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W drodze do REWOLUCJI 5.0 - 
inteligentne fabryki przyszłości
Trwająca obecnie czwarta rewolucja przemysłowa charakteryzuje się automatyzacją i robotyzacją 
procesów przemysłowych, przetwarzaniem oraz wymianą danych, systemami cyberfizycznymi, 
tworzącymi wirtualne kopie świata realnego i podejmującymi zdecentralizowane decyzje do 
sterowania procesami fizycznymi oraz komunikacji z ludźmi.

Automatyzacja i robotyka

Niebezpieczne i uciążliwe dla ludzi wa-
runki pracy, rosnąca konieczność wzro-
stu produkcji, a także wzrost wydatków 
publicznych opieki zdrowotnej związa-
nych ze starzeniem się społeczeństwa, to 
tylko niektóre z problemów społecznych, 
gdzie robotyka i automatyka zaczynają 
być istotne. Zespoły złożone z wielu robo-
tów, działających w ścisłej współpracy z 
ludźmi, mają fundamentalne znaczenie 
dla zastosowań w tych obszarach. Jed-
nocześnie przy ograniczonych zasobach 
finansowych, bez narażania na szwank 
bezpieczeństwa i komfortu pracy, nie jest 
łatwe osiągnięcie maksymalnej synergii 
między zespołami robotów i ludzi.

Precyzja i bezpieczeństwo wykonywa-
nych operacji, a przede wszystkim wzrost 
wydajności, poprawa i stabilizacja ja-
kości, uwolnienie człowieka od ciężkiej 
i monotonnej pracy, działanie w środo-
wisku niebezpiecznym, przenoszenie i 
paletyzacja ciężkich elementów bez na-
rażania człowieka oraz optymalne wy-
korzystanie przestrzeni - to główne zale-
ty robotów i robotyzacji.

Obszar robotyzacji obejmuje:
- analizę możliwości układów automa-
tyzacji i robotyzacji w aspektach tech-
nicznym i ekonomicznym wykonania 
projektu,

Mieczysław Lewicki

R E K L A M A

- dobór najlepszych elementów i podze-
społów, w tym manipulatorów i robotów 
przemysłowych gwarantujących wyso-
ki poziom niezawodności,
- wykonanie i uruchomienie zrobotyzo-
wanych instalacji, np. kompletacji, mon-
tażu, paletyzacji,
- szkolenia pracowników obsługujących, 
- serwis przez fabryczne serwisy robo-
tów przemysłowych.

Podział procesów
Przyjmując manualne operacje w proce-
sach produkcyjnych bez wykorzystania 
maszyn jako POZIOM ZEROWY, procesy 
zautomatyzowane względem grup pro-
cesów, jakie tworzą, można ogólnie po-
dzielić na:
Poziom 1a - ręczno-maszynowy: pracow-
nik uruchamia i zatrzymuje cykl produk-
cyjny oraz ładuje i rozładowuje materiał.
Pozom 1b - ręczno-maszynowy: operacje 
następują przy automatycznym cyklu 
rozpoczęcia i zakończenia cyklu, a pra-
cownik ładuje i rozładowuje materiał.
Poziom 2a - semiautomatyczne procesy 
wspomagane, np.: kompletacja elemen-
tów (komponentów) oraz pakowanie.
Poziom 2b - automatyczne procesy pro-
dukcyjne tylko z nadzorem maszyn, bez 
automatycznego przekazywania mate-
riału pomiędzy gniazdami - wydziałami. 
Poziom 3 - automatyczne procesy pro-
dukcyjne z automatycznym przekazy-
waniem, kompletacją materiału, wyro-
bu i ich pakowaniem: są to zatem procesy 
zautomatyzowane, w których praca czło-
wieka sprowadza się wyłącznie do nad-
zorowania pracy maszyny oraz reagowa-
nia na wskazywane przez nią problemy. 

Zastąpienie pracownika
Wraz ze zwiększaniem się poziomu au-
tomatyzacji w procesie maleje udział 
pracy bezpośredniej pracownika, który 
nadzoruje pracę maszyny oraz wykonu-
je konserwację, czyszczenie i przezbraja-
nie maszyny. 
Robotyzacja to zastępowanie pracy 
ludzkiej na stanowiskach, gdzie wyko-
nywane są powtarzalne i monotonne 
czynności, jak również w warunkach 
niebezpiecznych i uciążliwych dla czło-
wieka. Według danych Międzynarodo-
wej Federacji Robotyki, popyt na roboty 
przemysłowe ma tendencję wzrostową. 
W 2015 na świecie pracowało ponad 1,5 
miliona robotów (około: 30 proc. w Japo-
nii, 16 proc. w Niemczech, 12 proc. w Korei 
Południowej). W ocenie stopnia zroboty-
zowania gospodarki stosuje się wskaźnik 
gęstości robotyzacji określany jako licz-
ba robotów przemysłowych na 10 tysięcy 
pracowników zatrudnionych w przemy-
śle. Średnia światowa gęstość robotyzacji 
wynosi od 15 w Polsce do 350 w Japonii, a 
w Europie średnio około 80.  

Zgodnie z nową dyrektywą ma-
szynową UE 
Dziś procesy przetwarzania i pakowa-
nia produktów osiągają wysoki stopień 
automatyzacji, w którym zużycie ener-
gii, elastyczna produkcja i personaliza-

cja produktów są dobrze ukierunkowane. 
Optymalizacja zarządzania maszyna-
mi w linii pakowania, gospodarki ma-
gazynowej oraz załadunku i transportu 
pozwala na bardziej wydajne wykorzy-
stanie energii podczas tych czynności. 
Fabryczna logistyka w ruchu surowców 
i produktów końcowych do fabrycznego 
magazynu czy hali produkcyjnej odgry-
wa ważną rolę, wpływając na efektyw-
ność produkcji i zużycia energii. Auto-
matyzacja i optymalizacja powinny być 
stosowane do całego łańcucha wytwa-
rzania, by systemy logistyczne były ela-
styczne, a inteligentne systemy produk-
cyjne mogły zmniejszyć ilość odpadów i 
zużycie energii. Wszystkie czynności mu-
szą być wykonywane w bezpieczny spo-
sób, unikając zagrożeń dla materiałów i 
przedmiotów, ale przede wszystkim dla 
pracowników - zgodnie z nową dyrekty-
wą maszynową UE. Biorąc pod uwagę po-
wyższe, powstają poważne ograniczenie 
w produkcji, jak również w pakowaniu i 
transporcie produktów. Dlatego koniecz-
nym staje się zoptymalizowanie rów-
nież tych zakresów prac w fabrykach. 
Uwzględniając trendy przyszłości, rów-
nież w zakresie logistyki, Komisja Euro-
pejska w 7 programie ramowym PAN-
-Robots (Dotacja nr 314193) zainicjowała 
wizję wysoce zautomatyzowanego sys-
temu logistycznego wspierającego przy-
szłe fabryki (również małe i mikro), aby 
osiągnąć maksymalną elastyczność, 
zmniejszyć koszty i zwiększyć efektyw-
ność energetyczną oraz spowodować 
wzrost bezpieczeństwa pracy.

Zagrożenia bezpieczeństwa 
i komunikacji: konieczne 
uniwersalne kody 
programistyczne
Nowe podejście w opracowywaniu kodu 

źródłowego i jego automatycznej trans-
formacji zastosował w projekcie AUTO-
MOBILE, finansowanym ze środków UE, 
zespół zajmujący się rozdrobnieniem 
platform mobilnych i języków progra-
mowania, proponując nowe podejście, 
które upraszcza tworzenie aplikacji do 
wielu urządzeń. Rozwiązanie MDE po-
winno znaleźć zastosowanie w różnych 
branżach, przyczyniając się do znaczące-
go ograniczenia nakładów roboczych i fi-
nansowych związanych z programowa-
niem i bezpieczeństwem. Atak na system 
sterowania w jednym z dużych zakła-
dów przemysłowym w 2010 roku spo-
wodował wzrost zainteresowania bez-
pieczeństwem cybernetycznym tychże 
systemów. W grudniu 2015 r UE wyda-
ła dyrektywę dotycząca bezpieczeństwa 
sieci i informacji oraz wymóg raporto-
wania zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa 
cybernetycznego. Pojawiły się pytania o 
to, jak chronić systemy, jakie rozwiąza-
nia są wdrażane przez innych na rynku 
oraz jaki poziom ochrony jest możliwy 
do osiągnięcia i codziennego utrzyma-
nia. Powstała metoda szybkiego identy-
fikowania oraz docelowego tworzenia 
poziomu zabezpieczeń zakładów prze-
mysłowych przed cyberatakami opar-
ta na normach międzynarodowych. Wy-
korzystuje się w niej tzw. profil zagrożeń 
ze strony potencjalnych atakujących, ele-
menty zarządzania bezpieczeństwem 
oraz charakterystykę systemów DCS/
SCADA. Możliwe stało się mierzenie stop-
nia ochrony cybernetycznej i przepro-
wadzania analizy wyników dla porów-
nania w poszczególnych zakładach oraz 
branżach. Firma Honeywell jako jedna z 
pierwszych korzysta z tej metody od 2011 
roku. Jednocześnie rozpoczęła tworzenie 
repozytorium danych służące do przepro-
wadzania testów zabezpieczeń w zakła-

Automatyczna kontrola jakości EVO i eliminacja wadliwych elementów po ska-
nowaniu wad w linii.                                                                           Fot. Archiwum autora

System DYNMA MAP 1 automatycznego dostarczania i odbioru elementów na 
paletach                                                                                                      Fot. Archiwum autora

Projektowanie mebli dla indywidualnego klienta coraz łatwiejsze 3D Made-
ralia Rierge.                                                                                             Fot. Archiwum autora
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struktura inteligentnego wyposażenia 
mechatronicznego urządzeń może być 
skonfigurowana jako różna, w zależno-
ści od wybranych oprzyrządowań, tak 
by uzyskane właściwości i działania mo-
gły być dostosowywane do potrzeb w 
poszczególnych operacjach. Głównym 
celem projektu jest nowa koncepcja obra-
biarki w pełni konfigurowalnej i adapta-
cyjnej, opartej na urządzeniach mecha-
tronicznych, radzącej sobie z wieloma, 
nawet przeciwstawnymi wymagania-
mi operacji obróbczych. W związku z tym 
zakres operacji obróbczych objętych po-
jedynczym urządzeniem może zostać 
znacznie zwiększony.

Na rozdrożu - MATRIX czy 
rewolucja 5.0?
Czwarta rewolucja zmieniła obraz 
produkcji, w którym mamy zauto-
matyzowane zakłady produkcyjne i 
fabryki pełne ludzi, gdzie ludzie pra-
cują jak maszyny. Wdrożenie indy-
widualizacji wytwarzania w myśl 
idei - jeden produkt jednym zlece-
niem do produkcji, którą umożliwia 
Przemysł 4.0. pozwalając na konku-
rencyjną realizację przyjmowanych 
przez internet zamówień sparame-
tryzowanych przez klienta końco-
wego, pozwala na produkcję seryjną 

w liniach produkcyjnych zindywi-
dualizowanych produktów...
W ocenie Instytutu Badań nad Gospo-
darką Rynkową robotyzacja polskiego 
przemysłu jest warunkiem koniecz-
nym dla podtrzymania dotychczaso-
wego poziomu międzynarodowej kon-
kurencyjności krajowego przemysłu 
i całej gospodarki. Istnieje powszech-
na akceptacja do rozwoju automatyza-
cji w zakładach, jednak tylko nieliczni 
w pełni wykorzystują możliwości, ja-
kie są oferowane w zakresie montażu, 
podawania, przemieszczania, obraca-
nia, odbioru, transportu, automatycz-
nej kompletacji, pakowania i palety-
zacji zamówień (ad vocem KD 5 /2012). 
Piąta rewolucja przemysłowa należy 
do robotów współpracujących -
potwierdza tę tezę dyrektor technicz-
ny Esben Østergaard z firmy Univer-
sal Robots: „ Kolejny krok to powrót 
człowieka do procesu produkcyjnego, 
w którym to procesie ludzie, współ-
pracując z robotami, robią to, co lu-
dzie robią najlepiej, maszynom pozo-
stawiając to, co z kolei maszyny robią 
najlepiej”. Źródło: „Automatyka”
Zainteresowanych tematyką automa-
tyzacji i robotyzacji wytwarzania w 
naszej branży proszę o kontakt z auto-
rem biuro@starting.com.pl

- Odwiedzający tegoroczne stoisko go-
ście targowi chętnie podziwiali oklejar-
kę dostępną w bardzo dobrej cenie. Jest 
to maszyna, która powstała dzięki na-
szemu pomysłowi. Chcieliśmy stworzyć 
urządzenie obrabiające elementy „na go-
towo”. Dużą zaletą maszyny jest zastoso-
wane wstępne frezowanie oraz agregat, 
którego zadaniem jest zarabianie naroży. 
Po obróbce element nie wymaga żadnych 
dodatkowych operacji i prac ręcznych - 
mówi Jerzy Gaudecki, dyrektor sprzedaży 
w firmie KMA MASZYNY. 

11 metrów na minutę
- Ta okleiniarka to doskonałe rozwią-
zanie dla małych i średnich firm. Ma-
szyna pracuje na posuwie 11 metrów 
na minutę. Na rynku ten model jest już 
dostępny dwa lata i cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. W trakcie 
targów o maszynę pytali głównie od-
biorcy z Polski, chociaż w sobotę sprze-
daliśmy jeden egzemplarz do Irlandii. 
Ten model kierujemy również za gra-
nicę, m.in. do Anglii, aczkolwiek obec-
nie Polska jest głównym rynkiem zby-
tu tej okleiniarki, gdzie sprzedaliśmy 
już 86 sztuk. Ogromnym walorem te-
go modelu jest cena. Konkurencyj-
ne maszyny potrafią być nawet o 50 
proc. droższe - informuje Jerzy Gau-
decki. Najczęściej sprzedajemy KZM 
6 RTF w komplecie z piłą formatową 
oraz wiertarką wielowrzecionową. 
Ten komplet, dostępny dla klientów w 
cenie poniżej 100 tysięcy złoty, to nasz 
strzał w dziesiątkę. Maszyna adreso-

Najpopularniejsza okleiniarka z zarabianiem naroży

Na stoisku KMA MASZYNY w trakcie targów DremaSilesia można było obejrzeć interesujący model okleiniarki z zarabianiem 
naroży STOMANA KZM 6 RTF, którego konkurenci mogą mieć większą cenę nawet o 50 proc. Potwierdzeniem bardzo dużego za-
interesowania maszyną była transakcja zakupowa przeprowadzona w trakcie pierwszego dnia targów przez kupca z Irlandii.  

KMA MASZYNY na targach DremaSilesia

Alicja Bagnucka-Rief

dach przemysłowych.
Stosunkowo niedawno wprowadzono 
wiele mechatronicznych rozwiązań, któ-
re wykorzystują włączenia urządzeń ak-
tywnych i określonego zakresu „inteli-
gencji” do konstrukcji mechanicznych. 
Pozwoliło to uwarunkować zwiększo-

ne osiągi dla podstawowych struktur 
mechanicznych obrabiarek. Jeden z pro-
jektów działania programów UE „CHA-
MELEON” proponuje nowe podejście w 
wykorzystaniu aktywnych inteligent-
nych urządzeń zintegrowanych w obra-
biarkach. Jego istotą jest wyposażenie 

obrabiarek i różnych aktywnych inteli-
gentnych urządzeń, które mogłyby być 
aktywowane i parametryzowane w ce-
lu zmiany ogólnej konfiguracji parame-
trów. W ten sposób urządzenie będzie 
szybko skonfigurowane do obróbki do-
celowej. W wyniku takiego podejścia 

wana jest stolarzom ceniącym jakość 
europejskich producentów i pozwala-

jąca na bezawaryjną pracę przez lata - 
dodaje dyrektor sprzedaży.

Robot wieloramienny do kosmetyki drzwi i ele-
mentów meblowych.             Fot. Archiwum autora

Robot z zespołem bezssawkowego chwytaka drzwi lakierowanych.       
                                                                                                                          Fot. Archiwum autora

Automatyczna prasa montażowa w semiautomatycznej linii montażu mebli.                                                                      Fot. Archiwum autora
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Dużą zaletą maszyny jest zastosowane wstępne frezowanie oraz agregat, którego 
zadaniem jest zarabianie naroży.                                                                Fot. Alicja Bagnucka-Rief
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