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Propozycja nowej komisji 
– Otoczenie biznesowe
• Czwarta Rewolucja Przemysłowa / Przemysł 4,0:

● Inteligentna Fabryka (Smart / Digital Factory)
● Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze, Big Data, drukowanie przestrzenne 3D, 

koboty / roboty współpracujące, itd. 
● Transport 4,0, Logistyka 4,0, Woda 4,0, Porty 4,0, Górnictwo 4,0, itp.

• Eksploatacja 4,0, Niezawodność 4,0, Jakość 4.0, itp.:
● Technologie zasadniczo spójne z technologiami dla Przemysłu 4,0
● Nieodzownie wiążą się one zatem z całym otoczeniem biznesowym, ale to 

Eksploatacja 4,0 / Niezawodność 4,0 (tj. Internet Rzeczy, Big Data i analityka 
predykcyjna) będzie głównym przedmiotem działalności Komisji. 

• Transformacja Cyfrowa:
● Wykorzystanie Trzeciej Platformy ICT, 5G, LiFi (wykorzystujący LEDy), itd.
● Nowe źródła innowacji i kreatywności w celu zwiększenia doznań użytkownika 

(user experience)
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Propozycja nowej komisji 
– Otoczenie biznesowe

• Cyfrowe Bliźniaki (Digital Twins):

• Cyfrowa kopia aktywów materialnych, procesów i systemów o cechach statycznych 
lub dynamicznych

• Wykorzystanie BIM (na start)

• Wymiar techniczny, jak i ekonomiczny, środowiskowy i społeczny (cele 
zrównoważonego rozwoju)

• Liczne polskie publikacje agencji rządowych i przemysłu, ale nie ukierunkowane na 
Eksploatację 4,0 / Niezawodność 4,0. (Istnieje jednak sporo polskich publikacji o 
charakterze naukowym w tej dziedzinie.)
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Przemysł 4,0
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Zarządzanie eksploatacją z perspektywy rewolucji przemysłowych

Przemysł 4,0 

Ciągły 
monitoring

ISO 55001
Źródło: Stoker, J. (University of Delft, NL)



Eksploatacja 4,0 

• Technologie i metodologie:

● Technologie i metodologie spójne z Przemysłem 4,0. Najbardziej powszechne to 
Internet Rzeczy, Big Data i Analityka Predykcyjna. Powszechnie wykorzystywane 
są też drony (w pewnych zastosowaniach).

● Zastosowanie mają też bardziej tradycyjne metody, np. TPM (Total Productive 
Maintenance), FMEA (analiza skutków i przyczyn wad) lub RCM (analiza 
niezawodności) w celu identyfikacji celów i mierników oraz zarządzania danymi (Big 
Data): data mining / data farming (np.  jakie dane zbierać?)

• Analityka Predykcyjna:

● Konieczne jest zatrudnienie szeregu analityków danych (najważniejszy jest data 
scientist!) przynajmniej w Centrach Danych (Data Centres)

● Może być konieczny ogólnopolski Master Plan dla zaawansowanej Analityki 
Predykcyjnej i Internetu Rzeczy 
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Eksploatacja 4,0 - Wdrożenie

 

Zautomatyzowana 
obsługa / naprawy  w 

czasie planowych 
wyłączeń z ekploatacji  

Zautomatyzowane wykrywanie i 
zawiadamianie o uszkodzeniach oraz 

planowanie obsługi / napraw   

Źródło: Almagor, D. et al. 2019: Maintenance 4.0 Implementation Handbook.

własne



Transformacja Cyfrowa

• Szacunki bezpośrednich inwestycji w DX do 2020 (włącznie) to 6,3 bln USD (1.000 
x 1 mld) wg IDC (Stany Zjednoczone):

• 2017: 1,2 bln USD

• 2018: 1,4 bln USD

• 2019: 1,7 bln USD

• 2020: 2,0 bln USD
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Cyfrowe Bliźniaki

• Definicja:

• Cyfrowy bliźniak – cyfrowa kopia aktywów materialnych, procesów i systemów o cechach 
statycznych lub dynamicznych; często też określenie oprogramowania umożliwiającego 
tworzenie wirtualnych reprezentacji fizycznych systemów oraz ich symulowanie.

• Wartość rynku:

• Globalny rynek cyfrowych blizniaków został oszacowany na 3,8 mld USD w 2019, a 
jego wzrost jest przewidywany na 35,8 mld USD w roku 2025 (Garner).

• Korzyści:

• Przewiduje się, że połowa wszystkich dużych firm będzie wykorzystywała jakąś ich formę 
przed rokiem 2021 – co wpłynie na 10% poprawę efektywności (Gartner).

• Wynikiem Cyfrowych Bliźniaków ma być bardziej efektywny projekt aktywów 
materialnych, bardziej efektywna realizacja projektu (budowy) i eksploatacja. Poprzez 
dynamiczny proces integracji danych / informacji uzyska się poprawę efektywności 
krótko- i długoterminową. 
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Cyfrowe Bliźniaki

• Korzyści (cd):

• Cyfrowe Bliźniaki to więcej niż BIM czy model 3D. Są one zródłem danych, które mogą ulepszyć 
projekt nowych aktywów (budowli / maszyn) i zrozumienie istniejących aktywów, zweryfikować 
dokumentację powykonwczą, pozwolić na przeprowadzenie symulacji / scenariuszy „co by było 
gdyby” oraz na planowanie rozbudowy. 

• Ich wykorzystanie może pozwolić na uniknięcie błędów i braków danych co zdarza się w bardziej 
tradycynym zarządzaniu informacją.

• Zwiększenie produktywności i współpracy (eliminacja „silosów” w firmach)

• Zmniejszenie CAPEX i OPEX (TOTEX)

• Optymalizacja funkcjonowania / wydajności aktywów w celu zapewnienia zgodności z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
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Cyfrowe Bliźniaki
Dojrzałość 

(Skala log. 
złożoności) 

Definicja Zastosowanie

0 Odzwierciedlenie rzeczywistości (chmura punktów, 
drony, fotogrametria, projekty / szkice)

● “Brownfield” (istniejace budowle), 
dokumentacja powykonawcza

1 Plany 2D lub modele 3D (np. związane z budowlą / 
maszyną bez wykorzystania metadata czy BIM)

● Projektowanie / optymalizacja i 
koordynacja aktywów materialnych

2
Połączenie modelu z danymi statycznymi, 
metadata i BIM „Etap 2” (dokumentacja, rysunki, 
systemy zarządzania aktywami)

● Symulacje 4D / 5D
● Projekty / zarządzanie aktywami
● BIM „Etap 2”

3 Wzbogacenie danymi rzeczywistymi (np. z 
Internetu Rzeczy i sensorów)

● Efektywność operacyjna

4 Dwustronna integracja i interakcja

● Zdalne sterowanie w sztucznej 
rzeczywistości 3D 

● Sterowanie rzeczywistością 
materialną z poziomu modelu 
cyfrowego

5 Sterowanie i eksploatacja automiczna 
● Pełne  sterowanie autonomiczne z 

kompletną kontrolą 
i transparentnością Warszawa, 19 czerwca 2020 r.Źródło: Atkins. 2017. Digital twins 

for the built environment



Quo Vadis? 
Kierunek „Klasa Światowa”

Warszawa, 19 czerwca 2020 r.

Obsługa 
profilaktyczna

Obsługa 
nieplanowana

Obsługa w oparciu o 
analizę krytyczności 

Diagnostyka i monitoring 
predykcyjny

Źródło: Seqwater Qld Australia



Quo Vadis? 
Zintegrowane zarządzanie informacją 
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Zarządzanie aktywami 
materialnymi

Zarządzanie informacją

Faza realizacji (Zarządzanie 
informacją nt. projektu)

Faza eksploatacji (Zarządzanie 
informacją nt. aktywów)

Źródło: ISO 19650



Quo Vadis? 
Cele zrównoważonego rozwoju
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Źródło: Narody Zjednoczone 
https://www.un.org.pl 
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Korzyści dla PNTTE

• Wizerunek jako lider Eksploatacji 4,0 / Niezawodności 4,0

• Przyciągnięcie przemysłu i firm doradczych

• Zainteresowanie związane z seminariami i warsztatami (konferencjami?) PNTTE

• Nowy kierunek badań, prac dyplomowyh i publikacji (np. tematyczne wydanie 
Eksploatacji i Niezawodności)

• Współpraca miedzynarodowa

• Akredytacja i współudział w organizacji / prowadzeniu studiów podyplomowych 
(kompetencje dla Przemysłu 4,0 / Eksploatacji 4,0) (?)

• Korzyści finansowe dla PNTTE i jego członków

Warszawa, 19 czerwca 2020 r.      Źródło: Gerd Altmann / 
https://pixabay.com/



Cyfrowe Modelowanie Eksploatacji

Dziękuję za uwagę!

Robert Kijak

kijakr@gmail.com

kom. 729 542 446 
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