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Nowe sympatie? W ostatnim czasie zaskakująco często dochodzi do spotkań 
Preferowanych Dostawców FEGIME i najwyższych rangą polityków. Ponad rok 
temu do jednej z fabryk Siemensa w Ambergu przyjechała kanclerz Niemiec Angela 
Merkel. W tym roku w kwietniu odwiedziła ona z kolei wraz z prezydentem Barackiem 
Obamą stoiska ABB, Phoenix Contact i Weidmüllera (patrz zdjęcia powyżej) na 
Targach w Hanowerze.
Czy nasza technologia po prostu zyskuje zasłużoną uwagę? Nie, tu chodzi o coś 
znacznie więcej. Ponieważ wymienieni partnerzy – podobnie jak wielu innych – 
napędzają cyfryzację, a wraz z nią rozwój koncepcji Przemysł 4.0. Wyrażenie 

„Przemysł 4.0” weszło do obiegu właśnie w Niemczech. Jego autorstwo… >>  

Przemysł 4.0

Kreowanie cyfrowego świata

Kreowanie cyfrowego świata – po silniku parowym, elektryczności i 
automatyzacji rozpoczyna się epoka Przemysłu 4.0. Co to oznacza dla 
przyszłości? 1

Przemysł 4.0 – Następna Rewolucja – Historia industrializacji w formie 
graficznej 4

Surowiec przyszłości – Podczas warsztatów z udziałem Siemensa,  
FEGIME Future oraz Zarządu przedstawiono rolę, jaką pełnią dane 5

Inteligentna produkcja – Phoenix Contact przedstawia przykład, jak  
Przemysł 4.0 udoskonali produkcję    7

Więcej nowych możliwości niż zagrożeń – jak Przemysł 4.0 zmienia świat 
pracy? Odpowiada dr Eberhard Niggemann, dyrektor Weidmüller Academy 9

Cyfryzacja nabiera tempa. Po silniku parowym, elektryczności i automatyzacji 
rozpoczyna się epoka Przemysłu 4.0 - zanikają granice między technologią produkcji, 
automatyką a internetem. Łańcuchy wartości dodanej ulegają przekształceniu w sieci. 
Co to oznacza dla przyszłości?

Od redakcji

P rocesor y  s ta ją  s ię 
coraz mniejsze i coraz 
bardziej wydajne, koszty 
przechowywania danych 
maleją, zasoby baz danych 
powiększają się, nadchodzi 
internet rzeczy. Coraz 
większa cyfryzacja zmienia 
oblicze społeczeństwa i 
biznesu. Powstają nowe 

modele biznesowe i zmieniają się metody 
realizacji procesów wytwórczych. W Niemczech 
wykształcił się już zgrabny termin na określenie 
przyszłości produkcji: „Przemysł 4.0”. Odnosi 
się on do czwartej rewolucji przemysłowej od 
czasu wprowadzenia przed 300 laty pierwszego 
praktycznie stosowanego silnika parowego.

Na Targach w Hanowerze 2016 mogliśmy 
przekonać się, jak daleko zaszły omawiane zmiany. 

„Preferowani Dostawcy” FEGIME odgrywają w 
tym zakresie interesującą, podwójną rolę: z jednej 
strony, dostarczają innowacyjne rozwiązania, 
które napędzają rozwój usieciowionej produkcji i 
oferowanych przez nią fascynujących możliwości – 
a z drugiej, sami korzystają we własnych zakładach 
z osiągnięć cyfryzacji.

W niniejszym numerze specjalnym FEGIME Voice 
chcemy przyjrzeć się niektórym aspektom tych 
przeobrażeń. Jest to ryzykowne, ponieważ temat 
bardziej nadaje się na całą książkę niż na skromny 
newsletter. Zagadnienia technologiczne to tylko 
jeden aspekt całego zjawiska – nie bez znaczenia 
są również liczne kwestie polityczne, gospodarcze 
i socjologiczne.

Warto więc zainspirować się niniejszą publikacją 
w stawianiu pytań naszym partnerom w branży, 
ponieważ odgrywają oni rolę liderów rozwoju. 
Rozmawiając z naszymi dostawcami, raczej 
nie usłyszycie słowa „rewolucja”. Ci, którzy są 
zaangażowani w proces, mają świadomość, 
że realizowane zadania są bardzo złożone. 
Wykształcanie się sprawnej sieci wzajemnych 
powiązań w zakresie wartości dodanej można 
porównać raczej do szybkiej ewolucji. Jedno jest 
pewne: nie ma czasu do stracenia.

David Garratt

Spis treści
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>> …jest przypisywane profesorowi informatyki 
Wolfgangowi Wahlsterowi. Odnosi się ono do 
czwartej rewolucji przemysłowej - następcy 
poprzednich etapów, jakimi było wprowadzenie 
silnika parowego, elektryfikacja i automatyzacja. 
Termin ten okazał się na tyle trafny, że w 
międzyczasie zaczął być także stosowany w 
innych krajach europejskich.

Czwarta rewolucja przemysłowa bierze swój 
początek i oparta jest na rozwoju technologii 
informacyjnych i internetu. Sprzyja to tworzeniu 
przez firmy sieci wzajemnych powiązań w 
dziedzinie rozwoju produktu, a także zasobów 
takich jak sprzęt, magazyny i materiały 
eksploatacyjne, w skali międzynarodowej. 
Powiązane działy, maszyny, systemy 
magazynowe i zakłady prowadzą wymianę 
informacji bez udziału człowieka, są w stanie 
inicjować działania, a także wzajemnie się 
kontrolować. 

Przemysł 4.0 nie tylko znacznie poprawia 
produktywność i wydajność, ale umożliwia 
także produkcję poszczególnych produktów z 
wykorzystaniem systemów automatyki. W takich 

warunkach nawet pojedyncze egzemplarze 
mogą być wytwarzane równie efektywnie, jak 
artykuły produkowane na skalę masową. Rolls 
Royce w cenie Fiata 500? Ten przykład jest nieco 
przerysowany, ale wskazuje kierunek, w jakim 
zmierzamy. Wspomniana już fabryka Siemensa 
w Ambergu jest uznawana za modelowy 
przykład wdrożenia nowych metod produkcji. 
Z kolei Phoenix Contact korzysta z inteligentnej 
produkcji np. w celu podniesienia wydajności 
wytwarzania licznych wersji modułu wejścia/
wyjścia z serii Axioline.

Tym niemniej, przykłady te - ambitne w wymiarze 
technicznym i intelektualnym - to zaledwie 
początek.  Ponieważ idea Przemysł 4.0 wykracza 
ponad poziom produktu, produkcji i zakładu, 
obejmując docelowo całą sieć wartości dodanej. 
Dotyczy to również hurtowni elektrycznych. 
Już teraz jest oczywiste, że chodzi tu przede 
wszystkim o swobodną wymianę danych – z 
zachowaniem wymaganych standardów. 

Niemiecki rząd wcześnie dostrzegł tę zmianę i 
przed wieloma laty podjął inicjatywę „Przemysł 
4.0”. Uczestniczą w niej m.in. branża IT, sektor 

budowy maszyn i elektryczny. Wspólnym celem 
jest utrzymanie roli Niemiec jako ważnego 
ośrodka przemysłowego. Przemysł niemiecki 
winien pozostać głównym dostawcą urządzeń 
dla fabryk na całym świecie – z tego powodu 
utworzono rozległą sieć firm, uczelni i innych 
instytucji, która napędza rozwój technologii, 
badań i standaryzacji. Ten, kto wyznacza 
standardy, automatycznie zyskuje przewagę 
w międzynarodowej konkurencji.

Ogólnoeuropejska sieć

Za przykładem Niemiec poszli inni. We wszystkich 
krajach europejskich podejmowane są inicjatywy 
zmierzające do tego samego celu. Oczywiście 
dotyczy to również Stanów Zjednoczonych. 
Targi w Hanowerze oznaczały początek 
wielu wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. 
Jedną z najważniejszych jest „Pakiet cyfrowy” 
przedstawiony przez Komisję Europejską 19 
kwietnia br. Komisarz Günther Oettinger 
chce wprowadzić ogólnoeuropejską strategię 
rozwoju przemysłu wdrażającą koncepcję 
Przemysł 4.0. Główne założenia obejmują 
koordynację inicjatyw i inwestycji krajowych, 
jak również stworzenie sieci centrów kompetencji 
i doskonałości technologicznej.

I w tym momencie wracamy do Targów w 
Hanowerze: w kontekście rozwoju technologii IT, 
Stany Zjednoczone kojarzą się przede wszystkim 
z dużymi producentami oprogramowania, 
natomiast siłą przemysłu europejskiego jest 
dostarczanie sprzętu. Chociaż wszyscy 
eksperci są zgodni, że oprogramowanie 
szybko zyskuje na znaczeniu, to musi ono 
współpracować ze sprzętem. Zdaniem firm 
amerykańskich, współpraca stanie się bodźcem 
do „reindustrializacji”.

To wszystko wskazuje, jak daleka droga jeszcze 
przed nami. Dlatego inżynierowie raczej nie 
używają słowa „rewolucja” – zdają sobie oni 

Sieć złożona z ludzi, 
maszyn i systemów 

wytwarzania określana 
jest mianem systemu 

cyber-fizycznego (CBS) 
lub inteligentnego 

systemu technicznego.

Wykres prezentuje w uproszczonej formie 
wymogi stawiane systemom inteligentnego 
wytwarzania. Na bezpieczeństwo składa 
się bezpieczeństwo eksploatacyjne oraz 
zabezpieczenie przed nieuprawnioną 
ingerencją.

Wykres: Phoenix Contact

Biztonság és 
Védelem

A felhasználó 
mindenhonnan 
hozzáférhető 
interakciója
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sprawę z tego, jakie problemy wciąż wymagają 
rozwiązania, i wolą mówić o szybkiej ewolucji. 
Aby wdrożyć koncepcję „Produkcja 4.0”, nie 
wystarczy zainstalować kilku komponentów. 
Projekt ten jest znacznie bardziej złożony.

W środowisku tym trwa bowiem fundamentalna 
transformacja modelu pracy i organizacji. 
Dochodzi do tego szereg wyzwań technicznych 
i prawnych, takich jak standardy IT, ogromne 
ilości danych, zachowanie wymaganego 
bezpieczeństwa danych – i kwestia, kto w 
ostatecznym rozrachunku jest właścicielem 
danych. Kolejnym ważnym problemem jest 
zatrudnienie.

Prognozy mówiące, że cyfryzacja skutkować 
będzie zniknięciem milionów miejsc pracy, 
wywołały szerokie dyskusje na szczycie 
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 
na początku 2016r. Cyfryzacja bez wątpienia 
zmieni nasz świat – dysponujemy przekonującymi 
dowodami, że zniknie zapotrzebowanie na 
proste, rutynowe czynności. Ale tak się dzieje 
już teraz, nawet przed pełnym wprowadzeniem 
idei Przemysł 4.0. Dlatego niemieckie związki 
zawodowe już teraz uczestniczą w ważnych 
debatach poświęconych temu zagadnieniu. 

Ale nie ma powodów do pesymizmu. Historia uczy, 
że postęp techniczny wiązał się ze zwiększeniem, 
a nie zmniejszeniem ilości pracy.  Kto nie ufa 

historii, może przyjrzeć się następującym 
przykładom z teraźniejszości. Nasi partnerzy 
Weidmüller i Phoenix Contact prowadzą 
produkcję w oparciu o koncepcję Przemysł 
4.0. Od wielu lat obie firmy bardzo szybko się 
rozwijają i stale pozyskują nowe budynki, aby 
pomieścić nowych pracowników. Co więcej, nie 
tylko te firmy podejmują intensywne wysiłki w celu 
wyszkolenia pracowników i przygotowania ich 
na wyzwania cyfrowej przyszłości.

Rozwój technologii to nie fatum, a raczej szereg 
nowych opcji. Nie jest możliwa tylko jedna opcja: 
od cyfryzacji nie ma ucieczki. Każdy musi wnieść 
wkład we wspólną sieciową przyszłość.

Czy cyfryzacja oznacza spadek liczby miejsc pracy? 
Czy fabryka może produkować bez udziału 
człowieka? W przemyśle niemieckim obawy 
te nie znajdują potwierdzenia. Ponad 35 
procent firm o wysokim stopniu cyfryzacji 
zamierza stworzyć w nadchodzącym 
roku nowe miejsca pracy.

Interaktywne linki
Komisja Europejska również pragnie promować 
cyfryzację w przemyśle. Informacje na temat 
inicjatyw krajowych i lokalnych dotyczących 
cyfryzacji przemysłu znajdują się na stronie 
internetowej Komisji. Poniższe linki pochodzą 
ze skrótu dostępnego  pod tym adresem.

■ Made Different
■ Flanders Make
■ Marshall 4.0 (Wallonia)

■ Plattform Industrie 4.0
■ Mittelstand 4.0
■ Smart Service World
■ Autonomik fur Industrie 4.0
■ It’s OWL (Ostwestfalen-Lippe)
■ Allianz Industrie 4.0 (Baden-Württemberg)

■ FIMECC PPP Programmes
■ DIGILE
■ TEKES

■ Nouvelle France Industrielle
■ Industrie du Futur
■ Transition Numérique
■ Le Programme des Investissements d’Avenir
■ Plan Industries Île-de-France

■  Programme in Region Western Greece

■  Internet of Things and Industry 4.0
■  Fabbrica Intellingente
■  Ass. Fabbr. Intell. Lombardia

■ Smart Industry (NL)

■ INNOMED
■ INNOLOT
■ CuBR
■ BIOSTRATEG

■ PRODUTECH

■ Industria Conectada 4.0
■ Basque Industry 4.0

■ High Value Manufacturing Catapult
■ Innovate UK
■ EPSRC Manufacturing the Future
■ Action Plan for Manufacturing (Scotland)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/map-overview-digitising-european-industry-initiatives-across-europe
http://www.madedifferent.be
http://www.flandersmake.be
http://www.wallonie.be/fr/plan-marshall
http://www.plattform-i40.de
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/smart-service-world.html
http://autonomik40.de
http://www.its-owl.com/home/
http://www.i40-bw.de/
http://www.fimecc.com/programs
http://digile.fi/fi/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/industrial-internet--business-revolution/
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/industrie/nouvelle-france-industrielle
http://allianceindustrie.wix.com/industrie-dufutur
http://www.transition-numerique.fr/
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.plan-industries-idf.fr/usine-du-futur
http://dytikiellada.gr
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.fabbricaintelligente.it/
http://www.afil.it/
http://www.smartindustry.nl/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/
http://www.ncbir.pl/en/news/art,3875,more-than-pln-100-million-in-3rd-competition-for-innovators-in-non-ferrous-metals-industry.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/
www.produtech.org
http://www.industriaconectada40.gob.es/
www.spri.eus/industry40
https://hvm.catapult.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/manufacturingthefuture/
http://www.scottish-enterprise.com/knowledge-hub/articles/insight/scotlands-manufacturing-action-plan
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Przemysł 4.0 - Następna Rewolucja
Od silnika parowego do inteligentnej fabryki   

Przemysł 1.0 1712

1870 Przemysł 2.0

Przemysł 3.0 1969

Jutro   Przemysł 4.0

Pierwsza praktycznie 
stosowana maszyna parowa 
została zbudowana przez 
Thomasa Newcomena w 
„Black Country” w brytyjskim 
regionie Midlands.

Pierwszy przenośnik taśmowy 
wynaleziony z Cincinnati, USA.

Richard Richard Morley oraz Ode J. Strugler 
wynaleźli Programowalny Sterownik Logiczny (PLC). 

Morley zaprezentował sekwencyjny układ logiczny 
oparty na półprzewodnikach w 1969 r.

Inteligentna Fabryka (Smart 
Factory), systemy cyber-fizyczne 
oraz internet rzeczy.

Wykres 
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Valentin Dinkelbach, trzymając w rękach swój 
czarny notatnik, uśmiecha się zadowolony. - To 
był wspaniały dzień - mówi. - Dużo notatek. - 
Zapisał ponad dwanaście stron podczas 
warsztatów z FEGIME Future oraz Zarządem. 
Warsztaty, przeprowadzone w kwietniu w 
Erlangen w pobliżu Norymbergi, poświęcone 
były cyfrowej przyszłości. 

Valentin Dinkelbach jest Kierownikiem ds. 
Kluczowych Klientów FEGIME w Siemens, a 
dla naszej grupy - twarzą międzynarodowej 
korporacji, która również pragnie odegrać 
kluczową rolę w cyfrowym świecie.

Podczas pierwszej prezentacji firma Siemens 
przedstawiła swoją wizję przyszłości, a także 
wyjaśniła niektóre z pomysłów. Wiodącą 
koncepcją przyszłości jest „Internet rzeczy”. 
Już dziś liczba urządzeń podłączonych do 
sieci jest większa niż liczba ludzi na Ziemi. To 
zjawisko przybiera na sile, a wszystkie pozostałe 
sektory systematycznie się mu podporządkowują:  
Inteligentny Dom, Inteligentne Miasto, Inteligentna 
Mobilność, Przemysł 4.0 itd.

Pod wpływem cyfryzacji zarówno modele 
biznesowe, jak i procesy decyzyjne ulegać 
będą zmianom. Zaprezentowano głośny raport 

„The Death of a B2B Salesman”, opracowany 
przez Andy'ego Hoara i Petera O’Neilla z 
firmy Forrester. Autorzy twierdzą, że do 2020 
roku w Stanach Zjednoczonych straci pracę 
milion sprzedawców B2B. Nowi pracownicy 
będą zatrudniani wyłącznie do bardziej 
skomplikowanych zadań, i będą musieli wykazać 
się wyższymi kwalifikacjami. Zgodnie z tą wizją, 
bieżąca działalność biznesowa oraz wdrażanie 
rozwiązań odbywać się będzie online. 

Jak dziś wygląda działalność FEGIME? W 
skrócie: dzięki centralnej europejskiej bazie 
danych i tworzonym przez nią możliwościom, 
sytuację grupy należy ocenić jako bardzo 
korzystną. Należy pamiętać, że projekt ten został 
uruchomiony dzięki FEGIME Future.

Różne prędkości

Z informacji przekazywanych przez członków 
grupy FEGIME Future wynika także, że europejskie 
rynki są bardzo zróżnicowane - również pod 
względem prędkości, z jaką zachodzą na nich 
zmiany. Członkowie grupy z niektórych krajów 
prowadzą działalność biznesową w ponad 60% 
za pośrednictwem sklepów internetowych. Inni 
natomiast oferują możliwość zakupu online, 
jednakże ich klienci nie są zainteresowani taką 
formą transakcji. Znaczna część członków nie 
posiada ponadto wielu klientów przemysłowych, 

Surowiec przyszłości

FEGIME aktywnie 
współpracuje również 
z firmą Siemens nad 
opracowywaniem cyfrowej 
przyszłości. W kwietniu 
podczas warsztatów z 
udziałem FEGIME Future oraz 
Zarządu przedstawiono rolę, 
jaką pełnią dane.

ponieważ koncentrują się na działalności lokalnej. 
Wielu z tych klientów nadal preferuje osobisty 
kontakt z hurtownią zrzeszoną w FEGIME.

Kolejną przeszkodą techniczną nadal jest 
brak dostępu do szybkiego internetu. W Unii 
Europejskiej wiodącą pozycję pod względem 
dostępu do internetu zajmuje Dania i Szwecja. 
Ponad połowa firm zatrudniających dziesięciu 
lub więcej pracowników ma w tych krajach 
dostęp do szybkiego internetu. Nie jest to 
rozwiązanie powszechne we Włoszech (14%) 
oraz Grecji (15%). Niemcy plasują się w połowie 
rankingu, osiągając wynik zaledwie odrobinę 
wykraczający ponad przeciętną - 29%.

Oznacza to, że wbrew wielu przewidywaniom 
oraz badaniom, postęp w dziedzinie technologii 
elektrycznej nie dokonuje się tak szybko we 
wszystkich obszarach. Siemens oraz FEGIME 
Future spotkali się by porozmawiać o tym, jakie 
kroki można podjąć w najbliższej przyszłości.

Kolejnym tematem jest kwestia prowadzenia 
działań marketingowych w cyfrowym 
świecie - zachowania klientów zmieniają się: 
w poszukiwaniu rozwiązań przeszukuje się 
internet. W dzisiejszych czasach jednak ocena 
produktu lub rozwiązania jest dłuższa niż 
jego poszukiwanie. Tak więc najważniejszym 
pytaniem jest: jak wykorzystać internet, by 
zdobyć zaufanie klientów?

Dane i normy

Kwestie techniczne stanowiły dominujący 
temat warsztatów. Szczegółowo opracowane 
prezentacje przedstawione przez specjalistów IT 
z firmy Siemens potwierdzają, jak wiele kwestii 

Cyfryzacja danych

Uczestniczy warsztatów zadowoleni z doskonale przeprowadzonych zajęć: zespół pracowników firmy Siemens, 
FEGIME Future oraz Zarząd FEGIME.
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zgłoszonych na poprzednich spotkaniach 
zostało już rozwiązanych.  Stanowi to również 
dowód na to, jak bliskie relacje łączą  FEGIME 
z firmą Siemens w celu opracowania rozwiązań  
związanych z cyfrową przyszłością.

Należy pamiętać jednak, że żadna strategia 
nie sprawdzi się bez zaplanowania jej w 
najdrobniejszym szczególe. Kluczowymi 
kwestiami są dane i normy. Siemens jest 
jednym z najlepszych dostawców danych 
FEGIME. Jednakże europejska baza danych 
potrzebuje również zaangażowania innych 
międzynarodowych firm o profilu podobnym 
do profilu działalności prowadzonej przez firmę 
Siemens. Dzięki FEGIME można sprawdzić 
informacje dotyczące firm w wielu krajach oraz 
szczegółów stosowanych przez nich strategii. Na 
przykład, zalety bazy danych FEGIME oparte 
zostały na ETIM - systemie klasyfikacji wyrobów. 
Jest jednakże możliwe, że tekst ETIM jest dłuższy 
niż może przetworzyć system ERP (system 
planowania zasobów przedsiębiorstwa). Nuno 

Requetim z Portugalii zaproponował rozwiązanie 
wstępne: - Należy umieścić najważniejsze dane 
na początku tekstu. Można też zastosować 
dane ETIM w przypadku rynku brytyjskiego i 
irlandzkiego. - Jest nam to potrzebne - przyznał 
Barry Doran z Irlandii.

Jakie dane są potrzebne?

Następne pytanie sformułowała firma Siemens: 
„Jakie konkretne dane są wam potrzebne?”. 
Krótkiej i celnej odpowiedzi udzielił Arnold 
Rauf, Dyrektor Zarządzający FEGIME 
Deutschland: - Wszystkie! - Jego odpowiedź 
została podyktowana celem FEGIME: sprawić, 
by europejska baza danych i powiązane z nią 
sklepy internetowe stworzyły największy zbiór 
danych w naszym sektorze.

Jakość danych, dodatkowe dane wykorzystywane 
do marketingu, częstotliwość przekazywania 
danych - wszystkie te kwestie zostały omówione 
podczas spotkania w Erlangen. Dane stanowią 

Przemysł 4.0

surowiec przyszłości. Rozmowy prowadzone 
na ten temat jednoznacznie pokazują, że pełna 
przedstawienie rzeczywistości analogowej 
na poziomie cyfrowej jest niezwykle trudnym 
zadaniem.

Arnold Rauf sugeruje, że w kontekście cyfrowej 
przyszłości, być może należałoby zmienić 
sposób myślenia. - Musimy eksperymentować, 
rozpocząć działania, mieć odwagę, by 
wprowadzić zmiany. Nasza chęć, by na każdym 
etapie dążyć do perfekcji, jest czynnikiem, który 
blokuje nasze działania. - Dość nietypowe jest, 
by Niemiec wątpił w konieczność rozwiązań 
doskonałych. Wyjątkowo dobrze obrazuje to 
jednak, jak rewolucyjna jest cyfryzacja.

Tylko jedna kwestia nie ulegnie zmianie: jeśli 
cyfrowy świat okaże się być sukcesem, techniki 
analogiczne muszą pozostać tak samo ważne: 
rozmowa, słuchanie - no i notatniki. Valentin 
Dinkelbach ma ich jeszcze kilka do wypełnienia.

Valentin Dinkelbach zaprezentował również wykresy dotyczące głośnego 
raportu „The Death of a B2B Salesman” (z ang. ‘Śmierć sprzedawcy B2B’).

Arnold Rauf (po prawej) sugeruje, że odmienny sposób 
myślenia może przynieść korzyści cyfrowej przyszłości.

Siemens uważa, że każda firma powinna 
zadać sobie trzy pytania:

1.  Jak mogę dokonać cyfryzacji mojego 
łańcucha wartości?

2.  Które z nowych modeli biznesowych mogę 
zaoferować moim klientom?

3.   Które produkty i usługi mogą zostać 
poddane cyfryzacji?

1
2

Internet rzeczy oraz usługi

Nowe cyfrowe modele biznesowe

Cyfryzacja i integracja 
pionowego i  
poziomego łańcucha  

wartości

Cyfryzacja  
produktów  

i usług

Internet rzeczy oraz Przemysł 4.0. zmieniają biznes

3
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Dla wielu firm Przemysł 4.0 jest nadal jedynie wizją 
przyszłości. Phoenix Contact już wprowadza 
tę ideę w życie. Firma szybko dostrzegła, że 
konieczna jest zmiana sposobu produkcji, 
ponieważ w przypadku wielu produktów wzrasta 
liczba wariantów przy jednoczesnym spadku 
liczby wytwarzanych elementów. Celem jest 
odejście od sztywno powiązanych ze sobą 
maszyn na rzecz elastycznych systemów. 

Phoenix Contact to doskonały przykład korzyści, 
jakie oferuje sieciowy system wytwarzania 
modułów wejścia/wyjścia z serii Axioline. Oferta 
produktów Axioline jest stale udoskonalana i 
uzupełniana o nowe pozycje. Duża ilość 
wzorów i rozmiarów (wybór kształtów) wymaga 
odpowiedniego zróżnicowania produkcji 

- wprowadzenia elastycznych, dowolnie 
rekonfigurowanych procesów produkcyjnych. 
Poza niewielkimi rozmiarami partii oraz 
produkcją rożnych typów danego produktu, 
proces wytwarzania prototypów i próbek 
wymaga również przygotowania zaledwie 
jednego egzemplarza.

Standardowe interfejsy

Aby umożliwić szybką reakcję na nowe 
zapotrzebowania, stworzono skalowany system 

Produkcja

produkcji, złożony z wzajemnie zazębiających się 
elementów. Można do niego włączyć wszystkie 
stanowiska robocze, gniazda montażowe/
obróbcze, maszyny i gniazda testowe wymagane 
do produkcji różnych modułów Axioline. System 
obiegu uchwytów na obrabiane elementy, który 
może być w miarę potrzeb rozbudowywany, 
pozwala na stworzenie elastycznej sieci 
wszystkich zasobów w ramach wspólnego 
systemu produkcji (zdjęcie 1).

Dodatkową zaletą systemu jest duża ergonomia 
stanowiska pracy. System podaje produkt 
na stanowisko w celu przetworzenia przez 
pracownika. Na jednym stanowisku możliwe 
jest wykonywanie zróżnicowanych czynności. 
Dodatkową pomocą dla pracownika jest asystent 
komputerowy oraz odpowiednio zaprojektowane 
ręczne wyposażenie stanowiska. 

Oprócz właściwej architektury obiegu konieczne 
jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze 
wymagany jest ustandaryzowany interfejs 
elektryczny i elektro-pneumatyczny, który 
pozwala na korzystanie z różnych zasobów – od 
stanowiska pracy obsługiwanego ręcznie po w 
pełni zautomatyzowane gniazdo etykietowania. Po 
drugie, w przypadku wszystkich wykorzystanych 
zasobów niezbędna jest niezależna kontrola 

Bardziej wydajne, elastyczne 
i ergonomiczne: Phoenix 
Contact przedstawia 
przykład, jak Przemysł 4.0 
udoskonali produkcję.

podstawowych procesów, która bez względu na 
produkt umożliwi zdecentralizowaną integrację 
procesu w ramach koncepcji.

Plug & work

Dzięki dostarczaniu prądu elektrycznego, 
sprężonego powietrza i interfejsu danych do 
systemu sterowania za pośrednictwem tzw. stacji 
dokujących, w systemie produkcji zintegrować 
można praktycznie dowolny rodzaj procesu 
wytwarzania. Dotyczy to zarówno gniazd 
opracowanych wewnętrznie przez firmę, jak 
i elementów maszyn i procesów nabytych od 
innych producentów. Ponieważ parametry 
połączonych części maszyny są zapisane 
lokalnie w wewnętrznym systemie sterowania 
danego gniazda, mogą one bez problemu zostać 
zadokowane w systemie obiegu przenośnika 
pasowego przez prostą operację „podłącz i 
rozłącz”, wykonywaną przy użyciu komendy 

„Plug and Work” z edytora procesów systemu 
sterowania.

Korzyści płynące z takiej integracji procesu 
są oczywiste. Należą do nich np. ułatwienie 
powielania scenariuszy uruchamiania nowych 
produktów, ponieważ system można w prosty 
sposób przeskalować z produkcji ręcznej 

Inteligentna produkcja

Zdjęcie 1: Elastyczny system produkcji pozwala na 
ekonomiczne wytwarzanie różnych wariantów modułów 
wejścia/wyjścia.

Zdjęcie 2: Uniwersalny uchwyt jest przystosowany do obsługi 
różnych produktów i ich wariantów.
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Moduły z serii Axioline są etykietowane 
laserowo (patrz zdjęcie).  Na stanowisku 
etykietującym, system przetwarzania 
obrazu zapewnia indywidualne 
skorygowanie położenia etykiety 
umieszczonej na każdym produkcie. Dzięki 
temu pracownik nie musi już poprawiać 
wydruków ręcznie. Z uwagi na geometrię 
poszczególnych elementów i tolerancje 
montażowe, rzeczywiste rozmieszczenie 
pól wymagających oznaczenia jest 
przed etykietowaniem porównywane za 
pomocą systemu przetwarzania obrazu 
z pożądanym wyglądem produktu.  W 
ten sposób następuje automatyczna 
korekta etykiety laserowej. Odbywa 
się to w ramach przewidzianej strefy 
tolerancji, niezależnie od dokładności 
regulacji urządzenia i dołączonej do niego 
wtyczki. Oprócz końcowej kontroli jakości 
etykiety, kamera sprawdza kompletność i 
prawidłowość montażu zamontowanych 
wtyczek. 

W przyszłości będzie możliwe 
automatyczne odczytywanie pozycji 
roboczych robota i nadruków na 
produktach cyfrowych. Dzięki temu 
różne produkty i ich warianty mogą 
być przetwarzane w sposób elastyczny 
bez programowania ręcznego bądź 
przyuczania urządzenia.

na całkowicie automatyczną. Producent 
może ponadto szybko reagować na wzrost 
zapotrzebowania. Ułatwione jest także 
klonowanie podobnych procesów. 

Kolejna zaleta polega na możliwości łatwego 
i szybkiego  wprowadzania poprawek w 
procesach produkcyjnych. W tym celu wystarczy 
jedynie wymienić poszczególne moduły. System 
uchwytów na obrabiane elementy pozwala 
także na większą swobodę w projektowaniu 
produktów. Wynika to z możliwości elastycznego 
zastosowania różnych produktów i ich wariantów 
bez konieczności regulacji mechanicznych 
(zdjęcie 2).

Opracowane wewnętrznie systemy 
sterowania 

System sterowania opracowany przez Phoenix 
Contact spełnia wymagania, jakie stawia 
elastyczność i przyłączalność maszyny Axioline. 
System sterowania pełni dwojaką rolę:

1. Wszystkie dane potrzebne do 
wyprodukowania partii jednego wyrobu są 
łączone, administrowane i dystrybuowane przez 
system sterowania. Różne rodzaje systemów 
ERP, PLM i MES, wraz z systemem sterowania 
maszyny, mogą zostać zintegrowane w systemie 
sterowania za pośrednictwem interfejsów 
modułowych. Informacje o zamówieniu mogą 
być przesyłane bezpośrednio z systemu ERP do 
danego urządzenia, albo dodane do systemu 
w zakładzie. 

2. System sterowania odpowiada za koordynację 
i sterowanie procesów wykonywanych na linii 
produkcyjnej. Obejmuje to zarówno automatyczny 
i zależny od wariantu transport elementów do 
właściwego procesu lub gniazda testowego, a 
także zależne od sytuacji interakcje użytkownika 
z procesem oraz etapy procesów. Pracownicy 

mogą zatem we własnym zakresie korygować i 
parametryzować etapy procesów w zależności 
od wariantu produktu, a także instalować nowe 
warianty produktów. Ponieważ konfiguracja 
jest możliwa przy użyciu graficznego edytora 
procesów, nie jest do tego potrzebna żadna 
wiedza programistyczna (zdjęcie 3).

Przekazywanie wszystkich istotnych 
danych w formie cyfrowej 

W przyszłości, parametryzacja procesów 
w przypadku różnych wariantów produktu 
przebiegać będzie w znacznej mierze w sposób 
automatyczny. W tym celu jako podstawa 
służyć będą cyfrowe informacje o produkcie 

– zwane również produktami cyfrowymi. 
Dokumentowanie wszystkich danych o modułach, 
procesach i próbach pozwala na wsteczne 
prześledzenie chronologii procesu wytwarzania 
poszczególnych produktów. 

Parametry maszyn, dane zamówienia i 
dodatkowe informacje będą w czytelny sposób 
wizualizowane na stacjach roboczych, a procesy 
wykonywane ręcznie, takie jak montaż, obsługa 
i konfiguracja, uzyskają optymalne wsparcie ze 
strony komputerowych systemów asystenckich. 
Dzięki temu, prace wykonywane ręcznie, 
które zawsze będą potrzebne, mogą zostać 
uproszczone - przy jednoczesnej poprawie 
ergonomii. System prowadzi operatora krok 
po kroku przez realizowane procesy (zdjęcie 4).

Dostępność wszystkich danych w formie cyfrowej 
pozwala wyeliminować dokumentowanie 
procesu w formie papierowej. Elastyczność 
procesu skutkuje ponadto oszczędnością 
zasobów, ponieważ produkty są automatycznie 
usuwane z linii w przypadku stwierdzenia np. 
uszkodzonych modułów elektronicznych na 
płytce drukowanej. Po ręcznym naprawieniu 
usterek produkt wraca na linię i jest sprawdzany. 

Zdjęcie 3: Edytor graficzny umożliwia prostą konfigurację 
etapów procesu.

Zdjęcie 4: Asystent prowadzi operatora przez poszczególne 
etapy procesu.
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FEGIME Voice: W publikacjach prasowych 
najczęściej zakłada się, że cyfryzacja, a 
w efekcie Przemysł 4.0, spowoduje utratę 
milionów miejsc pracy. Fabryka, w której 
nie pracują, ludzie to często pojawiająca się 
wizja i przerażający scenariusz nadchodzącej 
przyszłości. Jeśli jednak spojrzymy na 
Weidmüller - oraz na inne sąsiadujące z 
nią firmy lub firmy działające w tym samym 
sektorze - przekonamy się, że rozbudowują  
się one nieprzerwanie i miarowo. Firma ciągle 
buduje nowe obiekty  i zatrudnia kolejnych 
pracowników. Czy cyfryzacja spowoduje utratę 
miejsc pracy, czy nie? 

Eberhard Niggemann: To prawda, że w 
przypadku Weidmüller, cyfryzacja, ogólnie 
mówiąc, nie miała dotychczas negatywnego 
wpływu na zatrudnienie. Na przyszłość naszej 
firmy patrzymy optymistycznie. Z pewnością 
określone miejsca pracy znikną - dzieje się tak 
zawsze, gdy wdrażane są nowe technologie. 
Jednakże powstaną również nowe miejsca 
pracy, szczególnie w tych firmach, które 
zajmują się wyznaczają nowe kierunki rozwoju 
technologicznego. Szczególnie w przypadku 
Niemiec oczekuje się, że zwiększą one swoją 
konkurencyjność i stworzą wiele nowych miejsc 
pracy poprzez wdrożenie nowych technologii. 
Nawet jeśli bilans jest ujemny - jak zostało to 
przewidziane np. przez IAB - faktem jest, że 
w Niemczech może zniknąć 60 000 miejsc 
pracy.  Jednak biorąc pod uwagę fakt, że 
poziom zatrudnienia przekracza 40 milionów 
osób, wartość ta oznacza zaledwie 0,13 % 
miejsc pracy.

Inne badanie przeprowadzone przez jeden 
z Instytutów Towarzystwa Fraunhofera ds. 
Zatrudnienia i Organizacji zakłada, że ilość 
miejsc pracy może wahać się w zakresie 
+/- 1,5 miliona w sektorze produkcyjnym, w 

Świat pracy

zależności od wzrostu automatyzacji, kosztów 
wynagrodzenia oraz innych kluczowych 
czynników. Ogólnie rzecz ujmując, w firmie 
Weidmüller spodziewamy się raczej wielu 
nowych możliwości, a nie zagrożeń.

Jakie nowe wymagania zostaną postawione 
pracownikom w związku z cyfryzacją?

W wyniku czwartej rewolucji przemysłowej 
wiele zawodów będzie wymagało zdobycia 
nowych umiejętności. Pracownicy będą musieli 
wykonywać bardziej wymagające prace o 

Jak Przemysł 4.0 zmienia 
świat pracy? Czy powstaną 
fabryki, w których nie 
zatrudnia się żadnych ludzi? 
Jakie umiejętności będziemy 
musieli opanować w 
przyszłości? Odpowiedzi na 
te pytania udzielił Dr Eberhard 
Niggemann, dyrektor 
Weidmüller Academy.

większej wartości dodanej, ale jednocześnie 
będą one bardziej zróżnicowane z uwagi na 
wykorzystanie inteligentniejszych systemów 
wspomagających. Stworzone zostaną całkiem 
nowe procesy pracy. W związku z tym 
najbardziej prawdopodobne jest, że jednym z 
najważniejszych czynników zatrudnienia stanie 
się wiedza specjalistyczna poszczególnych 
kandydatów. Podsumowując, zawody związane 
z produkcją będą w większym stopniu opierać 
się o rozwiązania IT i staną się bardziej 
interdyscyplinarne, zważywszy, że prace 
ludzi wspomagane będą przez coraz bardziej 
inteligentne maszyny i systemy. Na znaczeniu 
zyska również praca w styczności z klientem 
i tworzenie spersonalizowanych rozwiązań 
produktowych. Jednak niektóre czynności i 

Więcej możliwości niż zagrożeń
zadania nie będą już wykonywane: np. zadania 
rutynowe, jak również ciężkie prace fizycznie 
oraz prace w warunkach niebezpiecznych.

Jakie działania podejmuje firma Weidmüller, 
aby pracownicy byli na bieżąco informowani 
o wprowadzanych zmianach?

Jako odpowiedzialni pracodawcy dokładamy 
wszelkich starań, by przygotować firmę 
na zmiany związane z czwartą rewolucją 
przemysłową. Wyjątkowo istotne są dla nas 
wyzwania przyszłości. Przykładamy dużą wagę 
do wzrostu znaczenia „usieciowienia” rynków 
światowych oraz placówek produkcyjnych. W 
związku z powyższym, również w odniesieniu 
do kwalifikacji pracowników, bardziej niż 
kiedykolwiek istotna jest otwartość na nowe 
rozwiązania.  W „Weidmüller Academy” już 
skupiliśmy się na konieczności przeprowadzania 
szkoleń z zakresu wdrażania rozwiązań 

„Przemysłu 4.0” w przyszłości. Próbujemy 
przekonać do tego naszych pracowników.  
Wymogiem przyszłości stanie się zapewne 
również samodzielna nauka przez całe życie 

- i nad tym właśnie pracujemy.

W Przemyśle 4.0 ważna jest wiedza 
multidyscyplinarna, zrozumienie sposobów 
działania i myślenie o dziedzinach pokrewnych, 
a także odpowiednie myślenie w kompleksowych 
procesach. Jest to szczególnie ważne, ponieważ 
poza umiejętnościami technicznymi oraz 
wiedzą specjalistyczną pracownicy będą 
musieli zdobyć również większą wiedzę o 
działaniu systemów. Sposoby nauki stają się 
coraz bardziej nieformalne i interaktywne - za 
pomocą smartfonu lub tabletu można się uczyć 
dosłownie wszędzie i w dowolnym czasie. Nowe 
multimedia, portale społecznościowe oraz 
technologie typu chmura będą dalej zmieniać, 
a wręcz rewolucjonizować metody uczenia się. 

Dr Eberhard Niggemann, 
dyrektor Weidmüller 
Academy.
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Praca oraz nauka staną się synonimem i „bycie 
na bieżąco” będzie dla pracowników zajęciem 
wykonywanym automatycznie.

Jakie działania podejmuje firma Weidmüller w 
odniesieniu do swoich pracowników z sektora 
produkcyjnego?

Aktualnie realizujemy projekty pilotażowe 
bazując na codziennej produkcji w Smart 
Factory. Obejmują one wykorzystanie 
wizualizacji danych, współpracę ludzie-
maszyny z robotami, jak również z systemami 
dokonującymi automatycznej optymalizacji. 
Jako firma, wprowadziliśmy w naszym systemie 
produkcyjnym inteligentny system zarządzania 
energią,  który od roku 2011 stanowi częścią 
naszych procedur produkcyjnych.

Jakie działania podejmujecie względem 
pracowników posiadających wyższe 
wykształcenie?

Ważną kwestią jest interdyscyplinarność. 
Oznacza to, że przygotowujemy naszych 
pracowników na nowe formy współpracy. 
Umożliwiamy uczestnictwo w kursie techniczno-
praktycznym, obejmującym praktyki, 
zatytułowanym „Informatyka techniczna”. W 
ten sposób nasi młodzi studenci będą gruntownie 
przygotowani na hybrydyzację technologii oraz 
wiedzy o oprogramowaniu.

Ponadto know-how firmy stale wzbogaca się 
poprzez przeprowadzanie wielu testów praz 
prac projektowych, przy których wspólnie 
pracują nasi studenci, profesorowie oraz 
pracownicy. Dzięki temu zarówno my, jak i 
uniwersytety, zyskujemy nowe dane. Na przykład 
jeden z naszych pracowników uzyskał niedawno 
nagrodę Instytutu im. Heinza Nixdorfa za 
najlepszy esej studencki roku.

Angażujemy się również w projekty oraz 
prace grup roboczych na poszczególnych 
uniwersytetach. Mamy na celu opracowywanie 
praktycznych modeli szkoleniowych dla firm.

Czy zadania te różnią się od siebie w zależności 
od kraju?

Z całą pewnością produkcja w Niemczech jest 
działalnością wiodącą ze względu na nowe 
rozwiązania techniczne, a także ze względu 
na możliwość przeprowadzenia badań na 
terenie Niemiec, w szczególności we Wschodniej 
Westfalii. Oczywiście, będziemy wykorzystywać 
również możliwości oferowane nam przez Smart 
Factory w skali międzynarodowej.

Każda osoba znająca region wie, że 
wymieniacie się informacjami z takimi firmami, 

SPOTKANIA

8.03. – 10.03.17 Spotkanie udziałowców, Bukareszt

4.04. – 06.04.17 Spotkanie Zarządu, Hamburg

5.04. – 07.04.17 Spotkanie FEGIME Future, Hamburg  
 (wraz z HellermannTyton)

18.05. – 20.05.17 Spotkanie udziałowców i Kongres, Warszawa

FEGIME GmbH 
Gutenstetter Str. 8e 
(D) 90449 Nürnberg 
Germany

Tel 0049 (0) 911 641 899 0 
Fax 0049 (0) 911 641 899 30 
E-Mail info@fegime.com

jak Phoenix Contact, Harting, Wago itp. Czy 
wasi „koledzy” też to robią? Może nawet 
prowadzicie jakieś projekty wspólnie?

Weidmüller jest członkiem różnych stowarzyszeń 
i sieci przemysłowych, współpracuje z wieloma 
uniwersytetami i firmami, aby udoskonalać 
swoje innowacyjne pomysły i technologie. 
Platforma Przemysłu 4.0, członkostwo w ZVEI, 
VDMA oraz acatech to tylko kilka przykładów. 
Jesteśmy również zaangażowani w działania 

„it's OWL”: to tutaj firma Weidmüller oraz inni 
liderzy rynku międzynarodowego oferujący 
rozwiązania z dziedzin inżynierii mechanicznej, 
elektryki, elektroniki oraz dostaw dla sektora 
motoryzacyjnego, jak również instytucje 
badawcze cieszące się uznaniem na arenie 
międzynarodowej, koncentrują swoje wysiłki na 
działaniach w ramach klastra spółek wiodących. 
Wspólnym celem jest osiągnięcie przez nasz 
region OWL wiodącej pozycji wśród światowej  
konkurencji w zakresie inteligentnych systemów 
technicznych.

Mimo różnic dzielących nas i naszych rywali 
oraz partnerów w regionie, wiele nas również 
łączy: np. wspólne dążenie do opracowania 
określonych norm.  Jako podmioty wchodzące 
w skład klastra spółek wiodących opracowujemy 
konstruktywne rozwiązania w ramach współpracy 
przedkonkurencyjnej.  Pracowaliśmy już wraz 
ze spółką Hettich, jednym z największych 
światowych producentów okuć meblowych, 
nad wspólnym projektem dotyczącym produkcji 
samokorygującej, oraz ze spółką Lenze, 
wiodącym specjalistą w technologii silników i 
automatyki w branży inżynierii mechanicznej, 
nad projektem dotyczącym energooszczędnych 
rozwiązań intralogistycznych.

Współpracujące ze sobą firmy wymieniają się 
również zdobytą wiedzą, co jest szczególnie 
korzystne dla naszej branży oraz dla regionu, 
zwłaszcza w odniesieniu do kreowania łańcucha 
wartości w zakresie nowych technologii. Zarazem 
zostały jednak jasno zakreślone granice takiej 
wymiany.

Bardzo dziękujemy za rozmowę!

Skróty i definicje
acatech 
Niemiecka Akademia Nauk i Techniki

IAB 
Munkaerőpiaci és Munkaügy-kutatási 
Instytut Badań nad Zatrudnieniem w 
Norymberdze

it́ s OWL 
Rövidités a „kelet-vesztfáliai régió Skrót 
od „Inteligentne Systemy Techniczne w 
regionie Wschodnia Westfalia-Lippe”. 
Sieć 180 firm, uniwersytetów, instytutów 
badawczych i organizacji, stworzona w 
celu ułatwienia przejścia od mechatroniki 
do inteligentnych systemów technicznych. 
Członkami it́ s OWL są m. in. Phoenix 
Contact i Weidmüller. .  
> Link na stronie 3

OWL 
Skrót regionu „Wschodnia Westfalia-Lippe” 
w niemieckim kraju związkowym Nadrenia 
Północna-Westfalia.  >Patrz wyżej: it́ s 
OWL

Platforma Przemysł 4.0 
> Link na stronie 3

VDMA 
Verband der deutschen Maschinen- und 
Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu 
Maszynowego

ZVEI 
Centralny Związek Przemysłu 
Elektrotechnicznego i Elektrycznego




