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ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
ZWIĄZANYCH Z PRZEMYSŁEM 4.0 

Witamy w czwartym i ostatnim biuletynie projektu DIRECTION 4.0.  Projekt wszedł w fazę końcową, a szereg

istotnych rezultatów, które pomagają rozwijać umiejętności i kompetencje Przemysłu 4.0, jest już dostępnych

do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych.    Podczas gdy świat nadal stoi w obliczu wyzwań

wynikających z pandemii COVID-19, pojawiły się różne studia przypadków, które podkreślają korzyści płynące

z cyfryzacji w przemyśle, a tym samym potrzebę zarówno uczących się, jak i trenerów, aby nadrobić zaległości

w zakresie powiązanych technologii.  W tym kontekście wyniki projektu DIRECTION 4.0 są bardzo ważne,

ponieważ mogą pomóc w przygotowaniu przyszłej siły roboczej o wiele bardziej zdolnej do wykorzystania

technologii cyfrowych, takich jak robotyka, wirtualna rzeczywistość i drukowanie 3D. Zapraszamy do

zapoznania się z naszymi osiągnięciami i zalogowania się do naszego zestawu narzędzi Space4.0! 
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Prognozy wskazują, że do 2030 r.
około 50 miliardów urządzeń IoT 
będzie w użyciu na całym świecie,
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DIRECTION 4.0 ma na celu promowanie idei Przemysłu
4.0 i związanych z nim technologii, takich jak robotyka,
wirtualna rzeczywistość czy druk 3D, wśród uczniów
szkół średnich oraz zachęcenie ich do wyboru zawodów
technicznych. W tym celu w ramach projektu powstają
materiały dydaktyczne wspierające nauczycieli w
przekazywaniu wiedzy z zakresu Przemysłu 4.0.

Projekt DIRECTION 4.0 (finansowany z funduszy
Erasmus+) jest skierowany do nauczycieli szkół średnich
STEM i ich uczniów, a także innych osób pragnących
zdobyć wiedzę na temat Przemysłu 4.0.   

Project Result:  Skills Verification Tool 
Być może zastanawiasz się, czy posiadasz wystarczające umiejętności, które pomogą
Ci rozwinąć swoją karierę w środowisku pracy Przemysłu 4.0. Nie zastanawiaj się
dłużej, ponieważ jednym z rezultatów opracowanych przez partnerów projektu
Direction 4.0 jest Narzędzie do Weryfikacji Umiejętności przedstawione poniżej.
Odwiedź platformę Space4.0, aby zapoznać się z tym narzędziem!
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dir40.erasmus.site/space-4-0/
Uzẏtkownik porównuje swoje
umiejętności z obszarami
zainteresowań, aby zrozumieć,
co wymaga dalszego szkolenia

Uzẏtkownik określa swoje umiejętności w
zakresie rózṅych technologii cyfrowych
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Kącik technologiczny: Internet Rzeczy

Dzięki zastosowaniu inteligentnych czujników i możliwości łączenia w
sieci, jakie daje Internet, maszyny przemysłowe mogą być teraz
połączone ze sobą. Nie tylko mogą one być połączone, ale mogą również
wymieniać dane między sobą, tak jakby ze sobą rozmawiały.  Ta wymiana
danych pomiędzy maszynami ułatwia również monitorowanie aktywów w
środowisku produkcyjnym.  Na przykład czujniki w inteligentnych
łożyskach robota przemysłowego mogą przesyłać dane o ich
temperaturze do inteligentnego systemu konserwacji (IMS).  Gdy łożysko
zacznie regularnie osiągać wysokie temperatury, system IMS
automatycznie uruchomi plan konserwacji, aby zapewnić jak najszybszą
wymianę danego łożyska, zanim dojdzie do uszkodzenia wydajności i
dokładności robota przemysłowego. IMS sprawdzi również, czy zapasowe
łożysko (podzespół) jest dostępne w magazynie, a jeśli nie, automatycznie
poinformuje system zamówień zakupu, aby złożyć zamówienie u
właściwego dostawcy, a wszystko to odbywa się sprawnie i w krótkim
czasie przez Internet. Jest to tylko jeden z przykładów, w jaki sposób IOT
jest wykorzystywany w organizacjach produkcyjnych wykorzystujących
zasady Przemysłu 4.0.    

Postęp w dziedzinie sieci oraz dostępność większej liczby inteligentnych urządzeń, takich jak maszyny CNC, roboty
przemysłowe, pojazdy sterowane automatycznie, smartfony itp. umozl̇iwiają połączenie tych stworzonych przez
człowieka "rzeczy" za pośrednictwem Internetu, co skutkuje powstaniem zjawiska określanego mianem "Internetu rzeczy".
Łączność ta umozl̇iwia rózṅym podmiotom związanym z produkcją, takim jak kierownicy i operatorzy hali produkcyjnej,
uzyskanie dostępu do danych w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji.  

Pomimo różnych ograniczeń COVID-19 w różnych krajach partnerskich, partnerzy rozpowszechniali informacje i prezentowali
rezultaty projektu na wiele sposobów: niektórym udało się zorganizować fizyczne spotkania twarzą w twarz, innym w pełni on-
line, a jeszcze innym w sposób hybrydowy.  Kompendium i zestaw narzędzi Space4.0 zostały bardzo dobrze przyjęte przez
uczestników. Poniżej przedstawiamy niektóre z wydarzeń, które odbyły się w czasie pisania tego newslettera.

Zapoznaj się z technologią Przemysłu 4.0
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IOT do zarządzania zasobami
przemysłowymi
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Seminaria & Wydarzenia

23.10.2020: 30 Uczestników24.02.2021: 96 Uczestnicy online

18.02.2021: Uczestnictwo hybrydowe 18.09.2020:  Uczestnictwo fizyczne 



PONAJ            PARTNERÓW

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy biuletyn
odzwierciedla wyłącznie poglądy partnerstwa DIRECTION 4.0, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.
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www.ecam-epmi.fr

www.danmar-computers.com.pl

www.istitutomattei.com

www.ludoreng.com

www.mecb.com.mt

www.mycoin.eu

www.stucom.com


