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Przemysł 4.0 - wprowadzenie

• Obecnie cały świat pracuje nad poprawą

wydajności i efektywności produkcji przemysłowej

na drodze integracji produkcji z technologiami

teleinformatycznymi.

• Głównym zadaniem tej integracji jest czerpanie

korzyści z bezprecedensowego postępu

w dziedzinie technologii teleinformatycznej, która

przyczynia się do osiągania poprawy efektywności

w wykorzystaniu energii i zasobów w procesach

produkcyjnych zakładów przemysłowych.
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Przemysł 4.0 – IV rewolucja przemysłowa

Świat był wcześniej świadkiem trzech głównych rewolucji

przemysłowych:

- I rewolucją przemysłową było wprowadzenie mechanicznych

urządzeń produkcyjnych, co doprowadziło do poprawy

efektywności. Miało to miejsce w drugiej połowie 18. wieku

i było nasilone w całym 19. wieku,

- od 1870 roku wystąpiła II rewolucja i była ona związana

z pojawieniem się energii elektrycznej i produkcji masowej,

- natomiast III „tzw. cyfrowa” , datowana około 1970 roku, kiedy

to zaawansowana elektronika i technologie informatyczne

rozwinęły dalej automatyzację procesów produkcyjnych.
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Przemysł 4.0 – IV rewolucja przemysłowa

Określenie IV rewolucji przemysłowej

"Przemysł 4.0" stało się powszechnie znane

w 2011 roku, kiedy to stowarzyszenie złożone

z przedstawicieli biznesu, polityki i nauki

zaczęło promować ideę „Industrie 4.0” jako

podejście do wzmocnienia konkurencyjności

niemieckiego przemysłu wytwórczego.
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Przemysł 4.0 - definicja

Przemysł 4.0 to wspólne określenie dla

technologii i koncepcji organizacji łańcucha

wartości.

W ramach, modułowej struktury inteligentnych

fabryk Przemysłu 4.0, cyberfizyczne systemy

monitorują procesy fizyczne, tworząc wirtualną

kopię świata fizycznego oraz wykonują

zdecentralizowane decyzje.
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Przemysł 4.0 - definicja

Przez internet przedmiotów (IoT), w czasie

rzeczywistym, cyberfizyczne systemy (CPS)

mogą komunikować się i współpracować ze

sobą oraz z ludźmi.

Natomiast za pośrednictwem internetu usług

(IoS), obie usługi organizacyjne i wewnętrzne

poprzeczne są dostępne i wykorzystywane

przez uczestników łańcucha wartości.
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Przemysł 4.0 – opis koncepcji 

Koncepcja Przemysł 4.0 opisuje:

• organizację procesów produkcyjnych opartych na technologii

i urządzeniach autonomicznie komunikujących się ze sobą

wzdłuż łańcucha wartości,

• model "inteligentnej" fabryki przyszłości, gdzie są systemy

komputerowe oparte na monitorowaniu procesów fizycznych,

tworzące wirtualną kopię fizycznego świata i wykonujące

zdecentralizowane decyzje w oparciu o mechanizmy

samoorganizacji,

• zwiększoną cyfryzację przemysłu wytwórczego, gdzie obiekty

fizyczne są zintegrowane w sieci informacji, pozwalając tym

samym na decentralizację produkcji i czas rzeczywisty

adaptować w przyszłości.
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Przemysł 4.0- ewentualne zyski

Mimo złożoności Przemysłu 4.0 system rozwija się,

a jego korzyści są ogromne, niektóre z nich to:

- zwiększenie elastyczności: nowe procedury

produkcyjne są bardziej uporządkowane i dynamiczne;

mogą bardziej elastycznie reagować na zmiany popytu

lub awarii w łańcuchu wartości, które występują

w krótkim czasie,
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Przemysł 4.0- ewentualne zyski - cd

Mimo złożoności Przemysłu 4.0 system rozwija się,

a jego korzyści są ogromne, niektóre z nich to:

- zmniejszenie czasu realizacji: bezproblemowe

zbieranie danych pozwala na szybkie wykorzystanie

danych produkcyjnych istotnych dla najbliższej

przyszłości podejmowania decyzji, niezależnie od

lokalizacji,
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Przemysł 4.0- ewentualne zyski - cd

Mimo złożoności Przemysłu 4.0 system rozwija się,

a jego korzyści są ogromne, niektóre z nich to:

- dostosowanie do małych serii: Przemysł 4.0

umożliwia wprowadzenie indywidualnych kryteriów

specyficznych dla klienta w zakresie projektowania,

konfiguracji, zamawianie, planowania, produkcji

i eksploatacji, a także umożliwiające modyfikacje,

które mają być wykonane w krótkim czasie,
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Przemysł 4.0 - ewentualne zyski - cd

Mimo złożoności Przemysłu 4.0 system rozwija się, a jego

korzyści są ogromne, niektóre z nich to:

- zredukowanie kosztów: firmy, które optymalizują swoje

łańcuchy wartości i zwiększenie ich automatyzacji

produkcji, tym samym mogą zmniejszyć swój koszt

zaangażowanego kapitału. Firmy mogą obniżyć koszty

energii poprzez inteligentne sterowanie ich obiektami

technicznymi zakładu.

Firmy z wysokimi zautomatyzowanymi procesami

produkcyjnymi często wymagają zmniejszenia liczby

pracowników o niskich kwalifikacjach, dzięki czemu

zmniejszają się im koszty osobowe.
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Przemysł 4.0- Inteligentne Fabryki

W skład Inteligentnej Fabryki wchodzą następujące

bloki systemowe - cd:

1.Nowoczesne systemy wytwarzania - elastyczne

systemy umożliwiające produkcję różnorodną

i spersonalizowaną dla klienta,

2. Chmury danych – struktury obliczeniowe i dyski

sieciowe pozwalające na zarządzanie danymi

w każdym miejscu i o każdej porze,

3. Cyber-bezpieczeństwo – środki bezpieczeństwa

i metodyka projektowania systemów,

zabezpieczające przed atakami cyber-przestępców,
20



Przemysł 4.0- Inteligentne Fabryki - cd

W skład Inteligentnej Fabryki wchodzą następujące

bloki systemowe - cd:

4. Systemy cyberfizyczne – systemy mechatroniczne

i informatyczne wyposażone w globalną łączność,

5. Inteligentne produkty – produkty wyposażone

w układy do monitorowania własnego stanu oraz

interakcji z otoczeniem,

6. Analiza danych z produkcji – zaawansowane

oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych,
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Przemysł 4.0- Inteligentne Fabryki - cd

W skład Inteligentnej Fabryki wchodzą następujące

bloki systemowe - cd:

7. Nowoczesne Utrzymanie Ruchu – narzędzia

wspierające utrzymanie ruchu i działania

prewencyjne w parku maszynowym:

- algorytmy przewidujące awarie,

- zdalne systemy wsparcia,

- systemy zarządzające utrzymaniem ruchu

(CMMS, EAM),

- integracja z maszynami,
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Przemysł 4.0- Inteligentne Fabryki - cd
W skład Inteligentnej Fabryki wchodzą następujące bloki

systemowe - cd:

8. Inteligentne czujniki – wyposażone we własne układy

przetwarzające mierzoną wielkość, przystosowane do

tworzenia wielkich, bezprzewodowych sieci czujników:

- czujniki zintegrowane z maszynami oraz bezprzewodowy

transfer danych,

9. Mobilne interfejsy – wielofunkcyjne wyposażenie

zwiększające mobilność pracowników produkcji i służb

utrzymania ruchu:

- systemy zarządzające utrzymaniem ruchu (CMMS,

EAM),

- wsparcie dla Rozszerzonej Rzeczywistości,
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Przemysł 4.0- Inteligentne Fabryki- cd
W skład Inteligentnej Fabryki wchodzą następujące bloki

systemowe:

10. Autonomiczne pojazdy – mobilne roboty kołowe

stosowane do celów transportu obiektów w obrębie zakładu,

11. Robotyzacja – elastyczne, zrobotyzowane gniazda

produkcyjne, systemy „inteligentne”,

12. Wytwarzanie addytywne – technologie drukowania 3D

i szybkiego prototypowania,

13. Nowoczesne materiały – nowoczesne struktury

materiałów:

- nanomateriały,

- materiały inteligentne,

- zintegrowana, obliczeniowa inżynieria materiałowa.
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Eksploatacja maszyn

 Eksploatacja maszyn to zestaw działań , procesów oraz

zjawisk związanych z wykorzystaniem przez człowieka

obiektów technicznych.

 Miejsce człowieka w procesie eksploatacji jest

szczególne. Aktywność człowieka objawia się bowiem

zamawianiem urządzenia, jego projektowaniem,

wykonaniem, użytkowaniem oraz obsługiwaniem.

 W fazie eksploatacji obiekt techniczny wykonuje

zadania, do których został zaprojektowany oraz

wytworzony.
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Eksploatacja maszyn
 Eksploatowane maszyny zmieniają swoje właściwości,

w całym okresie ich istnienia, samorzutnie lub wskutek

zewnętrznych oddziaływań.

 Użytkownik maszyn musi mieć możliwość oceny skali

zachodzących zmian, aby mógł podjąć racjonalną

decyzję co do dalszej ich eksploatacji. Rozwiązaniem

tego problemu staje się możliwe, jeżeli określi się stan

obiektu technicznego maszyny. Stan ten informuje Nas

o obecnych wartościach cech danej maszyny.
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Eksploatacja maszyn

W procesie eksploatacji maszyn wydzielić można cztery

rodzaje działań:

 użytkowanie - wykorzystywanie obiektu

technicznego zgodnie z jego przeznaczeniem

i właściwościami funkcjonalnymi,

 obsługiwanie - utrzymywanie obiektu w stanie

zdatności oraz przywracanie obiektowi technicznemu

wymaganych właściwości funkcjonalnych dzięki

wykonaniu następujących działań: przeglądów,

regulacji, konserwacji, napraw i remontów,
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Eksploatacja maszyn

W procesie eksploatacji maszyn wydzielić można cztery

rodzaje działań - cd:

 zasilanie (zaopatrzenia) - czyli czynności związane

z dostarczaniem do obiektu technicznego materiałów

(masy), energii oraz informacji (sterowanie

numeryczne),

 zarządzanie – obejmujące procesy planistyczno -

decyzyjne oraz planistyczno -sprawozdawcze.
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Eksploatacja maszyn
W systemie eksploatacji maszyn podsystemy użytkowania

i obsługiwań technicznych wymagają szczególnej uwagi ze strony

ich Użytkowników.

 W podsystemie użytkowania powinny się znaleźć tylko

maszyny zdatne, które są wykorzystywane intensywnie lub

wyczekująco, czyli wówczas kiedy trwa ich postój na

zapotrzebowanie do użycia.

 Podsystem obsługiwań technicznych obejmuje grupę maszyn,

będących w stanie niezdatności. Cechą charakterystyczną tego

podsystemu jest likwidacja powstałej niezdatności maszyn lub

zrealizowanie niezbędnych koniecznych czynności

obsługowych wskazanych przez ich wytwórcę. 29



Eksploatacja maszyn
 Podczas wykonywania oceny stanu maszyny mówimy

o dwóch stanach: stanie technicznym i stanie

eksploatacyjnym.

 Stan techniczny maszyny zmienia się w sposób

ciągły, co skutkuje istnieniem nieskończenie wielu

stanów.

 W praktyce eksploatacyjnej najważniejsze są dwa

stany:

- stan zdatności,

- stan niezdatności.
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Spośród wielu istniejących strategii eksploatacji

maszyn najbardziej popularyzowana jest strategia

wsparta na niezawodności, będąca mieszaniną

działań reaktywnych, prewencyjnych, predykcyjnych

i proaktywnych. Przy czym główną rolę odgrywają te

dwie ostatnio wymienione.

Eksploatacja maszyn
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Strategia predykcyjna i proaktywna mają na celu

zapobieganie występowaniu i powtarzaniu się

uszkodzeń lub problemów eksploatacyjnych

w przyszłości.

Strategia predykcyjna bazuje głównie na

diagnostyce maszyn oraz procesów, które dostarczają

niezbędnych informacji do przeciwdziałaniu

powstawaniu nieprzewidzianych awarii i przestojów.

Eksploatacja maszyn
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Eksploatacja maszyn

Strategia systemu eksploatacji będzie miała

znamiona strategii optymalnie funkcjonującej,

jeżeli uwzględni się w niej planowe konserwacje

oraz naprawy maszyn (planowe lub

diagnostycznie uzasadnione).
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Eksploatacja maszyn

Obecnie najczęściej spotykaną w zakładach

produkcyjnych jest pochodna strategia

utrzymania ruchu czyli strategia mieszana.

Polega ona na wyposażeniu systemów

eksploatacyjnych, realizujących strategię

prewencyjną (według ilości wykonanej pracy),

w podsystemy diagnostyczne oraz

wprowadzenie działań proaktywnych

wspierających eksploatację maszyn.
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Efekty stosowania diagnostyki technicznej w eksploatacji maszyn

są wielorakie i można je podzielić na trzy kategorie:

1. Podwyższenie bezpieczeństwa:

a) zmniejszenie liczby wypadków,

b) zmniejszenie zagrożenia zdrowia personelu przez hałas i drgania,

2. Podwyższenie efektywności i wydajności produkcji:

a) zwiększona dyspozycyjność urządzeń:

-dłuższy czas eksploatacji,

-krótszy czas remontu,

b) zwiększona wydajność produkcji,

3. Podwyższenie jakości produkcji - lepsza jakość wyrobów

i usług.
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Propozycja algorytmu postępowania

49

Zakłady produkcyjne wdrażające koncepcję Przemysłu

4.0 są zmuszone do posiadania rzetelnej i najbardziej

aktualnej informacji o stanie wszystkich zasobów,

w tym szczególnie wiedzę o obecnym stanie zdatności

technicznej maszyn w zakładzie.

W tym celu zakład musi posiadać system

informatyczny, który zarządza procesem

technologicznym i może komunikować się poprzez sieć

informatyczną z uprawnionymi uczestnikami.



Propozycja algorytmu postępowania
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Koncepcja ta zakłada, że używany w zakładzie

system eksploatacji maszyn, skutecznie zapewni im

wysoką niezawodność i tym samym, nie będzie

istotnych odstępstw od zakładanych

harmonogramów produkcji.

Na podstawie danych archiwalnych, zakłady muszą

opracować rzetelne kluczowe wskaźniki (KPI),

które na bieżąco określą kondycję eksploatowanych

maszyn i potwierdzą gotowość zakładu do

przyjmowania zamówień do klientów.



Propozycja algorytmu postępowania
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Należy przypuszczać, że wielkość produkcji zakładu

będzie dynamicznie podążać w rytm zmian zamówień

klientów.

Nową cechą zakładów będzie ich elastyczność

w zakresie obciążalności maszyn. Stąd istotne jest

określenie maksymalnych wartości obciążenia

maszyn, które są zgodne z dokumentacją techniczną

ich wytworzenia. Nadmierne przeciążanie maszyn

produkcyjnych może skutkować obniżeniem ich

niezawodności oraz pogorszeniem poziomu jakości

wyrobów, a także nagłemu wzrostowi kosztów działu

utrzymania ruchu i zwiększonemu zużyciu mediów.



Propozycja algorytmu postępowania 

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu eksploatacji

maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

1. Zbieranie danych w celu opracowania reprezentatywnych kluczowych

wskaźników zakładu KPI (Key Performance Indicators):

- realizacja planu produkcyjnego,

- poziom jakości produkowanych wyrobów,

- liczba awarii maszyn z wpływem na przerwę w produkcji,

- liczba godzin awarii maszyn z wpływem na przerwę w produkcji,

- koszt utrzymania ruchu na jednostkowy wyrób.

2. Analiza zaistniałych awarii maszyn z podziałem na :

- datę i czas wystąpienia,

- lokalizację (opis uszkodzonej części maszyny)

- zmianowość (także dni wolne i robocze),

- charakter wykonanej naprawy (elektryczna lub mechaniczna). 52



Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu eksploatacji

maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

3. Analiza wpływu konkretnej awarii maszyny na obniżenie poziomu

jakości danego wyrobu – z podziałem na działy zakładu.

4. Opracowanie schematu przepływu materiałów przez zakład, w celu

wyznaczenia:

- układów szeregowych i równoległych maszyn,

- czasu koniecznej liczby godzin pracy maszyn na jedną partię wyrobu,

- miejsc dublowania maszyn czyli tzw. aktywny zapas,

- rzeczywistej wydajności maszyn,

- miejsc nadających rytm przepływu materiałów przez cały proces

technologiczny zakładu, czyli tzw. wąskie gardło.

5. Zestawienie zrealizowanych działań prewencyjnych oraz korygujących

po zaistniałych awariach maszyn zakładu, z podziałem na działy.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu eksploatacji

maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

6. Zestawienie szczegółowych działań systemu eksploatacji każdej

maszyny z podziałem na wykonanie czynności:

- zgodnych z resursem pracy,

- prewencyjnych - przeglądy okresowe,

- diagnostycznych ciągłych lub okresowych (termowizja, wibrodiagnostyka,

badanie jakości olejów przekładniowych),

- diagnostycznych programowych.

7. Opracowanie wskaźników TPM dla poszczególnych istotnych działów

lub grup maszyn:

- wskaźniki wykorzystania,

- wskaźniki dostępności,

- wskaźniki jakości,

- wskaźniki OEE.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu

eksploatacji maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

8. Wyposażenie istotnych maszyn w czujniki elektroniczne

typu IO-Link, które zostaną wpięte do sieci informatycznej

i umożliwią one przesyłanie oraz odbieranie informacji w obu

kierunkach (do i od czujnika). Funkcja IO-Link pozwala także

na zmianę nastaw czujnika z poziomu programisty, bez

konieczności wejścia człowieka w strefę produkcji.

Czujniki tego typu pozwolą na diagnozowanie stanu

technicznego maszyn oraz diagnozę realizowanego procesu

technologicznego.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu

eksploatacji maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

9. Montaż przekształtników częstotliwości w maszynach, które są

pracują przy dużej zmienności prędkości. Urządzenia te w sposób

płynny regulują obciążalność maszyny oraz bardzo

wszechstronnie zabezpieczają silnik elektryczny przed

nadmiernym przeciążeniem. Ponadto w przypadku drobnej utraty

sprawności jest możliwa korekta w dół nastaw częstotliwości bez

utraty jakości produkowanego wyrobu. Taka delikatna zmiana

nastaw obrotów co prawda wydłuży w czasie proces

technologiczny, lecz w zamian nie spowoduje drastycznych

uszkodzeń. Umożliwi to naprawę maszyn w krótszym czasie oraz

z mniejszym nakładem poniesionych kosztów.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego systemu

eksploatacji maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

10. Przegląd stosowanego systemu eksploatacji maszyn pod kątem

skuteczności w podnoszeniu ich niezawodności.

W razie konieczności należy wprowadzić zmiany organizacyjne oraz

systemowe, a także sprzętowe. W szczególnych przypadkach

rozważyć zakup nowych maszyn, jeżeli na dzisiaj ich wydajność nie

zaspakaja w pełni zapotrzebowania produkcji lub kiedy zależy nam

na dublowaniu strategicznych maszyn.

Działania takie pozwolą na uzyskanie redukcji kosztów

materiałowych oraz płacowych służb utrzymania ruchu.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego

systemu eksploatacji maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

11. Zbudowanie lub zmodernizowanie sieci

informatycznej dla sterowania procesem

produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn

o istotnym znaczeniu dla tempa i jakości produkcji.

Rozważenie zakupu robotów przemysłowych, które mogą

skutecznie podnieść efektywność produkcji i nie narażać

personelu na przebywanie w warunkach szkodliwych dla

ich zdrowia.
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Propozycja algorytmu postępowania - cd

Tok postępowania w celu przystosowania istniejącego

systemu eksploatacji maszyn do potrzeb Przemysłu 4.0:

12. Budowa algorytmów przydatnych do uruchamiania

i nadzorowania przebiegu procesu produkcyjnego,

z uwzględnieniem możliwych dostępnych informacji

diagnostycznych o stanie maszyn oraz o samym procesie

technologicznym.

Algorytmy zapewnią wysoką powtarzalność przebiegu

procesu technologicznego i tym samym bardzo szybko

ujawnią braki w ich konstruowaniu.

Rola człowieka sprowadza się więc do pisania

algorytmów oraz tworzenia procedur dla działań

korygujących. 59



Informacje o zakładzie

 Słodownia - zakład produkcyjny branży

słodowniczej (ok. 110 tys. ton rocznie), który

przygotowuje jeden z podstawowych czynników

decydujących o jakości piwa - słód jęczmienny.

 Słodem browarnianym nazywamy skiełkowane

ziarno jęczmienne, wysuszone i pozbawione

kiełków (korzonków występujących na zewnątrz

ziarna).
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Informacje o zakładzie

 Jęczmień, produkt wyjściowy do produkcji słodu jest

wytworem natury i podlega prawom przyrody.

 W procesie produkcyjnym słodu ziarno jęczmienia

w zależności od pory roku różnie reaguje na namaczanie,

kiełkowanie i późniejsze suszenie.

 Zadaniem technologa jest jednak takie prowadzenie procesów,

aby uzyskiwać słód jęczmienny o wymaganym stałym

poziomie jakości w ciągu całego roku.

 Poziom jakości słodu trzeba uzyskać za pierwszym razem.

Nie można go poprawić żadnym innym późniejszym

procesem technologicznym.
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Informacje o zakładzie

 Opracowano algorytm, który głównie w oparciu o istniejący stan

elementów maszyn będących w ruchu, zapewnia planowaną

eksploatację maszyn uwarunkowaną wydajnością słodowni.

 Algorytm decyzyjny umożliwia personelowi działu produkcji

podejmowanie stosownej nastawy parametrów technologicznych

podczas realizacji procesu technologicznego.

 Diagnostyka techniczna maszyn daje odpowiedź na pytanie:

czy stan zdatności technicznej maszyn jest wystarczający,

aby uruchomić kolejną partię produkcyjną?
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Lp.

Kampania 

produkcyjna

Liczba 

interwencji w 

dni wolne[szt.]

Czas trwania 

interwencji w dni 

wolne [h]

Zgodność 

jakościowa grzęd 

produkcyjnych [%]

Realizacja planu 

produkcji [%]

1 2011 / 2012 142 233 98 102

2 2012 / 2013 109 139 99 105

3 2013 / 2014 105 97 100 106

4 2014 / 2015 53 73 99 104

5 2015 / 2016 32 48 100 97

6 2016 / 2017 22 34 99 109

Tablica 1. Wykaz rocznych wskaźników zakładu w latach 2011 - 2017

Źródło: badania własne
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Lp.

Kampania 

produkcyjna Liczba awarii [szt.] Liczba godzin trwania awarii [h]

1 2011-2012 295 419,5

2 2012-2013 145 220

3 2013-2014 110 140

4 2014-2015 47 70,5

5 2015-2016 41 74,5

6 2016-2017 44 85

Źródło: badania własne

Tablica 2. Wykaz rocznej liczby awarii zakładu oraz ich czasu trwania zaobserwowane w 

latach 2011 - 2017
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Lp. Nazwa grupy lokalizacji awarii

Liczba awarii

[szt.]

Liczba godzin

awarii [h]

1 Zamaczalnia 55 112,5

2 Skrzynie Saladina 184 295

3 Suszarnia 421 568

4 Pozostałe działy 22 34

Razem 682 1009,5

Tablica 3. Wykaz liczby awarii i ich czasu trwania dla maszyn całego zakładu w

zależności od ich lokalizacji z lat 2011-2017

Źródło: badania własne
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Rys. 1.  Wykaz rocznych liczb godzin awarii maszyn suszarni z wpływem na przerwę w produkcji 

z badań w latach 2011 – 2017

Źródło: badania własne
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Wnioski i podsumowanie

Zapewnienie poprawności realizacji procesu

technologicznego produkcji, a tym samym

zapewnienie bezpieczeństwa maszyn,

zagwarantowane jest poprzez:

- racjonalną organizację systemu utrzymania

zdatności technicznej maszyn,

- oraz sterowanie procesem technologicznym.
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Koncepcja „Przemysłu 4.0” ma istotny wpływ na

współczesne systemy organizacji służb utrzymania

ruchu. Z jednej strony wzrastają wymagania co do

niezawodności maszyn, natomiast z drugiej strony

cyfryzacja umożliwi informację zwrotną o stanie

zdatności technicznej eksploatowanych maszyn.

Inteligentne Fabryki będą intensywnie wykorzystywać

diagnostykę programową i tym samym zapewnią

zakładaną efektywność ekonomiczną produkcji.

Wnioski i podsumowanie
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Dziękuję Państwu za uwagę
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