
Produkcja żywności i napojów
Zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji

• Elastyczna i bezpieczna produkcja 
• Badanie jakości i śledzenie towaru 
• Ograniczenie ilości odpadów i zużytych zasobów
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Produkcja napojów i żywności – zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji

Wyzwania

Przepisy

Przepisy są wprowadzane przez różne podmioty, np. zewnętrzne agencje i rządy, lub samą branżę żywności i napojów. Ma 
to znaczny wpływ na wzrost kosztów i złożoność w firmie. Audyty w fabryce i przepisy dotyczące ochrony środowiska to 
przykłady dwóch przepisów, na których producenci muszą się znać i które muszą przestrzegać. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Związana jest z przepisami, ale wynika również z potrzeby podnoszenia standardów w firmach w dziedzinach takich, jak 
zasady ochrony środowiska i polityka społeczna. CSR może odgrywać ważną rolę w sposobie, w jaki konsument postrzega 
producenta, a, oczywiście, zarówno firmy, jak i cała branża, chcą kojarzyć się pozytywnie.
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Elastyczność

Aby poradzić sobie z coraz większą gamą różnorodności produktów, maszyny i linie produkcyjne muszą być 
zaprojektowane i skonfigurowane tak, aby spełniać wymagane potrzeby produkcyjne. Czas przełączenia jest kluczowym 
obszarem, który producenci starają się ograniczać. Integracja linii produkcyjnej z całym systemem produkcyjnym również 
może pozwolić na produkcję nawet krótkich partii produkcyjnych.

Weryfikacja

Producenci zdają sobie sprawę z coraz większego znaczenia kontroli, mierzenia, przechowywania i analizy danych 
produkcyjnych oraz udostępniania ich w ramach łańcucha dostaw, jeśli jest to wymagane. Automatyczne zbieranie danych 
pozwala na precyzyjne i niezawodne monitorowanie oraz zapisywanie w celu dostarczenia wyczerpujących informacji o 
produkcji, co przyczynia się do zminimalizowania strat finansowych oraz ochrony reputacji marki. 
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 Sterowanie zakładem i automatyka pomaga chronić aktywa producenta, aktywa markowe, aktywa zakładu i kapitał ludzki
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Globalizacja

Ze względów ekonomicznych producenci starają się dostosować produkcję żywności i napojów do gustów konsumenta. Rozwój rynków 
wymaga unormowania produkcji pod względem wydajności, kosztów i jakości w bardzo różnych okolicznościach. 
Należy udostępniać i standaryzować najlepsze praktyki oraz zdobytą wiedzę, dlatego szkolenie i wsparcie to kluczowe elementy, które 
należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Ludność i społeczeństwo

Przeludnienie, starzenie się, większa świadomość zdrowia i zróżnicowana populacja jest zarówno szansą na nowe produkty oraz ich 
formaty, jak i wyzwaniem dla producentów żywności i napojów w zakresie nowych materiałów i etykietowania. Czynniki te mają wpływ na 
zdolności produkcyjne producentów w zakresie krótszych planów produkcyjnych i weryfikacji.

Produktywność

Bezpośrednie powiązanie produkcji z popytem staje się coraz większym wyzwaniem. Większy nacisk kładzie się na wydajność linii 
produkcyjnej, a tym samym obniżenie liczby przestojów, unikanie przerw w produkcji i ewentualnych kar. Wizualizacja odgrywa istotną 
rolę, szczególnie w zakresie wsparcia inżynierskiego oraz analizy produkcji, i służy jako podstawa programów rozwoju linii produkcyjnych.

Zrównoważony rozwój

W tym obszarze istnieje wiele czynników motywujących, między innymi nowe, przyjazne środowisku materiały oraz nowe projekty 
opakowań – wszystko, by zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć do minimum zużycie zasobów. Ograniczanie ilości odpadów obejmuje 
również zminimalizowanie złomu na etapie uruchomienia produkcji i po przestojach, ale także wdrożenie zapewnienia jakości w linii 
produkcyjnej i szybkie rozwiązywanie problemów. 
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Nasze rozwiązanie

Zarządzanie informacjami
Zapewnienie właściwego działania instalacji produkcyjnej przy optymalnej wydajności i poziomie jakości wymaga wielu 
informacji. Na poziomie linii produkcyjnej dane muszą być zbierane w czasie rzeczywistym z wielu urządzeń, zapisywane 
jednej platformie i przekazywane bezpośrednio do sieci informacyjnej producenta. Pozwala to zmniejszyć dodatkowe 
koszty sprzętu i złożoności. Nasz sterownik Sysmac zapewnia szerokie możliwości monitorowania i kontroli instalacji, a 
dzięki wbudowanej funkcji baz danych zapewnia bezpieczny, solidny i łatwy do wdrożenia system. 
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Surowce 

Opakowanie 
podstawowe 

Opakowanie wtórne 

Opakowanie końcowe

Kontrola jakości

W środowisku produkcyjnym istnieje wiele aspektów jakości i należą do nich produkt, podstawowe i wtórne opakowania, 
właściwe połączenie produktu/opakowania oraz weryfikacja kodów, np. kodów dat. Całkowita kontrola linii produkcyjnej 
mająca na celu sprawdzenie wszystkich parametrów produktu jest istotną częścią zminimalizowania ilości złomu i 
utrzymania wydajności instalacji produkcyjnej. Dysponujemy skalowalną i różnorodną gamą czujników wizyjnych oraz 
systemów umożliwiających obsługę każdego rodzaju aplikacji kontroli jakości. 

Zarządzanie energią

W każdym programie zarządzania energią istotne jest, aby monitorować i analizować punkty i czas zużycia energii oraz 
podejmować decyzje na podstawie zgromadzonych informacji, np. dotyczącej obniżenia prędkości wentylatora wyciągu 
lub przenośnika do obrotów biegu jałowego, gdy następuje krótkie wstrzymanie produkcji. Szeroka gama naszych 
systemów automatycznego monitorowania zużycia energii obejmuje czujniki do pomiarów elektrycznych, strumienia 
powietrza i temperatury. Dane te są też przekazywane do układu sterowania linią. 

Śledzenie

Coraz bardziej rygorystyczne ramy przepisów prawnych zmuszają producentów do rejestrowania i prezentowania 
informacji służących do identyfikowania produktów oraz udostępniania ich w łańcuchu dostaw. Dotyczy to stosowania i 
odczytu kodów serializowanych czy unikalnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkcję i 
udostępnianie ich w łańcuchu dostaw. Dzięki temu wzrasta zaufanie klientów, a producenci mogą szybko i 
łatwo przywołać produkty, jeśli jest to wymagane, chroniąc tym samym reputację marki. Dostarczamy 
kompletne systemy wizyjne i RFID współpracujące ze sterownikiem obsługującym bazy danych.



Opakowanie wtórne 

Opakowanie końcowe
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Usługi związane z bezpieczeństwem

Ciągle zmieniające się przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa oraz lokalne regulacje stanowią duże 
wyzwanie dla producentów i konstruktorów maszyn w zakresie budowania systemów nowych i modernizowanych. 
Systemy bezpieczeństwa pozwalają w odpowiedni sposób chronić pracowników i, jeśli są prawidłowo stosowane, 
odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu wydajności. Dzięki szerokiej gamie usług związanych z bezpieczeństwem, 
możemy zaoferować wsparcie oznakowania CE, testowanie czasu przestojów i ocenę poziomu wydajności. Ponadto w 
naszej ofercie jest pełna gama produktów zapewniających bezpieczeństwo, takich jak czujniki, kurtyny świetlne, wyłączniki 
i sterowniki. 

Roboty do przenoszenia produktów

Roboty odgrywają coraz większą rolę w produkcji żywności i napojów. Zapewniają one bezpieczniejsze, bardziej 
elastyczne, efektywne i higieniczne warunki dla coraz większej liczby różnorodnych projektów. Nasze rozwiązanie oparte 
jest na naszej platformie automatyki Sysmac, oferującej roboty typu Delta, które są zintegrowane na poziomie środowiska 
sprzętowego i programowego w zakresie wizyjności, bezpieczeństwa i ruchu. Obserwuje się tutaj znaczące skrócenie 
czasu zadań projektowania, budowania i rozruchu oraz obniżenie kosztów. 
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Obecność 
Dysponujemy działami sprzedaży i obsługi klienta w każdym większym europejskim kraju. Służymy pomocą w realizacji projektów w obszarze produkcji 
żywności i napojów. Ponadto, jako globalny producent oferujemy nasze usługi w dowolnym miejscu na świecie. Pracownicy naszych placówek mogą 
zapewnić szkolenia, dostawy części zamiennych oraz wsparcie techniczne i dokumentację, również w języku lokalnym.

Wiedza i doświadczenie 
Przeznaczamy znaczne nakłady na badania i rozwój, dlatego nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji są zaawansowane technologicznie. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że czasami to nie wystarcza i wymagane jest dodatkowe wsparcie. Na przykład, system Sysmac wykorzystuje do komunikacji standardy sieci 
otwartych, takie jak Ethernet/IP oraz EtherCAT, i pozwala dodawać produkty pochodzące od innych dostawców do sieci z gwarancją ich działania. Jednak w 
przypadku wystąpienia problemów możemy komunikować się z naszym dostawcą usług sieciowych, Tsunagi Laboratories, aby skorzystać z wiedzy 
ekspertów w dziedzinie sieci komputerowych i ograniczyć wszelkie zagrożenia związane z połączeniami z osprzętem innych firm. 

Wiedza i doświadczenie nie dotyczą jedynie użytkownika końcowego. Na co dzień współpracujemy z konstruktorami maszyn, aby w pełni zrozumieć relacje 
między konstruktorami maszyn a użytkownikami końcowymi i móc zawsze zapewniać produkty oraz usługi spełniające wymagania produkcji żywności i 
napojów. 

Pewność 
przed ostatecznym wdrożeniem na etapie projektu sprawdzamy i oceniamy nasze pomysły w naszej globalnej sieci ośrodków technologii automatyki [ATC]. 
Możliwie dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych warunków w obszarach, takich jak przenoszenie produktów, kontrola ruchu, wizyjność i bezpieczeństwo, 
daje nam pewność, że nasze systemy i rozwiązania przewyższają oczekiwania użytkowników. Oznacza to również, że przez cały czas trwania projektu 

gwarantujemy terminową obsługę w zakresie dostarczania części zamiennych, napraw i aktualizacji oprogramowania.

Pomoc techniczna Firma Omron w skrócie

Jedna z 2000 największych spółek na świecie
Omron Corporation na giełdzie NASDAQ: OMRNY
Wysoka pozycja w rankingu Dow Jones Sustainability Index 
Znajduje się na liście 100 najbardziej nowatorskich firm na 
świecie wg agencji Thomson Reuters

Wykrywanie, centra sterowania, systemy wizualizacji, napędy, 
roboty, zabezpieczenia, systemy kontroli i badania jakości, 
podzespoły sterujące i przełączające

Tworzenie innowacyjnych 
produktów od 80 lat6%

37 500
pracowników na całym świecie

200
lokalizacji na całym świecie

22
krajów w regionie EMEA

Praca z korzyścią dla 
społeczeństwa

Rozwiązania do automatyzacji 
procesu pakowania
Posiadamy szeroką ofertę szeroką ofertę produktów dostosowanych do poleceniowej produkcji seryjnej, 
która wymaga technologii takich jak szybkie, wielopętlowe sterowanie regulacyjne o wysokiej 
rozdzielczości, szybkie przetwarzanie i magazynowanie danych, a także ciągła, wzrokowa kontrola jakości.

200 000 produktów, w tym 
urządzenia do obsługi Wejście, 
Logika, Wyjście oraz Bezpieczeństwo

1200 wyspecjalizowanych pracowników ds. badań i rozwoju
Ponad 12 500 patentów (przyznanych lub wnioskowanych)

Automatyka 
przemysłowa

Podzespoły 
motoryzacyjne

Komponenty

Opieka zdrowotna

Pozostałe branże

Rozwiązania społeczne 

zysków inwestujemy w badania i rozwój 

39%

16%

12%

12%

11%

10%
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 

skontaktuj się z nami:    

OMRON POLSKA 

 +48 22 458 66 66 

 industrial.omron.pl 

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belgia
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dania
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Francja
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Hiszpania
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Holandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Niemcy
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Norwegia
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Portugalia
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Republika Czeska
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Rosja
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Szwajcaria
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Szwecja
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Turcja
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Węgry
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Włochy
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Inne przedstawicielstwa 
firmy Omron
industrial.omron.eu
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