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Opis procesu
Zanim został wprowadzony system 

monitoringu, pracownicy zakładu otrzy-
mywali zlecenia w formie papierowej. 
Ważenie produktów wiązało się z wypi-
sywaniem odpowiednich dokumentów, 
a etykiety drukowane były a priori. Ra-
portowanie energii w odniesieniu do zle-
cenia było niemożliwe. Kontrola pracow-
ników oraz sprawdzanie postępu danego 
zlecenia wiązały się z ciągłą obecnością 
kierownictwa na liniach produkcyjnych.

Zrealizowany system umożliwia kon-
trolę nad asortymentem wykorzystywa-
nym do wyprodukowania surowca, przez 
co pracownicy nie muszą już wypełniać 
ręcznie dokumentów dotyczących zlece-
nia. Drukowanie etykiet odbywa się au-
tomatycznie i adekwatnie do wagi worka. 
Dodatkowo za pomocą klientów interne-
towych systemu wizualizacji WinCC pra-
cownicy planowania produkcji mogą pod-
glądać online stan zleceń. Wprowadzenie 

System monitoringu  
i raportowania produkcji
Waldemar Adamczak

Monitoring i raportowanie produkcji to jedne z najistotniejszych elementów 
w skomplikowanym procesie produkcyjnym. Pozwalają na usprawnianie  
i dozór pracy wykonywanej w każdym zakładzie produkcyjnym.
Zakład Martin Bauer, mający siedzibę w Witaszyczkach, a zajmujący się 
produkcją mieszanek ziołowych i herbacianych, zlecił naszej firmie  
wykonanie takiego systemu. 
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systemu pozwala na obliczenie faktycz-
nych kosztów związanych z wyproduko-
waniem danego produktu, a także na kon-
trolę wydajności pracowników, czasów 
pracy poszczególnych linii itp. System 
przyczynił się do skrócenia czasu pro-
dukcyjnego i lepszego planowania pro-
dukcji. Rzeczywista produkcja może być 
na bieżąco weryfikowana i korygowana, 
a to ma wpływ na wynik finansowy.

Opis systemu
System oparto na sterowniku PLC Sie-

mens S7 317 i rozproszonych wejściach/
wyjściach ET200 z modułami wejść/
wyjść cyfrowych, wejść analogowych 
oraz z modułami RS485 do komunika-
cji z wagami (rys. 1). Sterownik S7 317 
komunikuje się z systemem wizualizacji 
oraz z istniejącymi w zakładzie sterow-
nikami sterującymi liniami technologicz-
nymi (S7 300) za pomocą sieci PROFInet. 

Zaimplementowany system wizualizacji 
WinCC stanowi jednocześnie podgląd li-
nii produkcyjnych oraz mechanizm zapi-
su niezbędnych informacji, dotyczących 
zleceń produkcyjnych, w bazie SQL. 

Każda linia produkcyjna została wypo-
sażona w drukarki etykiet umieszczone 
w obudowach pyłoszczelnych oraz dru-
karki laserowe do wydruku etykiet w for-
macie A4. Wszystkie drukarki wyposa-
żone są w port ethernetowy, za pomocą 
którego komunikują się z WinCC. 

Zarządzanie zleceniami
Monitoring stanu zlecenia polega na 

zbieraniu pomiarów z wag, które są przy-
pisane do obsługi danego zlecenia. 

W zakładzie znajduje się blisko 40 
wag różnych typów, które wyposażone 
są w port szeregowy RS232. Ze względu 
na dużą ilość wag konieczne stało się ad-
resowanie urządzeń. W tym celu zosta-
ły zaprojektowane i zbudowane moduły 
komunikacyjne. Do dowolnego modułu 
można podłączyć każdą wagę z zakładu 
i przesyłać pomiary do systemu monito-
ringu. Zbudowane moduły wag posiadają 
sygnalizację optyczną, informującą ope-
ratora o pomyślnym przesłaniu pomiaru 
z wagi do systemu monitoringu. 

Na każdej linii produkcyjnej zainsta-
lowane zostały dotykowe panele opera-
torskie SIEMENS. Pełnią funkcję wizu-
alizacji linii oraz zarządzania zleceniem 
produkcyjnym. Wprowadzenie nume-
ru zlecenia powoduje odczytanie z ba-
zy SQL informacji dotyczących zlecenia 
(planowana ilość produktu, ilość skład-
ników, nazwa składników, dane do ety-
kiet itp.). 

Rys. 1. 
Schemat 
ideowy 
systemu
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reklama

Waga każdego wyprodukowanego wor-
ka jest przesyłana do systemu monitorin-
gu, gdzie następuje uaktualnienie m.in. 
wagi wyprodukowanego towaru, wagi 
pozostałej do końca zlecenia itp. Następ-
nie waga worka jest zapisywana w bazie 
SQL. Drukowana jest również etykieta 
do naklejenia na wyprodukowany worek. 
Zdefiniowanych jest kilkadziesiąt wzo-
rów etykiet z możliwością tworzenia no-
wych. Etykiety przed wydrukowaniem 
uzupełniane są o odpowiednie informa-
cje z bazy SQL (waga worka, typ produk-
tu, nazwa i adres klienta, numer pracow-
nika i inne).

Stworzone zostały trzy raporty: raport 
z przygotowania produkcji, raport z na-
ważeń produktu wstępnego oraz raport 
z naważeń produktu gotowego. Raporty 
wykonano w programie MS Access. Z ra-
portów mogą korzystać uprawnieni pra-
cownicy różnych działów. 

Wizualizacja pracy linii
Monitoring stanów urządzeń na liniach 

produkcyjnych możliwy jest na panelach 
operatorskich i w systemie WinCC. Na 
ekranach przedstawiających schematycz-

nie linie produkcyjne wyświetlane są in-
formacje o pracy i awarii urządzeń. Bar-
dziej szczegółowe informacje wyświet
lane są po otworzeniu okna od danego 
urządzenia.

Wybrane dane binarne i analogowe są 
archiwizowane i przedstawiane na wy-
kresach. 

Informacje o awariach umożliwiają na-
tychmiastową reakcję służb utrzymania 
ruchu, co skraca czas postoju awaryjnego. 
Analiza historii awarii umożliwia wykry-
wanie słabych punktów procesu produk-
cyjnego i ułatwia planowanie remontów.

Aplikacja systemu WinCC dostępna 
jest również z poziomu przeglądarki in-
ternetowej. 

Monitoring energii i ewidencja czasu 
pracy

Na każdej linii produkcyjnej monito-
rowane jest zużycie energii elektrycznej 
(sumaryczny licznik energii oraz licznik 
energii zużywanej w ramach wykonywa-
nego zlecenia produkcyjnego). 

System monitoringu produkcji ewiden-
cjonuje pracowników. W tym celu wyko-
rzystano istniejące identyfikatory pra-

cowników oraz kody pracy określające 
czynności, jakie wykonują operatorzy 
na liniach produkcyjnych. Identyfikato-
ry służą do raportowania obecności danej 
osoby na linii produkcyjnej oraz oblicza-
nia wydajności pracy danego pracowni-
ka. Kody pracy służą do analizy czasów 
pracy poszczególnych linii (przygotowa-
nie produkcji, produkcja, przestój, awaria, 
prace konserwacyjne). 

Podsumowanie
System ułatwia planowanie i kontrolę 

produkcji, przyczynia się do skrócenia 
czasu produkcji, wspiera działanie służb 
utrzymania ruchu, a także ułatwia obli-
czanie rzeczywistych kosztów produkcji 
towaru danego typu.

To wszystko powoduje, że system przy-
nosi wymierne korzyści finansowe. �n
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