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Struktura terminala STD w postaci   

inteligentnego przyłącza elektroprosumenta

z sektora MMSP w perspektywie firmy

elektrotechnologicznej ELKON

triplet problemowy:

Elektrotechnologia – Przemysł 4.0 – Elektroprosument przemysłowy.  

Zdzisław Konopka



Opracowanie struktury Sieciowego Terminala Dostępowego, jego rozwiązania 
technicznego wraz z programem sterującym zarządzaniem odbiornikami i handlem energią, 
jest zadaniem złożonym i wymaga  współdziałania środowiska naukowego, inżynierskiego, 
biznesowego i prawniczego. Skupię się zatem w moim komunikacie na istotnych 
problemach zarządzania odbiornikami tylko w inżynierskiej perspektywie firmy 
elektrotechnologicznej.  

Aby tę perspektywę ukierunkować, treść komunikatu przedstawię w formie trypletu 
problemowego: 
elektrotechnologia – przemysł 4.0 – elektroprosument przemysłowy.  
Elektrotechnologią zająłem się w poprzednim komunikacie przedstawiając wybrane  
procesy elektrotechnologiczne, ich istotę, rezultaty  oraz przykładowe maszyny jako 
elementy wykonawcze tych procesów.  Celem pierwszego komunikatu było ogólne 
przedstawienie związku elektrotechnologii z transformacją energetyki w kierunku 
elektroprosumeryzmu, nowoczesnej elektrotechnologii opartej na maszynach i 
urządzeniach  wyposażonych w sterowniki programowalne, czyli spełniających wymagania 
tzw. „przemysłowego internetu rzeczy”. Są to  maszyny i urządzenia  wpisujące się w drugi 
rynek elektroprosumeryzmu, według klasyfikacji prof. Jana Popczyka. ( Przypomnę – rynek 
narzędzi). 
Wspomniałem w poprzednim komunikacie o obszarze technologii Przemysłu 4.0., 
prezentując dwa krótkie filmy związane z wdrożonymi rozwiązaniami linii technologicznych. 



Rozwijając tę tematykę, w dzisiejszym komunikacie chciałbym  przedstawić miejsce  
elektrotechnologii w inteligentnej infrastrukturze przemysłu 4.0. i w tym kontekście jej 
wpływ na strukturę Sieciowego Terminala Dostępowego.

Termin „Przemysł 4.0” pojawia się niemal w każdym artykule, bądź referacie 
wygłaszanym podczas konferencji naukowych dotyczących techniki, organizacji produkcji, 
ekonomii czy rozwoju społecznego. 

Historycznie, po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte podczas targów przemysłowych w 
Hanowerze w 2011 roku, promując komputeryzację procesów wytwórczych. Wówczas grupa 
ekspertów z firmy BOSCH przedstawiła zestaw zaleceń wdrożeniowych tej koncepcji, a 
dynamika jej  wprowadzania świadczy o kolejnym  etapie rozwoju w przemyśle. Z uwagi na tę 
dynamikę „Przemysł 4.0” został określony mianem czwartej rewolucji przemysłowej.

„Przemysł 4.0” jest pojęciem wielopłaszyznowym i jego istotę można rozpatrywać na 
płaszczyźnie technicznej, IT, ekonomicznej i społecznej.  

Z punktu widzenia inżynierskiej perspektywy na Sieciowy Terminal Dostępowy, mój 
komunikat dotyczy  płaszczyzny  technicznej związanej z tzw. „inteligentnymi maszynami”, 
lub inaczej z „internetem rzeczy”.

Przemysł 4.0. jest  szczególnym wyzwaniem dla inżynierów, którzy muszą podołać 
wymaganiom technicznym  „maszyn inteligentnych”, które w  wielozadaniowych procesach 
technologicznych tworzą zintegrowaną strukturę i komunikując się wzajemnie, realizują 
program operacji technologicznych.



Zatem w skrócie, „Przemysł 4.0” oznacza integrację „inteligentnych maszyn” oraz 
wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych, mających na celu zwiększenie wydajności 
produkcji, możliwość elastycznej zmiany asortymentu oraz możliwość identyfikacji każdego 
produktu. 

Inteligentne maszyny pozwalają  na pełną automatyzację produkcji oraz przepływu 
materiałów, w efekcie czego na każdym etapie produkcji są dostępne na bieżąco informacje o 
aktualnym stanie procesu produkcyjnego, co stanowi punkt wyjścia do zarządzania energią. 
Ta inteligentna struktura procesów produkcyjnych tworzy inteligentną fabrykę. 

To może zbyt długie wprowadzenie służy zwróceniu uwagi na drugi rynek 
elektroprosumeryzmu w przypadku internetu rzeczy oraz dodatkowo, w przypadku 
inteligentnej fabryki, na czwarty rynek elektroprosumeryzmu ( rynek MMSP), który można by  
rozszerzyć  również o duże przedsiębiorstwa mogące  inwestować w OZE.

Mówiąc o przemyśle 4.0. rozróżnię trzy formy organizacji produkcji, mające wpływ na 
zarządzanie energią, co zatem istotnie wpływa na strukturę Sieciowego Terminala 
Dostępowego: 

„ Inteligentna Fabryka”, 

„Inteligentne Gniazdo Technologiczne”  

„ Inteligentna Maszyna Autonomiczna”



„Inteligentna Fabryka” jest wizjonerską i przyszłościową organizacją procesów 
produkcyjnych spełniającą wszystkie kryteria charakteryzujące „Przemysł 4.0”: 
integrację inteligentnych maszyn, maksymalizację efektów produkcji , elastyczną 
zmianę asortymentu i identyfikację produktu, a po sprzedaży śledzenie drogi jego 
życia. W polskiej rzeczywistości przykładem może być wprowadzany system 
zautomatyzowanej produkcji w fabryce silników elektrycznych, o którym 
wspomniałem w poprzednim komunikacie. W „fabrykach inteligentnych”, 
wielowarstwowa struktura sterowania procesami produkcji jest domeną 
specjalistów „IT” i  specjalistów w dziedzinie elektrotechnologii, a system 
sterowania integrujący „inteligentne maszyny”, determinuje strukturę Sieciowego 
Terminala Dostępowego który ma zapewnić ciągłość zasilania z „inteligentnej sieci  
elektroenergetycznej” i źródeł  OZE, w tym prosumenckich. Przemysł 4.0 stawia 
wymagania Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu, wymuszając 
transformację elektroenergetyki w sensie przełomowym, w której elektronika, 
informatyka i elastyczność dostaw energii są czynnikami decydującymi w 
kontaktach: dostawca-klient.



ELKON INTELIGENTNA FABRYKA

Zrobotyzowany system nagrzewania wirników i wprasowywania wałów   

https://youtu.be/wf8TH3UWI_s

https://youtu.be/wf8TH3UWI_s


Jeśli w „ fabryce inteligentnej” mogą być wyodrębnione procesy elektrotechnologiczne nie 
zakłócające ciągłości produkcji, wówczas  struktura STD  oparta na sprzęcie i  
oprogramowaniu umożliwiającym wielowarstwową strukturę sterowania procesami 
produkcyjnymi, musi uwzględniać tę możliwość i  w takich przypadkach do problemu należy 
podejść indywidualnie, bądź też w uniwersalnej strukturze STD programowanie zadań będzie 
wybiórcze.

Dobrym przykładem możliwości zarządzania energią jest „inteligentna odlewnia”, gdzie 
zużycie energii jest podstawowym źródłem kosztów.  Zarządzanie energią w tym przypadku 
ma głęboki sens, ponieważ proces odlewania realizowany może i powinien być w suche 
pogodne dni, a zatem topienie i odlewanie może być zaplanowane w czasie, gdy sprawność 
energetyczna fotowoltaiki jest maksymalna. W czasie maksymalnej sprawności źródeł OZE, 
lub minimalnej ceny rynkowej energii, można planować podłączenie urządzeń o dużym 
poborze mocy. Struktura STD będzie obejmować  inteligentny licznik energii, sterownik i 
program zarządzania energią pozyskiwaną z OZE oraz z „inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej”.  Będzie też obejmować  porty we/wy i program komunikacji z centrum 
sterowania procesem elektrotechnologicznym, oraz z służbami zarządzania produkcją i 
utrzymania ruchu.



Z punktu widzenia prosumenta przemysłowego o wielkości średniego lub małego 
przedsiębiorstwa bardzo istotna jest organizacja procesów produkcyjnych w formie 

„Gniazda Technologicznego”.

W gnieździe technologicznym  nie  wszystkie cechy charakteryzujące „Przemysł 4.0” są 
istotne, np. elastyczność zmiany profilu produkcji. Ważna jest optymalizacja procesu 
produkcyjnego przez integrację i zarządzanie inteligentnymi maszynami. Przykład gniazda 
technologicznego przedstawiłem również w poprzednim komunikacie. Jest to gniazdo 
technologiczne realizujące pięć operacji technologicznych dla optymalnego uzyskania  
produktu finalnego. Centrum sterowania prezentowanego gniazda technologicznego ma 
możliwość komunikowania się w układzie poziomym i pionowym, co umożliwia integrację z 
Sieciowym Terminalem Dostępowym.  Zatem możliwe jest zarządzanie energią dla 
zoptymalizowania jej kosztów. Zarządzanie energią może obejmować  jedno „gniazdo 
technologiczne”, lub szereg gniazd technologicznych w fabryce.  Sieciowy Terminal 
Dostępowy będzie się wówczas kontaktował  przez lokalną sieć komputerową np. ETHERNET 
z centrum sterowania gniazdami technologicznymi oraz z służbami zarządzania produkcją i 
utrzymaniem ruchu. STD będzie wyposażony w port komunikacyjny z centrum sterowania 
poszczególnymi gniazdami technologicznymi zakładu oraz dyspozytorem akceptującym 
wybrane zarządzanie energią.

Inne przykłady gniazd technologicznych przedstawiają poniższe filmy.



ELKON GNIAZDO TECHNOLOGICZNE
Zautomatyzowany proces spawania wyżarzania, hartowania i odpuszczania  

-

https://youtu.be/KkvHGBv0KcI

https://youtu.be/KkvHGBv0KcI


ELKON

GNIAZDO TECHNOLOGICZNE

Zautomatyzowany proces spawania 
wyżarzania, hartowania.

Centrum zarządzania systemem 
technologicznym.



ELKON      GNIAZDO TECHNOLOGICZNE
Automatyczna linia technologiczna do hartowania  indukcyjnego długich prętów

https://youtu.be/Jii3-PEai-E

https://youtu.be/Jii3-PEai-E


ELKON GNIAZDO TECHNOLOGICZNE
Piec indukcyjny do nagrzewania wałków w automatycznym procesie walcowania gwintów  

https://youtu.be/cNRltpMlVSg

https://youtu.be/cNRltpMlVSg


ELKON

GNIAZDO TECHNOLOGICZNE

Proces zautomatyzowanego lutowania 
indukcyjnego końcówek kabli i 
przewodów elektrycznych. Urządzenie w 
trakcie badań na poszczególnych etapach 
budowy. Proces lutowania indukcyjnego 
zastępuje dotychczas stosowane 
lutowanie płomieniowe. 

https://youtu.be/K7fgl7zhqIc

https://youtu.be/K7fgl7zhqIc


W obszar technologii przemysłu 4.0 należy również zaliczyć

„Autonomiczną maszynę inteligentną”, 

o integracji pionowej, czyli maszynę zintegrowaną  z systemem zarządzania produkcją, a 
niekoniecznie z innymi maszynami inteligentnymi. Przykładem może być piec indukcyjny 
do hartowania, lutowania, bądź topienia metali. Wybrane  przykłady rozwiązań 
przedstawiłem w poprzednim komunikacie.  Przedstawiam ich kilka na poniższych 
filmach.

Procesy obróbki cieplnej mogą przebiegać w ciągu technologicznym jak np. kucie lub 
walcowanie  na gorąco, ale też mogą być procesami niezależnymi. Np. proces hartowania 
z reguły jest krótszy niż wykonanie elementu przeznaczonego do hartowania. Te procesy 
mogą i powinny być sterowane z Sieciowego Terminala Dostępowego optymalizując koszt 
zużywanej energii elektrycznej.

Z perspektywy MMSP wdrażającego elektrotechnologię  w oparciu o autonomiczną 
maszynę inteligentną, lub gniazdo technologiczne, zarządzanie energią przynosi 
najszybsze efekty ekonomiczne. W MMSP  struktura STD będzie obejmować inteligentny 
licznik energii, sterownik i program zarządzania energią pozyskiwaną z OZE i „inteligentnej 
sieci elektroenergetycznej” oraz porty komunikacji poziomej z maszynami inteligentnymi i 
pionowej z dyspozytorem lub szefem produkcji.



ELKON AUTONOMICZNA MASZYNA INTELIGENTNA

Nagrzewanie długiego płaskownika.

Przykład 
równomiernego 
ukształtowanego

pola 
temperaturowego



ELKON   AUTONOMICZNA MASZYNA INTELIGENTNA

Przykład zautomatyzowanego lutowania indukcyjnego

https://youtu.be/wRqKbfQGwUU

https://youtu.be/wRqKbfQGwUU


ELKON  AUTONOMICZNA MASZYNA INTELIGENTNA

Przykład automatycznego procesu lutowania węglików spiekanych do stali

https://youtu.be/t6pkpgw8-pw

https://youtu.be/t6pkpgw8-pw


ELKON
AUTONOMICZNA MASZYNA 
INTELIGENTNA

Piec do indukcyjnego 
lutowania elementów z 
miedzi.
Lutowanie lutem twardym odbywa się w 
procesie automatycznym, zapisanym w 
sterowniku. 
Różnorodność lutowanych elementów 
wymaga różnorodności technologii 
lutowania, a zatem właściwego dla danego 
elementu uchwytu mocującego, wielkości i 
kształtu wzbudnika oraz parametrów 
lutowania: mocy i czasu, zapisanych w 
pamięci sterownika. 
Sterownik zapewnia kontrolę parametrów 
technologicznych i ich archiwizację, 
kontrolę  parametrów pracy urządzenia 

oraz komunikację zewnętrzną.



ELKON AUTONOMICZNA MASZYNA INTELIGENTNA

Piec indukcyjny dwutyglowy o mocy 150 kW, do topienia żeliwa i metali nieżelaznych. 
Konfiguracja tygli i zastosowań może być dowolna 

W technice 
odlewniczej 
przykładową 
„inteligentną 
maszyną” jest np.. 
automatycznie 
sterowany  piec  
indukcyjny tyglowy, 
np. piec  
przedstawiony na 
zdjęciu 8. 
Jest to piec DUO 
zawierający zestaw 
topielny do żeliwa i 
zestaw topielny do 
metali nieżelaznych.
Mogą być 
zastosowane dwa 
zestawy do różnych 
metali nieżelaznych



Istotnym zadaniem elektroprosumeryzmu jest zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami 
lokalnego  rynku energii, mogącego się bilansować, relacji  za pomocą infrastruktury 
technicznej, terminali STD i źródeł OZE, czyli więzi mającej na celu zapewnienie produkcji i 
dostaw energii po konkurencyjnej cenie, więzi elektroprosumenta przemysłowego z 
elektroprosumentami indywidualnymi w szczególności bazującymi na źródłach PV. 

Struktura tak sprzętowa jak również programowa Sieciowego Terminala Dostępowego może 
być uniwersalna, przy czym sterownik STD, wyposażony w porty we/wy i program bazowy, 
będzie umożliwiał indywidualizowanie komunikacji ze sterownikami gniazd 
elektrotechnologicznych lub autonomicznych maszyn inteligentnych 

Na zakończenie komunikatu chciałbym wspomnieć o  strukturze STD dla 
elektroprosumenckiego budynku wielokondygnacyjnego, mieszkalnego lub biurowego. Więcej 
szczegółów podam po wykonaniu modelu badawczego i przeprowadzeniu badań kotła 
indukcyjnego, o którym wspominałem w poprzednim komunikacie. Pozytywne wyniki badań, 
w szczególności dotyczących sprawności kotła indukcyjnego jako rezerwowego źródła zasilania 
węzła cieplnego sterowanego przez STD, uzasadnią przewagę tego rozwiązania nad innymi, np. 
buforowym zbiornikiem wody z grzałkami elektrycznymi. 


