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Osiem wskazówek  
dla uzyskania sukcesu we wdrożeniu  
projektu automatyki procesowej
Przemysłowe projekty automatyki procesowej są złożone i ich wdrażanie może napotkać wiele 
problemów. Jednak gdy każda osoba zaangażowana pozostanie otwarta, uczciwa i wymagająca, 
może to zapewnić, że projekt będzie udany.

K
ompleksowe projekty integracji systemów w prze-
myśle mogą być w pewnym stopniu dwuznaczne 
nawet dla doświadczonych kierowników projektu. 
Dokładne pilnowanie budżetu oraz harmonogra-
mu jest kluczem do sukcesu, jednak nie wystarczy 

do zapewnienia, że projekt okaże się sukcesem w oczach klien-
ta. Zarządzanie satysfakcją klienta może być największym wy-
zwaniem przy zarządzaniu projektem integracji systemów.

Percepcja satysfakcji klienta prze-
chodzi przez cykle przemian, tak samo 
jak projekty. Postrzeganie przez klienta 
działań zespołu zajmującego się integra-
cją systemów jest elementem złożonym, 
który może być trudny do dokładnego 
zmierzenia. Efektywne zarządzanie per-
cepcją i oczekiwaniami klienta może być 
wyzwaniem. Aby odnieść sukces, trzeba 
koniecznie rozumieć bolączki klienta 
i odnosić się do nich.

W  miarę realizacji projektów liczba 
interakcji oraz wymiany informacji po-
między osobami zaangażowanymi ulega 
wahaniom. W  typowym projekcie czas 
i wysiłek poświęcone na fazy definiowa-
nia i planowania przewyższają poświęco-
ne w fazie realizacji.

Ogólnie mówiąc, więcej interakcji 
z  klientami wymaganych jest we wcze-
snych (front-end) i  końcowych (back-
-end) etapach projektu. Faza planowania 
wymaga także dostarczenia przez klienta 
w  wymaganym czasie dokładnych da-
nych w celu wykorzystania ich w fazach 
realizacji. Te wymagania powodują wy-
wieranie nacisku na klientów, aby przy-
gotowali wymagane informacje, i  mogą 
spowodować, że faza planowania stanie 
się wąskim gardłem całego projektu. 
W  wielu przypadkach klienci nie mają 

odpowiedniej wiedzy fachowej i/lub dostępnej sieci o odpo-
wiedniej przepustowości, aby mogli poświęcić czas na opraco-
wanie informacji potrzebnych do realizacji projektu.

Podane niżej osiem porad wynika z doświadczenia i prak-
tyki zarządzania złożonymi projektami automatyki. Identyfi-
kują one kluczowe atrybuty, które pomogą w zarządzaniu tym 
procesem.

1. Nie należy bagatelizować wymagań 
projektu
Aby zapewnić możliwość spełnienia wymagań projektu, za-
leca się przed realizacją dużego projektu dokonanie oceny 
wymagań dotyczących przydziału zadań dla wszystkich osób 
zaangażowanych. Jeżeli firma nie ma doświadczenia w reali-
zacji dużych projektów, usilnie zaleca się konsultację z  do-
świadczonymi ekspertami w celu zdefiniowania tych wyma-
gań. Powszechnym, błędnym mniemaniem jest to, że obecne 
obowiązki pracownicze w firmie mogą być utrzymane w sy-
tuacji, gdy dana osoba bierze na siebie dodatkowe obciążenie 
w  postaci prac nad projektem. Innym popularnym błędem 
jest bagatelizowanie konieczności posiadania szczegółowej 
wiedzy tematycznej, która jest wymagana dla dostarczania 
dokładnych danych lub wykonywania wymaganych recenzji 
czy aprobat. Te przeoczenia mogą być przeszkodą na drodze 
do sukcesu projektu, tak więc zadania dla osób pracujących 
nad projektem powinny być prawidłowo zaplanowane i przy-
dzielone.

2. Należy odpowiednio wcześnie 
przygotować osoby zaangażowane 
w projekt do współpracy 
Ważne jest, aby pomiędzy osobami zaangażowanymi w pro-
jekt istniały dobre relacje w pracy. Zaleca się poświecenie cza-
su na początku projektu, aby ustanowi

 solidne podstawy współpracy, oparte na praktykach ety-
ki biznesu. Zawsze zaleca się organizowanie spotkań na żywo 
zamiast urządzania wideokonferencji czy korzystania z  ko-
munikatorów internetowych. Ważne jest przedyskutowanie 
interakcji pomiędzy grupami oraz zdefiniowanie granic za-

Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
integracja systemów, automatyka 
procesowa

Aby zapewnić, że cele projektu 
będą mogły być spełnione, przed 
realizacją dużego projektu zaleca 
się ocenę przydziału zadań dla 
wszystkich osób zaangażowanych.
Regularne angażowanie starszego 
personelu kierowniczego pokazuje 
jego wkład do odpowiedzialności za 
projekt.
Współpraca partnerska z grupą 
profesjonalistów oraz zdefiniowany 
i zakwalifikowany proces wdrożenia 
mogą decydować o sukcesie 
projektu.
Wspólnymi atrybutami udanych 
projektów są akceptacja 
i przestrzeganie odpowiedzialności 
przez wszystkie osoby 
zaangażowane.

 DO ROZWAŻENIA
Czy w Waszej firmie osoby 
zaangażowane w projekt integracji 
systemów są odpowiedzialne za 
dostarczanie odpowiednich danych 
oraz informacji potrzebnych do 
posuwania projektu naprzód?
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kresu obowiązków. Należy zdefiniować oczekiwania sposo-
bów obsługiwania zapytań, próśb, przedłożeń, ostatecznych 
terminów oraz żądań spoza zakresu. Wszystko jest łatwe, gdy 
projekt mieści się w granicach budżetu i jest realizowany zgod-
nie z harmonogramem. Gdy jednak zbliżają się ostateczne ter-
miny, a stawki są wysokie, to zawsze lepiej jest wiedzieć, jak 
współpracować w celu rozwiązywania problemów i rozwiewa-
nia obaw, zanim dojdzie do bardzo stresującej sytuacji. Wszy-
scy zaangażowani powinni komunikować swoje oczekiwania, 
aby zapewnić, że każdy je rozumie.

3. Należy często żądać opinii
Należy akceptować opinie osób zaangażowanych w  projekt 
jako ważny aspekt ciągłego doskonalenia. Oznacza to, że 
wszystkie te osoby powinny zostawić swoje ego za drzwiami, 
zachować skromność i  prosić o  bezpośrednie oraz uczciwe 
opinie. Pozytywna opinia jest czymś świetnym, ale jedynym 
sposobem na doskonalenie jest zdefiniowanie negatywnych 
aspektów. To jest jednak kij, który ma dwa końce. Tak więc 
zarówno klient, jak i wykonawca powinni prowadzić otwartą 
dyskusję, ponieważ obydwaj są za coś odpowiedzialni w spra-
wie projektu. W  zależności od wielkości projektu mogą być 
wykonywane regularnie weryfikacje po osiągnięciu kamieni 
milowych. Wszystkie problemy i działania powinny być publi-
kowane i weryfikowane na każdym spotkaniu ewaluacyjnym 
(feedback session).

4. Należy angażować kierownictwo firmy
Regularne angażowanie starszego personelu kierowniczego 
firmy pokazuje wkład w odpowiedzialność za projekt. To kul-
tywuje politykę otwartych drzwi, która pomaga wyjaśniać bie-
żące napotykane problemy oraz przekazuje głównym osobom 

Elektrociepłownia DTE wybrała rozproszony system Simatics PCS 7 
firmy Siemens do zmodernizowania swojego systemu sterowania. 
W nowym systemie wykorzystano sterowniki redundantne AS400H do 
sterowania procesem spalania gazu (niebieskie We/Wy) oraz zarządzania 
bezpieczeństwem procesu i sterowania palnikami (żółte We/Wy). System 
wykorzystuje nowe szafy sterownicze, wykonane przez firmę Cross 
Company.  Źródło: Cross Company/Siemens.

Autor: Josh Dalzell, Cross Company

Dyrekcja elektrociepłowni gazowej DTE w Calvert 
City (DTECC) w stanie Kentucky (USA) podjęła trzy 
lata temu decyzję o modernizacji przestarzałego 

systemu sterowania APACS Process Suite firmy Siemens. 
Przez 15 lat APACS, rozproszony system sterowania (DCS), 
był niezawodnym i wygodnym systemem, służącym do 
utrzymywania funkcjonalności operacyjnej elektrociepłowni 
produkującej energię elektryczną, parę i sprężone powietrze 
przez 24 godziny na dobę. Jednak żywotność sprzętu systemu 
APACS zbliżała się ku końcowi z powodu coraz większego 
braku nowych i używanych części zamiennych oraz braku 
wsparcia dla interfejsu operatorskiego (HMI) i sprzętu.

Firma Cross Company, będąca autoryzowanym dostawcą 
systemu sterowania procesami przemysłowymi PCS7 firmy 
Siemens, zyskała zaufanie dyrekcji elektrociepłowni DTECC, 
wdrażając bezproblemowo przejście systemu sterowania 
w tym obiekcie na APACS OS. W DTECC przeanalizowano 

potrzeby i problemy zakładu, sformułowano pytania i wybrano 
firmę Cross Company na dostawcę usługi migracji systemu 
sterowania z APACS DCS na pełny system PCS 7 firmy 
Siemens.

Główne wyzwania związane z modernizacją 
systemu sterowania
Przy dokonywaniu każdej zmiany i modernizacji 
przemysłowego systemu sterowania, nawet przy 
przechodzeniu na nowoczesny system, zawsze będą problemy 
z realizacją. Na początku istnieje obawa o skutki takiej 
zmiany. Jeśli nie jesteśmy pewni, co może się zdarzyć – czy 
coś dobrego, czy złego – możemy się obawiać, że zadanie 
będzie przerastać nasze siły. Ta obawa może spowodować, że 
będziemy unikać zmiany i zaprzeczać samym sobie, że istnieje 
problem, którego rozwiązanie wymaga wprowadzenia zmiany. 
W opisywanym konkretnym przypadku elektrociepłowni 
DTECC i migracji jej systemu sterowania wyzwania dotyczące 
modernizacji systemu sterowania były następujące:

STUDIUM PRZYPADKU: migracja systemu DCS



Integratorzy systemów automatyki 2022/2023
DODATEK SPECJALNY

4  III kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl

decyzyjnym informacje z pierwszej ręki. Te spotkania powin-
ny być w większym stopniu strategiczne niż taktyczne. Należy 
zidentyfikować przeszkody na drodze lub pozycje w metodzie 
ścieżki krytycznej (critical path method), jednak utrzymy-
wać tematy na takim poziomie, aby każdy mógł uczestniczyć 
w  dyskusji. Nie pozwalać, aby rozmowy zanadto koncen-
trowały się na szczegółach, co mogłoby sprawić, że dyrekcja 
straci zainteresowanie. Spotkania przeglądowe projektu nie 
powinny być standardowymi zebraniami, organizowanymi 
co tydzień lub dwa tygodnie. Należy wyznaczyć osobny czas 
na przegląd kluczowych problemów, aby zarząd firmy był cały 
czas świadom statusu projektu.

5. Należy egzekwować odpowiedzialność 
osób zaangażowanych w projekt
Osoby zaangażowane w projekt powinny być odpowiedzialne 
za dostarczanie odnośnych danych i/lub informacji potrzeb-
nych do posuwania projektu naprzód. Zawsze należy określać 
konkretne, ostateczne terminy dostarczania danych/informacji 
oraz nie pozwalać na podawanie terminów ogólnych. Jeśli ja-
kieś pozycje projektu zostaną opóźnione, oznacza to, że opóź-
nione będą też pozycje następujące po nich. Wszystkie elemen-
ty dostarczane oraz ostateczne terminy dostarczenia powinny 
być sprawdzane na każdym zebraniu, aby zapewnić, że każdy 
w  pełni rozumie i  akceptuje swój zakres odpowiedzialności. 
Kolektywna synergia oraz wkład ze strony wszystkich osób za-
angażowanych przyniesie w wyniku sukces projektu.

6. Należy stosować sprawdzone procesy 
realizacji projektu
Współpraca partnerska z grupą specjalistów przy zdefiniowa-
nym i  zakwalifikowanym procesie wdrażania może zaważyć 
na sukcesie projektu. Nie należy pozwolić, aby do projektu 
wkradły się jakieś osobne podejścia lub niesprawdzone strate-

•  Elektrociepłownia DTECC dostarcza media przemysłowe 
dla pewnej liczby fabryk chemicznych w okolicy. Media te 
to: energia elektryczna, wytwarzana w turbogeneratorach 
zasilanych gazem ziemnym, zmiękczona woda, para 
technologiczna i sprężone powietrze. Jeśli jej klienci 
wymagają stałych dostaw mediów, to jak zrealizować 
modernizację systemu sterowania przy minimalnym 
czasie przestoju, tak aby zminimalizować straty finansowe 
zarówno dla samej elektrociepłowni, jak i jej klientów? 
System APACS nie posiada narzędzia umożliwiającego 
bezpośrednią migrację na PCS 7.

•  System APACS OS zasadniczo wykorzystuje komputerowy 
system sterowania procesami technologicznymi i produkcji 
(SCADA) Siemens WinCC. Jest on skonfigurowany za 
pomocą narzędzia innej firmy i baza danych projektu jest 
zabezpieczona przed zapisem.

•  Początkową wersją systemu była PCS 7 9.0, jednak miała 
ona początkowe problemy z biblioteką redundancji, tak więc 
podczas wdrażania dokonano migracji na wersję 9.0 SP1.

•  W konsekwencji tego były problemy z instalowaniem 
biblioteki Modbus (metoda wykorzystywana do szeregowej 
transmisji danych pomiędzy urządzeniami elektronicznymi) 
w systemie PCS 7 V9.0 SP1

Potęga współpracy z firmą zajmującą się 
integracją systemów
Sieć talentów Braintrust jest potężnym zasobem i zespół 
profesjonalistów z firmy Cross Company miał już 
doświadczenie z podobnymi zmianami systemów sterowania. 
Elektrociepłownia DTECC miała już ustanowione dobre 
relacje partnerskie z Cross Company, tak więc przedstawiciele 
obydwu firm mogli przedyskutować wsparcie dla 

poprzedniego systemu sterowania oraz projekt modernizacji 
DCS.

Ponadto pracownicy firmy Cross od długiego czasu 
przebywali po kilka godzin w elektrociepłowni w celu 
zapewnienia ciągłego wsparcia technicznego oraz 
dokonywania ulepszeń. DTECC dzięki tej sprawdzonej 
w praktyce współpracy zaufała firmie Cross i przedyskutowała 
z nią swoje obawy oraz sposoby znalezienia uzasadnionych 
i uzgodnionych rozwiązań.

Planowanie przezwycięża przeszkody
Identyfikacja kluczowych problemów jest ważną częścią 
procesu rozwiązywania problemów, jednak po ich 
wyznaczeniu równie ważne jest wyznaczenie następnego 
kierunku działania. Elektrociepłownia DTECC zorganizowała 
burzę mózgów z inżynierami Cross w celu wspólnego 
zrozumienia celu procesu modernizacji systemu sterowania, 
przeanalizowania potencjalnych rozwiązań lub kombinacji 
rozwiązań, oceny tych opcji i uzgodnienia ewentualności oraz 
przyszłych recenzji.

Na papierze wszystko może wyglądać inaczej niż 
w rzeczywistości, tak więc inżynierowie firmy Cross zastosowali 
połączenie planowania i rozwiązywania problemów 
sytuacyjnych do osiągnięcia tego celu w ustalonych ramach 
czasowych.
•  Po przedyskutowaniu wszystkich możliwych opcji 

zaplanowano „czarną fabrykę” (fabrykę, w której 
całkowicie wyłączono zasilanie) na okres trzech dni. 
Aby zminimalizować problemy czy komplikacje podczas 
wyłączenia elektrociepłowni i przyśpieszyć instalowanie 
nowego systemu, inżynierowie z firmy Cross zaplanowali 
migrację, wyposażyli wszystkie niezbędne szafy sterownicze 

 
Dokładne pilnowanie budżetu oraz harmonogramu 
jest kluczem do sukcesu, jednak nie wystarczy do 
zapewnienia, że projekt okaże się sukcesem w oczach 
klienta. Zarządzanie satysfakcją klienta może być 
największym wyzwaniem przy zarządzaniu projektem 
integracji systemów.
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gie. Przecieranie nowej drogi lub „odkrywanie Ameryki” skut-
kuje jedynie wprowadzaniem pewnego stopnia niepewności 
do wyniku prac. Jedynym sposobem przewidywania przyszło-
ści jest rozumienie przeszłości. Gdy harmonogramy stają się 
napięte, to większość ludzi zaczyna poszukiwać dróg na skró-
ty. Należy koniecznie w pełni ocenić wpływ lub potencjalny 
wpływ wszystkich działań i zaufać sprawdzonemu procesowi, 
prowadzącemu do sukcesu.

7. Należy szczerze przyznawać się do 
błędów
Pomyłki będą się zdarzać, jednak bardzo ważne jest, aby być 
uczciwym i  przyznawać się do błędów, znajdować sposoby 
ich poprawiania i  opracowywać rozwiązania, które zapobie-
gną powtórzeniu się tych błędów. Szczera, uczciwa i otwarta 
komunikacja z osobami zaangażowanymi w projekt jest naj-
lepszą polityką. Zawsze należy działać w najlepszym interesie 
klienta i dawać dobry przykład.

8. Należy być wytrwałym i otwartym
Wspólnymi atrybutami udanych projektów są: akceptacja 
i przestrzeganie odpowiedzialności przez osoby zaangażowa-

ne. Projekty, które odniosły sukces, miały trudności w swoich 
cyklach życia. Wytrwała praca i przezwyciężanie tych proble-
mów ustanawiają jednak pewien poziom zaufania oraz zrozu-
mienia, który buduje zdrowe relacje. Otwarta kultura stałych 
ulepszeń i poświęcenia się dla sukcesu są kluczowe dla ufor-
mowania bliskiego partnerstwa.

Zaangażowanie się w  te relacje oznacza, że rozwiązania 
uczciwych praktyk są identyfikowane razem, a decyzje podej-
mowane nie tylko przez jedną stronę. Dobrym pomysłem jest 
utrzymywanie zaangażowania personelu kierowniczego firm, 
ponieważ to utrwala ich wkład w projekt. Należy koniecznie 
komunikować otwarcie i  uczciwie swoje realistyczne ocze-
kiwania, jednocześnie stosując się do najbardziej etycznych 
praktyk biznesowych. Postępowanie w ten sposób na pewno 
przyniesie projektowi sukces.

Robbie Peoples, menedżer ds. integracji 
systemów w firmie Cross Co.

Artykuł ten oryginalnie pojawił się 
na stronie internetowej firmy Cross Co. 

� n

w ponad 2500 punktów We/Wy (w przybliżeniu) oraz 
zastosowali krosowanie elektroniczne, które zastąpiło 
mapowaniem cyfrowym ręczne krosowanie sygnałów za 
pomocą oprzewodowania obiektowego. 

•  Dokonano migracji projektu WinCC poprzez opracowanie 
nowego projektu OS, kopiowanie grafiki i wykorzystanie 
funkcjonalności importu/eksportu do przeniesienia 
konfiguracji alarmów, znaczników, skryptów itp. do nowego 
projektu OS.

•  Logika APACS była programowana ręcznie dla wszystkich 
początkowych wdrożeń. Po zakończonych sukcesem 
wdrożeniach wykorzystano funkcje: bulk engineering, 
kopiuj/wklej oraz Process Object View do replikacji kodu 
do wszystkich duplikowanych jednostek.

•  Specjaliści ds. wsparcia technicznego z firmy Siemens 
mogli zrealizować ręczne obejście problemu z wersją 
biblioteki redundancji aż do chwili, gdy opracowano 
trwałe rozwiązanie problemu w postaci aktualizacji 
oprogramowania.

•  Problem z instalacją biblioteki Modbus rozwiązano po 
zakończeniu etapów ręcznych.

Wnioski końcowe
W obecnych czasach zmiany są nieuniknione, jednak sposób, 
w jaki reagujemy na zmiany, może wyznaczyć drogę naszego 
postępowania oraz miejsce, w którym je kończymy. Możemy 
wybrać zignorowanie problemu w nadziei, że on przeminie, 
jednak historia pokazuje nam, że takie podejście do zmian 
stawia nas przed koniecznością reagowania na sytuację 
(tj. sprzątania bałaganu) zamiast reagowania na nie (tj. 
podejmowania działań proaktywnych).
Migracja systemu sterowania na PCS 7 pozwoliła na 

sterowanie pracą elektrociepłowni DTECC za pomocą 
współczesnego, najnowszego i dobrze wspieranego 
systemu, posiadającego wyraźne i niezawodne możliwości 
modernizacji w celu przyszłej rozbudowy. Ponieważ 
czas płynie, DTECC będzie nadal współpracowała ze 
swoimi zaufanymi partnerami od integracji systemów 

w celu maksymalizacji zarządzania czasem i minimalizacji 
kosztów produkcji. System APACS DOCS był produktem 
niezawodnym, jednak zachęca się te firmy, które jeszcze nie 
dokonywały migracji, do konsultacji ze specjalistami, tak 
aby firmy te utrzymały swoje znaczenie w branży, pozostały 
w granicach krzywej możliwości produkcyjnych PPC 
(production-possibility-curve) oraz rozumiały wartość, jaką 
może dać nowoczesny system.

Elektrownia DTE Calvert City jest częścią grupy firm 
DTE Energy P&I. Grupa ta dostarcza produkty i usługi 
dla zużywających duże ilości energii obiektów: zakładów 
przemysłowych, centrów handlowych oraz instytucji w całej 
Ameryce Północnej.

Josh Dalzell jest inżynierem integracji systemów w dziale 
Process Control Integration firmy Cross Company.

 
Identyfikacja kluczowych problemów jest 
ważną częścią procesu rozwiązywania 
problemów, jednak po ich wyznaczeniu równie 
ważne jest wyznaczenie następnego kierunku 
działania.
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gramowania jest ważna dla integracji systemów. W otwartej ar-
chitekturze oprogramowania, wykorzystującej schemat klient-
-serwer, aplikacja klienta wyświetla dane z aplikacji serwera.

Opracowana przez organizację OPC Foundation techno-
logia OPC-UA (OLE for process control-unified architecture), 
czyli uniwersalny standard wymiany danych w  zakładach 
przemysłowych, została stworzona w celu uproszczenia prze-
glądania oraz wymiany danych w czasie rzeczywistym, w tym 
historycznych. OPC-UA daje integratorom systemów więcej 
elastyczności przy integrowaniu różnych systemów w pożąda-
nej konfiguracji. Integratorzy nie muszą być już przywiązani 
do specyficznej konfiguracji przez technologię zastrzeżoną dla 
jakiejś firmy. Standard OPC-UA koncentruje się na interope-
racyjności i jest przeznaczony do łączenia ze sobą w sieci wielu 
urządzeń w celu stworzenia „mostu” łączącego starsze urzą-
dzenia istniejące w zakładach przemysłowych z urządzeniami 
nowymi.

2. Procesowa baza danych
Zasadniczo istnieją trzy główne komponenty bazy danych: 
jedna lub więcej tabel dla danych, język zapytań (np. SQL) 
oraz formularze do wyświetlania lub wprowadzania danych. 
Istnieją też komponenty dodatkowe, takie jak dopasowane do 
użytkownika widoki stron danych oraz narzędzia do raporto-
wania. Ponadto istnieją relacyjne bazy danych, które są zbiora-
mi pozycji danych. Te pozycje są organizowane jako zbiór for-
malnie opisanych tabel, a dostęp do danych z tych tabel może 
być uzyskany na wiele sposobów bez potrzeby reorganizowa-
nia tabel danych. System zarządzania bazą danych (database 
management system – DBMS) zbiera powiązane ze sobą pliki 
i programy, co pozwala użytkownikom na dostęp do tych pli-
ków oraz ich modyfikowanie. Istnieje efektywny sposób mo-
dyfikowania, przechowywania i odzyskiwania informacji. Do 
komunikowania się z systemem DBMS jest wykorzystywany 
język zapytań, taki jak SQL.

I
ntegracja systemu sterowania jest podstawą współczesnej 
automatyki przemysłowej. Osoby zajmujące się zawodo-
wo automatyką, które dysponują zaledwie podstawową 
wiedzą na temat integracji systemów, zdają sobie sprawę 
i rozumieją, że obecnie kończy się czas dla systemów od-

izolowanych. W rzeczywistości integratorzy systemów dostar-
czają swoim klientom maksymalną wartość dzięki tworzeniu 
nowych systemów automatyki na podstawie parametrów 
projektu integracji, zamiast bycia zmuszonymi do opracowy-
wania jakiegoś szczególnego systemu zastrzeżonego według 
specyficznych wymagań.

Przy integracji różnych systemów sterowania w przemyśle 
znaczenie ma pięć czynników:

1. Infrastruktura oprogramowania.
2. Procesowe bazy danych.
3. Interfejsy operatorskie.
4. Zarządzanie alarmami.
5. Bezpieczeństwo w sieci.
Każdy z  tych czynników odgrywa swoją kluczową rolę. 

W dalszej kolejności przyjrzymy im się bardziej szczegółowo.

1. Infrastruktura oprogramowania
Nowoczesny system automatyki wymaga nieco więcej niż tyl-
ko funkcji konfigurowania i monitorowania. Muszą być z nim 
także zintegrowane aplikacje i dlatego też infrastruktura opro-

 
Integratorzy systemów dostarczają swoim klientom 
maksymalną wartość dzięki tworzeniu nowych 
systemów automatyki na podstawie parametrów 
projektu integracji, zamiast bycia zmuszonymi do 
opracowywania jakiegoś szczególnego systemu 
zastrzeżonego według specyficznych wymagań.

Przy rozważaniu integracji systemu sterowania w zakładzie przemysłowym musimy wziąć pod 
uwagę kilka czynników, takich jak: infrastruktura oprogramowania, procesowe bazy danych, 
interfejsy operatorskie, zarządzanie alarmami oraz bezpieczeństwo w sieci.

Pięć kluczowych  
czynników integracji  
przemysłowych systemów sterowania

Ali Awais Amin, Intech Process Automation
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3. Interfejs operatorski
Interfejs operatorski (human-machine interface, HMI) pozwa-
la operatorom monitorować stan kontrolowanego procesu 
(technologicznego/produkcji) oraz wydawać polecenia zmian 
w sterowaniu tym procesem. W sytuacjach awaryjnych może 
być on też wykorzystany do wymuszenia sterowania ręczne-
go, zastępującego sterowanie automatyczne. Podstawowymi 
aspektami konfiguracji HMI są: grafika, trend historyczny, 
alarmy, raporty oraz skrypty. Te funkcjonalności mogą być 
albo połączone w jednej aplikacji programowej, albo też udo-
stępnione jako kom\ponenty indywidualne w pakiecie opro-
gramowania.

4. Zarządzanie alarmami
Alarmy sygnalizują przekroczenie wartości granicznych para-
metrów, czyli wystąpienie warunków odbiegających od nor-
malnych w procesie. Służą one jako podstawowy środek alar-
mowania operatorów o  wystąpieniu sytuacji odbiegającej od 
normalnej w ich fabrykach. Praca fabryki wymaga, aby alarmy 
miały priorytety oraz były wysyłane stosownie do nieprawidło-
wości i na czas. Wtedy będą one skuteczne. Zarządzanie alarma-
mi jest kluczowe przy integrowaniu różnych systemów sterowa-
nia. Dlatego też systemy alarmowe muszą być projektowane tak, 
aby pomagały w identyfikacji kluczowych problemów.

5. Bezpieczeństwo w sieci
Zintegrowane systemy sterowania i  bezpieczeństwa (inte-
grated control and safety systems, ICSS) działają w złożonym 
środowisku w  przedsiębiorstwach, które w  coraz większym 
stopniu wymieniają informacje pomiędzy systemami biuro-
wymi a przemysłowymi. Ponadto systemy przemysłowe, które 
obejmują systemy sterowania procesami, systemy bezpieczeń-
stwa oraz programowalne sterowniki logiczne (PLC) do tej 
pory były oparte na dostępnych od ręki w handlu (commercial, 
off-the-shelf COTS) i technologiach takich jak Ethernet, TCP/
IP i Microsoft Windows, które realizowały funkcje zarówno 
krytyczne, jak i niekrytyczne. Jednak odizolowanie od świa-
ta zewnętrznego jest znacznie mniejsze. W  rzeczywistości 
w przypadku cyberwłamania potencjalny wypadek śmiertelny 
przy pracy, straty na produkcji, zanieczyszczenie środowiska 
czy zagrożenie bezpieczeństwa operacyjnego to dalece poważ-
niejsze konsekwencje niż utrata tajemnic handlowych firmy. 

Konsekwencje takich zdarzeń mogą wykraczać poza dane 
przedsiębiorstwo. Mogą też obejmować uszkodzenie infra-
struktury regionalnej czy państwowej. 

Dlatego też wymagana jest szczegółowa analiza cyber-
bezpieczeństwa oraz ocena cyberryzyka. Analizy te powinny 
obejmować szczegółowe specyfikacje, polityki i procedury dla 
zarządzania poprawkami do systemu operacyjnego (OS patch 
management), wdrażanie programów antywirusowych oraz 
procedury wykonywania kopii zapasowych i  przywracania 
danych.

Automatyka nie dotyczy tylko sterowania sprzętem w za-
kładzie przemysłowym. Obejmuje ona także wyższe poziomy 
sterowania – zarządzanie personelem, materiałami oraz sprzę-
tem we wszystkich obszarach produkcyjnych fabryki. Zwykle 
jest to realizowane przy wykorzystaniu dokumentowanych 
procedur oraz oprogramowania, które jest powszechnie znane 
jako warstwa systemu realizacji produkcji (MES). MES to sys-
tem sterowania przeznaczony do zarządzania i monitorowa-
nia realizacji ważnych zadań w fabryce. Wspiera on planowa-
nie i sterowania na całej drodze do produktu gotowego, co daje 
transparentność bardzo złożonym zadaniom produkcyjnym.

Międzynarodowy standard ISA-95 definiuje cztery kate-
gorie systemów przedsiębiorstwa i sterowania pod względem 
ich ról. Kategorie te są zorganizowane w modelu hierarchicz-
nym, w którym opisane są działania związane z każdą katego-
rią. Poniżej zilustrowano Hierarchiczny Model Funkcjonalny 
ISA-95. 
POZIOM 0  definiuje aktualne procesy fizyczne.
POZIOM 1  definiuje działania związane z  czujnikami oraz 

manipulowaniem procesami fizycznymi.
POZIOM 2  definiuje działania związane z monitorowaniem 

oraz sterowaniem procesami fizycznymi. Sys-
temy te są typowo wdrożone w  sterownikach 
PLC oraz rozproszonych systemach sterowania 
(DCS).

POZIOM 3  to działania zwykle zautomatyzowane za pomo-
cą systemu MES, który działa także jako warstwa 
interfejsu pomiędzy warstwą sterowania (Po-
ziom 2) a warstwą systemu planowania zasobów 
przedsiębiorstwa ERP (Poziom 4).

POZIOM 4  definiuje działania związane z biznesem – zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym. Jest 
nazywany Planowaniem i  Logistyką Biznesu. 
Działania na Poziomie 4 są zautomatyzowane za 
pomocą systemów ERP.

Ali Awais Amin
inżynier ds. projektowania i aplikacji 
w firmie Intech Process Automation. 

� n

 
Automatyka nie dotyczy tylko sterowania sprzętem 
w zakładzie przemysłowym. Obejmuje ona także 
wyższe poziomy sterowania – zarządzanie personelem, 
materiałami oraz sprzętem we wszystkich obszarach 
produkcyjnych fabryki.
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P
raca ma bardzo duże znaczenie w  naszym życiu. 
Pracy poświęcamy znaczną część naszego produk-
tywnego czasu. Dla wielu z nas wykonywana praca 
decyduje o  tym, kim jesteśmy. Na poziomie firm, 
miast i państw praca generuje i definiuje naszą war-

tość ekonomiczną. Jednak pandemia COVID-19 stworzyła 
bardzo duże problemy dla naszej rutynowej pracy. Wywróciła 
ona do góry nogami całe pojęcie pracy. Obecnie trwające po-
nowne otwieranie się gospodarki po pandemii wydaje się im-
pulsem dla wielu sektorów oraz kolejnym zestawem wyzwań 
i okazji dla integratorów systemów i ich klientów.

W tym artykule zajmiemy się bliżej takimi tematami jak:
• praca wykonywana przez integratorów systemów,
• miejsce i czas pracy integratorów systemów.

Praca wykonywana przez integratorów 
systemów
O pracy wykonywanej przez integratorów systemów decydu-
ją potrzeby ich klientów (użytkowników końcowych z branży 
przemysłu i produkcji). Firmy te chcą:

• pozostać konkurencyjnymi,
•  zwiększyć swoją elastyczność w reagowaniu na potrze-

by rynku,
•  spełniać wymagania określane zmieniającymi się prze-

pisami.

Pandemia mogła do tego dodać takie czynniki jak:
•  zmniejszenie zagęszczenia pracowników w  hali pro-

dukcyjnej (aby zmniejszyć możliwość zarażenia koro-
nawirusem),

• zdalny monitoring,
•  pilna potrzeba podejmowania działań w odpowiedzi na 

cyberzagrożenia.
Dawno temu integratorzy systemów mieli do dyspozycji 

niewielu producentów sprzętu i  oprogramowania. Obecnie 
mają oni znacznie więcej opcji technologii do wyboru, co po-
zwala im dostarczać klientom zwiększony zakres rozwiązań. 
To spowodowało zróżnicowanie na rynku integratorów syste-
mów.

Pandemia podkreśliła słabe punkty w przemyśle, w  tym 
nasze łańcuchy dostaw. Przenoszenie na teren własnego pań-
stwa działalności prowadzonej poprzednio w innym kraju (re-
shoring), umieszczanie przez firmy niektórych swoich opera-
cji w pobliżu miejsca sprzedaży produktów końcowych (near/
local sourcing), zrównoważony rozwój oraz dbanie o  interes 
własnego państwa wydają się obecnie zyskiwać zwolenników. 
Automatyka jest koniecznością, aby uczynić to ekonomicznie 
opłacalnym. Obecne braki na rynku pracy stają się bodźcem 
dla firm produkcyjnych do instalowania lub rozbudowywania 
automatyki w  swoich zakładach i  realizowanych procesach. 
Ponadto firmy z branży przemysłu produkcyjnego i proceso-
wego postrzegają transformację cyfrową jako nowy sposób 
uzyskania przewagi nad konkurencją. Co prawda wdrażanie 
transformacji cyfrowej jest realizowane szeroko i  obejmuje 
bardziej „miękkie” obszary, takie jak zarządzanie zmianami, 
jednak istnieje pewien ważny komponent technologiczny, 
w którym integratorzy systemów mogą odgrywać dominującą 
rolę.

Wszystko to napędza znaczący wzrost w projektach auto-
matyki. Firmy zajmujące się integracją systemów zatrudniają 
nowy personel, aby zaspokoić ten zwiększony popyt na pro-
jekty (patrz Rys.1). Wynajmują ludzi, aby spełniać naglące po-
trzeby, jednak planują też perspektywicznie: 21% responden-
tów ankiety organizacji CSIA (więcej informacji na jej temat 

Przyszłość dla integratorów systemów rysuje się w jasnych barwach, niezależnie od tego, czy 
pracują oni w biurze, czy zdalnie.

Przyszłość pracy integratorów 
systemów

Jose M. Rivera Stowarzyszenie Integratorów Systemów Sterowania

Rys.1. Firmy zajmujące się integracją systemów 
zatrudniają pracowników w celu spełnienia zwiększonego 
zapotrzebowania na projekty. 

Źródło: ankieta CSIA EZ Stats, maj 2021.

Jakie są obecnie Wasze plany zatrudniania nowych pracowników?

nie planujemy zmiany 
liczby pracowników
planujemy zwiększyć 
personel o 1 – 5%
planujemy zwiększyć 
personel o 6 – 10% 
planujemy zwiększyć 
personel o 11 – 15% 
planujemy zwiększyć 
personel o ponad 15% 
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Wielu z nas było świadkami wdrożenia boksów 
biurowych (wraz ze wszystkimi śmiesznymi  
rzeczami przedstawionymi w komiksach o Dilbercie 
autorstwa Scotta Adamsa) oraz przejścia na biuro 
typu open space.

– Jose M. Rivera

Rys.2. Firmy zajmujące się integracją systemów zatrudniają pracowników w celu 
spełnienia swoich naglących potrzeb, jednak także planują perspektywicznie. 

Źródło: ankieta CSIA EZ Stats, maj 2021.

na końcu artykułu) odpowiedziało, że poszukuje pracowni-
ków do obsługi nowych wymagań (patrz Rys. 2).

Miejsce i czas pracy integratorów 
systemów
Wielu z  nas było świadkami wdrożenia boksów biurowych 
(wraz ze wszystkimi śmiesznymi rzeczami przedstawiony-
mi w komiksach o Dilbercie autorstwa Scotta Adamsa) oraz 
przejścia na biuro typu open space. To ostatnie stało się praw-
dopodobnie ofiarą pandemii. Część z nas pewnie przypomi-
na sobie czasy, gdy w pracy mężczyźni musieli nosić garnitur 
i krawat, a palenie w biurze było akceptowane. Wprowadze-
nie komputerów PC, e-maili oraz Internetu reprezentowało 
nie tylko nową technologię, ale także od nowa zdefiniowały 
sposób wykonywania pracy. Laptop i sieć Wi-Fi w mieszkaniu 
oznaczały, że pracę można było wykonywać poza biurem. Ela-
styczny czas pracy wprowadzono nie tak dawno temu, prze-
łamując sztywny czas od poniedziałku do piątku od godziny 
8 (lub 9) do 17.

Układ biura wynikał z  różnych celów firm. Dla jednych 
celem wprowadzenia biura otwartego była lepsza i  bardziej 
spontaniczna współpraca pomiędzy ludźmi. Dla innych waż-
na była elastyczność (np. przestrzeń, którą można wykorzy-
stać do różnych celów, dostosowanie jej do zmieniających się 
wielkości zespołów pracowników). Układ biura, elastyczność 
godzin pracy oraz możliwość pracy zdalnej są postrzegane 
jako narzędzia rekrutacji i zatrzymywania pracowników w fir-
mach. „Rekrutować, rozwijać i zatrzymywać talenty” – było to 
głównym problemem dręczącym firmy zajmujące się integra-
cją systemów już na długo przed pandemią. Niektóre z głów-
nych takich firm opanowały już wcześnie koncepcje pracy 
zdalnej (eliminując potrzebę zatrudniania i relokacji nowych 
pracowników) oraz elastycznego czasu pracy.

Wirtualne biuro
Pandemia zmusiła wielu do pracy zdalnej niezależnie od tego, 
czy byli na to gotowi, czy nie. Technologia umożliwiająca pra-
cę zdalną była już od niedawna dostępna, natomiast pande-
mia przeniosła ją na inny poziom. Wraz z ponownym otwie-
raniem się gospodarki po pandemii integratorzy systemów 
zostali zmuszeni do zrewidowania swoich polityk (patrz Rys. 
3). Gdy CSIA przeprowadziła ankietę wśród swoich członków 
w kwietniu 2021, dowiedzieliśmy się, że mało z nich było go-

Rys. 3. Strategie rekrutacji pracowników w firmach zajmujących się integracją 
systemów. Źródło: ankieta CSIA EZ Stats, maj 2021.

Jeśli planujecie zwiększyć wasz personel, 
jakie są tego przyczyny?

Która z wymienionych będzie Waszą strategią
posuwania się naprzód?

Potrzebujemy więcej ludzi o tych 
samych umiejętnościach, aby móc
zrealizować zwiększoną ilość prac

Praca głównie w biurze, jednak 
część pracy wykonywana zdalnie

Pracownik wybiera sobie lokalizację 
miejsca wykonywania pracy
Praca głównie wykonywana
zdalnie, jednak utrzymywane
jest stanowisko w biurze
100% praca zdalna

100% praca w biurze

Potrzebujemy ludzi o nowych
umiejętnościach, aby móc 
zrealizować zwiększone wymagania

Istnieją u nas o
bydwie potrzeby
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towych zupełnie zrezygnować z pracy w biurze. Większość in-
tegratorów systemów przewidywała większą elastyczność dla 
opcji zdalnych dla pracowników. Jedna rzecz jest wspólna, ale 
sprzeczna z intuicją dla większej liczby: to młodsze pokolenia 
pracowników pragną wrócić do biura (patrz rys.4).

Pytania, które pozostają i nadal oczekują na odpowiedź, 
to:

•  Czy, pozostając otwartymi na zasoby zdalne, firmy zaj-
mujące się integracją systemów będą w stanie rozwijać 
i kultywować wspólną kulturę firmy?

•  Czy otwartość na zasoby zdalne oraz braki utalentowa-
nych pracowników w USA spowodują, że firmy zajmu-
jące się integracją systemów staną się otwarte na pra-
cowników z innych krajów? Czy zostaną one mistrzami 
w  tworzeniu konsorcjów specyficznych dla projektu/
klienta w celu realizacji projektów globalnych?

Wnioski końcowe
Rok temu napisałem artykuł o  wyzwaniach stojących przed 
naszym przemysłem w środku pandemii. Co prawda pande-
mia jeszcze się nie zakończyła i wiele krajów się z nią zmaga, 
jednak perspektywy na przyszłość rysują się w  jaśniejszych 
barwach. Drastyczne ożywienie gospodarki USA stworzyło 

nowe wyzwania oraz zintensyfikowało poprzednie, w  tym 
związane z  rekrutacją pracowników. Ponieważ „wojna o  ta-
lenty” stała się intensywniejsza, integratorzy systemów muszą 
być na bieżąco z trwającymi zmianami w miejscu i czasie pra-
cy. Czołowe firmy z branży integracji systemów znajdą spo-
sób stworzenia przewagi nad konkurencją poprzez pożądany 
układ pracy z godną pozazdroszczenia kulturą firmy.

Jak powiedziałem w zeszłym roku, CSIA oraz branża in-
tegratorów systemów mają unikalną okazję do reinwencji. 
Z  tego, co zobaczyłem, reinwencja ta jest w  pełnym biegu. 
Przyszłość wygląda jasno dla branży integratorów systemów.

Jose M. Rivera od marca 2015 jest dyrektorem generalnym 
Stowarzyszenia Integratorów Systemów Sterowania (Control 

System Integrators Association, CSIA). W swojej pracy pomaga 
niezależnym integratorom systemów w tworzeniu lepszych 

firm poprzez adopcję wytycznych Stowarzyszenia na temat 
najlepszych praktyk. Jego globalna kariera w automatyce 

przemysłowej obejmuje pracę w takich firmach jak Emerson 
Electric, Schneider Electric i Siemens. Pracował on w sześciu 

krajach, najczęściej na stanowiskach kierowniczych regional-
nych i globalnych.

� n

O Stowarzyszeniu CSIA
CSIA jest światową organizacją typu non-profit, której misją jest 
rozwijanie praktyk integracji systemów sterowania w celu przyniesienia 
korzyści członkom Stowarzyszenia oraz ich klientom. CSIA skupia ponad 
400 firm członkowskich z branży integracji systemów oraz 100 firm z 27 
krajów będących producentami sprzętu i oprogramowania. CSIA jest 
partnerem CFE Media ds. treści.

Rys.4. Preferencje pracowników co do lokalizacji miejsca pracy w zależności od 
wieku pracowników.  Źródło: ankieta CSIA EZ Stats, maj 2021.

 
Co prawda pandemia jeszcze się nie 
zakończyła i wiele krajów się z nią zmaga, 
jednak perspektywy na przyszłość rysują 
się w jaśniejszych barwach.

– Jose M. Rivera

Preferencje lokalizacji miejsca wykonywania pracy: DOM czy BIURO w zależności od wieku pracowników

Generacja Z
(20 – 24 lata)

Millenialsi
(25 – 40 lat)

Generacja Baby 
Boomers (57 – 66+ lat)

Generacja X
(41 – 56 lat)

DOM BIURO



CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl  III kwartał 2022  11

Siemens

Cyfrowy bliźniak  
w firmie Wikpol umożliwia efektywniejsze 
projektowanie oraz wszechstronne 
testowanie pracy urządzeń w wymiarze 
mechaniki, automatyki i oprogramowania

C
yfrowy bliźniak (ang. digital twin), będący kom-
puterową reprezentacją przedmiotu występują-
cego w  prawdziwym świecie, pozwala firmom 
takim jak Wikpol – zajmującym się projekto-
waniem systemów produkcyjnych – oszczędzić 

czas oraz uzyskać efektywniejsze i bardziej funkcjonalne roz-
wiązania. Stworzony w  komputerze model ma odpowiadać 
rzeczywistemu obiektowi. Modelowanie zapewnia komfort 
praktycznie bezkosztowego testowania nowych wersji lub 
modyfikacji rozwiązań technicznych.

– Wdrażanie najnowszych osiągnięć techniki opartych na 
cyfrowych bliźniakach jest filarem założeń Przemysłu 4.0. Cy-
frowe projektowanie, następnie symulacja i  ostatecznie opty-
malizacja tworzonego produktu przyczyniają się do rozwoju 
technicznego przedsiębiorstw. Z  tego właśnie powodu zdecy-
dowaliśmy się na wykorzystanie rozwiązań z obszaru cyfrowe-
go bliźniaka dostarczanych przez Siemensa – mówi Jarosław 
Strug, główny automatyk programista w firmie Wikpol.

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu
Dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka powstające w Wik-
polu nowe rozwiązania poddawane są kompleksowym te-
stom. Przekłada się to na konkretne korzyści, jakie firma 
może zaoferować swoim odbiorcom. Wydajnie, precyzyjnie 

i niezawodnie pracujące urządzenia sprawiają, że klienci fir-
my Wikpol mogą dostarczać na rynek bardziej konkurencyj-
ne produkty.

– Cyfrowy bliźniak stanowi odpowiednik maszyny rze-
czywistej w stopniu pozwalającym na osiągnięcie wymaganej 
funkcjonalności. Jest wykorzystywany u nas zarówno na etapie 
projektowania, jak i w kolejnych fazach: produkcji, uruchamia-
nia i utrzymania ruchu. Szczególnie istotna w cyfrowym bliź-
niaku jest możliwość wirtualnego uruchomienia, podczas któ-
rego następuje weryfikacja zgodności działania z założeniami 
projektowymi – mówi Jarosław Strug.

Siemens odpowiadał za wstępne uruchomie-
nie cyfrowych bliźniaków w  firmie Wikpol. Dostar-

Wikpol jest firmą zajmującą się produkcją zrobotyzowanych linii paletyzacji, depaletyzacji 
i pakowania zbiorczego. Zastosowanie cyfrowego bliźniaka, czyli wirtualnego środowiska, 
w którym możliwe jest testowanie różnych scenariuszy pracy maszyn, przyczyniło się do 
usprawnienia procesów projektowania oraz do doskonalenia tworzonych rozwiązań. Metodę 
tę wykorzystano między innymi do opracowania projektu i przeprowadzenia symulacji działania 
elementów inteligentnego systemu transportu na linii produkcyjnej makaronu.

Wikpol Sp. z o.o. działa na rynku od 1991 roku. Jest to firma 
inżynierska specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych, 
w szczególności w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej 
klasy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii paletyzacji, 
depaletyzacji i pakowania zbiorczego. Systemy dostarczane przez 
Wikpol są zindywidualizowane – powstają na podstawie  pełnej 
analizy potrzeb klienta oraz specyfiki jego produkcji. Dzięki dużej 
wydajności, elastyczności i niezawodności znajdują zastosowanie w wielu 
różnorodnych branżach.  Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.wikpol.com.pl 

 
Stworzony w komputerze model ma odpowiadać rzeczywistemu obiektowi. 
Modelowanie zapewnia komfort praktycznie bezkosztowego testowania nowych 
wersji lub modyfikacji rozwiązań technicznych.

Studium przypadku: 
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czył także sprzęt i  oprogramowanie. W  ramach wdro-
żenia udostępniony został komputer IPC Siemens  
z oprogramowaniem TIA Portal, PLCSIM Advanced, SIMIT 
oraz Mechatronics Concept Designer. Siemens ma jeszcze 
w planach szczegółowe szkolenie inżynierów Wikpolu z wy-
branych obszarów niezbędnych do pracy.

– Wikpol jest naszym kluczowym klientem wykorzystują-
cym specjalne rozwiązania Siemensa. Ma odpowiednią wiedzę 
i zasoby wymagane do wprowadzania na rynek innowacyjnych 
produktów, przy których projektowaniu niezbędne jest wyko-
rzystywanie nowoczesnych narzędzi opartych na cyfrowych 
bliźniakach – mówią zgodnie Jakub Chojnacki i  Mariusz 
Waśkowicz, inżynierowie wspomagający tworzenie cyfrowe-
go bliźniaka w Siemensie.

Tego samego zdania jest opiekun handlowy Wikpol w fir-
mie Siemens Maciej Gryczewski:

– Zastosowanie technologii cyfrowego bliźniaka pozwoli 
naszemu partnerowi dostarczać lepiej dostosowane do potrzeb 
klienta systemy pakowania, paletyzacji i depaletyzacji. Powsta-
jące na podstawie analizy potrzeb i z uwzględnieniem specyfiki 
produkcji rozwiązania będą doskonalsze technicznie i  zopty-
malizowane pod względem wydajności wytwarzania i energo-
chłonności.

Zastosowanie cyfrowego bliźniaka 
w inteligentnym systemie transportu
Cyfrowy bliźniak został użyty między innymi do zaprojek-
towania transportera Intelligent Belt w  linii kompletacji to-
rebek. Wyzwaniem dla projektantów tego urządzenia było 
pakowanie kilku rodzajów asortymentu i zachowanie wyso-
kiej wydajności dochodzącej do 120 torebek makaronu na 
minutę.

– Projektowany transporter miał zapewniać ciągły odbiór 
produktu. Zawierał on dwa sprzężone synchronicznie pasy 
z  wagonikami, na których zamocowane zostały komory od-
biorcze. W pewnych okolicznościach, np. w razie nieprawidło-

wości podczas sterowania układem, istniało niebezpieczeństwo 
zderzenia się wagoników. Projektanci zdawali sobie sprawę, że 
przy dużej prędkości działania linii produkcyjnej ryzyko takie-
go zdarzenia było dość wysokie – wspomina Jarosław Strug.

Konieczne stało się zatem jak najdokładniejsze przetesto-
wanie sterowania jeszcze przed wdrożeniem projektowanej 
linii produkcyjnej. Testowanie miało na celu sprawdzenie, czy 
zastosowany układ będzie w pełni zabezpieczony przed nie-
pożądanymi zdarzeniami, a jednocześnie czy spełni wszelkie 
wymagania funkcjonalne i wydajnościowe. Proces symulacji 
polegał na stworzeniu modelu cyfrowego bliźniaka, a następ-
nie jego integracji z  programem sterującym. Kolejnym eta-
pem były testy programu sterującego i wprowadzanie korekt 
na bieżąco w układzie sterowania.

Do tego zadania wykorzystane zostały między innymi 
Mechatronics Concept Designer oparty na systemie NX, 
narzędzie SIMIT pozwalające na tworzenie symulacji tele-
gramów do napędów Simatic, wirtualny sterownik PLCSIM 
Advanced oraz TIA Portal – kompleksowe rozwiązanie do 
programowania PLC i HMI. 

– Dodatek SIMIT, zawierający zintegrowaną bibliotekę ob-
sługującą telegram 105, pozwolił nam na symulacje napędów 
V90. Dzięki niemu byliśmy w stanie testować kompletny pro-
gram sterujący, zawierający pełny hardware wraz z funkcjami 
technologicznymi. Pozwoliło nam to przenieść 1:1 przetestowa-
ny program z symulacji do fizycznego układu – mówi Jarosław 
Strug.

Korzyści z zastosowania metody  
digital twin
Wdrożenie cyfrowego bliźniaka w  firmie Wikpol pozwoliło 
inżynierom uniknąć błędów projektowych już na wczesnym 
etapie budowy maszyny. Pomocne okazało się zwłaszcza te-
stowanie pracy urządzenia w różnych scenariuszach.

– Niewątpliwą korzyścią była możliwość sprawdzenia 
mocno kolizyjnego układu w  środowisku wirtualnym. Symu-
lacja tego procesu zapewniła programistom komfort podczas 
testowania wielu wariantów sterowania. Nasi inżynierowie nie 
musieli się martwić o możliwe kolizje i ich następstwa w rze-
czywistości. Tym samym byli w  stanie wyeliminować poten-
cjalne koszty uszkodzonych elementów oraz czas potrzebny do 
przywrócenia układu do pracy. Ponadto skrócił się sumaryczny 
czas uruchomienia układu w zakładzie naszego klienta – mówi 
Jarosław Strug.

Dzięki dostępnej fizyce w środowisku symulacyjnym wie-
le czynników można było przewidzieć już w fazie symulacji. 
Informacja zwrotna dla działu konstrukcyjnego umożliwiła 
wprowadzenie zmian przed dopuszczeniem produktu do 
końcowych testów na fizycznym urządzeniu.

Z  punktu widzenia klienta końcowego korzyścią było 
otrzymanie maszyny, która została przetestowana w sposób 
optymalny jeszcze na etapie projektowania. W efekcie pozwo-
liło to na szybsze uruchomienie linii u klienta i rozpoczęcie 
produkcji.
� n

Siemens Sp. z o.o. – polska spółka regionalna globalnego koncernu 
Siemens AG, istniejąca od 1991 roku. Oferuje na polskim rynku 
rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze 
i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, 
instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, 
techniki i aparatury medycznej, transportu szynowego i drogowego, 
systemów zarządzania obiektami, infrastruktury komunalnej, 
specjalistycznej oraz efektywności energetycznej. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: www.siemens.pl 

 
Cyfrowy bliźniak stanowi odpowiednik maszyny 
rzeczywistej w stopniu pozwalającym na osiągnięcie 
wymaganej funkcjonalności. Jest wykorzystywany 
zarówno na etapie projektowania, jak i w kolejnych 
fazach: produkcji, uruchamiania i utrzymania ruchu. 
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Adrian Stodolny, Delta Automation

Studium przypadku: 

Wykorzystanie robotów  
i Przemysłu 4.0 
dla sukcesu integracji w firmie Geberit

P
rojekt ten zakładał budowę urządzenia, które po-
winno obsłużyć szeroką gamę produktową, około 
185 typów różnej geometrii wanien i  brodzików 
(prostokątne, kwadratowe, półokrągłe, okrągłe, 
wysokie, niskie). Podstawowym założeniem było 

to, że stanowisko powinno być łatwo przezbrajane. Z założe-
nia powinno ono wykonywać proces cięcia krawędzi produk-
tów, wiercenia otworów odpływowych, przelewowych, pod 
baterię oraz frezowanie powierzchni pod uszczelkę. Trzecim 
procesem wykorzystanym w aplikacji było szlifowanie tarczą 
wykonaną z papieru ściernego. Materiał, z jakiego wykonane 
są produkty, to kompozyt składający się z arkusza akrylu po 
termoformowaniu i  późniejszym zaaplikowaniu mieszanki 
składającej się z włókna szklanego, żywicy epoksydowej oraz 
wypełniacza. Kolejnym parametrem urządzenia była jego 
mała i zwarta obudowa (ograniczenie miejsca w hali), której 
konstrukcję stanowiła platforma samonośna, na której została 
zainstalowana uszczelniona i wentylowana kabina. W tej for-
mie cała maszyna jest mobilna i może zostać przetransporto-
wana w dowolne miejsce fabryki. 

Aby rozpocząć proces projektowania, konieczne było 
przeprowadzenie procesu tzw. inżynierii odwrotnej, czyli 

Jednym z ciekawszych projektów, jakie wykonała Delta Automation, było stanowisko do obróbki 
wanien i brodzików dla firmy Geberit. Był to mały projekt jak na skalę firmy, ale nad wyraz 
ambitny, ponieważ podczas realizacji tego projektu znalazło zastosowanie wiele technologii 
z dziedzin Przemysłu 4.0. Połączenie wielu technologii z różnych dziedzin zaowocowało wielkim 
sukcesem, rozwiązując wiele kluczowych problemów i dostarczając ciekawych rozwiązań, które 
stosowane są do tej pory w firmie.

 
Cały system został oparty na robocie 
Yaskawa GP180, który charakteryzuje 
się dużą precyzją, wysokim stopniem 
zabezpieczenia przed pyłami oraz bardzo 
wysoką niezawodnością. 
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skanowania całej gamy produktowej. W tym celu zakupiono 
i wykorzystano skaner 3D firmy Evatronix oraz oprogramo-
wanie do inżynierii odwrotnej GeomagicX. Bazując na aktu-
alnych modelach, możliwe było precyzyjne zaprojektowanie 
urządzenia w środowisku Inventor oraz przeprowadzanie sy-
mulacji 3D w oprogramowaniu przeznaczonym dla robotów 
przemysłowych Yaskawa, jakim jest środowisko MotoSim. 
Po weryfikacji całego układu przystąpiono do budowy części 
składowych stanowiska oraz testów podukładów. Istotną czę-
ścią projektu był odpowiedni dobór narzędzi oraz parametrów 
procesowych. Ostatecznie uzyskano spektakularny efekt: dla 
przykładu tarcza piły, która uprzednio wymieniana była raz na 

zmianę, po odpowiednim doborze narzędzia oraz dobraniu 
właściwych parametrów procesu obecnie wymieniana jest raz 
w miesiącu. Odpowiedni dobór narzędzi i parametrów proce-
sowych przyczynił się również do znacznej poprawy jakości 
produktów oraz braku konieczności wykańczania krawędzi 
po cięciu. 

Cały system został oparty na robocie Yaskawa GP180, któ-
ry charakteryzuje się dużą precyzją, wysokim stopniem zabez-
pieczenia przed pyłami oraz bardzo wysoką niezawodnością. 
Jednostka ta idealnie nadaje się do ciężkiej pracy. Dodatkowo 
w układzie robota wykorzystano obrotnik Yaskawa, na którym 
zainstalowano stół dwustronny do procesu obróbki. Z jednej 
strony stołu pracuje operator, który zakłada i ściąga produkty 
oraz usuwa obcięte ramki i inne elementy z procesu, a z dru-
giej pracuje robot. Konstrukcja stołu stanowi rdzeń rozwią-
zania, ponieważ jest on w pełni programowalny i ustawialny. 
Ogromną zaletą tego rozwiązania jest zupełny brak przezbra-
jania układu przez operatora. Stół jest na tyle uniwersalny, że 
niepotrzebne jest zastosowanie żadnych adapterów itp. ele-
mentów. Stół automatycznie się przezbraja po odczycie od-
powiedniego kodu RFID „zatopionego” wewnątrz materiału 
obrabianego, który znajduje się na stole obrotowym. Firma 

 
Realizując ten projekt, firma Delta Automation 
wdrożyła wszelkie procedury i standardy, jakie 
panują w branży Automotive. Dla przykładu projekt 
elektryczny został wykonany w ePlan. Wykonanie szafy 
elektrycznej również zostało przeprowadzone wg 
najwyższych wymogów i standardów.



CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl  III kwartał 2022  15

Firma Delta Automation Sp. z o.o. działa od 10 lat na rynku polskim i na całym świecie. Głównymi obszarami działalności spółki są: 
uruchomienia linii technologicznych (automatyka i robotyka) oraz budowa maszyn i linii technologicznych bazujących na robotach 
przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu. Ponadto firma zajmuje się drukiem 3D, skanowaniem 3D (inżynieria odwrotna), 
projektowaniem CAD, projektowaniem ePlan, programowaniem robotów przemysłowych i sterowników PLC. Spółka wywodzi się 
z branży Automotive, gdzie zrealizowała bardzo dużą liczbę projektów, a wszystkie zostały zakończone pełnym sukcesem. Od 2015 
roku spółka wchodzi w skład grupy DMA Automation Group, realizując w ten sposób projekty o znacznym wolumenie. 

Delta Automation wdrożyła to rozwiązanie kompleksowo dla 
tego urządzenia. 

Sporym problemem dla tego typu aplikacji są pyły gene-
rowane podczas procesów cięcia, frezowania i szlifowania. Ce-
lem eliminacji tego środowiska zostało opracowane unikalne 
rozwiązanie odciągów pyłów spod narzędzia. Narzędzia do-
datkowo wyposażone są w dysze na szybkozłączu, które odłą-
czają się automatycznie podczas procesu wymiany. Również 
sam układ wymiany narzędzia został zaprojektowany i wyko-
nany przez firmę Delta Automation. Do wykonania tego ukła-
du zastosowano technikę druku 3D. Na potrzeby tego projek-
tu przeprowadzono szereg prób i testów celem uzyskania jak 
największej siły ssącej układu – maksymalne zwiększenie jego 
sprawności. Proces prototypowania był bardzo czasochłonny 
i  na jego potrzeby wykonano bardzo dużą liczbę testowych 
wydruków 3D. Po kilku miesiącach uzyskano bardzo dobre 
efekty działania tego układu. Ponadto kabina została podłą-
czona do zbiorczego układu odciągowego specjalnym króć-
cem znajdującym się na jej szczycie.

Jako układ napędowy narzędzi zastosowano elektrowrze-
ciono TEKNOMOTOR z systemem automatycznej wymiany 
narzędzi. W  celu projektowym został opracowany również 
bank narzędzi, w którym przechowywane są narzędzia zabez-
pieczone przed zapyleniem, z  automatyczną przysłoną. Aby 
ułatwić serwis narzędzi, zostało zaprojektowane i wykonane 
stanowisko odkładcze, z którego operator może pobrać narzę-
dzie i je naprawić, przeczyścić lub wymienić na nowe. 

Dodatkowym elementem układu jest przenośnik rolkowy 
transportujący gotowe produkty w  strefę pakowania, który 
dostarczyła firma Delta Automation na życzenie klienta. Rolki 
wykonano ze specjalnego materiału niepowodującego uszko-
dzenia produktów. Przenośnik ten został wpięty w układ ste-
rowania kabiny.

Realizując ten projekt, firma Delta Automation wdro-
żyła wszelkie procedury i  standardy, jakie panują w  branży 
Automotive. Dla przykładu projekt elektryczny został wyko-
nany w ePlan. Wykonanie szafy elektrycznej również zostało 
przeprowadzone wg najwyższych wymogów i  standardów. 
Wszystkie opisane wyżej procesy, tj. skanowanie 3D, druk 3D, 
projektowanie mechaniczne, projektowanie ePlan, symula-
cja w MotoSim, dobór narzędzi i parametrów procesowych, 
wdrożenie RFID, budowa szafy elektrycznej, montaż stanowi-
ska i montaż CCTV zostały przeprowadzone przez pracowni-
ków Delta Automation. 

Cała maszyna została złożona oraz uruchomiona we wła-
snej hali celem przeprowadzenia testów i odbiorów wstępnych 
urządzenia. Skróciło to znacząco przestój fabryki, ponieważ 
dostarczono gotowe i przetestowane rozwiązanie. Całość zo-
stała przeniesiona do firmy Geberit na miejsce docelowe.

Film z realizacji przedsięwzięcia znajdziecie Państwo  
na stronie: https://www.delta-automation.com.pl/ 

zaawansowany-system-do-obrobki-kompozytow-dla-firmy-geberit/
n

https://www.delta-automation.com.pl/zaawansowany-system-do-obrobki-kompozytow-dla-firmy-geberit/
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polegało na rezygnacji z  procesów wchodzących w  zakres 
od opróżniania worków typu big bag do zapakowania worka 
500 g. Zaplanowano dalsze korzystanie z usług innej firmy. 
Niestety, przy takich założeniach główne problemy, m.in. 
nieregularna waga zasypanych woreczków i problemy zwią-
zane z transportem produktu pozostawały nierozwiązane. 

Wybór integratora systemu
Wykonaliśmy symulację zwrotu kosztów, z której wynikało, że 
powyższe ograniczenie wydłuży ROI (czas zwrotu z inwesty-
cji) o około 53%. Z tego też powodu podjęto decyzję o zreali-
zowaniu całości inwestycji. Na podstawie przekazanych nam 
opakowań wykonane zostały testy. W międzyczasie inwestor 
dokonał zmiany sposobu zamykania opakowań jednostko-
wych z  zakładki stanowiącej część opakowania na klejenie 
góry opakowania, a także modyfikacji wielkości dotychczaso-
wego woreczka o pojemności 500 g. W wyniku przedstawie-
nia najkorzystniejszych rozwiązań zostaliśmy zdefiniowani 
jako projektant całego systemu, a także dostawca rozwiązań 
od kartoniarki jednostkowej po paletyzację produktu. 

Po doprecyzowaniu wytycznych przystąpiliśmy do prac 
projektowych. Dostarczyliśmy inwestorowi kompletną spe-
cyfikację całej linii, a  także projekty wykonawcze dwóch 
kartoniarek jednostkowych, kartoniarki zbiorczej, umożli-
wiającej nakładanie dekli w karton, oraz systemu paletyzu-
jącego. Ponadto do akceptacji przedstawione zostały sche-
maty elektryczne, pneumatyczne i automatyki. 

Montaż w siedzibie inwestora
Jednocześnie, w  celu przyspieszenia realizacji, podjęliśmy 
wspólnie z  inwestorem decyzję o montażu systemu w jego 
siedzibie. Pozwoliło to na skrócenie czasu realizacji mniej 

Opis procesu przepakowywania
Proces polega na przepakowaniu produktu sypkiego z wor-
ka typu big bag do woreczka 500 g, a następnie umieszczenie 
opakowania w kartoniku jednostkowym i zbiorczym karto-
nie mieszczącym 5 kg. Tak przygotowany produkt trafia na 
paletę. Inwestor wymagał, aby całość procesu przepakowy-
wania odbywała się w sposób ciągły pomimo wymiany wor-
ków big bag, a wydajność wynosiła 40 opakowań na minutę. 

Z  informacji 
otrzymanych od in-
westora wynikało, że 
sam koszt przepako-
wywania produktu 
z worków typu big bag 
do opakowań 500 g 
stanowi znaczną część 
kosztu wytworzenia 
wyrobu gotowego do 
sprzedaży. Dodatko-
wo podsumowane 
zostały koszty zwią-
zane z  transportem 
produktu, a także ilość 
reklamacji wynikają-
cych z błędów w pako-
waniu. Na tej podsta-
wie określona została 
potrzeba robotyzacji 
konkretnego procesu. 
Inwestor zapropono-
wał częściową automa-
tyzację. Ograniczenie 

Duży koncern z branży spożywczej zgłosił się do naszej firmy w celu ustalenia możliwości  obniżenia kosztów 
produkcyjnych z zastosowaniem robotyzacji i automatyzacji. Przeprowadzona analiza wykazała, że 
znaczne środki inwestora przeznaczane są na procesy związane z przepakowywaniem jednego z produktów. 
Proces ten odbywał się w innej firmie. Inwestor początkowo planował przeprowadzenie automatyzacji 
w zakresie częściowego przepakowywania. Przedstawiliśmy koncepcję oraz kosztorys przedsięwzięcia zakresie 
częściowym i pełnym. Wspólnie z inwestorem podjęliśmy decyzję o kompleksowej realizacji projektu. 

Jak obniżyliśmy koszty 
produkcyjne z zastosowaniem
robotyzacji i automatyzacji 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym

NIXAL
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więcej o  miesiąc. W  trakcie montażu naszej części linii 
otrzymaliśmy informację o problemach z zachowaniem sta-
łego wymiaru wypełnionego woreczka. Różnice w wymiarze 
woreczka (± 10%) wynikały ze zmiennej w czasie granulacji 
produktu. Niestety, przy większej średnicy drobin produk-
tu wielkość opakowania foliowego przewyższała wielkość 
kartonika jednostkowego i  uniemożliwiała umieszczenie 
go w opakowaniu kartonowym. Na podstawie przekazanej 
informacji przygotowaliśmy prototyp rozwiązania proble-
mu, którego celem było określenie, w jaki sposób zachowa 
się opakowanie foliowe w przypadku zgniecenia i wciśnięcia 
go do kartonika. Po otrzymaniu zadowalających wyników 
wdrożono rozwiązanie do już zbudowanej kartoniarki. 

Na kolejny problem związany z  realizacją inwestycji 
nie trzeba było długo czekać. Proces polegający na usta-
wianiu pionowo kartoników jednostkowych stał się mniej 
powtarzalny. Okazało się, że ze względu na przesunięcie 
środka ciężkości kartonika, wynikającego z  wybrzuszenia 
w  miejscu okienka, dochodziło do przewrócenia produk-
tu. Problem został rozwiązany bez dodatkowych nakładów 
finansowych, jedynie na drodze zmian programowych 
prowadzących do zmniejszenia prędkości obracania karto-
ników. Nie był to jednak koniec konsekwencji zwiększenia 
wymiaru opakowań foliowych. Wybrzuszenie kartonika 
miało wpływ na dalszy etap procesu. Po zgrupowaniu 10 
szt. kartoników jednostkowych suma odchyłek wymiaru 
stanowiła około 9% wymiaru zakładanego! Doprowadzi-
ło to do problemów z  umieszczeniem pakietu w  kartonie. 
Nie otrzymaliśmy pozwolenia na zmianę wymiarów opa-
kowania zbiorczego, gdyż byłoby to niezgodne ze standar-
dem odbiorcy końcowego. W  tej sytuacji, podobnie jak 
przy pierwszym rozpatrywanym problemie, opracowaliśmy 
rozwiązanie polegające na modyfikacji ruchów roboczych 
robota w celu dociśnięcia pakietów w kartonie zbiorczym. 
Dzięki szybkiej reakcji naszego zespołu, a także świetnej ko-
munikacji z inwestorem udało się rozwiązać problem. Dal-
szy proces produkcyjny odbywał się bez komplikacji.

Czas wdrożenia realizacji
Całość realizacji wraz z  poprawkami zajęła naszej firmie 
54 tygodnie. Cały okres został podzielony na poszczególne 
etapy:

•  projekt techniczny – 20 tygodni
•  realizacja – 14 tygodni
•  wprowadzanie modyfikacji – 5 tygodni
•  montaż – 8 tygodni
•  kalibracja systemu – 2 tygodnie
•  testy systemu – 3 tygodnie
•  odbiory systemu – 2 tygodnie 
Jak wynika z powyższych danych, znaczną część okresu 

realizacji poświęciliśmy na dopracowanie projektu technicz-
nego stanowiska. Z  przyczyn od nas niezależnych koniecz-
ne było przeprowadzenie dodatkowych modyfikacji, które 
spowodowały wydłużenie czasu realizacji. Okres realizacji 

przypadł na trzy pierwsze fale COVID, więc rezultat można 
ostatecznie uznać za zadowalający.

Czas zwrotu z inwestycji
Dzięki zastosowaniu i  wdrożeniu innowacyjnych rozwią-
zań udało się osiągnąć wydajność maksymalną całej linii na 
poziomie 35–40 opakowań na minutę. Ponadto ze względu 
na rezygnację z podwykonawcy na etapie przepakowywania 
okres zwrotu z całej inwestycji nie przekroczy 3 lat.  Zmini-
malizowano problemy, a także koszty związane z transpor-
tem produktów. 

Podsumowując: wdrożone rozwiązania funkcjonują 
u inwestora od prawie dwóch lat. Podczas całego okresu nie 
zanotowano poważniejszych awarii. W tym czasie udało się 
wytypować wąskie gardła, którymi są procesy następujące 
po paletyzacji. Rozpoczęliśmy rozmowy w celu usprawnie-
nia kolejnych obszarów produkcji. Co więcej, przez wspo-
mniany okres koszty inwestycji zwróciły się w ponad 60%. 
Ta inwestycja jest bardzo dobrym przykładem kreatywności 
i zwinności, ale też współpracy klienta i integratora w obli-
czu nieustannie zmieniających się wymagań i nowych pro-
blemów, których nie sposób było przewidzieć wcześniej.

www.nixal.pl
� n
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czeństwa i  efektywności. Nowe systemy mają doskonalić 
operacje wykonywane w tych zakładach i nie dopuszczać do 
wystąpienia przestojów. Do inwestycji w automatyzację i ro-
botyzację skłania również sytuacja na rynku pracy, ale przede 
wszystkim korzystna perspektywa biznesowa. Digitaliza-
cja procesów daje natychmiastową i  kompletną informację 
o wszystkich zachodzących w przedsiębiorstwie operacjach, 
pozwala elastycznie podchodzić do zarządzania zadaniami 
i w krótkim czasie reagować na zmianę w dostępności mate-
riałów lub na korekty zamówień. Staje się więc odpowiedzią 
na konieczność planowania w warunkach dużej zmienności 
i niepewności. 

W  proces cyfrowej transformacji zakłady nie chcą an-
gażować swoich zespołów, deklarując chęć skorzystania ze 
wsparcia wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Co istotne, 
integrator systemów automatyki i  sterowania może pomóc 
nie tylko zaprojektować optymalne dla firmy rozwiązanie, ale 
stając się generalnym wykonawcą inwestycji bierze też na sie-
bie ryzyko projektowe.

– Robotyzacja i  automatyzacja procesów produkcyjnych 
i  logistycznych jest najskuteczniejszym sposobem na redukcję 
kosztów operacyjnych i zapewnienie stabilnego łańcucha pro-
dukcji i dostaw, i przedsiębiorcy są tego świadomi. Polski rynek 
jest otwarty na cyfryzację. Trzeba jednak pamiętać, że przed-
siębiorstwa wciąż mierzą się z  bieżącymi wyzwaniami, które 
przyniosła ze sobą pandemia, dlatego sztuką jest odpowiedzieć 
na indywidulne potrzeby firm w zakresie zwiększania ich pro-
duktywności. To zadanie integratora systemów. Nie jesteśmy 
jedynie dostawcą rozwiązania. Doświadczony integrator rozu-
mie, że rozwiązanie nie jest celem samym w sobie, ale środkiem 
do realizacji planów biznesowych firmy-klienta. Takie podejście 
stawia nas w roli odpowiedzialnego partnera biznesowego – za-
znacza Marek Gabryś. 

Działające na rynku przedsiębiorstwa wyróżnia specyfi-
ka branżowa. Oznacza to potrzebę dopasowania rozwiązań 
z  zakresu automatyki, robotyki czy IT do indywidualnych 

D
oskonałe zrozumienie potrzeb klienta, sze-
rokie kompetencje inżynierskie i  domyślne 
dostosowanie rozwiązań do indywidualnych 
procesów firmy produkcyjnej to cechy wy-
różniające dużych i  doświadczonych inte-

gratorów systemów. Ich zadaniem jest zaprojektowanie 
i  wdrożenie kompleksowego systemu automatyki i  stero-
wania, który zoptymalizuje strategiczne procesy w  przed-
siębiorstwie. I  często mają na to coraz mniej czasu.  
 
– Czas to dobro, którego przemysł nie znosi i nie może marno-
wać, i dostawcy rozwiązań dla tego rynku wiedzą o tym naj-
lepiej. Dlatego obok szerokich kompetencji, znajomości branży 
i rozległej wiedzy o rozwiązaniach i urządzeniach, decydujące 
staje się również doskonalenie procesów po stronie integratora 
i wykorzystywanie w naszej pracy najnowszych technologii pro-
jektowania i  symulacji działania robotów czy całych linii. To 
dzięki cyfrowym bliźniakom i wirtualnemu uruchomieniu mo-
żemy uzyskać wstępne potwierdzenie wymagań na wczesnym 
etapie oraz zwiększyć efektywność budowania stacji zrobotyzo-
wanych – mówi Marek Gabryś, Prezes Zarządu firmy AIUT, 
która jest największym polskim integratorem systemów au-
tomatyki i  robotyki, i na rynku działa już od ponad 30 lat. 
Spółka specjalizuje się w  budowie zrobotyzowanych linii 
i stanowisk produkcyjnych, projektuje automatyczne systemy 
magazynowe oraz intralogistyczne. Jest też producentem ro-
botów mobilnych AMR Formica.

Integrator na miarę potrzeb
Wiele firm produkcyjnych planuje obecnie wdrożyć w swo-
ich zakładach rozwiązania wykorzystujące nowe technologie, 
pozwalające m.in. na akwizycję danych w ramach spójnego 
ekosystemu Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), auto-
matyzację kontroli zadań produkcyjnych, śledzenie towarów, 
automatyzację dostaw wewnętrznych czy monitoring pracy 
osób i  maszyn w  czasie rzeczywistym dla poprawy bezpie-

Integratorzy systemów mają umiejętność swobodnej adaptacji technologii i potrafią sprostać 
specyficznym wymaganiom danego zakładu przemysłowego, dlatego odgrywają kluczową rolę 
w procesie automatyzacji i robotyzacji zadań produkcyjnych i logistycznych.

Kluczowe kompetencje integratora  
w dobie Przemysłu 4.0

AIUT
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wymagań zakładów działających w  różnych gałęziach prze-
mysłu. Dlatego na wybór partnera technologicznego wpływ 
będzie miał m.in. zakres jego specjalizacji i  praktyczne do-
świadczenia w realizacji projektów, ale również kompetencje 
w zakresie integracji systemów oraz technologie i narzędzia, 
z których korzysta przy projektowaniu. Na tym polu zwłasz-
cza duże przedsiębiorstwa, które na szeroką skalę inwestują 
w automatyzację i robotyzację pracy, oczekują obecnie kon-
kretnego standardu usług. Zalicza się do nich walidacja ma-
szyn z wykorzystaniem wirtualnego uruchomienia. 

– Wykorzystywanie najnowszych cyfrowych rozwiązań, 
które mogą doskonalić i usprawnić proces projektowy i wdro-
żeniowy to część pracy integratora. Technologie cyfrowego 
bliźniaka i wirtualnego uruchomienia pozwalają nam bardzo 
wnikliwie weryfikować założenia projektowe i  eliminować 
ewentualne błędy już na etapie cyfrowych symulacji, dzięki 
czemu budowa i  wdrożenie rzeczywistej maszyny przebiega 
szybciej i bez zakłóceń – wskazuje Sebastian Procek, Dyrektor 
Działu Budowy Maszyn w AIUT.

Zastosowanie Virtual Commissioning 
przy budowie zrobotyzowanej linii 
produkcyjnej
Wykorzystanie Virtual Commissioning przyspiesza rozruch 
maszyn w hali fabrycznej. Rozwiązanie pozwala m.in. testo-
wać oprogramowanie programowalnych sterowników logicz-
nych (PLC), robotów, symulować mechanikę i  automatykę 
zdefiniowanych procesów – w efekcie wykrywać błędy i eli-
minować je już w fazie projektowej. Dziś to rozwiązanie pożą-
dane również w projektach automatyki magazynowej. Dzięki 
wirtualnym symulacjom można usprawniać proces walidacji 
magazynu automatycznego i  intralogistycznych systemów 
transportowych. Takie wirtualne uruchomienie umożliwia 
odtwarzanie w  cyfrowym środowisku wszystkich procesów 
zachodzących w obiekcie logistycznym, pozwalając na pełną 
kontrolę przepływów i testowanie wydajności zaprojektowa-
nego magazynu w różnych scenariuszach.   

– Dzięki stosowaniu technologii Virtual Commissioning 
(VC) budowane przez AIUT linie, stanowiska zrobotyzowane, 
ale również magazyny automatyczne, testowane są już na etapie 
projektu cyfrowego. Weryfikujemy w ten sposób zgodność pracy 
maszyn z  wytycznymi projektowymi, co pozwala zminimali-
zować czas potrzebny na rzeczywiste uruchomienie inwestycji 
w zakładzie klienta. Wirtualne uruchomienie zastosowaliśmy 
m.in. przy projektowaniu i budowie dużej, zrobotyzowanej li-
nii produkcyjnej dla firmy z branży automotive. W projekcie 
wykorzystaliśmy łącznie kilkanaście robotów przemysłowych. 
Weryfikacji i testom w środowisku wirtualnym podlegał bardzo 
złożony proces, na który składały się różne, precyzyjne operacje 
montażowe, w tym zgrzewanie, klejenie czy skręcanie. W efek-
cie, w wyniku zautomatyzowanego łączenia kilkunastu różnych, 

pojedynczych detali, w wyznaczonym czasie linię opuszczał go-
towy produkt. W tym przypadku wirtualne uruchomienie po-
zwoliło nam na szeroki zakres symulacji i testowanie systemów 
sterowania, mechaniki i automatyki zdefiniowanych operacji. 
Uniknęliśmy nieprzewidzianych błędów, które wyeliminowali-
śmy na etapie cyfrowego projektu – wyjaśnia Sebastian Procek 
i dodaje: – Zastosowanie VC wymagane jest zwłaszcza dla du-
żych i skomplikowanych projektów lub gdy okres przeznaczony 
na modernizację istniejącej instalacji jest bardzo krótki. Ma to 
na przykład miejsce podczas prac weekendowych, gdzie roz-
poczęcie modernizacji odbywa się wraz z opuszczeniem ostat-
niej zmiany załogi produkcyjnej i kończy się wraz z testowym 
uruchomieniem przedprodukcyjnym. Często oznacza to, że do 
dyspozycji mamy jedynie okno czasowe kilkunastu godzin na 
wdrożenie. Warto też powiedzieć, że wirtualne uruchomienie 
stało się już standardem w budowie i uruchamianiu linii dla 
największych producentów branży automotive. Tutaj pewność 
wykonania zadania i oddanie linii w założonym terminie jest 
najważniejsze. 
 
Automatyzacja systemów kontroli
W dobie Przemysłu 4.0 dąże niem jest automatyzacja i cyfry-
zacja procesów przemysłowych na coraz większą skalę. Pożą-
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dane jest monitorowanie i analizowanie coraz większej liczby 
procesów w celu efektywnego zarządzania w oparciu o rze-
czywisty stan fabryki. Dla dostawców systemów automatyki 
i sterowania oznacza to konkretne wytyczne projektowe.

– Obecnie potrzeba kontrolowania procesów produkcyj-
nych i śledzenia towarów staje się wręcz globalnym wymogiem, 
który ma zapewnić stabilność łańcucha dostaw. Stąd tak duży 
nacisk na projektowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych 
z  systemem traceability, który umożliwia śledzenie i  kontro-
lę detali, jak i gotowego towaru na każdym etapie produkcji. 
Ważne dla zakładów są także kompetencje dostawcy w zakre-
sie automatyzacji procesu kontroli jakości, dzięki czemu dana 
firma zyskuje narzędzie do sprawnego zarządzania informacją 
o każdym wytworzonym przez nią produkcie. Fakt, że potrafi-
my taki proces zautomatyzować ma dla klientów duże znacze-
nie – mówi Sebastian Procek. 
 
Kluczowa kastomizacja: roboty AMR 
w nowej roli
Mnogość dostępnych na rynku robotów przemysłowych spra-
wia, że samodzielny wybór najlepszego rozwiązania może stać 
się dla firmy problematyczny. Może się również okazać, że 
żaden produkt z półki nie spełnił indywidualnych oczekiwań 
i konieczne jest zaprojektowanie maszyny pod dany proces. Tu 
zadanie przejmuje najczęściej integrator, który w odróżnieniu 
od dostawców gotowych rozwiązań, wykazuje się dużą ela-
stycznością w oferowaniu systemów automatyki i jest w stanie 
szybko odpowiedzieć kastomizowanym rozwiązaniem.

– Jako firma inżynierska domyślnie zakładamy projekt 
dopasowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb zakła-
du. Projektując i  budując maszyny produkcyjne nierzadko 
spotykamy się z niestandardowymi wymaganiami, które wy-
nikają ze specyfiki wytwarzanego produktu lub chęci automa-
tyzacji procesu, dla którego trudno znaleźć gotowe rozwiąza-
nie. Przykładem jest opracowywany obecnie przez nasz zespół 
projekt dla jednego z klientów z branży tworzyw sztucznych. 
Firma posiada zautomatyzowany proces produkcyjny przy 
wykorzystaniu kilkudziesięciu maszyn, jednak wyzwaniem 
okazała się automatyzacja wymiany szpul, na które nawi-
jany jest produkt. Proces ten odbywa się ręcznie, co zakład 
chce zmienić. Zainstalowanie przy każdej maszynie typowego 
stanowiska zrobotyzowanego byłoby niewydajne z racji dłu-
giego cyklu produkcyjnego, a  także utrudnione ze względu 
na konieczność wygrodzenia całej strefy. Uznaliśmy, że nasze 
rozwiązanie intralogistyczne i możliwość kastomizacji projek-
towanych przez nas robotów mobilnych pozwalają na stwo-
rzenie optymalnego rozwiązania tego problemu. Integrując 
robota AMR z rodziny AIUT Formica z urządzeniem dedyko-
wanym do obsługi maszyn, zaprojektowaliśmy autonomiczną 
mobilną platformę wyposażoną w odpowiedni manipulator, 
który automatycznie jest w stanie obsłużyć maszynę produk-
cyjną, bez konieczności instalacji i  integracji jakiegokolwiek 
oprzyrządowania na stałe. Przykład ten wskazuje, jak istotne 
przy wyborze dostawcy rozwiązań są kompetencje inżynier-
skie i  możliwość łączenia różnych nowoczesnych rozwiązań 
– podsumowuje S. Procek.
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ASKOM Sp. z o.o.
Józefa Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 301 81 00, faks: +48 32 301 81 01
www.askom.pl, biuro@askom.pl

Askom to firma posiadająca bogatą wiedzę i 30-letnie doświadczenie 
w integracji systemów automatyki i zarządzania produkcją (MES) oraz 
produkcji oprogramowania przemysłowego. Dzięki naszym kompetencjom 
klienci otrzymują z jednego źródła rozwiązania, które optymalnie integrują 
systemy produkcyjne z systemami zarządzania, mając na celu minimalizację 
kosztów i maksymalizację efektywności produkcji.

Oferujemy projektowanie i wykonanie systemów automatyki 
„pod klucz" dla maszyn, linii produkcyjnych, procesów przemysłowych 
i kompletnych zakładów.

Jako wieloletni partner firmy SIEMENS – autoryzowany Solution 
Specialist – oferujemy rozwiązania w technologii Totally Integrated 
Automation (TIA), tj. kompleksowej automatyzacji produkcji, na którą 
składają się systemy: sterownikowe SIMATIC S7, sterowania rozproszonego 
SIMATIC PCS7, sterowania procesów wsadowych SIMATIC BATCH oraz 
zarządzania produkcją Opcenter. ASKOM jako jedyny w Polsce posiada 
status Solution Specialist w zakresie technologii systemów MES.

Realizujemy również projekty w oparciu o sterowniki GE IP, Beckhoff, 
Wago; systemy wizualizacji IAS/InTouch, iFIX; systemy DCS MetsoDNA.

Jesteśmy producentem oprogramowania systemów przemysłowych 
IT – własnych produktów oraz oprogramowania realizowanego na 
zamówienie. Od 1995 roku ASKOM rozwija i oferuje na rynku system 
wizualizacji ASIX, należący do klasy programów HMI/SCADA/MES, którego 
blisko 14 000 licencji jest już eksploatowanych na obiektach w Polsce i za 
granicą. Ponad 50 firm posiada status IPA – autoryzowanego Integratora 
Pakietu ASIX – co oznacza dostępność wyszkolonej kadry specjalistów 
i możliwość znalezienia lokalnego partnera zdolnego przeprowadzić pełny 
proces projektowania, uruchomienia i serwisowania systemów na bazie 
ASIX.

Branże:
 • koksownicza  • energetyczna
 • browarnicza  • chemiczna
 • ciepłownicza  • hutnicza
 • papiernicza  • spożywcza

Specjalizacje:
 • automatyka przemysłowa
 • automatyka budynków
 • sterowanie procesami
 • systemy PLC, SCADA, DCS
 • systemy zarządzania produkcją (MES, MOM, PLM, LIMS, APS)

AIUT Sp. z o.o. 
ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice  
tel. +48 32 775 40 00 
www.aiut.com, info@aiut.com

AIUT jest największym polskim integratorem systemów automatyki 
przemysłowej z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. 
Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie pod klucz 
zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych, kompleksowych 
systemów automatyki i elektryki przemysłowej, IT, IIoT, systemów 
zarządzania produkcją (MES), systemów klasy CMMS/EAM do 
zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i utrzymania ruchu oraz 
automatycznych systemów magazynowych i transportu wewnętrznego. 
Jesteśmy również wiodącym dostawcą rozwiązań z obszaru smart 
metering do zdalnego opomiarowania i monitoringu mediów oraz paliw.

Cieszymy się zaufaniem największych światowych przedsiębiorstw 
przemysłowych. Zrealizowaliśmy ponad 3500 zróżnicowanych projektów 
w ponad 70 krajach. W naszym zespole pracuje dziś ponad 1000 
osób w tym blisko 600 inżynierów różnych specjalizacji. Potrafimy 
szybko odpowiadać na indywidualne potrzeby zakładów w zakresie 
automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych.  
 
Specjalizacje:
• Automatyka i robotyka przemysłowa pod klucz
• Automatyka procesów ciągłych
• Rozwiązania dla przemysłu chemicznego i przetwórczego
• Intralogistyka i roboty mobilne
• Magazyny automatyczne i systemy przenośnikowe
• Inteligentne systemy lokalizacji wewnątrzbudynkowej
• Rozwiązania Smart City IoT
• Kompleksowe zarządzanie dystrybucją paliw

Projektujemy i wdrażamy zaawansowane technologicznie 
rozwiązania w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0. Wykorzystujemy m.in. 
technologię wirtualnego uruchomienia (ang. Virtual Commissioning) dla 
przyspieszenia rozruchu maszyn w najwyższym standardzie. Posiadamy 
szeroki zakres specjalizacji i własne warsztaty, w tym warsztat elektryczny. 
Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz wsparcie w całym cyklu życia produktu. 
Współpracujemy z wiodącymi dostawcami robotów przemysłowych oraz 
podzespołów i urządzeń dla automatyki. 
 
Branże:
• motoryzacyjna • cementowo-wapiennicza • energetyczna
• paliwowa • hutnictwo i metalurgia • meblowa • spożywcza 
• papiernicza

Wybrana lista integratorów automatyki w Polsce 
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A 
A.M.SERWIS
– Andrzej i Małgorzata 
Gutowscy 
www.amserwis.pl 

A+B System 
www.absystem.net.pl 

AB Industry 
www.abindustry.com 

ABC Control 
www.abc-control.pl 

ABEX
Systemy Uzdatniania Wody 
www.abex.net.pl 

ABIS 
www.abis.krakow.pl 

Abit System 
www.abitsystem.pl 

AB-MICRO 
www.abmicro.pl 

ACaRS 
www.acars.com.pl 

ACSE 
www.acse.pl 

AEA TECHNIQUE Gliwice 
www.aea-technique.pl 

AERO SYSTEM 
www.aero-system.pl 

AF SEKO 
www.seko.com.pl 

AGAT IT 
www.agatit.pl 

AGOL 
www.agol.pl 

AIUT 
www.aiut.com.pl 

AK Projekt
Radosław Jędro 
www.akprojekt.com.pl 

AKE Robotics 
www.ake-robotics.pl 

AKSON elektro 
www.akson.com.pl 

ALNEA 
www.alnea.pl 

AMB TECHNIC 
www.amb.pl 

AMEplus 
www.ameplus.pl 

AMSORT 
www.amsort.com 

ANDREM 
www.andrem.pl 

AP Automatyka 
www.apautomatyka.pl 

AP System 
www.apsystem.info 

APA 
www.apagroup.pl 

Apator Control 
www.acontrol.com.pl 

APISystems 
www.apisystems.pl 

ARA Przedsiębiorstwo 
Automatyki Przemysłowej
www.arapap.com.pl 

ARET 
www.aret.com.pl 

ARIA-C 
www.7bar.pl 

ARMEX AUTOMATYKA 
www.armex.biz.pl 

ASE 
www.ase.com.pl 

ASH Engineering 
www.ash-engineering.pl 

ASKLA 
www.askla.pl 

ASKOM 
www.askom.com.pl 

AspenTech Europe 
www.aspentech.com 

ASTOR 
www.astor.com.pl 

ATEQ PL 
www.ateq.pl 

Atest-Gaz A. M. Pachole 
www.atestgaz.pl 

ATREM  
www.atrem.pl 

Atutcontrol Lech Wilk 
www.atutcontrol.pl 

Automatech 
www.automatech.pl 

Automatic Systems Engineering 
www.ase.com.pl 

Automationstechnik 
www.automationstechnik.pl 

Automatyka Serwis
E. Majdański 
www.automatyka-serwis.com.pl 

B 
b+m Polska 
www.bmpolska.com 

BaP Group 
www.bap-group.com/automatyka 

BELIMO Siłowniki 
www.belimo.pl 

BIAP 
www.biap.com.pl 

Biuro Inżynierskie 
www.biuroinzynierskie.pl 

Biuro Inżynierskie ANAP 
www.anap.pl 

Biuro Inżynierskie Jerzy 
Skrabania 
www.skrabania.pl 

Biuro Inżynierskie Softechnik 
www.softechnik.pl 

Biuro Przedstawicielskie
Firm Zagranicznych MERCATOR 
www.mercator-e.pl 

Biuro Techniczno-Inżynierskie 
Jan Gumkowski 
www.bti-gumkowski.pl 

BLUMENBECKER IPS Polska 
www.blumenbecker.pl 

Bonair 
www.bonair.com.pl 

Bosch Rexroth/Frederick Goetz
– Technika przemieszczeń 
liniowych i montażu
www.boschrexroth.pl 

C 
C&IT Systems 
www.citsystems.pl 

CAD-MECH
Biuro konstrukcyjno-
projektowe, Jarosław Pilimon 
www.cadmech.pl 

CASSIOLI POLSKA 
www.cassioli.com.pl 

CASTOR Unia Gospodarcza 
www.castorautomatyka.pl 

Centrum Elektroniki Stosowanej 
CES 
www.ces.com.pl 

Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG
www.komag.eu 

CGI Information Systems
and Management Consultants 
(Polska) 
www.cgi.com/en/polska 

Computer-Bis Dobrosław 
Wolanowski 
www.cbis.pl 

Consteel Trading 
www.consteel-electronics.com 

Control Process IT 
www.cpit.pl 

Control Process Warszawa 
www.controlprocess.pl 
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ControlTec 
www.controltec.com.pl 

Creotech Instruments 
www.creotech.pl 

CSB System Polska 
www.csb.com 
CS-Lab 
www.cs-lab.eu 

D 
Darnok 
www.darnok.com.pl 

DB PROJECT 
www.dbproject.pl 

DEMERO – Automation Systems 
www.demero.pl 

DJ PRODUCTS 
Engineering Solution 
www.djproducts.pl 

dobory.pl
Automatyka i Oprogramowanie 
www.dobory.pl 

DP System 
www.dpsystem.pl 

E 
E-AUTOMATYKA 
www.sklep.plcs.net.pl 

ECO Monitoring 
www.ecomonitoring.pl 

Effcontrol 
www.effcontrol.pl 

EKALTECH
Biuro Inżynierii Systemowej 
www.ekaltech.pl 

Ela-compil Sp. z o.o.
www.ela.pl

ELAM 
www.elam.pl 

Elautec 
www.elautec.pl 

ELBIT
Firma Innowacyjno-
Wdrożeniowa 
www.elbit.edu.pl 

ELDAR 
www.eldar.biz 

Elektromontaż Rzeszów 
www.elektromontaz.com.pl 

ELEKTRONIKA Serwis 
www.serwis-plock.eu 

Elfa Distrelec 
www.elfaelektronika.pl 

ELMAR M. Bezler 
www.elmar.strefa.pl 

Elmos 
www.elmos.com.pl 

Elteko 
www.elteko.com 

Elwa 
www.elwa.com.pl 

EMEA Gateway 
www.emeagateway.eu 

EMITECH Tomasz Świetlik 
www.emitech.net.pl 

Encon 
www.encon.pl 

ENEL-AUTOMATYKA 
www.enel-automatyka.pl 

Energotest 
www.energotest.com.pl 

Energy Management Systems 
www.ems.gda.pl 

ENKI 
www.enkipolska.com 

ENKO-POMIAR 
www.enkopomiar.pl 

Eurotronic 
www.eurotronic.net.pl 

EVOTEC 
www.evotec.com.pl 

F 
Falowniki Sklep 
www.falowniki-sklep.pl 

FERROX ELECTRIC 
www.ferrox-electric.com 

Festo 
www.festo.pl 

FITECH Sp. z o.o.
www.fitech.pl

FlexLink Systems Polska 
www.flexlink.com/pl 

FLOW-TECH 
www.flowtech.pl 

G 
GEMIKOL
Grzegorz Głogowski 
www.gemikol.pl 

Goka Automatyka 
www.goka.eu 

GRUPA AZOTY AUTOMATYKA 
www.automatyka.grupaazoty.
com 

Grupa Kotrak 
www.kotrak.pl 

GT85 POLSKA 
www.gt85.com.pl 

H 
Hartimex 
www.hartimex.pl 

HIT – Kody Kreskowe 
www.hit-kody.com.pl 

HITIN 
www.hitin.pl 

HomeLogic 
www.homelogic.pl 

I 
iControl Jaworski 
www.iControl.com.pl 

IDBSystems
– Industrial Data Base Systems 
www.idbs.pl 

IMPOL-1 F. Szafrański 
www.impol-1.pl 

ImProvia 
www.improvia.pl 

Induset 
www.induset.pl 

Indusoft Polska 
www.indusoft.pl 

INDUSTRIEL
Piotr Augustyński 
www.industriel.pl 

INDUTECH AUTOMATION 
www.indutech.pl
 
Integrator 
www.integrator.pl 

Integrator RHC 
www.integrator-rhc.pl 

Integrator Systemów 
Automatyki AJL-System
www.ajl-system.pl 

Intek 
www.intek.eu.com 

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki 
www.icpower.com.pl 

INTESTER 
www.intester.pl 

INVENTIA 
www.inventia.pl 

Invertek Drives Polska 
www.invertekdrives.com.pl 

IPG Photonics 
www.ipgphotonics.com 

iPS Control 
www.ipscontrol.pl 

J 
J.T.C. Spółka Akcyjna 
www.jtcsa.com.pl 

JADAN Automatyka 
www.jadan.com.pl 

Jatomatic Janusz Kryszak 
www.jatomatic.com.pl 

JUMO 
www.jumo.com.pl 

K 
Konstrukcje-Malbork 
www.k-mk.pl 
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KONTECH
Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
www.kontech.com.pl 

Kordecki Automatyka 
www.automatyka.kordecki.com.pl 

KSIBB.pl 
www.ksibb.com.pl 

KZA Przedsiębiorstwo 
Automatyki i Telekomunikacji
www.kza.pl 

L 
LaserTec 
www.lasertec.pl 

LUMEL 
www.lumel.com.pl 

M 
M+W Process Automation 
www.pa-ats.com/de 

MADEJ PAK 
www.madejpak.pl 

Marker 
www.oznacznik.com.pl 

MAWOS 
www.mawos.com.pl 

MAXTER 
www.maxter-automatyka.pl 

MDJ Electronic 
www.mdj.pl 

Mechanic System 
www.mechanicsystem.com.pl 

Megabit 
www.megabit.com.pl 

MERA 
www.mera-sp.pl 

MERCOMP SZCZECIN 
www.mercomp.szczecin.pl 

MERCON 
www.mercon.pl 

Merrid Controls 
www.merrid.com.pl 

MH Automatyka 
www.mh-automatyka.pl 

MIKON 
www.mikon.pl 

MikroB 
www.mikrob.pl 

MJ Group 
www.mjgroup.pl 

MKtech 
www.mk-tech.pl 

MP2 IQ Solutions 
www.mp2.pl 

Multiprojekt 
www.multiprojekt.pl 

MV Center 
www.mv-center.pl 

mvb 
www.mvb.pl 

N 
Navi-Net 
www.navi-net.pl 

Newtech Engineering 
www.newtech.com.pl 

NIVELCO-POLAND 
www.nivelco.pl 

NORDAMAR 
www.nordamar.pl 

O 
OBRAM 
www.obram.pl 

Odlewnia Żeliwa 
www.eeodlewnia.pl 

Omni3D Sp. z o.o.
www.omni3d.com/pl/

OptiNav 
www.optinav.pl/pl 

Ośrodek Badań Atestacji 
i Certyfikacji OBAC 
www.obac.com.pl 

P 
P.I.W. CAMCO 
www.camco.com.pl 

P.W. „SEMAKO” 
www.semako.pl 

Panele-HMI.pl 
www.panele-hmi.pl 

Partner Serwis 
www.grupapartner.pl 

Patech Engineering 
www.patech-engineering.com 

PATRIA-TOP 
www.patria-top.com.pl 

PD Automation Daniel Mazurek, 
Paweł Wolf 
www.pdautomation.pl 

Philogic 
www.philogic.pl 

PHP Wielewski 
www.phpwielewski.com.pl 

PHU IGLOTECH
L. Bystrzycki R. Ostrowski 
www.iglotech.com.pl 

PKiMSA Carboautomatyka 
www.carbo.com.pl 

PM Automatyka Przemysłowa 
www.pmautomatyka.com.pl 

PNEUMA PHU 
www.pneuma.pl 

POSTER
Zakład Automatyzacji 
T. Cieśliński, S. Nowicki
www.poster.poznan.pl 

ProAutomation 
www.proautomation.pl 

PROAXIS 
www.proaxis.pl 

Process Automation Solutions 
www.pa-ats.com/pl 

PROCOM SYSTEM 
www.procomsystem.pl 

Pro-Control 
www.pro-control.pl 

PRODUS 
www.hirschmann.pl 

Profesjonalne Systemy 
Automatyki 
www.falowniki.com 

PROGRES AUTOMATYKA 
www.progres-automatyka.pl 

PROGRESS WAGOTRONIC 
www.automatyka.wagi.pl 

Projekt 
www.projekt.com.pl 

Proloc 
www.proloc.com.pl 

Promatik 
www.promatik-kielce.com.pl 

ProPoint 
www.propoint.pl 

Proster 
www.proster.net.pl 

PROTiM 
www.protim.pl 

Przedsiębiorstwo „AGAT” 
www.agat-koluszki.pl 

Przedsiębiorstwo Automatyki 
i Pomiarów, Automatyka Miedź 
www.a-m.com.pl 

Przedsiębiorstwo Automatyzacji 
i Pomiarów ALTECH
www.altech.pl 

Przedsiębiorstwo Automatyzacji 
i Pomiarów Introl
www.introl.pl 

Przedsiębiorstwo Pomiarów 
i Automatyki „PiA-ZAP” 
www.piazap.com.pl 

Przedsiębiorstwo 
Teletrans-Elcomp 
www.teletrans.com.pl 

PUH Ardek 
www.ardek.pl
 
Q 
Queris 
www.queris.pl 

R 
RAPIS 
www.rapis.com.pl 



RMA 
www.myrma.eu 

Roboty Przemysłowe 
www.robotyprzemyslowe.eu 

ROB-TECH 
www.rob-tech.pl 

RP EUROPE 
www.rpeurope.com.pl 

RS Engineering 
www.rs-engineering.eu 

RS-SAP
Systemy Automatyki 
Przemysłowej Robert Skarżyński
www.rs-sap.pl 

S 
Sabur 
www.sabur.com.pl 

Schneider Electric 
www.schneider-electric.pl 

Schulz Infoprod 
www.schulz-infoprod.pl 

SENGA 
www.senga.com.pl 

SetCon 
www.setcon.pl 

Siemens 
www.siemens.pl/industry 

SIMEX 
www.simex.pl 

Simlogic 
www.simlogic.pl 

SimTec 
www.simtec.com.pl 

Simtech Automatyka 
www.simtech.gliwice.pl 

Sitaniec Technology 
www.sitaniectech.pl 

Skamer-ACM 
www.skamer.pl 

SKK 
www.skk.com.pl 

Sklep 24vdc
– automatyka przemysłowa 
www.24vdc.pl 

Slider Technologies 
www.slidertechnologies.pl 
Speccontrol 
www.speccontrol.pl 

Stalprodukt Serwis 
www.serwis.stalprodukt.pl 

Stäubli Łódź 
www.staubli.pl 

STEP-TECH AUTOMATYKA 
KIELCE 
www.automatyka-kielce.pl 

Sterget 
www.sterget.pl 

STERNET 
www.sternet.pl 

Sterowniki-PLC.net 
www.sterowniki-plc.net 

STESAR 
www.stesar.pl 

Stevia Automation 
www.stevia-automation.pl 

Synerga-Polska 
www.synerga-polska.com 

Systemy Sterowania i Ważenia 
„VAR-MC” M. Chwierut, Z. 
Garczarek www.varmc.pl 

T 
TALTECH Mirosław Talar 
www.taltech.pl 

Taskoprojekt 
www.taskoprojekt.com.pl 

Techmadex 
www.techmadex.com.pl 

Technicon 
www.technicon.com.pl 

Technokabel 
www.technokabel.com.pl 

TEKNISKA POLSKA
– PRZEMYSŁOWE SYSTEMY 
TRANSMISJI DANYCH 
www.tekniska.pl 

Teknomatik 
www.teknomatik.pl 

Tema 
www.tema.bialystok.pl 

TEWEMO 
www.tewemo.pl 

TMA Automation 
www.tma-automation.com 

T-MATIC Grupa Computer Plus 
www.computerplus.com.pl 

TMS Electronics 
www.tms.wroclaw.pl 

Transition Technologies 
www.tt.com.pl 

Tranz-Tel 
www.tranztel.com.pl 

TRASKO AUTOMATYKA 
www.trasko.eu 

Trinitec 
www.trinitec.pl 

TS Automatyka 
www.tsautomatyka.pl 

Turck 
www.turck.pl 

U 
U.P.P.H. ELMOS 
www.elmos.com.pl 

uesa Polska 
www.uesa.pl 

V 
Valko 
www.valko.com.pl 

Vigran Iwański, Kryger, 
Stasikowski 
www.vigran.pl 

VIR-TECH Robert Adamiak 
www.vir-tech.pl 

W 
WAGO ELWAG 
www.wago.com 

WDX 
www.wdx.pl 

WIKPOL 
www.wikpol.com.pl 

WKM 
www.wkm.org.pl 

wolfos 
www.pl.wolfos.pl 

WOXAR 
www.woxar.pl 

Z 
Z.O.M.M. – IRMEX – Marcin 
Brysk www.irmex.eu 

Zakład Elementów i Systemów 
Automatyki Przemysłowej 
MikroB
www.mikrob.pl 

Zakład Projektowania 
Technologii i Automatyki 
PRO-ZAP www.pro-zap.pl 

Zakład Przemysłowych 
Systemów Automatyki www.
zpsa.pl 

Zakład Systemów 
Komputerowych ASKI
www.aski.pl 

ZDANIA 
www.zdania.com.pl 

ZRE Katowice 
www.zre.com.pl/pl 

ZUEiM G. Frączek 
www.zueim.com.pl 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
www.iControl.com.pl 

biuro@iControl.com.pl


