
Digitalizacja
Korzyści z zastosowania cyfrowych narzędzi w sektorze cukrowniczym.

Jak efektywnie rozpocząć cyfryzację?

Maciej Gontarski
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Najczęstsze motywatory do wdrożenia cyfrowego bliźniaka



Cyfrowy
bliźniak

Weryfikacja spójności

instalacji i technologii
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dokumentacji 

Napełnienie modelu 

danymi

Wykonanie modelu

linii produkcyjnej
Cyfrowy bliźniak:

• 266 indywidualnych 

operacji jednostkowych

• 240.000 równań 

fizyko – chemicznych

• 460 częściowych

równań różniczkowych

Proces powstawania cyfrowego bliźniaka na przykładzie projektu wdrożonego w Polsce



Środowisko projektowe

(np. COMOS/PAA)

System DCS 

(np. SIMATIC PCS 7)

Cyfrowy bliźniakRzeczywista produkcja

Sprawdzanie i walidacja zmian w cyfrowym bliźniaku zanim zostaną wdrożone na produkcji



Skrócenie czasu szkolenia

Ograniczenie przestojów

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zwiększenie wydajności i 

zmniejszenie zużycia energii

OTS – Operator Training System 
System szkoleniowy dla operatorów



RTO – Real Time Optimization

WEB interface



Zorientowane obiektowo zarządzanie cyklem życia zakładu

M

M

Mechanical Design

Operations & Maintenance

Automation Design 

Electrical Design

I&C Design

Process Engineering

Obiekt w dokumentacji zorientowanej obiektowo:

• Znajduje się w różnych strukturach

• Ma unikalny TAG ID i opis

• Posiada atrybuty reprezentowane na arkuszach danych i listach

• Może mieć różne symbole dostosowane do branży

• Posiada połącznie do innych obiektów

• Ma indywidualny status

• Zawiera w sobie model informacji dla Utrzymania Ruchu

• Jest połączony z dokumentacją



Cyfrowy bliźniak – integrowanie narzędzi do inżynieringu, symulacji i automatyki



Efektywna współpraca równolegle w każdym projekcie

Multiinżyniering

Dostęp bez instalacji oprogramowania

Ergonomia i intuicyjność użytkowania

17543.97

17543.97

17543.97

17543.97

17543.97

17543.97



Prekonfiguracja gwarantująca bezpieczeństwo systemu od pierwszego uruchomienia

„Defense-in-depth” – 3 filary:

- - Bezpieczeństwo zakładu

- - Bezpieczeństwo sieci

- - Integralność systemu

Wbudowane rozwiązania zapewniające 

bezpieczeństwo sieci od pierwszego 

uruchomienia



Zdecydowanie

krótszy czas 

wdrożenia innowacji

0321Gotowe!

Zauważalnie

zredukowane ryzyko 

decyzyjne i projektowe

Optymalizacja 

wykorzystania

energii

Zwiększenie 

wydajności

procesu

Korzyści wdrażania narzędzi cyfrowych w przemyśle spożywczym
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