integracją systemów. To właśnie 
R&A opracowała nowy system SCADA dla RAE.

Specjaliści z  Roeslein & Associates 
wykorzystali do tego celu kilka nowocze-
snych technologii, w tym platformę usług 
w chmurze, platformę sterowania SCADA, 
przetwarzanie danych na krawędzi sieci 
oraz protokół transmisji danych MQTT 
(message queuing telemetry transport).

Nowy system SCADA bezpiecznie 
zbiera dane z różnych rozproszonych loka-
lizacji i umożliwia dostęp do tych danych 
w jednym miejscu. System ten pomaga fir-
mie RAE w spełnianiu określonych przepi-
sami państwowymi wymagań dotyczących 
regularnego składania raportów oddzia-
ływania na środowisko. Może też pomóc 
innym firmom w  tej kwestii. Bezpieczne 
połączenia sieciowe umożliwiają wsparcie 
dla większej liczby firm, przy czym każda 
z nich będzie miała dostęp tylko do swoich 
własnych danych. System oferuje ulepszo-
ny sposób wizualizacji danych, oceny sta-
tusu realizowanych operacji oraz tworze-
nie wymaganych miesięcznych raportów 
w celu zachowania zgodności z obowiązu-
jącymi przepisami.

System stanowi tzw. jedno źródło 
informacji (single source of truth – SST; 

Amerykańska firma zajmująca się produkcją energii odnawialnej uzyskała wiele korzyści dla realizowanych 
operacji oraz zarządzania dzięki nowemu systemowi sterującemu SCADA. System ten pomaga  
w przygotowywaniu raportów środowiskowych oraz dostarcza wielu użytecznych informacji.

Zmodernizowany system SCADA przynosi 
korzyści firmie z branży energii odnawialnej

Jim Meyers, Inductive Automation

SYSTEM SCADA
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Obecnie firma RAE dzięki swoim danym ma więcej moż-
liwości oraz ulepsza swoje operacje. – System pozwolił nam 
na rozbudowanie raportowania, szczególnie w obliczu wyzwań 
związanych ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, liczby posia-
danych zakładów oraz złożoności. Ponadto dane stały się bar-
dziej dostępne i  wiarygodne, przyspieszając podstawowe dzia-
łania związane z produkcją i prognozowaniem. System pomaga 
nam łatwo identyfikować obszary, w których występują proble-
my, i bardzo szybko odnajdować rozwiązania tych problemów. 
Wynikiem jest zwiększona efektywność i jakość informacji oraz 
podejmowania decyzji – mówi Ivailo Chervenkov.

Oprogramowanie SCADA oferuje nie 
tylko pomoc w zachowaniu zgodności 
z przepisami
Eric Banks, wiceprezes ds. technicznych firmy RAE, twierdzi, 
że oprogramowanie SCADA łączy się z naszymi codziennymi 
raportami i  umożliwia dostęp do danych z  jednego punktu. 
Posiada narzędzie umożliwiające dostęp do danych histo-
rycznych i wyświetlenie ich w postaci graficznej w celu anali-
zowania procesów. Pomaga to w optymalizacji procesów oraz 
rozwiązywaniu problemów. – Mogliśmy porównać graficznie 
nasze dane historyczne dotyczące produkcji biogazu z naszym 
modelem prognozowania tej produkcji oraz zmienić nasz model 
prognozowania za pomocą danych empirycznych. Śledzimy od-
zyskiwanie metanu oraz zawartość metanu w biogazie, a dane te 
są wykorzystywane do identyfikacji „podejrzanych” mierników 
i szybszego ich naprawiania – mówi Eric Banks.

Nowy system SCADA pozwala zaoszczędzić dużo czasu 
w kwestii rozwiązywania problemów. – Oszczędza on czas, po-
nieważ większość zakładów jest odległych od naszego biura. Mo-
żemy zbierać dane i analizować je w biurze, a następnie wyda-
wać polecenia pracownikom znajdującym się w tych zakładach, 
bez konieczności jazdy tam przez 4–5 godzin w jedną stronę – 
mówi Banks.

Firma stwierdza także uzyskanie korzyści z trendów, utwo-
rzonych na podstawie jej danych na platformie SCADA. – Nasz 
dział techniczny wykorzystuje w rozległym zakresie narzędzie do 
opracowywania trendów dopasowanych do potrzeb użytkowni-
ka. Pozwala ono naszym pracownikom na umieszczenie wielu 
zmiennych na jednym wykresie oraz pobranie danych w postaci 
pliku csv dla celów dalszej obróbki i analizy. Narzędzie do opra-
cowywania trendów dopasowanych do potrzeb użytkownika 
ma możliwość obsługi różnych zapytań o dane, takich jak dane 
z okresu jednej minuty, przeciętne wartości z jednej minuty czy 
godziny itd. To pomaga w zarządzaniu danymi, obojętnie jaka 
jest częstotliwość pobierania danych, potrzebna do wykonania 
zadania – mówi Eric Banks.

Firma RAE przekonała się, że posiadanie lepszego dostę-
pu do większej ilości danych przynosi dużą wartość. – Jest to 
kluczowe dla procesu podejmowania decyzji oraz budżetowania. 
System dostarcza spójnych i dokładnych danych w bardzo szyb-
kim czasie. Są one wykorzystywane codziennie przez różnych 
pracowników w całej firmie. Ponadto pomogło to nam w ulep-
szeniu hierarchii podejmowania decyzji poprzez udostępnianie 

różnych typów informacji personelowi kierowniczemu różnego 
szczebla – mówi Chervenkov.

System rejestrujący dane dotyczące 
zgodności z przepisami może też pomóc 
firmom z tych gałęzi przemysłu, w których 
nie jest to wymagane
Jak stwierdził Mitchell Leefers, oprogramowanie rejestrujące 
dane dotyczące zgodności z przepisami może także pomóc tym 
organizacjom, których działalność nie wymaga raportowania 
tej zgodności organom państwowym.

– Ten typ systemu może być wykorzystywany dosłownie do 
każdego rodzaju akwizycji i analizy danych. Stworzyliśmy nie-
zwykle dostępny system o wysokiej redundancji, który za pomo-
cą Internetu niezawodnie pobiera dane operacyjne z zakładów 
znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie, a następnie 
przesyła je do centralnej bazy danych. To jest właśnie ten pro-
blem braku dostępu do danych, który rozwiązaliśmy, i  nasz 
system może być rozwiązaniem dla wielu różnych firm – mówi 
Mitchell Leefers.

Obecnie firma Roeslein dodaje nowe funkcje do swojego 
systemu. – Zajmujemy się procesem integrowania systemu kodów 
kreskowych z naszym systemem, co ma ulepszyć śledzenie wysy-
łek gazu. Wiele zakładów produkcyjnych nie ma bezpośredniego 
podłączenia do rurociągu gazowego, dlatego przewożą gaz cięża-
rówkami do stacji rozładowania, gdzie jest on wprowadzany do 
rurociągu. Każda wysyłka gazu musi być śledzona za pomocą do-
kumentu, który zawiera informacje na temat gazu załadowanego 
na daną ciężarówkę. Obecnie proces dokumentowania jest w du-
żym stopniu ręczny. Operator musi wypełnić wiele pól w dokumen-
tach ręcznie, co stwarza możliwości popełnienia błędów. Natomiast 
system kodów kreskowych sprawi, że sporządzanie dokumentów 
oraz śledzenie każdego ładunku gazu będzie znacznie łatwiejsze 
i bardziej niezawodne – mówi Mitchell Leefers.

Jim Meyers, menedżer ds. komunikacji w firmie 
Inductive Automation . Jest twórcą przemysłowej 

platformy aplikacyjnej Ignition, przeznaczonej 
dla systemów SCADA, HMI, MES oraz IIoT. 

	 

Platforma programowa Ignition firmy Inductive Automation, przeznaczona 
dla systemów sterowania SCADA. W maju 2021 roku została wydana 
wersja 8.1.7 tej platformy, w której wprowadzono różne ulepszenia, w tym 
przekierowanie awaryjne Fallback Redirection dla aplikacji Perspective 
Workstation. Ta funkcjonalność pozwala użytkownikom na skonfigurowanie 
alternatywnej bramy sieciowej w przypadku awarii połączenia. Jest ona 
szczególnie użyteczna dla infrastruktur krytycznych, w których musi być 
zapewniony maksymalny czas pracy bezawaryjnej. Inne dodane funkcje to 
harmonogramowanie zdarzeń w skryptach oraz diagnostyka OPC UA. 
 Źródło: Inductive Automation
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 FANUC

FANUC poszerza linię robotów współpracujących o nowe 
modele CRX 
FANUC, światowy lider w dziedzinie tech-
nologii CNC, robotyki i automatyki prze-
mysłowej, wprowadził na rynek trzy nowe 
modele lekkich robotów współpracujących  
– CRX-5iA, CRX-20iA/L i CRX-25iA. Obec-
nie w ofercie producenta dostępnych jest 
11 modeli robotów przygotowanych do 
bezpośredniej współpracy z ludźmi, oferu-
jących udźwig od 4 do 35 kg. 

Premierowa prezentacja nowych modeli 
CRX odbyła się na targach IREX (Między-
narodowa Wystawa Robotów), w Japonii 
w dniach 9–12 marca 2022 r. Nowe roboty 
FANUC było można oglądać również pod-
czas targów IREX Virtual w dniach 1–18 mar-
ca 2022 r.

– W ostatnim czasie obserwujemy na 
rynku europejskim znaczący wzrost zain-
teresowania robotami współpracującymi. 
W związku z tym staramy się szybko do-
starczyć producentom rozwiązania, jak naj-
lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb. 
Nasze coboty zostały zaprojektowane  
w sposób gwarantujący wsparcie każdego pro-
ducenta – zarówno małych, jak i dużych firm –  
w obszarze zwiększania mocy produkcyjnych 
z najwyższą niezawodnością – powiedział 
Shinichi Tanzawa, prezes i dyrektor generalny 
FANUC Europe Corporation.

Nowe modele robotów CRX uzupełniają 
istniejącą linię robotów współpracujących 
CR i CRX, od kilku lat obecną w ofercie firmy 
FANUC. Producenci mogą w niej dziś zna-
leźć 11 modeli robotów współpracujących 
gotowych do obsługi różnorodnych produk-
tów o masie od 4 do 35 kg. Warto dodać, że 
jest to najszerszy asortyment łatwych w uży-
ciu cobotów pośród obecnie dostępnych na 
rynku.

Nowe roboty współpracujące  
CRX-5iA, CRX-20iA/L i CRX-25iA, o udźwi-
gu 5 kg, 20 kg i 25 kg oraz maksymalnym 
zasięgu 994 mm, 1418 mm i 1889 mm, to 
młodsi bracia wcześniej wprowadzonych na 
rynek robotów CRX-10iA i CRX-10iA/L, de-
dykowanych do obsługi elementów o masie 

10 kg, w dwóch opcjach zasięgu – 1249 mm 
i 1418 mm. Połączenie pięciu robotów CRX 
z serią zielonych robotów CR znacznie po-
szerza możliwości firmy FANUC w obszarze 
wspierania szerokiego grona producentów  
w procesach wdrażania technologii robotów 
współpracujących do obsługi procesów wy-
twórczych. 

Roboty współpracujące CRX: 
bezpieczne, łatwe w obsłudze, 
niezawodne i wszechstronne 
Roboty CRX firmy FANUC są bezpieczne, ła-
twe w użyciu, niezawodne i wszechstronne. 
Bardzo dobrze radzą sobie z obsługą proce-
sów charakterystycznych dla produkcji prze-
mysłowej, w tym kontroli jakości, załadunku 
i rozładunku maszyn, pakowania, paletyza-
cji, szlifowania, spawania i wielu innych. Sto-
pień ochrony IP67, gwarantujący pyłoszczel-
ność i wodoszczelność, jest standardem dla 
wszystkich pięciu modeli CRX. Dzięki temu 
klienci mogą ich używać nawet w szczegól-
nie trudnych warunkach przemysłowych.   

Roboty CRX potrafią szybko wykrywać dzia-
łanie sił zewnętrznych w przestrzeni robo-
czej i odpowiednio reagować. W przypadku 
bezpośredniego kontaktu z człowiekiem lub 
elementami otoczenia natychmiast się za-
trzymują (funkcja Contact Stop). Mają rów-
nież możliwość automatycznego zwolnienia, 
dzięki czemu delikatnie wycofują się po kon-

Shinichi Tanzawa, prezes i dyrektor 
generalny FANUC Europe Corporation.
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Advantech, czołowy globalny dostawca prze-
mysłowych rozwiązań IoT i bezprzewodowych, 
wprowadza na rynek najnowszy model z serii 
AIW-100 – AIW-166K. Ten innowacyjny ze-
staw bezprzewodowy Wi-Fi 6E jest zaawan-
sowaną, przyszłościową propozycją w ofercie 
Advantech’s Industrial Wireless (AIW) i zo-
stał zaprojektowany z myślą o rozwiązaniach 
przemysłowych, które wymagają większej 
przepustowości, wysokich prędkości transmi-
sji i wydłużonego czasu pracy baterii. Moduł 
bezprzewodowy obsługuje dwustrumieniową 
łączność Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 
GHz, dzięki czemu AIW-166K doskonale nada-
je się do stosowania w sprzęcie medycznym, 
urządzeniach transportowych, sztucznej inteli-
gencji i kioskach handlowych. Zestaw bezprze-
wodowy Advantech AIW-166K zawiera moduł 
Wi-Fi 6E, anteny i kable do testowania rozwoju 
produktów, co zmniejsza ogólny nakład pracy 
przy rozwoju i przyspiesza wprowadzanie na 
rynek aplikacji sieciowych Edge.

Przyspieszenie innowacji w zakresie 
bezprzewodowych sieci Edge
AIW-166K z funkcją Wi-Fi 6E zapewnia więk-
szą szybkość i przepustowość, niedostępną 
wcześniej w przypadku Wi-Fi 5, zwiększając 
prędkość przesyłania danych z 433 Mb/s 
do 600 Mb/s w przypadku specyfikacji 80 
MHz oraz z 6933 Mb/s do 9607 Mb/s w za-
kresie 160 MHz. Oprócz znacznie większych 
prędkości i przepustowości główną różnicą 
w przypadku Wi-Fi 6 jest usprawnienie statu-
su z pojedynczego użytkownika MIMO i OFD-
MA w fali 1 i 2 na wielu użytkowników MIMO 
i OFDMA.

Przeznaczony do urządzeń 
medycznych i zastosowań AGV
Zestaw bezprzewodowy Advantech AIW-
-166K 6E zwiększa zasięg sieci Wi-Fi 5 z 312,5 
kHz do 781,25 kHz. Taki zasięg sygnału ozna-
cza mniejsze opóźnienia i lepszą skuteczność. 
Pojazdy AGV w magazynach i zakładach pro-
dukcyjnych będą lepiej wykonywać swoje za-
dania, oszczędzając jednocześnie koszty siły 
roboczej, zmniejszając liczbę błędów ludzkich 
i poprawiając bezpieczeństwo produkcji.

Ponadto rozwiązanie Advantech AIW-
-166K zwiększa przepustowość nawet o 25%. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitale i kliniki 
potrzebują wydajnych systemów do analizo-
wania danych w celu stawiania trafnych dia-
gnoz oraz wspomagania procedur na oddzia-
łach wypadkowych i ratunkowych w sytuacjach 
krytycznych. Dane powinny być przesyłane 
przez systemy bezprzewodowe, które muszą 
spełniać wymagania przyszłości dla urządzeń 
i sprzętu medycznego.

Główne cechy charakterystyczne:
•  Intel 6E AX210
•  Kształt i rozmiar M.2 2230
•  Szeroki zakres temperatur pracy: 

0~70°C / 32~158°F, –40~85°C / 
–40~185°F

•   Kompatybilność z O/S: Windows, Linux 
i Chrome

Zestaw bezprzewodowy Wi-Fi 6E AIW-
-166K Advantech jest już dostępny. Dodatko-
we informacje na temat AIW-166K lub innych 
produktów i usług firmy Advantech można uzy-
skać od najbliższego zespołu wsparcia sprze-
daży i w witrynie www.advantech.com. ■

 ADVANTECH 

Advantech AIW-166K 6E przyspiesza 
innowacje sieciowe Egde

takcie z operatorem (funkcja Retract Motion). 
Zintegrowane systemy bezpieczeństwa 
umożliwiają wdrażanie tego typu robotów  
w bezpośrednim otoczeniu pracy ludzi, bez 
potrzeby ponoszenia kosztów ich dodatko-
wej ochrony. 

8 lat pracy bez pełnych 
przeglądów
Większość cobotów jest lekka i kompak-
towa, jednak w przypadku robotów CRX 
firmy FANUC korzyści jest znacznie więcej. 
Z uwagi na umiejętność łatwego adaptowa-
nia się do warunków przemysłowych robo-
ty tej klasy oferują gotowość do wydajnej, 
bezawaryjnej pracy, bez potrzeby przepro-
wadzania pełnych przeglądów (co jest stan-
dardem w przypadku klasycznych robotów 
przemysłowych) nawet przez osiem kolej-
nych lat. Ponadto interaktywne programo-
wanie zapewnia możliwość szybkiego ucze-
nia robota poprzez ręczne prowadzenie go 
do odpowiednich punktów lub za pomocą 
intuicyjnego  interfejsu w formie tabletu, 
gdzie dostępnych jest wiele gotowych opcji 
programowania typu drag and drop (prze-
ciągnij i upuść), umożliwiających przygoto-
wanie robota do pracy w czasie zaledwie 
kilku minut.

– Rodzina robotów CRX firmy FANUC 
oferuje te same inteligentne funkcje i nieza-
wodność, do których nasi klienci zdążyli się 
już przyzwyczaić – mówi Ralf Völlinger, wice-
prezes i dyrektor generalny działu robotów 
FANUC Europe. – Niewielka masa własna, 
łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa spra-
wiają, że robot CRX jest rozwiązaniem do-
skonale dopasowanym do potrzeb klientów, 
w szczególności użytkowników pierwszych 
robotów – podsumowuje Ralf Völlinger.

CRX może pracować w oparciu o stan-
dardowy system zasilania 100 V/240 V i za-
wiera energooszczędne urządzenia o po-
borze mocy ok. 400 W (przy obciążeniu 25 
kg). Seria ta obsługuje kilka zaawansowa-
nych funkcji firmy FANUC, które dodatko-
wo zwiększają potencjał operacyjny robota. 
Wśród nich jest m.in. system wizyjny FA-
NUC iRVision, zapewniający robotom zmysł 
wzroku, przyczyniający się znacznego wzro-
stu wydajności pracy robota.

 Więcej informacji na stronie www.fanuc.pl

 ■
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 BOSCH REXROTH 

Logistyka wewnątrzzakładowa 4.0: pojazd ActiveShuttle 
z technologią Advanced Interaction jest teraz jeszcze 
bezpieczniejszy i elastyczniejszy
Wraz z drugą generacją systemów Active-
Shuttle firma Bosch Rexroth wprowadza do 
logistyki wewnątrzzakładowej więcej ruchu, 
a przy tym zwiększa bezpieczeństwo, efektyw-
ność i elastyczność transportu autonomiczne-
go. Dzięki systemowi wykrywania przeszkód 
z kamerą 3D pojazd unika zderzeń z obiektami 
i dobrze orientuje się w otoczeniu. Radzi so-
bie również z obiektami wystającymi na drogę, 
po której się przemieszcza. Nowy, wbudowa-
ny ekran dotykowy umożliwia indywidualną 
konfigurację i szybkie zarządzanie błędami 
bezpośrednio z poziomu robota mobilnego. 
W kontekście logistyki wewnątrzzakładowej 
4.0 zaktualizowane oprogramowanie sterują-
ce AMS (ActiveShuttle Management System) 
sprawnie komunikuje się z działem montażu 
i pozwala na tworzenie indywidualnych zleceń 
transportowych wprowadzanych za pomocą 
konfigurowalnych szablonów zadań.

ActiveShuttle jest odpowiedzią firmy 
Bosch Rexroth na aktualne uwarunkowania 
w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej, 
takie jak rosnąca złożoność przepływów ma-
teriałów i różnorodność komponentów oraz 
zmienne wolumeny produkcyjne. Transport 
autonomiczny pozwala realizować procesy 
logistyki wewnątrzzakładowej z dużą elastycz-
nością bez konieczności wprowadzania zmian 
w infrastrukturze fabryki. Solidny pojazd Ac-
tiveShuttle w pełni automatycznie przewozi 
w hali zakładowej wózki podłogowe z pojem-
nikami KLT o łącznej masie do 260 kg. W celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności system 
ActiveShuttle można bez trudu zintegrować 

z systemem działu produkcji (Plug & Go), intu-
icyjnie obsługiwać i użytkować w sieci.

Wykrywanie przeszkód w 3D 
zwiększa mobilność i ochronę 
obiektów
Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony 
obiektów i ludzi nowy pojazd ActiveShuttle 
z technologią Advanced Interaction swobod-
nie porusza się po zakładzie. Pomieszczenie 
jest teraz skanowane nie tylko za pomocą la-
serowego skanera bezpieczeństwa, lecz także 
przy użyciu kamer stereo rejestrujących głębię 
w 3D. Oprócz wysokich i niskich przeszkód 
wykrywane są obiekty wystające na trasę prze-
jazdu, znajdujące się poza zasięgiem skanera 
laserowego. Dzięki temu robot mobilny może 
w porę zahamować i uniknąć zderzenia.

Wzbogacone funkcje detekcji nie tylko 
zwiększają ochronę przed wypadkami, lecz 
także rozszerzają spektrum zastosowań syste-
mu na wąskie, zastawione lub niestandardowe 
środowiska bez zdefiniowanych powierzchni 
odkładania ładunków. Z myślą o przyszłości 
system kamer już dziś zapewnia podstawy dla 
samodzielnego wyszukiwania i rozpoznawania 
źródeł materiału (Go & See).

Ekran dotykowy: interakcja tu 
i teraz
Za pomocą systemu ActiveShuttle można re-
alizować zaopatrzenie w różnych modelach, 
w tym cyklicznie lub zgodnie ze zgłaszanymi 
potrzebami. Wbudowany w konsolę pojazdu 
nowy ekran dotykowy podwyższa przy tym 

efektywność na miejscu, ponieważ personel 
może teraz komunikować się z robotem mo-
bilnym w bezpośredni i intuicyjny sposób. 
Zwiększa to przejrzystość dzięki dostępności 
informacji o zadaniach i statusie, skraca czas 
potrzebny do diagnozowania i usuwania błę-
dów oraz upraszcza wprowadzanie – rejestra-
cję robota mobilnego w nadrzędnym systemie 
zarządzania.

Jeszcze większa elastyczność 
i personalizacja zarządzania 
zleceniami i flotą
W ramach wprowadzanych nowości firma 
Bosch Rexroth rozszerzyła też funkcjonalność 
systemu zarządzania ActiveShuttle Manage-
ment System (AMS). AMS to kompleksowe 
oprogramowanie do kontroli floty i zleceń, 
które teraz zapewnia jeszcze większą swobo-
dę. Oprócz prostych przejazdów od źródła 
do miejsca docelowego można tworzyć rów-
nież złożone sekwencje robocze. Użytkownicy 
mogą na przykład definiować przejazdy re-
ferencyjne lub używać funkcji rozszerzonych. 
W obszarze komunikacji między maszynami 
ActiveShuttle może wysyłać sygnały w okre-
ślonych punktach trasy lub wyjeżdżać dopiero 
po otrzymaniu odpowiedniego sygnału.

Zlecenia są przekazywane do systemu 
ActiveShuttle w pełni automatycznie z nad-
rzędnych systemów informatycznych (MES, 
ERP itp.) lub ręcznie za pośrednictwem inter-
netowego interfejsu użytkownika dostępnego 
na komputerze lub tablecie. Z myślą o pełnym 
połączeniu działów montażu i logistyki nieprze-
rwanie rozwijana jest integracja z infrastrukturą 
działu produkcji. Maszyny, roboty i czujniki (np. 
urządzenia Dash Button) mogą komunikować 
się z AMS bezpośrednio przez różne interfejsy 
standardowe i zgłaszać np. konieczność uzu-
pełnienia kończących się zapasów.

Aby interfejs komunikacyjny do wymia-
ny danych między systemami samojezdnymi 
i systemami sterowania był zgodny z normami, 
AMS już dziś obsługuje standard VDA 5050. 
Nowy pojazd ActiveShuttle z technologią Ad-
vanced Interaction jest więc w tym obszarze 
przygotowany na przyszłe wymagania.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.boschrexroth.com  ■

•  Duże bezpieczeństwo: ochrona obiektów przez 
wykrywanie przeszkód w 3D

•  Oszczędność czasu na miejscu dzięki 
interaktywnemu ekranowi dotykowemu

•  Logistyka wewnątrzzakładowa 4.0: rozszerzone 
zarządzanie zleceniami i flotą

•  Ekran dotykowy i wykrywanie przeszkód w 3D: 
nowy system ActiveShuttle z technologią 
Advanced Interaction transportuje pojemniki KLT 
w autonomiczny, bezpieczny i bardzo elastyczny 
sposób

Nowa wersja tego systemu transportu samojezdnego 
„widzi” więcej, jest interaktywna i samodzielnie orientuje 
się w hali zakładowej.



www.controlengineering.pl   CONTROL ENGINEERING POLSKA  II kwartał 2022  67

 ROCKWELL AUTOMATION 

Rockwell Automation wprowadza nowe, w pełni 
konfigurowalne monitory przemysłowe 
Szeroka gama wariantów i modeli pozwa-
la konstruktorom maszyn na dostosowanie 
monitorów ASEM™ 6300 do różnorodnych 
zastosowań. 

Rockwell Automation, największa na 
świecie firma zajmująca się automatyką 
przemysłową oraz transformacją cyfrową, 
ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej linii 
monitorów przemysłowych, które pomogą 
konstruktorom maszyn zróżnicować ich ma-
szyny oraz spełnić wymagania szerokiej gamy 
zastosowań. 

Nowe monitory przemysłowe Allen-Bra-
dley® ASEM 6300M, które stanowią część 
rodziny produktowej znanej wcześniej pod 
nazwą VersaView® 6300, dostępne są w kil-
ku wariantach konstrukcyjnych. Warianty te 
dają znaczną wolność konstruktorom maszyn 
pod względem dostosowania monitorów do 
indywidualnych potrzeb na podstawie czyn-
ników, takich jak koszty, wydajność, wygląd 
i styl. 

Kluczowe warianty 
konstrukcyjne obejmują:
•   Modele ze stali nierdzewnej, 

w tym wersje ze stopniem ochrony 
IP66K oraz IP69K, sprostają potrzebom 
użytkowników, którzy wymagają wodo-
odporności.

•   Dostępne są również inne modele, któ-
re spełnią różnorodne potrzeby – od 
ekonomicznych wariantów wykonanych 
z aluminium po eleganckie, wysokiej kla-
sy monitory z bezramkowym wyświetla-
czem.

•   Wyświetlacze jedno- i wielodotykowe 
umożliwiają konstruktorom maszyn do-
pasowanie monitorów do wybranego 
oprogramowania lub wymagań eksplo-
atacyjnych danego użytkownika.

•   Rozmiary monitorów mieszczą się w za-
kresie od 8,4 do 24 cali oraz są dostępne 
w opcjach standardowych i szerokoekra-
nowych.

•   Opcja zdalna, która niebawem będzie 
dostępna, pozwala na umieszczenie mo-
nitora w odległości do 100 m od kom-
putera PC, co sprawdzi się w zastosowa-
niach na długich liniach produkcyjnych.
– Monitory ASEM 6300 pozwolą kon-

struktorom maszyn wyróżnić ich ofertę na tle 

konkurencji zarówno w zakresie wydajności, 
jak i wyglądu – mówi Lindsay Raspanti, me-
nedżerka ds. produktu w Rockwell Automa-
tion. – Monitory te można dostosować do 
szerokiego zakresu różnorodnych zastoso-
wań. Z połączenia wyświetlaczy o wysokiej 

rozdzielczości z nowoczesnym wyglądem 
powstały monitory, które wzbogacą nawet 
najbardziej wydajne, inteligentne maszyny.

Jakie funkcje i możliwości oferują?
•   Wszystkie monitory ASEM 6300M są wy-

posażone w wyświetlacze o wysokiej roz-
dzielczości, aby prezentować kluczowe 
informacje dotyczące produkcji w sposób 
czytelny i wyraźny.

•   Monitory mogą wyświetlać do czterech 
kafelków z informacjami na pojedynczym 
ekranie, co umożliwia operatorom nie tylko 
zapoznanie się z danymi o wydajności czy 
instrukcjami  roboczymi, ale także pozwa-
la oglądać filmy w wysokiej rozdzielczości 
i obrazy z kamer w czasie rzeczywistym.

•   Monitory przemysłowe ASEM 6300M 
w połączeniu z przemysłowymi kompu-
terami PC Allen-Bradley ASEM 6300B 
pozwalają konstruktorom maszyn zaosz-
czędzić cenny czas. Te dwa produkty bez-
problemowo łączą się i integrują, reduku-

jąc tym samym czas potrzebny inżynierom 
na skonfigurowanie monitorów do pracy 
z komputerami PC.

•   Monitory mają również standaryzowane 
wycięcie, umożliwiające łatwą wymianę. 
Bez względu na to, czy konstruktor ma-
szyn wybierze monitor standardowy czy 
szerokoekranowy, będzie mógł zmoderni-
zować go do przyszłych wersji bez potrze-
by zmiany konstrukcji maszyny.

•   Podczas opracowywania monitorów prze-
mysłowych ASEM 6300M wykorzystano 
doświadczenie i technologię firmy ASEM 
– czołowego dostawcy cyfrowych techno-
logii automatyzacji – którą firma Rockwell 
Automation przejęła w 2020 r.

  ■

 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), jest światowym liderem w automatyce przemysło-
wej i transformacji cyfrowej. Łączymy wyobraźnię ludzi z potencjałem technologii, aby roz-
wijać to, co jest po ludzku możliwe, czyniąc świat bardziej produktywnym i zrównoważonym.  
Rockwell Automation, z siedzibą w Milwaukee, Wisconsin, zatrudnia około 23 500 
osób w ponad 100 krajach. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrażamy koncep-
cję The Connected Enterprise w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych, odwiedź  
www.rockwellautomation.com.
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tel.: 12 413 90 58
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WPŁYW AUTOMATYZACJI NA ZATRUDNIENIE

Małgorzata Knapik-Klata

Czy grozi nam technologiczne bezrobocie?
Dla wielu pracowników informacje o planach cyfryzacji przemysłu, które przewidują przekazanie od 60% do 
80% procesów robotom i innym programowalnym maszynom w niezbyt odległej perspektywie czasu, wiążą 
się z obawami o ich zawodową przyszłość. Ale chociaż z pewnością istnieją wysoce powtarzalne zadania, 
które roboty wykonywałyby wydajniej i ekonomiczniej, sama automatyzacja nie zawsze jest najlepszą drogą 
do wyższej produktywności. Prawdziwym kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej w erze coraz 
większej automatyzacji jest znalezienie właściwej równowagi między kooperacją ludzi i robotów.

Skąd się biorą obawy związane z robotyczną 
rewolucją?
Żyjemy w niesamowitych czasach. Samochody bez kierowcy, drony do-
starczające paczki i chatboty przyjmujące nasze zamówienia na fast fo-
ody. Wszystkie te rozwiązania powstają w oparciu o robotykę i sztuczną 
inteligencję (AI) i są nazywane czwartą rewolucją przemysłową. Wraz 
z nią rodzą się obawy, że duża część siły roboczej niestety straci pracę 
i środki do życia.

Tymczasem, kiedy wybuchła pierwsza rewolucja przemysłowa, fa-
bryki i masowa produkcja przyciągnęły do miast rzesze robotników. Co 
prawda produkcja wykluczyła wielu rzemieślników z biznesu, ale wraz 
z  „rewolucją” powstały nowe miejsca pracy i  z  czasem zatrudnienie 
osiągnęło wysoki poziom. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem tak 
będzie. – Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich zadań, 
które roboty i sztuczna inteligencja przejmą od ludzi w ciągu najbliższych 
kilku dekad. Tak samo jak nie możemy przewidzieć liczby nowych miejsc 
pracy czy zawodów, które stworzy nowa technologia. Nawet dzisiaj istnie-
je ogromna liczba zawodów technologicznych, które jeszcze dziesięć lat 
temu nie istniały – zauważa Łukasz Samson, dyrektor operacyjny z firmy 
Fitech.

Dlaczego roboty nigdy w pełni nie zastąpią 
ludzi?  
Ekonomista John Maynard Keynes już w 1930 r. wieszczył, że wszyst-
kich ludzkich pracowników zastąpią maszyny, co doprowadzi do „tech-
nologicznego bezrobocia”. Dziś, prawie 100 lat później, ta przepowiednia 
okazała się zgoła na wyrost. Niemniej istnieje wiele działów gospodarki, 
które dzięki rozwojowi technologicznemu zmieniły swoje oblicze, jak 
chociażby w przypadku rolnictwa, gdzie innowacyjny sprzęt zastąpił lu-
dzi i konie podczas rewolucji przemysłowej. 

Rozwój robotów i  sztucznej inteligencji jest dziś ogromny. Wciąż 
jednak pozostają obszary – i to nigdy się nie zmieni – w których robot 
nie dorówna człowiekowi. Najbardziej wydajne i opłacalne rozwiązania 
obejmują współpracę ludzi i maszyn. Priorytetem musi być zidentyfiko-
wanie i zatrzymanie tych pracowników, którzy mają kluczowe znaczenie 
dla przeprojektowania procesów w przyszłości, a  także tych, którzy są 
potrzebni do zapewnienia skutecznego zarządzania robotami i rozwią-
zaniami, służącymi automatyzacji procesów.
 
W jakich obszarach roboty i automatyzacja to 
najlepsze rozwiązania?
Coraz bardziej zaawansowane systemy robotyczne będą miały kluczowe 
znaczenie dla rozwiązania problemów kadrowych i powstałej przez to 

luki, która do 2025 r., zgodnie z najnowszymi badaniami Deloitte i In-
stytutu Produkcji, spowoduje powstanie 2 milionów nieobsadzonych 
miejsc pracy. Najtrudniejsze do obsadzenia będą te, które są niebez-
pieczne czy wymagają żmudnych powtórzeń. Dzięki powierzeniu nie-
których zadań robotom, pracowników można również oddelegować 
do innych, bardziej wymagających zadań. To możliwe np. dzięki auto-
matyzacji procesu montażu THT, opartej na rozwiązanu robotycznym. 
– Dzięki zastosowaniu ramienia robota posiadającego 6 osi swobody jest 
on w stanie dosyć dobrze naśladować ruchy człowieka – tłumaczy Łukasz 
Samson z firmy Fitech, gdzie stworzono takie rozwiązanie. – Maszyna 
jest napędzana zaawansowanymi algorytmami, nad których rozwojem 
stale pracują nasi inżynierowie – dodaje. 

Zrozumienie z  technicznego punktu widzenia działań, które są 
najbardziej podatne na automatyzację, może być wyjątkową okazją do 
ponownego przemyślenia, w  jaki sposób usprawnić i  zoptymalizować 
procesy produkcyjne. Może również zainspirować do pochylenia się nad 
tym, które działania mogłyby być lepiej i wydajniej wykonywane przez 
maszyny, co pozwoliłoby na skupienie się na tych kompetencjach pra-
cowników, których żaden robot ani algorytm nie może jeszcze zastąpić. 
Doskonałym przykładem jest np. wizyjna kontrola jakości. – W przy-
padku kontroli poprawności montażu elementów elektronicznych na płytce 
drukowanej, proces jest nie tylko żmudny i nudny przez swoją powtarzal-
ność, ale przede wszystkim – wymaga ogromniej spostrzegawczości i sku-
pienia. Zastąpienie człowieka maszyną do inspekcji wizyjnej oznacza nie 
tylko zwiększenie wydajności kontroli jakości. Pracownika można wów-
czas oddelegować do podejmowania decyzji w sytuacjach niejednoznacz-
nych. Robot nie oceni niuansów – tu decyzja musi zostać podjęta przez 
człowieka – konkluduje ekspert.

Małgorzata Knapik-Klata
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