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Już po raz dwudziesty drugi do po-
łożonego w Beskidzie Sądeckim 
Rytra zjechali uczestnicy Kon-

ferencji Automatyków. Tegoroczne 
spotkanie, pod hasłem „Automatyka 
w  inżynierii środowiska”, odbyło się 
w dniach 22–23 maja 2018 r.

W tym roku Organizatorami konfe-
rencji były firmy ABB, Auma, Danfoss, 
Emerson Process Management, 

Helukabel, Jumo, Limatherm Sensor, 
Lumel, Pepperl+Fuchs, Siemens, Turck, 
Weidmüller, WIKA oraz inicjator i głów-
ny organizator – firma Skamer-ACM. 
Patronat honorowy nad konferencją 
objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Krakowie. Miesięcznik 
„Automatyka”, kwartalnik „Pomiary 
Automatyka Robotyka” oraz portal in-
ternetowy AutomatykaOnline.pl były 
wśród patronów medialnych. 

W konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele wyższych uczelni technicznych, 
sektora przemysłu, biur projektowych, 
producenci i  integratorzy systemów 
pomiarów i automatyki przemysłowej 
oraz przedstawiciele prasy technicznej 
i branżowych portali internetowych. 

Rewolucja techniczna 
w czterech krokach
Część naukową konferencji rozpoczął 
jej patron merytoryczny prof. dr hab. 
inż. Ryszard Tadeusiewicz z AGH (fot.  1), 
który wygłosił referat zatytułowany 
„4. rewolucja techniczna”. – Obecnie 
żyjemy w czasach wielkich przemian, 
świat przyspiesza w  każdej dziedzi-
nie, a dotyczy to szczególnie techni-

Każdego roku, przez dwa majo-
we dni, odbywa się Konferencja 
Automatyków w Rytrze, której 
głównym organizatorem jest 
firma Skamer-ACM z Tarno-
wa. To miejsce spotkań przed-
stawicieli nauki, producentów 
i użytkowników, które umożliwia 
poznanie trendów rynkowych 
i potrzeb klientów, a także daje 
szansę wymiany informacji. 
Tegoroczna XXII Konferencja 
Automatyków odbyła się pod 
hasłem „Automatyka w inży-
nierii środowiska”. 

Inżynieria 
środowiska 
w  świetle automatyki
XXII Konferencja Automatyków RYTRO 2018
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ki – podkreślił Ryszard Tadeusiewicz. 
Te zmiany są tak radykalne, że mówi 
się o czwartej rewolucji technicznej. 
Pierwsza przemiana, również zwana 
rewolucją, związana była z wynalezie-
niem maszyny parowej i zapoczątkowa-
ła rozwój przemysłu. Druga, związana 
z wykorzystaniem energii elektrycznej, 
dała początek produkcji masowej. 
Trzecia to rozwój elektroniki, który za-
owocował rozwojem produkcji zauto-
matyzowanej. Determinantem czwartej 
rewolucji technicznej w przemyśle jest 
sztuczna inteligencja. Kontynuując wy-
stąpienie, Ryszard Tadeusiewicz omó-
wił charakterystyczne cechy rewolucji 
oraz efekty, których możemy spodzie-
wać się w przyszłości i ku którym bę-
dziemy dążyć. – Fakt, iż dominującą 
cechą czwartej rewolucji technicznej 
jest powszechna automatyzacja i ro-
botyzacja uczestnikom konferencji 
nie trzeba tłumaczyć, natomiast nie 
wszyscy mogą wiedzieć, że przewiduje 
się znaczny wzrost udziału automatyki 
i robotyki w gospodarce rolnej. Praw-
dopodobnie przyszłość będzie należa-
ła do samobieżnych, autonomicznych 
robotów specjalistycznych zasilanych 
energią słoneczną, które będą wyko-
nywać precyzyjne prace współpracując 
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Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej 
oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej z Oświęcimia. 

Prof. dr  hab. inż.  Jan Maciej 
Kościelny (fot.  3) omówił trzy tematy 
realizowane w Instytucie Automatyki 
i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 
dotyczące automatyki w inżynierii śro-
dowiska.
• System monitorowania i  wcze-

snego ostrzegania powodziowego 
z wykorzystaniem danych satelitar-
nych – projekt realizowany wspól-
nie z  Canada Centre for Mapping 
and Earth Observation, Natural 
Resources Canada. W  projekcie 
wykorzystywane są dane uzyskane 
z trzech satelitów, a zadaniem IAiR 
PW są prace nad systemem reguł 
rozmytych oraz badanie możliwości 
zastosowania metod uczenia maszy-
nowego. Obszarem testowanym jest 
rzeka Czerwona (Red River), gdzie 
co trzy lata występuje powódź. 

• Robot niszczący chwasty w  upra-
wach roślin – projekt realizowany 
na zlecenie polskiej firmy prywat-
nej. Robot rolniczy ma za zadanie 
mechaniczne i chemiczne niszczenie 
chwastów. Pierwszym etapem jest 
opracowanie sytemu rozróżniają-
cego chwasty od roślin uprawnych, 
a następnie opracowanie sterowa-
nia maszyną i wdrożenie. 

• Monitorowanie i  redukcja emisji 
tlenków azotu z  zastosowaniem 
modeli neuronowych.
Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus 

(fot.  4) w wystąpieniu zatytułowanym 
„Sterowniki, regulatory i oprogramo-
wanie opracowane w Politechnice Rze-

Inżynieria 
środowiska 
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z nadzorującymi ich pracę dronami – 
powiedział Ryszard Tadeusiewicz. Dro-
ny będą odgrywały coraz większą rolę 
w rolnictwie, zwłaszcza jako urządzenia 
obserwacyjne. Przewiduje się, że robo-
ty rolnicze będą pracowały w grupach 
i będą się ze sobą komunikowały a ro-
botyka rolnicza będzie wkrótce rynkiem 
o największym potencjale wzrostu. 

Ryszard Tadeusiewicz zaznaczył 
także, że zupełnie nową jakość wniosą 
do naszego życia roboty antropomor-
ficzne przystosowane do  działania 
w środowisku ludzi. Według przewidy-
wań takie roboty pojawią się nie tylko 
w pracy, ale i w domach. Dzisiaj nie-
jedna osoba zastanawia się czy i kiedy 
roboty zastąpią nas w pracy oraz czy 
nam nie zagrażają. Według profesora 
takiego zagrożenia nie ma, a każdy po-
stęp techniczny polega na tym, iż pew-
ne elementy techniczne rozwijają się 
kosztem innych – coś nowego wypie-
ra coś starego i dzięki temu powstają 
nowe rzeczy. Elementem składowym 
czwartej rewolucji przemysłowej jest 
też Internet Rzeczy, o  czym Ryszard 
Tadeusiewicz mówił w czasie ubiegło-
rocznej konferencji, tzn. w roku 2017. 
– Ostatnim elementem przemian jest 
wszechobecna informatyka, która jest 
ogniwem spinającym, napędzającym 
i rozwijającym to, co nazywamy czwar-
tą rewolucją techniczną – podsumował 
profesor. 

Platforma Przemysłu 
Przyszłości 
Reprezentujący Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii Jarosław Gra-
cel (fot.  2) przedstawił na konferencji 

w  Rytrze Platformę Przemysłu Przy-
szłości, która jest inicjatywą minister-
stwa. Wystąpienie rozpoczął zabawnym 
testem, który przyniósł uczestnikom 
konferencji odpowiedź na pytanie czy 
jesteśmy gotowi na Przemysł 4.0. Tylko 
około jeden procent obecnych na sali 
osób odpowiedziało pozytywnie na py-
tanie o zaufanie do technologii. Z tego 
wniosek, że jeszcze długa droga przed 
nami do takich przemian. 

W trakcie prelekcji Jarosław Gracel 
zasygnalizował inicjatywę rządową 
dotyczącą Przemysłu 4.0.  W  trakcie 
legislacji w komitecie stałym Rady Mi-
nistrów jest projekt ustawy o Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości, która 
m.in. będzie koordynatorem w zakresie 
transferu wiedzy oraz wsparciem dla 
przedsiębiorstw w transformacji cyfro-
wej. Przed fundacją stoją cztery cele:
1. utworzenie regionalnych centrów 

kompetencji Przemysłu 4.0, 
2. stworzenie szkoły inkubatorów lide-

rów Przemysłu 4.0,
3. dostarczenie instrumentów wspar-

cia transformacji (merytorycznych, 
kompetencyjnych i finansowych),

4. zapewnienie narzędzi wsparcia 
transformacji.
Reprezentant MPiT przybliżył także 

temat realizacji zindywidualizowanych 
zamówień w przyszłości i wyjaśnił róż-
nicę między ich realizacją w liniowym 
łańcuchu wartości i w sieci wartości. 

Naukowy wymiar 
inżynierii środowiska 
W części naukowej konferencji refera-
ty wygłosili profesorowie z Akademii 
Górniczo-Hutniczej, Politechnik – 
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szowskiej” dokonał przeglądu urządzeń 
sterujących i oprogramowania, jakie 
powstały w ciągu 35 lat w rzeszowskiej 
uczelni. 

Z kolei reprezentujący Politechnikę 
Śląską prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
(fot.  5) wygłosił referat „Nowe techno-
logie w obszarze kształtowania popytu 
i podaży energii elektrycznej”, w którym 
przedstawił współczesne możliwości 
przeprowadzania transakcji handlo-
wych w skali światowej, z odniesieniem 
do handlu energią. 

O  zielonych strefach energetycz-
nych w Polsce mówił natomiast prof. 
dr hab. inż. Ireneusz Soliński reprezen-
tujący Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii. Celem wspomnianych 
stref jest obniżenie emisji szkodliwych 
substancji do środowiska w miastach 
i gminach.

„Analiza danych nieuporządkowa-
nych – jak w technice i biznesie opano-
wać nadmiar informacji i wydobyć z nie-
go istotną wiedzę” – tak brzmiał tytuł 
prelekcji dr. inż. Andrzeja Izworskiego 

z AGH w Krakowie, natomiast przedsta-
wiciel Małopolskiego Centrum Przed-
siębiorczości dr Rafał Solecki omówił 
możliwości dofinansowania projektów 
realizowanych przez przedsiębiorstwa 
w zakresie OZE i B+R. Z możliwości dofi-
nansowania mogą skorzystać zarówno 
małe, jak i duże – zatrudniające powy-
żej 250 osób firmy. Alternatywną ścież-
kę dofinansowania zadań ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował 
dr inż. Paweł Korczak.

Paweł Tomaszewski, przedstawiciel 
firmy Skamer-ACM, w wystąpieniu za-
tytułowanym „Automatyka w inżynierii 
środowiska” przedstawił znaczącą rolę 
automatyki, pomiarów i  sterowania 
w  tej dziedzinie. Szczególną uwagę 
zwrócił na rolę pomiarów w zanieczysz-
czeniu powietrza, wody i gleby. Omó-
wił także zadania inżynierii środowiska 
i przedstawił znaczenie odnawialnych 
źródeł energii oraz rolę elektromobilno-
ści w najbliższej przyszłości.

Prof. dr  hab.  Witold Stankowski, 
(fot.  6) rektor Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej z Oświęcimia, który 
jednocześnie pełni funkcję przewodni-
czącego Konferencji Rektorów Publicz-
nych Szkół Zawodowych, przedstawił 
rolę uczelni zawodowych w łączeniu 
wiedzy teoretycznej z praktyką. Mów-
ca zwrócił uwagę na określenie „uczel-
nie zawodowe”, ponieważ oczekuje, 
iż w najbliższym czasie, zgodnie z nową 
ustawą, taka nazwa będzie stosowana 
w odniesieniu do 33 Wyższych Szkół Za-
wodowych, które kształcą na różnych 
kierunkach społecznych i technicznych. 
Jak zaznaczył, uczelniom szczególnie 
zależy na  zatrudnianiu praktyków 
z przemysłu. Witold Stankowski pod-
kreślił, jak dużą rolę w rozwoju uczelni 
odegrał prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik 
(fot.  7), który uzależnił współpracę 
z uczelnią od nawiązania współpracy 
z  przemysłem. Dzięki temu w  PWSZ 
w Oświęcimiu powstały pierwsze kie-
runki techniczne, uczelnia ma pierwsze 
patenty, a studenci są lepiej przygoto-
wani do pracy w przemyśle i biznesie. 

Praktyczne rozwiązania 
Część merytoryczną pierwszego dnia 
konferencji zwieńczyły krótkie wystą-
pienia przedstawicieli firm współorga-
nizujących spotkanie – producentów 
systemów automatyki, którzy zaprezen-
towali swoje nowości ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań mających 
zastosowanie w inżynierii środowiska. 

Uczestnicy konferencji mogli też po-
znać szczegóły wybranych produktów 
i usług podczas rozmów techniczno-
-handlowych na firmowych stoiskach 
dostępnych przez dwa dni. 

Spotkanie zakończono uroczystym 
bankietem, który otworzył prezes fir-
my Skamer-ACM Zygmunt Jarosz. Jed-
nym z punktów był jubileusz 25-lecia 
krakowskiego oddziału firmy. Prezesi 
Zygmunt Jarosz i Andrzej Turak złoży-
li dyrektorowi krakowskiego oddziału 
Andrzejowi Frasiowi najserdeczniejsze 
życzenia, a na salę wniesiono wspa-
niały jubileuszowy tort (fot.  8). Atrakcją 
wieczoru był zabawny występ Jerzego 
Kryszaka (fot.  9), a muzyczną niespo-
dzianką – koncert Kasi Stankiewicz 
(fot.  11) i zespołu Varius Manx, który 
również obchodzi 25-lecie działalności. 

W drugim dniu konferencji, równo-
legle w  dwóch salach, odbywały się 
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wykłady kadry naukowej oraz konty-
nuowane były prezentacje wiodących 
firm z obszaru automatyki, które współ-
organizowały to branżowe spotkanie 
(fot. 10). Spółka Danfoss przedstawiła 
„Rozwiązania hybrydowe w układach 
napędowych i przykłady zastosowań 
nowoczesnych wodnych układów wyso-
kociśnieniowych”, a Limatherm Sensor 
– „Specjalistyczne pomiary temperatu-
ry w energetyce zawodowej”. Firma We-
idmüller zaprezentowała inżynierskie 
oprogramowanie „Weidmüller Confi-
gurator” przyspieszające projektowa-
nie. W prezentacjach Emerson Process 
Management pojawiła się „Diagnostyka 
zdalna” oraz „Weryfikacja i kalibracja 
przepływomierzy”, zaś Turck – „Moni-
torowanie wibracji maszyn i urządzeń 
– ważny element predykcyjnego utrzy-
mania ruchu”. Prof. dr hab. inż. Leszek 
Trybus szerzej omówił temat „Sterowni-
ki, regulatory i oprogramowanie opra-
cowane w Politechnice Rzeszowskiej”. 

Tematem prezentacji firmy Lumel 
było „Oszczędzanie przez skuteczne wy-
korzystanie danych pomiarowych”, He-
lukabel – „Elementy kompatybilności 
środowiskowej kabli przemysłowych”, 

Auma – „Innowacyjne i kompleksowe 
rozwiązania dla przemysłu”, WIKA – 
„Urządzenia do pomiaru przepływu – 
dedykowane rozwiązania firmy WIKA 
Polska”, ABB – „Oferta serwisu Napę-
dów ABB – ciekawe realizacje i rozwój 
sieci partnerskiej” i „Common platform 
przepływomierzy ABB”, Pepperl+Fuchs 
– „Ochrona przeciwprzepięciowa bez 
ograniczeń”, JUMO – „Wyższy poziom 
bezpieczeństwa instalacji przemysło-
wych – urządzenia firmy JUMO z cer-
tyfikatem SIL”, Siemens – „Realizacja 
bezpieczeństwa z Safety Integrated”, 
zaś Skamer-ACM – „Analizatory tlenu 
w ofercie, dostępne technologie po-
miarowe oraz serwis, szkolenia i do-
radztwo techniczne”.

Tadeusz Skubis kontynuował re-
ferat „Nowe technologie w obszarze 
kształtowania popytu i podaży energii 
elektrycznej”, zaś Paweł Tomaszewski – 
„Automatyka w inżynierii środowiska”. 
Wspólnie z Andrzejem Grymkiem przy-
bliżył też temat „Rozproszony pomiar 
zanieczyszczeń”. 

Uczestnicy konferencji mogli wybrać 
tematy, którymi byli zainteresowani 
i zgodnie z otrzymanym harmonogra-

mem wysłuchać najbardziej interesują-
cych ich prezentacji, a w trakcie dyskusji 
można było omówić wiele zagadnień.

W  XXII Konferencji Automatyków 
uczestniczyło 260 osób. Ciekawa te-
matyka wystąpień i forma prezentacji 
miały zapewne znaczący wpływ na fre-
kwencję na  salach konferencyjnych. 
Po raz kolejny, dzięki inicjatywie profe-
sora Igora Kurytnika, wśród słuchaczy 
pojawili się studenci trzeciego roku 
Wydziału Mechatroniki z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu, dla których udział w wydarzeniu 
to źródło wiedzy o najnowszych rozwią-
zaniach w branży automatyki i pomia-
rów oraz ich praktycznym zastosowaniu 
w inżynierii środowiska.  

Jolanta Górska-Szkaradek
AUTOMATYKA

Zadanie finansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.
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