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DIGITAL TWIN
– przyszłość zakładów produkcyjnych 

Mariusz, Senior Control Systems Engineer
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Potrzeby produkcyjne w kontekście 
zakładów przemysłowych

Digital Twin zakładów produkcyjnych 

Jako że rynek się rozwija, a konkurencja nigdy nie 

śpi, zakłady produkcyjne poszukują sposobów na 

optymalizację i zwiększenie wydolności swoich linii 

produkcyjnych. Digital Twin, z ang. cyfrowy bliźniak, 

jest świetnym przykładem na to, jakie korzyści 

Digital Twin to połączenie modelu inżynierii 

wirtualnej z fizycznym produktem bądź sprzętem  

w środowisku cyfrowym, które umożliwia zmiany  

i optymalizację.

Pomaga to znaleźć i wyeliminować problem 

„wąskiego gardła”, a także daje firmom możliwość 

przeprowadzenia analizy what if. Digital Twin pozwala 

przewidzieć prawdopodobieństwo oraz wykonalność 

Rozwiązanie to pozwala na:

Dotyczy: produkcji, logistyki, magazynowania.

Korzyści płynące z Digital Twin

digitalizacja może przynieść Twojemu biznesowi. 

Digitalizacja linii produkcyjnych pozwala na zwiększenie 

produktywności, lepszą kontrolę nad procesem 

produkcji, implementację nowych oraz optymalizację 

istniejących już procesów, a także wiele więcej.

SYMULACJĘ ANALIZĘ

OPTYMALIZACJĘ WIZUALIZACJĘ

finansową konkretnej linii produkcyjnej. Pokazuje także 

zmiany zachodzące w procesie produkcji w zależności  

od różnych czynników, np. stażu personelu zatrudnionego 

na konkretnych stanowiskach, pozytywnego  

i negatywnego wpływu otwarcia lub zamknięcia którejś  

z linii produkcyjnych, a nawet zmiany tempa produkcji.  

Dzięki Digital Twin, firmy mogą eksperymentować  

i zwizualizować cyfrowe rezultaty swoich decyzji zanim 

postanowią je wprowadzić w życie. 
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Najpowszechniejsze rodzaje danych wejściowych to 

opis procesu, obszar produkcji, szczegóły obiektu, 

typy wewnętrznej organizacji logistycznej oraz 

strategia magazynowania.

Dane użyteczne dla obszaru produkcji dotyczą 

layout’u, planu produkcji, strategii wjazdu i wyjazdu 

obiektów (dla strategii przepływu), obszaru dostęp-

nego pod produkcję i strategii magazynowania (FIFO, 

LIFO, itd.).

Dla organizacji sprzętu produkcyjnego i logistyki: 

typ logistyki wewnętrznej (dźwig, pracownik, wóz-

ki widłowe, podajnik rolkowy, itd.); typy obiektów 

(maszyny CNC, dźwigi, magazyny, przewoźnicy, itd.), 

Kluczowe czynniki sukcesu
Dokładność symulacji zależy od ilości i jakości użytych danych. Wymagania dotyczące 

danych różnią się między sobą w zależności od zakresu projektu oraz oczekiwanych danych 

wyjściowych.

tempo obiektów logistycznych (wózki widłowe 

itd.); zdolność buforowa; spodziewana dostępność 

(niepowodzenia) oraz ewentualne limitacje.

Dla obiektów: ilość obiektów, wymiary obiektów 

(długość, szerokość, wysokość); przy użyciu jakich 

środków dany produkt może być obrabiany.

Dla chronometrażu: czas cyklu maszynowego dla 

każdego obiektu (czas przebiegu, regeneracji, itd.), 

czas ustawienia sprzętu i jego typy.

Dla czynnika ludzkiego: system zmianowy pracy  

i przerwy.

BUDOWA MODELU

Dane wejściowe

• Czas
• Zasoby
• Ilości
• Odległości
• Wymiary
• Założenia

Budowa modelu Dane wyjściowe

• Poziom użyteczności
• Przepustowość
• Wydajność
• Ilość zasobów
• Punkty ryzyka
• Wąskie gardła

01 02 03
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Digital Twin 
case studies

Zmiana systemu logistycznego w zakładzie szwalniczym 

Sii wspiera swoich klientów w licznych projektach  

w zakresie Digital Twin, który dotyczy analizy  

i weryfikacji różnorakich problemów. 

Implementowane projekty oraz zastosowanie  

Digital Twin nie ograniczają się jedynie do analizy 

procesów produkcyjnych – adresują również  

mniejsze kwestie, takie jak ergonomia pracy  

czy optymalizacja maszynerii.

Poniżej znajdują się przykłady symulacji Digital Twin 

dostarczonych przez Sii dla różnych sektorów:

Zakład szwalniczy wymagał ulepszenia logistyki w zakresie przemieszczania pojemników  

z komponentami.

Stworzenie modelu Digital Twin pozwoliło na:

• porównanie systemów logistycznych dla pojemników: mobilne roboty vs przenośniki,

• zaplanowanie produkcji,

• weryfikację różnych scenariuszy i eksperymentów,

• znalezienie optymalnych parametrów.

W rezultacie Digital Twin zarekomendował optymalizację opartą na połączeniu zakładu 

szwalniczego z obszarem stelaży meblowych.

Sii Bydgoszcz Team
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Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy  
dla poprawienia komfortu i wydajności 

Linia produkcyjna wymaga manualnego składania produktu. Wielogodzinna praca fizyczna 

sprawia dyskomfort, który może prowadzić do urazów.

Stworzenie modelu Digital Twin pozwoliło na:

• ocenę stanowisk pracy z uwagą na ergonomię,

• wprowadzenie działań korygujących i optymalizację.

W rezultacie Digital Twin zarekomendował możliwe działania korygujące i optymalizację.

Otwarcie nowej linii produkcyjnej

Plan otwarcia nowej linii produkcyjnej wymagał weryfikacji wydolności obecnego  

systemu logistycznego. Pojazdy AGV transportują palety z gotowymi produktami 

z końca linii produkcyjnej do magazynu lub bezpośrednio do ciężarówek dla szybkiej wysyłki.

Stworzenie modelu Digital Twin pozwoliło na:

• symulację magazynowania i dostarczenie szacunku optymalnej wydolności,

• porównanie dwóch systemów logistycznych: pojazdy AGV vs. przenośniki.

W rezultacie Digital Twin zarekomendował optymalną liczbę pojazdów AGV.

Krystian, Senior Control Systems Engineer
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Zaznajomienie się specjalistów Sii
z procesami produkcji i logistyki

Początek konstrukcji Digital Twin Cotygodniowe konsultacje
celem uniknięcia błędów

Eksperymenty
na gotowym modelu

Sprawdzenie danych wejściowych
(arkusze Excel, layouty) 

Zwiedzanie terenu fabryki
i magazynu pod kątem
obiektów modelowych

IMPLEMENTACJA PROJEKTU

Prezentacja rezultatów symulacji
i raportów za pomocą modelu

Pack And Go 

Wskazanie optymalnych
rozwiązań

Implementacja optymalnych
rozwiązań przez klienta

FINALIZACJA PROJEKTU

PRZYGOTOWANIE OFERTY

Podejście Sii do implementacji projektów
Kluczowym aspektem jest utrzymanie bliskiej współpracy pomiędzy Sii i klientem na każdym etapie projektu.

Typowa implementacja projektu przebiega następująco:

Ten etap polega na: sprawdzeniu danych 

wejściowych (arkusze Excel, layouty), 

zaznajomieniu się specjalistów Sii  

z procesami produkcji i logistyki, a także 

zwiedzaniu terenu fabryki i magazynu 

pod kątem obiektów modelowych.

Po zebraniu potrzebnych 

danych Sii rozpoczyna 

konstruować Digital Twin  

i eksperymentować na 

gotowym modelu.

Sii prezentuje symulację rezultatów 

i tworzy raport za pomocą modelu 

Pack And Go. Jedną z największych 

korzyści dla klienta jest otrzymanie 

wskazania optymalnych rozwiązań  

i rekomendacji ich implementacji.

Początek projektu Digitalizacja Rezultaty

Efekty współpracy z Sii
Sii ma duże doświadczenie w implementowaniu, 

tworzeniu i/lub optymalizacji Digital Twin. Nasi 

eksperci pomogą Twojej firmie oszczędzić czas 

i pieniądze, efektywnie zarządzać siłą roboczą, 

wprowadzać nowe procesy, zadbać o przestrzeganie 

standardów dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz wiele 

więcej. Robimy to wszystko poprzez utrzymanie bliskiej 

współpracy z Twoją firmą i prowadzanie wszystkich 

potrzebnych zmian, aby Digital Twin odpowiadał Twoim 

potrzebom. To właśnie dlatego początkowa faza badań 

i gromadzenia danych jest tak ważna dla końcowego 

sukcesu.
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Obniżenie ryzyka popełnienia 
błędów bądź niepowodzenia  
w projektach dotyczących zarówno 
terenów poprzemysłowych, jak  
i niezagospodarowanych

Znalezienie optymalnej ilości zasobów  
i eliminacja potencjalnych wąskich 
gardeł

Możliwość stworzenia scenariusza what 
if na długo przed samą inwestycją

Zminimalizowanie marginesu 
nieprzewidzianych sytuacji

Testy różnych logik sterowania w celu 
wybrania najodpowiedniejszej

Porównanie różnych rozwiązań i 
kontrola nad nimi

Model 3D stworzony w celu prezentacji 
i dyskusji

Analiza wykonalności finansowej i 
opłacalności planów inwestycyjnych

Szacunek i zminimalizowanie ryzyka 
nieprzewidzianych sytuacji

Rozpoznanie nowych możliwości 
biznesowych (masowe 
dostosowywanie, wytwarzanie małych 
partii, integracja nowego produktu)

Efektywna kalkulacja ROI (obniżona 
kosztowność)

Główne korzyści dla Twojej firmy:

Szukasz wsparcia? Skontaktuj się z Sii!

Zatrudniając 6 500+ specjalist w, Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego,
transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla wiodących
firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki
oraz usług użyteczności publicznej. Sii Polska posiada 14 biur w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, 
Krakowie, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Pile, Białymstoku i Gliwicach

Aby dowiedzieć się, jak Digital Twin może zoptymalizować linię produkcyjną i przepływ pracy w Twojej 

fabryce, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Więcej innowacyjnych rozwiązań i inspirujących case studies 

dla branży produkcyjnej znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.sii.pl

http://sii.pl

