Przemysł 4.0
Kwalifikacje dla przemysłu przyszłości

Przemysł 4.0 – przyszłość produkcji
Jakie zmiany czekają przemysł?

Odpowiedź na to pytanie leży w nowych sposobach w których ludzie, maszyny oraz informacje
mogą ze sobą oddziaływać. Przemysł 4.0 łączy w sobie rzeczywisty świat produkcji z wirtualnym
światem informacji i technologii komunikacyjnej; dlatego tradycyjne procesy przemysłowe są
uzupełniane i optymalizowane przez świat cyfrowy. Tworzy to podstawy dla seryjnej produkcji
zindywidualizowanych produktów o wysokim standardzie jakości.

W celu wprowadzenia Przemysłu 4.0 do firmy , szkolenie oraz kwalifikacje wykwalifikowanych
pracowników muszą zostać zaadaptowane do nowych wymogów tego interdyscyplinarnego
podejścia. Dla przykładu, serwisanci nie tylko potrzebują praktycznego mechatronicznego
doświadczenia, ale również wierdzy na temat infrastruktury informatycznej, tak aby byli w stanie
pracować na odpowiednio wysokim poziomie w celu naprawy przestojów maszyn, tak szybko jak
to możliwe.

Przemysł 4.0 oznacza, że zadania, które mają zostać przeprowadzone stają się bardziej
wymagające, zarówno pod względem technologicznym jak i organizacyjnym. Interdyscyplinarne
kompetencje wzrastają na znaczeniu dlatego jest niezbędne, aby zaadaptować umiejętności
i możliwości, które są uczone dla różnych zawodów. W miarę jak granice pomiędzy różnymi
poziomiami funkcjonalności stają się bardziej płynne, potrzeba adaptacji wpływa na wszystkie
zawody techniczne.

„Ludzie będą integralną i nieodzowną częścią świata produkcji przyszłości.
Festo Didactic przeprowadza badania nad rozwiązaniami w których ludzie uczą
się jak współdziałać bezpośrednio z technologią. W taki sposób jak dwoje ludzi
może pracować ze sobą razem dzisiaj, musi być możliwe by przyszłości ludzie
mogli współpracować razem z maszynami.”
Dr. Eberhard Veit
Prezes Zarządu, Festo AG & Co. KG, Członek Zarządu Platformy Przesmysłu 4.0

.
Z przemysłu dla przemysłu

Dzięki przemysłowym korzeniom Festo Didactic w automatyce, możemy jako twój partner,
poruszyć dwie potrzeby w jednym: z jednej strony, pracujemy bardzo ściśle z przemysłem
i znamy jego potrzeby, które wcielamy bezpośrednio w nasze materiały
szkoleniowe. Z drugiej, jesteśmy częścią wielu komitetów Przemysłu 4.0 takich jak
SmartFactory-KL oraz Platformy Przemsyłu 4.0. Jesteśmy zatem zdolni do odgrywania
aktywnego udziału w kreowaniu tego projektu i integracji najnowszych trendów w naszych
systemach nauczania.
Modułowe wejście do śwata kwalifikacji
W celu ułatwienia pozytywnych zmian w świecie szkoleń dla przemysłu, oferujemy tobie
produkty na kilku poziomach, od indywidualnych stanowisk pracy do kompletnej fabryki
szkoleniowej. Pozwoli ci to, w zależności od materiału edukacyjnego, który wybierzesz,
przedstawić różne aspekty Przemysłu 4.0 w jasny i praktyczny sposób. Odkąd obszary
nauki oraz potrzeby się stale zmieniają, nasze produkty stały się modułowe i mogą zostać
zaadaptowane oraz rozwijane dalej, w każdym momencie, w celu odpowiedzi na twoje
indywidualne wymagania
Wsparcie dla nauczania
Wspieramy cię z istotnymi dla przemysłu seminariami, warsztatami i programami
edukacyjnymi w celu zapewnienia, że posiadasz bieżące informacje w każdym momencie.
Pozwoli to uczyć się tobie nt. Projektu Przemysłu 4.0 w jego wszystkich zróżnicowanych
aspektach. Oferujemy naszym klientom forum Przemysłu 4.0, abyś mógł wymienić swoje
spostrzeżenia z innymi uczestnikami forum nt. bieżących kwestii, ideii oraz materiałów
dydaktycznych. Jako dodatek do twoich zajęć, praktykanci mogą korzystać z naszych
kursów internetowych w celu zwiększenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu tematów.
Jeśli istnieją jakieś szczególne problemy nasi doradcy z działu Training&Consulting będą
szczęśliwi, aby pomóc ci je rozwiązać.
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Projekt stanowiska Przesmysłu 4.0
Krok po kroku w stronę fabryki przyszłości

Bazując na naszych klasycznych materiałach szkoleniowych dla mechatroniki, technologii
sterowania oraz automatyki, uniwersalana platforma nauczania MPS® Pallet Transfer System
może zostać rozszerzona krok po kroku w ramach projektów praktycznych, w celu utworzenia
pełnoprawnego komponentu Przemysłu 4.0 ze wszystkimi jego praktycznymi tematami.

Dodatkowe wyposażenie Systemu Transferu Palet
Obsługa stacji: Moduł rozszerzony o system transferu palet
ze stoperem

Moduł
Podstawy Technik Sterowania: Indywidualne moduły z łatwym do
zrozumienia stopniem złożoności

Niektóre z możliwych projektów:

Niektóre z możliwych projektów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizowanie systemów mechatronicznych
Generowanie listy części
Generowanie listy We/Wy
Generowanie diagramów funkcyjnych
Konstruowanie projektów PLC
Testy funkcjonalne
Generowanie sekwencji
Uruchomienie

Part No.: D40001
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Wszystkie tematy poziomu modułu podstawowego, plus:
• Binarna identyfikacja palet
• Identyfikacja palet za pomocą RFID (Radio Frequency Identification)
• Praca z interfejsem człowiek/maszyna
• Monitorowanie warunków
• Programowanie wyboru trybu pracy
• I/O sterowanie silnkiem prądu stałego przenośnika taśmowego
• Sterowanie przenośnika taśmowego prądu przemiennego za
pomocą falownika
• Szybka konwersja modułów i technik napędowych
• Praca z modułami danych, struktur i modeli
Part No.: D40002

Brama CPS
Brama CPS jest inteligentnym stoperem palet wyposażonym w zdolny do
pracy w sieci internetowej sterownik IEC61131 oraz sensor RFID – wynik
badań Festo w ramach Przemysłu 4.0.

Dodatkowe wyposażenie poziomu Plug & Produce
Wprowadzenie do Inteligentnej Fabryki (Smart Factory):
Plug & produce jest oparty na Systemie Transferu CPS

Dodatkowe wyposażenie poziomu CPS
Rozszerzanie klasycznych tematów szkoleń:
Inteligentna Brama CPS (Cyber-Physical System)

Niektóre z możliwych projektów:

Niektóre z możliwych projektów:
Wszystkie tematy poziomu Systemu Transferu Palet, plus:
• Konwersja ze stoperu do Bramy CPS
• Analizowanie, testowanie funkcjonalne i uruchomienie Bramy CPS
• Uruchomienie interfejsów TCP/IP i OPC-UA
• Uruchomienie serwera WWW
• Sterowanie We/Wy przenośnika taśmowego prądu stałego za
pomocą Bramy CPS
• Sterowanie po magistrali dla przenośnika taśmowego prądu
stałego za pomocą Bramy CPS
• Programowanie Bramy CPS
• Ustanowienie komunikacji TCP / IP między Bramą CPS, a PLC
• Parametryzowanie Bramy CPS Gate przy użyciu NFC

Wszystkie tematyu poziomu CPS Transfer System, plus:
• Uruchomienie modułu inteligentnego
• HMI (Human Machine Interface) oparte na webserver/pad
• Definiowanie interfejsu funkcji SOA (Service Oriented Architecture)
• Implementacja interfejsu funkcji
• Uruchomienie czytnika NFC
• Implementowanie modułu identyfikacji plug & produce
• Programowanie obiektowe
• Zarządzanie sterownikami modułowymi
• Wgrywanie sterowników z chmury Fabryki CP
Part No.: D40004

Part No.: D40003

Brama CPS
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System nauczania Przemysłu 4.0
Jednolity, modułowy z możliwością rozszerzenia

Jednolity system nauczania – począwszy od stacji roboczej Przemysłu 4.0 kontynuując poprzez
Laboratorium CP, aż do kompleksowej fabryki CP, moduły i palety mogą być używane na każdym
etapie. Laboratoirum CP może być połączony z fabryką CP poprzez mobilnego robota Robotino®
oraz modułu deflektora.

Laboratorium CP – Cyber-Fizyczne Laboratorium
W laboratorium CP, wiele stacji roboczych Przemysłu 4.0 jest
wykorzystywanych do utworzenia realistycznego systemu
obiegowego palet w celu nauczenia się więcej o Przemyśle 4.0.
Wszystkie tematy stanowiska roboczego Przemysłu 4.0, plus:
• Przepływ materiałów
• Ogólne procesy
• Praca w sieci
• Przepływ informacji w złożonych systemach
• Process planning
• Planowanie montażu i demontażu
• Praca zespołowa (Teamwork)
• Systemy przetwarzania danych (system realizacji produkcji – MES)
−− Wprowadzanie zamówień
−− Definicja produktów
−− Harmonogramowanie pracy
−− Proces nabywania danych
−− Stopień wykorzystania, OEE
−− Analiza danych
−− Kalkulacja kosztów i wiele więcej
Part No.: D41001
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Stacja robocza Przemysłu 4.0

Co oznacza skrót CP?
Cyber-Physical: sieci komunikacyjne i układy fizyczne są połączone, aby
tworzyć jedną całość - ważną cechę Przemysłu 4.0.

Fabryka CP – Cyber-Fizyczna Fabryka

Modułowa stacja robocza projektu Przemysłu 4.0
tworzy solidną podstawę do dalszego kształcenia
na poziomie Smart Factory i Przemysłu 4.0.
W kategoriach edukacyjnych i funkcjonalnych, stacja robocza Przemysłu 4.0 doskonale wpisuje się
w środowiska Laboratorium CP oraz Fabryki CP.
Wiedza zdobyta dzięki stacji roboczej Przemysłu4.0
jest rozszerzana tematycznie krok po kroku w celu
pokrycia dalszych informacji związanych
z Przemysłem 4.0.

Podstawowe moduły fabryki CP stanowią punkt wyjścia do znanych
sytuacji nauczania ze stacji roboczej Przemysłu 4.0 i rozwijania ich
dalej w sieci zakładowej. Dwie grupy praktykantów pracują na stacjach w interdyscyplinarnych zespołach. Komórki zajmujące się innymi
ważnymi tematami jak robotyka, CNC, montaż ręczny i deflektory
obejmują wiele dodatkowych tematów szkoleń oraz zapewaniają, że
szkolenie dla każdego tematu jest wyczerpujące.
Wszystkie tematy Laboratorium CP, plus:
• Systemy magazynowania i strategia składowania
• Autonomiczna robotyka mobilna
• Inżynieria bezpieczeństwa
• Monitorowanie energii i zarządzanie energią
• Gniazdo robota z system wizyjnym wspierającym montaż,
zastosowanie systemu zmiany chwytaków, paletyzowanie,
śledzenie i więcej
• Produkcja, maszyny CNC z automatycznym załadunkiem,
FMS (Flexible Manufacturing System)
• Dodatkowe metody produkcji (szybkie prototypowanie)
• Ręczne stacje robocze, np. z odbiorem przez światło,
Andon (system kontroli wizualnej)
Part No.: D10001
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Fabryka CP
Fabryka jako kompletny system

Uniwersalna fabryka edukacyjna Przemysłu 4.0

Produkcja

Łańcuch wartości to nie tylko linie produkcyjne, ale także inne
obszary, takie jak produkcja, odchudzona produkcja, logistyka
oraz zapewnienie jakości.
Dlatego nasza oferta szkoleniowa dla Fabryki CP zawiera
wszechstronne obiekty dla tych obszarów oraz integruje je za pomocą
MES (Manufacturing Execution System) rozwijanego na potrzeby
Przemysłu 4. 0. Stwarza to kompleksowy, modułowy i rozszerzalny
model fabryki, który wykorzystywany w wieli dziedzinach nauki
i badań.

Linia montażowa

Obszar szkolenia Linia Montażu

Obszar szkolenia Logistyka

Jednorazowa produkcja oraz
montaż wariantów produktów
kładzie wysokie wymagania dotyczące produkcji w zgodnosci
z Przemysłem 4.0.
W celu spełnienia tych wymagań
Fabryka CP, oferuje :

Inteligentny przepływ materiałów oraz pracująca
w sieci logistyka są ważnymi
czynnikami Przemysłu 4.0. Fabryka CP oferuje wszechstronną
platformę szkoleniowo-badawczą dla wielu różnych zagadnień
logistycznych:

•
•
•
•
•
•
•
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Modułowość
Mobilność
Krótki czas instalacji
Technologię RFID
Plug & produce
Standardowe interfejsy
Zorientowana na usugi
architektura programu

•
•
•
•

RFID
MES
Zautomatyzowane magazyny
Sklepy produkcyjne i magazyny
• System transferu palet
z deflektorami
• Autonomiczne roboty transportowe, w tym przeniesienie
materiału

ERP/MES

Logistyka

Produkcja Lean

Zapewnienie jakości

Obszar szkolenia Produkcja
Maszyny CNC i elastyczne
systemy produkcyjne odgrywają
główną rolę w w tworzeniu
niestandardowych produktów
dla poziomu jednorazowej produkcji.
Fabryka CP integruje technologię
CNC do wykorzystania
w przemysłowych projektach
i scenariuszach szkoleniowych.
Dlatego dodaje:
• Integracja robota
• CAD/CAM produkty
• Symulacje

Obszar szkolenia Produkcja
Planowanie i kontrola/MES

Obszar szkolenia
Produkcja Lean

Obszar szkolenia
Zapewnienie jakości

W nowoczesnej fabryce, inteligentne maszyny i obrabiane elementy komunikują się ze sobą
za pomocą systemy informatycznego ERP (planowanie zasobów
przedsiębiorstwa) oraz MES
(system realizacji produkcji) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz fabryki, aż do poziomu
chmury danych.

Przemysł 4.0 zyskuje również na
popularności w dziedzinie odchudzonej produkcji. Na podstawie twoich wymagań możemy
zaoferować obiekty do produkcji
wszystkiego od komórek montażowych do supermarketu
z „mleczną drogą“:

Od suwmiarki do w pełni automatycznej maszyny pomiarowej
3D - wszystkie standardowe
urządzenia pomiarowe mogą być
zintegrowane do Fabryki CP jako
laboratorium jakości.

MES4 jest MES-em produkcji Festo dla potrzeb obsługi inteligentnej fabryki, wspłpracującym
z bazą danych Access. Dla użytkowników systemu SAP, fabryka
dydaktyczna może zostać połączona z SAP ME w dedykowany
sposób. Jesteśmy w stanie wyprodukować dalsze połączenia
z MES i ERP na życzenie.

• Zautomatyzowane dostarczanie materiałów do produkcji
• RFID technologia
• Unikanie błędów poprzez
inteligentny monitoring
montażu
• Połączenie z MES4
• Wizualizacje

Moduł SPC w MES4 jest wykorzystywany zarówno do wprowadzenia wartości zadanych
i przeprowadzenia oceny.
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Fabryka CP
Wszechstronna produkcja dla szkolenia i przeprowadzania badań

Inteligentna fabryka
Elastyczność, sprawność, otwartość na zmiany i efektywność - oto
wymagania dotyczące produkcji przyszłości. Fabryka CP spełnia ten
postulat poprzez:
• Standardowe i mobilne moduły fabryczne
• Otwarte interfejsy, zgodne ze standardami przemysłowymi
• Metody Podłącz & produkuj ( plug & produce methods)
Jako platforma nauki dla Przemysłu 4.0 Fabryka CP ma następujące
cenne funkcje:
• Motywujące, praktyczne ćwiczenia projektowe
• Informacje dotyczące Przemysłu 4.0 odpowiednie do omawianego
tematu szkolenia
• Kluczowe tematy takie jak RFID, NFC oraz przetwarzanie danych
w chmurze
• Wprowadzenie krok po kroku do CPS
• Szybka zmiana do różnych scenariuszy szkoleniowych
• Wewnętrzne zróżnicowanie dzięki różnym modułom aplikacyjnym
• Wszechstronność prezentowana przez autonomicznego Robotino®
• Elastyczne gniazda robocze z system wizyjnym dostosowanym do
standardów przemysłu
• Wprowadzenie do niezawodnej pracy w sieci maszyn

RFID

Wszechstronność

Jednym z głównych celów Przemysłu 4.0 jest produkcja jednorazowych zindywidualizowanych
produktów po kosztach produktów produkowanych seryjnie.

Podstawowe moduły mogą być
wyposażone w wiele modułów
aplikacyjnych. Dzięki zastosowaniu standardowych interfejsów
moduły aplikacyjne mogą być
wymieniane w ciągu kilku minut.
Jednolite gotowe kable systemowe pozwalają na szybkie zmiany
układu fabryki i wdrożenie operacji. Stacja produkcyjna z modułem rozgałęzienia transportu
ułatawia tworzenie wielu różnych wariantów układu fabryki.

W fabryce CP, cyfrowa pamięć
o produkci oparta na technologii
RFID jest używana do sterowania transportem poszcególnych
produktów do stanowisk przetwarzania.
Stanowiska reagują na dane
RFID i przeprowadzają odpowiedni etap produkcji.
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Autonomiczny system robota
Robotino® wspiera tę wewnątrz-logistyczną wszechstronność
poprzez łatwą samo-nawigację
i wolny wybór miejsca docelowego poprzez kliknięcie myszą

Monitroing energii

System kontroli produkcji

Symulacje

Zintegrowany monitoring energii
pozwala przejąć kontrolę nad
danymi elektrycznymi szybkości
przepływu. Główny cel szkolenia
może być zatem roszeszrzony na
aktualne tematy, takie jak energooszczędna i energo-elastyczna
produkcja.
Za pomocą internetowej wizualizacji, przepływ energii w różnych
urządzeniach końcowych może
być wyświetlany i oceniany.

System kontroli produkcji MES4,
który został zaprojektowany
specjalnie do stosowania
w fabryce, łączy w sobie wszystkie najważniejsze dane produkcyjne. Otwarte bazy danych
i przejrzyste interfejsy tworzą
idealną podstawę do uczenia się
i eksperymentowania.

Symulacje i wirtulane uruchomienie zaoszczędzają czas i pieniądze podczas budowy maszyn
oferując jasne i skuteczne narzędzie szkoleniowe. Praktykanci
mogą pracować w grupach w
celu programowania i symulowania modeli używając prawdziwych języków programowania, a
następnie używać ich
w dostarczonym środowisku
sprzętowym. Dostarczamy
CIROS®. który jest potężną,
sprawdzoną w przemyśle platformą dla symulacji modelów 3D
w technice automatyzacji.

Oprogramowanie dydaktyczne
EiSLab® inteligentnej sieci elektroenergetycznej ( „Smart grid“)
umożliwia włączyć się Fabryce
CP w wirtualną sieć Smart Grid
oraz pokazywać relacje pomiędzy różnymi urządzeniami: obciążenia, urządzeniami magazynującymi i agregatami prądotwórczymi.

Dzięki architekturze zorientowanej na usługi oprogramowania
MES4 stacje robocze fabryki
mogą zostać wywoływane
w razie potrzeby - jest to duża
zaleta w porównaniu z konwencjonalnymi i hierarchicznie uporządkowanymi architekturami
oprogramowania.
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Zdobywanie kwalifikacji dla przemysłu przyszłości
Przemysł 4.0 w globalnej sieci

Globalna sieć komunikacji
Każda fabryka oraz jej komponenty stanowią część dużej sieci. Dotyczy to zarówno obiektów fizycznych, takich jak półfabrykaty i wyroby
gotowe, a także różnego rodzaju danych.
Przemysł 4.0 dostarcza wyraźne korzyści poprzez optymalizacje oraz
intensyfikację współpracy na wszystkich poziomiach. Co więcej, komunikacja sieciowa oraz zarządzanie danymi generuje dodatkowe
możliwości biznesowe w oparciu o duże ilości danych oraz konkretne
bezlokalizacyjne aplikacje w chmurze.
Nasza fabryka CP oferuje wiele ciekawych ćwiczeń projektowych dla
tego i innych zagadnień Przemysłu 4.0, takich jak:
•
•
•
•
•

Logistyka
Systemy IT
Komunikacja sieciowa
Bezpieczeństwo IT
Chmura Fabryki CP

Logistyka

Systemy IT

W połączeniu z Fabryką CP,
sprawdzona platforma mobilna
robota Robotino® jest uniwersalnym, wysoce-elastycznym
komponentem logistycznym o
następujących właściwościach:

Systemy informatyczne takiej jak
SAP są szeroko stosowane w
wielu firmach. Dla fabryki CP,
bezpośredni interfejs SAP ME
(MES SAP) został stworzony we
współpracy z SAP. Rozszerza to
możliwości zastosowania fabryki
CP do pokrycia tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

• Inteligencja
• Autonomia
• Komunikacja sieciowa
Robotino® służy do wewnętrznych funkcji transportowych na
terenie Fabryki CP, ale także reprezentuje system logistyczny z
ogólnoświatową komunikacją
sieciową.
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Festo i SAP oferują program dla
przemysłu 4.0 i SAP ME, który
jest dostępny za pośrednictwem
SAP University Alliance oraz
Festo Didactic.

Komunikacja sieciowa

Bezpieczeństwo IT

Chmura Fabryki CP

Głównym wymogiem dla wdrożenia Przemysłu 4.0 jest bezproblemowa współpraca maszyn i
zakładów produkcyjnych razem
wraz ze wszystkimi istotnymi
systemami IT włącznie z internetem.

Maszyny i urządzenia muszą być
zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych. Ponieważ wymagania stale rosną,
udane wdrożenie Przemysłu 4.0
wymaga również kompleksowego szkolenia dla wszystkich wykwalifikowanych pracowników.

Łatwość podłączenia do profesjonalnego systemu przetwarzania danych w chmurze oferuje
nowe możliwości wymiany danych, ich przechowywania i analizy.

Fabryka CP obejmuje wszystkie
istotne systemy komunikacji,
tym samym pozwala na wszechstronną symulację przemysłowej
rzeczywistości:
• Fieldbus
(poziom czujników/napędów)
• Automatyzacja sieci
• LAN
(local area network/MES)
• WLAN (wireless local area
network/urządzenia mobilne,
Robotino®)

Praktykanci uczą się o środkach
ochronnych i stosują je w praktyce w fabryce dydaktycznej z wykorzystaniem produktów CISCO:
• VPN dle nielokalnej komunikacji
• Bezpieczeństwo w sieci
(warstwa 2 i warstwa 3)
• Bezpieczeństwo WLAN

Chmura Fabryki CP jest sposobem na wprowadzenie stażystów i studentów do tematu
przetwarzania danych w chmurze w chronionym środowisku,
oraz zachęca do realizacji wspólnych projektów w różnych miejscach.
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Sprawimy, że będziesz przygotowany!
Nasz wkład w twoją naukę

Forum

Materiały szkoleniowe

Z naszym Forum Przemysłu
4.0, oferujemy tobie kompleksową platformę do wymiany
poglądów.

Szeroka gama różnych materiałów dydaktycznych jest dostępna, aby zapewnić, że szkolenie
jest skuteczne. Oferujemy odpowiednią dokumentację szkoleniową na wszystko, od opisów
projektów, aż do poszczególnych
sytuacji na miejscu pracy i złożonych zadań interdyscyplinarnych.

Możesz szukać odpowiedzi na
pytania dotyczące aktualnych
tematów i rozpocząć rozmowy
z innymi uczestnikami forum.
Zapewniamy również bibliotekę materiałów szkoleniowych,
gdzie można pobrać dokumenty lub przesłać własne dokumenty.
To forum jest moderowane i
utrzymywane przez nas.
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E-learning
(Szkolenia internetowe)
Programy szkoleniowe Festo Didacitc są elastyczne i oferują
prowadzącym zajęcia przestrzeń
do bycia kreatywnym i zwiększenia motywacji uczniów. Nasze
liczne znane programy szkoleniowe są rozszerzane o nowo
opracowane materiały dla Przemysłu 4.0.

ul. Mszczonowska 7
Janki k/Warszawy
05-090 Raszyn
didactic_poland@festo.com
www.festo-didactic.com
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