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Kończy się rok, który był jednym z najtrudniejszych w ostatnich czasach. Cechowały go woj-
na w Ukrainie, zakłócenia łańcuchów dostaw na świecie, niestabilność cen energii, kolejny 
rok pandemii COVID-19 oraz ostatnie tchnienie dziesięcioleci globalizacji. Jednak są też 
dla nas także dobre wiadomości. Realizuje się coś, na co każdy w przemyśle produkcyjnym 
czekał od lat – polscy producenci wdrożyli na masową skalę roboty jako kluczowy element 

automatyki. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki na temat globalnych wdrożeń robotów 
w 2021 roku Polska zajęła 15. miejsce na świecie pod względem tempa tych wdrożeń. Nasz kraj uzyskał w tej 
dziedzinie roczne tempo wzrostu 56%. Osiągnięto ten wynik dzięki zainstalowaniu 3 348 nowych robotów 
w 2021 roku.

To wysokie tempo wzrostu przypisano wdrożeniu robotów przez małe firmy, które dostrzegają korzyści 
z robotyzacji, ale także rządowym programom pomocy finansowej dla takich inwestycji, o których często 
pisaliśmy w Control Engineering. W Polsce nadal jest ogólnie wykorzystywanych mało robotów w po-
równaniu do innych krajów uprzemysłowionych (jedynie 63 roboty przypadają na 10 000 pracowników 
przemysłu, a np. w Niemczech liczba ta wynosi 371). Trendy są jednak obiecujące i dostawcy produktów 
z branży robotyki w Polsce powinni patrzeć optymistycznie w przyszłość swojego sektora w nadchodzących 
latach. Control Engineering intensywnie zajmuje się sektorem robotyki, co obejmuje nasz opublikowany 
w sierpniu coroczny dodatek na temat robotów przemysłowych, który odniósł duży sukces. Ponadto każde 
wydanie naszego periodyku porusza temat robotów. Obecne wydanie kwartalne nie jest tu wyjątkiem – 
zawiera temat z okładki pt. „Pięć sposobów poprawy doskonałości operacyjnej w spawaniu robotycznym”. 

Tendencje wzrostowe w robotyce i projektowaniu maszyn nie są odosobnione. Obecnie ogólnie tech-
nologia automatyki dokonuje transformacji zakładów przemysłowych na wiele sposobów i z powodu wielu 
czynników. Jednym z takich czynników, będących siłą napędową automatyzacji, jest demografia. W miarę 
jak pokolenie baby boomers, czyli urodzone tuż po II Wojnie Światowej, odchodzi na emeryturę, powstają 
braki na rynku pracy. W szczególności zaczyna brakować doświadczonych fachowców w przemyśle i tu 
tylko systemy zaawansowanej automatyki mogą zatrzymać następne pokolenie inżynierów i  techników. 
Praca zdalna, która rozwinęła się na skutek pandemii COVID-19, oraz problemy z funkcjonowaniem łań-
cuchów dostaw w tym czasie także były czynnikami powodującymi wkraczania następnej generacji tech-
nologii informatycznej do hal fabrycznych i to szybciej niż oczekiwała to większość z nas. Niektóre z tych 
trendów w automatyce przemysłowej oraz ich wpływ na pracowników zakładów omawiamy w artykule 
zatytułowanym „Nowe technologie automatyki pomogą firmom przemysłowym dostosować się do zmian 
pokoleniowych na rynku pracy”. 

Szybko zmieniające się trendy w technologii automatyki nie ograniczają się tylko do sprzętu. Projek-
towanie maszyn przemysłowych także przechodzi rewolucję, spowodowaną innowacjami w oprogramo-
waniu. Konkretnie mówię tu o  technologii cyfrowych bliźniaków (Digital Twins). Czasopismo Control 
Engineering przeprowadziło ankietę na temat adopcji cyfrowych bliźniaków wśród przedstawicieli firm 
produkujących maszyny przemysłowe. W artykule zatytułowanym „Przyśpieszanie projektowania maszyn 
i wprowadzania ich na rynek dzięki wykorzystywaniu technologii cyfrowych bliźniaków” omawiamy spo-
soby wykorzystywania przez projektantów maszyn technologii cyfrowych bliźniaków do zwiększania efek-
tywności swoich procesów projektowania. Dzięki zastosowaniu tej technologii maszyny trafiają do klientów 
szybciej i po niższych kosztach.

Miejmy nadzieję, że rok 2023 przyniesie pokój, dobrobyt i  wzrost gospodarczy dla Polski, Europy 
i świata. 

Miłej lektury!

Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Control Engineering Polska

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 

Od wydawcy
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Warsaw Industry Week to impreza dedyko-
wana branży przemysłowej i okazja by poznać 
najnowsze trendy w  automatyzacji i  cyfry-
zacji procesów produkcyjnych. Na licznych 
stoiskach i  w  salonach pokazowych eksperci 
i  praktycy zaprezentują nowoczesne systemy 
i maszyny z kluczowych sektorów przemysłu. 
W programie m.in. prezentacje robotów prze-
mysłowych i  transportowych, a  także konfe-
rencje.

– Targi Warsaw Industry Week to wyjąt-
kowa okazja by poznać najnowsze branżowe 
trendy, zdobyć wiedzę o  rozwiązaniach, któ-
re pomagają przedsiębiorstwom przyspieszyć 
i zabezpieczyć procesy produkcyjne, a  także na 
żywo ocenić możliwości zaawansowanych sys-
temów automatyki oraz robotów. W  naszym 
showroomie przez 3 dni odwiedzający targi 
będą mieli okazję oglądać dynamiczne poka-
zy trzech transportowych robotów mobilnych 
AMR z  rodziny AIUT Formica, stanowiących 
część naszego kompleksowego systemu intralo-
gistycznego. Przedstawimy również nasze moż-
liwości z  zakresu kompleksowej automatyzacji 

procesów produkcyjnych – mówi Sebastian 
Procek, Dyrektor Działu Budowy Maszyn 
w AIUT. Firma jest największym polskim in-
tegratorem systemów automatyki i  robotyki 
przemysłowej oraz dostawcą zrobotyzowanych 
systemów intralogistycznych i magazynowych. 

Pokazy robotów mobilnych (hala 
B, stoisko B3.39a)
Przez trzy dni targów w  showroomie AIUT 
w hali B przy stoisku B3.39a odwiedzający będą 
mogli oglądać podczas pracy trzy transporto-
we roboty mobilne z  rodziny AIUT Formica, 
w tym najnowszy AMR Formica 3 do szybkie-
go przewozu mniejszych ładunków. Zwiedzają-
cy będą mogli przyjrzeć się również systemowi 
zarządzania flotą i zadaniami transportowymi 
AIUT Qursor, a  także możliwościom inteli-
gentnej platformy lokalizacji wewnątrzbudyn-
kowej AIUT Romotus, testując jej działanie.

– Kompleksowo odpowiadamy na potrzebę 
zautomatyzowanej obsługi zleceń w  magazy-
nach i  fabrykach. Nasze rozwiązanie obejmuje 
kastomizowaną flotę robotów mobilnych z  ro-

dziny AIUT Formica oraz system intralogistycz-
ny AIUT Qursor, który kontroluje i  zarządza 
wewnętrznymi zleceniami transportowymi 
w  oparciu o  rzeczywisty stan fabryki, monito-
rując w  trybie ciągłym procesy zrobotyzowane, 
jak i manualne. Podczas WIW 2022 zaprezen-
tujemy możliwości naszego rozwiązania, w tym 
robotów mobilnych typu AMR do automatycz-
nego transportu towarów na produkcji i w ma-
gazynie, a  także nasze najnowsze rozwiązanie 
autonomicznej inspekcji z  wykorzystaniem 
cobota i  pojazdu AMR, jakim jest CoRiser. To 
zrobotyzowana, mobilna platforma, która kon-
troluje również inne roboty AMR i linie produk-
cyjne, wspierając prace serwisowe w zakładach 
produkcyjnych. Pokaz naszego systemu intralo-
gistycznego podczas tegorocznych targów daje 
obraz, jak szybko można automatyzować i opty-
malizować procesy produkcyjne oraz transpor-
towe bez ingerowania w przestrzeń fabryki czy 
magazynu – informuje Ewa Kubisiewicz-Boba, 
Dyrektor Marketingu i  Sprzedaży w  AIUT. 
 

 

Najnowsze rozwiązania intralogistyczne, dynamiczne pokazy autonomicznych robotów mobilnych, platforma 
lokalizacji wewnątrzbudynkowej, cyfrowy bliźniak – tym i innym technologiom Przemysłu 4.0 będzie można przyjrzeć 
się bliżej w showroomie robotów i rozwiązań AIUT podczas VI edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych 
Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2022. Ta jedna z największych imprez branżowych dla przemysłu 
w Polsce trwa od 7 do 9 listopada br. w warszawskim centrum targowym Ptak Warsaw Expo. 

AIUT

Showroom robotów AIUT otwarty na Warsaw 
Industry Week 2022
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Firma Universal Robots, siedemnaście lat po jej założeniu w uniwersyteckiej piwnicy przez trzech wizjonerskich 
młodych naukowców, osiągnęła właśnie kamień milowy w postaci 1000 pracowników.

UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots osiąga liczbę 1000 pracowników

Universal Robots, największa z firm w szybko 
rozwijającym się duńskim ośrodku robotyki 
w Odense, stało się pierwszą organizacją w kla-
strze, która osiągnęła liczbę 1000 pracowników 
i jedną z zaledwie kilku duńskich firm założo-
nych w tym tysiącleciu, które uzyskały ten po-
ziom zatrudnienia.

Od momentu wprowadzenia na rynek 
pierwszego robota współpracującego (cobota) 
w 2008 roku, Universal Robots wyrosło na glo-
balnego lidera rynku cobotów z biurami w po-
nad 20 krajach na całym świecie. Sukces firmy 
znajduje odzwierciedlenie w  rozwoju całego 
klastra robotyki. W Danii obecnie ma siedzibę 
ponad 400 firm z tej branży, a duńskie miasto 
Odense jest jednym z wiodących ośrodków au-
tomatyzacji produkcji na świecie. 

 „To dla nas historyczny moment i jesteśmy 
dumni z tego, jak ewoluowaliśmy – od lokalnego, 
piwnicznego startupu do globalnego pio-
niera projektowania i produkcji cobotów 
i lidera rynku. Przede wszystkim pokazu-
je to, że mamy fantastyczny produkt i że 
wiele firm na całym świecie dostrzega ko-
rzyści z  wykorzystania naszych robotów 
do rozwoju swojego biznesu” – komentu-
je Kim Povlsen, prezes Universal Robots.

17-letni rozwój
Firma Universal Robots rozpoczęła 
działalność w 2005 roku, kiedy to trzech 
młodych naukowców z  Uniwersytetu 
Południowej Danii - Esben Østergaard, 
Kasper Støy i Kristian Kassow - zauwa-
żyło, jak ówczesne roboty były ciężkie, drogie 
i skomplikowane w obsłudze. To podsunęło im 
pomysł stworzenia robota, który jest elastycz-
ny, bezpieczny we współpracy oraz łatwiejszy 
w instalacji i programowaniu.

Od tego czasu firma Universal Robots 
opracowała szereg produktów typu cobot, 
ostatnio dodając do swojej oferty nowego 
UR20, i sprzedała łącznie ponad 50 000 sztuk 
różnych modeli na całym świecie.

Wraz z  rozwojem Universal Robots, roz-
winęła się również duńska scena robotyki, sku-
piona wokół Odense, miasta liczącego 200 000 
mieszkańców. Przewiduje się, że do 2025 roku 

liczba osób zatrudnionych przez duńskie fir-
my z branży automatyzacji produkcji osiągnie  
23 000, a łączne przychody z tej gałęzi gospo-
darki już teraz przekraczają 2,8 mld euro.

W  ciągu ostatniego roku , aby sprostać 
ogromnemu potencjałowi wzrostu. Universal 
Robots zatrudniło ponad 200 pracowników. 

„Patrząc z zewnątrz, wiele uwagi –  co cał-
kiem naturalne –  koncentruje się na produkcie 
i technologii. Ale technologia nie powstaje sama 
z  siebie. Chodzi o  to, aby mieć na pokładzie 
odpowiednich ludzi, a  w  UR mamy kilku wy-
jątkowo wykwalifikowanych i  innowacyjnych 
pracowników, którzy są w stanie stale przesuwać 

granice tego, co można zautomatyzować 
i jak łatwo można to zrobić. Gdyby ludzie 
10 lat temu mogli zobaczyć, co coboty 
mogą zrobić dzisiaj, byliby zdumieni. Tak 
samo powinno być w przyszłości, za ko-
lejne 10 lat. Ułatwianie rozwiązywania 
coraz bardziej złożonych zadań poprzez 
automatyzację jest bardzo motywującym 
celem” – dodaje Kim Povlsen.

Zapotrzebowanie na roboty na ca-
łym świecie w  najbliższych latach bę-
dzie rosło, a  napędzać je będzie kilka 
różnych czynników: chęć ochronienia 
pracowników przed niebezpiecznymi 
i  monotonnymi zadaniami; reshoring, 

gdzie firmy przenoszą produkcję bliżej siedziby 
w odpowiedzi na niepewność sytuacji między-
narodowej; a przede wszystkim niedobory na 
rynku pracy, które w najbliższych latach będą 
się tylko pogłębiały.

„Mamy w drodze nową generację cobotów 
z UR20 jako pierwszym modelem, a nasze wła-
sne dane pokazują, że dotarliśmy tylko do około 
dwóch procent wszystkich potencjalnych klien-
tów na całym świecie. Potencjał jest więc ogrom-
ny i choć świętujemy dzisiejsze osiągnięcie, nasze 
oczy są zwrócone ku przyszłości” – powiedział 
Kim Povlsen.
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•  80 proc. specjalistów z branży edukacyj-
nej twierdzi, że roboty i  automatyzacja 
będą kształtować rynek pracy w  ciągu 
najbliższych dziesięciu lat

•  Tylko jedna na cztery placówki edukacyj-
ne wykorzystuje roboty w  programach 
nauczania, mimo że 70 proc. firm ame-
rykańskich i  europejskich planuje inwe-
stycje w  robotykę i  automatykę w ciągu 
najbliższych trzech lat*

•  Globalny program edukacyjny ABB, któ-
ry obejmuje ponad 100 uczelni kształcą-
cych ponad 30 000 studentów rocznie, 
rozszerza się o nowe placówki w obszarze 
robotyki i automatyki

Globalne badanie ABB ujawniło rosną-
cy trend wśród amerykańskich i  europejskich 
przedsiębiorstw w  kierunku „re-shoringu” lub 
„nearshoringu”, czyli przenoszenia – w  więk-
szym lub mniejszym zakresie – działalności 
z powrotem do kraju macierzystego. Ma to za-
pewnić większą elastyczność w obliczu global-
nych wyzwań. Jednocześnie zwrócono uwagę na 
znaczną lukę w edukacji w zakresie umiejętności 
niezbędnych dla skutecznego przeprowadzenia 
tych procesów.

Według badania, 74 proc. europejskich 
i  70 proc. amerykańskich przedsiębiorstw pla-
nuje przeniesienie lub takie przeorganizowanie 
działalności, aby usprawnić łańcuch dostaw 
w odpowiedzi na niedobory siły roboczej, po-
trzebę bardziej zrównoważonego rozwoju, czy 
też ogólny krajobraz niepewności. Większość 
z tych firm postrzega automatyzację jako czyn-
nik umożliwiający te zmiany, przy czym 75 proc. 
ankietowanych firm europejskich i  62 proc. 
amerykańskich planuje inwestycje w  robotykę 
i automatyzację w ciągu najbliższych trzech lat.

Pomimo takiego popytu na automatyza-
cję, badanie wykazało znaczną lukę w  eduka-
cji i  szkoleniach, które dostarczyłyby na rynek 
umiejętności niezbędnych do sprawnego poru-
szania się w coraz bardziej zautomatyzowanych 
miejscach pracy w przyszłości. 80 proc. specja-
listów z branży edukacyjnej uważa, że robotyka 

i  automatyzacja będą kształtować przyszłość 
zatrudnienia w ciągu najbliższych dziesięciu lat. 
Jednocześnie tylko jedna na cztery instytucje 
edukacyjne wykorzystuje obecnie roboty w ra-
mach swoich programów nauczania.

Aby pomóc w  wypełnieniu tej luki, ABB 
realizuje obecnie ponad 100 globalnych part-
nerstw ze szkołami i  uczelniami wyższymi. 
W ramach swojej oferty edukacyjnej firma do-
starcza m.in. pakiety oprogramowania, w  tym 
ABB Wizard Easy programming, RobotStudio® 
i RobotStudio® AR Viewer App, a  także sprzęt 
w postaci współpracujących stanowisk zroboty-
zowanych i pakietów aplikacyjnych.

Niedawno ABB rozszerzyła swój globalny 
program edukacyjny w zakresie robotyki i  au-
tomatyki. Do programu dołączyły m.in. nowe 
ośrodki, w  tym firmowy kampus innowacyj-
no-szkoleniowy w  Austrii. Nowy obiekt, wraz 
z  innymi regionalnymi centrami szkoleniowy-
mi w  Wielkiej Brytanii, Niemczech i  Brazylii, 
powiększa zaplecze szkoleniowe ABB do ponad 
40 lokalizacji na całym świecie. W sumie firma 
każdego roku szkoli ponad 30 000 uczniów i stu-
dentów, a także praktykantów i pracowników.

Jedną ze wspomnianych lokalizacji jest 
Polska, gdzie ABB realizuje swoją lokalną stra-
tegię współpracy ze środowiskiem naukowym. 
– Badanie ABB zwraca uwagę na konieczność 
szerszego propagowania kierunków nauczania 
z  zakresu robotyki i  automatyzacji na każdym 
możliwym poziomie edukacji. W  Polsce ABB 
od lat angażuje się w  programy edukacyjne – 
mówi Beata Syczewska, dyrektorka Dywizji 
Robotyki ABB w Polsce i dodaje: – Współpracu-
jemy z  technicznymi uczelniami wyższymi or-
ganizując dla studentów tematyczne spotkania 
w  naszym Centrum Szkoleniowym Robotyki 
w  Warszawie. Co roku zapraszamy studentów 
do odbycia praktyk zawodowych w  naszej fir-
mie, gdzie każdy ma możliwość pogłębienia 
swojej wiedzy w praktyce, pracując nad konkret-
nymi projektami z zakresu robotyki.

W wielu uczelniach i szkołach technicznych 
na terenie kraju od lat prowadzone są programy 

nauczania z  wykorzystaniem robotów ABB.  – 
Studenci mają również możliwość pracy z wy-
korzystaniem RobotStudio, który jest najczęściej 
stosowanym na świecie oprogramowaniem do 
programowania robotów. W  celach edukacyj-
nych dostarczamy oprogramowanie za darmo, 
ze wszystkimi dodatkami procesowymi, w wer-
sji sieciowej umożliwiającej jednoczesne korzy-
stanie 100 osobom na danej uczelni – tłumaczy 
Beata Syczewska.

Przedsiębiorstwa ramię w ramię 
z uczelniami
W  raporcie powstałym na podstawie wspo-
mnianego badania branżą, która w największym 
stopniu ulegnie automatyzacji, jest transport 
i magazynowanie. Drugie miejsce zajmuje bran-
ża przetwórcza, a trzecie budowlana. Co cieka-
we, wysokie pozycje, jeśli chodzi o potencjał au-
tomatyzacji miejsc pracy zajmują branże, które 
mogą kojarzyć się również z  wykształceniem 
humanistycznym – np. administracja i  usługi 
wsparcia, administracja publiczna, czy też finan-
se i ubezpieczenia.

– Zmiana musi nastąpić teraz – dodał Sami 
Atiya, dyrektor biznesu Robotyki i Automatyki 
Dyskretnej ABB. – Firmy zwracają się ku au-
tomatyzacji, aby zrównoważyć niedobory siły 
roboczej, poprawić wydajność i  zwiększyć od-
porność na rynkową zmienność. Dlatego też 
pracownicy potrzebują umiejętności, aby wyko-
rzystać automatyzację do wykonywania swoich 
zadań i rozszerzenia własnych ról. Przedsiębior-
stwa muszą połączyć siły, współpracując z insty-
tucjami edukacyjnymi i rządami, aby zapewnić 
przygotowanie społeczeństwa do pracy w przy-
szłości. Tylko dzięki temu możemy w pełni wy-
korzystać elastyczną automatyzację i możliwości 
trwającej reindustrializacji.

* Badanie ABB dotyczące łańcucha dostaw, 2022 
r. Publikacja ta łączy wnioski z badań ABB doty-
czących łańcucha dostaw i edukacji, przeprowa-
dzonych w 2022 roku.
 

Czy Chiny przestaną być fabryką świata? Wiele na to wskazuje. 7 na 10 producentów planuje przenieść swoje 
zakłady z powrotem do kraju macierzystego. Problem w tym, że dziś brakuje nam specjalistów, którzy są w stanie 
zrealizować ten proces, wynika z najnowszych badań ABB.

ABB

RAPORT ABB: Produkcja żegna się z Chinami,  
ale brakuje specjalistów



www.hamamatsu.com

capture, measure and generate various types of light. 

We use light everywhere in our daily lives, including product manufacturing and inspection, 

medical treatment, analysis, and information communication. 

We are one of the only companies in the world that develops a wide range of both light sensors, 

such as photomultiplier tubes and photodiodes, and light sources such as lasers and LEDs.   

Our portfolio of more than 10,000 products includes components, 

modules and systems, designed to cover the entire optical 

spectrum. They are used in a broad range of applications, 

including everyday technology such as 

smartphones to medical instruments 

that support cutting-edge 

academic research. 

Light-powered innovation 

Our mission is to benefit society through the development of photonic technologies that
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Badanie

na sztucznej inteligencji powodują znikanie niektórych stano-
wisk czy kompetencji, z drugiej jednak strony sprawiają, że na 
rynku pracy pojawiają się zupełnie nowe perspektywy zawodo-
we. Zwróćmy choćby uwagę na dane OECD, zgodnie z który-
mi  65% uczących się dziś dzieci w przyszłości będzie pracować 
w zawodach, które jeszcze nie istnieją – mówi Tomasz Szpikow-
ski, prezes Bergman Engineering.

Grupa 1: OZE i ochrona środowiska
Polska branża OZE zatrudnia 100 tys. specjalistów, przy czym 
liczba ta cały czas rośnie. Powodem jest rozwój sektora foto-
woltaiki i  energetyki wiatrowej, a  potwierdzeniem – dane 
Hays Polska 2022. Zgodnie z  nimi, blisko 95% firm działa-
jących w  branży energetycznej planuje w  najbliższym czasie 
zwiększyć zatrudnienie, szczególnie w  obrębie specjalistów 
ds. zielonych technologii. Na deficyt elektryków, elektrome-
chaników i elektromonterów wskazuje z kolei raport „Baro-
metr Zawodów 2022”.

Z obserwacji ogłoszeń zamieszczonych w portalu Linke-
dIn i Pracuj.pl (08.2022) wynika ponadto, że na oferty pracy 
mogą liczyć tacy specjaliści, jak:

•  koordynator ds. rozwoju projektów OZE
•  inżynier budowy OZE
•  inżynier - specjalista ds. ofertowania w obszarze OZE
•  inżynier - elektryk turbin wiatrowych
•  projektant instalacji energetyki odnawialnej
•  koordynator techniczny ds. pomp ciepła, paneli sło-

necznych
•  specjalista ds. automatyki w branży pomp ciepła

Na jakie stanowiska potrzebni są 
specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?
Zatrudniać na pewno będzie sektor energetyki wiatrowej, 

P
ostęp technologiczny i związany z nim ogrom prze-
twarzanych informacji powodują systematyczny 
wzrost znaczenia kompetencji technicznych. Spe-
cjaliści, którzy posiadają praktyczną wiedzę oraz 
umiejętności jej płynnego i szerokiego wykorzysta-

nia do rozwiązania problemów i tworzenia rozwiązań, mogą 
liczyć na duże zainteresowanie ze strony pracodawców. Tak 
wynika z analizy ekspertów Bergman Engineering. Na liście 
najbardziej pożądanych inżynierów w Polsce znaleźli się m.in. 
biotechnolodzy, eksperci od OZE, mechatronicy, inżynierowie 
automatyki i robotyki oraz nanotechnolodzy.

– Świat przechodzi gwałtowną transformację technologicz-
ną, wraz z którą zmienia się krajobraz rynku pracy. Postępująca 
automatyzacja, cyfryzacja, a także rozwój rozwiązań opartych 

Inżynierowie OZE, biotechnolodzy, mechatronicy, automatycy, robotycy oraz nanotechnolodzy 
– według ekspertów to jedne z najdynamiczniej rozwijających się grup zawodowych w Polsce. 
W niektórych tych branżach już mamy do czynienia z deficytami pracowników, w innych walka 
o wykwalifikowanego inżyniera dopiero się rozpoczyna. Który z sektorów ma największy 
potencjał zawodowy?

Czy zawód inżynier 
się opłaca? W których  
specjalizacjach warto się kształcić?

Bergman Engineering

RYNEK PRACY INŻYNIERÓW
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w związku z planowaną budową farm na Morzu Bałtyckim. 
Specjaliści offshore mogą też liczyć na najwyższe zarobki – in-
żynierowie zarabiają od 12 do 19 tys. zł brutto, a managero-
wie - od 22 do 34 tys. zł brutto.

Dążąc do neutralności klimatycznej, znaczenia nabiera 
także gospodarka wodorowa. Inżynierowie wyspecjalizowani 
w tym sektorze zarabiają w przedziale 11,5 – 15,5 tys. zł brut-
to, a managerowie w przedziale 16 – 22 tys. zł brutto. Dla 
najbardziej doświadczonych osób, które realizowały projekty 
wodorowe za granicą i zdecydowały się na powrót do kraju, 
czekają wynagrodzenia w wysokości pomiędzy 25 a 38 tys. zł 
brutto.

Szacunkowe pensje dla pozostałych specjalistów przed-
stawiają się następująco:

•  dyrektor projektu OZE – 25 tys. zł brutto
•  dyrektor działu fotowoltaiki – 23 tys. zł brutto
•  kierownik projektu OZE – 18 tys. zł brutto
•  inżynier elektroenergetyk – 7 tys. zł brutto 
•  projektant instalacji elektrycznych – 6,5 tys. zł brutto, 

starszy specjalista średnio 7,7 tys. zł brutto
•  inżynier energetyki – 6,4 tys. zł brutto 
•  serwisant instalacji elektrycznych – 5,4 tys. zł brutto 
•  monter instalacji elektrycznych – 5 tys. zł brutto
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń firmy Sedlak 

& Sedlak 2022 oraz raport płacowy Hays Poland 2022
Przykładowe kierunki studiów: inżynieria środowiska, 

energetyka cieplna, morska energetyka wiatrowa, zarządzanie 

ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce 
wiatrowej.

Grupa 2: Biotechnologia medyczna
Biotechnologia uważana jest za przyszłość medycyny oraz 
kluczowy kierunek rozwoju branży life science. Wartość tego 
rynku rośnie w ekspresowym tempie – w 2020 roku szacunko-
we liczby kształtowały się na poziomie 2 mld zł, w roku 2022 
– notowane na warszawskiej giełdzie spółki biotechnologiczne 
warte były już 8 mld zł, zatem 4 razy więcej.

– O tym, że Polska ma bardzo wysokie aspiracje, świadczy 
ujęcie biotechnologii medycznej w  rządowym wykazie Krajo-
wych Inteligentnych Specjalizacji. KIS to lista branż prioryte-
towych w zakresie badań, rozwoju i innowacji, które mają za-
pewnić krajowi odpowiednią konkurencyjność, a w wybranych 

 
Specjaliści, którzy posiadają praktyczną 
wiedzę oraz umiejętności jej płynnego 
i szerokiego wykorzystania do 
rozwiązania problemów i tworzenia 
rozwiązań, mogą liczyć na duże 
zainteresowanie ze strony pracodawców.
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obszarach także pozycję lidera na rynkach zagranicznych – do-
daje Tomasz Szpikowski.

Na jakie stanowiska potrzebni są 
specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

•  inżynier ds. rozwoju produktu medycznego (medical 
devices) – 15 tys. zł brutto 

•  koordynator obszaru produkcyjnego – 8,3 tys. zł brutto 
•  specjalista ds. biologii molekularnej – 6,5 tys. zł brutto
•  laborant mikrobiologiczny – 6,5 tys. zł brutto 
•  bioinformatyk – 5,9 tys. zł brutto
•  biotechnolog – 4,7 tys. zł brutto
Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólno-

polskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022
Przykładowe kierunki studiów: biotechnologia, biotech-

nologia medyczna, biotechnologia środowiska, biotechnolo-
gia eksperymentalna, biotechnologia przemysłowa.

Grupa 3: Mechatronika, automatyka 
i robotyka
Rozwój Przemysłu 4.0 wygenerował duże zapotrzebowanie 
na inżynierów specjalizujących się w mechatronice, automa-
tyce i  robotyce. W  swojej pracy skupiają się na budowaniu 
i rozwijaniu systemów maszyn, charakteryzujących się samo-
dzielnością i  automatyzacją przeprowadzanych procesów. 
Oprócz zrobotyzowanych stanowisk pracy, to także inne dzia-
łania badawczo-rozwojowe, przyczyniające się do usprawnia-
nia i optymalizowania procesów produkcyjnych.

Na jakie stanowiska potrzebni są 
specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

•  konstruktor urządzeń mechatronicznych – 6,2 tys. zł 
brutto (starszy specjalista - 7,8 tys. zł brutto)

•  projektant systemów automatyki, robotyki oraz apara-
tury kontrolno-pomiarowej – 6,5 zł brutto

•  inżynier automatyki i robotyki – 6,7 tys. zł brutto (star-
szy specjalista – 8 tys. zł brutto)

•  inżynier elektryk/automatyk – 6,7 tys. zł brutto (starszy 
specjalista – 8,6 zł brutto)

•  inżynier utrzymania ruchu – 6,8 tys. zł brutto (starszy 
specjalista – 8,3 tys. zł brutto)

•  inżynier mechatronik – 7 tys. zł brutto
Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólno-

polskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022
Przykładowe kierunki studiów: mechatronika, inżynie-

ria mechatroniczna (IMiR), elektrotechnika, elektronika, me-
chanika, robotyka, automatyka.

Grupa 4: Nanotechnologia
Branża nanotechnologiczna w  Polsce rozwija się bazując na 
dużych pokładach wiedzy naukowej. Wykorzystuje się ją do 
działalności badawczej i rozwojowej, w laboratoriach przemy-
słowych i medycznych, placówkach informatycznych, firmach 
produkujących urządzenia optyczne, w  przemyśle chemicz-
nym, farmaceutycznym czy elektronicznym. 

– Zakładając coraz większe konkurowanie o  rynki zbytu, 
już teraz wiemy, że branża nanotechnologiczna w perspektywie 
najbliższych lat będzie mocno się rozwijać. Technologie te będą 
wykorzystywane do zwiększania jakości produkcji, dynamizo-
wania procesów sprzedaży czy rozszerzania oferty asortymento-
wej – dodaje Tomasz Szpikowski.

Na jakie stanowiska potrzebni są 
specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

•  nanotechnolog – 5,8 tys. zł brutto
•  inżynier nanostruktur – 5,8 tys. zł brutto
Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólno-

polskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022
Przykładowe kierunki studiów: inżynieria nanostruktur, 

nanoinżynieria, chemia materiałów i nanotechnologia, mikro- 
i nanotechnologie w biofizyce, nanotechnologia.

Biznes dąży do wprowadzania coraz efektywniejszych 
i  lepiej zoptymalizowanych rozwiązań. Procesy automatyza-
cji, cyfryzacji i  postępy innowacyjne są przyspieszane przez 
rozwój technologiczny, a  to z  kolei przeobraża rynek pracy. 
– Nadal zmagamy się z  niedoborem wykwalifikowanych pra-
cowników, z drugiej jednak strony wzrasta liczba potencjalnie 
dostępnych pracowników po 60 roku życia. Zgodnie z danymi 
Eurostatu, trend ten będzie utrzymywał się w sposób stały. To 
z kolei spowoduje, że lifelong learning, czyli uczenie się przez całe 
życie, stanie się jednym z  kluczowych warunków utrzymania 
atrakcyjnej pozycji na rynku pracy, i to niezależnie od branży – 
podsumowuje Tomasz Szpikowski.

Źródło: Bergman Engineering
� 

 
Postępująca automatyzacja, cyfryzacja, 
a także rozwój rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji powodują znikanie 
niektórych stanowisk czy kompetencji, 
z drugiej jednak strony sprawiają, że na 
rynku pracy pojawiają się zupełnie nowe 
perspektywy zawodowe.

 
Zmagamy się z niedoborem wykwalifikowanych 
pracowników, a z drugiej strony wzrasta liczba 
potencjalnie dostępnych pracowników po 60 roku życia. 
To spowoduje, że uczenie się przez całe życie, stanie się 
jednym z kluczowych warunków utrzymania atrakcyjnej 
pozycji na rynku pracy, i to niezależnie od branży
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Badanie

Rewolucja cyfrowa w automatyce zmienia obecnie sposób wdrażania nowych technologii 
oraz przeprowadzania szkoleń pracowników zakładów przemysłowych. Aby dobrze prosperować 
w przyszłości, firmy muszą dostosować się do zmian pokoleniowych wśród pracowników, w czym 
mogą im pomóc nowe technologie cyfrowe. 

O
becnie inteligentne technologie automaty-
ki i  sterowania spełniają potrzebę firm ze 
wszystkich branż przemysłu – posiadania 
bardziej adoptowalnych i  przyszłościowych 
rozwiązań. Technologie te umożliwiają bar-

dziej wydajną, bezpieczniejszą i  przyjazną dla środowiska 
produkcję. Za ich pomocą firmy przemysłowe starają się też 
rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowników, 
wynikający z odchodzenia na emeryturę doświadczonych fa-
chowców. Problem ten stał się bardzo poważny, dlatego też 
firmy wykorzystują nowe technologie do rekrutacji i szkoleń 
następnych generacji pracowników dla swoich zakładów. Ar-
tykuł opisuje, w  jaki sposób nowe technologie automatyki 
zwiększają bezpieczeństwo i wydajność pracowników dzięki 
bardziej adoptowalnym i dostępnym zasobom systemowym. 

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zakłady przemysłowe mogą 
wykorzystać nowe technologie do automatyzacji przepływu 
pracy, uzyskania większej świadomości ryzyk operacyjnych 
oraz posiadania bardziej kompleksowego obrazu nieefek-
tywności realizowanych procesów. Uzyskajmy praktyczne in-
formacje na temat długotrwałych korzyści z rozwiązań zdal-
nego realizowania operacji w  zakładach przy zastosowaniu 
usprawnionej komunikacji sieciowej za pomocą specjalnego 
serwera. Pozwala to pracownikom znajdującym się w dowol-
nej lokalizacji na łączenie się z  systemami zakładowymi za 
pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat od przedsiębiorstw 
przemysłowych zaczęto wymagać zwinności, innowacyjności 
oraz takiego projektowania swoich systemów i procesów tak, 
aby były elastyczne i wydajne i dzięki temu mogły zaspokajać 
szybko zmieniający się popyt na produkty. Dużo firm wpro-
wadziło już zautomatyzowane systemy, które realizują zbiera-
nie i dystrybucję danych. To pomaga specjalistom – przeby-
wającym zarówno w zakładzie, jak i poza nim – monitorować 
i optymalizować wydajność produkcji oraz zwiększać bezpie-
czeństwo pracowników. Jednak dziś rewolucja w automatyce 
rodzi interesujące pytania: w jaki sposób dokonuje ona trans-
formacji siły roboczej w przemyśle oraz jak to może wyglądać 
w przyszłości.

Większość firm z sektora przemysłowego rozumie, że ich 
siła robocza zmienia się z powodu zmian demograficznych, 
postępu technologicznego oraz ostatnio trudnych, pełnych 

Jak automatyka  
zmieni rynek pracy

AUTOMATYKA

wyzwań czasów. Inteligentne technologie sterowania wpro-
wadzają nowe metody pracy oraz umożliwiają bardziej wy-
dajną i przyjazną dla środowiska produkcję.

Znajdowanie efektywnych rozwiązań 
operacyjnych za pomocą zaawansowanej 
automatyki
Działy operacyjne zakładów przemysłowych każdej wielkości 
wykorzystują obecnie różne formy nowej technologii. Celem 
tego jest obniżka kosztów, zwiększanie produkcji oraz skra-
canie czasów reakcji na zmienny popyt. Jednak w takim śro-
dowisku właściciele fabryk poszukują praktycznych porad na 
temat zastosowania zaawansowanych rozwiązań automatyki 
w sposób korzystny dla ich operacji oraz pracowników.

Zarządzanie siłą roboczą składającą się z  pracowników 
etatowych, wykonawców kontraktowych oraz pracowników 
tymczasowych jest ważne dla firm produkcyjnych. Zajmo-
wanie się operacjami, wykonywanymi na coraz większą skalę, 
poprawa warunków BHP, zwiększanie cyberbezpieczeństwa  
oraz dostosowywanie się do zmieniających się przepisów 
i  norm przy jednoczesnym utrzymywaniu efektywności 
operacyjnej jest pełne poważnych wyzwań dla personelu 

Fot.1. Rozproszony system sterowania Experion PKS HIVE firmy Honeywell 
umożliwia łatwe dodawanie nowego sprzętu bez wpływu na dotychczas 
realizowane operacje.  Źródło: Honeywell Process Solutions

Joe Bastone, Honeywell Process Solutions
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kierowniczego zakładów. Globalne problemy związane z za-
grożeniem dla zdrowia ludzi zmuszają firmy przemysłowe 
do analizowania nowych strategii utrzymywania bezpiecznej 
i niezawodnej ciągłości biznesowej przy zredukowanym per-
sonelu zakładów. Wielu właścicieli oraz dyrektorów firm było 
niechętnych stosowaniu technologii umożliwiających zdalne 
wykonywanie operacji w zakładach. Głównym powodem tej 
niechęci było przywiązanie do wykonywania operacji przez 
specjalistów przebywających na miejscu w  sterowniach fa-
bryk. Obecne warunki prowadzenia biznesu nakłoniły ich 
jednak do dokonania transformacji swoich fabryk i procesów 
za pomocą wdrożenia strategii zdalnego realizowania ope-
racji. Pomimo zalet zautomatyzowanych operacji przedsię-
biorstwa przemysłowe potrzebują bardziej efektywnego po-
dejścia do projektowania i wdrażania systemów sterowania. 
Podejścia, które można by adaptować stopniowo i stosować 
zamiennie z istniejącymi systemami oraz infrastrukturą.

Przekazywanie wiedzy i doświadczenia 
starszych pracowników nowym za pomocą 
technologii cyfrowych
Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia obecnie sposób 

działania nowoczesnych fabryk. Nowe 
technologie, takie jak Przemysłowy In-
ternet Rzeczy (IIoT) oraz uczenie ma-
szynowe (ML) mają na celu uczynienie 
produkcji bezpieczniejszą, szybszą i wy-
dajniejszą. Zbieranie danych w  czasie 
rzeczywistym oraz operacje autonomicz-
ne, którymi można zarządzać zdalnie, 
sprawiły, że kierownictwo firm przemy-
słowych ponownie analizuje przyszłość 
swojej siły roboczej.

Obecnie sektor przemysłowy traci 
miliony pracowników, którzy odchodzą 
na emeryturę. Doświadczeni pracownicy 
mają za sobą lata pracy, dzięki której uzy-
skali wiedzę specjalistyczną. Dlatego fir-
my przemysłowe muszą znaleźć sposoby 
wypełnienia przez automatyzację tej 
powstałej luki. Aby firma pozostała kon-
kurencyjną na rynku, musi także wyko-
rzystywać automatyzację jako narzędzie 
rekrutacyjne, skierowane do pokolenia 
millenialsów, czyli generacji młodych 
ludzi obytych z nowymi technologiami, 
głównie komputerami. Ludzi tych przy-
ciągną do pracy w przemyśle możliwości 
inteligentnych fabryk.

Dla każdej firmy przemysłowej spra-
wą nadzwyczaj ważną podczas tej poko-
leniowej zmiany siły roboczej jest to, aby 
zatrzymać u siebie wiedzę specjalistyczną 

na temat procesów produkcji, posiadaną przez doświadczony 
personel, oraz wykorzystanie jej do zbudowania doświadcze-
nia u nowszych pracowników.

Inteligentna produkcja realizowana jest wtedy, gdy 
pracownicy zakładów przemysłowych wykorzystują inno-
wacyjne rozwiązania oprogramowania automatyki, które 
umożliwiają zbieranie i analizowanie danych zamiast wyko-
rzystywania tradycyjnego sprzętu. Narzędzia programowe, 
takie jak inteligentne bliźniaki, pozwalają użytkownikom 
symulować komputerowo fabryczny sprzęt i procesy bez ko-
nieczności inwestowania w sprzęt, za którego pomocą można 
dokonać weryfikacji jakiejś koncepcji (ang. proof of concept). 
Ponadto funkcją takich narzędzi jest to, że nie wymagają one 
fizycznej obecności ekspertów w zakładzie w celu zarządza-
nia operacjami. Zwiększa to elastyczność i poprawia warunki 
BHP pracowników.

Zapewnienie długotrwałej ciągłości 
działania biznesu
Nowoczesne zakłady przemysłowe są bardzo uzależnione od 
swoich pracowników. W wyniku tego muszą wdrażać nowe 
technologie, aby zwiększyć swoją efektywność operacyjną 
i  cyberbezpieczeństwo poprzez bezproblemowy przesył da-
nych, zautomatyzowane przepływy robocze, płynne przeka-
zywanie wiedzy dziedzinowej oraz cyfryzację procesów ope-
racyjnych.

Właściciele fabryk dobrze wiedzą, że muszą przystoso-
wać się do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz 
wymagań określonych przepisami. Dlatego muszą zapewniać 
wszystkim swoim pracownikom bezpieczeństwo, dobre prze-
szkolenie oraz zdobycie najnowszych certyfikatów.

Zakłady przemysłowe wdrażające najnowsze technolo-
gie cyfrowe mogą zdziałać więcej przy ograniczonych zaso-
bach ludzkich. Mogą stworzyć środowisko, które umożliwia 
pracownikom własnym oraz kontraktowym wykonywanie 
swoich zadań przy wykorzystaniu proaktywnych procesów 
wsparcia. Jednocześnie mogą one dokonać inwestycji tech-
nologicznych, które pomogą zwiększyć wydajność produkcji 
oraz pracowników dzięki dostępowi do inteligentnych da-
nych, umożliwiających podejmowanie przemyślanych decyzji 
w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe rozwiązanie programowe do zarządzania 
zasobami ludzkimi może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo 
i wydajność produkcji poprzez automatyzację procedur, usta-
nowienie proaktywnych procesów zgodności z  przepisami 
i normami oraz włączenie szkoleń do przepływu pracy.

Obecnie dostępne generacja rozwiązań programowych 
do cyfrowego zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystuje 
wbudowaną analitykę danych, mającą potężne możliwości. 
Analityka ta przyśpiesza stworzenie kontekstu i  świadomo-
ści oraz analizę dla celów podejmowania decyzji. Umożli-
wia dostarczenie kierownictwu zakładów informacji, które 
pomagają im w podejmowaniu kluczowych decyzji dokład-

Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
automatyka, braki fachowców na 
rynku pracy, rozwój zawodowy 
nowych pracowników

Zautomatyzowane technologie 
pomagają obecnie w rekrutacji 
i szkoleniach nowej generacji 
pracowników przemysłu.
Wiele firm przemysłowych 
staje przed problemem braku 
pracowników mających odpowiednią 
wiedzę i umiejętności. Automatyka 
może im pomóc w wypełnieniu tej 
luki oraz w wyszkoleniu młodszych 
pracowników.
Wiele przedsiębiorstw 
przemysłowych poszukuje bardziej 
efektywnego podejścia do inżynierii 
systemów sterowania, zintegrowanej 
z istniejącymi systemami oraz 
infrastrukturą.

 MATERIAŁY ONLINE
Więcej informacji na temat nowych 
technologii podano w wersji online 
tego artykułu na stronie  
https://controlengineering.pl  

 DO ROZWAŻENIA
Jak Wasza firma przygotowuje się 
do rewolucji w automatyce?
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nie na czas. Ponadto programy te wykorzystują algorytmy 
uczenia maszynowego do wykrywania znaczących trendów 
w wielkich ilościach danych oraz dokonywania bardzo istot-
nych zaleceń. W tym przypadku zakłady przemysłowe mogą 
wykorzystywać rozwiązanie e-zezwoleń do uzyskania bły-
skawicznej widoczności statusu zezwoleń na pracę dla kon-
trolerów pozwoleń, zespołów reagowania kryzysowego oraz 
kierownictwa zakładu. E-zezwolenia są niewymagającym 
papieru środkiem tworzenia, składania, przeglądania, za-
twierdzania, odrzucania, drukowania i zamykania zezwoleń 
w elektronicznym przepływie pracy. Dzięki temu rozwiązaniu 
znacznie łatwiej jest dokonywać wizualizacji tego, gdzie jest 
wykonywany każdy rodzaj pracy w zakładzie, i uzyskać pełny 
obraz skumulowanego ryzyka operacyjnego, poprawiając ko-
munikację i bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

Wspieranie możliwości zdalnego 
wykonywania operacji w przemyśle
Niedawno producenci z  branży automatyki przemysłowej 
opracowali rozwiązania rozszerzonego zdalnego wykony-
wania operacji. Takie oprogramowanie umożliwia bardzo 
szybkie, elastyczne i bezpieczne wdrożenie strategii zdalnego 
wykonywania operacji dla zakładów przemysłowych z branży 
infrastruktury krytycznej. Te nowe, wstępnie przygotowane 
pakiety oprogramowania usprawniają wdrażanie, testowanie 
oraz zatwierdzanie punktów zdalnego dostępu do systemów 
zakładowych w  celu zdalnego wykonywania przez specja-
listów monitorowania i sterowania procesami w tych zakła-
dach. Ponadto rozwiązania te mogą być tak dostosowane do 
potrzeb klienta, aby spełniały specyficzne potrzeby operacyj-
ne i unikalne wymagania topologii sieci oraz technologii in-
formatycznej (IT) w danym zakładzie.

Do obsługi dzisiejszych rozwiązań do zdalnego zarządza-

nia operacjami użytkownicy mogą wykorzystywać te same 
wyświetlacze interfejsów operatorskich (HMI), konfiguracje 
i rodzaje menu, jak w normalnej stacji roboczej w zakładzie 
przemysłowym. Wstępnie zbudowane maszyny wirtualne 
(VM) mogą być pobrane przez Internet i wdrożone w wir-
tualnej infrastrukturze oraz skonfigurowane w  fabryce, aby 
spełnić specyficzne potrzeby tego zakładu. Przy tym podej-
ściu wykorzystywany jest osobny serwer, który jest rozszerze-
niem zakładowego rozproszonego systemu sterowania (DCS) 
i  zapewnia osobom upoważnionym możliwości zdalnego 
monitorowania i  sterowania operacjami. Pojedynczy serwer 
może obsługiwać jednocześnie wielu użytkowników stacji ro-
boczych w sterowni, umożliwiając wykonywanie działań ope-
racyjnych z różnych obszarów w zakładzie z innego centrum 
sterowania lub nawet zdalnie przez specjalistów pracujących 
w  domu. Pracownicy ci łączą się z  systemem zakładowym 
za pomocą wirtualnej sieci prywatnej, połączonej z siecią IT 
przedsiębiorstwa.

Programowe rozszerzenie do zdalnego sterowania ope-
racjami może być używane przez pracujących w  zakładzie 
inżynierów i technologów do monitorowania procesów pro-
dukcji, dostarczania wsparcia operacyjnego i błyskawicznego 
rozwiązywania problemów niezależnie od miejsca i czasu ich 
wystąpienia. Zdalna stacja operacyjna replikująca konsolę 
HMI w  sterowni pozwala na tymczasowe sterowanie pracą 
fabryki w sytuacjach awaryjnych. Taka zdalna stacja robocza 
może być także wykorzystana do przeprowadzania docho-
dzeń po wypadkach oraz analizy zagrożenia procesu (process 
hazard analysis, PHA).

Joe Bastone, dyrektor ds. marketingu produktu Experion 
w firmie Honeywell Process Solutions. 

  

Fot.2. Rozszerzenie dla lokalnych systemów 
sterowania Experion ARO może szybko 
stworzyć zdalne konsole, dające operatorom 
bardzo podobne możliwości jak przy normalnej 
pracy z konsolą Orion firmy Honeywell w celu 
utrzymywania operacji w zakładzie w sytuacji 
awaryjnej. 
 Źródło: Honeywell Process Solutions
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Will Haley III, menedżer ds. strategii przemysłowych 
w firmie Baluff podczas swojej prezentacji „Pięć etapów 
stworzenia doskonałości operacyjnej w robotycznej au-
tomatyzacji procesów spawania” w czasie wystawy Fab-
tech Expo, zorganizowanej w centrum kongresowym 
McCormick Place w Chicago. 

AUTOMATYZACJA SPAWANIA

Chris Vavra, Control Engineering

Pięć sposobów poprawy  
doskonałości operacyjnej przy wprowadzaniu 
automatyzacji spawania za pomocą robotów
W przypadku modernizacji każdego procesu produkcyjnego, nie tylko w postaci automatyzacji 
spawania za pomocą robotów, firmy przemysłowe powinny najpierw odpowiedzieć sobie na 
pytanie, jakie są cele wprowadzania tych zmian.

J
eśli ludzie zaczną coś robić, nie wiedząc, w jakim celu 
właściwie to robią, to takie działanie może być bar-
dzo kosztowne, stwierdził Will Healy III, menedżer 
ds. strategii przemysłowych w firmie Baluff, podczas 
swojej prezentacji „Pięć etapów stworzenia dosko-

nałości operacyjnej w  robotycznej automatyzacji procesów 
spawania”1 podczas wystawy Fabtech Expo, zorganizowanej 
w centrum kongresowym McCormick Place w Chicago.

Firmy zamierzające dokonać poważnej inwestycji w ro-
boty spawalnicze powinny najpierw uzyskać odpowiedzi na 
swoje pytania, dotyczące możliwych do uzyskania korzyści, 
takich jak:

1.   Poprawa wykorzystania zasobów oraz dyspozycyjno-
ści maszyn.

2.   Skrócenie planowanych przestojów oraz prac związa-
nych z regulacją i przezbrajaniem maszyn.

3.   Wyeliminowanie ciągłego rozwiązywania proble-
mów oraz gorączkowo wykonywanych na ostatnią 
chwilę napraw.

4.   Redukcja nieplanowanych przestojów oraz krótkich 
zatrzymań maszyn.

Przestoje w spawaniu robotycznym nas zabijają nas, po-
wiedział Will Healy. Zacytował kilka źródeł, które podają, że 
w  przemyśle samochodowym koszty przestojów mogą wy-
nosić od 17 000 USD za jeden przypadek do 22 000 USD za 
minutę. Will Healy podkreślił to, wymieniając pewnego pro-
ducenta samochodów, u którego nowy pojazd zjeżdża z linii 
montażowej co 50 sekund. Przeliczając to na jedną godzinę, 
otrzymamy, że firma ta w przypadku awarii jakiegoś systemu 
w fabryce może stracić ponad milion dolarów.

Częste problemy ze zautomatyzowanym 
spawaniem oraz najlepsze praktyki w tej 
dziedzinie
Will Healy wymienił wiele źródeł problemów w  spawaniu 
robotycznym. Przyczynami problemów mogą być: rozpryski 
spawów, obciążenie udarowe, uszkodzenie jakiegoś czujnika, 
nieprawidłowe wykrywanie położenie cylindra, uszkodzenie 

układu wykrywania nakrętek do spawania lub bezkontakto-
wego skanera kontroli spawu. Każdy z tych defektów, jeśli nie 
zostanie wykryty, może spowodować poważne uszkodzenie 
maszyny, w której zostanie zamontowany spawany element, 
a to może wiązać się z długim przestojem. 

Wymagana jest duża wiedza i  świadomość w  zakresie 
konserwacji, ponieważ spawanie robotyczne jest bardzo trud-
ną dziedziną w przemyśle. Zużycie sprzętu jest tu rzeczą oczy-
wistą.

Przemysł produkcyjny uczynił wiele kroków naprzód, za-
równo w dziedzinie dostępnych technologii, jak i materiałów. 
Nie wykorzystuje się już czystych metali, tylko różne stopy, 
które są lżejsze i  wytrzymalsze. Są też bardziej odporne na 
zużycie. Za przykładem materiałów poszła technologia czuj-
ników – obecnie produkowane potrafią wykrywać obiekty na 
większe odległości. Nie muszą znajdować się dokładnie na 
szczycie maszyny, co mogłoby uszkodzić i czujnik i maszynę 
z powodu rozprysku spoiny czy przepalenia przewodu.

Operatorzy także mają do dyspozycji więcej informa-
cji – dzięki technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) oraz układom we/wy o takich architekturach jak IO-
-Link, którą Will Healy porównał do USB w  automatyce 
przemysłowej. Szybsza i  niezawodna komunikacja sieciowa 
jest koniecznością w każdym zakładzie przemysłowym, który 
produkuje z większą wydajnością niż przedtem. Jeśli chcemy 
utrzymać przestoje na minimalnym poziomie, to ja chcę, aby 
moje układy diagnostyczne zawsze się komunikowały ze mną, 
stwierdził Will Healy. 

Wykorzystywanie tych danych może pomóc w ulepsze-
niu konserwacji prognozowanej oraz monitorowaniu stanu 
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technicznego maszyn i urządzeń, ponieważ operatorzy otrzy-
mują z góry wymagane informacje. Jeśli operatorzy wiedzą, 
co może się zdarzyć lub prawdopodobnie się zdarzy, szczegól-
nie w zakładach przemysłowych posiadających znacznie zu-
żyty sprzęt, to mogą utrzymać płynność produkcji. Will He-
aly wymienił także wizję maszynową oraz identyfikowalność, 
szczególnie za pomocą fal radiowych (RFID), jako sposoby 
bezprzewodowego przesyłania informacji oraz zapewnienia, 
że właściwa informacja dotrze do właściwej osoby.

Pięć etapów tworzenia doskonałości 
operacyjnej
W spawaniu robotycznym istnieje wiele problemów oraz ich 
rozwiązań, jednak zdobycie informacji, kiedy i jak rozpocząć 
działania związane z modernizacją, należy do największych 
wyzwań. Co prawda może to być zniechęcające, jednak Will 
Healy zaproponował firmom przemysłowym, które zamie-
rzają ulepszyć swoje systemy automatyki i  strategie działań 
w hali fabrycznej, przejście następujących pięciu etapów:

ETAP 1. Rozpoczęcie przygotowań już teraz. Jak stwier-
dził Will Healy, najlepiej jest zacząć działania od czegoś 
małego. Zidentyfikować gniazdo produkcyjne sprawiające 

największe kłopoty i dokonać jego audytu. Zorientować się, 
który obszar wykazuje najwięcej przestojów, problemów z ja-
kością produktów oraz wymianą części. Po zidentyfikowaniu 
tego obszaru należy porozmawiać z operatorami maszyn oraz 
pracownikami utrzymania ruchu, aby uzyskać od nich jak 
najwięcej informacji.

Te dane nie muszą być perfekcyjne. Wystarczy, że uzyska-
my ogólne pojęcie o tym, co złego dzieje się w danym gnieździe 
produkcyjnym. Dane dostarczają odpowiedzi na temat przy-
czyn problemów oraz ich potencjalnych rozwiązań, mówi Will 
Healy.

ETAP 2. Przeprowadzenie kontroli poszczególnych czuj-
ników. Po wybraniu gniazda roboczego i zebraniu podstawo-
wych informacji o nim przychodzi czas na przyjrzenie się po-
szczególnym czujnikom i dowiedzenie się, co w nich działa, 
a co nie. Will Healy nazwał to procesem czteroetapowym:

1.   Identyfikacja właściwego czujnika. Jest to metoda 
prób i  błędów, a  nawet najbardziej zaawansowane 
technologicznie czujniki mogą wymagać przetesto-
wania, zanim ustali się ten właściwy. Użytkownicy 
mogą zawęzić poszukiwania poprzez spytanie opera-
torów, jak często dany czujnik jest wykorzystywany, 
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dukcyjnym w rozwiązywaniu problemów poprzez uzyskiwa-
nie odpowiedzi na takie pytania jak:
•  Jakie są częste awarie i uzgodnione rozwiązania tych pro-

blemów?
•  Jakie są najlepsze technologie dla konkretnych procesów 

w fabryce?
•  Jak instalować i  wymieniać czujnik w  przypadku jego 

awarii?
•  Co wykonuje się w zakładzie, aby uniknąć powtarzających 

się awarii?
Dla producentów będzie lepiej, jeśli zrozumieją i wykonają 

te etapy działań, stwierdził Will Healy.
ETAP 5. Ustalenia na przyszłość. Sprawienie, aby pracow-

nicy rozumieli specyfikacje nowego sprzętu. Jeśli użytkownicy 
nie zmieniają specyfikacji swojej maszyny, to następna zain-
stalowana maszyna będzie znowu miała te same problemy. 
Na szczęście wielu producentów maszyn podaje ich dokładne 
specyfikacje aż do poziomu metodologii, dlatego wszystko jest 
sprecyzowane, chociaż sprawienie, aby wszyscy mówili tym sa-
mym językiem, może być wyzwaniem. Will Healy powiedział, 
że firmy muszą jasno określić swoje oczekiwania i w razie po-
trzeby je korygować. Znać wielkość TCO i zapewniać stosowa-
nie najlepszych praktyk w stosunku do swojego sprzętu.

Uzyskanie doskonałości operacyjnej oraz 
kultury pracy
Doskonałość operacyjna przybiera wiele form i  ma wiele 
aspektów, jednak firmy mogą rozpocząć działania zmie-
rzające do uzyskania tej doskonałości poprzez znalezienie 
odpowiedzi na pytania: jak redukować koszty, zwiększać 
wydajność produkcji oraz nawiązywać długotrwałe relacje 
partnerskie. Sprawy te dla wielu firm są już najważniejsze, ale 
obecnie mają jeszcze większy priorytet.

Ulepszanie systemów automatyki i zwiększanie wydajno-
ści dzięki takim koncepcjom jak IIoT oraz zarządzanie zaso-
bami nie są już dłużej kwestią „chcę posiadać” (ang. want-to-
-have). Z powodu pandemii COVID-19 nowym, zmienionym 
wzorcem dla firm produkcyjnych staje się „muszę posiadać” 
(„must-have”).

Will Healy tak powiedział na temat tej zmiany priorytetów: 
Uważam, że nie spowodowała tego tylko sama pandemia CO-
VID-19. Myślę, że braki siły roboczej oraz wiele innych proble-
mów dotykających firmy produkcyjne miały w tym swój udział.  
Wiele osób, które uczestniczyło w  naszym evencie, zdaje sobie 
sprawę z tego, że muszą zrobić coś innego. Nie mogą ciągle robić 
tego samego. Początki mogą być zniechęcające, ale, jak powie-
dział, chodzi głównie o zrozumienie, że nic już nie będzie takie 
samo jak przedtem, i rozpoczęcie od tego działania.

Weźcie na warsztat to, co widzieliście wczoraj, od czego 
potraficie zacząć. Wszystko polega na wykonaniu pierwszego 
kroku.

Chris Vavra, Control Engineering

Więcej informacji na temat robotyki dostępnych jest 
pod adresem: https://controlengineering.pl�

jakie jest jego środowisko pracy oraz dlaczego obecna 
instalacja się ciągle psuje.

2.   Weryfikacja stopnia ochrony czujnika. Najlepsze 
akcesorium dla konkretnej aplikacji może wymagać 
adaptacji w  celu otrzymania najlepszych wyników. 
Użytkownicy powinni się dowiedzieć, jaki stopień 
ochrony jest wymagany i czy czujnik jest uszkadzany 
fizycznie. Powinni również określić dostępną prze-
strzeń oraz warunki otoczenia, na jakie jest narażony 
czujnik.

3.   Zabezpieczenia mechaniczne czujnika. Prawidłowe 
zabezpieczenie czujnika może wielokrotnie wydłużyć 
jego żywotność. Zabezpieczeniem tym może być od-
powiednia powłoka (osłona) ochronna lub uszczel-
nienie. Uzyskanie informacji o tym, czy czujnik jest 
uszkadzany na skutek zainstalowania w  miejscu 
o zbyt wysokiej temperaturze lub kontaktu z innymi 
elementami maszyny, jest tu sprawą kluczową.

4.   Wykorzystywanie uzyskiwanych informacji do 
ciągłego powiększania swojej wiedzy. Jak mówi 
Will Healy, jest to najważniejszy i  jednocześnie naj-
trudniejszy etap. Uzyskiwanie wiedzy praktycznej na 
podstawie ustaleń przyczyn awarii oraz wykorzysty-
wanie jej w innych aspektach nie jest czymś oczywi-
stym. Czasami takie lekcje są specyficzne, a czasami 
uniwersalne i mogą być wykorzystane w wielu róż-
nych okolicznościach.

ETAP 3. Wykonanie działań korygujących w  dziedzi-
nie pośredniego zapotrzebowania w  produkcji w  zakładzie 
(MRO, maintenance, repair, operation) oraz metod przecho-
wywania narzędzi. Wykonanie standaryzacji zapasów ma-
gazynowych i  zmniejszenie bałaganu poprzez uproszczenie 
procesów zakupu oraz zmniejszenie nadmiernych stanów 
magazynowych. Jest to kolejny proces przeprowadzany meto-
dą prób i błędów. Wiele działów utrzymania ruchu zakładów 
przemysłowych nie jest niestety wzorem porządku i czysto-
ści, jednak uzyskanie praktycznego pojęcia o  tym, czym się 
dysponuje, oraz zmniejszenie niepotrzebnych zapasów mogą 
zredukować problemy oraz dać lepsze pojęcie na temat cał-
kowitego kosztu posiadania (TCO) oraz zwrotu z inwestycji 
(ROI). 

ETAP 4. Stworzenie u pracowników poczucia odpowie-
dzialności. Will Healy przyznaje, że to może być najtrudniej-
sza część całego procesu. Opisywanie problemów oraz poda-
wanie zaleceń to jedno, ale wdrażanie zmian i utrzymywanie 
ich to drugie. Kultura pracowników, szczególnie inżynierów 
i  techników, polega na konsekwencji. Wiele ustanowionych 
praktyk stało się zakorzenionych. Zmiany tego nie dokona się 
w jeden dzień.

Może w  tym pomóc dokumentowanie w  szczegółach 
zwrotu z  inwestycji. Jednym daje to konkretne pojęcie, jak 
poważny jest problem, a innych przekonuje o wartości zmian 
procedur. Jeśli istnieje ogólna zgoda na temat dokonania tych 
zmian w kulturze pracowników, to ciągłe szkolenia podno-
szące umiejętności pracowników mogą pomóc firmom pro-
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T
echnologie automatyki cały czas stają się coraz bardziej róż-
norodne i  jednocześnie dostępne. Jest to dobra wiadomość 
zarówno dla naszej planety, gdyż automatyka w sposób eko-
logiczny spełnia potrzeby rosnącej populacji, jak i inżynierów 
wdrażających automatykę w przemyśle. Coraz więcej aplika-

cji i procesów w zakładach staje się kandydatami do przeprowadzenia 
modernizacji. Jednak odpowiedź na pytanie „automatyzować czy nie 
automatyzować?” może okazać się trudna. Dlatego warto przeanalizować 
podane poniżej cztery kwestie, co pomoże nam w uzyskaniu większego 
sukcesu w automatyzacji naszego zakładu.

1. Czy obecny system automatyki wystarczy 
do realizacji głównych celów działalności firmy 
przemysłowej?
Pytanie to jest nieco głębsze, niż mogłoby się wydawać. Producenci 
platform automatyki dogonili pod względem technologicznym wyższe 
uczelnie oraz producentów układów scalonych, takich jak procesory. 
Cechą większości nowoczesnych maszyn jest możliwość podłączenia 
do Internetu w celu wysyłania danych, takich jak te dotyczące położe-
nia geograficznego, temperatur oraz cen energii, dzięki czemu personel 
kierowniczy firm przemysłowych wie, kiedy maszyny te powinny praco-
wać, aby wydajność produkcji była maksymalna. Przy automatyzowaniu 
specyficznych, niestandardowych procesów konieczne jest uzyskanie 
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zarówno tych procesów, jak 
i dostępnej automatyki. Rozważmy tu dla przykładu montaż produktu 
konsumenckiego, takiego jak elektryczna maszynka do golenia. Być może 
analiza tej produkcji nie jest niczym niezwykłym, chyba że celem firmy 
jest podwojenie produkcji, opracowanie nieskończonej ilości wariantów 
i zmniejszenie gabarytów maszyn. Wtedy powstaje potrzeba zapoznania 
się z najnowszymi technologiami transportu stanowiskowego i między-
stanowiskowego w zakładach. Można zastosować przenośniki taśmowe, 
jednak systemy ruchu liniowego będą lepsze, natomiast najlepsze okażą 
się systemy ruchu płaskiego.

Opiszemy teraz ten przykładowy system transportowy ruchu pła-
skiego (ang. planar motion system). Składa się on z dwóch części – „sto-
łu” wykonanego z płaskich płytek oraz karetek (ang. movers). Karetki te 
poruszają się podobnie jak poduszkowce – unoszą się nad stołem, utrzy-
mywane przez siły magnetyczne. Można nimi sterować tak, aby jeździły 
swobodnie po całym obszarze stołu, przenosząc całkiem spore ładunki. 
Konfiguracje ścieżek ruchu pozwalają na montaż szeregowy lub równo-
legły w zależności od czasu taktu oraz cech montowanych produktów. Te 

systemy ruchu płaskiego umożliwiają przenoszenie detali do stanowisk 
obróbczych zamiast przemieszczania tych stanowisk do detali.

System latających karetek o  w  pełni zintegrowanej architekturze 
może umieć jeszcze więcej. Wykorzystanie technologii uczenia maszyno-
wego (ML) oraz sztucznej inteligencji (AI) często prowadzi do większej 
wydajności produkcji, stabilności pracy maszyn oraz oszczędności ener-
gii. Takie wyniki można uzyskać jeszcze szybciej i w większym stopniu, 
gdy technologia ML jest wdrożona w standardowym układzie sterowania 
maszyny.

Dlatego powinniśmy wybrać firmę partnerską, specjalizującą się 
w technologiach automatyki, która oferuje gotowe pakiety umożliwiają-
ce zintegrowanie ML z maszyną. Rozeznanie się w rynku producentów 
i dostawców automatyki pomoże w ocenie możliwości naszej aplikacji 
przemysłowej w zestawieniu z celami tej aplikacji.

2. Czy pracownicy zakładu przemysłowego 
potrafią wspierać tę technologię?
Jeśli na przykład wybrano technologię ruchu płaskiego jako najlepszy 
sposób transportowania podzespołów do montażu w procesie produkcji, 
to czy technologia wbudowana w maszynę umożliwi jej pracę przy mi-
nimalnych czasach przestojów oraz wsparciu przez 24 godziny na dobę? 
Podczas gdy inżynierowie aplikacji mogą na to pytanie odpowiedzieć 
„tak”, użytkownicy końcowi często nalegają na wykorzystywanie języka 

Inwestycje w nowe systemy automatyki przemysłowej powinny wykorzystywać najnowocześniejsze 
technologie oraz zapewniać szybki zwrot z inwestycji i łatwość obsługi przez pracowników 
zakładów. W artykule opisujemy system transportu stanowiskowego XPlanar firmy Beckhoff oraz 
korzyści z jego wdrożenia w zakładzie produkcyjnym.

Cztery kwestie  
do rozważenia przed wdrożeniem nowych 
technologii automatyki

Tom Jensen, Beckhoff Automation LLC.

SYSTEMY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Fot.1. W celu uzyskania maksimum elastyczności oraz 
zmniejszenia liczby przezbrojeń maszyn system XPlanar firmy 
Beckhoff obsługuje różne układy obróbki i transportu detali, takie 
jak obszar prostokątny (po prawej) lub konfiguracja specyficzna 
dla aplikacji (po lewej).  Zdjęcia w artykule: Beckhoff Automation
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drabinkowego do programowania maszyny. Często czas i  energia, po-
święcone przez projektantów systemu sterowania na napisanie kodu dla 
sterownika maszyny i systemu ruchu płaskiego, nie mogą być zrozumia-
ne przez użytkowników i operatorów maszyn. Remedium na to nie jest 
zaprogramowanie ruchu płaskiego w kodzie drabinkowym czy umiesz-
czenie komentarzy w tym kodzie, chociaż mogłoby to pomóc. Remedium 
będzie tu interfejs operatorski (HMI) zaprojektowany przy założeniu, że 
operator będzie miał zerowe doświadczenie w pracy maszyny, podobnie 
jak na przykład dyrektor fabryki. To podobnie jak w przypadku drukarki 
biurowej, z której korzysta dyrektor. Gdy drukarka przestanie działać, dy-
rektor nie edytuje otwartego kodu sterownika urządzenia, aby zobaczyć, 
co jest przyczyną awarii. Wykorzystuje natomiast, podobnie jak inni pra-
cownicy biura, wyświetlacz drukarki, który podaje instrukcje do wykona-
nia, aby rozwiązać problem.

To podejście do rozwiązywania problemów jest nawet ważniejsze dla 
złożonych systemów mechatronicznych. W miarę, jak przemysł przenosi 
się w przyszłość i staje w obliczu coraz większych braków wykwalifikowa-
nych pracowników, staje się jasne, że firmy chcą płacić więcej za współ-
pracę partnerską z  oryginalnymi producentami wyposażenia (OEM), 
którzy mogą dostarczać im sprzęt umożliwiający intuicyjną obsługę, co 
pozwala na utrzymywanie produkcji bez przestojów. Operatorzy pra-
cujący w  hali fabrycznej lubią, gdy sami potrafią utrzymywać ciągłość 
produkcji bez konieczności wzywania serwisantów z  laptopami, którzy 
wprowadzają zmiany w kodzie sterującym maszyn.

3. Gdzie jest zwrot z inwestycji?
Po ustaleniu celów oraz metod wspierania koncepcji wprowadzenia no-
wej automatyki przychodzi czas na pytanie, czy koszty inwestycji uzasad-
niają uzyskane korzyści. Jest to tradycyjne pytanie dyrekcji firm. Spójrz-
my na przykład na wspomniany system transportowy ruchu płaskiego. 
Każda z płyt tworzących stół w tym systemie jest zasadniczo napędem, 
dlatego koszty zbudowania takiego stołu mogą stać się wysokie, co spra-
wi, że koszty całej inwestycji będą odstraszające. Taki sam model ma za-
stosowanie dla systemów transportu liniowego oraz sterowania ruchem 
robotów. Ponieważ karetki w systemie płaskim posiadają 6 stopni swobo-
dy (ruchy wzdłuż osi: x, y, z oraz orientacja α, β, γ) i mogą mieć rozmiary 
takie jak transportowane podzespoły, to koszty inwestycji są w znacznym 
stopniu zrekompensowane. Systemy ruchu płaskiego wykorzystują karet-
ki do wykonywania tych zadań, które wykonują roboty. Oznacza to, że 
w zakładzie produkcyjnym można wymienić duże gniazda, wymagane 
dla robotów wykonujących prace montażowe, na proste, oszczędzające 
przestrzeń urządzenia o  ruchu wzdłuż jednej osi. Dzięki temu zakład 
może zwiększyć moce produkcyjne (zwiększyć gęstość ustawienia sprzę-
tu na hali) i dodać opcje nowych cech produktów w maszynie, która ma 
bardzo małe gabaryty. Ponadto umożliwia to skrócenie czasu przezbra-

jania maszyn, co ma dużą wartość dla większości użytkowników końco-
wych, czyli zakładów produkcyjnych.

Warto rozważyć zastąpienie przenośników belkowych systemami 
z silnikami liniowymi. Korzyści z tych nowych systemów obejmują ela-
styczny transport równoległy, sortowanie produktów i sterowanie czasem 
taktu oraz mniejsze gabaryty maszyn. Istnieją kompromisy kosztowe. 
Wartość większa niż wystarczająca uzasadnia wszelkie różnice w kosztach.

4. Mniej przezbrojeń w produkcji lub modułach 
maszyn niż przedtem?
Ograniczanie przezbrojeń pomiędzy procesami czy modułami maszyn 
już na etapie projektowania maszyn ułatwia życie firmom przemysłowym. 
Wiele problemów z  produkcją wynika z  zakleszczeń w  przenośnikach, 
zużytych lub zbyt luźnych pasów albo niewłaściwej obsługi, gdy produkt 
znajduje się w niewłaściwym położeniu. Nieprecyzyjny ruch przenośnika 
lub jego nagłe zatrzymanie negatywnie wpływają na jakość produktów – 
wymagają one poprawy lub nadają się tylko do wyrzucenia. Ponadto wy-
magana jest praca wielu osób z personelu zakładu, które muszą odnaleźć 
przyczyny awarii i je usunąć. Roboty mogą skrócić czasy wymiany pomię-
dzy modułami maszyn, jednak są one kosztowne, złożone i duże.

Celem zaprojektowania systemów transportu wykorzystującego 
silniki liniowe oraz koncepcje ruchu płaskiego jest realizowanie wszyst-
kich operacji związanych z montażem w taki sposób, że obrabiany detal 
pozostaje cały czas na karetce systemowej. W tej nieliniowej technologii 
produkcji montowany produkt nie musi podróżować pomiędzy moduła-
mi maszyny. Zamiast tego karetki wożą go pomiędzy wieloma różnymi 
stanowiskami obróbczymi, co eliminuje przezbrajanie, które zwykle było 
konieczne. System ten poprawia ogólny zwrot z inwestycji oraz WAwydłu-
ża czas pracy maszyn, ponieważ operatorzy unikają dostosowywania prze-
nośników i układów czasowych 
oraz dokonywania przezbrojeń.

Na przykładach systemów 
ruchu liniowego i płaskiego mo-
żemy zrozumieć, że lepiej jest 
przenosić detal pomiędzy róż-
nymi stanowiskami obróbczymi 
zamiast przenosić stanowiska 
obróbcze do tego detalu. Wy-
korzystując nowe technologie 
automatyki, producenci maszyn 
przemysłowych mogą ponownie 
pomyśleć o tym, jakie mają teraz 
możliwości, porzucić konwen-
cjonalne ograniczenia w  pro-
jektowaniu i konstrukcjach ma-
szyn oraz stworzyć nową klasę 
maszyn zaprojektowanych do 
wychodzenia naprzeciw wielu 
nowym wyzwaniom.

Tom Jensen, menedżer  
produktów dla przemysłu  

z branży montażu w firmie 
Beckhoff Automation LLC.
� 

Fot.2. System XPlanar firmy Beckhoff jest wykorzystywany 
przez producenta wyposażenia oryginalnego (OEM), 
firmę Plasmatreat.  Detale są efektywnie przenoszone na 
karetkach pomiędzy różnymi stanowiskami obróbczymi, 
a złożone mechanicznie i elektrycznie strumienie plazmy są 
utrzymywane w ustalonym położeniu.
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P
onieważ cyberataki na zakłady przemysłowe 
zdarzają się coraz częściej, coraz więcej firm 
podejmuje aktywne działania w  celu ochrony 
swoich kluczowych systemów sterowania. Do-
radcy i  konsultanci, zarówno wewnętrzni, jak 

i  zewnętrzni, często dostarczają personelowi kierownicze-
mu zakładów listę wymagań i  zaleceń na temat ogólnego 
zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Ta lista niemal 
zawsze zawiera wymaganie „utwardzenia” komputerów 
przemysłowych.

Utwardzanie (ang. hardening) to proces uczynienia 
komputera bardziej odpornym na cyberzagrożenia – za-
równo złośliwe ataki, jak i  przypadkowe infekcje szkodli-

wym oprogramowaniem. Utwardzanie dokonywane jest 
poprzez likwidowanie znanych luk w zabezpieczeniach i ta-
kie konfigurowanie systemu operacyjnego, aby uniemożli-
wiał osobom nieupoważnionym uruchamianie programów 
i  modyfikowanie plików oraz rejestrowanie aktywności 
w systemach.

Komputer przemysłowy nigdy nie będzie całkowicie 
odporny na cyberwłamania, jednak proces utwardzania 
dodaje do systemów przemysłowych dodatkowe warstwy 
cyberzabezpieczeń. Dlatego warto zapoznać się z sześcioma 
różnymi obszarami utwardzania, z których każdy zasługu-
je na dokładniejsze zgłębienie. Przytoczone niżej skrótowe 
opisy będą tu dobrym punktem startowym.

Utwardzanie komputerów polega na uczynieniu ich systemów odpornymi na cyberataki. 
Inżynierowie pracujący w przemyśle stają się coraz bardziej świadomi konieczności utwardzania 
systemów i sprzętu informatycznego. W artykule opisujemy w skrócie sześć etapów wdrażania tych 
zabezpieczeń.

Sześć obszarów  
utwardzania komputerów przemysłowych

Robert Henderson, Maverick Technologies

KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE

Zasada działania utwardzania polega na usuwaniu znanych luk w zabezpieczeniach i takim pozycjonowaniu systemu, 
aby odrzucał ataki pewnej klasy, oraz dokumentowaniu aktywności w systemie.  Źródło: Maverick Technologies
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Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
cyberbezpieczeństwo, utwardzanie 
systemów informatycznych 
i komputerów

Utwardzanie jest procesem 
nadawania komputerowi czy 
systemowi informatycznemu 
większej odporności na 
cyberzagrożenia, zarówno na 
złośliwe ataki, jak i przypadkowe 
infekcje szkodliwym 
oprogramowaniem.
Firmy przemysłowe powinny 
aktualizować swoje systemy 
operacyjne oraz instalować łatki 
oprogramowania – tak często, jak to 
tylko możliwe.
Rejestrowanie aktywności, 
instalowanie firewalli na 
komputerach oraz zapobieganie 
dostępowi ze strony 
nieautoryzowanych użytkowników to 
także kluczowe środki utwardzania 
komputera przemysłowego

 MATERIAŁY ONLINE
Więcej artykułów na temat 
cyberbezpieczeństwa oraz 
zabezpieczeń sieci w przemyśle 
można przeczytać na stronie  
https://controlengineering.pl.

 DO ROZWAŻENIA
Jakie działania podejmuje Wasza 
firma, a jakie nie, w zakresie 
utwardzania komputerów?
Cała aktywność komputera powinna 
być zapisywana w innej lokalizacji niż 
ten lokalny komputer.

 
Utwardzanie (ang. hardening) to proces uczynienia komputera bardziej odpornym 
na cyberzagrożenia – zarówno złośliwe ataki, jak i przypadkowe infekcje szkodliwym 
oprogramowaniem. Utwardzanie dokonywane jest poprzez likwidowanie znanych luk 
w zabezpieczeniach i takie konfigurowanie systemu operacyjnego, aby uniemożliwiał 
osobom nieupoważnionym uruchamianie programów i modyfikowanie plików oraz 
rejestrowanie aktywności w systemach.

1. Aktualizacje oraz instalowanie łatek 
oprogramowania przemysłowych 
komputerów PC
Żadna metoda zabezpieczenia systemu komputerowe-
go przed cyberatakiem nie jest doskonała. Każdy element 
sprzętowy oraz oprogramowania może zawierać słabe 
punkty albo luki w zabezpieczeniach. Producenci oprogra-
mowania publikują aktualizacje oraz łatki, które likwidują 
potencjalne i znane luki. Regularne instalowanie tych aktu-
alizacji i łatek jest jednym z najlepszych sposobów utrzymy-
wania komputera odpornym na cyberatak. Natomiast jeśli 
łatki opracowane na podstawie zidentyfikowanych nowych 
metod włamań nie są instalowane oraz gdy czas, jaki upły-
nął od tej identyfikacji do zainstalowania, jest zbyt długi, to 
maszyna ciągle staje się bardziej wrażliwa na cyberataki.

W  świecie przemysłowym zatrzymywanie produkcji 
raz na tydzień w  celu zainstalowanie poprawek oprogra-
mowania jest często niepraktyczne. Zalecane jest jednakże 
posiadanie harmonogramu instalowania aktualizacji i łatek, 
na przykład raz na kwartał. Ważną jest też świadomość, że 
nie każda łatka powinna być natychmiast zainstalowana. 
W  przypadku oprogramowania sterującego od producen-
ta wyposażenia oryginalnego (OEM) ryzyko wystąpienia 
awarii oprogramowania przemysłowego na skutek zainsta-
lowania nieprzetestowanej łatki jest wysokie. Większość 
producentów OEM ma swój własny program testowania 
oprogramowania, który dokonuje weryfikacji łatek dla sys-
temu operacyjnego na własnym sprzęcie i czasami na pod-
stawie wyników testów producent opracowuje odpowiednie 
aktualizacje dla swoich systemów sterujących. 

2. Kontrola dostępu do plików 
w przemysłowych komputerach PC
Podobnie jak każdy komputer, przemysłowy PC jest za-
grożony podłączeniem zewnętrznego nośnika danych, za-
wierającego wirusy. Osoba podłączająca taki nośnik wcale 
nie musi mieć złych zamiarów, może to być np. pracownik 
fabryki, który chce pokazać koledze z pracy zdjęcia swoich 
dzieci znajdujące się na prywatnym pendrivie. Jednak ma-
jący dobre zamiary inżynier, który musi przenieść jakiś plik 
z danymi, może zamiast pendrive’a użyć przenośnego dysku 
twardego, stosując przy tym bezpieczne metody transferu 
danych. Systemy, które skanują pliki pod kątem zagrożeń, są 
często nieaktualne, dlatego też prostsze może być ustawie-

nie całkowitego zabezpieczenia przed dostępem do nowych 
systemów plików. Nie ma znaczenia, czy podłączane urzą-
dzenie jest zainfekowane, czy też nie, jeśli system operacyjny 
odmawia rozpoznania znajdujących się tam plików.

3. Ochrona przed dostępem 
przemysłowych 
komputerów PC do 
sieci niezaufanych
Znalezienie dowodów na ist-
nienie połączeń komputerów 
przemysłowych z  sieciami nie-
zaufanymi nie jest wcale trudne. 
Niezależnie od tego, czy będzie 
to połączenie z  hotspotem za 
pomocą Wi-Fi w  celu obejrzenia 
filmiku na YouTube, czy podłą-
czenie smartfona do PC kablem 
USB w  celu naładowania baterii, 
każde połączenie sieciowe inne 
niż z autoryzowaną przemysłową 
siecią sterowania stanowi wysokie 
ryzyko. Dlatego też po ustano-
wieniu połączeń komputera IPC 
z wyznaczoną siecią należy zablo-
kować w nim możliwość połączeń 
ze wszystkimi innymi sieciami.

4. Zapobieganie 
możliwości 
uruchamiania 
programów oraz 
modyfikacji plików na 
komputerach PC przez 
nieautoryzowanych 
użytkowników
Działania komputera opierają się 
na oprogramowaniu, które jest 
w nim uruchomione. Na przemy-
słowym komputerze PC dozwolo-
ne mogą być programy przezna-
czone do normalnego używania. 
Autoryzowani użytkownicy po-
winni być jedynymi osobami, któ-
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re mają pozwolenie na uruchamianie wymaganych przez 
siebie programów. Natomiast nieautoryzowani użytkownicy 
nie powinni mieć możliwości uruchamiania programów, 
nieważne, czy niezaufanych, czy nawet zaufanych. Podobnie 
możliwość modyfikacji plików na dysku komputera PC po-
winna być ograniczona tylko do autoryzowanych procesów 
i użytkowników.

5. Zainstalowanie na przemysłowych 
komputerach PC oprogramowania typu 
firewall, które chroni przed niezaufanym 
ruchem sieciowym
Firewalle programowe (ang. host-based firewalls, host fire-
walls) to programy zainstalowane i uruchamiane na kompu-
terze, które chronią go przed nieautoryzowaną komunikacją 
sieciową, działając jak zapora sieciowa. Mogą one ograni-
czać typy danych, które mogą być wymieniane, protokoły 
wykorzystywane do wymiany danych oraz jej punkty koń-
cowe. Natomiast firewalle sprzętowe (network-based fire-
walls) to także zapory sieciowe, które powinny blokować 
niepożądany ruch sieciowy we wszystkich lokalizacjach, 
gdzie urządzenia te są fizycznie zainstalowane. Jednak prze-
ważnie nie jest możliwe zainstalowanie ich dla każdego in-
dywidualnego komputera osobno. Dlatego zainstalowanie 
oprogramowania typu firewall na każdym komputerze PC 
zapobiegnie niepożądanej komunikacji sieciowej pomiędzy 
komputerami, które znajdują się w tej samej fizycznej strefie 
sieci.

6. Rejestrowanie aktywności 
przemysłowych komputerów PC, 
zarówno w celu wykrywania cyberwłamań 
w czasie rzeczywistym, jak i późniejszego 
analizowania tych zdarzeń
Rejestrowanie aktywności w  systemie niekoniecznie po-
woduje utwardzanie pojedynczego komputera przez sa-

mego siebie, jednak może pomóc w ogólnym utwardzaniu 
systemów, które zawierają te komputery. Cała aktywność 
komputera, taka jak zdarzenia w  sieci, sukcesy i  odmowy 
uwierzytelnienia użytkownika, aktualizacje systemu plików 
oraz wiele innych, powinna być zapisywana w  innej loka-
lizacji niż dany lokalny komputer. Scentralizowany system 
zarządzania zdarzeniami może oceniać zarejestrowane wy-
darzenia po ich wystąpieniu w  celu wykrycia potencjalnie 
negatywnych działań i  zalecać podjęcie działań zapobie-
gawczych. Zapis zdarzeń historycznych może być pomocny 
w  analizie cyberataku już po fakcie, dzięki czemu można 
zidentyfikować konkretne luki w  zabezpieczeniach i  je li-
kwidować.

Utwardzanie przemysłowych komputerów PC oraz 
systemów w  opisanych wyżej sześciu obszarach może być 
wdrożone do pewnego stopnia za pomocą narzędzi i funk-
cji wbudowanych w  większości systemów operacyjnych. 
To zadanie wymaga specyficznej wiedzy na temat systemu 
operacyjnego, wymagań bezpieczeństwa oraz ich wzajemnej 
interakcji z oprogramowaniem przemysłowym, uruchamia-
nym na każdej maszynie. Można też zakupić oprogramo-
wanie z kategorii bezpieczeństwa, które będzie realizowało 
te zadania w prostszy w obsłudze sposób. Niektóre zakłady 
przemysłowe zatrudniają własnych inżynierów oraz infor-
matyków, którzy mają wymagane umiejętności wdrażania 
i  utrzymywania programu utwardzania zasobów, jednak 
wiele zakładów takiego personelu nie zatrudnia. W  takiej 
sytuacji można nawiązać współpracę z  wyspecjalizowaną 
firmą informatyczną, która może pomóc zarówno w utwar-
dzeniu systemu według wymagań, jak i  długoterminowej 
konserwacji.

Gdy zakład przemysłowy wynajmuje wyspecjalizowaną 
firmę zewnętrzną do wdrożenia oraz konserwacji utwardze-
nia systemu informatycznego, jednocześnie wykorzystując 
dostępne w  handlu oprogramowanie zabezpieczające, to 
ważne jest zorientowanie się, czy personel inżynierski tego 
zakładu nadal musi być zaangażowany w obsługę i monito-
rowanie tego systemu. Utwardzanie komputerów przemy-
słowych nie jest działaniem jednorazowym, tylko procesem 
ciągłym, który musi być cały czas analizowany i aktualizo-
wany.

Robert Henderson, główny inżynier  
w firmie Maverick Technologies

� 

 
Komputer przemysłowy nigdy nie  
będzie całkowicie odporny na 
cyberwłamania, jednak proces 
utwardzania dodaje do systemów 
przemysłowych dodatkowe warstwy 
cyberzabezpieczeń. 

 
Utwardzanie przemysłowych komputerów PC oraz systemów może być wdrożone 
do pewnego stopnia za pomocą narzędzi i funkcji wbudowanych w większości 
systemów operacyjnych. To zadanie wymaga specyficznej wiedzy na temat 
systemu operacyjnego, wymagań bezpieczeństwa oraz ich wzajemnej interakcji 
z oprogramowaniem przemysłowym, uruchamianym na każdej maszynie.
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Rozwiązania

Obecnie firmy przemysłowe interesują się możliwościami wykorzystania technologii 5G 
w swoich układach automatyki i sterowania. Problemy związane z małym zasięgiem mogą być 
łatwo rozwiązane poprzez zainstalowanie wielu komórek sieci prywatnej 5G, a wydajność transmisji 
danych może przewyższać tradycyjne sieci Wi-Fi.

5G jest szerokim pojęciem, opisującym 
pewien zakres różnych technolo-
gii oraz wdrożeń. Termin ten może 
mieć wiele rozmaitych znaczeń dla 
każdej osoby. Nawet dla każdego 

z  głównych producentów telefonów komórkowych 5G może 
znaczyć coś innego.

Z reguły w sieciach 5G są wykorzystywane 3 zakresy (pa-
sma) częstotliwości: dolne, średnie i  górne. Każde z  nich ma 
swoje zalety i wady. Pasmo niskie 5G oznacza lepszą penetrację 
środowiska i większy zasięg, jednak kosztem mniejszej przepu-
stowości i prędkości przesyłu danych. Natomiast pasmo wyso-
kie 5G oznacza lepsze parametry przesyłu danych, ale za cenę 
małego zasięgu.

Z  tych powodów sieci 5G pracujące w  wysokim paśmie 
częstotliwości są atrakcyjne dla automatyki przemysłowej, po-
nieważ problemy związane z małym zasięgiem mogą być łatwo 
rozwiązane za pomocą zainstalowania wielu komórek sieci pry-
watnej, a wydajność transmisji danych może przewyższać tra-
dycyjne sieci Wi-Fi

Trzy potencjalne zastosowania 5G 
w przemyśle
Istnieją trzy główne kategorie praktycznego zastosowania tech-
nologii 5G. Oczywiście będą też aplikacje obejmujące więcej niż 
tylko 1 kategorię. Dlatego też 5G przykuwa uwagę przemysłu.

1.   Rozszerzony mobilny szerokopasmowy dostęp do 
Internetu (eMBB; enhanced mobile broadband). Kate-
goria ta obejmuje zastosowania, w których wymagana 
jest bardzo duża przepustowość sieci oraz prędkość 
przesyłu danych. Są to na przykład strumienie danych 
wideo o wysokiej rozdzielczości.

2.   Masowa komunikacja pomiędzy maszynami 
(mMTC; Massive Machine Type Communications). Ka-
tegoria ta obejmuje zastosowania, w których wymaga-
na jest obsługa dużej liczby urządzeń, zwykle rozmiesz-
czonych gęsto obok siebie. Przykładowe aplikacje to 
Internet Rzeczy (IoT) lub inteligentne miasta.

3.   Ultraniezawodna transmisja o niskich opóźnieniach 
czasowych (uRLLC; Ultra-Reliable and Low Latency 
Communications). Kategoria ta obejmuje zastosowania, 
w  których wymagany jest wysoki poziom determini-

Korzyści z technologii 5G dla automatyki 
przemysłowej
Obecnie zainteresowanie przemysłu technologią 5G koncentru-
je się na możliwości tworzenia sieci prywatnych. Prywatna sieć 
5G nie wykorzystuje infrastruktury tradycyjnych firm teleko-
munikacyjnych. Zamiast tego jest instalowana i konfigurowana 
lokalnie przez użytkownika.

Na początku 2020 roku, w wyniku współpracy pomiędzy 
firmami Audi a Ericsson, po uruchomieniu systemu komunika-
cyjnego Profinet z technologią PROFIsafe w sieci 5G uzyskano 
czas cyklu 3 ms oraz opóźnienie przesyłu 1 ms. Takie parametry 
czasowe są wymagane przez układy automatyki przemysłowej. 
Pozwalają one też na sterowanie pojazdami autonomicznymi 
(AGV) lub zautomatyzowanymi robotami mobilnymi (AMR).

Ponieważ technologia PROFIsafe wykorzystuję zasadę 
„czarnego kanału” (black channel), nie jest wymagana żadna 
specjalna konfiguracja w celu uruchomienia funkcjonalnie bez-
piecznej komunikacji pomiędzy urządzeniami a sterownikami 
PROFIsafe w sieci 5G.

Artykuł oryginalnie ukazał się na stronie internetowej  
PI North America.  

Korzyści z wdrażania  

technologii 5G  
w automatyce przemysłowej

TECHNOLOGIA 5G

Trzy główne kategorie 
zastosowań (usług) sieci 5G: 
eMMB – rozszerzony mobilny 
szerokopasmowy dostęp do 
Internetu, mMTC – masowa 
komunikacja pomiędzy maszynami 
oraz URLLC – ultraniezawodna 
transmisja o niskich opóźnieniach 
czasowych.
Źródło: PI North America

zmu czasowego, a niezawodność transmisji danych ma 
znaczenie krytyczne. Przykładowe aplikacje to pojazdy 
bez kierowcy lub sieci automatyki przemysłowej, takie 
jak Profinet.
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Polski przemysł nie może pochwalić się jedną dominującą 
gałęzią, jak choćby Czesi, którzy mają branżę motoryza-
cyjną. Jesteśmy dobrzy w multitaskingu – od energetyki 

przez budownictwo aż po farmaceutykę. Konkurencyjność budo-
waliśmy na niskich cenach, ale te czasy już minęły. Obecnie pol-
skie firmy mogą konkurować jakością świadczonych usług i do-
starczanych towarów. Właśnie te dwie cechy – różnorodność i ja-
kość – cechują podkarpacką Firmę Tarapata. 

Ta firma od dwudziestu lat zajmuje się obróbką plastyczną 
metalu dla europejskich koncernów z rozmaitych gałęzi przemy-
słu. Wśród jej klientów można znaleźć przedstawicieli branży mo-
toryzacyjnej, budowlanej czy energetycznej. Przez lata Firma Ta-
rapata wypracowała sobie opinię przedsiębiorstwa dbającego 
o jakość i terminowość świadczonych usług. W Mielcu zdawa-
no sobie sprawę, jak ważny jest dostęp do informacji dotyczą-
cych procesu produkcji. Zarząd od początku stawiał na rozwiąza-
nia ułatwiające komunikację i przekazywanie danych pomiędzy 
pracownikami. Jednak w 2019 roku dotychczasowe metody oka-
zały się niewystarczające. Wtedy zarząd zdecydował się wdrożyć 
nowy, bardziej zaawansowany system zarządczy. Wybór padł na 
Impuls EVO od BPSC.

Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja
Firma Tarapata ma apetyt na doskonalenie się. Implementacja sys-
temu zintegrowanego pozwoliła pracownikom na skoordynowanie 
procesów zachodzących na co dzień w przedsiębiorstwie. Impuls 
EVO pomaga przy m. in. stworzeniu oferty dla klienta, zakupie su-
rowców, procesach produkcyjnych, logistycznych czy sprzedaży. Na 
podstawie tych czynników pracownicy mogą dokładniej oszacować 
czas potrzebny do wykonania zamówienia. W systemie można tak-
że sprawdzić stan gotowości każdego zamówienia. Dostęp do in-
formacji przekłada się na wykonanie każdego zlecenia w terminie, 
co jest jednym z priorytetów Firmy Tarapata.

W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników, auto-
matyzacja jest kluczowa, aby utrzymać lub nawet zwiększyć efek-
tywność pracy. Ona, wraz z robotyzacją i cyfryzacją, pozwala fir-

mie cały czas się rozwijać, co jak mówi prezes Firmy Tarapata, 
Regina Wiech, jest bardzo ważne – Stawiamy sobie po-

przeczkę coraz wyżej, bo chcemy osiągać coraz więcej. Takie po-
dejście pomaga nam systematycznie się rozwijać. Zaczynaliśmy 
20 lat temu, dziś jesteśmy znaczącym graczem w swojej branży. 
Firma Tarapata to najlepszy przykład, że duży wysiłek, popłaca.

System dla wszystkich
Impuls EVO jest dostosowany dla trzech grup użytkowników. 
Pierwszą z nich jest kadra zarządcza. Na swoich ekranach star-
towych systemu mają oni widok na ważne z ich punktu widze-
nia dane takie jak informacje finansowe, sprzedażowe czy war-
tości stanów magazynowych. Dyrektorzy produkcji na swoich 
ekranach widzą szczegóły dotyczące OEE. Są to więc takie infor-
macje jak dostępność, jakość czy trend wartości. Dyrektorzy mają 
też wgląd w stan maszyn. Wreszcie ekrany pracowników zawiera-
ją takie informacje jak badania lekarskie, absencje czy stan urlo-
pu. Wszystkie te dane są na bieżąco aktualizowane. - System po-
maga w kontrolowaniu kolejnych etapów procesu wytwórczego, 
od fazy kompletacji materiałów, poprzez przygotowanie produk-
cji, aż po zwolnienie do produkcji i finalnie realizację spływu de-

W 2020 roku Firma Tarapata wdrożyła Impuls 
EVO od BPSC. Przez te dwa lata system 
zyskał wielu zwolenników wśród pracowników 
przedsiębiorstwa. Najbardziej chwalą 
łatwy dostęp do informacji oraz możliwość 
dopasowania systemu do potrzeb firmy. 

Automatyzacja�i�robotyzacja� 
w�podkarpackim�wydaniu

BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH



tali. To znacząco uławia działalność operacyjną, a także 
jest nieocenione przy kontroli jakości danego wyrobu.  
– mówi Marek Mazur, dyrektor produkcji.

Zmiany w prawie? Żaden problem
Jednym z powodów, który przesądził o zmianie syste-
mu na Impuls EVO był czas implementacji zmian w pra-
wie podatkowym. W używanym wcześniej oprogramo-
waniu nie był on satysfakcjonujący i niekiedy rodził pro-
blemy. Teraz sytuacja wygląda zgoła inaczej. Świetna 
ewidencja w systemie księgowym. Jesteśmy po pierw-
szym zamknięciu roku w nowym systemie – bezpro-
blemowo. Przy zmieniającym się prawie podatkowym, 
z którym dzisiaj mamy do czynienia, wysoko oceniam 
naszą współpracę – podkreśla Regina Wiech, prezes 
Firma Tarapata. Ponadto zwraca ona uwagę na pręd-
kość z jaką wprowadzane są zmiany w programie.

Warto także pamiętać, że Impuls EVO może współ-
działać z zewnętrznymi systemami. Rozwiązanie od 

BPSC może współpracować ze specjalistycznymi roz-
wiązaniami branżowymi czy systemami automaty-
ki przemysłowej. Dzięki temu aplikacja od katowickie-
go dostawcy znajduje zastosowanie w bardzo różnych 
branżach.

Perspektywy na przyszłość
Firma Tarapata od początku swojej działalności stawia 
na nowe rozwiązania technologiczne. W ciągu pierw-
szych lat swojej pracy zainwestowała w nowoczesny 
park maszyn i pierwszy system ERP. Przejście na Impuls 
EVO jest kolejnym rozwiązaniem mającym rozwiną ć au-
tomatyzację i digitalizację podkarpackiego przedsię-
biorstwa. W kolejnych latach polski sektor przemysłowy 
czeka gwałtowny rozwój i nie ma wątpliwości, że firmy 
nowoczesne i stawiające na nowe technologie, takie jak 
Firma Tarapata, odegrają w tym procesie znaczące role.
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wdrożenia nowoczesnego systemu automatyki sterującej do-
stawami wody oraz oczyszczaniem ścieków. System ten miał 
zapewnić dostawy wody o jak najwyższej jakości i po jak naj-
niższych kosztach. Pierwotny plan zawierał wiele metod, które 
są stosowane do dziś, w tym udział specjalistów z wielu dyscy-
plin oraz ocenę posiadanych zasobów automatyki.

Opracowany przez organizację AWWA2 podręcznik za-
rządzania dostawami mediów3 zaleca, aby plan SMP był opra-
cowany dla zrealizowania następujących celów:
•  ustanowienie i udokumentowanie wizji, strategii oraz celów 

dla efektywnego sterowania operacjami;
•  odnalezienie i nadanie priorytetów wymaganiom: bizneso-

wym, operacyjnym i technicznym;
•  ustanowienie skoordynowanego i potraktowanego prioryte-

towo programu spełnienia celów operacyjnych;
•  zdefiniowanie projektów krótko- i długoterminowych, obej-

mujących koszty, zasoby i harmonogramy;
•  zdefiniowanie polityki, organizacja procedur oraz zarządza-

nia technologiami i zmianami;
•  ustalenie podziału zadań i kosztów pomiędzy stronami zain-

teresowanymi oraz sponsorami wykonawczymi.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia tych celów jest 

zrozumienie potrzeb klienta, co zapewni pełne zrozumienie 
oczekiwań tej firmy od systemu SCADA już na wstępnym eta-
pie projektu. Celem ogólnym jest takie dostosowanie potrzeb 
procesowych, operacyjnych oraz biznesowych do możliwości 
technologicznych, aby opracować coś, co jest określane mia-
nem najlepiej dopasowanego rozwiązania. Należy przy tym 
uzyskać wspólną wizję wśród stron zainteresowanych projek-
tem, aby opracować plan systemu dającego się rozbudować 
w przyszłości, mającego trwałą podstawę, który będzie dostar-
czał kompleksowy zestaw usług wszystkim użytkownikom.

Cele planowania oraz czasy realizacji 
projektów modernizacji systemów SCADA
Decyzje na temat wielkości każdego projektu zależą od kilku 
czynników, w  tym wymagań dotyczących procesów, wyko-

Z
nacząca rola, jaką technologia odgrywa dziś 
w branży wodno-kanalizacyjnej, jest powszechnie 
znana. Prawidłowy dobór oraz wdrożenie kom-
ponentów komputerowych systemów sterowania 
procesami technologicznymi (SCADA) jest pod-

stawą uzyskania sukcesu i zapewnienia ciągłości dostaw wody 
oraz oczyszczania ścieków. 

Przestarzała struktura automatyki sterującej, coraz krót-
sze cykle życia urządzeń, wszechobecne zagrożenia dla cyber-
bezpieczeństwa, a także nagłe pojawienie się nowej generacji 
użytkowników, którzy domagają się bardziej inteligentnych 
technologii, to czynniki, które obecnie wymuszają wdrażanie 
zmian w  istniejących systemach SCADA. Są one także po-
wszechną motywacją do planowania wdrażania i  moderni-
zacji systemów SCADA w sektorze publicznym i prywatnym.

Plany główne modernizacji systemu SCADA są zwykle 
kształtowane przez procesy realizowane w  danym zakładzie, 
specyficzne potrzeby użytkownika, ograniczenia budżetowe, 
pojawianie się nowych, rewolucyjnych technologii oraz nie-
oczekiwane problemy, takie jak obecna pandemia COVID-19, 
z której wynika potrzeba wdrażania bardziej inteligentnych sys-
temów sterowania, mogących działać bez nadzoru człowieka 
oraz dostępnych zdalnie z zachowaniem cyberbezpieczeństwa.

Czym jest plan główny modernizacji 
systemu SCADA?
Plan główny modernizacji czy wdrożenia systemu SCADA1 
jest zorganizowanym zbiorem propozycji, dokumentów tech-
nicznych oraz wytycznych, którego celem jest stworzenie 
struktury dla projektu technicznego oraz harmonogramu dla 
projektów wydatków kapitałowych, związanych z  systemem 
SCADA oraz zasobami automatyki, które mają być wdrożone 
w określonym czasie.

Jednym z  pierwszych dobrze udokumentowanych SMP 
był plan opracowany przez miejski zakład wodociągowy w Fi-
ladelfii w 1975 roku. Składał się on z serii badań nad wykonal-
nością, których celem było opracowanie pięcioletniego planu 

W artykule przybliżamy metody opracowywania planów modernizacji komputerowych 
systemów sterowania procesami technologicznymi SCADA dla zakładów wodociągów 
i kanalizacji. Właściwy dobór komponentów sprzętowych oraz oprogramowania dla takiego 
systemu jest podstawą efektywnego i bezawaryjnego realizowania dostaw wody pitnej oraz 
oczyszczania ścieków.

Plan główny modernizacji  
systemu SCADA 
w branży wodno-kanalizacyjnej

Giselle Villar, Francisco Alcala, CDM Smith

SYSTEM SCADA
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nalności, budżetu, zasobów, operacji, wpływu na działalność 
firmy oraz zakresu projektu. W efektywnych projektach SMP 
dokonuje się oceny potrzeb tych projektów w  celu takiego 
opracowania harmonogramu, aby zrealizować pożądane cele.

Projekty długoterminowe zwykle mają znaczny poziom 
złożoności oraz wymagają dużych inwestycji. Zwykle mają 
spełniać wiele niezależnych celów. Wiele projektów długoter-
minowych ma na celu dopasowanie się do coraz większych 
wymagań dotyczących uzdatniania wody, co przekłada się na 
konieczność dokonania ulepszeń systemu automatyki. Obsza-
ry tych usprawnień to: udostępnianie danych, komunikacja 
sieciowa, standardy sprzętu i oprogramowania oraz cyberbez-
pieczeństwo. Skuteczny długoterminowy projekt SMP powi-
nien mieć priorytety i być podzielony na projekty krótkoter-
minowe, którymi da się zarządzać. 

Cechą charakterystyczną projektów krótkoterminowych 
jest ich skupienie na konkretnych celach, których realizacja 
wymaga mniejszego budżetu i czasu. Wyjątkiem mogą być tu 
nieplanowane zdarzenia, które wymagają podjęcia natychmia-
stowych działań, takich jak usuwanie skutków katastrof lub 
naprawa uszkodzeń. W większości przypadków z projektów 
krótkoterminowych wynikają zmiany w  infrastrukturze sys-
temów SCADA, które w  minimalnym stopniu wpływają na 
realizację bieżących operacji. Elementami planów krótkoter-
minowych mogą być kluczowy sprzęt lub usługi, które mają 
wpływ na realizację celów długoterminowych, takich jak wy-
maganie wyspecjalizowanych pakietów od dostawców, popra-
wa parametrów sieci lub infrastruktury cyberbezpieczeństwa.

Projekty pilotażowe lub próbne to realizacje na małą ska-
lę, których celem jest udowodnienie opłacalności jakiejś idei 
przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykami oraz identyfikowa-
niu niedoborów przed poświęceniem zasobów do wdrożenia 
obejmującego całą fabrykę. Projekt pilotażowy powinien po-
twierdzić wykonalność i skalowalność proponowanej koncep-
cji, co pozwoli użytkownikom końcowym zaplanować środki 
bezpieczeństwa, metody oraz alokację zasobów w celu zmniej-
szenia ryzyka podczas wdrożenia na pełną skalę. W niektó-
rych przypadkach projekty pilotażowe mogą być narzędziem 
do porównania rozwiązań dostępnych w handlu.

Charakterystyka sektora  
wodno-kanalizacyjnego
W  sektorze wodno-kanalizacyjnym można wyróżnić trzy 
podstawowe obszary: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków 
oraz zarządzanie zasobami wody. Uzdatnianie wody obejmuje 
ujęcia wody, oczyszczanie oraz dystrybucję wody wodociągo-
wej w celu spożycia lub zużycia przez ludzi. Taką wodę nazy-
wamy wodą pitną. Oczyszczanie ścieków jest uzdatnianiem 
zużytej lub zanieczyszczonej wody, która pochodzi z obiektów 
wykorzystywanych przez człowieka, takiej jak ścieki kanali-
zacyjne czy przemysłowe. Uzdatnianie tej wody ma na celu 
zwrócenie jej do środowiska naturalnego przy minimalnych 
szkodach ekologicznych. Obydwa systemy zwykle obejmują 
scentralizowany system SCADA, który steruje działaniem od-
ległych stacji poboru i dystrybucji wody.

Według Departamentu Rolnictwa USA zarządzanie zaso-
bami wodnymi to kontrola nad nimi, mająca na celu minima-
lizowanie zagrożeń dla życia i własności oraz taka dystrybucja 
wody, aby zmaksymalizować jej użyteczne wykorzystanie. Za-
rządzanie zasobami wodnymi odnosi się do zarządzania czyn-
nikami ryzyka związanymi z wodą, takimi jak powodzie, susze 
i zanieczyszczenia wody. Zasoby wodne muszą być też zrów-
noważone pod względem zapotrzebowania na wodę pitną oraz 
na wodę dla potrzeb sanitarnych, do produkcji żywności oraz 
generowania energii przy jednoczesnym utrzymaniu ekosyste-
mów zależnych od wody i naturalnych zbiorników wodnych.

Firmy z branży wodno-kanalizacyjnej wykorzystują syste-
my informacji geograficznej do zbierania, zarządzania i anali-
zowania danych dotyczących lokalizacji związanych z wodą, 
co jest podstawą podejmowania przemyślanych decyzji ope-
racyjnych. Systemy informacji geograficznej mogą śledzić 
wzorce zużycia wody i jej zanieczyszczenia oraz identyfikować 
problemy, takie jak awarie sieci wodociągowej oraz wymaga-
nia konserwacyjne.

Kto potrzebuje planów SMP i dlaczego?
Plany SMP w  wielu przypadkach są zależne od ograniczeń 
i braków w istniejącej infrastrukturze systemów SCADA lub 
konieczności przygotowania się na ewentualne zakończenie 
cyklu życia takiego istniejącego systemu.

W innych przypadkach projekty SMP wchodzą w zakres 
projektów ulepszeń związanych z inwestycjami kapitałowymi. 
Projekty te są inicjowane przez takie czynniki jak: 
•  rozbudowa zakładów, która znacznie wpływa na istniejącą 

infrastrukturę;
•  konieczność zwiększenia niezawodności systemu sterowa-

nia na skutek przestarzałości jego elementów, problemów ze 
wsparciem ze strony ich producentów lub zmianami w tech-
nologii;

•  konieczność dostosowania zakładów do wymagań określo-
nych nowymi przepisami i standardami, co wymaga znacz-
nych inwestycji. Przykładem może być sytuacja w Portoryko 
w  2007 roku, gdy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne4 
opracowało główny program automatyzacji, a  motywacją 
była konieczność uzyskania porozumienia z Amerykańską 
Agencją Ochrony Środowiska; 

•  egzekwowanie przepisów prawa lub umów;
•  coraz większe zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa;
•  konieczność zmniejszenia kosztów operacyjnych za pomocą 

standaryzacji sprzętu i oprogramowania automatyki;
•  wykorzystywanie różnego sprzętu i/lub oprogramowania 

w wielu projektach w ciągu kilku lat. 

Czynnik ludzki oraz standaryzacja i cykl 
życia komponentów systemów SCADA
Operatorzy systemów SCADA, personel kierowniczy oraz 
działów utrzymania ruchu to podstawowe strony zaintereso-
wane projektami modernizacji tych systemów. Dlatego wskaź-
niki poziomu ich satysfakcji mogą być efektywnym mierni-
kiem sukcesu wdrożenia systemów SCADA.
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Amerykańsko-kanadyjski psycholog Albert Bandura 
w  swoim artykule z  1977 r. „Poczucie własnej skuteczności: 
w kierunku ujednoliconej teorii zmiany zachowań”5 napisał: 
„postrzegana przez osobę zdolność do skutecznego używania 
produktu wpływa na jej ocenę i reakcję behawioralną na ten 
produkt”6.

Wykonano kilka badań, które modelowały tę koncepcję. 
Opisał to P. C. Lai w artykule zatytułowanym „Przegląd litera-
tury na temat modeli adopcji technologii oraz różnych teorii 
dla nowatorskich technologii”7. Ocena gotowości obecnie wy-
korzystywanych technologii, akceptacja nowych technologii 
oraz potrzeby, oczekiwania i warunki pracy personelu obsłu-
gującego system SCADA, a także dokładne zrozumienie na-
rzędzi do zarządzania wiedzą oraz utrzymaniem ruchu przez 
personel techniczny działów operacyjnych – są to niezbędne 
wymagania przy każdym planowaniu modernizacji systemu 
SCADA.

Idealny plan SMP powinien zawierać plan działań, który 
pozwala na replikowanie proponowanego rozwiązania po-
przez standaryzację wspólnych elementów systemów SCA-
DA, takich jak panele sterownicze, sprzęt i oprogramowanie, 
programowe interfejsy operatorskie (HMI) oraz programo-
walne sterowniki logiczne (PLC) i ich aplikacje. Cele tej stan-
daryzacji mogą być różne, jednak najczęstszą przesłanką jest 
oszczędność kosztów, poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie 
utrzymania ruchu lub skrócenie czasu nauki nowego systemu 
przez personel.

Ten proces standaryzacji jest dobrze znany w wielu gałę-
ziach przemysłu, jednak słabo zrozumiany w praktyce. Prace 
nad modelem standaryzacji według modelu Carla F. Cargilla 
są przeważnie realizowane w pięciu fazach:

1.   Prekonceptualizacja. Zespół musi ocenić, jakie kom-
ponenty, standardy przemysłowe, najlepsze prakty-
ki lub rozwiązania producentów mogą być poddane 
analizie standaryzacyjnej. Ważne jest, aby uwzględnić 
wszystkie argumenty za i  przeciw oraz uzyskać kon-
sensus zainteresowanych stron przy podejmowaniu 
decyzji o podtrzymaniu czy odrzuceniu każdej idei.

3.  Konceptualizacja. Zatwierdzenie, czy dana idea może 
być standaryzowana, określenie sposobu jej wdrożenia 
oraz oszacowanie kosztów. 

4.  Dyskusja. Model standaryzacji musi być przeanalizo-
wany pod względem ryzyka i wpływu na proces, ope-
racje oraz firmę, zawierając margines elastyczności dla 
przyszłych zmian.

5.   Zapisanie. Finałowy etap procesu standaryzacji składa 
się z opracowania specyfikacji, które będą użyte w fa-
zie konstrukcyjnej SMP, zawierających metody testowe 
i wskaźniki, będące miarą tego, czy produkt będzie do-
starczony w tym określonym standardzie.

6.   Wdrożenie. Niezbędne jest zapewnienie zatwierdzenia 
końcowej wersji systemu pod kątem zgodności z opra-
cowanymi kryteriami akceptacji. Standardy mogą od-
nieść sukces lub porażkę z powodu wielu nieprzewi-
dzianych czynników. Nie istnieją dokładne parametry 
pokazujące, co czyni projekt udanym, jednak niektó-
re z  częstych przyczyn niepowodzenia standaryzacji 
mogą być odtworzone. Może to być np. brak konsensu-
su wśród zainteresowanych stron w fazie dyskusji albo 
niewystarczające definicje czy specyfikacje.

Jednym z celów planu SMP jest osiągnięcie rozwiązania, 
które maksymalnie wydłuży cykl życia inwestycji. Wdrażanie 
głównych komponentów systemu SCADA (takich jak sterow-
niki PLC, sprzęt sieciowy, serwery, system operacyjny i opro-
gramowanie SCADA) jest podzielone na następujące fazy:

1.   Etap wprowadzania lub rozwoju. Producenci oferują 
nowe wyroby, które mogą, ale nie muszą być kompa-
tybilne wstecznie lub mogą obejmować modernizacje 
sprzętu, aktualizacje oprogramowania układowego 
albo ulepszenia, które odzwierciedlają trendy rynko-
we. Nowe produkty mogą zatem wymagać inwestycji 
w narzędzia wspierające lub szkolenia. Produkt na eta-
pie początkowym należy ocenić w kontekście wartości 
dodanej i  możliwości wsparcia ze strony producenta 
w stosunku do czynników ryzyka związanych z wcze-
snymi adopcjami.

2.   Etap aktywnej sprzedaży lub wzrostu. Technologia 
jest zaakceptowana i dobrze poznana przez klientów. 
Istnieje możliwość uzyskania użytecznych informacji 
zwrotnych na temat sprawdzania się produktu w prak-
tyce od obecnych użytkowników lub z publikacji. Pro-
ducent wspiera inwestycje w  produkt, dostarczając 
stałe aktualizacje i  łatki oprogramowania. Zespół ds. 
planowania SMP musi zwracać uwagę na wiek każ-

Rys 1. Komponenty 
rozwiązania „najlepszego 
dopasowania”. 

Źródło: CDM Smith
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dego komponentu SCADA w stosunku do średniego 
cyklu życia. Cykl życia sterownika PLC wynosi zwykle 
od 10 do 15 lat; jednak w przypadku serwerów i  ich 
systemów operacyjnych może on wynosić zaledwie 5 
lat przy rozbudowanym wsparciu oraz maksymalnie 
do 5 lat więcej w przypadku systemu operacyjnego.

3.   Wsparcie posprzedażowe. Jest to faza następująca po 
zakupie sprzętu. Czasami producenci decydują się na 
wstrzymanie rozwijania produktu na rzecz uaktualnio-
nej wersji, co może spowodować konieczność całkowi-
tej wymiany sprzętu lub oprogramowania. Nadal mogą 
być dostarczane najważniejsze aktualizacje lub części 
zamienne do rozwiązywania poważnych problemów, 
np. poprawki bezpieczeństwa. Plan SMP musi zawie-
rać jasno określoną strategię wymiany komponentów 
systemów SCADA, które są już na tym etapie cyklu 
życia.

4.   Etap przestarzałości lub schyłku. Komponenty syste-
mu SCADA nie są już serwisowane ani utrzymywane 
przez producenta. W tym przypadku klient musi ko-
rzystać z rynku wtórnego bez gwarancji lub polegać na 
swoich zapasach części zamiennych i umiejętnościach 
personelu.

Podejścia do planu głównego modernizacji 
systemu SCADA
Chociaż plany SMP są głównie wykonywane przez firmy in-
żynierskie, z  których wiele stosuje podejście wielopłaszczy-
znowe, to projekty są kształtowane zarówno przez konkretne 
potrzeby i życzenia klientów, jak i główne umiejętności oraz 
doświadczenia wybranych przez nich firm inżynierskich. Nie-
które z najczęściej stosowanych podejść to:

Podejście oparte na ryzyku i ukierunkowane na nieza-
wodność. Podejście oparte na ryzyku to koncepcja zapożyczo-
na z innych sektorów, takich jak przemysł farmaceutyczny czy 
ropy i gazu, w których celem takiego podejścia jest uniknięcie 
niedopuszczalnego ryzyka poprzez kategoryzację i identyfika-
cję potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na moż-
liwości monitorowania i kontroli procesów technologicznych 
oraz produkcji. Analiza ukierunkowana na niezawodność ma 
na celu dokonanie oceny, czy proponowane lub istniejące roz-
wiązania projektowe są odpowiednie do spełnienia wymagań 
procesowych. Zwykle oblicza się średni czas między awariami 
(MTBF) dla każdego trybu awarii w celu określenia, czy sys-
tem sterowania jest akceptowalny. Podejście ukierunkowane 
na niezawodność w  projektowaniu systemów SCADA kon-
centruje się na stosowaniu redundancji i unikaniu wspólnych 
punktów awarii jako kryteriach projektowych.

W  branży wodno-kanalizacyjnej podejście oparte na 
ryzyku i  ukierunkowane na niezawodność jest niezbędne 
w przypadku systemów, które obsługują obszary o dużym za-
ludnieniu (zbyt dużym, aby dopuścić możliwość awarii) lub 
procesy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla konsumen-

tów, operatorów oraz ludności. Poniżej podano przykładowy 
wzór do obliczania współczynnika ryzyka dla komponentów 
systemu SCADA, opracowany przez Mitcha Owensa w 2013 
roku:

RF = [1+X(HW) + Y(SW) + Z(OS)] *Cond * Fail

Gdzie:
RF – współczynnik ryzyka
 Cond – stan techniczny sprzętu  (1 – nowy, 5 – uszkodzony)
Fail – konsekwencje awarii (1 – brak, 5 – katastrofalne)
HW – sprzęt jest wspierany (0 – tak, 1 – nie)
SW – oprogramowanie jest wspierane (0 – tak, 1 – nie)
OS – serwery będą wspierać aktualizację wersji systemu ope-
racyjnego lub interfejsu operatorskiego HMI (0 – tak, 1 – nie)
X, Y i Z to czynniki, które personel klienta może przypisać na 
podstawie swoich umiejętności, dostępności części zamien-
nych oraz obaw.

Podejście oparte na ana-
lizie luk. W  ramach tego po-
dejścia porównuje się aktual-
ne działanie systemu SCADA 
z  określonym lub pożądanym 
poziomem działania. Typowa 
ocena luk może obejmować oce-
nę obecnego systemu w stosun-
ku do pierwotnego projektu pod 
względem poziomu automa-
tyzacji, zarządzania alarmami, 
częstości awarii, przestarzałości 
sprzętu oraz świadomości sytu-
acyjnej.

Jedną z  najnowszych ocen 
włączonych do planu SMP jest 
analiza luk w  cyberzabezpie-
czeniach. Jest ona stosowana do 
oceny różnic między obecnym 
a  idealnym stanem bezpieczeń-
stwa informacji całego systemu automatyki. Ocena cyberbez-
pieczeństwa, będąca częścią planu SMP, powinna obejmować 
co najmniej następujące elementy:
•  wykaz sprzętu, oprogramowania, licencji oraz praw dostępu 

użytkowników;
•  ocenę stosowanej polityki i procedur;
•  identyfikację wartości progowych, czynników ryzyka i  luk 

w zabezpieczeniach;
•  raport na temat priorytetów luk w zabezpieczeniach.

Modernizacja lub wymiana technologii oraz podejście 
do standaryzacji. Niektóre z  najczęstszych powodów opra-
cowywania planów SMP to przestarzałość sprzętu i oprogra-
mowania, brak wsparcia ze strony producentów oraz chęć 
ujednolicenia technologii. Plan SMP koncentruje się na pro-

Typowe dokumenty  
standardowe

•  Specyfikacje dotyczące sterowników PLC, 
serwerów oraz sieci

•  Komponenty oprogramowania
•  Standardy aplikacyjne sterowników PLC 

oraz interfejsów HMI
•  Komponenty i schematy szaf sterowni-

czych
•  Struktura systemu sterowania
• Wytyczne na temat cyberbezpieczeństwa

Źródło: CDM Smith Wytyczne  
na temat cyberbezpieczeństwa

Rys. 2. Przykład typowych dokumentów standar-
dowych, które określają kryteria projektowania 
planu głównego SCADA. 
 Źródło: CDM Smith
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ponowaniu rozwiązań popartych badaniami rynku, analizą al-
ternatyw, oceną możliwości wsparcia technologii operacyjnej 
(OT) oraz analizą wydatków kapitałowych i kosztów opera-
cyjnych. Ma to na celu dostarczenie serii zaleceń, które tworzą 
plan działań dla modernizacji lub wymiany systemu SCADA. 
Te prace inżynierskie kończą się zwykle opracowaniem do-
kumentacji oprzyrządowania i  systemów sterowania, która 
przedstawia kryteria projektowe dla planu SMP (patrz Rys. 2).

Warsztatowe podejście do planu głównego. Podejście 
warsztatowe to wieloaspektowa metodologia, skoncentrowa-
na na ocenie systemu SCADA i perspektywie klienta poprzez 
serię dobrze zaplanowanych warsztatów, które identyfikują 
warunki stanu początkowego oraz problemy z  istniejącym 

Rys. 4. Przykład 
zespołu ds. 
planowania 
modernizacji 
systemu SCADA. 
Źródło: CDM Smith
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Rys. 3. Struktura planu głównego SCADA, 
w którym „najlepiej dopasowanym” 
rozwiązaniem jest rozszerzalny plan główny 
z trwałymi podstawami, wspólny dla ludzi, 
procesów i technologii. Źródło: CDM Smith
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systemem SCADA. Metodyka ta skupia się na 
dogłębnej identyfikacji znanych i nieznanych 
problemów, mającej na celu opracowanie 
najlepiej dopasowanego rozwiązania, które 
nadaje priorytety i znajduje konsensus wśród 
wspólnej wizji zainteresowanych stron. Najle-
piej dopasowane rozwiązanie to rozszerzalny 
plan z trwałymi podstawami, wspólny dla lu-
dzi, procesów i technologii.

Struktura planu głównego modernizacji 
systemu SCADA
Dobry plan SMP musi zawierać uporządkowany zbiór zadań 
z jasną definicją ich celów. Zadania te mają być wykonywane 
w sekwencyjnej i logicznej kolejności, gdzie każdy etap dostar-
cza danych dla następnego (patrz Rys. 3).

Stworzenie zespołu projektowego. Sukces planu głów-
nego SCADA zależy w znacznym stopniu od zaangażowania 
stron zainteresowanych, ponieważ dyrekcja firmy, jej personel 
kierowniczy oraz utrzymania ruchu są zazwyczaj świadomi 
procesów, spraw biznesowych i  operacyjnych, które wnoszą 
wartość dodaną do ogólnego planu SMP. Stworzenie zespo-
łu projektowego, składającego się z  osób mających wiedzę 
i doświadczenie na temat procesów, biznesu i  technologii to 
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pierwsze zadanie, które należy wykonać jako kamień milowy 
dla powodzenia projektu.

Po skompletowaniu tego zespołu w  ramach serii warsz-
tatów i spotkań grupowych wyraźnie określa się zadania i za-
kresy odpowiedzialności poszczególnych osób, aby umożliwić 
przepływ informacji i procesu projektowego w całym planie 
SMP (patrz Rys. 4).

Ocena systemu i  opracowanie potrzeb. Ten etap obej-
muje zebranie odpowiednich informacji w celu zrozumienia 
stanu obecnego systemu automatyki, statusu cyklu życia sys-
temu SCADA oraz istotnych kwestii i problemów. Wymaga to 
pełnego przeglądu dokumentacji systemu automatyki, a także 
przeprowadzenia rozmów z pracownikami i zorganizowania 
im warsztatów, co można zrealizować za pomocą trzech głów-
nych zadań:
•  Określenie ról członków zespołu oraz warunków współpra-

cy z klientem, w celu zebrania znanych problemów z per-
spektywy każdej ze stron zainteresowanych.

•  Wykonanie dokumentacji istniejącego systemu automaty-
ki, obejmującej schematy blokowe przepływu, dane sprzętu 
i oprogramowania, typowe rysunki szaf sterowniczych, za-
sady cyberbezpieczeństwa itp. Ogólnym celem tych prac jest 
wyszczególnienie elementów, które będą wspierać kryteria 
wymiany lub modernizacji sprzętu w ramach projektu.

•  Zrozumienie możliwości pracowników firmy w  zakresie 
wspierania obecnego systemu automatyki.
Na koniec tej fazy zespół musi być w stanie sporządzić li-

stę potrzeb firmy i opracować zestaw rozwiązań, które można 
ocenić w wielu obszarach takich jak eksploatacja, konserwa-
cja, inżynieria, wsparcie i cyberbezpieczeństwo.

Opracowanie wariantów, analiza i ocena ryzyka. Na tym 
etapie zespół koncentruje się na opracowaniu przeglądu moż-
liwych do wykorzystania w projekcie technologii automatyki 
i architektur systemu SCADA, które byłyby w stanie zaspokoić 
wymagania zarówno techniczne, jak i biznesowe. Zespół musi 
pracować nad systematyczną oceną, analizą rozwiązań alter-
natywnych i oceną ryzyka dla każdego rozwiązania. Integralną 
częścią tej fazy są prezentacje dostawców i warsztaty techno-
logiczne. Chodzi tu o to, aby osoby decyzyjne poznały szereg 
możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych, któ-
re mogą zmaksymalizować cykl życia systemu (patrz Rys. 5).

Opracowanie scenariusza i  ocena rozwiązań. Ten etap 
ma na celu opracowanie – poprzez dobrze udokumentowaną 
ocenę – listy alternatywnych rozwiązań, które obejmują me-
tody sprzętowe, programowe i  konstrukcyjne. Zespół musi 
przedstawić pewien ograniczony zakres opcji lub rozwiązań 

Rys. 5. Scenariusze 
trendów dla 
warsztatów 
technologicznych 
organizowanych 
w ramach planu 
głównego 
modernizacji systemu 
SCADA. 
Źródło: CDM Smith
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3  Utility Management Manual
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5  oryg. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
6  a person’s perceived ability to use a product successfully affects their evaluative and behavioral response to the product.
7 The Literature Review of Technology Adoption Models and Theories for the Novelty Technology.

producentów, które mogą spełnić wymagania systemu stero-
wania, w  tym nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyj-
nych oraz luk i problemów organizacyjnych. W ramach oceny 
scenariusza należy opracować macierz oceny, opisującą pro-
ponowaną architekturę systemu automatyki, rozwiązania pro-
ducentów sprzętu, podejście do cyberbezpieczeństwa, odzy-
skiwanie danych po awarii, przepływ danych (od zarządzania 
alarmami i zdarzeniami do integracji biznesowej), wymagania 
dotyczące wsparcia wewnętrznego lub ze strony dostawców 
oraz poziom umiejętności personelu zakładu, niezbędnych do 
konserwacji i rozwijania systemu sterowania.

Definicja celów, plan szczegółowy, kosztorys, punkt 
kontrolny i raport końcowy. Ostatnia faza planu SMP obej-
muje opracowanie dokumentacji dla zalecanych rozwiązań 
alternatywnych. Dokumentacja ta zawiera szczegółowe dane 
dotyczące sprzętu, oprogramowania i  funkcji aplikacji nie-
zbędnych do spełnienia wymagań i  potrzeb klienta. Doku-
mentacja musi podkreślać niezawodność, oczekiwany cykl 
życia, zarządzanie wiedzą, aktualizacje, integrację oraz moż-
liwości rozbudowy. Szczegółowy plan musi zawierać procesy 
i  harmonogramy projektowania oraz instalowania systemu, 
a  także kompletny kosztorys, który odróżnia koszty sprzętu 
i oprogramowania od kosztów rozwijania. Plan SMP musi za-
wierać wszystkie komponenty systemu SCADA i specyfikacje 
rozwojowe, w tym dokumentację dla standardowych szaf ste-
rowniczych, sprzętu PLC oraz interfejsów HMI.

Giselle Villar, inżynier automatyk w firmie 
CDM Smith. Posiada bogate doświadczenie w projektach 

dla zakładów wodno-kanalizacyjnych. 

Francisco Alcala, inżynier automatyk w firmie 
CDM Smith. Ma bogate doświadczenie 

w projektach automatyki dla branży wodno-kanalizacyjnej, 
ropy i gazu i oraz spożywczej (napoje).
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większe fundusze na rozbudowę systemów. Protokół trans-
misji danych MQTT (message queuing telemetry transport) 
jest przykładem otwartego standardu Internetu Rzeczy (IoT), 
który jest skalowalny oraz interoperacyjny, szczególnie przy 
wykorzystywaniu w  połączeniu z  payloadami (fragmentami 
przesyłanych danych, będącymi formą wiadomości) wg spe-
cyfikacji Sparkplug.  Dostępnych jest wiele źródeł informacji 
na temat protokołu MQTT. Specyfikacja Sparkplug B pomaga 
w integracji danych pomiędzy czujnikami, urządzeniami, bra-
mami sieciowymi oraz aplikacjami w infrastrukturze MQTT.

WSKAZÓWKA NR 2: W projekt 
sieci IIoT należy wkomponować 
cyberbezpieczeństwo
Sieć informatyczna nie może być rozbudowana, jeśli nie może 
być to wykonane bezpiecznie. Brak wkomponowanego bez-
pieczeństwa w  tradycyjnych sieciach automatyki przemysło-
wej jest kolejnym czynnikiem, który ograniczył możliwość 
skalowania tych sieci. Istnieją tu dwie tendencje. Pierwsza 
– zmusza się pracowników działów IT do wdrażania drakoń-
skich środków bezpieczeństwa, które utrudniają realizację 
podstawowych celów sieci IIoT, takich jak zbieranie danych 
z oddzielnych sieci automatyki. Druga – zwiększa się złożo-
ność sieci poprzez stosowanie dodatkowych urządzeń i opro-
gramowania do zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Podobnie jak komunikacja, cyberbezpieczeństwo czerpie 
korzyści z wykorzystywania raczej standardowych technologii 
i  metod niż rozwiązań firmowych dodanych do produktów 
automatyki jako przysłowiowa musztarda po obiedzie. Uwie-
rzytelnianie użytkownika, szyfrowanie SSL/TLS czy wirtualne 
sieci prywatne VPN to tylko niektóre z metod zabezpieczania 
powszechnie stosowanych od długiego czasu w urządzeniach 
IT. Zaczęły się one również pojawiać w  nowszych urządze-
niach technologii OT. Jest to także dobrodziejstwo dla intero-
peracyjności IT oraz budowania zaufania.

Bezpieczeństwo jest sprawą fundamentalną dla sieci IIoT 
i powinno być jednym z najważniejszych kryteriów przy do-
borze jej komponentów. MQTT, który nie jest protokołem 
bezpieczeństwa, zawdzięcza swoją popularność częściowo 
temu, że wykorzystuje sprawdzone mechanizmy, takie jak szy-

P
rzy projektowaniu sieci danych należy skoncen-
trować się na jednym słowie: skalowalność. Inteli-
gentne moduły we/wy (I/O) mogą pomóc w two-
rzeniu skalowalnych, elastycznych i  bezpiecznych 
sieci Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Aby 

zmaksymalizować tę skalowalność, należy wykorzystać poda-
ne niżej cztery wskazówki:

WSKAZÓWKA NR 1: Należy 
wykorzystywać otwarte technologie 
wspierające IIoT
W tym samym czasie, w którym przemysł telekomunikacyjny 
tworzył nowoczesny Internet, przemysł automatyki i sterowania 
toczył tzw. wojny o standard fieldbus (the fieldbus wars). Minęły 
całe lata, zanim w halach fabrycznych zaakceptowano otwarte 
standardy, takie jak Ethernet. Zastrzeżone (własne, firmowe) 
media i protokoły komunikacyjne stworzyły złożone sieci po-
łączeń typu punkt z punktem pomiędzy źródłami a odbiorcami 
danych. Rozbudowa tych sieci była bardzo kosztowna. 

Co prawda nie jest to jedyną przyczyną istnienia różnicy 
w  skali systemów informatycznych (IT) – konsumenckich 
i biurowych – w porównaniu do sieci przemysłowych, jednak 

adoptowanie efektywnych i niezależnych 
od producentów standardów było i  jest 
korzystne pod względem skalowalności 
w tych dziedzinach.

Otwartość może przynosić korzyści 
dla skalowalności sieci IIoT na wiele spo-
sobów. Otwarte standardy promują inte-
roperacyjność, która jest fundamentem 
koncepcji Przemysłowego Internetu Rze-
czy. Architektury otwartych systemów 
zmniejszają wymagania dotyczące kom-
patybilności z produktami pewnych firm, 
będące ograniczeniami przy projektowa-
niu. Dzięki otwartym systemom inżynie-
rowie mogą optymalizować swoje projek-
ty pod względem wydajności. Otwarte 
technologie często zmniejszają koszty 
licencji, co pozwala firmom przeznaczać 

Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
projekt IIoT, inteligentne moduły 
we/wy

W projektach IIoT mogą być 
wykorzystane otwarte technologie
Wkomponowanie 
cyberbezpieczeństwa w sieci IIoT

 DO ROZWAŻENIA
Czy Wasza firma rozważała już 
włączenie najnowszych technologii 
do skalowalnego projektu IIoT?

 MATERIAŁY ONLINE
https://controlengineering.pl

Opisujemy podstawowe zasady projektowania, na których należy się skupić przy budowaniu 
sieci danych, oraz możliwości wykorzystania w tych sieciach inteligentnych modułów we/wy.

Cztery wskazówki  
na temat projektowania skalowalnych  
sieci IIoT

Josh Eastburn, Opto 22 
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frowanie TLS, oraz pozwala urządzeniom IIoT na dwustronną 
komunikację przy pozostawaniu zamkniętymi na połączenia 
zewnętrzne.

WSKAZÓWKA NR 3: Dane IIoT powinny 
być przetwarzane na krawędzi sieci. 
Powinny też być wykorzystywane 
rozproszone moduły we/wy
Po zaprojektowaniu sieci o wysokiej wydajności kuszące może 
być skoncentrowanie systemu na przesyłaniu danych do usług 
w chmurze w celu ich przetwarzania i analizowania. Był to czę-
sty cel wczesnych projektów IIoT. Jednak strumienie surowych 
danych są ze względu na swoją wielkość  drogie pod wzglę-
dem przesyłu, przechowywania oraz przetwarzania. Może to 
spowodować przedwczesne zakończenie realizacji projektu ze 
względu na przekroczenie budżetu.

Bardziej skalowalne podejście do projektowania sieci wy-
korzystuje przetwarzanie danych ukierunkowane na krawędź 
sieci w celu zmniejszenia ilości oraz poprawy jakości danych, 
wysyłanych do centralnego przetworzenia w  chmurze. Pro-
cesory o odpowiedniej mocy obliczeniowej można zainstalo-
wać na poziomie zakładu lub obszaru, jednak mogą one być 
także rozproszone na poziomach linii produkcyjnej, gniazda 
roboczego czy urządzenia. Jest to możliwe dzięki niedawnym 
postępom w dziedzinie przemysłowych układów we/wy oraz 
sterujących, przeznaczonych do pracy na krawędzi sieci.

Komputery brzegowe są zwykle używane do odfiltrowania 
szumów od sygnałów danych surowych, agregacji danych po-

chodzących z wielu czujników, dodawania metadanych kon-
tekstowych lub przetwarzania danych szeregów czasowych 
na interoperacyjne formaty wymiany danych, takie jak JSON. 
Dzięki temu przetwarzaniu danych na krawędzi sieci otrzy-
muje się czyste dane dla całego systemu oraz zmniejsza póź-
niejsze obciążenie sieci przesyłaniem tych danych do chmury 
i związane z tym koszty.

WSKAZÓWKA NR 4: Należy zarządzać 
cyklami życia urządzeń IIoT
W projekcie systemu powinno być przeanalizowane wszystko, 
co ogranicza możliwości rozbudowy systemu w  odpowiedzi 
na zapotrzebowanie. Warstwa fizyczna sieci IIoT jest pełna 
potencjalnych wąskich gardeł. Temat ograniczeń sieciowych 
został już poruszony, natomiast odpowiednia analiza powin-
na też zostać wykonana pod kątem cykli życia urządzeń IIoT. 
Aby otrzymać rzeczywisty, skalowalny system, podczas pro-
jektowania, a  potem wdrażania oraz konserwacji sieci IIoT 
powinny być realizowane następujące prace: dobór lub specy-
fikacja urządzeń, instalacja fizyczna obejmująca odpowiednią 
ochronę przed oddziaływaniem otoczenia, podłączenie zasi-
lania, wykonanie połączeń sieciowych, podłączenie układów 
we/wy lub źródeł danych, konfiguracja urządzeń, konfiguracja 
zabezpieczeń dla urządzeń danych i sieci oraz integracja z in-
nymi systemami.

Josh Eastburn, dyrektor ds. marketingu technicznego 
w firmie Opto 22. 

� 

Inteligentne sterowniki oraz uniwersalne moduły we/wy z serii groov RIO firmy Opto 22 umożliwiają skalowalność 
połączeń sieciowych w nowych lub istniejących zakładach produkcyjnych, w których przesyła się dane procesowe 
oraz dotyczące logistyki magazynowej. Wbudowane na poziomie we/wy usługi, zorientowane na przetwarzanie 
danych na krawędzi sieci, mogą pomóc w podłączaniu istniejących starszych urządzeń do sieci, łączeniu ze 
sobą różnych sieci automatyki, tworzeniu segmentowanych stref bezpieczeństwa w sieci IIoT oraz realizowaniu 
efektywnego przetwarzania i przesyłu danych do współdzielonych systemów.  Źródło: Opto 22
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I
nternet Rzeczy (IoT) jest obecny w naszym życiu już od 
jakiegoś czasu. Przykładami wykorzystywania tej techno-
logii są lodówki, umiejące same zamawiać dostawy artyku-
łów spożywczych, lub pojazdy autonomiczne, które same 
planują sobie serwis. W obydwu tych przypadkach decyzje 

podejmowane są na podstawie przetwarzania danych na gra-
nicy procesu oraz Internetu, czyli na krawędzi sieci. Przemysł 
produkcyjny potrzebował trochę więcej czasu na wdrożenie 
swojej wersji tej technologii, zwanej Przemysłowym Interne-
tem Rzeczy, jednak obecnie nadrabia zaległości. Poczyniono 
znaczne postępy, między innymi opracowano technologię 

przetwarzania danych na krawędzi sieci1.
Obecnie jednym z głównych wyzwań 

dla firm przemysłowych jest to, w  jaki 
sposób najlepiej wykorzystywać dane 
zbierane z urządzeń IIoT oraz systemów 
sterowania kontrolujących procesy pro-
dukcji. Dla wielu firm uzyskanie pełnej 
wartości z  danych może być hamowa-
ne przez brak urządzeń o  odpowiedniej 
mocy obliczeniowej, wymaganej do wy-
dobycia z danych przemysłowych jak naj-
większej ilości praktycznych, dających się 
wykorzystać informacji.

Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci może pomóc w przeniesieniu urzą-
dzeń o odpowiedniej mocy obliczeniowej 
oraz do przechowywania danych bliżej 
miejsc, w których jest to potrzebne, czyli 
na przykład maszyn i urządzeń w fabry-
kach. Korzyści płynące z takiego rozwią-
zania to szybsze przetwarzanie danych, 
zwiększony poziom cyberbezpieczeństwa 
oraz optymalne wykorzystanie dostępnej 
przepustowości sieci.

Korzyści z przetwarzania 
danych na krawędzi sieci dla 
firm produkcyjnych
Największą korzyścią dla producentów 
z przetwarzania danych na krawędzi sieci 

oraz przemysłowej analityki danych jest możliwość wykorzy-
stania olbrzymiej ilości danych generowanych w  zakładach 
do optymalizacji procesów produkcyjnych. Firmy przemy-
słowe już przedtem wykorzystywały przetwarzanie brzegowe 
oraz analitykę danych do uzyskania dokładnej i  efektywnej 
produkcji. Obecnie natomiast patrzą one na tę optymalizację 
z perspektywy niskiej ceny czujników, lepszej analityki danych 
oraz technologii uczenia maszynowego (ML), mając nadzieję 
na uzyskanie dodatkowych korzyści pod względem efektyw-
ności działania.

Umieszczenie komputerów o odpowiedniej mocy oblicze-
niowej w  pobliżu obsługiwanych urządzeń daje jedną oczy-
wistą korzyść – zwiększenie prędkości przesyłania danych 
od źródła do przeznaczenia, poprzez zmniejszenie opóźnień 
przesyłu. W  przypadku przetwarzania danych na krawędzi 
sieci latencja jest znacznie zmniejszona w porównaniu z prze-
syłaniem danych ze źródeł do chmury obliczeniowej w celu ich 
przeanalizowania.

Jednak korzyści dla firm przemysłowych płynące z  tej 
technologii zależą od konkretnego przypadku. Jeśli w zakła-
dzie przemysłowym automatyka ma prawidłowo kontrolować 
przebieg procesów, odbierając sygnały z czujników i wysyłając 
sygnały do siłowników pneumatycznych czy silników elek-
trycznych, to wymagane jest tu sterowanie w  czasie rzeczy-
wistym, czyli błyskawiczny przesył danych w obie strony. Jeśli 
jednak w zakładzie potrzebna jest długotrwała optymalizacja 
procesów, wykonana na podstawie dogłębnej analizy trendów, 
to chmura będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ kluczową 
rolę odgrywa wtedy nie czas przesyłu, tylko potężne możliwo-
ści analityki danych w tym środowisku.

Jedną z głównych korzyści połączenia technologii chmu-
ry obliczeniowej oraz przetwarzania danych na krawędzi sieci 
jest możliwość wykorzystania chmury do trenowania modeli 
sztucznej inteligencji i  uczenia maszynowego (AI/ML) przy 
wykorzystaniu danych z urządzeń IIoT. Modele te mogą być 
wykorzystywane na krawędzi sieci, co pozwala urządzeniom 
sterującym na szybsze reagowanie na zmiany w procesach.

Połączenia sieciowe z chmurą rodzą jednak pewne ryzyko 
dla bezpieczeństwa. Oznacza to, że cyberbezpieczeństwo musi 
być jednym z głównych czynników decydujących o wyborze 
komputera krawędziowego. Producenci urządzeń automatyki 

Christian Johansson, ABB Process Control Platform

Przetwarzanie danych na krawędzi sieci 

uwalnia potencjał IIoT
Połączenie potencjału urządzeń wspierających technologię Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) z mocą obliczeniową urządzeń do przetwarzania danych na krawędzi sieci, rozwiązaniami 
automatyki oraz analityki danych nadaje obecnie większą wartość danym generowanym 
w przemyśle produkcyjnym. W artykule opisujemy pięć sposobów uczynienia tego połączenia 
bardziej efektywnym dla firm produkcyjnych.

Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci, Przemysłowy Internet Rzeczy, 
IIOT

Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci oraz w chmurze mogą być 
połączone, co poprawi prędkość 
przesyłu i analizowania danych oraz 
nada im większą wartość.
Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci jest lepszym rozwiązaniem dla 
aplikacji, w których wymagany jest 
błyskawiczny dostęp do danych, 
natomiast przetwarzanie w chmurze 
jest lepsze w przypadku ciągłego 
analizowania danych.
Przy wdrożeniach przetwarzania 
danych na krawędzi sieci 
należy koniecznie uwzględniać 
cyberbezpieczeństwo.

 MATERIAŁY ONLINE
https://controlengineering.pl 

 DO ROZWAŻENIA
Jakie są najważniejsze kwestie, które 
uwzględnia się przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze pomiędzy 
przetwarzaniem danych na krawędzi 
sieci a w chmurze?
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Technologia przetwarzania danych na krawędzi sieci jest już 
wykorzystywana przez wielu producentów. Dzięki niej firmy te zwiększyły 
wydajność produkcji i efektywność działania, jednak Przemysłowy Internet 
Rzeczy może pomóc w uczynieniu danych pochodzących z przemysłu 
bardziej inteligentnymi.  Źródło: ABB

przemysłowej mogą dostarczać systemy, które zawierają wbu-
dowane kompleksowe cyberzabezpieczenia opracowane na 
podstawie wieloletnich doświadczeń oraz wiedzy ekspertów. 
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci pozwala też na więk-
szą skalowalność, co ma znaczenie, gdy firma przemysłowa się 
rozrasta i buduje nowe zakłady produkcyjne. Dzięki skalowal-
ności sprzętu komputerowego instalacje mogą być łatwo roz-
szerzane, aby dostosować się do przetwarzania większej ilości 
danych oraz obsługi dodatkowych procesów.

Wybór konkretnego przypadku użycia 
przetwarzania danych na krawędzi sieci
Wielu potencjalnych klientów, zamierzających wdrożyć w swo-
ich zakładach przetwarzanie danych na krawędzi sieci, bada 
obecnie rynek dostępnych urządzeń pod kątem wybrania wła-
ściwych dla realizowanych w zakładach operacji. Wiele przed-
siębiorstw przemysłowych uzyskało już znaczne zwiększenie 
efektywności dzięki wykorzystaniu znaczących systemów au-
tomatyki. Jeśli takie przedsiębiorstwa zamierzają dalej moder-
nizować swoje fabryki i zwiększać ich efektywność o dodatko-
we procenty, to potrzebują nowych rozwiązań, które nie będą 
zagrażać tym już wdrożonym. Takie rozwiązania mogą znaleźć 
w technologiach IIoT oraz przetwarzania brzegowego.

Wykorzystanie urządzeń pracujących na krawędzi sieci 
zakładowej do przetwarzania danych i przesyłu wyników do 
chmury obliczeniowej ma duży potencjał. Może to być wy-
korzystane w  szerokim zakresie konkretnych przypadków – 
w zakładach o różnym stopniu złożoności, dla procesów sa-
modzielnych oraz wykonywanych w wielu zakładach jednego 
przedsiębiorstwa. Wyobraźmy tu sobie dużą firmę z  branży 
wydobywczej. Kierownictwo tej firmy chce porównać dosko-
nałość operacyjną, incydenty zagrażające bezpieczeństwu oraz 
statystykę utrzymania ruchu we wszystkich swoich kopal-
niach, traktując je jak „flotę”, którą zarządza się tak samo jak 
każdym innym zasobem. Jeśli firma ta posiada wiele zakładów 
i chce zoptymalizować realizowane operacje na różne sposoby 
lub zoptymalizować łańcuch wartości dla różnych fabryk albo 
transfer towarów pomiędzy fabrykami i zakładami, to powin-
na wykorzystać rozwiązanie oparte o chmurę.

Jeśli chodzi o  sztuczną inteligencję, wykorzystywaną do 
przetwarzania danych IIoT, niektórzy producenci sprzętu pre-
ferują wykorzystywanie technologii AI oraz ML w chmurze, 
inni zaś przetwarzanie danych na krawędzi sieci. Istnieje rów-
nież coś pośredniego – uczenie federacyjne2. Jest to technolo-
gia będąca kombinacją mniejszych aplikacji oraz możliwości 
uczenia się i  optymalizacji za pomocą informacji uzyskiwa-
nych z parku maszynowego. Właściwy wybór zależy od tego, 
jakie są cele danej firmy. Przetwarzanie danych na krawędzi 
sieci oraz w chmurze są równie ważne, zależnie od konkret-
nego przypadku.

Firmy, które zamierzają wykorzystać razem te technologie, 
są na dobrej drodze do uzyskania zintegrowanego systemu, 
który czerpie korzyści z całego bogactwa danych technologii 
cyfrowej, szybkiego przetwarzania danych na krawędzi sieci 
oraz głębokiej analizy danych i możliwości uczenia maszyno-
wego w chmurze.

Pięć sposobów uzyskania większej 
efektywności ze wdrożenia połączenia 
technologii przetwarzania danych na 
krawędzi sieci oraz Przemysłowego 
Internetu Rzeczy
W  przyszłości najwięcej sukcesów osiągną te firmy, które 
wdrożą efektywną strategię przetwarzania danych z  zakładu 
na krawędzi sieci oraz w chmurze, dzięki której zebrane dane 
zostaną szybko, efektywnie i tanio przetworzone na użyteczne 
informacje. Będą one zawsze udostępniane w całym przedsię-
biorstwie osobom, które ich potrzebują.

Poniżej podajemy pięć zaleceń, które mogą pomóc fir-
mom przemysłowym w  osiągnięciu tych celów i  zapewnić 
oczekiwany zwrot z inwestycji w opisywane technologie.

1. Rozpoczęcie działań od 
przeanalizowania możliwości uzyskania 
konkretnych korzyści we własnym 
zakładzie z przetwarzania danych na 
krawędzi sieci
Przy rozpoczynaniu działań związanych z  przetwarzaniem 
danych na krawędzi sieci należy przeanalizować sytuację we 
własnym zakładzie. Zorientować się, skąd pochodzą dane 
(z inteligentnych urządzeń i/lub systemów sterowania), jakie 
są możliwości przesyłu danych w sieci oraz ilości danych wy-
maganych do przetwarzania danych na krawędzi sieci w po-
równaniu z przetwarzaniem w chmurze. Zapewni to, że apli-
kacje wykorzystujące do sterowania dane czasu rzeczywistego 
będą hostowane w pobliżu źródeł tych danych, co zapewni 
ich szybkie przetwarzanie. Takie rozwiązanie pozwala na 
uzyskanie niskich opóźnień czasowych przesyłu oraz najkrót-
szych z  możliwych czasów reakcji na zmiany w  procesach. 
Natomiast pozostała analityka danych odbywa się w chmu-
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rze, a wyniki są łatwo udostępniane dla wszystkich zakładów 
firmy.

2. Wybór przetestowanego 
i zweryfikowanego rozwiązania
Wielką zaletą przetwarzania danych na krawędzi sieci jest 
jego skalowalność. Takie elementy jak nowe węzły lub urzą-
dzenia na krawędzi sieci mogą być dodawane później w miarę 
potrzeb, gdy zakład będzie rozbudowywany. Uzyskanie tego 
powinno być jak najłatwiejsze poprzez wybór takich rozwią-
zań, które pozwalają na łatwe połączenia sieciowe pomiędzy 
urządzeniami a  systemami oraz bezproblemowe połączenie 
funkcji technologii informatycznej (IT) z technologią opera-
cyjną (OT), co pozwoli na uzyskanie większych ilości prak-
tycznych informacji z generowanych danych. Szybkie wdraża-
nie nowych aplikacji, przynoszących wartość dla firmy, także 
powinno być łatwe.

Jeśli chodzi o wybór odpowiednich technologii dla pro-
jektu wdrożenia połączonych technologii przetwarzania da-
nych na krawędzi sieci oraz IIoT, opłacalne jest wybieranie 
rozwiązań wstępnie przetestowanych i zweryfikowanych pod 
względem możliwości współpracy. Przy takim podejściu ła-
twiej będzie zapewnić, że rozwiązanie IIoT przetwarzania 
danych na krawędzi będzie mogło być wdrożone i/lub szybko 
przeskalowane w  górę przy minimalnym ryzyku potencjal-
nych błędów, spowodowanych przez technologie, które albo 
nie zostały przetestowane, albo nie są kompatybilne.

3. Zrozumienie różnic pomiędzy 
przetwarzaniem danych na krawędzi 
a w chmurze oraz dopasowanie ich do 
własnych potrzeb 
Co prawda niektóre osoby uważają, że przetwarzanie danych 
na krawędzi sieci zastąpi chmurę, jednak rzeczywistość jest 
taka, że obydwie technologie służą do innych celów i żadna 
nie dominuje nad drugą. I znów przeanalizowanie konkretne-
go przypadku w zakładzie oraz tego, w jaki sposób same dane 
będą wykorzystywane, pomoże w dokonaniu wyboru.

Podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma technolo-
giami stanowią przepustowość i opóźnienia przesyłu danych 

oraz dostępność sieci. Główne przyczyny wyboru przetwarza-
nia danych na krawędzi sieci zamiast w chmurze są związane 
z wymaganą wydajnością. Przetwarzanie brzegowe jest ideal-
ne dla aplikacji czasu rzeczywistego, w których wymagana jest 
szybka reakcja na zmiany. Natomiast przetwarzanie danych 
w chmurze jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymaga-
jących scentralizowanego zbierania i analizowania złożonych 
danych, przy czym czas odgrywa mniej istotną rolę.

4. Analiza cyberbezpieczeństwa oraz 
integralności danych
Dane, które służą jako zbiór wiedzy praktycznej, idei oraz 
operacji firmy, są najbardziej wartościowym zasobem i muszą 
być chronione. W  projektowaniu rozwiązania IIoT na kra-
wędzi sieci oraz wyborze właściwej firmy partnerskiej, która 
pomoże w  realizacji wdrożenia, cyberbezpieczeństwo oraz 
prywatność danych muszą być najwyższym priorytetem. To 
bezpieczeństwo powinno rozciągać się na wszystkie pozio-
my, zapewniając niezawodną ochronę przed cyberinfiltracją 
i nieautoryzowanym dostępem oraz zapewniając integralność 
i poufność danych dotyczących fabryki dzięki nieodłącznym 
cechom zabezpieczeń. Dostawca cyberzabezpieczeń powinien 
także umieć pomóc w utrzymaniu poufności danych, dostar-
czając pełną transparentność na temat tego, w jaki sposób są 
one wykorzystywane i zapisywane oraz zapewniając, że nic nie 
zostanie ujawnione stronom trzecim bez uprzedniej zgody.

Inną ważną sprawą jest tu zapewnienie, że dostawca sprzę-
tu do przetwarzania danych na krawędzi sieci będzie mógł 
zagwarantować ciągłą ochronę przed potencjalnymi cyberza-
grożeniami. Ochrona ta powinna polegać na dostosowywaniu 
sprzętu i oprogramowania do najnowszych standardów cyber-
bezpieczeństwa.

5. Znalezienie właściwego dostawcy 
sprzętu komputerowego do przetwarzania 
danych na krawędzi sieci lub 
wyspecjalizowanej firmy partnerskiej
Znalezienie właściwego dostawcy sprzętu komputerowego do 
przetwarzania danych na krawędzi sieci czy wyspecjalizowa-
nej firmy partnerskiej do współpracy może być kluczem do 
sukcesu we wdrożeniu IIoT na krawędzi sieci. Przy tych po-
szukiwaniach należy kierować się ustanowionym i sprawdzo-
nym portfolio rozwiązań oferowanych przez firmy, obejmują-
cym produkty i aplikacje, które mogą być zintegrowane, aby 
współpracowały ze sobą. Dostawca czy partner powinien tak-
że umieć zademonstrować historię swoich udanych wdrożeń 
i pomocy klientom w takich samych lub podobnych do naszej 
branżach przemysłu oraz aplikacjach.

Christian Johansson, globalny menedżer produktów 
cyfrowych ABB Process Control Platform.

� 

Technologie przetwarzania 
danych na krawędzi sieci oraz 
w chmurze są wartościowe 
dla producentów, jednak 
przynoszą im różne korzyści. 
Przetwarzanie na krawędzi jest 
lepsze w aplikacjach,  
w których wymagany jest 
przesył danych i ich analiza  
w czasie rzeczywistym, 
natomiast w chmurze  
– w projektach 
długoterminowych. 
 Źródło: ABB
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Po pierwsze: architektura
Model PERA (ang. Perdue Enterprise Reference Architecture) opra-
cowany w latach 90-tych, w oparciu o standard ISA-95 stanowi nie-
jako wzorzec sieci przedsiębiorstwa z podziałem na segmenty. Ich 
funkcje są podzielone na poziomy, począwszy od sieci procesowej 
na poziomie 0, a skończywszy na sieci biznesowej na poziomie 4 (rys. 
1). Chociaż istnieją różne interpretacje segmentów funkcjonalnych, 

to strefa DMZ (o ile istnieje) znajduje się zwykle pomiędzy pozio-
mem 3 a 4. W praktyce może być postrzegana jako granica pomię-
dzy siecią przemysłową OT a siecią biznesową (poziom 4). 

Spotykane systemy ICS w mniejszym lub większym stopniu bu-
dowane są w oparciu o model PERA. Choć na pierwszy rzut oka 
wdrożenie koncepcji przetwarzania brzegowego (ang. Edge Com-
puting) w istniejące struktury ICS może nie stanowić dużego wyzwa-
nia, wymaga ono odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy. To 
dzięki nim możemy uniknąć osłabienia bezpieczeństwa sieci. Wyso-
ce (cyber)bezpieczne, a wciąż praktyczne podejście do wdrażania 
systemów IIoT do istniejących środowisk ICS opiera się na koncepcji 
„stref bezpieczeństwa” wywodzącej się z normy IEC-62443. 

Obszary narażone na podobne zagrożenia powinny być utrzy-
mywane w ramach jednego segmentu sieci, do której dostęp jest 
możliwy tylko poprzez zdefiniowane połączenia. Dlatego tak istot-
ną kwestią przy organizacji sieci jest jej odpowiednia segmentacja, 
umożliwiająca ruch sieciowy jedynie pomiędzy strefami niezbędnymi 
do poprawnej pracy całego systemu (zasada najmniejszych upraw-
nień).

  
Po drugie: racjonalna implementacja
Wdrażanie przetwarzania brzegowego najczęściej wiąże się z in-
tegracją w istniejącej sieci nowych rozwiązań, np. bramek ko-
munikacyjnych. Wprowadzenie odpowiednich „stref IIoT” 
może pomóc w ustaleniu granic zaufania pomiędzy wdra-
żanymi rozwiązania IIoT a istniejącą siecią systemu ICS. 
Ustalenie reguł komunikacyjnych pomiędzy strefą IIoT a istniejącą 
siecią ICS są istotne z perspektywy dbania o ruch sieciowy i ochro-
ny danych. Szczególną uwagę warto zwrócić na segmenty sieci ICS, 
które wcześniej były klasyfikowane jako „odizolowane” tzn. nie miały 
bezpośredniego połączenia z Internetem lub siecią zewnętrzną.

Dobrą praktyką w rozbudowanych systemach przetwarzania 
brzegowego jest koncepcja zagnieżdżania sieci (ang. Nested Edge), 
która polega na integracji urządzeń brzegowych w sposób hierar-
chiczny. Dzięki temu tylko urządzenie umieszczone najwyżej w hierar-
chii bezpośrednio łączy się z chmurą obliczeniową. Taka koncepcja 
wspierana jest również przez dostawców usług chmurowych np. Mi-
crosoft Azure (rys. 2).

Architektura przetwarzania brzegowego (ang. Edge Computing) skupia wokół siebie coraz więcej 
uwagi. Często wiązana jest z systemami IIoT, dlatego stopniowo przenika do struktur branży 
przemysłowej. W niniejszym artykule poruszę praktyczne aspekty wdrożenia koncepcji obliczeń 
brzegowych do istniejących Przemysłowych Systemów Sterowania (ICS), nie zapominając przy tym 
o cybersecurity. 

Jak�bez�ryzyka�wdrożyć�
Edge�Computing�w�istniejących�
systemach�ICS?

ELMARK

Rys. 1. Model PERA.

Firma prezentuje
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Firma prezentuje
Rys. 2. Koncepcja zagnieżdżenia sieci na 
przykładzie serwisów Microsoft Azure. 

 
Po trzecie: sprawdzone rozwiązania
Przechodząc do praktycznych rozwiązań pomagających w bezpiecz-
nym wdrożeniu Edge Computing, przyjrzyjmy się przykładowej ar-
chitekturze sieci na rys. 3. Zaznaczono na nim poszczególne seg-
menty systemu ICS wraz z przywołanymi wcześniej segmentami IIoT, 
które wchodzą w skład koncepcji przetwarzania brzegowego. W tak 
zaprojektowanej sieci widzimy wyraźny podział na poszczególne 
strefy. Nowych urządzeń brzegowych nie włączono bezpośrednio 
do istniejących segmentów, zostały natomiast dołączone jako nowy, 
wydzielony segment. 

Co daje takie podejście? 
Przede wszystkim możliwość kontroli ruchu sieciowego pomiędzy 
dwoma strefami wymieniającymi dane za pośrednictwem protoko-
łu przemysłowych jak np. Modbus/TCP, Profinet, OPC UA, REST API 
czy MQTT.

Poniżej przytoczono 4 rozwiązania, które są stosowane jako 
„łączniki” pomiędzy segmentami sieci i zapewniają kontrolę prze-
pływających pakietów danych. 

1. Przemysłowy firewall 
Firewall działa na bazie reguł, które zezwalają lub zabraniają przesy-
łania określonych typów pakietów pomiędzy urządzeniami wpiętymi 
na różne porty firewall’a. Gdy oba zespoły zgadzają się, by brama 
IIoT miała możliwość odczytu danych z licznika energii po Modbus/
TCP pracującej w innym segmencie sieci, zapora może być skonfi-
gurowana tak, aby zezwalać na ruch pakietów tylko pomiędzy zde-
finiowanymi urządzeniami. W praktyce można to osiągnąć poprzez 
określenie adresów IP i/lub MAC oraz dopuszczonych portów urzą-
dzeń lub za pomocą zaawansowanych mechanizmów jak Deep Pac-
ket Inspection (Głęboka Analiza Pakietów). Ten mechanizm w trak-
cie przepływu pakietów przez firewall dokonuje ich weryfikacji np. 
sprawdzenia rodzaju komendy Modbus (odczyt/zapis) czy kierunku 
przypływu danych. Jeśli analizowany pakiet nie jest zgodny z wcze-
śniej określonymi regułami zostanie on odrzucony. Rozwiązaniem 
oferującym taki mechanizm może być router Moxa EDR-G9010. 

2. VLAN do DMZ / Internetu
Z firewallem można połączyć dodatkową funkcję sieciową: VLAN. 
Wirtualna sieć LAN (VLAN) to sieć nakładkowa na istniejącą sieć, 
która izoluje ruch pomiędzy podzbiorem urządzeń od reszty ukła-
du. Większość, jeśli nie wszystkie przełączniki zarządzalne obsłu-
gują sieci VLAN. W połączeniu z routerami warstwy 3 i/lub zapo-
rami ogniowymi wymiana danych między bramą IIoT a chmu-

rą może być bezpiecznie kierowana przez VLAN do Internetu. 
Również połączenia z aktywami przemysłowymi, które nie znajdu-
ją się w tym samym lub sąsiednim segmencie sieci można realizo-
wać poprzez sieci wirtualne (np. z bramy IIoT do innego urządzenia, 
potencjalnie przekraczając szereg zapór ogniowych lub routerów). 
VLAN zapewnia separację ruchu pomiędzy tymi dwoma urządzenia-
mi od pozostałego ruchu w sieci.

3. Systemy IDS/IPS
Systemy Wykrywania/Zapobiegania Włamaniom (IDS/IPS) są za-
awansowaną wersją przemysłowego firewalla. Oprócz funkcjonalno-
ści zapory ogniowej, systemy IDS/IPS mogą monitorować ruch i wy-
krywać zdarzenia związane z próbami włamania. Przykładem tego 
rozwiązania może być wspomniany wcześniej Moxa EDR-G9010. 
Poza właściwościami przemysłowego firewalla może zapewnić bez-
pieczny dostęp do starszych zasobów przemysłowych poprzez funk-
cję „wirtualnej łatki bezpieczeństwa”. Jeśli na przykład HMI lub IPC 
nadal działa na starej, podatnej na zagrożenia wersji systemu Win-
dows i nie można jej łatwo zaktualizować, funkcja wirtualnej łat-
ki może pomóc. Podatności starych systemów Windows są zazwy-
czaj znane, podobnie jak wzorce ruchu odpowiednich exploitów. Je-
śli EDR-G9010 wykryje taki wzorzec, może ostrzec zespół operacyjny 
(wykrycie próby włamania - IDS) lub bezpośrednio odrzucić takie pa-
kiety (blokowanie próby ataku - IPS). 

Jest to doskonały sposób na ochronę i zabezpieczenie przesta-
rzałych urządzeń. 

4. "Y Gateway"
Okablowanie komunikacji jest stosunkowo proste do wdroże-
nia w nowych środowiskach, w których wszystkie urządzenia po-
siadają port Ethernet i mogą komunikować się w standardzie 
TCP/IP. Łączność ze starszymi lub bardzo ekonomicznymi urzą-
dzeniami z możliwością komunikacji po protokołach szerego-
wych (np. Modbus/RTU) oraz Fieldbus (np. Profibus), może oka-
zać się trudniejsza. Ponadto urządzenia te są często podłączone 
do lokalnego systemu sterowania i niekoniecznie potrafią ob-
służyć komunikację z wieloma hostami, np. nie mogą być podłą-
czone jednocześnie do lokalnego systemu SCADA i bramy IIoT.  
W wielu przypadkach specjalne rodzaje bramek mogą rozwiązać ten 
problem: konwertery Serial-to-Ethernet, takie jak Moxa NPort, lub 
konwertery protokołu Fieldbus, takie jak Moxa MGate służą do pod-
łączania starszych urządzeń do sieci i obsługi wielu hostów. 

"Gateway Y" nie jest terminem technicznym. Ilustruje on jedynie 
fakt, że w wielu scenariuszach IIoT dane z niższych poziomów mode-
lu PERA (dolna część litery Y) muszą być udostępniane zarówno do 
lokalnych systemów sterowania, jak i systemów IIoT (dwie górne li-
nie litery Y). Linia rozwiązań Moxa AIG (Advanced IIoT Gateway) od-
najduje się idealnie w takim zastosowaniu. Częstym scenariuszem 
jest podłączenie wielu liczników energii Modbus/RTU zarówno do 
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Jak skutecznie 
zabezpieczyć sieć?
Poznaj rozwiązania Moxa 

Rys. 3. Przykład bezpiecznego wdrożenia Edge Computing 
z podziałem na segmenty sieci.

lokalnego systemu zarządzania energią (EMS), jak i do chmury. Bra-
ma AIG-301 została zbudowana z myślą o tym celu. Może np. zbie-
rać dane po Modbus/RTU master na interfejsie southbound i udo-
stępniać je na interfejsie jako serwer northbound do lokalnego 
EMS. Dodatkowo jest w stanie publikować je np. do chmury Azure.  
Należy pamiętać, że w tym przypadku Gateway Y jest przynależny 
do segmentu ICS, a nie segmentu IIoT (rys. 3). Gateway Y służy jako 
przewodnik od bramki IIoT w segmencie IIoT do liczników energii 
w "strefie liczników energii" po stronie ICS. W ten sposób chroni tę 
strefę przed bezpośrednim połączeniem ze światem zewnętrznym. 
Jeśli pojawią się wątpliwości co do integralności bramki IIoT, np. 
gdy zacznie ona odpytywać o dane liczników energii z bardzo dużą 
częstotliwością lub próbować uzyskać dostęp do innych urządzeń, 
zespół odpowiedzialny za segment ICS ma możliwość odcięcia po-
łączenia z bramką IIoT.

Czas na podsumowanie
Wdrożenie technologii IIoT, choć niesie za sobą szereg zalet, nie jest 
prostym zadaniem. Często wymaga cofnięcie się, uporządkowaniu 
struktury sieci, a dopiero potem integracji z nową technologią. 

A bezpieczeństwo? Jest w tym wszystkim kluczowe, dlatego jest 
nieodłączną składową całego procesu. 

Jeśli szukają Państwo wsparcia w zastosowaniu Edge Compu-
ting czy konsultacji w tematyce bezpieczeństwa sieci zapraszam do 
kontaktu z zespołem Elmark Automatyka. 

Daniel Michrowski 
Elmark Automatyka S.A. www.elmark.com.pl   

http://elmark.com
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Case study

Niezawodny dostawca w każdej sytuacji
Podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Elastome-
rów, która odbyła się w 2019 roku w Cleveland w amerykań-
skim stanie Ohio, dyrektor zarządzający PTE, dr Wolfgang 
Keil, odebrał niepokojący telefon z niedawno uruchomionej 
fabryki w Meksyku. „W wyniku awarii zasilania uszkodze-
niu uległa płyta główna i potrzebowaliśmy części zamiennej 
do systemu sterowania Spider, obsługującego nasz napęd 
Hägglunds“ – powiedział Keil. „Straciliśmy 50% wydajności, 
była to więc siła wyższa – nie mogliśmy zrealizować zamó-
wień na czas“. 

Wolfgang Keil wiedział, że wśród wystawców byli przed-
stawiciele firmy Bosch Rexroth, dlatego od razu skierował 
się do stoiska dostawcy napędów. Pracownicy firmy nie 
tylko zapoznali się z problemem, ale także zaoferowali roz-
wiązanie. Niecałą dobę później element został dostarczony 
do Cleveland, a następnie wysłany samolotem do Meksyku.

„W dużych przedsiębiorstwach obowiązują skompliko-
wane zasady, ale w tym przypadku spotkałem się z otwarto-
ścią i zaoferowano mi pomoc bez biurokracji“ – podkreśla 
Keil. „Serwis na takim poziomie oznaczał możliwość skró-

cenia przestojów spowodowanych siłą wyższą do zaledwie 
dwóch tygodni. To niewiarygodne. W takim przypadku na-
prawdę można mówić o minimalizacji przestojów“.

Zasadnicze korzyści dla zakładu 
produkcyjnego 
Firma PTE korzysta z systemów napędowych Hägglunds od 
ponad 25 lat, a obecnie dysponuje prawie 50 takimi urzą-
dzeniami. Odgrywają one nieocenioną rolę w jej działalno-
ści. Wolfgang Keil był pod dużym wrażeniem elastyczności 
zespołu Hägglunds w  Cleveland. Podobnie zresztą mówi 
o samych systemach napędowych. 

„Hydrauliczne systemy napędowe wykazują się dużą 
elastycznością, jeśli chodzi o układ i konstrukcję“ – wyjaśnia 
Keil. „System składa się tylko z jednostki napędowej z pom-
pami, a silnik jest zamontowany bezpośrednio na wale. Ta 
kompaktowa budowa przynosi nam duże korzyści – może-
my dzięki niej oszczędzać miejsce i tworzyć lepsze warunki 
pracy dla operatorów“. 

Wolfgang Keil podkreśla, że środowisko w  zakładzie 
produkcji mieszanek gumowych może być zapylone, gorące 
i  głośne. Dzięki zamkniętej konstrukcji i  niskiemu pozio-
mowi emisji hałasu napędy Hägglunds znacznie ograniczają 
te problemy i ułatwiają pracę. Wolfgang Keil przede wszyst-
kim docenia jednak zakres momentu obrotowego napędów 
oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. 

„Wysoki moment obrotowy pozwala łatwo i  bez pro-
blemów powrócić do prędkości roboczej po zatrzymaniu“ 
– wyjaśnia Keil. „Jednak to funkcja szybkiego zatrzymania 
walcarek jest najistotniejsza, ponieważ dzięki niej miejsce 
pracy staje się naprawdę bezpieczne. W sytuacji awaryjnej 
możemy natychmiast zatrzymać maszyny na odcinku 1–2 
centymetrów. W przypadku napędu i hamulca taka precyzja 
byłaby nieosiągalna“.

Firma Polymer-Technik Elbe GmbH (PTE) z siedzibą w Wittenberdze jest jednym z największych 
producentów mieszanek gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, branży 
technologii medycznych i innych sektorów. Prowadząc dodatkowe zakłady we Francji, Chinach 
i Meksyku i stosując bezpośredni napęd elektrohydrauliczny Hägglunds firmy Bosch Rexroth, firma 
odnosi sukcesy na zmieniającym się globalnym rynku.

Napędy Hägglunds 
niezastąpione dla producenta mieszanek 
gumowych PTE

Bosch Rexroth

NAPĘDY

Firma PTE dysponuje obecnie prawie 50 systemami 
napędowymi Hägglunds, które stanowią integralną 
część jej instalacji produkcyjnych.
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PTE jest firmą o zasięgu globalnym. Oto jej fabryka w Meksyku.

Oferowana przez firmę Bosch Rexroth funkcja szybkiego 
zatrzymywania walcarek sprawia, że miejsce pracy jest 
naprawdę bezpieczne. W sytuacjach awaryjnych systemy 
można zatrzymać natychmiast.

Uniwersalne korzyści 
Szybkość i  elastyczność są ważne nie tylko w  przypadku 
sprzętu wykorzystywanego przez firmę PTE, lecz również 
w obszarze jej działalności biznesowej, zwłaszcza w warun-
kach niepewności na rynku motoryzacyjnym, która dotyczy 
całego przemysłu gumowego. Wejście firmy na rynek fran-
cuski (2005), chiński (2006 i 2018) oraz meksykański (2016) 
miało znaczenie strategiczne i  stworzyło nowe możliwości 
w zakresie utrzymania opłacalności. 

„Obsługujemy przemysł gumowy, więc nasze sukcesy są 
powiązane z jego rozwojem. Rozpoczęcie działalności w ska-
li globalnej było zatem dla nas właściwą decyzją. Nawet jako 
mniejsza firma, pracując w wielu regionach, możemy lepiej 
wykorzystywać możliwości w zakresie zaopatrzenia i w spo-
sób elastyczny reagować na nadchodzące zmiany. Meksyk był 
dla nas najlepszym rynkiem w roku 2019“ – powiedział Keil. 

Wszędzie tam, gdzie działa PTE, napędy Hägglunds są 
częścią tego równania. „Firma PTE wykorzystuje na liniach 
produkcyjnych standaryzowane maszyny“ – mówi Keil. „Na-
pędy Hägglunds są częścią tego standardu – to nie podlega 
dyskusji“.

Hydraulika spełnia przyszłościowe 
wymagania
W  pierwszych walcarkach firmy PTE w  Chinach wypró-
bowano inne systemy napędowe. Jednak Wolfgang Keil 
nie chciałby powtarzać tego doświadczenia. „Uruchomie-

nie zakładu w  Wuxi obarczone było znacznym ryzykiem 
i presją kosztów, dlatego postanowiliśmy zrezygnować tam 
z hydrauliki“ – wyjaśnia. „Patrząc wstecz, można stwierdzić, 
że była to porażka. Napędy elektromechaniczne wyma-
gają większej przestrzeni, generują potężny hałas i  muszą 
być znacznie częściej serwisowane. W dodatku zapewniają 
mniejszy moment obrotowy. Napędy hydrauliczne oferują 
wiele korzyści, których nie chcemy tracić“. 

PTE musi zmierzyć się z  nowymi wyzwaniami, m.in. 
bardziej rygorystycznymi przepisami w zakresie emisji CO2 
oraz wymogami w  zakresie ograniczenia zużycia energii. 
Zdaniem Wolfganga Keila napędy Hägglunds pozostaną 
częścią wizji rozwoju firmy. „Od roku 1993 sporo zainwe-
stowaliśmy w napędy Hägglunds“ – mówi Keil. „Przemawia 
do nas jakość i  technologia, a  korzystanie z  nowoczesne-
go sprzętu to ważna część naszej polityki. Pracujemy nad 
różnymi strategiami rozwoju, ale z pewnością będą one ba-
zować na technologii i  serwisie technicznym dla klientów. 
Przekonamy się zatem, co kolejne lata przyniosą w techno-
logii napędów“.
� 

Informacje o produktach Hägglunds:

Hägglunds to marka, która jest synonimem przeło-
mowych technologii bezpośrednich napędów hy-
draulicznych i ukierunkowania na potrzeby klientów. 
Projektowane i produkowane w Mellansel (Szwecja) sil-
niki hydrauliczne i kompaktowe systemy napędu bezpo-
średniego Hägglunds odznaczają się wyjątkową wydaj-
nością, elastycznością i niezawodnością, a o ich zaletach 
mogą przekonać się klienci z całego świata.
Hägglunds jest marką firmy Bosch Rexroth, czołowego 
globalnego dostawcy technologii napędów i sterowa-
nia. Więcej informacji o rozwiązaniach Hägglunds można 
znaleźć na stronie www.hagglunds.com
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22 września 2022 r. w Warszawie otwarty został showro-
om Bosch Rexroth „Factory of the Future Lab”. Stwo-
rzony został z myślą o klientach, partnerach, pracow-

nikach oraz studentach i uczniach. W wydarzeniu udział wzięli part-
nerzy firmy, m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i firm 
Phoenix Contact, Linkap i Automationstechnik.

Nowoczesny showroom Bosch Rexroth to miejsce, w którym 
automatycy, programiści, pracownicy utrzymania ruchu i produkcji 
mogą poznać, a przede wszystkim – przetestować, koncepcję Prze-
mysłu 4.0. W Laboratorium prezentowane są zarówno rozwiązania 
już dziś stosowane w procesie automatyzacji produkcji, jak i najnow-
sze technologie, które będą wdrażane w niedalekiej przyszłości. 

„Firma Bosch Rexroth rozwija i wdraża najbardziej innowacyj-
ne technologie w zakresie automatyzacji produkcji. Nasze podze-
społy są dostosowane do specyficznych wymagań i wykorzystywa-
ne do budowy zaawansowanych maszyn produkcyjnych. Showroom 
umożliwia naszym partnerom i klientom testowanie rozwiązań, któ-
re dziś jeszcze wydają się przyszłością, a niedługo staną się obowią-
zującym standardem. Obiekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczeki-
wania klientów, którzy chcą przekonać się o potencjale, sile i słusz-
ności wdrażania innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0 w swoich 
zakładach” – powiedział Thomas Ilkow, Dyrektor Generalny Bosch 
Rexroth. 

Nowe podejście do programowania i cyfrowy 
bliźniak  
Linia montażowa prezentowana w showroomie w 90% składa się z 
produktów i oprogramowania Bosch Rexroth. Wśród kluczowych 
technologii w obiekcie znajdują się rozwiązania z obszaru automaty-
ki i robotyki, takie jak innowacyjne sterowniki PLC, komputery prze-
mysłowe, silniki, technologie przemieszczeń liniowych, cobot, oraz 
rozwiązania z obszaru IT i sztucznej inteligencji. Showroom prezen-
tuje także potencjał nowoczesnych protokołów poprzez ich zastoso-
wanie w integracji świata IT z przemysłem, m.in. do wymiany danych 
z chmurami obliczeniowymi.

„Warto wskazać trzy technologie Przemysłu 4.0, które stosuje-
my w showroomie i które sprawiają, że jest on naprawdę wyjątko-
wym obiektem” – powiedział Adam Piszczatowski, kierownik Dzia-
łu Przemysł 4.0 w firmie Bosch Rexroth. „Po pierwsze, wykorzystuje-
my oprogramowanie napisane w językach wysokiego poziomu, co 
znacznie poszerza zakres możliwości naszych klientów z uwagi na 
większą elastyczność i otwartość na interfejsy webowe. Po drugie, 
stworzyliśmy wyspecjalizowane mikro usługi w postaci programów 
komputerowych, które dostarczają i pobierają informacje z linii pro-
dukcyjnej, dzięki czemu maszyny mogą komunikować się ze sobą, a 
nawet z produktem czy człowiekiem, bez konieczności korzystania 
z systemów nadrzędnych. Trzecią niezwykle istotną technologią jest 
tak zwany cyfrowy bliźniak, czyli wirtualna reprezentacja urządzeń fi-
zycznych. Dzięki niej możemy wykonywać czynności na obiekcie rze-

czywistym z pozycji wirtualnej, co przekłada się na możliwość lep-
szej optymalizacji, dowolne i dogłębne testowanie prototypów czy 
wykluczenie błędów. Jednym słowem są to najbardziej nowoczesne 
rozwiązania automatyzacji produkcji, które w naszym Laboratorium 
stosujemy już dzisiaj”. 

Przemysł 4.0 zwiększa bezpieczeństwo  
pracowników
Koncepcja Przemysłu 4.0 opiera się na inteligentnej technologii cy-
frowej, która umożliwia odkrycie niewykorzystanego dotąd po-
tencjału maszyn. Dzięki dostępowi do różnorodnych danych i po-
wszechnej optymalizacji możliwe jest wykrywanie opóźnień i innych 
nieprawidłowości na linii produkcyjnej. Wszelkiego rodzaju optyma-
lizacja, od oszczędności energetycznej po minimalizowanie strat, 
przekładają się bezpośrednio na wzrost wydajności produkcji. Prze-
mysł 4.0 nie skupia się tylko wokół efektywnej produkcji –innowa-
cyjne technologie pozwalają także zwiększyć bezpieczeństwo i kom-
fort pracy pracowników.

„Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada automatyzację wielu działań, 
szczególnie tych powtarzalnych i monotonnych. Dzięki temu pra-
cownicy mają więcej czasu, by realizować bardziej strategiczne czy 
kreatywne zadania. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i możliwości, 
by nieustannie udoskonalać środowisko pracy tak, aby było przyja-
zne i bezpieczne dla ludzi, a praca całej fabryki mogła być jak naj-
bardziej efektywna. Przemysł 4.0 umożliwia optymalną integrację 
pracy człowieka z maszyną” – tłumaczy Ievhen Grabowski, Appli-
cation Engineer w firmie Bosch Rexroth. Nowoczesne technologie 
pozwalają wprowadzić takie udoskonalenia jak np. ustawienie języ-
ka ojczystego na monitorze podłączonym do maszyny czy dostoso-
wanie wysokości stołu roboczego. Choć są to pozornie proste roz-
wiązania, znacznie poprawiają komfort codziennej pracy. „Nadrzęd-
ną wartością jest przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. 
Obecnie technologia oferuje szereg rozwiązań, jak np. zaawanso-
wane czujniki, dzięki którym roboty współpracujące stały się nie tyl-
ko nieodłączną częścią nowoczesnej produkcji, wyręczając człowie-
ka w fizycznych, powtarzalnych pracach, ale są również bezpiecz-
niejsze niż kiedykolwiek wcześniej” – dodał Grabowski.

Bosch Rexroth stawia na partnerstwo
Oprócz prezentacji rozwiązań technologicznych, Bosch Rexroth ofe-
ruje także zaplecze teoretyczne ułatwiające cyfrową transformację. 
W ramach współpracy przeprowadza szkolenia dopasowane do po-
trzeb klienta, podczas których można zapoznać się z produktami 
Bosch Rexroth i przejść przez każdy etap wdrożenia procesów pro-
dukcyjnych na rzeczywistym przykładzie. 

Firma współpracuje z kluczowymi partnerami przy tworzeniu 
showroomu. Wśród nich znajdują się Phoenix Contact, Linkap, Au-
tomationstechnik, a także uczelnie wyższe, w tym Politechnika War-
szawska. 

Bosch Rexroth otwiera showroom Przemysłu 4.0

Fabryka�przyszłości�w�laboratorium
BOSCH REXROTH

Firma prezentuje



www.boschrexroth.com

Przed wdrożeniem rozwiązania do swojej produkcji ważne 
jest, aby je przetestować. W tym celu został zbudowany 
Showroom, w którym każdy może sprawdzić rozwiązania 
obecnie stosowane na całym świecie, a które staną się 
standardami w przyszłości. Z naszych podzespołów 

odwiedzający mogą zbudować maszyny dostosowane do 
specyficznych wymagań w swoich fabrykach.
   

Do Showroomu zapraszamy Klientów, Partnerów, szkoły  
i uczelnie. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
www.boschrexroth.pl/fotf-labwww.boschrexroth.com
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http://www.boschrexroth.com/pl/pl/showroom-fotf-lab/
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Firma prezentuje

Szacuje się, że pierwszy rok z pandemią równa się 5 latom, jeśli chodzi o postęp technologiczny – 
uważa dr Wojciech Wodo z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

Następne to usługi urzędowe, e-PUAP, profil zaufany, podpis 
cyfrowy i tu poczyniliśmy ogromne postępy. Przez internet może-
my załatwić prawie wszystko. Odbyć wizytę lekarską i otrzymać e-
-receptę. Konta e-pacjenta i profil zaufany gromadzą nasze dane 
wrażliwe, dlatego warto dbać o bezpieczeństwo. Zaczęto zawierać 
umowy, kontrakty cyfrowo. Warto uczyć się bezpiecznego korzysta-
nie z takich usług, by nie zostać wykluczonym. 

Każdy już odbył lekcję pokory?
Musieliśmy szybko podjąć decyzję, z jakich narzędzi będziemy ko-
rzystać. Początkowo trochę eksplorowaliśmy, sprawdzaliśmy, co się 
nam przyda. Bardzo rozwinęły się narzędzia do wideokonferencji. 
Przetestowaliśmy je na masową skalę w bardzo krótkim czasie i na 
żywym organizmie. Te rozwiązania zostaną już z nami na dłużej.  

Jak przekonać do świata cyfrowego nieprzekonanych?
Zdecydowanie warto mieć tożsamość cyfrową. Trzeba pamię-
tać, że lepiej w świadomy sposób posiadać tę tożsamość, pie-
lęgnować ją, dbać o nią niż stać się ofiarą kradzieży takiej toż-
samości, czy co gorsza, wygenerowania takiej tożsamości 
przez kogoś innego. Jeśli my sami nie zadbamy o naszą toż-
samość, to może się zdarzyć się, że ktoś za nas ją wygeneru-
je i będzie z niej korzystał. Pewnej ewolucji, zmian, która się dzie-
je, nie unikniemy. Możemy się temu opierać. Trwać przy lampie 
naftowej, ale musimy się liczyć z tym, że może zabraknąć naf-
ty. Nie warto być zbyt upartym, zwłaszcza w sprawie postępu.  

Dr Wojciech Wodo – pracuje w Katedrze Podstaw Informatyki na 
Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PWr, zajmuje się zagadnie-

niami z szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

 

Ula Małecka: Podczas lockdownu z wieloma sprawami 
przenieśliśmy się do internetu. Byliśmy zmuszeni do 
korzystania z niego intensywnie, ale czy mądrzej?

 
Wojciech Wodo: Przeszliśmy bardzo szybkie dojrzewanie cyfrowe. 
Osoby, które dotychczas korzystały z tradycyjnych rozwiązań, mu-
siały dojrzeć w przyspieszonym tempie, aby nie zostać wykluczo-
nym. Ta rewolucja w dobie COVID-19 posunęła rozwój społeczeń-
stwa. Szacuje się, że jeden rok pandemii równa się 5 latom w po-
stępie technologicznym.

Szybkie dojrzewanie cyfrowe sprawiło, że nie było czasu na 
dobre praktyki.
Ofiarami były nieprzygotowane do tego osoby, nieświadome za-
grożeń płynącym z internetu. Ludzie nie mogli korzystać na dotych-
czasowych warunkach z usług, a nie mieli wyboru czy czasu, żeby 
się zastanowić i dostosować.

Z jakich usług korzystaliśmy najczęściej?
Przede wszystkim z bankowości elektronicznej. Rynek zakupów 
przez internet wystrzelił w górę. Branża logistyczna bardzo się roz-
winęła. Paczkomaty wyrastały jak grzyby po deszczu. Nowe usłu-
gi, to nowe pomysły na oszustwa, próby wyłudzeń danych osobo-
wych, przekierowanie ludzi na fałszywe strony płatnicze. Nie zdawa-
liśmy sobie sprawy z zagrożeń, jakie na nas czyhały. 

Kolejny obszar usług, to transmisje wideo. Musieliśmy się wiele 
nauczyć, od higieny pracy przez bezpieczne zachowanie po savoir 
vivre. Podczas spotkań online wykazywaliśmy się czasami brakiem 
kultury czy właściwego stroju. A wystarczyło na moment wyłączyć 
mikrofon czy kamerę. Zdarzały się sytuacje śmieszne, ale i niebez-
pieczne, gdy ktoś prowadził spotkanie online na tle tablicy z hasła-
mi dostępowymi, których poza nim nikt nie powinien znać. 

W�pandemii�bardzo�dojrzeliśmy� 
cyfrowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA



CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl  IV kwartał 2022  45

http://pwr.edu.pl


Rozwiązania

46  IV kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl

Przyśpieszanie projektowania maszyn 

dzięki technologii  
cyfrowych bliźniaków 

Więcej 
INFORMACJI

 SŁOWA KLUCZOWE: 
konstruktorzy maszyn, cyfrowe 
bliźniaki w przemyśle

Technologia cyfrowych 
bliźniaków wychodzi naprzeciw 
transformacyjnym trendom w 
przemyśle.
Hiperautomatyzacja, informacje 
zwrotne z czujników na maszynach 
oraz powodująca oszczędności 
kosztów niskokodowa platforma 
mogą pomóc konstruktorom maszyn 
i ich klientom.
Przezwyciężenie przeszkód na 
drodze do cyfrowych bliźniaków 
może przyśpieszyć wprowadzenie 
nowego produktu na rynek.

DO ROZWAŻENIA
Jak Wasza firma wykorzystuje 
cyfrowe bliźniaki do radzenia sobie 
ze zmiennym popytem na rynku oraz 
zwiększoną konkurencją?

MATERIAŁY ONLINE
Dostępne są na stronach:
https://controlengineering.pl

O
becnie klienci z  branży przemysłowej ocze-
kują coraz więcej od producentów maszyn. 
Chodzi o większy stopień dostosowania tych 
urządzeń do potrzeb klienta, łatwość obsługi 
oraz zintegrowania ich z zakładem przemy-

słowym i jego ekosystemem. Inne oczekiwania firm przemy-
słowych to między innymi niezawodność maszyn oraz niższy 
całkowity koszt posiadania (TCO). Narzędzia programowe 
umożliwiają bezproblemowe zintegrowanie układu mecha-
nicznego i elektrycznego maszyny oraz jej oprogramowania 

sterującego i  symulacyjnego na jednej 
platformie.

Scott Felber, menedżer ds. marke-
tingu produktu w firmie Siemens Digital 
Industries Software, opiekujący się opro-
gramowaniem dla projektantów Siemens 
NX, podzielił się wynikami najnowszych 
badań w celu pomocy producentom ma-
szyn przemysłowych w adopcji technolo-
gii cyfrowych bliźniaków.

Cyfrowe bliźniaki wychodzą 
naprzeciw trendom 
w transformacji przemysłu
Scott Felber nakreślił kilka trendów 
w transformacji przemysłu, które są zna-
czącym punktem zwrotnym w  ewolucji 
maszyn, pomagającym w  ponownym 
ukształtowaniu operacji związanych 
z projektowaniem, produkcją i serwisem 
u większości producentów maszyn.

Jak stwierdził, zmiana rynkowa 
w kierunku bardziej spersonalizowanych 
produktów oraz usług dostosowanych 
do potrzeb klienta stanowi obecnie wy-
zwanie dla firm, które projektują i  pro-
dukują maszyny przemysłowe. Maszyny 
te muszą realizować bardziej zróżnico-

waną produkcję przy szybszych i częstszych przezbrojeniach. 
Ponieważ preferencje konsumentów ulegają coraz szybszym 
zmianom, na producentów wywierany jest dodatkowy nacisk, 
aby szybko wprowadzali innowacje oraz skracali czasy reali-
zacji zamówień.

Weźmy na przykład fabrykę produkująca chipsy ziemnia-
czane. Może ona wytwarzać te produkty w wielu wariantach, 
co pomaga w doprowadzeniu do prawdziwej eksplozji złożo-
ności pod względem wymiarów, kształtu, liczby opakowań 
na jedno pudełko, możliwości recyklingu (wyjście maszyny) 
oraz dopasowania do upodobań klientów w danym regionie 
(smak i zapach, wielkość, waga).

Producenci sprzętu dla przemysłu szybko opanowują 
nowe technologie udostępnione przez Przemysłowy Internet 
Rzeczy (IIo) i  wdrażają je w  swoich wyrobach. Producenci 
maszyn znajdują się na etapie uczenia się, jak wykorzystać 
petabajty danych, które mogą generować dzisiejsze maszyny. 
To bardzo szybko zmieniło świat inżynierów elektryków oraz 
automatyków. Muszą oni teraz zaznajomić się z nowościami 
i zmianami technologicznymi od olbrzymiego wzrostu licz-
by kanałów we/wy i nowych protokołów komunikacyjnych, 
takich jak 5G, do tworzenia inteligentnego oprogramowania, 
które umożliwia bardziej interaktywne sterowanie urządze-
niami wraz z precyzyjną kontrolą dostępu użytkowników.

Hiperautomatyzacja wymaga przesyłania wielkich ilości 
danych oraz ich analityki w  chmurze, co przyśpiesza uzy-
skiwanie informacji na temat funkcjonowania maszyn i  ich 
wydajności w celu zautomatyzowania ich funkcji. Samo za-
instalowanie czujników na maszynach może nie wystarczyć. 
Wymagane są możliwości analizowania wielkich ilości złożo-
nych danych z tych czujników.

Informacje zwrotne z maszyn wysyłane 
przez zainstalowane na nich czujniki oraz 
oszczędności kosztów uzyskane dzięki 
platformom niskokodowym
Jak stwierdził Felber, nawet proste maszyny tkackie są urzą-
dzeniami precyzyjnymi, których przepustowość można 

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród producentów maszyn przemysłowych 
na temat największych problemów ze wdrażaniem technologii cyfrowych bliźniaków. 
Konstruktorzy maszyn wykorzystują obecnie tę technologię do zwiększenia efektywności procesów 
projektowania, dzięki czemu możliwe jest szybsze wyprodukowanie i uruchomienie maszyn przy 
niższych kosztach. 

CYFROWE BLIŹNIAKI
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Całkowicie cyfrowe przedsiębiorstwo może pomóc w projektowaniu wyrobów i procesów ich produkcji, realizowaniu 
produkcji wyrobów i operacji związanych z produkcją oraz optymalizacji wykorzystania wyrobu, wydajności fabryki  
i utrzymania w niej ruchu. Wszystko to odbywa się w ciągłym cyklu ulepszania wyrobu i procesu produkcji. 
 Źródło: Siemens Digital Industries Software

zwiększyć, wykorzystując automatykę sterującą, działającą 
na podstawie  sygnałów zwrotnych z  czujników prędkości, 
drgań, dźwięku i temperatury.

Hiperautomatyzacja możliwa jest także dzięki platfor-
mom niskokodowym1. Takie narzędzia deweloperskie umoż-
liwiają tworzenie aplikacji do analizowania danych dla wielu 
procesów biznesowych – zarówno optymalizacji produkcji, 
jak i niezawodności projektowania oraz redukcji kosztów.

Oczekuje się, że firmy będące liderami na rynku produk-
cji maszyn opanują te trzy kluczowe koncepcje w celu zamia-
ny złożoności w zaletę umożliwiającą uzyskanie przewagi nad 
konkurencją.

Są to najbardziej kompleksowe, cyfrowe, nowoczesne, 
adoptowalne i spersonalizowane rozwiązania oraz elastyczny 
i otwarty ekosystem.

Przezwyciężanie przeszkód na drodze do 
wykorzystywania technologii cyfrowych 
bliźniaków
Według respondentów badania, którego celem było odnale-
zienie i  zrozumienie największych przeszkód na drodze do 
adaptacji technologii cyfrowych bliźniaków czy digitalizacji, 
największymi przeszkodami są: kultura korporacyjna (18% od-
powiadających) koszty początkowe (17%) oraz złożoność tego 
rozwiązania (15%). Natomiast odpowiedzi na kolejne pytania 
były następujące: „narzędzia te są już wykorzystywane” (7%), 
„implementacja w trakcie” (7%) i „trwają szkolenia” (6%).

Jak powiedział Scott Falber, wykorzystywanie zinte-
growanego oprogramowania wykorzystującego cyfrowe 
bliźniaki, opartego na jednym modelu, eliminuje potrzebę 
ponownego wprowadzania danych do innych systemów, co 
tworzy efektywny i dokładny proces biznesowy. Technologia 
cyfrowych bliźniaków obniża koszty zarządzania zawartością 
intelektualną w różnych podzespołach, produkcji części oraz 
uruchamianiu. To pomaga w  maksymalizacji dochodów za 
pomocą proaktywnego serwisu, przysyłania części zamien-
nych oraz dokonywania modernizacji maszyn.

Platforma oprogramowania projektowego NX firmy 
Siemens Digital Industries posiada moduł do modelowania, 
narzędzie do projektów elektromechanicznych pozwalają-
ce na wprowadzanie danych projektowych z  symulacji oraz 
od pracowników działów produkcji, zarządzanie procesem 
i danymi z wielu dziedzin i dyscyplin. Wykorzystuje moc ob-
liczeniową opartą na zbiorze kluczowych wejść i wyjść oraz 
ma możliwość wykorzystywania w produkcji addytywnej, nie 
tylko przy prototypowaniu.

Taka wielodyscyplinowa platforma obsługuje całe przed-
siębiorstwo. 

Redakcja tekstu: Mark T. Hoske, menedżer ds. treści,  
Control Engineering, CFE Media and Technology.�

�



1   low-code development platform – LCDP, czyli oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji w sposób wizualny, bez znajomości języków programowania.

Całkowicie cyfrowe przedsiębiorstwo

Realizacja
Wytwarzanie wyrobu
Operacje produkcyjne

Ciągłe ulepszanie wyrobu i procesu produkcji

Optymalizacja
Wykorzystywanie wyrobu
Wydajność fabryki
Utrzymanie ruchu w fabryce

Projekt
Zaprojektowanie wyrobu 
Rozwijanie wyrobu



48  IV kwartał 2022  CONTROL ENGINEERING POLSKA – www.controlengineering.pl

Produkty

Nowe oprogramowanie lidera światowego 
rynku AMR tworzy podstawy technologicz-
ne umożliwiające szybsze wykonywanie misji 
transportowych, ściślejszą integrację z innymi 
systemami i większe bezpieczeństwo cyber-
netyczne.

Mobile Industrial Robots (MiR) wprowadził 
na rynek nowe oprogramowanie, dzięki któ-
remu autonomiczne roboty mobilne (AMR) są 
bardziej solidne i skalowalne. Nowy software 
pozwala na szybsze realizowanie misji i ści-
ślejszą integrację z innymi systemami, a także 
zwiększa bezpieczeństwo cybernetyczne.

Na pierwszym etapie, nowe oprogramo-
wanie, dostępne dla pojedynczych robotów 
oraz całych flot, skupia się na szybszym w ob-
słudze, bardziej intuicyjnym inter-
fejsie użytkownika, który umożliwia 
klientom sprawniejsze realizowa-
nie takich funkcji, jak: 

•  planowanie i przeplanowy-
wanie omijania przeszkód 
na bieżąco przy zoptymali-
zowanej reakcji na otocze-
nie i ruch ze strony pracow-
ników, innych robotów czy 
wózków widłowych

•  sprawne nawigowanie 
w dużych obiektach i płyn-
ne przełączanie się między 
różnymi piętrami lub halami 
produkcyjnymi.

Możliwość sprawnego poruszania się 
przy jednoczesnym unikaniu zatorów ma de-
cydujące znaczenie dla pracy robotów AMR, 
a powyższe funkcje zapewniają optymalną wy-
dajność robotów MiR. 

„Doświadczenia zdobyte na przestrzeni 
lat w pracy z setkami klientów wyraźnie poka-
zały, że kluczem do automatyzacji jest nie tylko 
oprogramowanie, ale także konkretne nowe 
funkcje zapewniające najlepsze całościowe 
doświadczenie” – mówi Søren E. Nielsen, pre-
zes zarządu MiR. „Nowy system zapewnia so-
lidne podstawy do optymalizacji zastosowań 
naszych robotów AMR obecnie i w przyszłości, 
w miarę dostosowywania się do dynamicznych 
środowisk i postępu technicznego. Poczyna-
jąc od umożliwiania operatorom szybszego 

i płynniejszego planowania misji robotów, 
po podwyższenie poziomu cyberbezpieczeń-
stwa i integracji z niezliczonymi występujący-
mi w zakładach systemami, będziemy nadal 
zwiększać osiągi naszych robotów, aby utrzy-
mywać wydajność fabryk i satysfakcję zarzą-
dów firm z osiąganych wyników”.

Łatwość obsługi i podwyższone 
cyberbezpieczeństwo 
w odpowiedzi na potrzeby 
klientów
Nowe oprogramowanie MiR ma całkowicie 
przeprojektowany interfejs użytkownika, któ-
ry całościowo zwiększa łatwość jego obsługi. 
W interfejsie użytkownika dostępne są pozio-
my dla różnych użytkowników, a jego konfigu-

rowanie można przeprowadzić na kom-
puterze stacjonarnym, smartfonie czy 
tablecie, z których pracownicy mogą uzy-
skiwać dostęp do różnych kokpitów lub 
przywoływać roboty jednym kliknięciem. 

„Chcemy dać firmom możliwość 
łatwego rozpoczynania automatyzacji” 
– powiedział prezes Nielsen. „Skonfigu-
rowanie prostych zadań dla robota na 
naszym nowym interfejsie zajmuje niecałą 
godzinę. W przypadku bardziej złożo-
nych zadań, które mogą wymagać użycia 
zaawansowanych funkcji i ustawień, pra-

cownicy wciąż będą mogli sprawnie obsługi-
wać roboty poprzez interfejs. W połączeniu 
z wyższą wydajnością robotów, użytkownicy 
szybko odczują korzyści związane z niskim cał-
kowitym kosztem posiadania naszych robotów 
AMR”.

Nowe oprogramowanie pokazuje zwięk-
szone zaangażowanie firmy MiR w bezpie-
czeństwo cybernetyczne – poprzez wpro-
wadzenie ulepszeń zabezpieczeń, zgodnie 
z normą IEC 62443 (bezpieczeństwo cyberne-
tyczne systemów automatyki przemysłowej). 
Ulepszenia zabezpieczeń obejmują: 

•  podpisywanie kodu oprogramowania 
•  rozszerzone uwierzytelnianie robotów
•  aktualizacje systemu operacyjnego ro-

botów   ■

 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS 

MiR wprowadza nowe oprogramowanie zapewniające 
płynniejsze, inteligentniejsze i szybsze działanie 
autonomicznych robotów mobilnych (AMR)
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 BOSCH REXROTH 

Aplikacje ctrlX AUTOMATION torują 
drogę Inżynierii 4.0
Firma Bosch Rexroth wraz z partnerami udo-
stępnia w swoim ekosystemie cyfrowe narzę-
dzia, które umożliwiają prowadzenie zaawan-
sowanych prac inżynieryjnych. 

•  Wspólne tworzenie rozwiązań w środo-
wisku ctrlX World: partnerzy udostęp-
niają aplikacje, które upraszczają prace 
inżynieryjne

•  Rozwiązanie CODESYS do progra-
mowania sterowników i dodatkowych 
funkcji

•  Platforma Cordis SUITE do programo-
wania niskopoziomowego

•  Cyfrowy model procesu generowany 
bezpośrednio w programie sterownika 
PLC za pomocą SELMOstudio

Cyfryzacja procesów, coraz lepsze dosto-
sowanie rozwiązań do indywidualnych wy-
magań, krótsze czasy realizacji i inne uspraw-
nienia zmieniają sposób pracy projektantów 
w takich branżach, jak inżynieria mechanicz-
na czy automatyka. Projektanci potrzebują 
narzędzi, które pomogą im w wykonywaniu 
codziennych zadań, również tych nowych. 
Dlatego firma Bosch Rexroth stopniowo roz-
szerza swoją platformę ctrlX AUTOMATION 
i związany z nią ekosystem o aplikacje, które 
można wykorzystać w nowoczesnej inżynierii. 
Pomagają one przyspieszyć proces inżynieryj-
ny, ponieważ rozwój oprogramowania stano-
wi coraz większą część czasu poświęcanego 
na prace związane z daną maszyną czy apli-
kacją.

„Stworzyliśmy ekosystem dla naszej plat-
formy automatyzacji, w ramach którego nie 
tylko my dostarczamy rozwiązania, ale także 
nasi partnerzy mogą dostarczać własne roz-
wiązania. Dzięki temu użytkownicy mają do 
wyboru coraz większą liczbę aplikacji, które 
mogą z łatwością pobrać. Jednym z celów na-
szej oferty produktowej jest ułatwianie zadań 
inżynierskich" - mówi Hans Michael Krause, 
kierownik działu zarządzania produktem ctrlX 
World w firmie Bosch Rexroth.

Wśród naszych partnerów w dziedzinie 
inżynierii znajduje się CODESYS Group zna-
na z pakietu automatyki CODESYS i powią-
zanej z nim oferty produktów. Wraz z firmą 
Bosch Rexroth ten producent oprogramo-

wania udostępnia 
specjalistom ds. au-
tomatyzacji z różnych 
branż kompleksowe, 
otwarte rozwiązanie 
do programowania 
sterowników PLC 
zgodnych z normą IEC 61131-3.

Współpraca między tymi dwiema firma-
mi, która obejmowała dotychczas techno-
logie, teraz została rozszerzona również na 
aplikacje. W związku z tym CODESYS jako 
partner w dziedzinie produktów udostępnia 
szereg aplikacji w środowisku ctrlX World – 
ekosystemie platformy ctrlX AUTOMATION. 
Oznacza to, że użytkownicy mają teraz do 
dyspozycji dodatkowe, użyteczne funkcje. 
Oferta aplikacji obejmuje na przykład kom-
pleksowe biblioteki do komunikacji w IIoT 
i do sterowania ruchem, nowoczesne roz-
wiązania wizualizacyjne oraz narzędzia do 
profesjonalnego tworzenia i rozwoju aplikacji 
sterowania.

cFirma Bosch Rexroth wdraża naszą plat-
formę automatyzacji CODESYS IEC-61131-3 
od 2003 roku. Wykorzystała ją już w tysią-
cach aplikacji na całym świecie. Teraz dotyczy 
to również platformy ctrlX AUTOMATION. 
Użytkownicy mogą teraz wykorzystać nasze 
standardowe oprogramowanie do automaty-
ki, aby tworzyć własne aplikacje, a tym samym 
uprościć i przyspieszyć swoją pracę dzięki 
wielu dodatkowym komponentom systemu 
CODESYS” – mówi Dieter Hess, dyrektor ge-
neralny CODESYS Group.

Kolejną firmą, która pomaga użytkowni-
kom platformy ctrlX AUTOMATION w pro-
cesie projektowania, umożliwiając im pro-
gramowanie niskopoziomowe jest Cordis 
Products B.V. Rozwiązanie Cordis SUITE moż-
na bezproblemowo zintegrować z platformą 
ctrlX AUTOMATION. W trakcie programo-
wania użytkownicy mogą skupić się wyłącznie 
na zachowaniu i działaniu maszyn. Nie muszą 
się zajmować implementacją programu steru-
jącego. Jest on generowany automatycznie, 
importowany do systemu sterowania, kompi-
lowany i pobierany do sterownika PLC. Plat-
forma Cordis SUITE jest dostępna w sklepie 

ctrlX Store jako oprogramowanie inżynierskie 
dla platformy ctrlX AUTOMATION.

„Programowanie niskopoziomowe 
otwiera nowe możliwości w świecie automa-
tyzacji przemysłowej. Proces programowania 
przebiega 3–5 razy szybciej, a jego rezulta-
tem jest kod wolny od błędów. Przykładowo, 
jeśli dane operacyjne maszyn są gromadzo-
ne i przechowywane, każda zmienna, każdy 
parametr i każdy status utworzony w module 
UML jest automatycznie udostępniany światu 
zewnętrznemu. Wystarczy nacisnąć przycisk. 
Ponadto model niskopoziomowy automa-
tycznie generuje dane ustrukturyzowane, 
a tym samym umożliwia wykorzystanie wiel-
kich zbiorów danych, tzw. big data” – mówi 
Benno Beuting, dyrektor zarządzający firmy 
Cordis Products B.V.

Do ekosystemu ctrlX World dołączyła 
również firma SELMO Technology GmbH, 
która opracowała narzędzie inżynieryjne SEL-
MOstudio. Jest to narzędzie wykorzystywane 
do cyfrowego modelowania procesu, które 
generuje wykonywalny model bezpośrednio 
w programie PLC i interfejsie HMI. Jako pro-
gram PLC, model ten steruje maszyną i mo-
nitoruje ją. Rozwiązanie SELMOstudio jest 
dostępne jako oprogramowanie inżynierskie 
w sklepie ctrlX Store.

„Dołączenie do ekosystemu ctrlX AU-
TOMATION było dla nas ważne, ponieważ 
pomogło nam we wprowadzeniu na rynek 
nowej technologii. Zestaw komponentów do-
stępnych w powiązaniu z platformą automa-
tyzacji firmy Bosch Rexroth zawiera wszyst-
ko, co jest potrzebne do prac inżynieryjnych 
w świecie cyfrowym. Razem zaspokajamy 
zapotrzebowanie branży na stabilne, beza-
waryjne systemy łatwe w obsłudze i konser-
wacji” – wyjaśnia Reinhard Haslauer, dyrektor 
ds. rozwoju biznesowego w firmie SELMO 
Technology GmbH.    ■

Aplikacje dla ctrlX AUTOMATION umożliwiają użytkownikom 
rozwiązywanie nowych typów zadań inżynierskich. 
  (Źródło ilustracji: Bosch Rexroth AG)
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 SIEMENS 

Oprogramowanie NX firmy Siemens usprawnia współpracę 
międzybranżową i zdobywanie wiedzy
Spółka Siemens Digital Industries Software 
ogłosiła dzisiaj, że najnowsza wersja oprogra-
mowania Siemens NX™, wiodącego w branży 
rozwiązania do projektowania wyrobów, za-
pewnia większe możliwości elektronicznego 
współprojektowania, współpracy oraz groma-
dzenia i wielokrotnego wykorzystywania infor-
macji. Ułatwia to decydentom ze środowisk 
inżynierskich wszystkich branż dostrzeżenie 
możliwości zwiększania wydajności wewnątrz 
własnych organizacji.

– Innowatorzy i pionierzy, od start-upów 
z czystą kartą po powszechnie znane marki, 
przyjmują oprogramowanie NX i wybierają 

nas jako zaufanego partnera, by kształtować 
wspólnie przyszłość projektowania, inżynierii 
i produkcji, – powiedział Bob Haubrock, Star-
szy Wiceprezes Wydziału Oprogramowania 
Inżynierii Produktowej spółki Siemens. –Ta 
najnowsza wersja wprowadza ulepszenia dla 
naszych użytkowników we wszystkich dzie-
dzinach, umożliwiając im inteligentniejsze ko-
munikowanie multidyscyplinarnych zespołów, 
gromadzenie i ponowne wykorzystywanie 
większej ilości wiedzy oraz tworzenie opty-
malnych projektów wydajniej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Oprócz zupełnie nowych funkcji, 
nasze znaczące inwestycje w podstawowe 
technologie, takie jak szkicowanie i modelo-
wanie konwergentne, jeszcze bardziej ulepszą 
zestawy narzędzi, na których nasza społecz-
ność użytkowników polega każdego dnia. –

Oprogramowanie NX, część pakietu 

oprogramowania i usług Siemens Xcelerator, 
zapewnia większą produktywność i komfort 
użytkowania w szerokim zakresie możliwości.

Wykorzystując naszą wiodącą rolę i do-
świadczenie w obszarze elektroniki i elektro-
techniki dzielonym z Siemens EDA (dawniej 
Mentor Graphics), oprogramowanie NX 
rozszerza możliwości współpracy w zakresie 
projektowania elektronicznego o solidną or-
ganizację pracy nad sztywnymi i sztywno-ela-
stycznymi kartami PCB. Są one szczególnie 
ważne ze względu na większą złożoność pro-
duktu i ograniczenia związane z pakowaniem.

Użytkownicy zauważą nowe bezkodowe 

podejście do wzorów elementów, w którym 
ponownie wykorzystywana jest wiedza osa-
dzoną w danych oprogramowania NX pod-
czas projektowania. Przenosi to funkcje zdefi-
niowane przez użytkownika na wyższy poziom, 
rozszerzając możliwość ponownego wykorzy-
stania danych z czysto parametrycznych cha-
rakterystyk geometrii o informacje związane 
z produktami i produkcją, sprawdzenia wyma-
gań itp. Kluczową korzyścią jest szybkie roz-
poczęcie efektywnego ponownego wykorzy-
stywania wiedzy i lepsza współpraca między 
zespołami projektowymi i inżynieryjnymi.

Oprogramowanie NX jest znane ze swej 
wiodącej funkcjonalności w dziedzinie opra-
cowywania złożonych kształtów i niezależnie 
od tego, w jakim sektorze przemysłu działa 
klient, estetyka jest teraz tak samo ważna jak 
funkcjonalność i wydajność. Najnowsza wersja 

oprogramowania NX zawiera nowe narzędzia 
ułatwiające opracowywanie form potrzebnych 
projektantom i wymaganym prze klientów, 
niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizacje 
tworzenia i edycji krzywych za pomocą funkcji 
parametrycznych, czy modelowanie algoryt-
miczne NX, które lepiej obsługują konwer-
gentne przepływy pracy modelowania, umoż-
liwiając bardziej wydajne tworzenie złożonych 
wzorców i kształtów.

NX Topology Optimizer teraz w pełni za-
stępuje wcześniejsze rozwiązania i przewyższa 
ich możliwości. Optymalizacja części w kon-
tekście zespołu uwzględnia teraz ogranicze-
nia projektowe i produkcyjne oraz umożliwia 
jednoczesną optymalizację wielu przestrzeni 
projektowych z możliwością zastosowania nie-
zależnych materiałów. 

Niedawno wprowadzony NX Design Spa-
ce Explorer do optymalizacji wielocelowej 
umożliwia teraz obsługę wielu serii w celu 
precyzyjnego dostrajania zakresów i uściśla-
nia wyszukiwań, a opcje uruchamiania opro-
gramowania Simcenter™ HEEDS™ są teraz 
w pełni zintegrowane i obejmują czynniki ba-
zowe, wartości losowe i normalizację. Umoż-
liwi to klientom zaoszczędzenie na kosztach 
i czasie dzięki automatyzacji złożonych zadań 
optymalizacyjnych, co pomoże przyspieszyć 
wprowadzanie produktów na rynek już w fazie 
ich projektowania.

– Dzisiejsze produkty mechaniczne są 
złożone, a inżynierowie muszą integrować 
mechanikę, elektrykę i elektronikę. Łączenie 
danych z tych dyscyplin może wywołać tarcia 
projektowe, które należy szybko rozwiązać, – 
powiedział Arvind Krishnan, analityk branżo-
wy z Lifecycle Insights. – Dobrym przykładem 
jest umieszczenie wentylatora chłodzącego 
w obudowie elektroniki. Inżynierowie czerpią 
korzyści ze współpracy. Jeśli więc projekt karty 
elektronicznej zmienił się, inżynier mechanik 
odpowiedzialny za projekt wentylatora i obu-
dowy może zareagować (i na odwrót). Opro-
gramowanie NX zapewnia najlepsze w swojej 
klasie narzędzia do projektowania elektrome-
chanicznego, płynnie łącząc różne potrzeby 
dyscyplin mechanicznych, elektrycznych i elek-
tronicznych w ściśle zintegrowane środowisko 
współpracy. 

 ■

Najnowsza wersja oprogramowania NX firmy Siemens wprowadza nowe narzędzia 
współpracy dla zespołów mechanicznych i elektronicznych, lepszą funkcjonalność 
gromadzenia i ponownego wykorzystywania wiedzy oraz bardziej holistyczną 
optymalizację wraz z szeregiem rozszerzeń istniejących możliwości.
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 PEPPERL+FUCHS 

ecom instruments na Hannover Messe 2022: Inteligentne 
urządzenia do cyfryzacji obszarów niebezpiecznych

 IGUS 

Teraz pod jednym dachem: igus nabywa większość udziałów 
w Commonplace Robotics

Obszary niebezpieczne przez długi czas po-
zostawały nietknięte przez cyfryzację, po-
nieważ wszelkie używane w nich urządzenia 
mobilne muszą spełniać surowe wymagania 
ochrony przeciwwybuchowej ze względu na 
występujące zagrożenia. Dzięki iskrobez-
piecznym urządzeniom inteligentnym, marka 
ecom firmy Pepperl+Fuchs wprowadza cy-
frową transformację również w obszary nie-
bezpieczne.

Pracownicy wyposażeni w inteligentne 
okulary Visor-Ex 01 lub tablet Tab-Ex 03, 
mogą korzystać z zaawansowanych funkcji 
zapewniających nieograniczoną swobodę 
ruchu, zarówno w biurze, jak i w odległych 

obszarach zakładu. Dzięki inteligentnemu 
ekosystemowi urządzeń ecom, zdalne serwi-
sowanie, cyfrowe przepływy pracy i zbieranie 
danych są bezpieczne, wydajne i wygodne. 

Na targach Hannover Messe 2022 na stoisku 
firmy Pepperl+Fuchs, D76 w hali 9, będą pre-
zentowane dwa nowe produkty: Visor Ex 01 
i Tab-Ex 03, a także całe portfolio inteligent-
nych, iskrobezpiecznych urządzeń mobil-
nych oraz rozwiązania w zakresie produktów 
i usług cyfrowych do bezpiecznej cyfryzacji 
w obszarach niebezpiecznych.  ■

Visor-Ex 01 to idealne narzędzie do 
wszystkich zadań wymagających obsługi 
bez użycia rąk i ciągłej komunikacji.

(fot.: ecom instruments) 
www.pepperl-fuchs.com

motion plastics firmy igus z intuicyjnym 
oprogramowaniem Commonplace Robotics 
dla prostych rozwiązań w automatyzacji łą-
czą siły

Firma igus, specjalista od motion pla-
stics, rozwija się poprzez inwestycje w ob-
szar niskokosztowej automatyzacji i nabywa 
większość udziałów Commonplace Robotics 
z siedzibą w Bissendorf niedaleko Osna-
brück. Firma Commonplace Robotics, jako 
integrator specjalizuje się w intuicyjnych 
systemach sterowania i oprogramowaniu, 
a także energoelektronice dla robotyki, za-
równo w przemyśle, jak i w edukacji. Obie 
firmy intensywnie współpracują od sześciu 
lat i między innymi opracowały igus Robot 
Control, który uzupełnia ekonomiczną kine-
matykę igus wykonaną z wysokowydajnych 
tworzyw sztucznych.

Firma Commonplace Robotics została 
założona 11 lat temu, przez Dr Christiana 
Meyera, który pracował wówczas w Insty-
tucie Fraunhofera. Nazwa mówi wszystko: 
integracja i obsługa robotów w sposób 
opłacalny i prosty, aby stać się „powszech-
nym rozwiązaniem”, dającym możliwość 
zastosowania w dowolnym miejscu. Pierw-
szymi produktami z systemem sterowania 

i autorską energoelektroniką były roboty do 
nauczania. Christian Meyer zwrócił się do 
firmy igus w 2016, ponieważ odkrył, że kine-
matyka robotów igus jest zgodna z jego wi-
zją „powszechnego miejsca”: opłacalnego, 
prostego i odpowiedniego dla branży. Od 
tego czasu obie firmy wspólnie opracowały 
produkty, takie jak iRC igus Robot Control, 
siłownik i cobot ReBeL. Dzięki wysokiemu 
poziomowi pionowej integracji Common-
place Robotics — od oprogramowania 
standardowego i układowego po budowę 
szafy sterowniczej i montaż płytek drukowa-
nych — nowe rozwiązania mogą być szybko 
wdrażane.

Rozwój ekonomicznej 
automatyzacji, dzięki innowacjom
„Wielu klientów jest zaskoczonych możli-
wością wdrożenia prostych zadań robota 
w zaledwie 30 minut, a wszystko bez wie-
dzy programistycznej”, mówi Frank Blase, 
dyrektor generalny igus GmbH. „Bardzo 
nas to cieszy, że po intensywnej współpracy 
w ciągu ostatnich sześciu lat, możliwe jest 
teraz jeszcze bardziej ukierunkowane po-
dejście do ekonomicznej automatyzacji”. 
Dzięki temu nabyciu, Commonplace Robo-

tics i igus łączą swoje innowacyjne zalety. Dr 
Christian Meyer: „Nie możemy się doczekać 
ekscytujących projektów technologicznych 
z firmą igus. Platforma RBTX dla opłacalnej 
robotyki, obsługiwana przez firmę igus, każ-
dego dnia wnosi do naszych laboratoriów 
nowe wymagania klientów ze wszystkich 
obszarów przemysłu. Wiele z nich można 
szybko wdrożyć, zwłaszcza, że rozwijamy 
się dzięki tej inwestycji”. Najnowszym pro-
duktem tej współpracy jest cobot ReBeL 
za 4970 euro wraz z systemem sterowania. 
Siłownik, dostępny również jako pojedyn-
czy komponent, łączy wiedzę firmy igus 
na temat tworzyw sztucznych w przekładni 
z elektroniką mocy i oprogramowaniem fir-
my Commonplace Robotics. Dzięki sześciu 
osiom ReBeL może obsłużyć ładunek do 
dwóch kilogramów w zakresie 664 milime-
trów — a wszystko to przy masie netto wy-
noszącej zaledwie 8,2 kilograma. Zapytania 
i zamówienia pochodzą z tradycyjnych ob-
szarów zastosowań, takich jak kontrola jako-
ści oraz aplikacje typu pick and place w in-
żynierii mechanicznej, jednak coraz częściej 
pojawiają się nowe regiony, takie jak auto-
matyzacja restauracji lub rolnictwo miejskie.  
 ■
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Ochrona zasobów i wydłużenie cyklu życia 
produktu — to cel, do którego dąży firma 
igus, dzięki nowemu eko-prowadnikowi 
E2.1.CG

„Od kołyski do kołyski” to zasada go-
spodarki o obiegu zamkniętym, która opie-
ra się na naturze. Cel: przywrócenie dóbr 
konsumpcyjnych do cyklu biologicznego lub 
technicznego w celu zachowania cennych za-
sobów i surowców. Specjaliści motion plastics 
z igus również dążą do tego celu. W oparciu 
o własny program recyklingu prowadników 
„eko-prowadnik”, opracowali pierwszy na 
świecie e-prowadnik wykonany z materiałów 
pochodzących z recyklingu.

Kryzys klimatyczny pogłębia się – od eks-
tremalnych warunków pogodowych i natu-
ralnych zagrożeń po zanieczyszczenie mórz 
– i coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego spra-
wę. „Nawet decyzje naszych klientów w za-
kresie zakupów są w coraz większym stopniu 
kształtowane przez względy ekologiczne. 
Dlatego włożyliśmy wiele wysiłku w rozwój 
produktów, aby móc wytwarzać w sposób 
bardziej oszczędzający zasoby – bez poświę-
cania jakości produktu”, wyjaśnia Hubert 
Kowalczyk, menadżer ds. e-prowadników 
igus Polska. Wynik: eko-prowadnik E2.1.CG 
– pełny asortyment prowadników kablowych 
wykonanych z nowego materiału igumid CG. 
Liczne testy w naszym własnym laboratorium 
badawczym pokazują, że nowy e-prowadnik 
ma prawie takie same właściwości techniczne 
i wytrzymałość, jak ten wykonany ze standar-
dowego materiału igumid G. Kolejną zaletą 
jest to, że eko-prowadnik jest dostępny w tej 
samej cenie, co te wykonane ze standardo-
wego materiału. Nowa gama jest dostępna 
prosto z magazynu w pięciu seriach i 28 ro-
dzajach.

Od zużytych prowadników 
do materiałów pochodzących 
z recyklingu
Eko-prowadnik wykorzystuje między innymi 
materiał pochodzący z programu recyklingu 

 IGUS 

Pierwszy na świecie e-prowadnik wykonany w całości  
z recyklingu

„eko-prowadnik”. W ramach tego programu 
igus od 2019 przyjmuje zużyte prowadniki 
od klientów, aby nie trafiały do odpadów 
przemysłowych. Ta usługa jest oferowana za-
równo dla e-prowadników igus, jak i innych 
producentów. Do tej pory zebrano ponad 
32 tony materiałów z 13 krajów. Na rok 2022 
firma igus postawiła sobie za cel zwiększenie 
tej sumy do 500 ton. Odpady są sortowane 
według rodzaju, oczyszczane i przetwarzane 
do nowej jakości. Jest to możliwe, dzięki ana-
lizie chemicznej i dostosowywaniu receptury 
procesowi, w którym materiał jest optymali-
zowany pod kątem wymaganych właściwości 
zachowując stałą jakość produktu. Materiał 
z recyklingu igumid CG jest następnie wy-
korzystywany do produkcji eko-prowadnika 
— bez utraty jakości pod względem zużycia, 
stabilności lub zmęczenia podczas zginania.

Zrównoważony cykl surowcowy  
– o 28% mniej CO2
Dzięki nowej gamie e-prowadników wyko-
nanych z materiałów pochodzących z re-
cyklingu, firma igus wnosi kolejny wkład 
w ochronę zasobów i rozwój gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Zgodnie z Deklaracją 
Środowiskową Produktu, ten zrównoważony 
cykl surowcowy zmniejsza również emisję 
CO2 o 28%. Hubert Kowalczyk mówi: „Na-
leży skupić się nie tylko na pierwszym użyciu 
produktów, ale także na ponownym wyko-
rzystaniu surowców. Widzimy duży potencjał 
w haśle „od kołyski do kołyski” i dążymy do 
ponownego przetworzenia jak największej 
liczby surowców i wyrzucanych produktów, 
aby cenne zasoby nie były marnowane, ale 
wykorzystywane mądrze tak długo, jak to 
możliwe”. ■

Większy poziom zrównoważonego rozwoju przy stałej jakości: nowy eko-prowadnik 
wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu oszczędza zasoby i napędza 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. (Źródło: igus)
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Wykrywanie  
niebezpiecznych gazów 
w celu poprawy bezpieczeństwa  
i zmniejszenia emisji

W artykule opisujemy, jak jedna uniwersalna technologia detekcji pomaga chronić ludzi 
i zakłady przemysłowe, jednocześnie umożliwiając wykrywanie emisji ulotnych gazów 
cieplarnianych.

J
ednym z  utrzymujących się zagrożeń występują-
cych w  zakładach i  instalacjach naftowych oraz 
gazowych, w  obszarach upstream (poszukiwa-
nia i  wydobycie), midstream (transport, maga-
zynowanie i  wstępny przerób) oraz downstream 

(przetwórstwo i  dostawa gotowych produktów węglopo-
chodnych) jest wydostawanie się różnego rodzaju gazów do 
otaczającej atmosfery przez nieszczelności w  rurach oraz 
innych elementach instalacji. Niebezpieczeństwo w  tym 
kontekście związane jest z  faktem, że wiele z  tych gazów 
jest palnych, toksycznych lub ma jednocześnie obie te wła-
ściwości. Ulatniająca się para wodna i  sprężone powietrze 
także stanowią pewne niebezpieczeństwo i  z  pewnością 
oznaczają marnowanie energii, jednak takie gazy jak mię-
dzy innymi metan lub siarkowodór mogą być śmiertelnie 
groźne w przypadku wdychania, a także powodować pożary 
i wybuchy.

Te ulotne gazy, nawet jeśli nie powodują bezpośrednich 
szkód u pracowników lub innych niepożądanych następstw, 
są emisjami nieprzetwarzanymi i  niemierzonymi. Tracony 
w  ten sposób metan oznacza straty finansowe, jednak jest 
on także ważnym gazem cieplarnianym (GHG), przyczynia-
jącym się do powstawania zmian klimatycznych. Jeśli nawet 
jakaś firma przemysłowa uważa, że może tolerować nega-
tywne skutki finansowe emisji gazów, a lokalny urząd ochro-
ny środowiska nie wie o tej emisji, to pozostaje to w jawnej 
sprzeczności z postawą tej firmy, jeśli twierdzi ona, że podej-
muje poważne wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego 
rozwoju. Każdy zakład powinien wykrywać i  kontrolować 
takie problemy nie tylko ze względu na odpowiedzialność 
środowiskową, ale również po to, aby uniknąć potencjalnej 
eskalacji emisji, co doprowadzi do poważniejszej sytuacji.

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób gazy wydostają 
się na zewnątrz i pokażemy, jakie metody mogą być wyko-

rzystane do wykrywania tych wycieków. Miejmy nadzieję, 
że podane informacje pomogą w zapobieganiu sytuacjom, 
gdy wycieki staną się niebezpiecznym problemem. 

Przyczyny wycieków gazów
Nieszczelności wynikają z wielu różnych przyczyn zależnie 
od warunków operacyjnych oraz środowiska.
 •  Główną przyczyną źródłową jest korozja, często 

spowodowana kondensacją wody i  kwaśnych gazów 
w  rurociągach i  zbiornikach. Substancje te atakują 
metal od wewnątrz.

 •  Wibracje mogą powodować poluzowanie śrub koł-
nierzowych i połączeń gwintowych (np. złączy).

 •  Przesuwające się fundamenty lub podpory urządzeń 
obciążają rurociągi i złącza.

 •  Niewłaściwa konserwacja zaworów zmniejsza działa-
nie uszczelniające szczeliwa lub samego gniazda. 

 •  Połączenie czynników takich jak korozja atakująca 
strefy wpływu ciepła w pobliżu spoin rur, może spo-
wodować otwarcie pęknięcia, gdy zmiana fizyczna lub 
zmiana temperatury zwiększą naprężenie.

W każdym z opisanych przypadków powstaje nieszczel-
ność, a  znajdujący się wewnątrz gaz pod ciśnieniem wy-
dostaje się do otaczającej atmosfery. Najczęściej, uchodząc 
przez otwór, wydaje on syczący dźwięk, jednak w  hałasie 
panującym w  większości fabryk i  zakładów ludzie mogą 
go nie usłyszeć. Gaz miesza się z otaczającym powietrzem, 
tworząc lokalną chmurę, której stężenie maleje w miarę roz-
przestrzeniania się.

Jeśli chmura ta nie jest przenoszona przez prądy powie-
trza, gaz będzie się unosił lub opadał w zależności od jego 
ciężaru właściwego. Jeśli wyciek znajduje się wewnątrz bu-
dynku, gdzie powietrze jest stosunkowo spokojne, gaz bę-
dzie się rozpraszał wolniej. Gaz cięższy od powietrza, taki 
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jak propan, będzie opadał i gromadził się w zagłębieniach 
i studzienkach. Natomiast lekki wodór będzie się zachowy-
wał odwrotnie. Te czynniki są ważne przy wyborze techno-
logii wykrywania gazu, ponieważ wpływają na rodzaj i miej-
sce zainstalowania czujnika gazu.

Metody wykrywania wycieków gazów
Obecnie powszechnie wykorzystuje się trzy metody wykrywa-
nia wycieków i/lub obecności gazów. Systemy detekcji są prze-

znaczone do instalowania na stałe w  kluczowych miejscach 
i  komunikują się z  większymi systemami bezpieczeństwa 
w celu zautomatyzowania reakcji, a następnie – w większości 
przypadków – podjęcia odpowiednich działań przez operato-
rów.

Metoda pierwsza detekcji gazów (akustyczna) wykorzy-
stuje fakt, że wyciek gazu można wykryć akustycznie za pomo-
cą urządzenia nasłuchowego, dostrojonego do częstotliwości 
ultradźwiękowych (Fot. 1). Za pomocą układu kierunkowych 
czujników ultradźwiękowych można uzyskać wskazanie ogól-
nego kierunku źródła wycieku gazu, jednak operator musi 
samemu znaleźć dokładną lokalizację. Ta metoda wykrywa 
raczej wyciek niż konkretny gaz, więc nie może określić, który 
z gazów jest obecny w otoczeniu. Nie można odróżnić na przy-
kład sprężonego powietrza od siarkowodoru, więc operatorzy 
muszą sami ustalić rodzaj gazu na podstawie informacji, które 
z gazów mogą być obecne w danym miejscu.

Metoda druga (katalityczna) wykorzystuje reakcję che-
miczną palnych węglowodorów w  postaci gazów i  oparów 
z tlenem w obecności katalizatora (Rys. 1). Gdy gaz napotka 
katalizator, reaguje z tlenem atmosferycznym, spalając się bez-
płomieniowo. W  wyniku tego powstaje ciepło, które można 
wykryć za pomocą odpowiedniego elementu pomiarowego. 
Opisywana metoda nadaje się tylko dla czujników punkto-
wych, a  reakcja na gaz jest stosunkowo powolna z  powodu 
bezwładności termicznej. Jednak w  większości zastosowań 
szybkość wykrywania jest wystarczająca.

Metoda trzecia (absorpcyjna) wykorzystuje to, że różne 
gazy pochłaniają światło o określonej długości fal – w zakresie 
ultrafioletu (UV) lub podczerwieni (IR). Gdy światło emito-
wane przed nadajnik w czujniku ulega osłabieniu po dotarciu 
do odbiornika, oznacza to, że najbardziej prawdopodobną 
przyczyną tego jest obecność gazu w powietrzu. Stopień tłu-

Fot. 1. Akustyczny czujnik wycieku gazu, taki jak Incus™ Ultrasonic Gas 
Leak Detector firmy Emerson, potrafi wykryć ultradźwięki powstające 
podczas wycieku i wskazać ogólny kierunek do miejsca awarii.  
 Źródło: Emerson

Rys.1. Detektor gazów palnych 
System Net Safety Millennium™ 
firmy Emerson wykorzystuje dwa 
pelistory: aktywny z katalizatorem 
(ang. active pellistor with catalyst) 
i nieaktywny bez katalizatora 
(ang. inactive pellistor). Obecność 
cząsteczek węglowodorów 
w postaci gazu czy oparów (ang. 
gas molecules) powoduje, że 
temperatura pelistora aktywnego 
wzrasta, co można pomierzyć. 
 Źródło: Emerson
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mienia może dostarczyć dokładną, ilościową wartość stężenia 
gazu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to najbardziej 
uniwersalna metoda detekcji gazów, ponieważ czujniki mogą 
być skonfigurowane na wiele sposobów, a ich czas reakcji jest 
bardzo krótki.

Uniwersalność detekcji gazów za pomocą 
różnicowej spektroskopii absorpcyjnej
Podstawową zaletą różnicowej spektroskopii absorpcyjnej 
(ang. differential optical absorption spectroscopy, DOAS) jest jej 
skalowalność. W tej technice wymagane są dwa elementy: ka-
librowane źródło światła dostrojone do emisji fal o określonej 
długości oraz odbiornik reagujący na fale o tej samej długości. 
W  niektórych przypadkach odbiornik musi również odbie-
rać fale ze źródła odniesienia w celu dokonania porównania. 
Obydwa elementy mogą znajdować się w tej samej obudowie, 
aby działały jako detektor punktowy, jednak źródło i odbior-
nik mogą być również oddzielone od siebie i  znajdować się 
w stosunkowo dużej odległości. Jest to wówczas detektor gazu 
z otwartą ścieżką pomiarową albo detektor liniowy (ang. open 
path gas detector). W  tego typu detektorach źródło wysyła 
wiązkę światła w  kierunku odbiornika, poszukując chmury 
określonego gazu w  swoim polu widzenia. Ponieważ detek-
tor reaguje na zmianę natężenia światła o określonych długo-
ściach fal, musi być również zastosowane referencyjne źródło 
odpowiedniego światła dla porównania. Jeśli zarówno światło 
ze źródła odniesienia, jak i  podstawowego będą tłumione 
podobnie, np. z  powodu deszczu lub przeszkody na drodze 
wiązek światła, czujnik zazwyczaj nie będzie powodował fał-
szywych alarmów.

Na Fot. 2 pokazano, jak źródło i odbiornik światła widzą 
się wzajemnie w  monitorowanym obszarze. Oba elementy 
wykorzystują soczewki i osłony od góry, aby zminimalizować 
wszelki wpływ światła otoczenia, ponieważ systemy te muszą 
działać równie dobrze w pełnym słońcu, jak i nocą, w ciem-

ności. Przezroczyste osłony chroniące sprzęt są często pod-
grzewane, aby zminimalizować kondensację lub tworzenie się 
lodu, z których każde może zakłócić transmisję światła.

Konkretna długość fali świetlnej musi być dobrana do wy-
krywanego gazu, konieczne jest więc wybranie odpowiednie-
go czujnika z oferty producenta. Żaden pojedynczy detektor 
nie jest w stanie wykryć wszystkich istniejących gazów, jednak 
żaden zakład przemysłowy nie ma możliwości emitowania 
każdego z  istniejących gazów. Dlatego też siarkowodór wy-
krywa się za pomocą promieniowania UV, natomiast węglo-
wodory pochłaniają podczerwień. W  sytuacjach, w  których 
możliwe jest występowanie wielu gazów, może być konieczne 
zastosowanie wielu detektorów. Na szczęście węglowodory 
gazowe mają podobną charakterystykę, więc ten sam detektor 
wybrany dla metanu może również wykryć propan i etylen, 
chociaż mogą występować niewielkie różnice w czułości.

Strategie wdrażania detektorów gazu
Przykłady zastosowań detektorów gazu w  przemyśle nafto-
wym i gazowym są niezliczone, biorąc pod uwagę ogromne 
ilości występujących produktów. Podajemy kilka strategii za-
stosowań, w których zakłady przemysłowe skutecznie wyko-
rzystują technologię różnicowej spektroskopii absorpcyjnej 
z otwartą ścieżką pomiarową.

Głowice odwiertów i miejsca wydobycia – chociaż miej-
sca te są zazwyczaj odległe i wymagają niewielkiej liczby wi-
zyt operatorów, nadal ważne jest monitorowanie obecności 
siarkowodoru, metanu i oparów z ropy naftowej, aby uniknąć 
pożarów i  wspierać odpowiedzialność środowiskową. Takie 
obiekty zostały zidentyfikowane jako główne źródła ulotnych 
emisji metanu, które okazały się trudne do opanowania. Sku-
teczne wykrywanie gazów jest tu pierwszym krokiem na dro-
dze do ograniczania emisji.

Platformy morskie – niebezpieczeństwa związane 
z umieszczeniem dużej ilości sprzętu i liczby ludzi na tak małej 

Fot. 2: Detektor gazów palnych z otwartą ścieżką Rosemount™ 935 firmy Emerson reaguje na tłumienie światła 
o określonych długościach fal, spowodowane przez obecność gazu wykrywalnego przez ten detektor. Chmura gazu 
pomiędzy źródłem światła a odbiornikiem wywołuje reakcję detektora.  Źródło: Emerson
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przestrzeni sprawiają, że skuteczne wykrywanie metanu, siar-
kowodoru oraz innych gazów ma ogromne znaczenie. Moni-
torowanie okolic kwater personelu platform jest szczególnie 
ważne dla bezpieczeństwa operatorów.

Rafinerie – w wielu takich zakładach produkcyjnych ist-
nieją zagrożenia dla bezpieczeństwa procesów, w tym:
 • odsalania ropy naftowej,
 • destylacji ropy naftowej,
 • koksowania,
 • krakingu katalitycznego,
 • izomeryzacji.

Gazy albo opary wyciekające podczas realizacji procesów 
technologicznych są bardzo łatwopalne i mogą wywołać pożar 
lub eksplozję, jeśli zetkną się ze źródłem zapłonu – na przykład 
pochodzącym z  pobliskiego silnika elektrycznego czy pod-
grzewacza. Niektóre z  nich powodują również powstawanie 
kwaśnych ścieków, zawierających siarkowodór o potencjalnie 
śmiertelnym stężeniu. Ciągły monitoring gazów palnych i tok-
sycznych jest więc kluczowy w rafinerii ropy naftowej.

Zakłady petrochemiczne – w wyniku procesów produk-
cyjnych wykorzystujących surowce i półprodukty pochodzące 
z ropy naftowej i gazu ziemnego oraz półprodukty powstaje 
szeroka gama tworzyw sztucznych, farb, rozpuszczalników, 
klejów, produktów rolnych, gazów specjalnych i innych. Che-
mikalia i  surowce biorące udział w  każdym procesie stano-
wią zagrożenie, które należy monitorować. W wyniku wielu 
procesów petrochemicznych powstają również niebezpieczne 
produkty uboczne, w tym siarkowodór. Na przykład podczas 
produkcji węglowodorów aromatycznych, takich jak benzen, 
toluen i ksylen, powstają zarówno toksyczne, jak i łatwopalne 
opary.

We wszystkich tych zakładach istnieją wspólne obszary, 
w których monitorowanie gazów ma kluczowe znaczenie. Pro-
jektanci systemów bezpieczeństwa muszą umieścić je wysoko 
na liście miejsc zainstalowania czujników, którymi są:
 •  jednostki procesowe, zwłaszcza te zawierające piece, 

kotły, reaktory i podgrzewacze;
 •  zbiorniki i pojemniki do magazynowania, znajdujące 

się w obrębie obszarów produkcyjnych;
 •  obszary wokół sterowni, biur zakładów, laboratoriów, 

pomieszczeń do odpoczynku itp.
 •  obszary gromadzenia odpadów i zbiorniki na wycieki;
 •  obudowy turbin;
 •  zespoły pomp i sprężarek;
 •  większe zbiorniki do magazynowania oraz farmy 

zbiorników;
 •  zespoły zaworów na rurociągach i  liniach przesyło-

wych zbiorników do magazynowania.

Kompleksowy plan wdrożenia detektorów 
gazu
Detektory z  otwartą ścieżką pomiarową charakteryzują się 
dużą uniwersalnością, ale powinny być instalowane w połą-
czeniu z detektorami punktowymi i akustycznymi (Rys. 2), aby 
zwiększyć obszar monitorowany.

Istnieją sytuacje, w których gazy mogą się gromadzić, ale 
zastosowanie do ich wykrywania czujników ze ścieżką otwartą 
jest niepraktyczne lub zbyt kosztowne.

Na tym jednak nie powinna kończyć się szersza dyskusja 
na temat bezpieczeństwa. W pełni zintegrowana strategia do-
tycząca bezpieczeństwa pracowników, zakładu i społeczności 
musi obejmować detektory siarkowodoru, gazów palnych, 

Rys.2. Zespół głowic odwiertów (ang. wellhead) i separatorów gazu 
(ang. gas separator). Zilustrowano tu, jak wszystkie typy detektorów gazu 
i płomienia współpracują ze sobą, tworząc prawdziwie kompleksową 
strategię bezpieczeństwa i kontroli emisji gazów. 
 Źródło: Emerson
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a  nawet detektory płomieni. Zaprojektowanie takich syste-
mów, aby były skuteczne i  ekonomiczne, będzie zazwyczaj 
wymagało zastosowania połączenia opisanych powyżej detek-
torów punktowych i detektorów z otwartą ścieżką pomiarową. 
Chociaż trudno jest uszeregować je pod względem ważności, 
można stwierdzić, że czujniki ze ścieżką otwartą dają najwięk-
szy poziom ochrony i dlatego zasługują na szczególną uwagę.

W związku z tym projektowanie systemu bezpieczeństwa 
często rozpoczyna się od doboru i rozmieszczenia czujników 
z  otwartą ścieżką. Następnie są one uzupełniane o  czujniki 
punktowe w  obszarach o  szczególnym znaczeniu. W  przy-
padku ochrony pracowników przed narażeniem na działanie 
gazów palnych i siarkowodoru jest to najlepszy punkt startowy 
dla prac projektowych.

Umieszczanie czujników z otwartą ścieżką 
pomiarową
Rys. 3 ilustruje typowe praktyki umieszczania czujników 
z otwartą ścieżką pomiarową, zgodnie z kilkoma podstawo-
wych koncepcjami:
 •  Detektory ze ścieżką otwartą mogą mierzyć parame-

try chmury gazu w  dowolnym miejscu wzdłuż linii 
widzenia pomiędzy źródłem światła a odbiornikiem.

 •  Całkowite mierzone stężenie gazu jest iloczynem gę-
stości chmury i jej objętości. Dlatego też duża chmura 
gazu o niskiej gęstości może dawać taki sam efekt jak 
mała chmura gazu o wysokiej gęstości.

 •  Lokalizacja wiązki światła w odniesieniu do konkret-
nego sprzętu odzwierciedla równowagę pomiędzy dy-
fuzją gazu wystarczającą do wejścia w wiązkę światła 
przy jednoczesnym zachowaniu wystarczająco wyso-
kiego stężenia gazu, aby był on wykrywalny. 

 •  Obszary instalacji muszą pozostać wolne od prze-
szkód, takich jak zaparkowane samochody, kosze itp., 
ponieważ zablokowanie wiązki światła powoduje, że 
system nie działa.

 •  Chmury gazu mają tendencję do dryfowania zgodnie 
z  przeważającym kierunkiem wiatru, chociaż kieru-
nek ten może się zmienić.

Patrząc na Rys. 3, na „linii wygrodzenia” wokół zespołu 
urządzeń widzimy cztery zestawy czujników wokół zespołu 
urządzeń, zapewniające pokrycie obszaru monitorowane-
go we wszystkich kierunkach. Przyrządy te powinny wykryć 
każdy znaczący wyciek w większej przestrzeni. Zakładamy, że 
chodzi tylko o jeden rodzaj gazów, na przykład węglowodory, 
które mogą być wykryte przez ten sam typ detektorów. Jeśli 
czynnikiem jest również na przykład siarkowodór, konieczne 
jest zainstalowanie drugiego zestawu detektorów.

Chociaż nie ma to zastosowania w tym przypadku, waż-
ne jest, aby unikać sytuacji, w  których emitowane wiązki 
światła znajdują się zbyt blisko siebie, powodując, że wiązka 
rozproszona z jednego nadajnika trafia do innego odbiornika. 
W praktyce można tego łatwo uniknąć dzięki analizie opartej 
na danych kątowych.

Jesse Sumstad

Jesse Sumstad jest globalnym menedżerem produktu 
w dziale rozwiązań pomiarowych firmy Emerson. 

Zarządza ofertą instrumentów analitycznych do wykry-
wania i pomiaru płomieni i gazów, która obejmuje detektory 

gazów toksycznych i palnych z otwartą ścieżką pomiarową, 
detektory punktowe, ultradźwiękowe i bezprzewodowe wraz 

z detektorami płomienia i akcesoriami.   

Rys. 3. Typowe rozmieszczenie czujników 
z otwartą ścieżką pomiarową.  
 Źródło: Emerson
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ATRA 10 elektroizolacyjny

ATRA 10V wentylowany

http://protekt.pl
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W każdej branży eksplodujące urządzenia 
to z pewnością coś złego.  Jednak w prze-
myśle przetwórczym ryzyko wybuchu 
jest bardzo realne. A stawka – od nega-
tywnego wpływu na zyski firmy oraz śro-

dowisko naturalne do utraty życia – jest zbyt wysoka, aby ją 
ignorować.

Inżynierowie projektujący urządzenia elektryczne i proce-
sy do zastosowania w strefach zagrożonych eksplozją mają do 
dyspozycji wiele różnych metod ochrony przeciwwybucho-
wej, począwszy od metod wykluczających możliwość wybu-
chu, takich jak zanurzenie w oleju lub przewietrzanie i utrzy-
mywanie nadciśnienia1, do metod zapobiegania eksplozjom 
przy użyciu obudów w  wykonaniu przeciwwybuchowym 
lub ognioodpornych aż po technologie ograniczające energię 
wybuchu, takie jak ograniczona emisja2, zwiększone bezpie-
czeństwo3 lub iskrobezpieczeństwo4. Te zasady i techniki mają 
pewne nieodłączne zalety i wady. Istnieją również pewne ide-

alne aplikacje, na przykład ochrona całej sterowni w zakładzie 
za pomocą nadciśnienia.

Jednak w  prawidłowej sytuacji iskrobezpieczeństwo jest 
najbezpieczniejsze, najtańsze i  najłatwiejsze do wdrożenia. 
Sprawdźmy, dlaczego tak jest.
  
1. Iskrobezpieczeństwo jest 
najbezpieczniejszą formą ochrony 
przeciwwybuchowej
Po pierwsze, iskrobezpieczeństwo jest jedyną metodą ochrony 
przeciwwybuchowej, zatwierdzoną dla Strefy 0 zagrożenia wy-
buchem. Jest to obszar uznawany przez ATEX, IECEx i NFPA 
70-2020: NEC5 za najbardziej niebezpieczny i  to „w  sposób 
ciągły”. Powodem jest to, że od urządzeń iskrobezpiecznych 
wymagane jest, aby wytrzymały dwie usterki elektryczne i po-
zostały bezpieczne. Urządzenia oraz instalacje iskrobezpieczne 
muszą być również odporne na niektóre problemy wynikające 
z mechanicznego wykonania instalacji przeciwwybuchowych, 
takie jak nieprawidłowe uszczelnienie przewodów i kabli oraz 
użycie uszkodzonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych 
obudów. Poza najwyższym stopniem ochrony przed eksplozja-
mi iskrobezpieczeństwo jest również z natury bezpieczniejsze 
dla personelu, ponieważ zasada ograniczania energii typowo 
dopuszcza do strefy niebezpiecznej urządzenia elektryczne na 
napięcia do 30 V i prądy do 100 mA.

2. Iskrobezpieczeństwo jest najtańszym 
sposobem wdrożenia ochrony 
przeciwwybuchowej
W  wielu przypadkach sprzęt niebędący w  wykonaniu prze-
ciwwybuchowym może być stosowany w obwodzie iskrobez-
piecznym, jeśli spełnia określone kryteria. Urządzenia te są 
uważane za „proste aparaty elektryczne”, co oznacza, że nie są 
w stanie generować napięć większych od 1,5 V, prądów więk-
szych od 100 mA albo mocy ponad 1,5 W lub też rozpraszać 

Dzięki najnowszym postępom w technologii iskrobezpieczeństwo udostępnia obecnie 
najbezpieczniejszy, najbardziej opłacalny i najłatwiejszy sposób wdrażania rozwiązań, które chronią 
operacje realizowane w przemyśle przetwórczym.

Trzy największe zalety 
funkcji zintegrowanej ochrony 
przeciwwybuchowej

Jesse Hill, Beckhoff Automation

Fot. 1. Technologia iskrobezpieczeństwa, taka jak 
zastosowana w modułach We/Wy sieci EtherCAT 
z serii ELX firmy Beckhoff, daje korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa, kosztów i łatwości wdrożenia. 



BEZPIECZEŃSTWO 2023   IV kwartał 2022  61

mocy cieplnej większej niż 2,5 W. Urządzenia te obejmują 
termopary, wyłączniki, rezystancyjne czujniki temperatury 
(RTD) i diody LED. Są one zazwyczaj znacznie tańsze i łatwiej 
dostępne niż urządzenia posiadające atest do pracy w strefie 
niebezpiecznej.

Innym obszarem, w  którym zastosowanie iskrobezpie-
czeństwa jest tańsze niż inne formy ochrony przeciwwybu-
chowej, jest bieżąca konserwacja sprzętu technologicznego 
lub maszyn (utrzymanie ruchu). Ponieważ urządzenia te 
wykorzystują ograniczenie energii jako ochrony przeciwwy-
buchowej, można przy nich pracować bez odłączania zasi-
lania. Ponadto czas i pracochłonność konserwacji mogą być 
znacznie zredukowane, ponieważ nie jest wymagana osłona 
gazowa ani dodatkowy czas na uzyskanie dostępu do układów 
elektronicznych znajdujących się wewnątrz obudów przeciw-
wybuchowych.

3. Iskrobezpieczeństwo jest najłatwiejszą 
do wdrożenia metodą ochrony 
przeciwwybuchowej
Jedną z największych zalet wdrożenia iskrobezpieczeństwa jest 
możliwość wykorzystania w większości przypadków praktyk 
instalowania okablowania w obszarze bezpiecznym. Oczywi-
ście należy przestrzegać pewnych zasad dotyczących okablo-
wania, np. kable iskrobezpieczne i zwykłe muszą być oddzie-
lone od siebie o 50 mm, a okablowanie iskrobezpieczne musi 
być oznaczone etykietą lub jasnoniebieskim kolorem izolacji. 
Jednak wszystkie inne aspekty okablowania, takie jak np. kie-
dy stosować korytka kablowe, jakich użyć rodzajów dławnic, 
są podobne do praktyk instalowania okablowania w obszarach 
bezpiecznych. Jest to porównanie z mnogością zasad dotyczą-
cych instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybucho-
wym, takich jak sposób i miejsce uszczelnienia rur kablowych, 
a  także rodzaje kabli i  osprzętu wymagane przez przepisy 
dotyczące urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Systemy 
iskrobezpieczne są również znacznie łatwiejsze do wdrożenia 
niż systemy przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia, po-
nieważ nie ma potrzeby dostarczania gazu obojętnego w celu 
zwiększenia ciśnienia w obudowie, ani też przewodów i złą-
czek związanych z dostarczaniem takiego gazu.

Ekscytujący postęp technologiczny w dziedzinie iskrobez-
pieczeństwo czyni obecnie te wdrożenia jeszcze łatwiejszymi. 
Przykładem jest zintegrowane iskrobezpieczeństwo w nowych 
modułach We/Wy z serii ELX firmy Beckhoff, przeznaczonych 
dla sieci EtherCAT. Komponenty te łączą ochronę przeciwwy-
buchową ze standardowym, montowanym na szynie DIN mo-
dułem We/Wy. Inni producenci także oferują pewien rodzaj 
zintegrowanego podejścia do ochrony przeciwwybuchowej, 
ale wiele z  ich produktów w  wersji przeciwwybuchowej ma 
inne wymiary niż ich odpowiedniki standardowe. Nie mogą 
one być zintegrowane bezpośrednio w tym samym węźle We/
Wy z modułami standardowymi.

Zintegrowane iskrobezpieczeństwo przynosi też wiele in-
nych korzyści. Na początek eliminuje potrzebę stosowania ba-
riery iskrobezpiecznej innej firmy. To nie tylko znacznie zmniej-
sza rozmiar obudowy, w której znajduje się system sterowania, 
ale także zmniejsza o połowę liczbę czasochłonnych połączeń 
przewodów. Eliminuje to również potrzebę dodania kolejnego 
producenta do listy materiałów. Kolejną wartą uwagi zaletą tych 
zintegrowanych technologii jest to, że inżynierowie mogą wyko-
rzystać wszystkie zalety technologii EtherCAT, w tym:
 •  szybkość komunikacji w czasie rzeczywistym na po-

ziomie 100 Mbit/s oraz rozszerzenia EtherCAT G/
G10 Gigabit, które wkrótce zaoferują jeszcze większą 
przepustowość dla wymagających aplikacji;

 •  swobodny wybór topologii sieci bez jakiegokolwiek 
wpływu na wydajność;

 •   brak ograniczeń wielkości sieci aż do 65 535 węzłów 
w jednej sieci EtherCAT;

 •  wysoką synchronizację dzięki zasadzie rozproszo-
nych zegarów.

Dlatego już dziś możemy uczynić nasze aplikacje iskro-
bezpiecznymi.

Pod względem bezpieczeństwa, kosztów i łatwości wdro-
żenia, korzyści płynące z  iskrobezpieczeństwa są oczywiste, 
a postępy w  technologii We/Wy sprawiają, że jest to jeszcze 
bardziej oczywiste. Inżynierowie powinni ocenić, czy ta meto-
da pasuje do ich aplikacji, a jeśli tak, to ją wdrożyć. Ważne jest 
również, aby współpracować z partnerami technologicznymi, 
którzy traktują ryzyko równie poważnie jak my i dostarczają 
rozwiązania, które pomogą utrzymać bezpieczeństwo naszego 
zespołu, firmy i sprzętu.

Jesse Hill jest menedżerem ds. przemysłu przetwórczego  
w firmie Beckhoff Automation. 

Fot. 2. Seria ELX to grupa iskrobezpiecznych „niebieskich 
modułów We/Wy”, przeznaczonych dla środowisk 
niebezpiecznych, umożliwiających komunikację sieciową 
od Strefy 0 aż do chmury obliczeniowej. 

1  ang. purge ad pressurization
2 non-incendive, Ex nl
3  ochrona o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa; ang. increased safety, Ex e
4  ang.intrinsic safety, Ex ic
5  amerykański Narodowy Kodeks Elektryczny, artykuł 505



Firma prezentuje

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.

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.
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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.

 
 

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%)

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
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W artykule opisujemy, jak stosowanie podejścia warstwowego do bezpieczeństwa w automatyce 
przemysłowej przynosi optymalne wyniki.

R
ozważania na temat projektowania i  wdrażania systemów 
bezpieczeństwa w  automatyce procesowej są obszerne. Aby 
w pełni rozwiązać każdy z możliwych problemów w tej dzie-
dzinie, potrzebne jest specjalistyczne szkolenie. W rzeczywi-
stości przed zaplanowaniem każdego systemu związanego 

z bezpieczeństwem ważne jest, aby posiadający odpowiednie certyfikaty 
specjaliści przeprowadzili w danym zakładzie przemysłowym audyt bez-
pieczeństwa. Jego celem jest ocena warunków panujących w tym obiekcie 
i określenie prawidłowej ścieżki zaprojektowania systemu zabezpieczeń. 
Częściowo jest to spowodowane faktem, że normy, standardy i przepisy 
bezpieczeństwa zmieniają się wraz z upływem czasu, dlatego też koncep-
cja „zawsze tak to robiliśmy” nie ma w tym przypadku zastosowania.

Z drugiej strony dobry projekt systemu bezpieczeństwa w automaty-
ce przemysłowej niemal zawsze obejmuje podejście wielowarstwowe, łą-
czące właściwe produkty, praktyki projektowe oraz szkolenia operacyjne. 
Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania bezpiecznego miejsca pracy 
jest wykonanie oceny ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych proble-
mów, następnie zaś celem staje się obniżanie poziomu zagrożeń poprzez 
ich ograniczanie. Aby opracować najbardziej efektywne metody ochrony 
pracowników w zakładzie, stosuje się podejście hierarchiczne do metod 
technicznych oraz administracyjno-organizacyjnych BHP. 

Zrozumienie koncepcji odnoszących się do bezpieczeństwa przynosi 
korzyści wszystkim, zarówno projektantom, jak i pracownikom działów 
operacyjnych zakładu, nawet jeśli ich podstawowe obowiązki w  pracy 
nie obejmują tworzenia aktualnych, szczegółowych projektów systemów 
bezpieczeństwa. Ważne jest, aby rozumieć najczęstsze tematy związane 
z  projektowaniem systemu zabezpieczeń oraz opracować informacje 
ogólne na temat tego systemu do przekazania pracownikom zakładu.

Hierarchia działań i metod ograniczania ryzyka 
zawodowego w przemyśle
W przypadku każdego urządzenia wykorzystującego automatykę prze-

mysłową projekt tych systemów z pewnością odgrywa pewną rolę, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Jednak projekt zabezpieczeń, które będą sku-
tecznie chroniły pracowników, jest koncepcją znacznie szerszą, rozciąga-
jącą się na właściwości fizyczne oraz użytkowanie rozważanego sprzętu.

Tradycyjne podejście projektantów zabezpieczeń polega na przeana-
lizowaniu kilku warstw w hierarchii środków kontroli zagrożeń w celu 
stworzenia kompletnego rozwiązania bezpieczeństwa.

Termin „hierarchia kontroli zagrożeń” nie odnosi się do sterowania 
w  czasie rzeczywistym, tylko definiuje kroki, jakie powinni wykonać 
użytkownicy w celu kontrolowania i ograniczania zagrożeń stwarzanych 
przez każde urządzenie czy instalację. Często projektant może zastosować 
wiele możliwych kroków, które mogą się ze sobą wzajemnie łączyć do 
pewnego stopnia. Opisywany proces obejmuje pięć warstw.

1. Eliminacja zagrożeń w celu zmniejszenia ryzyka
Najlepszą i najskuteczniejszą metodą ograniczania ryzyka jest jego elimi-
nacja, która oznacza usunięcie źródła potencjalnego zagrożenia. Niestety 
opcja ta przeważnie nie jest realna, ponieważ większość maszyn i pro-
cesów technologicznych nie może być zaprojektowana tak, aby usunąć 
wszelkie możliwe zagrożenia. Jednak projektanci powinni zawsze rozwa-
żyć eliminację ryzyka jako opcję.

Wdrażanie hierarchii metod  

ograniczania ryzyka 
zawodowego w systemach 
bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Joshua Draa, AutomationDirect

ELIMINACJA

ZASTĄPIENIE

Hierarchia metod kontroli zagrożeń

Najbardziej
skuteczne

Najmniej
skuteczne

METODY TECHNICZNE

METODY 
ADMINISTRACYJNE

ŚRODKI OCHRONY 
OSOBISTEJ

Rys.1. Hierarchia kontroli zagrożeń, pokazująca kolejność działań 
redukujących ryzyko zawodowe. Takie podejście sprzyja znalezieniu 

w pierwszej kolejności najbardziej skutecznej metody zmniejszenia ryzyka. 
 Źródło: Automation Direct



BEZPIECZEŃSTWO 2023   IV kwartał 2022  65

Fot.2. Zabezpieczenia w magazynie. Wygrodzenie zabezpiecza 
fizycznie ludzi przed dostępem do sprzętu będącego w ruchu, 
natomiast przycisk zatrzymania awaryjnego (e-stop; po lewej 
u dołu) pozwala na błyskawiczne sprowadzenie całego sprzętu 
do stanu bezpiecznego.  
 Źródło: AutomationDirect

Na przykład maszyna może posiadać łatwo otwierany właz inspek-
cyjny, co naraża jej użytkowników na potencjalne niebezpieczeństwo. 
Właz ten można by zastąpić zamontowaną na stałe pokrywą metalową, 
jednak będzie to stanowiło problem dla pracowników utrzymania ru-
chu. Być może zainstalowanie wyłącznika bezpieczeństwa z blokadą oraz 
przerobienie włazu tak, aby można go było otworzyć tylko przy użyciu 
narzędzi, byłoby w tej sytuacji lepszym podejściem.

2. Zastępowanie zagrożeń w celu zmniejszenia 
ryzyka
Nawet jeśli jakiegoś zagrożenia nie można wyeliminować, to może oka-
zać się wykonalnym jego zastąpienie, czyli zamiana źródła zagrożenia na 
inne, które stwarza mniejsze zagrożenie albo wymaga rzadszego dostępu, 
choć czasami nie jest to możliwe. Rozważmy na przykład sprzęt, w któ-
rym stosowane są chemikalia. Można by spróbować zastąpić dotychczas 
stosowaną substancję inną – bezpieczniejszą z punktu widzenia palności 
lub toksyczności. Nawet jeśli ta bezpieczniejsza substancja jest droższa, to 
często może okazać się warta zakupu, gdyż zakład uzyska dzięki temu ko-
rzyści w postaci wydajniejszej pracy oraz mniejszej liczby potencjalnych 
wypadków.

Kontynuując nasz przykład z włazem inspekcyjnym maszyny – być 
może okienko inspekcyjne ze szkła odpornego na uderzenia mogłoby za-
stąpić właz. Pracownicy mogliby wtedy dokonywać inspekcji urządzenia 
bez narażania się na niebezpieczeństwo ze strony jej mechanizmu.

3. Metody techniczne zmniejszania ryzyka
Co prawda zawsze jest ważne, aby przeanalizować pierwsze dwa szczeble 
hierarchii, jednak realia są takie, że dla nowoczesnego, zautomatyzowa-
nego sprzętu następnym krokiem jest często zastosowanie technicznych 
środków tam, gdzie będzie realizowane największe ograniczenie ryzyka. 
Środki techniczne zmniejszania ryzyka mogą być proste lub złożone oraz 
przyjmować wiele różnych form, jak podajemy poniżej:
 •  Fizyczne: dodanie bramek, osłon, ścian, klatek i  słupków. Są to 

proste, ale bardzo ważne sposoby zabezpieczania użytkowników 
(Fot. 2).

 •  Czujniki i  wyłączniki bezpieczeństwa. Wiele czujników może 
wykrywać niebezpieczne warunki lub być wyzwalanych ręcznie 
przez użytkowników w celu sygnalizacji i  zmniejszenia zagroże-

nia. Urządzenia te to: przyciski awaryjne (e-stop), linki awaryjne 
e-stop, kurtyny świetlne, wyłączniki krańcowe oraz inne. Do zaini-
cjowania wyłączenia awaryjnego można wykorzystać każdy z do-
stępnej gamy czujników i wyłączników, przewodowych i ewentu-
alnie połączonych szeregowo (Fot. 3). 

 •  Blokady: niektóre urządzenia bezpieczeństwa blokują mechanicz-
nie dostęp użytkownikom do niebezpiecznego sprzętu aż do chwi-
li, gdy sprzęt ten przestanie stwarzać zagrożenie.

 •  Odłączenie od źródła energii. Czujniki, wyłączniki oraz blokady 
bezpieczeństwa mogą być połączone przewodowo z przekaźnika-
mi lub sterownikami bezpieczeństwa, które odłączają energię od 
silników, siłowników oraz innych urządzeń, które w innym przy-
padku mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników. Energia 
może być dostarczana do urządzeń w kilku formach: z sieci elek-
troenergetycznej, innych źródeł napięcia oraz (co jest często pomi-
jane) z instalacji sprężonego powietrza, a nawet w postaci energii 
hydraulicznej. Czujniki lub wyłączniki bezpieczeństwa mogą być 
połączone przewodowo z  zabezpieczanymi urządzeniami, aby 
odłączać ich zasilanie, bądź też mogą stanowić część bardziej zło-
żonego obwodu z  połączeniami przewodowymi, obejmującego 
posiadający większe możliwości przekaźnik czy cyfrowy sterow-
nik bezpieczeństwa. Sterowniki bezpieczeństwa to zaawansowane 
urządzenie cyfrowe, mające duże możliwości konfiguracji za po-
mocą oprogramowania oraz komunikacji z systemami wyższego 
poziomu.

 •  Usunięcie zagrożenia ze strony energii kinetycznej: niektóre sys-
temy fizyczne wymagają dodatkowej uwagi w celu zapobieżenia 
zagrożeniom przez elementy będące w ruchu nawet po wyłącze-
niu zasilania za pomocą przycisku e-stop. Obwody pneumatyczne 
mogą wymagać szybkiego zaworu upustowego do zmniejszania 
ciśnienia w  siłownikach, aby zapobiec wykonywaniu przez nie 
ruchu. Sprzęt taki jak prasy pionowe lub nożyce może wymagać 
zastosowania stoperów mechanicznych, które zapobiegają grawi-
tacyjnie ruchowi po wciśnięciu przycisku e-stop. Układy mecha-
niczne z napędem silnikowym mogą wymagać hamulców do za-
trzymania ruchu obrotowego po zatrzymaniu awaryjnym

 •  Specjalne wykonanie zabezpieczeń: wspomniane wyżej zabez-
pieczenia w  postaci czujników, wyłączników, blokad, przekaźni-
ków i sterowników posiadają specjalne konstrukcje z podwójnymi 
stykami elektrycznymi oraz innymi środkami wdrażania zasady 
uszkodzenia w kierunku bezpiecznym (ang. failsafe). Standardowe 
wersje tych urządzeń nie są akceptowalne w układach bezpieczeń-
stwa.

W naszym przykładzie z włazem inspekcyjnym maszyny można by 
zastosować techniczny środek kontroli zagrożeń w  postaci wyłącznika 
bezpieczeństwa z blokadą. Zabezpieczenie to pozwala na otwarcie drzwi 
jedynie wtedy, gdy maszyna znajduje się w  stanie bezpiecznym. Gdy 
drzwi są otwarte, wyłącznik uniemożliwia włączenie maszyny.

4. Środki administracyjne zmniejszania ryzyka
Po wdrożeniu pierwszych trzech środków ważne jest, aby zająć się ele-
mentem ludzkim. Obejmuje to wszystkich projektantów, inżynierów 
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środki w postaci ochrony przed upadkiem oraz odpowiednich szkoleń 
dla pracowników. Chociaż środki PPE są nieodzowne dla ochrony pra-
cowników, to znajdują się na samym dole hierarchii środków kontroli 
zagrożeń i nie powinny być postrzegane jako ograniczające zidentyfiko-
wane ryzyka, ponieważ są przysłowiową ostatnią deską ratunku. Ponadto 
stosowanie środków ochrony osobistej wymaga ciągłego wysiłku ze stro-
ny pracowników.

Ograniczanie ryzyka i zatwierdzanie projektów 
systemów zabezpieczeń
Po opracowaniu projektu systemu bezpieczeństwa wyniki muszą być 
zatwierdzone pod kątem zgodności ze standardem IOS 13849-2, aby 
zapewnić, że system ten rzeczywiście zmniejsza zagrożenia zidentyfiko-
wane w ocenie ryzyka. Czasami proces ten może być nieco złożony, wy-
magający powtórzenia kilku etapów.

Przykładem może być tu praca nad zmniejszaniem zagrożeń w eta-
pach eliminacji i zastąpienia. Przeważnie tworzone są tu nowe czynniki 
ryzyka. Dlatego po zakończeniu procesu zatwierdzania musi być wyko-
nana nowa ocena ryzyka. Wykorzystanie oceny ryzyka jako listy kontro-
lnej nie wystarczy.

Ponadto niektóre standardy w USA mówią, że ocena ryzyka musi być 
wykonywana okresowo (ANSI/RIA R15.06). Nakłania to użytkownika 
końcowego do wykonania ponownej analizy jego sprzętu przemysłowego 
w celu stwierdzenia, czy wszelkie zmiany w danym obszarze nie stworzyły 
nowych zagrożeń. Ponadto każdego roku pojawiają się nowe produkty 
oraz idee, które mogą poprawić bezpieczeństwo w zakładzie.

Gama rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
w przemyśle
Tworzenie bezpiecznego sprzętu, systemów i automatyki przemysłowej 
nigdy nie jest zadaniem jednorazowym. Jest to ciągły cykl życia. Ponad-
to odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie spoczywa na barkach tylko 
jednej osoby – inspektora BHP. Wszyscy pracownicy zakładu mają swój 
udział w  projektach zabezpieczeń oraz bezpiecznej obsłudze sprzętu. 
Każde zadanie, od oceny ryzyka do zmniejszania zagrożeń i zatwierdza-
nia projektu, powinno być wykonywane przez zespół. Innym zaleceniem 
jest tu wprowadzenie jakiegoś systemu kontroli i równowagi, na przykład 
jedne osoby zajmują się technicznymi środkami ochrony, a inne zatwier-
dzaniem projektu. Daje to więcej świadomości zespołowi i  umożliwia 
patrzenie na temat z różnych perspektyw.

Do tworzenia projektów zabezpieczeń w przemyśle potrzeba wielu 
analiz i  produktów technicznych. Pracownicy zespołu projektowego, 
pełniący wszystkie funkcje w danej firmie, mogą znaleźć pomocne in-
formacje na stronach internetowych producentów i dostawców z branży 
automatyki przemysłowej. Na stronach tych znajduje się szeroka gama 
produktów, które można wdrożyć w danym zakładzie, aby powstały war-
stwy bezpieczeństwa.

Joshua Draa jest inżynierem produktu w firmie AutomationDirect. 
W ciągu swojej 14-letniej kariery pracował jako inżynier specjalista 

ds. automatyki i bezpieczeństwa w firmach zajmujących się integracją 
systemów w zakładach produkujących wyroby konsumenckie.

�
� 

i techników, pracowników utrzymania ruchu, wykonawców prac z firmy 
zewnętrznej, osoby wizytujące zakład oraz inne, które pracują ze sprzę-
tem lub mają możliwość wejścia do obszaru niebezpiecznego.

Ważne jest tu, aby wdrożyć program szkoleń, które zaznajomią użyt-
kowników z  zagrożeniami dla bezpieczeństwa, praktykami pracy oraz 
prawidłowymi procedurami postępowania. Rygorystyczne procedury 
blokowania zasilania serwisowanych urządzeń oraz oznakowania ich 
przywieszkami ostrzegawczymi (LOTO) są niezbędne dla ochrony pra-
cowników, którzy potrzebują bezpośredniego dostępu do tych urządzeń. 
Ponadto można stosować dodatkową warstwę ochrony w postaci wyraź-
nych etykiet, znaków oraz świateł ostrzegawczych i sygnalizacyjnych

5. Sprzęt ochrony osobistej (PPE) jako środek 
zmniejszania ryzyka
W większości obiektów przemysłowych sprzęt ochrony osobistej, taki jak 
okulary ochronne, douszne wkładki przeciwhałasowe, półmaski filtrują-
ce, buty robocze BHP, rękawice robocze itd., jest standardowym wyposa-
żeniem pracowników. W niektórych sytuacjach wymagane są dodatkowe 

Fot. 3. Chociaż preferowane są inne metody ograniczania ryzyka, 
istnieje także potrzeba zastosowania metod administracyjnych, 
takich jak wyraźne etykiety i światła ostrzegawcze. 
 Źródło: AutomationDirect
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Nieszczelności  w  instalacji  
powodują niezamierzone  straty 
sprężonego powietrza.  
Prowadzi to, do większego zużycia energii, a tym samym do wzrostu kosztów energii i emisji CO2. W  
skrajnych przypadkach nieszczelności mogą również powodować problemy z ciągłością procesów 
produkcyjnych, w związku ze zbyt małą ilością sprężonego powietrza w instalacji. Nowy system kontroli 
nieszczelności  METPOINT ® CID lokalizuje wycieki w instalacji sprężonego powietrza oraz już podczas ich 
wykrywania określa ilościowo ich wielkość i koszt. Następnie za pomocą specjalnego oprogramowania 
dołączonego do  zestawu umożliwia analizę i archiwizowanie zarejestrowanych danych. 
Pozwala to zoptymalizować proces usuwania nieszczelności. 
 

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 
Tel. 22 314 75 40 
Info.pl@beko-technologies.pl 
www.beko-technologies.pl 
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Z
adania związane z  transportem bliskim albo ob-
sługą materiałów, takie jak podnoszenie, prze-
noszenie, ciągnięcie i  pchanie, stanowią źródło 
problemów związanych z  bezpieczeństwem pra-
cowników. W wielu miejscach pracy, w szczegól-

ności w przemyśle, zdarzają się wypadki, wskutek których do-
chodzi do zranienia ludzi.

Według organizacji NSC1 co roku ma miejsce ponad 4,5 
mln wypadków przy pracy, związanych ze zranieniem ludzi. 
W 2019 roku liczba wypadków śmiertelnych, którym można 
było zapobiec, wzrosła o 2% i ze względu na to, że technologia 
ewoluuje, liczba ta może wzrosnąć jeszcze bardziej znacząco.

Bezpieczeństwo i  higiena pracy pozostają główną troską 
pracodawców, a jednym z kluczowych punktów na drodze do 
redukcji wypadków przy pracy jest zidentyfikowanie ryzyk er-
gonomicznych, związanych z ręcznym wykonywaniem zadań 
związanych z transportem bliskim materiałów. Poprzez identy-
fikację i zmniejszanie tych czynników ryzyka firmy mogą unik-
nąć ponoszenia ogromnych kosztów, będących konsekwencją 
wypadków przy pracy. Dobry system obsługi materiałów 
zwiększy bezpieczeństwo ludzi oraz ich wydajność pracy.

Pojawiające się innowacyjne technologie oraz ulepszenia 
oprogramowania umożliwiły dokonanie znacznych postępów 
w  sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw i  zarządzania 
przez nie swoimi zapasami i  przestrzenią. W  tym artykule 
omawiamy siedem nowych technologii, których wykorzy-
stanie zapewni bezpieczeństwo w transporcie bliskim. Warto 
dokładnie zapoznać się z tymi technologiami i je zastosować.

1. Zautomatyzowane systemy 
magazynowania i pobierania
Zautomatyzowane systemy magazynowania i  pobierania2 
umożliwiają bezpieczne zarządzanie różnymi operacjami, 
związanymi z obsługą materiałów. Pracownicy mogą szybko 
odbierać towary, układać je na wyznaczonych półkach oraz 
wyszukiwać je i  pobierać. Przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki 
temu korzyści w  postaci większej produktywności, lepszej 

optymalizacji i  większej dokładności realizowanych operacji 
w porównaniu do magazynów tradycyjnych, w których pra-
cownicy wykonują swoje zadania ręcznie.

Technologia AS/RS jest powszechnie wykorzystywana 
w  zakładach produkcyjnych oraz centrach dystrybucyjnych 
do usprawnienia funkcjonalności magazynów. To zautomaty-
zowane rozwiązanie zmniejsza potrzebę dokonywania przez 
pracowników powtarzających się podróży przez niekończące 
się korytarze w magazynie oraz minimalizuje ruch pomiędzy 
półkami, oszczędzając powierzchnię półek i podłogi magazy-
nu. Ponadto AS/RS jest łatwiejsza do monitorowania i zarzą-
dzania stanami magazynowymi za pomocą systemów stero-
wanych komputerowo.

2. Systemy GTP
Obecnie istnieje coraz większy nacisk na firmy zajmujące 
się handlem elektronicznym (e-commerce), aby szybciej do-
starczały towary do klientów. Efektywnym rozwiązaniem 
dostarczania towarów do ustalonego punktu odbioru jest tu 
system GTP3. Pomaga on realizować zamówienia, eliminując 
nieprzynoszący zysku czas pomiędzy odbiorami. Dzięki temu 
liczba zrealizowanych zadań w przeliczeniu na osobę wzrasta.

W odróżnieniu od systemów PTG4, w których to pracow-
nicy odbierają produkty, dany towar jest  dostarczany bezpo-
średnio do pracownika, co zwiększa dokładność i efektywność 
procesu odbierania zamówień. Dlatego też w  systemie GTP 

Luke Goldwin, FlexCube

7 nowych technologii, 
które zapewniają uzyskanie wysokiego  
poziomu BHP w transporcie bliskim  
materiałów

Nowe technologie oraz ulepszenia w oprogramowaniu umożliwiają postęp w zarządzaniu 
zapasami i przestrzenią magazynową.

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy pozostają 
główną troską pracodawców, a jednym 
z kluczowych punktów na drodze do 
redukcji wypadków przy pracy jest 
zidentyfikowanie ryzyk ergonomicznych, 
związanych z ręcznym wykonywaniem 
zadań związanych z transportem bliskim 
materiałów.
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towar jest zawsze obsługiwany bezpiecznie, dokładnie śledzo-
ny i rozliczany. Jeszcze większe znaczenie ma fakt, że system 
ten zmniejsza liczbę wypadków przy pracy, w tym skutkują-
cych zranieniem ludzi, poprzez umożliwienie pracownikom 
wygodnego przygotowania zamówień na ergonomicznym 
stanowisku pracy.

3. Autonomiczne roboty mobilne
Kolejną innowacją, oferującą wysoką elastyczność w transpor-
cie bliskim, są autonomiczne roboty mobilne5. Roboty tego 
typu są wykorzystywane do realizacji takich zadań jak loka-
lizowanie, podnoszenie i przenoszenie towarów w zakładach 
przemysłowych lub w środowisku niebezpiecznym, w którym 
wykonywanie tych zadań przez ludzi byłoby dla nich szkodli-
we lub wręcz niemożliwe.

Roboty AMR, wykonując różne zadania, potrafią rozpo-
znawać swoje otoczenie i odpowiednio na nie reagować. Dla-
tego nie wymagają bezpośredniego nadzorowania przy użyciu 
zaawansowanych technologii jednoczesnej lokalizacji i  ma-
powania. Dzięki tej elastyczności roboty AMR są użyteczne 
w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz aplikacjach. Zwięk-
szają efektywność operacyjną, zapewniają precyzję wykony-
wanych prac oraz zwiększają bezpieczeństwo ludzi.

4. Wózki samojezdne AGV
Jak wskazuje ich nazwa, wózki AGV6 mogą funkcjonować 
bez operatora znajdującego się na ich pokładzie, a  ich pręd-
kość jest monitorowana. Poza zautomatyzowaniem transportu 
ciężkich towarów wózki te zwiększają produktywność i efek-
tywność w zakładzie.

Wózki AGV zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy 
na różne sposoby. Jednak najważniejsze jest to, że eliminują ele-
ment ludzki, który jest przyczyną źródłową wielu wypadków 
przy pracy, z których część powoduje zranienie pracowników.

Wózki te mogą ponadto wykonywać zadania niebezpiecz-
ne dla pracowników. Przykładami są tu transport materiałów 
toksycznych, praca w temperaturach ekstremalnych lub prze-
wożenie ciężkich obiektów.

5. Rozwiązania ulepszające proces 
realizacji zamówień w magazynach 
Firmy realizujące łańcuch dostaw oraz obsługę materiałów 
mogą obecnie uzyskiwać korzyści ze stosowania ramion ro-

botycznych, szczególnie do wykonywania zadań związanych 
z realizacją zamówień, takich jak sortowanie oraz podnosze-
nie i  umieszczanie towarów w  odpowiednim pojemniku7. 
Dzięki najnowszym postępom w dziedzinie chwytaków robo-
tów8 przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją produktywność, 
szczególnie w sytuacjach, gdy realizowane są w nich operacje 
polegające na wykonywaniu powtarzalnych czynności, które 
muszą być precyzyjne.

Bezpieczeństwo pracowników w magazynach jest jednym 
z  największych zmartwień dla pracodawców, a  rozwiązania 
piece-picking spełniają coraz większe wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa pracowników. Niektóre systemy potrafią ob-
sługiwać cała gamę różnych towarów o  różnych gabarytach 
i kształtach lub pobierać towary z konkretnej strefy. Techno-
logia ta ponadto redukuje koszty pracy i  zwiększa produk-
tywność, tworząc bezpieczniejsze i  wydajniejsze środowisko 
pracy.

6. Internet Rzeczy
Innowacje w technologii Internetu Rzeczy (IoT) mają na celu 
usprawnienie zbierania danych pod kątem BHP, przewidywa-
nia zagrożeń oraz zapobiegania zranieniom ludzi w miejscu 
pracy. Aplikacje IoT chronią niebezpieczne miejsca pracy po-
przez wykrywanie potencjalnie zagrażających sytuacji i  chro-
niąc pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Wraz z  zaawansowanymi systemami technologicznymi, 
zintegrowanymi z miejscami pracy, czujniki w postaci urzą-

Jednym z kluczowych punktów na drodze do redukcji wypadków przy 
pracy jest zidentyfikowanie ryzyk ergonomicznych, związanych z ręcznym 
wykonywaniem zadań związanych z transportem bliskim materiałów.  
 Źródło: FlexCube

 
Zautomatyzowane systemy 
magazynowania i pobierania umożliwiają 
bezpieczne zarządzanie różnymi 
operacjami, związanymi z obsługą 
materiałów. Pracownicy mogą szybko 
odbierać towary, układać je na 
wyznaczonych półkach oraz wyszukiwać 
je i pobierać. 
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dzeń ubieralnych9 czy mobilne urządzenia inteligentne mogą 
być wykorzystywane przez pracowników do zapisu informacji 
na temat warunków panujących w ich miejscu pracy. Jedno-
cześnie do odpowiedniego personelu w  zakładzie mogą być 
wysyłane dane i alarmy, co pomoże tym specjalistom w iden-
tyfikacji wszelkich potencjalnych zagrożeń dla pracowników 
i zapobieżeniu wypadkom przy pracy w przyszłości.

7. Urządzeniami ubieralne, noszone przez 
pracowników
Pojawienie się technologii urządzeń ubieralnych dało fir-
mom możliwości zwiększania swojej konkurencyjności dzię-
ki zwiększeniu produktywności oraz efektywności. Ponadto 
technologia ta wpłynęła pozytywnie na utrzymywanie odpo-
wiedniego poziomu BHP. Wraz z  pojawianiem się różnych 
nowych technologii popularność zyskuje kolejny trend – in-
teligentne urządzenia ubieralne. W przypadku pracowników 
mogą to być środki ochrony osobistej, takie jak kaski i kombi-
nezony lub gadżety osobiste, w tym smartwatche, które poma-
gają mierzyć kluczowe parametry zdrowotne pracowników, co 
sprzyja zwiększaniu bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych. 

Przedsiębiorstwa mogą monitorować warunki BHP 
w swoich zakładach poprzez analizowanie i optymalizowanie 
operacji przemysłowych za pomocą inteligentnych urządzeń 
ubieralnych. Urządzenia te pomagają zbierać wartościowe in-
formacje w czasie rzeczywistym. To ponadto pomaga przed-
siębiorstwom w  podejmowaniu skutecznych decyzji oraz 
utrzymywaniu właściwego poziomu BHP.

Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom powinno być jed-
nym z  najważniejszych priorytetów pracodawców na całym 
świecie. Przedsiębiorstwa w  celu zapewnienia ludziom naj-
wyższego poziomu BHP muszą wdrażać różne systemy obsłu-
gi materiałów, które wymagają minimum udziału człowieka. 
Dzięki systemom transportu bliskiego opartym na technologii 
pracownicy nie będą musieli podnosić lub przenosić ciężkich 
towarów. To redukuje możliwość wystąpienia wypadków przy 
pracy, zranienia ludzi lub innych problemów zdrowotnych 
pracowników, takich jak ból krzyża i przemęczenie.
•  W  2020 r. podczas kryzysu spowodowanego pandemią 

COVID-19 wartość światowego rynku sprzętu do obsługi 
materiałów była szacowana na 118,7 mld USD. Według ra-
portu firmy ReportLinker przewiduje się, że do roku 2026 
liczba ta osiągnie 156 mld USD, przy czym skumulowany 

roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w analizowanym okre-
sie będzie wynosić 4,7%.

•  Według portalu Inside Indiana Business producent wóz-
ków widłowych Toyota Material Handling z siedzibą w Co-
lumbus (stan Indiana) twierdzi, że obecnie dokonuje naj-
większego wzbogacenia oferty produktowej w całej historii 
firmy. Pojawiły się 22 nowe modele, co sygnalizuje także, 
że producent w  coraz większym stopniu adaptuje napęd 
elektryczny. Firma Toyota twierdzi, że reaguje w ten sposób 
na rosnący popyt na maszyny energooszczędne. Wg niej 
około 70% wszystkich produktów do obsługi materiałów 
posiadało napęd elektryczny. Toyota oczekuje, że ta zmiana 
będzie kontynuowana w  przypadku wózków widłowych, 
wózków podnośnikowych oraz podnośników do palet. Od 
dziesięcioleci produkty firmy Toyota posiadały silniki spa-
linowe, zasilane gazem ziemnym lub LPG.

•  Według portalu Material Handling and Logistics „połącze-
nie rekordowo wysokich generalnych podwyżek stawek, 
zapowiedziane przez firmy zajmujące się transportem pa-
czek oraz transportem częściowym (drobnicowym; LTL) 
jesienią 2021 wraz z  trwającym wysokim poziomem cen 
przewoźników zajmujących się transportem całopojazdo-
wym (FTL) spowoduje, że koszty transportu poszybują na 
rekordowo wysoki poziom w 2022 roku”. Wynika to z ba-
dań rynku, opublikowanych 13 stycznia 2022 przez firmy 
Cowen Research i AFS Logistics.

Luke Goldwin jest doświadczonym menedżerem marketingu 
treści z udokumentowaną historią pracy w branży łańcucha 

dostaw oraz logistyki. Obecnie pracuje w firmie FlexCube, 
gdzie tworzy wartościowe treści, związane z intralogistyką oraz 

transportem bliskim materiałów.
� 

1  National Safety Council; organizacja użyteczności publicznej typu non-profit, promująca zdrowie i bezpieczeństwo w USA
2 układnice magazynowe; ang. automated storage and retrieval systems; AS/RS 
3 „towar do człowieka”, ang. goods-to-person
4 „człowiek do towaru”, ang. person-to-goods
5 ang. autonomous mobile robot; AMR
6 ang.automated guided vehicles; dosł. pojazdy ze zautomatyzowanym prowadzeniem
7 ang. piece-picking
8 ang. end-of-arm tooling; EOAT
9 galanterii elektronicznej; ang. wearables

 
Zapewnienie bezpieczeństwa 
pracownikom powinno być jednym 
z najważniejszych priorytetów 
pracodawców na całym świecie. 
Przedsiębiorstwa w celu zapewnienia 
ludziom najwyższego poziomu BHP 
muszą wdrażać różne systemy obsługi 
materiałów, które wymagają minimum 
udziału człowieka.
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Ian Seuser, Jeremy Oliver, Interstates

Metody Lean  
mogą poprawić poziom BHP oraz zwiększyć 
jakość i wydajność pracy

B
ezpieczeństwo w  pracy jest integralną częścią 
kultury firmy Interstates oraz jedną z nóg nasze-
go modelu stołka o 3 nogach. Jakość i wydajność 
pracy to dwie pozostałe nogi tego stołka. Tech-
niki i  procesy, które stosujemy w  naszych pro-

jektach, prowadzą do uzyskania wysokiej jakości instalacji 
oraz większej wydajności pracy załogi. Jedną z metod Lean 
jest planowanie przy użyciu białej tablicy, co zmniejsza ilość 
przeróbek i poprawia komunikację. Inny proces dotyczy na-
szego zakładu produkującego prefabrykaty. Wykorzystanie 
tego zakładu zmniejsza liczbę roboczogodzin na placu bu-
dowy i przyspiesza montaż instalacji, aby zrealizować pro-
jekt zgodnie z harmonogramem. Jakość i wydajność pracy 
są głównymi obszarami zainteresowania naszego Zespołu 
Najlepszych Praktyk.

Zwiększanie jakości i wydajności pracy za 
pomocą najlepszych praktyk
Nasz Zespół ds. Najlepszych Praktyk przeprowadza rutyno-
we wizytacje w terenie, aby obserwować nasze załogi i wyko-
nywane przez nie prace. Podczas tych wizytacji członkowie 
zespołu mierzą przestrzeganie skoncentrowanych na zało-
dze standardów Lean (odchudzanie) i Agile (elastyczność) 
oraz uczą pracowników z  najlepszych bieżących praktyk 
w przemyśle. Te wizyty pomagają nam zrozumieć, w jakim 
stopniu wdrażamy nasze metody Lean z członkami naszego 
zespołu oraz określić najbardziej efektywne podejścia. Ten 
zespół wzmacnia nasze najlepsze praktyki, co prowadzi do 
zwiększenia bezpieczeństwa, jakości i wydajności pracy przy 
realizacji projektów. Metody Lean oraz bezpieczeństwo idą 
tu w parze.

Gdy nasz Zespół ds. Najlepszych Praktyk odwiedza 
budowy, udostępnia i wdraża metody, które przyniosły naj-
lepsze rezultaty. Dzielenie się tym, co idzie dobrze na pla-
cu budowy, ma kluczowe znaczenie – buduje impet w ca-
łym przedsiębiorstwie. Poniżej podajemy jasne przykłady 
praktyk Lean, które opracował nasz Zespół ds. Najlepszych 
Praktyk w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy 
na budowach czy obiektach.

 •  Zestawy do układania korytek kablowych. Taki zestaw 
daje gładką powierzchnię, po której porusza się piła 
i zmniejsza liczbę cięć z czterech do dwóch, co czyni 
tę pracę bezpieczniejszą. Posiada wywiercone otwory 
do płyt łączeniowych oraz zawiera wszystkie potrzeb-
ne narzędzia, oszczędzając czas i zmniejszając obawy 
o bezpieczeństwo monterów.

 •  Metodologia Thread-in-place. Ta procedura skupia 
się na jednym członku zespołu bezpiecznie wyko-
nującym pracę. Rezultatem jest mniejsze zmęczenie 
operatora wchodzeniem i schodzeniem z podnośnika 
oraz z wchodzeniem i wychodzeniem z windy, mniej-
szym rozproszeniem uwagi i  większym skoncentro-
waniem na pracy. Stwierdziliśmy, że po zastosowaniu 
tej metody szybkość instalowania zwiększyła się dwu-
krotnie i nie było żadnych wypadków przy pracy.

 •  Wykorzystanie przebijaka do taśm (plecionek) uzie-
miających. W tej metodzie zamiast wiercenia w me-
talu wykorzystuje się przebijak. Wyeliminowana jest 
potrzeba unieruchamiania obrabianego materiału 
oraz skręcania przez użytkownika końcowego. Meto-
da ta nie powoduje powstawania wiórów metalowych. 
To proste narzędzie zwiększa bezpieczeństwo przy 
jednoczesnej poprawie wydajności.

Skupiając się na trójnożnym stołku jakości, wydajności 
i bezpieczeństwa pracy, osiągamy nasz ostateczny cel, jakim 
jest bezpieczne znalezienie lepszej drogi przy wykorzystaniu 
praktyk Lean.

Ian Seuser jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa, 
Jeremy Oliver jest specjalistą ds. rozwoju 

w firmie Interstates Działalność Interstates obejmuje 
między innymi: usługi konsultingowe, produkcję szaf 

sterowniczych oraz elektroenergetycznych stacji modułowych, 
projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych 

oraz integrację systemów.
�
� 

W artykule opisujemy, jak wykorzystując model jakości, produktywności i bezpieczeństwa w postaci 
trójnożnego stołka, możemy bezpiecznie znaleźć lepszy sposób wykorzystywania metod Lean 
w firmie wykonującej prace elektroinstalacyjne.
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Skontaktuj się z doradcą:
Krzysztof Mądro, tel. 533 329 921

kmadro@fatekpolska.pl
Patryk Amrusz, tel. 733 335 529,

pamrusz@fatekpolska.pl
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Jonas Berge, Emerson Automation Solutions

Przedstawiamy wskazówki na temat wyboru bezprzewodowej sieci czujników, która może spełnić 
wymagania dotyczące sterowania procesami technologicznymi, realizowanymi w przemyśle 
przetwórczym.

W 2009 r. NAMUR opracowało serię zaleceń NAMUR 
NE124, które definiują wymagania dotyczące standar-
dów technologii sieci bezprzewodowych, wykorzysty-
wanych technologii i  rozwiązań różnych producen-
tów. Celem tych zaleceń było zapewnienie, że funkcje 

niezbędne dla zrównoważonego wykorzystania surowców będą praktyczne 
w przemyśle przetwórczym.

Prawdopodobnie najważniejszym wymaganiem dotyczącym sieci da-
nych jest jej niezawodność. Chociaż w normie NAMUR NE124 nie wymie-
niono żadnej wartości liczbowej, to niezawodność sieci większa niż 99% jest 
konieczna, aby zapewnić dostępność danych w razie potrzeby. W przypadku 
większości technologii bezprzewodowych nie podaje się wartości współczyn-
nika niezawodności –  prawdopodobnie dlatego, że jest on znacznie niższy 
niż 99%. Zakłady przemysłowe stanowią trudne środowisko dla sieci bez-
przewodowych. Większość technologii bezprzewodowych sieci czujników 
(wireless sensor network, WSN) wykorzystuje topologię gwiazdy z  proto-
kołem komunikacyjnym punkt-punkt (PPP) i  wymaga, aby brama siecio-
wa „wyraźnie widziała” każdy z czujników. W typowym zakładzie przemy-
słowym jest to problematyczne, ponieważ wymaga zainstalowania większej 
liczby bram sieciowych, co zwiększa koszty. Niektóre technologie WSN wy-
korzystują topologię gwiazdy, ale z siecią szkieletową, tworząc wiele podsieci, 
z których każda posiada pośredniczący router szkieletowy. Sieć szkieletowa 
i zasilanie jej urządzeń mogą wymagać zainstalowania w strefie niebezpiecz-
nej, co zwiększa złożoność i koszty projektu.

Częstotliwość odświeżania danych z czujników oraz 
różne technologie WSN
Czujniki bezprzewodowe są najczęściej stosowane w aplikacjach, w których 
czas nie odgrywa kluczowej roli, np. w celu wyeliminowania ręcznego zbie-
rania danych. W takich zastosowaniach wystarczająca jest częstotliwość od-
świeżania danych wynosząca raz na minutę, godzinę lub nawet jeden dzień. 
W innych zastosowaniach może być wymagana częstotliwość odświeżania 
raz na sekundę. Wiele technologii sieci WSN obsługuje częstotliwości od-
świeżania danych, wynoszące raz na minutę lub niższe, co sprawia, że nie 
nadają się one do takich zastosowań.  

Istnieją technologie WSN, które wyglądają na otwarte, licencjonowa-
ne dla kilku producentów, ale są własnością jednej firmy, a nie standardem 
IEEE lub IEC. Wykorzystywanie technologii zastrzeżonych zawsze wiąże się 
z ryzykiem. WirelessHART jest standardem międzynarodowym, opisanym 
w IEC 62591. Standaryzacja drastycznie zmniejsza ryzyko, dlatego inżynie-
rowie zajmujący się oprzyrządowaniem i sterowaniem stosują normy IEC dla 
wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym wykorzystywa-
nych w sieciach sieci WSN.

Użytkownicy muszą także monitorować autodiagnostykę czujników. 
Większość technologii WSN nie posiada wspólnego protokołu aplikacyjnego 
sieci dosyłowych (backhaul networks) dla konfigurowania czujników i prze-

syłania zaawansowanych danych diagnostycznych. W rezultacie czujników 
nie można zintegrować z istniejącym w zakładzie oprogramowaniem do inte-
ligentnego zarządzania urządzeniami (intelligent device management, IDM). 
WirelessHART rozwiązuje ten problem za pomocą protokołu aplikacyjnego 
HART-IP przez sieć Ethernet. Protokół HART-IP jest wykorzystywany w sie-
ciach dosyłowych do przesyłania danych konfiguracji czujników i zaawanso-
wanych danych diagnostycznych do istniejącego w zakładzie oprogramowa-
nia IDM. Protokół HART-IP obsługuje język opisu urządzeń elektronicznych 
tworzących system automatyki (electronic device description language, 
EDDL) oraz technologię integracji urządzeń obiektowych (field device inte-
gration, FDI). Oznacza to, że wszystkie typy czujników WirelessHART mogą 
być zarządzane za pomocą tego samego oprogramowania, używanego do 
obsługi istniejących w zakładzie urządzeń przewodowych. Nawet oprogra-
mowanie IDM, oparte na platformie do obsługi urządzeń obiektowych FDT/
DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), może być używane do za-
rządzania czujnikami WirelessHART.

Narzędzia przenośne
Kilka z istniejących technologii WSN nie obejmuje wspólnej metody konfigu-
racji i kalibracji na stanowisku testowym lub na obiektach. Nawet w przypad-
ku tej samej technologii producenci stosują różne sposoby konfigurowania 
czujników. Zarządzanie różnorodnymi narzędziami przenośnymi w  takim 
niejednorodnym środowisku powoduje opóźnienia. Nie jest wspierany bez-
pośredni interfejs dla przenośnego kalibratora. Niektórych czujników nie 
można skalibrować ani „dostroić” w  celu skorygowania długookresowego 
dryftu. 

Aby osiągnąć pożądane ulepszenia operacyjne, czujniki i aplikacje bez-
przewodowe nie mogą być odizolowanymi „wyspami automatyki” i muszą 
być zintegrowane z istniejącymi systemami sterowania. Ponieważ wiele tech-
nologii WSN nie definiuje standardowego protokołu aplikacyjnego ze wspól-
nym formatem komunikatów lub typami danych, sieciowa brama bezprze-
wodowa nie konwertuje danych pomiarowych z czujników na Modbus lub 
OPC i nie może być łatwo zintegrowana z systemem sterowania. Utrudnia to 
użyteczne wykorzystanie tych danych. Niektóre rozwiązania WSN są prze-
znaczone dla jednego konkretnego przypadku użycia, co może skutkować 
powstaniem wielu systemów heterogenicznych z  wieloma programami do 
monitorowania każdej aplikacji. 

Niektóre technologie WSN przesyłają tylko dane pomiarowe i statusowe 
bez szczegółowej diagnostyki. WirelessHART może zapewnić zaawansowaną 
diagnostykę przekazywaną w trybie żądanie – odpowiedź jako „drugi kanał”, 
nierealizujący przesyłania danych w  czasie rzeczywistym. Dzięki temu za-
awansowana diagnostyka, np. analiza widma drgań, może być wykonywana 
centralnie. 

Jonas Berge, starszy dyrektor ds. technologii stosowanych  
w firmie Emerson Automation Solutions. 

Wybór bezprzewodowej sieci 
czujników dla zakładu przemysłu przetwórczego

Od podstaw
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