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Niedługo minie kolejny rok pełen wyzwań. Ograniczenia w kontaktach i podró-
żach, praca w domu, presja czasowa, wirtualne spotkania i wydarzenia realizowa-
ne w sposób zdalny – to wszystko kolejny raz zdominowało nasze codzienne życie 
zawodowe w 2021 roku. Radziliśmy sobie z tym różnie, ale niemal przyzwyczaili-
śmy się do nowej normalności. Obecnie szczepionki zapewniają ochronę i choć 

doświadczamy czwartej fali pandemii, mamy nadzieję, że w  2022 roku będzie ona ustępować, 
a COVID stanie się znacznie mniej groźnym wirusem. Dlatego w redakcji I&UR będziemy już 
w naszych artykułach skupiać się na skutkach pandemii, a nie tylko bezpośrednio na doniesie-
niach o jej przebiegu. Mam tu na myśli aspekty praktyczne, takie jak ograniczone łańcuchy dostaw 
i nowe sposoby pracy zdalnej, do której wszyscy przywykliśmy w wyniku ograniczeń spowodo-
wanych pandemią. 

Na początku 2022 roku wiele firm planuje zainwestować lub już zainwestowało kapitał w za-
kup nowego sprzętu. Jednym z trudniejszych aspektów każdego nowego zakupu sprzętowego jest 
uruchomienie, testowanie i certyfikacja maszyny. W artykule zatytułowanym “Walidacja maszyn 
z wykorzystaniem wirtualnego uruchomienia” omawiamy symulację i uruchomienie wirtualnej 
maszyny, czyli proces walidacji kodu oprogramowania programowalnych sterowników logicznych 
(PLC), paneli sterowania HMI oraz urządzeń kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) 
w świecie wirtualnym przed ich rzeczywistym wdrożeniem na hali produkcyjnej. Ponieważ praca 
maszyn w coraz większym stopniu zależy od oprogramowania, proces wirtualnego uruchomienia 
pozwala projektantom maszyn na przetestowanie ich przed uruchomieniem za pomocą wirtual-
nych symulacji. W artykule przeprowadzamy Państwa przez ten proces, omawiając najważniejsze 
elementy wirtualnego rozruchu oraz pokazujemy, jak można zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki 
procesowi wirtualnego uruchomienia nowej maszyny. 

Transformacja w kierunku cyfrowej konserwacji przenosi się na wszystkie procesy utrzyma-
nia i konserwacja predykcyjna nie jest tu wyjątkiem. Wraz z pojawieniem się technologii inteli-
gentnych czujników, konstruktorzy maszyn, producenci komponentów i użytkownicy końcowi 
mogą skorzystać z możliwości inteligentnych czujników do monitorowania najważniejszych skła-
dowych napędów, które nie były monitorowane w  przypadku starszych systemów konserwacji 
predykcyjnej. Wykorzystując komponenty IIoT i oprogramowanie SaaS oparte na chmurze, nowe 
systemy pozwolą na dostarczanie realnych pakietów usług konserwacji predykcyjnej opartych na 
chmurze przy użyciu modelu biznesowego SaaS. W raporcie „SaaS zrewolucjonizuje konserwację 
predykcyjną w układach napędowych” na stronie 10 omawiamy, jak ta technologia jest wdrażana 
w fabrykach na całym świecie. Konserwacja predykcyjna już nigdy nie będzie taka sama. 

Od kiedy przeszliśmy z dwumiesięcznika na kwartalnik, ilość treści dostarczanych w każdym 
wydaniu znacznie się zwiększyła. Wracając do korzeni magazynu I&UR i  zagadnień z  zakresu 
mechaniki, w  tym kwartale zamieszczamy artykuł dotyczący podstaw bezpieczeństwa wózków 
widłowych, a także artykuł naszego lokalnego eksperta ds. utrzymania ruchu Ryszarda Nowickie-
go na temat analizy i naprawy usterek w sprężarkach śrubowych. W numerze znajdują się również 
dwa dodatki specjalne: Bezpieczeństwo 2022 oraz raport Oleje i smary przemysłowe. Te i wiele 
innych tematów związanych z utrzymaniem ruchu poruszamy w tym ostatnim w 2021 roku wy-
daniu magazynu I&UR. 

Mamy nadzieję, że nowy 2022 rok będzie dla Państwa rokiem odnowy w życiu zawodowym 
i osobistym. Bezpiecznej pracy!
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Fabryka jest m.in. odpowiedzialna za produk-
cję iBoostera, niezależnego od próżni produk-
tu, który wspiera układ hamulcowy, umożli-
wiając skrócenie drogi hamowania. iBooster 
stosowany jest głównie w samochodach elek-
trycznych i  hybrydowych. Dzięki takim pro-
jektom zakład w  Mirkowie aktywnie wspiera 
transformację motoryzacji, współtworząc 
świat bezpiecznej, bezemisyjnej i fascynującej 
mobilności.

– Komponenty wytwarzane w  zakładzie 
Bosch w  Mirkowie dbają o  bezpieczeństwo 
milionów kierowców i  pasażerów na całym 
świecie. Przez 25 lat udało nam się zbudować 
silną pozycję w  koncernie. Dziś fabryka pod 
Wrocławiem odpowiada za produkcję najbar-
dziej innowacyjnych elementów układów ha-
mulcowych oferowanych przez Bosch – mówi 
Rafał Rudziński, Prezes spółki Robert Bosch 
w Polsce.

Obecnie w  Mirkowie co 
3 sekundy produkowany jest 
nowy zespół mocy.

Historia fabryki sięga lat 
60. ubiegłego wieku, ale jej 
dynamiczny rozwój w  firmie 
Bosch rozpoczął się w  roku 
1996. W  pierwszych latach 
produkcja obejmowała ha-
mulce tarczowe i  bębnowe, 
pompy hamulcowe oraz 
korektory siły hamowania. 
W  2003 roku fabryka zosta-
ła przeniesiona do obecnej 
lokalizacji – Mirkowa pod 
Wrocławiem. W  2009 r. roz-

poczęła się dalsza rozbudowa nowego zakładu, 
a w 2012 r. działalność zainicjowało Centrum 
Badawczo-Rozwojowe.

Badania i rozwój
Centrum B&R, w  którym pracuje obecnie 
ponad 70 inżynierów, od początku wspiera 
zarówno zakład produkcyjny w  Mirkowie, 
jak i inne fabryki koncernu Bosch, rozwijając 
produkty z  portfolio motoryzacyjnego firmy. 
Wrocławski ośrodek jest centrum kompetencji 
w zakresie prac nad zbiornikiem wyrównaw-
czym płynu hamulcowego – podstawowym 
komponentem zespołów mocy każdej genera-
cji. Eksperci z Mirkowa są też odpowiedzialni 
za konstrukcję pierwszej generacji iBoostera.

Zespół Centrum B&R aktywnie uczestni-
czy również w pracach rozwojowych koncer-
nu przy opracowywaniu kolejnych generacji 
układów hamulcowych – np. Zintegrowanego 
Zespołu Mocy (Integrated Power Brake). Tym 
samym współtworzy obecne trendy elektryfi-
kacji i wspiera dalszą automatyzację jazdy.

W  Centrum B&R prowadzone są także 
prace z  wykorzystaniem zaawansowanych 
symulacji numerycznych oraz sztucznej in-

Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie k. Wrocławia obchodzi jubileusz 25-lecia. Należący do koncernu od 
1996 roku zakład produkcyjny to dziś kompleksowy ośrodek produkcyjno-badawczy. Na ponad 33 000 m2 powierzchni 
zespół ponad 900 specjalistów odpowiada za rozwój i produkcję komponentów do układów hamowania, które stosowane 
są w pojazdach wiodących koncernów motoryzacyjnych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza na liniach produkcyjnych 
podwrocławskiego zakładu wytworzono ponad 37 milionów komponentów i dostarczono je na 5 kontynentów.

BOSCH

25 lat polskiej fabryki układów hamulcowych Bosch
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teligencji. Celem jest optymalizacja procesu 
rozwoju produktu, również dla innych lokacji.

Obecnie w  ramach jednostki tworzony 
jest  nowy zespół odpowiedzialny za obszar te-
stowy, który uzupełni istniejące obszary badań 
funkcjonalnych i  wytrzymałościowych o  wi-
broakustykę. Tym samym liczba ekspertów 
Centrum B&R w Mirkowie przekroczy 80.

Innowacyjne technologie XXI 
wieku
Ważnym krokiem milowym dla fabryki 
w  Mirkowie było też rozszerzenie portfolio 
o produkty mechatroniczne:

• iBooster gen. 1 i 2
iBooster to system wspomagania ukła-

du hamulcowego, który jest niezależny od 
wytwarzanej przez silniki spalinowe próżni, 
może być więc stosowany w pojazdach hybry-
dowych i elektrycznych. Jego działanie pozwa-
la na skrócenie drogi hamowania, co zwiększa 
bezpieczeństwo jazdy. Oprogramowanie iBo-
ostera może być skonfigurowane tak, by od-
powiednio ustawić wyczucie pedału hamulca, 
dostosowując je do wymogów konkretnych 
producentów. Ta sama jednostka iBooster 
może być więc umieszczana w różnych mode-
lach samochodów, nadając każdemu pojazdo-
wi indywidualne cechy.

• Czujnik prędkości koła (WSS)
Podstawowym zadaniem czujnika pręd-

kości koła jest zbieranie informacji o prędko-
ści obrotowej kół jezdnych dla systemu ABS, 
kontrolującego siłę hamowania. Gdy prędkość 

obrotowa kół spadnie poniżej określonej war-
tości, ABS włącza się i zmniejsza siłę hamowa-
nia, by nie dochodziło do poślizgu kół. System 
ABS przesyła też informacje z czujników WSS 
do innych systemów elektronicznych, takich 
jak kontroli trakcji (TC) czy stabilizacji toru 
jazdy (ESP). To z  kolei pozwala uruchamiać 
hamulce czy kontrolować inne podzespoły 
celem zapobieżenia poślizgowi poprzecznemu 
czy wzdłużnemu samochodu.

Plany inwestycyjne 
i rozbudowa zakładu
Bosch zainwestował już w polską fabrykę po-
nad miliard złotych. Wysoka jakość pracy i za-
angażowanie zespołu przekonały koncern do 
dalszych inwestycji pod Wrocławiem. Jesienią 
br. rozpocznie się rozbudowa zakładu, którego 

powierzchnia do końca 2022 roku powiększy 
się o  25%. Uruchomione zostaną też nowe, 
zautomatyzowane linie produkcyjne.

Firma rozwija również centrum kompe-
tencji z  szeregiem funkcji centralnych wspie-
rających globalne operacje biznesowe Bosch.

Siła zespołu
Sukces fabryki nie byłby możliwy bez silnego, 
zmotywowanego zespołu.
– W ciągu ostatnich 25 lat pracownicy naszej 
fabryki wielokrotnie wypracowywali standar-
dy działania, które były później wdrażane 
w  innych zakładach produkcyjnych Bosch. 
Naszą siłą jest kreatywność i wysokie kompe-
tencje kadry w każdym obszarze – podkreśla 
Piotr Pyzio.  
 n
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Historia Danfoss w  Polsce rozpoczęła się 
w 1991 r. w Warszawie, w niewielkiej siedzi-
bie przy ulicy Obozowej, gdzie wytwarzane 
były m.in. termostaty grzejnikowe, które 
firma jako pierwsza wprowadziła na polski 
rynek. Przez wiele lat na wszystkie głowice 
termostatyczne mówiono „danfossy” i do tej 
pory urządzenia Danfoss są synonimem wy-
sokiej jakości i  oszczędności energii. Fabry-
ka złożona z jednego piętra budynku i części 
produkcyjnej szybko okazała się zbyt mała. 
Kilka lat trwały poszukiwania nowego miej-
sca dla siedziby firmy, aż w końcu 6 lat póź-
niej wkopano kamień węgielny pod zakład 
produkcyjny w  Grodzisku Mazowieckim. 
Na uroczystości otwarcia pierwszej hali pro-
dukcyjnej, obok burmistrza Grodziska Ma-
zowieckiego – Grzegorza Benedykcińskiego, 
obecni byli również: Jorgen Mads Clausen, 
syn założyciela Danfoss, Bitten Clausen, żona 
założyciela Danfoss, a  także następca tronu 
Królestwa Danii, Książę Fryderyk oraz ów-
czesna pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. 
Co znaczące – część osób z pierwszej załogi 
fabryki z ul. Obozowej nadal pracuje w Dan-
foss Poland, a wielu z nich obchodzić będzie 
w ciągu najbliższych lat swoje 20-lecie i 25-le-
cie pracy. 

Otwarta w roku 1998 fabryka w Grodzi-
sku to także pierwsza firma w przemysłowej 
strefie miasta, po której pojawiły się inne 
podmioty, co stanowiło istotny krok w  dal-
szym rozwoju miasta. Danfoss był i  nadal 
jest największym pracodawcą w  Grodzisku 
Mazowieckim. Na pierwszej hali wybudowa-
nej w grodziskim kampusie Danfoss do dziś 
produkowane są komponenty wykorzystywa-
ne w  chłodnictwie komercyjnym i  przemy-
słowym: regulatory ciśnienia i  temperatury, 
ciśnieniowe i temperaturowe zawory wodne, 
zawory grupy KV, presostaty kartridżowe.

W 2002 roku, po ponad 50 latach od po-
jawienia się pierwszego pomysłu i zapocząt-
kowania rozmów na ten temat, powstał joint 
venture pomiędzy kulturą japońską i duńską 
w  Polsce, czyli spółka Danfoss Saginomiya 
z  siedzibą w  Grodzisku Mazowieckim. Od-
grywa ona znaczącą rolę w  produkcji i  do-
starczaniu na rynek miniaturowych wyłącz-
ników ciśnieniowych dla branży chłodniczej.  

10 lat po otworzeniu fabryki Danfoss Po-
land w  Grodzisku Mazowieckim, w  2008 r. 
uruchomiono drugą halę produkcyjną, 
w  której rozpoczęto produkcję nowocze-
snych urządzeń do ogrzewania – pomp ciepła 
(obecnie już nie będących w portfolio firmy) 
oraz kabli i  mat grzejnych DEVI. Ogrzew-
nictwo stało się drugim istotnym obszarem 
produkcji Danfoss Poland. W 2011 roku – po 
połączeniu dwóch spółek należących do gru-
py Danfoss, tj. Danfoss z siedzibą w Grodzi-
sku Mazowieckim i Danfoss LPM z siedzibą 
w  Tuchomiu – powstała firma pod nazwą 
Danfoss Poland. Wówczas rozpoczęła się 
produkcja węzłów cieplnych w  tuchomskim 

zakładzie. To tutaj w 2020 roku wyproduko-
wano olbrzymi węzeł cieplny o mocy 24 MW, 
który waży 17,5 tony, a  swoim rozmiarem 
dorównuje boisku do siatkówki. Ten gigawę-
zeł zamontowany został w  siedzibie głównej 
Danfoss w  Nordborgu, gdzie pełni funkcje 
zarówno użyteczne, jak i pokazowe oraz edu-
kacyjne. Z  kolei rok 2019 to otwarcie pro-
dukcji elektronicznych termostatów Danfoss 
Eco, umożliwiających łatwą kontrolę ciepła 
w domu za pomocą aplikacji w telefonie. 

Rok 2021 to nie tylko 30. rocznica dzia-
łalności Danfoss na polskim rynku, ale rów-
nież uruchomienie trzeciej hali produkcyjnej 
w  kampusie w  Grodzisku Mazowieckim, na 
której produkowane są rozwiązania zwięk-
szające efektywność oraz energooszczęd-
ność różnych systemów przemysłowych, np. 
chłodniczych w  przemyśle spożywczym. Do 
końca roku uruchomione zostaną również 
produkcje komponentów wspomagających 
ograniczenie zużycia wody (zawory elektro-
magnetyczne). Wraz z otwarciem nowej hali 
w Grodzisku, kampus ten stał się trzecim co 

Firma Danfoss w 2021 r. świętuje 
30. rocznicę swojej działalności 
w Polsce. Obecnie Danfoss Poland 
to dwa zakłady produkcyjne, 1470 
pracowników, a także prawie 2,5 mln 
produktów sprzedawanych rocznie.

DANFOSS

Od 30 lat Danfoss działa w Polsce  
na rzecz energii i klimatu
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Rozwiązanie Lighthouse Systems MES, któ-
re można w  pełni integrować z  systemami 
planowania zasobów przedsiębiorstwa Infor 
CloudSuite ERP, pomoże Inforowi zaspoka-
jać krytyczne wymaganie klientów, jakim jest 
możliwość prowadzenia produkcji w  trybie 
ciągłym 24×7. W przypadku firm produkcyj-
nych zamierzających wdrożyć jednocześnie 
systemy ERP i  MES, możliwość oferowania 
przez Infor rozwiązania w pełni zintegrowa-
nego i od razu gotowego do użytku znacząco 
przyśpieszy uzyskiwanie przez klientów ko-
rzyści z wdrożenia.

– Rozwiązania klasy MES mają krytyczne 
znaczenie dla firm produkcyjnych pragnących 
zapewnić sobie spójność danych i wgląd w cza-
sie rzeczywistym w  całą działalność zakładu 
– powiedział CEO Infor, Kevin Samuelson. 
– Zintegrowanie takich możliwości z naszymi 
systemami ERP specjalizowanymi pod kątem 
różnych branż przemysłowych ułatwi nam za-
pewnianie producentom rozwiązań o  jeszcze 
większych możliwościach, gdyż dążą oni do 
cyfryzacji swoich działalności i rozwijania ich 
skali.

Mający siedzibę w  Wielkiej Brytanii, 
w mieście Crawley, położonym około 45 kilo-
metrów na południe od Londynu, Lighthouse 
Systems posiada duże biura w Wielkiej Bry-
tanii, Stanach Zjednoczonych i  Singapurze. 
Około 100 pracowników firmy obsługuje 
klientów na całym świecie, reprezentujących 
takie branże, jak motoryzacja, budownictwo, 
sektor spożywczy, nauki przyrodnicze, ma-
szyny i urządzenia, opakowania i energetyka 
zrównoważona.

Klientami Lighthouse Systems są, między 
innymi, firmy Ball Corporation, Formica, Lu-
cite International, Nissan, Benteler i Timken 
Company.

Tim Barber, dyrektor generalny Lightho-
use Systems, powiedział: – Ogromnie się cie-
szymy, mogąc połączyć siły z Infor, by wznosić 
na nowe poziomy działania naszych klientów 
w  zakresie doskonałości operacyjnej. Mamy 
trzydziestoletnie doświadczenie w  dostarcza-
niu rozwiązań MES przedsiębiorstwom re-
alizującym produkcję dyskretną i  procesową. 
Takie rozwiązania są nie tylko podstawą jej 
sprawnego prowadzenia, lecz także niezbędny-
mi elementami realizacji produkcji inteligent-
nej i transformacji cyfrowej.

Rozwiązanie Shopfloor-Online firmy Li-
ghthouse Systems umożliwia prowadzenie 
inteligentnej produkcji poprzez zgrupowanie 
wszystkich działań produkcyjnych w  jed-
nym, scentralizowanym oprogramowaniu 
dostępnym nieprzerwanie 24×7. System, któ-
ry można wdrożyć zarówno w chmurze, jak 
i  lokalnie, spaja fabrykę jednym potokiem 
krytycznych danych dostępnych od poziomu 
zakładu produkcyjnego do każdego zakątka 
przedsiębiorstwa.

Firma znalazła się wśród Honorowo Wy-
różnionych w  raporcie Magiczny Kwadrant 
Gartnera® za rok 2021 w dziedzinie Manufac-
turing Execution Systems*. 
Zakup Lighthouse Systems przez Infor został 
zrealizowany 27 października, a jego warunki 
finansowe nie będą ujawnione. 

� n

Infor, specjalizujący się 
w rozwiązaniach chmurowych dla 
przemysłu, poinformował o nabyciu 
Lighthouse Systems, czołowego 
dostawcy systemów realizacji 
produkcji (ang. manufacturing 
execution system – MES) 
przeznaczonych do inteligentnego 
zarządzania produkcją. Sztandarowy 
system firmy, Shopfloor-Online™, 
pomaga przedsiębiorstwom 
produkcyjnym w zarządzaniu 
i usprawnianiu działalności 
w obszarze produkcji, jakości, 
magazynów i serwisu.

INFOR

Infor kupuje Lighthouse Systemsdo wielkości w  Europie na globalnej mapie 
Danfoss.

Rozwiązania Danfoss dedykowane są 
miastom, a w nich: budynkom, przedsiębior-
stwom ciepłowniczym i  wodno-kanaliza-
cyjnym, przemysłowi, w  tym spożywczemu, 
gdzie wspierają utrzymanie ciągłości łańcu-
cha chłodniczego. Stosowane są w motoryza-
cji, technice okrętowej i morskiej i hydraulice 
mobilnej i przede wszystkim – w energetyce. 
Ten szeroki wachlarz obszarów zastosowań 
łączy jedno – technologie Danfoss pomagają 
oszczędzać energię, a tym samym redukować 
emisje i ślad węglowy poszczególnych sekto-
rów.  

Danfoss to firma, która dbałość o środo-
wisko i  zrównoważony rozwój ma w  swoim 
DNA. W  roku 2019 firma zaangażowała się 
wspólnie ze wszystkimi pracownikami w ak-
cję Less Plastic – jej efekt to 9 ton plastiku 
mniej rocznie w  samych tylko zakładach 
w Polsce. Działania polskiej spółki zainspiro-
wały pozostałe organizacje w grupie i wkrótce 
projekt stał się przedsięwzięciem globalnym.

Ograniczenie zużycia plastiku to oczywi-
ście niejedyne wyzwanie, jakie stawia sobie 
Danfoss. W  tym bez wątpienia najistotniej-
szym jest cel klimatyczny. Osiągnięcie neu-
tralności emisji CO2 wszystkich działań biz-
nesowych zaplanowano do 2030 roku. 

Mamy pełną świadomość, że powyższe 
dokonania nie byłyby możliwe bez wykwalifi-
kowanych i zaangażowanych pracowników – 
mówi prezes Danfoss Poland, Adam Jędrzej-
czak. Pracujemy w najlepszym, bo zielonym 
biznesie. Wobec alarmujących informacji na 
temat stanu naszego klimatu możemy czuć 
się lepiej, wiedząc, że mamy wpływ i możemy 
dołożyć swoją cegiełkę do spowolnienia glo-
balnego ocieplenia. Wszyscy wspólnie spra-
wiamy, że rozwiązania na rzecz ochrony kli-
matu stają się powszechne, a my tym samym 
możemy zmieniać świat na lepsze – dodaje.

Przez 30 lat działalności w Polsce Danfoss 
zainwestował około miliard złotych, tworząc 
przez cały czas technologie i  rozwiązania 
umożliwiające wysokie oszczędności energii 
i  tym samym istotne ograniczenie negatyw-
nego wpływu człowieka na pogłębiające się 
zmiany klimatu. Na tym firma nie poprzesta-
je, planując dalszy rozwój i kolejne działania 
w kierunku zrównoważonego rozwoju.  
 

 n



8  IV kwartał 2021 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU www.utrzymanieruchu.pl

FIRMA PREZENTUJE

Sprzęt krytyczny: urządzenie do bielenia  
w zakładzie celulozowo-papierniczym
Zwykle w zakładach celulozowo-papierniczych znajdziemy specjal-
ne piętro lub strefę mycia, w której papier przechodzi dokładne 
czyszczenie/bielenie. To zadanie jest wykonywane przez maszynę 
zwaną urządzeniem do bielenia. Jest ono uważane za krytyczny 
i podstawowy element wyposażenia, jeśli chodzi o operacje pro-
dukcyjne.  

W tym konkretnym zakładzie, który posiada program konser-
wacji prewencyjnej, postanowiono zastosować w tych maszynach 
rozwiązanie do monitorowania online. Aby zapobiegać wszelkim 
awariom, które mogłyby doprowadzić do zatrzymania produkcji, 
zespół odpowiedzialny za konserwację chce otrzymywać powiado-
mienia od razu, gdy ze sprzętem zacznie dziać się coś dziwnego. 
Ta maszyna ma 4 łożyska o średnicy około 48 cali / 120 cm, obraca-
jące się z prędkością 3 obr./min.

W łożyskach maszyn zastosowano czujniki ultradźwiękowe, aby 
umożliwić monitorowanie online i wczesne wykrywanie awarii. Są 

to czujniki zdalnego do-
stępu firmy UE Systems, 
które są na stałe zain-
stalowane na łożyskach 
i nieprzerwanie zbierają 
odczyty decybeli i nagra-
nia dźwiękowe. Wszyst-
kie te dane są następnie 
przesyłane do jednost-
ki centralnej o nazwie 
4Cast. To urządzenie jest 
połączone z Internetem 
i powiadomi zespół od-
powiedzialny za konser-
wację (alarmy w wiado-
mościach e-mail i SMS) 
po osiągnięciu określo-
nych poziomów decybeli.

Dlaczego ultradźwięki?
Fakt, że technika ultradźwiękowa jest preferowaną metodą monito-
rowania tych łożysk, ma związek z jej oczywistymi zaletami: czujniki 
ultradźwiękowe monitorują poziomy tarcia łożysk, a każdy wzrost 
tarcia zostanie zauważony. Pozwala to na bardzo wczesne ostrze-
żenie o awarii. Ponadto, ponieważ dane z czujników przychodzą 
w postaci odczytów w decybelach, łatwo je zinterpretować – im 
wyższe tarcie, tym wyższa wartość dB. Gdy ta wartość osiągnie pe-
wien limit powyżej linii bazowej, zostanie wysłany alarm. 

Co jeszcze bardziej istotne w przypadku tych łożysk, ultradź-
więki to najbardziej wydajna technika kontroli łożysk wolnoobro-
towych. Łożyska tej maszyny obracają się z prędkością 3 obr./min. 
Przy tak małych prędkościach zauważenie jakichkolwiek proble-
mów przy użyciu technik takich jak analiza drgań lub termografia 
jest zazwyczaj bardzo trudne. Metoda ultradźwiękowa ma przewa-
gę nad innymi technikami, gdy monitorowane są łożyska o niskiej 
prędkości, zwłaszcza gdy można nagrać dźwięk z łożyska, przeana-
lizować go w oprogramowaniu do analizy widma dźwięku i spraw-
dzić, czy amplituda wykazuje jakieś szczyty, które zwykle wskazują 
na usterkę. 

Tak więc ultradźwięki są techniką idealną, gdy chcemy monito-
rować online krytyczne łożyska wolnoobrotowe.

Wykrywanie awarii z monitoringiem online za po-
mocą czujników ultradźwiękowych
W tym zakładzie celulozowo-papierniczym wydawało się, że z urzą-
dzeniem do bielenia wszystko jest w porządku, ponieważ maszyna 
działała zgodnie z oczekiwaniami. Jednak 4Cast – ultradźwiękowy 
system monitorowania online – otrzymał nietypowy odczyt w decy-
belach z jednego z czujników ultradźwiękowych. Łożysko NDE (po 
stronie nienapędowej) tego urządzenia do bielenia rejestrowało 17 
dB, podczas gdy normalnie łożysko obracające się z tak małą pręd-
kością jak 3 obr./min powinno po prostu pokazywać odczyt 0 dB. 

To oczywiście spowodowało, że system natychmiast zaalarmo-
wał zespół odpowiedzialny za konserwację. System 4Cast został 
skonfigurowany tak, aby każdy odczyt powyżej 8 dB na tym łożysku 

W każdym zakładzie przemysłowym niezwykle istotne jest uważne kontrolowanie stanu 
krytycznych urządzeń. Gdy ulegają awarii krytyczne łożyska, prawie zawsze skutkuje to 
nieplanowanymi przestojami i przerwaniem procesu produkcyjnego, co powoduje ogromne straty 
finansowe na etapie produkcji. W tym studium przypadku zobaczymy, w jaki sposób rozwiązanie 
do monitorowania online, wykorzystujące czujniki ultradźwiękowe, było w stanie wykryć 
nieprawidłowość w krytycznym łożysku, zanim stała się ona dużym problemem.

Unikanie nieplanowanych  
przestojów: monitorowanie  
krytycznych łożysk online

UE SYSTEMS POLSKA
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był wysokim alarmem i dlatego z DMS, oprogramowania firmy UE 
Systems, gdzie przechowywane są wszystkie dane z systemu 4Cast, 
wysłano następujący alert:

Widać tu wyraźnie, dlaczego alarm został uruchomiony: system 
4Cast otrzymał odczyt 17 dB z łożyska, w którym próg alarmu wyso-
kiego został ustawiony na 8 dB. Komunikat ostrzegawczy zawiera 
również przydatne informacje dotyczące maszyny (łożysko wolno-
obrotowe w hali operacyjnej; urządzenie do bielenia) i oczywiście 
znacznik czasu wskazujący, kiedy wykonano odczyt.

Gdy zostanie osiągnięty poziom alarmowy, system 4Cast po-
bierze również nagranie dźwiękowe z łożyska do dalszej anali-
zy. Jest to szczególnie przydatne w łożyskach wolnoobrotowych, 
gdzie widmo dźwięku może nam wiele powiedzieć o tym, co dzieje 
się ze sprzętem. W tym przypadku i pomimo tego, że maszyna naj-
wyraźniej działała zgodnie z oczekiwaniami, widmo pliku dźwięko-
wego wskazywało na coś zupełnie przeciwnego.

Piki widoczne w tej próbce dźwięku wyraźnie wskazują na pro-
blem z łożyskiem. Ponadto podczas odtwarzania pliku dźwiękowe-
go mogliśmy bardzo wyraźnie usłyszeć odgłosy uderzeń. Awaria 
była jeszcze bardziej widoczna, gdy plik dźwiękowy porównano 
z nagraniem dźwiękowym z jednego z pozostałych łożysk.

Wyraźnie widać różnice. W tym przypadku nagranie brzmi 
gładko i wygląda jednolicie, a szczytów amplitudy w ogóle nie wi-
dzimy. Byłby to więc przykład tego, jak powinno wyglądać widmo 
dźwięku prawidłowo działającego łożyska.

Kolejnym krokiem zespołu odpowiedzialnego za konserwację 
było zaplanowanie wymiany tego łożyska bez zakłócania produk-
cji. Po zdemontowaniu łożyska uszkodzenie było wyraźnie wi-
doczne. 

Oznaki uderzeń są oczywiste. W wale znaleziono również me-
talowe fragmenty, a także odpryski, wżery oraz niewielkie przetar-
cia na bieżni zewnętrznej.

Wniosek
Dzięki wykryciu problemu na wczesnym etapie zespół odpowie-
dzialny za konserwację był w stanie wymienić łożysko podczas 
zaplanowanego przestoju i bez zakłócania procesu produkcyjne-
go. Możemy sobie wyobrazić konsekwencje, gdyby problem nie 
został wykryty na tym etapie, a łożysko mogło dalej pracować –
fragmenty metalu z pewnością wpłynęłyby na wał silnika, który 
wówczas również wymagałby wymiany; a zakład musiałby stawić 
czoła nieplanowanym przestojom. W takiej sytuacji możemy spo-
dziewać się straty w wysokości około 250 000 GBP. Dzięki zastoso-
waniu odpowiedniej techniki i właściwych procedur konserwacji, 
zespół był w stanie zidentyfikować i rozwiązać problem, zanim 
stał się on poważny. To studium przypadku pokazuje, jak potężna 
może być technika ultradźwiękowa, zwłaszcza gdy jest wykorzy-
stywana w czujnikach podłączonych do sieci w celu zapewnienia 
prawdziwego i stałego rozwiązania do monitorowania. n

UE Systems Polska
Jurek Halkiewicz – Regional Manager

jurekh@uesystems.com 
+48 510 518 832, www.uesystems.pl
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KONSERWACJA PREDYKCYJNA

serwacji predykcyjnej, do prawie 4 miliardów PLN w  2024 
roku” – napisano w raporcie. 

„Znaczący spadek cen pojemnościowych systemów mi-
kroelektromechanicznych (MEMS) stosowanych w inteligent-
nych czujnikach będzie jednym z czynników napędzających 
ten rynek. Inteligentne czujniki, które zazwyczaj monitorują 
dźwięk, temperaturę i wibracje, mogą nie zapewniać takiej ilo-
ści danych, jaką oferują niektóre starsze urządzenia, ale mają 
znaczące zalety. Podczas gdy większość starszych urządzeń 
jest przymocowana do silników, Interact Analysis przewiduje, 
że do 2024 roku tylko 53% inteligentnych czujników będzie 
przymocowanych do silników. Reszta będzie przymocowana 
do innych elementów maszyn, które również podlegają zuży-
ciu w codziennym użytkowaniu. Oznacza to, że zastosowanie 
konserwacji predykcyjnej będzie znacznie bardziej powszech-
ne w fabrykach przyszłości” – czytamy w raporcie. 

– Nowoczesna technologia konserwacji predykcyjnej znaj-
duje się obecnie w początkowej fazie wzrostu. Obecny czas jest 
dla dostawców ważniejszy niż kiedykolwiek, ponieważ muszą 
dostrzec i zrozumieć najważniejsze trendy na rynku, by mo-
gli znaleźć sobie na nim miejsce. A jest o co walczyć, bowiem 
rynek ten, według prognoz, wart będzie prawie 4 miliardy 
PLN do 2024 roku – twierdzi Adrian Lloyd, dyrektor gene-
ralny Interact Analysis, międzynarodowego usługodawcy 
oferującego badania rynkowe dla sektora inteligentnej au-
tomatyki. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę  
interactanalysis.com
� n

R aport londyńskiej firmy Interact Analysis analizu-
je rynek konserwacji predykcyjnej, prognozując 
wzrost w  tym sektorze, napędzany przez poja-
wienie się inteligentnych czujników zdolnych do 
monitorowania kluczowych części układu na-

pędowego, których stan nie jest monitorowany w przypadku 
starszych systemów i  metod konserwacji. „Zaawansowane, 
inteligentne czujniki pozwolą na dostarczanie realnych pa-
kietów usług konserwacji predykcyjnej, opartych na chmurze, 
z wykorzystaniem modelu biznesowego SaaS” – czytamy w ra-
porcie. 

– Technologia inteligentnych czujników w  połączeniu 
z możliwościami IIoT daje producentom komponentów i kon-
struktorom maszyn możliwość oferowania użytkownikom koń-
cowym pakietu usług predykcyjnych. Dla większości dostawców 
konserwacji predykcyjnej logicznym modelem biznesowym 
będzie oprogramowanie jako usługa. Jedną z zalet SaaS jest to, 
że wiąże wszystkie technologie w ramach jednego rozwiązania, 
eliminując w  ten sposób obawy dotyczące własności danych. 
Dodatkowo postępy w  dziedzinie wbudowanego uczenia ma-
szynowego poprawią zdolność predykcyjnej konserwacji w no-
wych lub niestandardowych aplikacjach, których charakterysty-
ka pracy nie jest tak dobrze znana użytkownikowi. To jeszcze 
bardziej napędza wzrost tej branży – powiedział Blake Griffin, 
główny analityk ds. predykcyjnej konserwacji w firmie Inte-
ract Analysis. 

„Raport pokazuje, że rynek konserwacji predykcyjnej 
w 2019 r. wart był niespełna 500 mln PLN i w dużej mierze 
obejmował starsze metody konserwacji predykcyjnej, takie jak 
przenośne urządzenia monitorujące. Dla wielu z  tych urzą-

dzeń zaobserwujemy 
silny wzrost zastosowań 
w  nadchodzącej deka-
dzie, ale będą one wyko-
rzystywane w  tandemie 
z  nowymi technologia-
mi, takimi jak inteligent-
ne czujniki, te ostatnie 
napędzające oczekiwany 
wzrost w  wartości ryn-
kowej technologii kon-

Raport podkreśla relacje pomiędzy producentami komponentów, producentami maszyn OEM  
i użytkownikami końcowymi. 

SaaS zrewolucjonizuje konserwację  
predykcyjną w układach napędowych

INTERACT ANALYSIS

Rynek 
konserwacji 

predykcyjnej 
obejmuje 

inteligentne 
czujniki, bramki, 

oprogramowanie 
i inne urządzenia. 

Zdjęcie: Interact 
Analysis

W swoim raporcie na temat konserwacji predykcyjnej 
firma Interact Analysis przedstawiła następujące wnio-
ski: 

•  Do 2024 r. prognozuje się, że rynek konserwacji predyk-
cyjnej w systemach wykorzystujących jakiś rodzaj silnika 
osiągnie wartość 3,6 mld PLN. 

•  Zwiększony popyt na zdalne monitorowanie z powodu 
COVID-19 oznacza, że nie będzie spowolnienia wzrostu 
rynku. 

•  SaaS będzie prawdopodobnie głównym modelem biz-
nesowym w przypadku wdrażania rozwiązań konserwacji 
predykcyjnej. 
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Uważa się, że autor science fiction Arthur C. 
Clarke jako pierwszy opisał podstawowe 
funkcje drukarki 3D już w 1964 roku. Jed-
nak pierwsza drukarka tego typu została wy-
puszczona na rynek dopiero w 1987 r. przez 

Chucka Hulla z firmy 3D Systems. W ostatnich latach techno-
logie druku 3D znacznie się rozwinęły, a większość wysiłków 
badawczych skupiła się na opracowaniu lepszych materia-
łów. Wraz z innymi pionierami przemysłu, firmy chemiczne 
wkraczają obecnie do branży druku 3D, przyspieszając roz-
wój branży druku 3D. Umożliwiło to opracowanie szeregu 
wysokowydajnych polimerów o pożądanych właściwościach 
mechanicznych podobnych do właściwości metalu. Oczekuje 
się, że rynek druku osiągnie wartość 240 mld PLN do 2025 r., 
rosnąc w tempie 29,48% w latach 2020–2025. Produkcja addy-
tywna (z ang. AM) ma szeroki zakres zastosowań przemysło-
wych i odgrywa kluczową rolę w przemyśle motoryzacyjnym, 
elektronicznym, lotniczym, zbrojeniowym i medycznym. 
Prototypowanie, projektowanie i tworzenie narzędzi należą 
do najczęstszych zastosowań przemysłowych na rynku dru-
karek 3D. Jednakże technologia obróbki addytywnej ewoluuje 
od narzędzia do prototypowania do produkcji części. Podczas 
gdy kiedyś wysokie koszty wejścia na rynek wykluczały mniej-
szych producentów z rynku, obecnie dostępna jest cała gama 
przystępnych cenowo drukarek 3D. 

Rosnąca wiedza, nowe materiały, szybsza produkcja, 
możliwość wytwarzania większych obiektów i dobra jakość 
wykończenia detalu sprawiają, że ten zaawansowany proces 
produkcyjny jest atrakcyjną propozycją dla wielu producen-
tów. Ale na czym polega rozwój technologii druku łożysk 
polimerowych i związane z nim możliwości produkcyjne w 
technologii druku 3D? 

Elastyczność przy projektowaniu
Każdy proces obróbki addytywnej wpływa na mikrostruk-
turę materiału, w tym rozmiar, kształt i orientację ziaren lub 
kryształów. Stwarza to różne wyzwania i możliwości. Na 
przykład stereolitografia (SLA) oferuje gładkie wykończenie 
powierzchni, ale komponenty są zwykle mniej trwałe niż czę-
ści wytwarzane przy użyciu innych technologii addytywnych. 
Ponieważ proces druku 3D jest szerzej dostępny i nie wymaga 
kosztownego oprzyrządowania, producenci łożysk mają moż-
liwość eksperymentowania z łożyskami o niestandardowych 
elementach i zwiększonej wydajności. Daje to producentom 
i inżynierom projektantom elastyczność eksperymentowania 
z cechami konstrukcyjnymi, które nie byłyby ekonomicznie 
opłacalne przy zastosowaniu konwencjonalnych metod pro-
dukcji łożysk. Po usunięciu bariery ekonomicznej producenci 
mogą świadczyć opłacalne usługi produkcji niskonakładowej 
– nawet przy zamówieniach tak małych, jak dziesięć sztuk 
łożysk. Ponadto producenci łożysk mogą stosować coraz bar-
dziej zróżnicowaną gamę materiałów. Na przykład wzmoc-
nione polimery stosowane w druku 3D mogą mieć zbliżone 
właściwości do ich konwencjonalnych odpowiedników lub 
nawet je przewyższać, co stwarza nowe możliwości projekto-
we. Bowman International, producent łożysk z Wielkiej Bry-
tanii, wykorzystał technologię fuzji wielostrumieniowej (MJF) 
do wyprodukowania z nylonu PA11 specjalnej podpory wał-
ka. Zwarta struktura pozwala na umieszczenie od dwóch do 
czterech dodatkowych wałeczków, co pozwala na zwiększenie 
nośności o 70%, a także charakteryzuje się większą elastycz-
nością, trwałością i funkcjonalnością. Podczas gdy masowo 
produkowane łożyska, drukowane w technologii 3D, nie są 
jeszcze powszechne, druk 3D z polimerów wywiera wpływ 
na świat szybkiego prototypowania. Na przykład w niszowym 
projekcie lotniczym druk 3D może być wykorzystywany do 
uzyskania szybkiego i atrakcyjnego wizualnie prototypu. Spra-
wia to, że najmniejsze elementy mechaniczne, takie jak łoży-
ska, będą funkcjonować w harmonii z całym systemem. 

Parametry łożysk drukowanych w technologii druku 3D są coraz bardziej obiecujące. 

Możliwości druku 3D z materiałów  
polimerowych

Chris Johnson, SMB Bearings

DRUK 3D

Łożysko  
z tworzywa 

sztucznego. 
Zdjęcie: SMB 

Bearings
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Zalety lekkiej konstrukcji
W branżach takich jak lotnicza i kosmiczna, motoryzacyjna 
czy medyczna, lekka konstrukcja może przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa, a także do znacznych oszczędności 
kosztów. W zastosowaniach, w których występują małe ob-
ciążenia i niskie prędkości, łożyska z tworzywa sztucznego 
oferują doskonałe właściwości użytkowe i są już pięciokrotnie 
lżejsze od swoich stalowych odpowiedników. Wiele branż w 
historii stanęło przed wyborem wykorzystania innowacyj-
nych, metalowych, lekkich łożysk igiełkowych z koszykiem 
oporowym XZU firmy Schaeffler. Innym przykładem jest 
aluminiowe łożysko drukowane w technologii 3D, zapro-
jektowane przez niemiecką firmę Franke GmbH. Łożysko to 
musiało ważyć maksymalnie 800 g, ponieważ było przezna-
czone do stosowania w podzespołach helikoptera ratunkowe-
go. Jednak dzięki odejściu od metalu i zastosowaniu procesów 
druku 3D z polimerów, możliwe jest zaprojektowanie jeszcze 
lżejszego komponentu. Projekty te wykorzystują struktury 
przypominające plaster miodu, których uzyskanie w trady-
cyjnych procesach obróbki byłoby trudne i czasochłonne. Po-
nadto drukowane wysoko wydajne tworzywa termoplastycz-
ne, takie jak włókno węglowe i polieteroeteroketon (PEEK), 
stanowią realną alternatywę dla metalu. Wybór drukowanego 
koszyka z nylonu (PA66) lub innego materiału polimerowe-
go może pomóc w zmniejszeniu wagi całego łożyska. Nylon 
wzmocniony włóknem węglowym jest jedną z najbardziej 
popularnych kombinacji materiałów drukowanych z nylonu. 
Oferuje on wiele korzyści, które posiada standardowy nylon, 
w tym wysoką wytrzymałość i sztywność, ale jego masa jest 
znacznie mniejsza. 

Niski współczynnik tarcia
Koszyk z polimeru drukowanego w technologii 3D może 
również zmniejszyć zużycie elementów tocznych w porów-
naniu z konwencjonalnym metalowym koszykiem. W stu-
dium wykonalności z 2018 r. oceniono charakterystykę tarcia 
łożyska kulkowego głębokorowkowego (6004), stworzone-
go w technologii druku 3D. Łożysko zostało wytworzone w 
procesie MJP z wykorzystaniem tworzywa sztucznego jako 
materiału struktury i topliwego wosku do tworzenia podparć. 
Wynik wykazał zadowalającą trwałość wydrukowanego ło-
żyska kulkowego przy niskich obciążeniach i prędkościach. 
Niedawno firma igus opracowała trójfazowy filament iglide, 
który jest do 50 razy bardziej odporny na zużycie niż kon-
wencjonalne materiały do druku 3D i jako pierwszy na świe-
cie został wzbogacony o właściwości tribologiczne. Ten nowy 
filament zawiera środek smarny w samym tworzywie, dzięki 
czemu jest bardziej wytrzymały w zastosowaniach związa-
nych z ruchem. Jest to szczególnie korzystne w przypadku 
łożysk. Jeśli tarcie nie jest skutecznie kontrolowane, łożyska 
o dużym oporze mogą zwiększyć moc wymaganą do poko-
nania oporu i napędzania urządzeń. Skutkuje to ostatecznie 
wyższym kosztem przemieszczania ładunku i gorszą spraw-
nością energetyczną. 

Kontrola jakości 
Podobnie jak w przypadku tradycyjnie wytwarzanych kom-
ponentów, drukowane w 3D łożyska z tworzyw sztucznych 
muszą przejść te same rygorystyczne procedury testowe, aby 
upewnić się, że są one odpowiednie do celu. Jest to szczegól-
nie ważne w przypadku komponentów, które mają kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa, takich jak łożyska. Co najważ-
niejsze, podczas eksperymentowania z innowacyjnymi, no-
wymi projektami i ulepszonymi właściwościami materiałów, 
istotne jest, aby dokładnie analizować środowisko pracy łoży-
ska w końcowej aplikacji, za co odpowiedzialni są specjaliści 
od łożysk. Przyjęcie standardów w celu zmniejszenia ryzyka 
i jego kontroli, jak również umożliwienie bardziej spójnych 
standardów jakości to ważne kroki dla przyszłości druku 3D 
z polimerów. 

Standardy tworzone przez Federacje Żywności i Leków 
(FDA), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) 
oraz ASTM, znaną wcześniej jako Amerykańskie Towarzy-
stwo Badań i Materiałów, to ważny krok, umożliwiający od-
biór projektów drukowanych w technologii 3D. Choć łożyska 
drukowane nie są jeszcze powszechne, to wiele wskazuje na 
to, że w przyszłości mogą być szeroko stosowane jako uzu-
pełnienie tradycyjnych technik produkcji łożysk, oferując 
możliwość szybkiego prototypowania i lepsze właściwości 
użytkowe. 

Chris Johnson jest dyrektorem zarządzającym w SMB 
Bearings. Zajmuje to stanowisko od ponad dziesięciu lat. Jest 

specjalistą w dziedzinie łożysk i smarowania. 
�
� n

Tradycyjne 
łożyska 
z tworzywa 
sztucznego. 
Zdjęcie: SMB 
Bearings
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Użytkownicy końcowi maszyn przemysłowych 
chcą szybko dostarczać produkty dostoso-
wane do potrzeb. Sprostanie temu zapotrze-
bowaniu wymaga, aby projekty maszyn były 
zaawansowane. Potrzeba wysokiego pozio-

mu dostosowania do potrzeb klienta przy większej złożono-
ści maszyny skłania producentów do wspierania globalnego 
projektu maszyny w celu wdrożenia strategii produkcyjnych. 
Producenci mogą usprawnić proces walidacji maszyn dzięki 
wirtualnemu uruchomieniu. Szybko, skutecznie i ekonomicz-
nie spełniając złożone wymagania klientów. Proces ten opiera 
się na innowacyjnych trendach, tworzeniu doskonałej obsługi 
klienta i  strumienia przychodów z  nowych modeli bizneso-
wych. 

Definicja wirtualnego rozruchu 
Wirtualna symulacja maszyny i  rozruch to proces walidacji 
kodu oprogramowania programowalnych sterowników lo-
gicznych (PLC), interfejsów człowiek-maszyna (HMI) oraz 
urządzeń kontroli nadzorczej i  akwizycji danych (SCADA) 

w świecie wirtualnym przed ich wdrożeniem w hali fabrycz-
nej. Ponieważ oprogramowanie w  coraz większym stopniu 
steruje działaniem maszyn, jego złożoność znacząco wzrasta. 
Symulacja kodu działającego na wirtualnym bliźniaku maszy-
ny ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania korzyści w zakresie 
czasu i zasobów. Wirtualne uruchomienie waliduje oprogra-
mowanie sterownika PLC w  zarządzanym środowisku, co 
stanowi integralną część strategii rozwoju produktów modu-
łowych. Konstruktorzy maszyn mogą przeprowadzić symula-
cję z wyprzedzeniem i połączyć oprogramowanie z modułami, 
dopracowując ostateczny kod na indywidualnej maszynie do-
stosowanej do potrzeb klienta. Z finansowego punktu widze-
nia wirtualne uruchomienie i wizualizacja przynoszą firmom 
ogromne korzyści. Nikt nie kupuje maszyny bez jej sprawdze-
nia. Nikt nie kupi jej również tylko dlatego, że została wirtual-
nie zasymulowana przez uruchomiony kod oprogramowania. 
Dlatego użytkownicy muszą potwierdzić, że maszyna działa, 
zanim wyślą ją do zakładu. Ponieważ jednak do uruchomienia 
maszyny koniecznych jest wiele integracji oprogramowania 

Wirtualne uruchomienie rozpoczyna się od stworzenia wizji pożądanego zachowania maszyny i opracowania 
sekwencji operacji. 

Walidacja maszyn z wykorzystaniem  
wirtualnego uruchomienia 

Bill Davis, Siemens Digital Industries Software

CYFROWE BLIŹNIAKI

Fot. 1. Zastosowanie wirtualnego uruchomienia 
w połączeniu z cyfrowym bliźniakiem może zapewnić 
wyjątkową wydajność na hali produkcyjnej poprzez skrócenie 
czasu poświęcanego na fizyczną walidację, weryfikację 
i uruchomienie. 
 Wszystkie grafiki: Siemens Digital Industries Software 
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-maszyna (HMI) oraz urządzeń kontroli 
nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) 
w świecie wirtualnym przed ich 
wdrożeniem w hali fabrycznej.



www.utrzymanieruchu.pl   INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU  IV kwartał 2021  15

i czynników bezpieczeństwa, bardzo ważne jest, aby testować 
ją przy fizycznej obecności końcowych użytkowników. Dlate-
go też wirtualny rozruch jest idealnym rozwiązaniem do włą-
czenia maszyny i  przeprowadzenia rzeczywistego rozruchu. 
Zmniejsza to resje zarówno po stronie konstruktora maszyny, 
jak i  jego klientów/użytkowników. Współpraca z  inżyniera-
mi na wczesnym etapie procesu projektowania dodatkowo 
wzmacnia współzależność wszystkich dyscyplin zaangażowa-
nych w wirtualny rozruch. 

Kluczowe elementy procesu wirtualnego 
uruchomienia: 
Automatyzacja z góry powiązana z zachowaniem maszyny: 
Wirtualne uruchomienie rozpoczyna się od stworzenia wizji 
pożądanego zachowania maszyny i  opracowania sekwencji 
operacji. W idealnym przypadku model systemowy definio-
wałby zachowanie maszyny w zakresie elektryki i przepływu 
płynów. Model kinematyczny oparty na fizyce jest dobrym 
początkiem, ponieważ wprowadza siły działające na elementy 
ślizgowe lub obrotowe w  różnych momentach, zapewniając 
dobre narzędzie wizualizacji do komunikacji pomiędzy inży-
nierami mechaniki, elektryki i sterowania. Jest to również do-
skonałe narzędzie do demonstrowania zachowania maszyny 
użytkownikom. 
Model zachowania napędza generowanie kodu: Model za-
chowania maszyny (fizyczna demonstracja sekwencji działa-
nia maszyny) identyfikuje urządzenia logiczne w atrybutach 
projektu, które są krytyczne dla rozwoju kodu sterownika PLC 
i HMI. Rozważmy silnik z wbudowanym enkoderem. Wizual-
ny model zachowania opisuje proces, w którym silnik jest za-
silany energią przez określoną liczbę obrotów, zatrzymuje się, 
a następnie odwraca. Kod sterownika PLC musi znać istotne 
informacje o  silniku/enkoderze oraz oczekiwania dotyczące 
jego wykorzystania w  danej aplikacji. Posiadanie istotnych 

informacji w modelu mechatronicznym pozwala na bardziej 
efektywne zarządzanie nim. 
Wizualizacja sprzężenia zwrotnego w  pętli zamkniętej: 
Przeprowadzona z wyprzedzeniem symulacja pożądanego za-
chowania maszyny jest wartościowa tylko wtedy, gdy zostanie 
zweryfikowana po załadowaniu gotowego kodu do wirtualne-
go sterownika PLC, pokazując działanie maszyny w cyfrowym 
bliźniaku, gdy jest ona sterowana przez kod, a nie przez prze-
widywalny model zachowania maszyny. 
Wdrożenie doświadczenia użytkownika: Doświadczenie 
użytkownika jest kluczowe dla procesu wirtualnego urucho-
mienia. Pokazuje, w jaki sposób cyfrowy bliźniak demonstruje 
reakcję maszyny na polecenia inicjowane przez użytkownika 
– na przykład wskazując, czy parametry operacyjne są odpo-
wiednio wyświetlane na panelu HMI oraz czy ekran dotykowy 
i inne urządzenia interfejsu działają prawidłowo. Ponadto ma-
szyna wirtualna musi prawidłowo reagować podczas e-stopu 
lub normalnego wyłączenia oraz symulować usterki i  inne 
przypadki użycia, w których istotne jest bezpieczeństwo. 

Korzyści i wyzwania 
Zapotrzebowanie na wirtualny rozruch w połączeniu z cyfro-
wym bliźniakiem zapewnia następujące korzyści: 
•  Skrócenie czasu: Zaspokaja potrzeby użytkowników, któ-

rzy nieustannie, szybko zmieniają swoje gusta i napędzają 
wzajemną potrzebę szybkiego reagowania. 

•  Oszczędność kosztów: Redukuje czas na fizyczne usuwa-
nie błędów w projekcie i powiązanych z nim elementach 
sterujących. 

•  Minimalizacja ryzyka: Zapewnia wirtualne testowanie, 

Fot. 2. Tronrud Engineering skutecznie wykorzystuje 
wirtualny rozruch w celu dostosowania wielu procesów 
i skrócenia całkowitego czasu rozruchu i prac inżynierskich. 

 
Korzyści płynące z wirtualnego uruchomienia to 
lepsza wydajność na hali produkcyjnej, pozwalająca 
na osiągnięcie wyższego tempa przy zachowaniu 
niezawodności – potencjalnie 20-procentowa poprawa 
wydajności warsztatu maszynowego lub operacji. 
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więc przedstawia potencjalne problemy związane z  pro-
gramem PLC. 

Korzyści płynące z  wirtualnego uruchomienia to lepsza 
wydajność na hali produkcyjnej, pozwalająca na osiągnięcie 
wyższego tempa przy zachowaniu niezawodności – potencjal-
nie 20-procentowa poprawa wydajności warsztatu maszyno-
wego lub operacji. Taka wydajność pozwala zaoszczędzić cen-
ny czas, który wcześniej był poświęcany na fizyczną walidację, 
weryfikację i uruchomienie (fot. 1). Jednak korzyści płynące 
z  innowacyjnych technologii wiążą się z  towarzyszącymi im 
wyzwaniami: 
•  Walidacja integracji urządzeń innych firm wymaga połą-

czenia różnych systemów i kodów w spójną całość.
•  Integracja robotów wymaga podłączenia kodu robotów do 

sterownika PLC w celu zwiększenia wydajności. 
•  Automatyzacja logistyki zapewnia znaczną sprawność tyl-

ko dzięki jednoczesnej integracji wielu interfejsów. 
Wiele przypadków w praktyce wskazuje na korzyści płyną-

ce z wirtualnego uruchomienia. Rozważmy dwie firmy, które są 
świadkami wprowadzania ulepszeń. Skuteczne wykorzystanie 
wirtualnego commissioningu przez firmę Tronrud Engine-
ering jest doskonałym przykładem. Tronrud projektuje, produ-
kuje i dostarcza użytkownikom innowacyjne maszyny i urzą-
dzenia. Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka nowej maszyny 
pozwala projektantom, inżynierom i programistom pracować 
jednocześnie, stale dzieląc się swoją wiedzą (fot. 2). Proces ten 
znacznie skraca czas uruchomienia i prac inżynieryjnych.

– Pracując jednocześnie nad projektem, komponentami 
mechanicznymi i programowaniem, możemy drastycznie skró-
cić czas wprowadzenia maszyny na rynek. W innym projekcie 
takie podejście pozwoliło nam zaoszczędzić około 20% lub dwa 
miesiące – powiedział Erik Hjertaas, dyrektor generalny ds. 
technologii pakowania w Tronrud Engineering. W odpowie-
dzi na równoległe wykonywanie etapów rozwoju w  zespole 
interdyscyplinarnym, Tor Morten Stadum, menedżer PLM 
w  Tronrud Engineering, powiedział: – Skróciliśmy fazę pro-
jektowania o około 10%, a uruchomienie o 20%–25%. Eisen-
mann, globalny dostawca rozwiązań przemysłowych z siedzibą 
w Niemczech, planuje i buduje na zamówienie linie produkcyjne 
i przedsiębiorstwa na całym świecie. Od ponad 65 lat wdraża 
wysoce elastyczne instalacje dystrybucyjne, które są energoosz-
czędne i efektywne pod względem wykorzystania zasobów. Fir-

ma czerpie wiele korzyści z wirtualnego modelowania, symu-
lacji i rozruchu. 

– Model symulacyjny, który tworzymy w ramach symulacji 
instalacji, jest często częścią dostawy dla naszych klientów. Wie-
lu z nich samodzielnie korzysta z symulacji instalacji, więc wie-
dzą, jak uruchomić symulację i zmienić potrzebne parametry. 
Jest to dla nich duża korzyść, ponieważ otrzymują wirtualny 

model fizycznej linii – powiedział dr Heiner Träuble, ekspert 
ds. symulacji systemów lakierniczych dla przemysłu motory-
zacyjnego firmie Eisenmann. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości symulacji zda-
rzeń dyskretnych, które rozwinęliśmy w  firmie Eisenmann na 
przestrzeni lat, zwłaszcza z wykorzystaniem symulacji instalacji 
– powiedział Sebastiano Sardo, starszy wiceprezes Eisenmann 
Conveyor Systems.

Maszyny dostosowane do przyszłości
Producenci muszą brać pod uwagę aktualne trendy i dosto-
sowywać się do zmieniających się preferencji konsumentów, 
tak by budować uniwersalne maszyny, które będą w  stanie 
sprostać pełnej gamie produktów. Elastyczność musi być wbu-
dowana w  oprogramowanie maszyny, by móc reagować na 
zmieniające się potrzeby klientów. Pakiet usług Xcelerator fir-
my Siemens Digital Industries pomaga producentom w stwo-
rzeniu kompleksowego cyfrowego bliźniaka. Umożliwia on 
również zintegrowanie symulacji z konstrukcją maszyny, tak 
by stała się ona uniwersalna, wszechstronna i podatna na ada-
ptację. Połączone ze sobą maszyny, które mogą komunikować 
się z innymi maszynami, rozszerzają swoje możliwości dzięki 
zmianom wymuszanym przez oprogramowanie. Ta wartość 
jest niezbędna dla nowoczesnych producentów, aby zmaksy-
malizować produktywność środowiska użytkownika końco-
wego. Firmy potrzebują cyfrowego rozwiązania, które obejmie 
wszystkie aspekty produktu i procesu produkcyjnego produ-
centa maszyn, aby już dziś połączyć, dostosować, przewidzieć 
problemy i zwiększyć możliwości maszyn w przyszłości. 

Bill Davis jest dyrektorem ds. rozwiązań dla branży maszyn 
przemysłowych i ciężkiego sprzętu w Siemens Digital Industries 

Software. Jego doświadczenie i spostrzeżenia oparte są na 30-let-
niej karierze inżyniera i kierownika operacyjnego w firmach 

zajmujących się maszynami i ciężkim sprzętem. Posiada tytuł 
magistra administracji biznesowej Marquette University,  

ze specjalizacją w zarządzaniu operacyjnym i marketingu 
strategicznym, tytuł magistra inżyniera mechanika

 Milwaukee School of Engineering. 
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Producenci muszą brać pod uwagę aktualne trendy 
i dostosowywać się do zmieniających się preferencji 
konsumentów, tak by budować uniwersalne maszyny, 
które będą w stanie sprostać pełnej gamie produktów. 



Nasze rozwiązania nadają się do:

zdalnej konserwacji 
(Remote Maintenance)

zdalnego dostępu / 
zdalnego sterowania 

(Remote Control)

monitorowania stanu 
(Condition Monitoring)

lokalnego przet-
warzania danych 

(Edge Computing)

połączenia z systemami 
SCADA, ERP i chmurą 

(“IT meets OT”)

Delivering data.
In smart industries.
From people with passion.

W wielu firmach IT (technologia informatyczna) i OT (technologia operacyjna) coraz bardziej się do siebie 
zbliżają. W centrum uwagi znajduje się przy tym bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych. Stanowi 
ono podstawę udanego połączenia IT i OT. I tu właśnie wkracza INSYS icom: bezpieczna komunikacja i 
połączenie danych przez sieć w zastosowaniach przemysłowych to nasza 
podstawowa kompetencja. Nasze inteligentne i wydajne rozwiązania sprzętowe 
i programowe (urządzenia i usługi zarządzane) to wysokiej jakości kompletne 
rozwiązanie IIoT made in Germany.

www.insys-icom.com

Twój klucz do sukcesu: transmisja danych
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Sam Fahnestock, kierownik techniczny 
i główny inżynier ds. bezpieczeństwa, 
Software Design Solutions (SDS).

Ed Kuzemchak, CTO i dyrektor działu IIoT 
oraz inżynierii systemów wbudowanych, 
Software Design Solutions (SDS).

Jakiś czas temu marki Plant Engineering i  Control 
Engineering, opublikowały webcast pod tytułem „Co 
inżynierowie muszą wiedzieć o  danych”. Prelegen-
tami webcastu byli Ed Kuzemchak, CTO i dyrektor 
inżynierii IIoT i systemów wbudowanych, oraz Sam 
Fahnestock, kierownik techniczny i główny inżynier 

ds. bezpieczeństwa, zatrudnieni w  odpowiednio: Software 
Design Solutions (SDS) oraz Applied Visions Co. Według 
statystyk naukowcy i inżynierowie danych są jednymi z naj-
szybciej rozwijających się zawodów w  przemyśle wytwór-
czym. Jednak stosunkowo niewielu spośród specjalistów od 
danych jest zaznajomionych z  unikatowymi parametrami 
istotnymi dla środowisk produkcyjnych i  procesowo-pro-

dukcyjnych. Jedną z  pojawiają-
cych się taktyk wypełniania tej luki 
w  umiejętnościach jest wprowa-
dzanie przez dostawców aplikacji 
samoobsługowych, pozwalających 
inżynierom na przejmowanie ini-
cjatywy przy minimalnym wspar-
ciu ze strony inżynierów danych. 
Dowody wskazują, że inżyniero-
wie i technicy na własną rękę kon-
tynuują kształcenie się w zakresie 
szczegółów statystyki i modelowa-
nia. We wspomnianym webcaście 
dowiesz się, czego się uczą i  jak 
to robią. Aby odsłuchać cały we-
bcast, przejdź na podstronę Inży-
nierii Zakładowej lub Inżynierii 
Sterowania. Pod koniec webcastu 
Sam i Ed odpowiadali na pytania 
słuchaczy. Po jego zakończeniu ze-
brali się razem, aby odpowiedzieć 
na pytania, na które nie zdążyli. 
Pytania i odpowiedzi znajdują się 
poniżej. 

Pytanie: Jak dużo dzisiejsi inży-
nierowie mechanicy powinni wie-
dzieć o danych? 
Odpowiedź: Najbardziej produk-
tywne współczesne zespoły in-
żynierskie zmierzają w  kierunku 
interdyscyplinarności. Członkowie 
tych zespołów często są ekspertami 
w swoich dziedzinach, ale mają też 

pewne umiejętności i  pojęcie o  innych dziedzinach. Dzisiaj 
inżynierowie mechanicy czerpią korzyści z wiedzy o wykorzy-
staniu danych, co pozwala lepiej zrozumieć i  ulepszyć swoje 
produkty. 

P: Czy większość branż produkcyjnych nie ma wspólnych 
cech, jeśli chodzi o kontrolę procesów? Czy to sprawia, że 
lokalne anomalie procesów stają się mniej ważne? 
O: Wiele branż ma wspólne cechy, jeśli chodzi o rodzaje da-
nych, które mogą być gromadzone, ale każda firma będzie uni-
kalna, jeśli chodzi o konkretny zwrot z  inwestycji, jaki może 
osiągnąć w ramach konkretnego projektu IoT. Dlatego ważne 
jest, aby zacząć od małych projektów i mierzyć zwrot z inwesty-
cji. Również zaangażowanie zewnętrznego dostawcy, który jest 
zaznajomiony z przemysłowym IoT, może zaoszczędzić dużo 
czasu i  pieniędzy dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk, 
które są wspólne dla danej branży. 

P: Które branże zwykle dysponują kapitałem, który mogą 
inwestować w modernizację obiektów z wykorzystaniem no-
wych technologii? 
O: Często najlepszą strategią rozpoczęcia projektu przemysło-
wego IoT jest modernizacja istniejącego sprzętu za pomocą 
tanich i dostępnych w sprzedaży czujników. Urządzenia prze-
mysłowe mają długi okres eksploatacji i jest to wyzwanie, które 
jest nieco wyjątkowe dla przemysłowego IoT w  porównaniu 
z konsumenckim IoT lub nawet medycznym IoT. Często zda-
rza się, że sprzęt jest w użyciu przez 20 lub 30 lat. Modernizacja 
istniejącego sprzętu jest bardziej efektywna kosztowo, niż wy-
miana sprzętu na nowy, wyposażony w IoT. 

P: Jakie umiejętności powinien opanować inżynier, aby 
wcielić się w rolę specjalisty od danych? 
O: Podstawowe zrozumienie matematyki i statystyki jest waż-
ne, aby móc podjąć się roli specjalisty od danych w zespole. Do-
stępnych jest wiele zestawów narzędzi, od prostych do złożo-
nych; umiejętność korzystania i rozumienia niektórych z nich 
jest również niezbędna do objęcia tej roli. 

P: Wspomniałeś, że rola specjalisty od danych może pomóc 
zespołowi lepiej zaprojektować produkt. Jakiego rodzaju 
analizy powinni wykonywać, aby udoskonalać projekty? 
O: Praktycznie każda analiza danych może dać wgląd w po-
prawę projektu produktu. Dobrym miejscem do rozpoczęcia 
byłaby analiza tego, z jakich elementów systemu użytkownicy 
korzystają najczęściej. Poprzez zrozumienie najczęściej uży-
wanych funkcji, zespół zyskuje zrozumienie „szkieletu” swojej 

Eksperci i analityka korporacyjna są coraz bliżej siebie. 

Co inżynierowie muszą wiedzieć o danych

Ed Kuzemchak, Sam Fahnestock, Software Design Solutions (SDS)

WEBINAR
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aplikacji i może podjąć celowe kroki, aby zapewnić, że te funk-
cje są solidne i wydajne.

P: W mojej firmie nie ma żadnych naukowców zajmujących 
się danymi. Jak możemy zacząć inwestować w naukę o da-
nych? 
O: Rozszerzanie możliwości firmy nie jest prostą sprawą. Czę-
sto zdarza się, że sprowadzenie pomocy z zewnątrz może po-
móc firmie wejść na właściwą ścieżkę prowadzącą do długo-
terminowego sukcesu. Osoba trzecia, która rozumie nie tylko 
tajniki nauki o danych, ale także branżę, w której działasz, pod-
powie Ci, jakie dane zacząć zbierać i jak zacząć je analizować. 

P: Jak wyglądałyby kroki w rozwoju projektu IIoT? 
O: Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie wyniosłem z prób po-
łączenia kreatywnego sposobu myślenia z  projektami IIoT, 
jest poświęcenie czasu na zaprojektowanie sprzętu z  myślą 
o przyszłych funkcjach. Często o wiele łatwiej jest wypchnąć 
do klientów aktualizacje firmware'u, niż zmusić ich do wymia-
ny sprzętu. Dodając od razu kilka dodatkowych czujników, 
będziesz w stanie dostarczyć klientom nowe funkcje poprzez 
oprogramowanie. 

P: Jakie są niektóre z czynników zewnętrznych, które wpły-
wają na sukces czujników przemysłowych w IoT? 
O: Przemysłowy IoT jest wyjątkowy, ponieważ łączy w sobie 
kilka czynników środowiskowych, które stanowią wyzwanie 
dla czujników. Często czujniki muszą być zasilane bateriami, 
a baterie muszą wytrzymać długi czas. Ponadto czujniki są czę-
sto używane w trudnych warunkach środowiskowych, więc ich 
wybór musi to uwzględniać. Wreszcie, często wykorzystywa-
na jest komunikacja bezprzewodowa, ale może ona stanowić 
wyzwanie ze względu na zakłócenia powodowane przez licz-
bę metalowych urządzeń w pobliżu. Jednym ze sposobów na 
rozwiązanie tego ostatniego problemu jest wczesny prototyp 
z wykorzystaniem dostępnego na rynku sprzętu w celu oceny 
możliwości komunikacji bezprzewodowej. 

P: Jaki pakiet do wizualizacji i analizowania danych pole-
cacie?
O: Na początku zdecydowanie zalecamy, aby zacząć od małych 
i prostych rozwiązań. Pozostań przy tym, z czym czujesz się kom-
fortowo – może to być coś tak prostego jak MS Excel. W miarę 
dojrzewania projektu IoT rodzaje analiz, których potrzebujesz, 
staną się oczywiste, a to pomoże Ci wybrać odpowiednią plat-
formę do wizualizacji danych lub ich analizy. Jedną z korzyści 
wczesnego obejrzenia demonstracji platform wizualizacyjnych 
i analitycznych jest pomoc w wypełnieniu „luki wyobraźni”, któ-
ra może powstrzymywać interesariuszy projektu. 

P: Czy możesz rozwinąć temat „luki wyobraźni”? 
O: Luka wyobraźni to termin, którego używamy do opisania 
sytuacji, w której ktoś nie wie, że coś jest możliwe, dlatego na-
wet nie bierze tego pod uwagę, gdy patrzy na opcje w krajo-

brazie IoT. Zniwelowanie tej luki jest ważne, aby pomóc inte-
resariuszom dostrzec nowe możliwości i zdefiniować cele oraz 
kierunek, w jakim projekt może podążać w przyszłości. 

P: Czy istnieją kwestie prawne związane z  gromadzeniem 
danych niezbędnych do uczenia maszynowego i nauki o da-
nych? 
O: Tak jak w przypadku wszystkiego, zalecamy skonsultowanie 
się z zespołem prawnym firmy, aby dowiedzieć się, co konkret-
nie można, a  czego nie można zbierać. Ten rodzaj zbierania 
danych często wymaga umowy z klientem końcowym, która 
pozwala na zbieranie danych o użytkowaniu. 

P: Jak rozpocząć realizację projektu IoT? 
O: Należy zebrać interesariuszy, z  którymi rozmawialiśmy, 
a  także zaangażować firmę inżynieryjną IoT w  to wczesne 
spotkanie, która może przedstawić najlepsze praktyki, aby nie 
trzeba było powtarzać błędów innych, a także pomóc w opra-
cowaniu zwinnej, etapowej mapy drogowej, która po drodze 
przyniesie stopniowe zwycięstwa.  

Sam Fhanestock jest kierownikiem działu inżynierii 
i głównym inżynierem ds. bezpieczeństwa w Software Design 
Solutions. Jako kierownik inżynierii szkoli członków zespołów 

w całej firmie w zakresie wdrażania kreatywnego sposobu 
myślenia. Jako główny inżynier ds. bezpieczeństwa odgrywa 

kluczową rolę we włączaniu bezpieczeństwa do projektów 
w SDS. Wcześniej Sam Fhanestock spędził dziewięć lat, pracując 

w branży cyberbezpieczeństwa w Siłach Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych. Pracował jako cywil Sił Powietrznych w Air 

Force Cyber Emergency Response Team (AFCERT), zajmując 
się analizą podatności, testami zabezpieczeń i zarządzaniem ze-
społem obrony cybernetycznej. W Booz Allen Hamilton tworzył 

oprogramowanie do obrony cybernetycznej dla 90. dywizjonu 
operacji informacyjnych Sił Powietrznych. Jest certyfikowanym 

trenerem agile ICAgile. Sam Fhanestock bloguje na temat cyber-
bezpieczeństwa i agile na SoftwareDesignSolutions.com. 

Ed Kuzemchak jest CTO i dyrektorem działu IIoT oraz in-
żynierii systemów wbudowanych w Software Design Solutions, 

firmie należącej do Applied Visions. W 2003 roku założył firmę 
Software Design Solutions, koncentrując ją na systemach wbu-
dowanych, maszynach do maszyn oraz tworzeniu oprogramo-
wania IoT. Kierował rozwojem firmy od momentu powstania 

do jej przejęcia przez Applied Visions w 2016 roku. Przed 
założeniem Software Design Solutions, Ed Kuzemchak był 

głównym architektem oprogramowania w grupie narzędzi do 
cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) w Texas Instruments 
oraz członkiem Tartan Laboratories, które opracowało wysoce 

zoptymalizowaną technologię kompilatorów dla systemów 
wbudowanych. Uzyskał tytuł magistra informatyki na Uniwer-
sytecie w Pittsburghu. Jest autorem kilku patentów dotyczących 

oprogramowania systemów wbudowanych. 
� n
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FIRMA PREZENTUJE

Te młode spółki dostarczają  
rozwiązania dla nowoczesnych  
fabryk w Polsce i na świecie. 
„Sprawdziły się we współpracy  
z biznesem”
Prawie 90 młodych spółek znajdziemy w „Radarze Innowacji Przemysłu 4.0”. To katalog firm  
z ofertą dla przemysłu z Polski i Finlandii, które uzyskały rekomendacje m.in. od wiodących 
funduszy inwestycyjnych czy akceleratorów. 

Publikacja, którą Państwu prezentujemy, zwraca uwagę na 
know-how i lokalny talent, na firmy ciągle na początku drogi, 
ale już doświadczone i sprawdzone we współpracy z bizne-

sem – tłumaczy Bartosz Józefowski, wicedyrektor ds. Przemysłu 4.0 
w Krakowskim Parku Technologicznym. 

Jak podkreśla, publikacja jest „książką telefoniczną” polskie-
go przemysłu, po którą sięgamy, jeśli chcemy znaleźć dostawcę 
technologii, partnera do współpracy lub innowacyjnego projektu. 

Od 5G przez Big Data, AR/VR aż po druk 3D

Spółki prezentowane w „Radarze” zostały podzielone według 15 
tagów technologicznych oraz 14 obszarów biznesowych. To drugie 
kryterium jest szczególne przydatne dla menedżerów i przedsię-
biorców, którzy szukają rozwiązań np. dla konkretnego działu w fir-
mie. W publikacji znajdziemy więc innowacje z obszarów od smart 
city i smart building, przez kontrolę jakości, logistykę i magazyno-
wanie, utrzymanie ruchu, a także innowacje dla firm w zakresie cy-
bersecurity, szkoleń, sprzedaży czy obsługi klienta. 

•  Znajdź dostawcę innowacji dla swojej fabryki. Raport można 
przeglądać lub pobrać na stronie: www.hub4industry.pl/radar 

Wszystkie firmy zostały sprawdzone i mają na swoim koncie 
zakończone sukcesem wdrożenia m.in. u takich klientów, jak Sie-
mens, PGE, Allegro, Onet, Skanska, Philips i wiele innych. Potwier-
dzają to rekomendacje, które uzyskały od akceleratorów, funduszy 
inwestycyjnych i innych instytucji otoczenia biznesu.  W sumie 23 
przedstawicieli ekosystemu wsparcia innowacji przemysłowych 

współtworzyło razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym 
„Radar Innowacji Przemysłu 4.0”, udzielając rekomendacji spół-
kom, które znalazły się w wydawnictwie. Oznacza to, że w toku 
współpracy, realizowania różnych działań i projektów, młode 
firmy zasłużyły na nominację.

Giganci już do Was dotarli

Twórcy „Radaru Innowacji Przemysłu 4.0” podkreślą, jak ważne 
dla rozwoju lokalnej gospodarki jest nawiązywanie partnerstw być 
może z mniejszymi firmami, ale nierzadko generującymi wartość do-
daną np. poprzez bardziej elastyczne i dopasowane podejście. 

– Giganci i liderzy rynku na pewno już do Was dotarli. Korzy-
stając z dostawcy, który być może ma słabsze referencje, ale za to 
większą elastyczność, budujemy lokalny ekosystem innowacji – 
przekonuje Bartosz Józefowski. 

Radar Innowacji Przemysłu 4.0

Wydawcą „Radaru Innowacji Przemysłu 4.0” jest Krakowski Park 
Technologiczny, a realizatorem hub4industry Digital Innovation Hub 
we współpracy z KPT ScaleUp. Partnerzy Główni: Fundacja Platfor-
ma Przemysłu Przyszłości, Business Finland. Patroni Honorowi: Mi-
nisterstwo Rozwoju i Technologii, PARP. Patronat: Startup Poland. 

•  Znajdź dostawcę innowacji dla swojej fabryki. Raport można 
przeglądać lub pobrać na stronie: www.hub4industry.pl/radar 

 n
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WÓZKI WIDŁOWE

Przemysł na całym świecie wykorzystuje wózki 
widłowe w  celu zapewnienia produktywności 
transportu towarów (fot. 1). Ta integralna część 
wyposażenia placówek przemysłowych, choć 
znana z  możliwości zwiększania wydajności, 

może też stwarzać wiele zagrożeń w miejscu pracy. Wypad-
ki związane z wózkami widłowymi są wymieniane wśród 10 
największych zagrożeń wyszczególnionych w  publikacjach 
organizacji OSHA (Occupational Safety and Health Admi-
nistration). W  badaniu analizującym wypadki, obrażenia 
i  ofiary śmiertelne związane z  wózkami widłowymi OSHA 
twierdzi, że brak szkoleń jest jedną z sześciu głównych przy-
czyn tych zdarzeń. Inne przyczyny to nieuwaga operatora, 
przewrócenie się wózka widłowego, niestabilne ładunki, ope-
ratorzy uderzeni przez ładunek i podnoszenie pracowników. 
OSHA proponuje kilka wytycznych bezpieczeństwa dla firm, 
dotyczących obsługi wózka widłowego, konserwacji i  wy-
maganych szkoleń. Firmy, które stosują się do wytycznych 
OSHA, dbają o to, by operatorzy wózków widłowych byli na 
bieżąco ze szkoleniami i ograniczali brawurę związaną z ob-
sługą sprzętu. Tacy pracownicy mogą pomóc w utrzymaniu 
bezpieczeństwa załogi i  zapewnić sprawne funkcjonowanie 
firmy. 

Podstawy bezpieczeństwa wózków 
widłowych 
Niektóre wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wózków wi-
dłowych mogą się wydawać oczywiste, ale często są to rzeczy, 
które łatwo przeoczyć. Poniższe przypomnienia mogą pomóc 
w utrzymaniu bezpieczeństwa operatorów: 
•  Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Podczas pra-

cy przy wózkach widłowych i innych ciężkich maszynach 

Zapewnij bezpieczeństwo i produktywność pracowników, stosując poniższe reguły dotyczące 
bezpieczeństwa.

Podstawy bezpieczeństwa pracy wózków  
widłowych

 

Fot. 2. Operatorzy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa 
podczas jazdy wózkiem widłowym. W razie wypadku 
zapięcie pasów bezpieczeństwa może uchronić operatora 
przed zmiażdżeniem przez osłonę górną wózka widłowego 
lub klatkę bezpieczeństwa. Grafika: Propwane Education & 
Research Council (Rada ds. Edukacji i Badań nad Propanem) 

 
Wypadki związane z wózkami widłowymi 
są wymieniane wśród 10 największych 
zagrożeń wyszczególnionych 
w publikacjach organizacji OSHA 
(Occupational Safety and Health 
Administration)�

Fot. 1. Branże 
na całym świecie 

korzystają z 
wózków widłowych 

w celu utrzymania 
produktywności 

pracowników.
 Zdjęcie: 

Propane Education 
& Research Council
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pracownicy powinni nosić środki ochrony osobistej, ta-
kie jak kask, obuwie ochronne i  odzież o  wysokiej wi-
doczności. 

•  Zapnij pasy. Przewrócone wózki widłowe są jedną z głów-
nych przyczyn wypadków, dlatego tak ważne jest, aby ope-
ratorzy zapinali pasy bezpieczeństwa podczas pracy (fot. 
2). W razie wypadku zapięcie pasów bezpieczeństwa może 
uchronić operatora przed zmiażdżeniem przez osłonę gór-
ną wózka widłowego lub klatkę bezpieczeństwa. 

•  Zapoznaj się z udźwigiem wózka widłowego. Praca z ła-
dunkiem przekraczającym udźwig urządzenia zwiększa 
ryzyko wywrócenia się wózka widłowego.

•  Obserwuj rampę. Operatorzy powinni utrzymywać bez-
pieczną odległość od krawędzi ramp, aby zapobiec nie-
bezpiecznym wywrotkom. Podczas zjeżdżania z  rampy 
z  załadowanym wózkiem widłowym zawsze jedź tyłem, 
z  ładunkiem skierowanym w górę spadku. Podczas jazdy 
w  górę rampy z  nieobciążonym wózkiem widłowym za-
wsze trzymaj widły skierowane w dół. 

•  Zrób trochę hałasu. Dźwięk klaksonu jest niezbędny na 
przejściach i  wszędzie tam, gdzie widoczność wózka wi-
dłowego może być utrudniona. W  ten sposób unikniesz 
niebezpiecznych kolizji. 

•  Koniec zmiany. Po zakończeniu pracy zaciągnij hamulec 
postojowy, opuść widły i ustaw układ sterowania w pozycji 
neutralnej. Bezpiecznie zaparkowany sprzęt zmniejsza ry-
zyko niezamierzonego ruchu. 

Wielu profesjonalistów zajmujących się transportem ma-
teriałów jest zaznajomionych z użyciem propanu jako źródła 
energii. Jest to podstawowe źródło energii dla wózków widło-
wych (fot. 3).

Propan cechuje się 90-procentowym udziałem w  rynku 
nepędów wózków widłowych klasy 4 i 5, według danych Pro-
pane Education & Research Council (PERC). Przedsiębior-
stwa wybierają propan, ponieważ jest czysty, obniża koszty 
i  zapewnia załogom produktywność. Ale jak w  przypadku 
każdego źródła energii, istnieją określone procedury obsługi 
i eksploatacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić bez-
pieczeństwo operatora. 

Podstawy bezpieczeństwa butli 
z propanem 
•  Sprawdzić butle przed uruchomieniem. Sprawdzać butle 

pod kątem rdzy, wgnieceń, wyżłobień i nieszczelności (fot. 
4). Butli z  oznakami zużycia lub nieszczelności nie należy 
używać i może być konieczna ich wymiana, nawet jeśli nie 
upłynął termin jej przydatności. 

Fot. 3. Propan jest głównym źródłem energii dla wózków 
widłowych. Zdjęcie: Propane Education & Research Council 
(Rada Edukacji i Badań Propanu) 

Fot. 4. Przed uruchomieniem wózka widłowego należy 
sprawdzić butle pod kątem rdzy, wgnieceń, wyżłobień 
i nieszczelności. Butle wykazujące oznaki zużycia lub 
nieszczelności nie powinny być używane i mogą wymagać 
wymiany. Zdjęcie: Propane Education & Research Council 
(Rada ds. Edukacji i Badań nad Propanem) 

•  Zabezpieczenia zaworów nadciśnieniowych butli. Upew-
nić się, że elementy zaworu bezpieczeństwa na butli są za-
bezpieczone, a  ich wyrzut skierowany z  dala od sworznia 
ustalającego. 

Gdy butla nie jest używana, należy zamknąć zawór ser-
wisowy. Zapobiega to potencjalnym obrażeniom w  pobliżu 
silników spalinowych oraz niezamierzonej utracie paliwa. PE

Matt McDonald jest dyrektorem ds. rozwoju biznesu off-road 
w Propane Education & Research Council. 

� n
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SPRĘŻARKI ŚRUBOWE

Wprowadzenie
W literaturze opisanych jest wiele przyczyn prowadzących do 
uszkodzenia agregatów sprężarek wykorzystywanych w  sys-
temach schładzania. Celem niniejszej publikacji jest przegląd 
uszkodzeń, które mogą wystąpić w czasie użytkowania sprę-
żarek śrubowych. Świadomość potencjalnych uszkodzeń jest 
punktem wyjścia do podjęcia decyzji na okoliczność celowo-
ści stosowania systemu monitorowania stanu technicznego 
i stopnia jego zaawansowania. W tym celu mogą być wykorzy-
stywane różne techniki pomiarowe.

Przypomnijmy, że sprężarki śrubowe ze względu na spo-
sób działania dzieli się na mokre i suche (lub inaczej olejowe 
i bezolejowe). W przypadku sprężarek olejowych olej okazuje 
się ważnym graczem, bowiem z jednej strony warunkuje po-
prawność działania, a z drugiej może istotnie wpływać na po-
garszanie stanu technicznego. 

Olej
Substancje smarne odgrywają ważną rolę w działaniu więk-
szości układów mechanicznych. Zapewnienie ich należytej 
czystości przekłada się na zmniejszenie nakładów na utrzy-
manie ruchu nawet do 40%. Olej odgrywa szczególnie ważną 
rolę w sprężarkach mokrych, bowiem tak jak to pokazano na 

rysunku 1, jest on nie tylko niezbędny do smarowania węzłów 
łożyskowych, ale również odpowiedzialny za uszczelnienie 
wirników oraz odprowadzanie znacznych ilości ciepła wydzie-
lającego się w procesie sprężania.

Znanych jest kilkadziesiąt różnych dysfunkcji oleju, po-
wodowanych m.in. przez takie przyczyny, jak: nadmierna tem-
peratura, zawilgocenie, obecność stałych ciał obcych, zmiana 
lepkości oraz inne zanieczyszczenia. Dysfunkcji jest wiele, na-
tomiast dwie najpospolitsze przyczyny problemów z układem 
hydraulicznym to zanieczyszczenie substancji smarnej – 75% 
oraz uszkodzenia uszczelnień – 10%. 

Zadrapania powierzchni wirników
W przypadku sprężarek śrubowych dąży się do minimalizacji 
przestrzeni między wirnikami oraz między wirnikami i kor-
pusem. Dla sprężarek bezolejowych uszczelnianie między 
współpracującymi wirnikami uzyskuje się dzięki specjalnym 
wypustkom na krawędziach linii śrubowej i obudowy oraz po-
przez pokrywanie powierzchni śrub specjalnym materiałem. 

Natomiast w  przypadkach niepoprawnie działających 
filtrów może się zdarzyć, że czy to sprężane medium, czy też 
wykorzystywany do uszczelnienia sprężarek mokrych olej, po 
przejściu przez filtry, zawiera ciała obce o wymiarach porów-

Uszkodzenia sprężarek śrubowych cz. 1

Ryszard Nowicki

Rys. 1. Funkcje oleju w śrubowych sprężarkach mokrych.
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nywalnych lub większych niż wymiary luzów między robo-
czymi elementami sprężarki. Tak więc procesowi wycierania 
wirników towarzyszyć będą zarysowania. Wycieranie wirni-
ków oraz zarysowania rozpoczynają się zazwyczaj z niewielką 
intensywnością, po czym prędkość destrukcji wzrasta wraz 
z czasem pracy sprężarki. Produkty zużycia, przemieszczając 
się przez sprężarkę wraz ze sprężanym medium, będą czynić 
wtórne szkody o  podobnym charakterze, jak czynione pier-
wotnie przez nieczystości znajdujące się w medium oraz w ole-
ju. W  konsekwencji dochodzi do zarysowania powierzchni 
wirników takich jak przykładowo pokazane na fot. 1.

Naruszenie początkowej gładkości powierzchni powo-
duje nieznaczne zwiększenie oporów przepływu (czyli także 
przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania energetycznego 
napędu) i wtórnie skutkuje wzrostem temperatury po stronie 
tłocznej sprężarki. W przypadku sprężarek mokrych zarówno 
proces opisanej erozji, jak i zanieczyszczenia medium przyczy-
niają się wtórnie do obniżenia czystości oleju oraz prowadzą 
do utraty jego właściwości smarnych.

Osady wewnątrz sprężarki
Konsekwencją zaawansowanej degradacji oleju jest lakiero-
wanie (varnishing) podzespołów sprężarki oraz możliwość 

pojawienia się szlamu. Na fot. 2 pokazano osady nagroma-
dzone we wnętrzu sprężarki. Fotografia A pokazuje osady na 
pokrywie korpusu po stronie tłocznej, natomiast fotografia B 
wewnętrzny fragment korpusu po zdjęciu pokrywy. Jak wi-
dać, wnętrze kompresora jest mocno zanieczyszczone war-
stwą czarnej substancji smolistej, za której najprawdopodob-
niejszą przyczynę pojawienia się, w opisywanym przypadku, 
podejrzewano obecność siarkowodoru (H2S) i wilgoci (H2O) 
w przetłaczanym gazie. W tym przypadku czarna smołowa-
ta emulsja zgromadziła się przede wszystkim w dolnej części 
maszyny. Głowica łożyska była stosunkowo czysta. Nie stwier-
dzono również śladów przytarć na wewnętrznej powierzchni 
komory wirników. 

Natomiast, jak to pokazano na rys. 1, ten sam olej jest wy-
korzystywany nie tylko do zapewnienia szczelności wirników, 
ale także do smarowania łożysk. Stan oleju taki, który dopro-
wadził do konsekwencji pokazanych na fot. 2, musi wpływać 
negatywnie na jakość smarowania łożysk sprężarki. 

Uszkodzenia ślizgowych łożysk nośnych
Na fot. 3 pokazano dwa przykłady uszkodzenia łożysk ślizgo-
wych sprężarek śrubowych większej mocy (w przypadku sprę-
żarek o niewielkiej mocy wykorzystywane są łożyska toczne). 

Fot. 2. Osady wewnątrz części przepływowej sprężarki.

Fot. 1. Zarysowania wirników spowodowane dużymi wtrąceniami stałymi.
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Zaawansowanie uszkodzeń nie dawało możliwości dalszego 
użytkowania sprężarek i  stanowiło zagrożenie wystąpienia 
wtórnych uszkodzeń związanych z przytarciami wirników.

Uszkodzenia łożysk tocznych
Uszkodzenia łożysk tocznych mogą być spowodowane róż-
nymi przyczynami. Jedną z podstawowych jest brak popraw-

ności ich smarowania. Przykład skutków niewystarczającego 
smarowania dla stożkowych łożysk oporowo-nośnych wirni-
ków pokazano na fot. 4. W  konsekwencji niewystarczającej 
ilości oleju doszło do przegrzania łożysk, na co wskazuje m.in. 
kolorystyka elementów tocznych. 

Na fot. 5 pokazano dwa przykłady uszkodzenia łożysk 
tocznych pracujących jako łożyska oporowe wirników. Poka-
zane na fotografii A łożyska (dwurzędowe, kulkowe, skośne) 
utwierdzały wirnik bierny sprężarki, której elementy ilustruje 
również fot. 2. Zauważmy, że czyste osady łożyskowe pokaza-
ne na fot. 2 nie stanowiły podstawy do oceny stanu pracują-
cych w nich łożysk. 

Uszkodzenie przekładni synchronizującej 
obroty wirników
Nieodzownym elementem konstrukcyjnym sprężarek śrubo-
wych suchych (tzn. bezolejowych) jest przekładnia synchro-
nizująca ruch wirników. Na fot. 6 przedstawiono przykład 
uszkodzenia takiej przekładni. W  konsekwencji zwrotnych 
przepływów przyściennych wióry z  uszkadzających się kół 
(fot. 6A) zębatych dostawały się do przestrzeni roboczej śrub, 
powodując ich poważne uszkodzenie mechaniczne, co zostało 
pokazane na fot. 6B.

Fot. 3. Przykłady uszkodzeń ślizgowych łożysk nośnych sprężarki.

Fot. 4. Uszkodzone łożyska oporowo-nośne po stronie 
tłocznej sprężarki. 

Fot. 5. Przykłady uszkodzeń oporowych łożysk tocznych.
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Im poważniejsze jest naruszenie 
gładkości wirników przez ich zaryso-
wania, tym bardziej obniża się spraw-
ność agregatu sprężarkowego i  zwięk-
sza temperatura podzespołów oraz 
medium po stronie tłocznej.

Dezintegracja wirnika 
sprężarki
Pulsacje ciśnienia występujące po stro-
nie toczenia mogą istotnie wpływać na 
proces destrukcji sprężarki. Dotyczą 
one nie tylko dmuchaw Rootsa, ale 
także wszystkich innych sprężarek śru-
bowych. Pulsacje przyczyniają się nie 
tylko do destrukcyjnego dynamiczne-
go oddziaływania osiowego na łożysko 
oporowe, ale także są źródłem składo-
wej dynamicznej w momencie obrotowym. Te oddziaływania 
charakteryzują się częstotliwością PPF i są bardzo destrukcyj-
ne wtedy, gdy okazują się być bliskimi do częstotliwości skręt-
nych drgań rezonansowych systemu wirników. Dynamiczne 
oddziaływania momentowe mogą prowadzić m.in. do uszko-
dzenia kół zębatych przekładni synchronizującej.

Na fot. 7 pokazano poważne uszkodzenie wirnika czynne-
go sprężarki śrubowej, bowiem doszło do całkowitego ukręce-
nia czopa po stronie napędowej śruby. Taki efekt jest zazwy-
czaj poprzedzony pojawieniem się pęknięcia w  wale, które 
następnie podlega propagacji. Inicjacja uszkodzenia może być 
spowodowana różnymi przyczynami, w tym m.in.:
•  drgania poprzeczne wirnika, 
•  drgania skrętne generowane przez system obracających się 

wirników, 
•  kumulacja naprężeń w konsekwencji przegrzania łożyska 

tocznego, w  którym najpierw dochodzi do wykasowania 
luzów promieniowych, a  postępujące nadal rozszerzanie 

elementów prowadzi do zatarcia łożyska skutkującego ko-
niec końców ukręceniem czopa.

Do uszkodzenia wirników, w  konsekwencji ww. drgań 
skrętnych, może dochodzić również w przypadku chwilowe-
go, ale powtarzalnego kontaktu metalicznego między wir-
nikami lub między wirnikiem a korpusem maszyny. W tym 
drugim przypadku możemy liczyć się zarówno z przytarciem 
wirnika na kierunku jego tworzącej, jak również czołowym.

Ostatnia wymieniona forma przytarcia będzie miała miej-
sce wtedy, kiedy sprężarka nie jest wyposażona w wiarygodny 
system zabezpieczenia na okoliczność poosiowego przemiesz-
czenia wirnika lub też ten monitoring nie jest zrealizowany 
poprawnie. Przykłady takich uszkodzeń pokażemy w  kolej-
nych częściach artykułu.

W drugiej części tego artykułu zostaną 
omówione przykłady przytarć promienio-

wych i poosiowych wirników sprężarki, 
uszkodzenia w jej bliskim otoczeniu, spowo-

dowane przez zmęczenie podzespołów po-
budzanych do drgań, problemy generowane 
przez zabrudzone filtry oraz niepoprawność 

montażu skutkującą nieosiowością wirni-
ków. Niesprawność agregatu może być rów-

nież konsekwencją uszkodzenia napędu.

Ryszard Nowicki – niezależny ekspert  
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

systemów nadzoru i diagnostyki stanu tech-
nicznego majątku produkcyjnego.

� n

Fot. 6. Uszkodzenie przekładni synchronizującej i jego skutki dla wirników.

Fot. 7. Dezintegracja wirnika sprężarki: (A) wirnik bez czopa i (B) uszkodzony 
wirnik wraz z nowym zamiennikiem.
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Firmy przemysłowe wdrażają transformację cyfro-
wą, aby zwiększyć wydajność operacyjną, zmini-
malizować ryzyko oraz poprawić wydajność pro-
dukcji. Wiele z nich osiąga te cele poprzez lepsze 
zrozumienie wydajności swoich zasobów. Najbar-

dziej powszechnym miernikiem wydajności produkcji jest 
wskaźnik OEE (overall equipment effectiveness, ogólna efek-
tywność wyposażenia), która określa procent rzeczywistego 
czasu poświęconego na produkcję w stosunku do czasu za-
planowanego na realizację tego zadania. Innymi słowy, czas 
produktywny to czas, w którym dobre jakościowo części są 
wytwarzane z optymalną wydajnością, bez przestojów.

Po raz pierwszy spopularyzowany w  latach 60. przez 
Seiichi Nakajimę, twórcę systemu TPM (Total Productive 
Maintenance, całkowite produktywne utrzymanie ruchu ma-
szyn), wskaźnik OEE jest funkcją dostępności jednostki, wy-
dajności w porównaniu z wydajnością zaprojektowaną oraz 
jakości produktu. OEE jest powszechnie uważany za kluczo-
wy wskaźnik wydajności (key performance indicato – KPI) 
w produkcji, ponieważ zapewnia dokładną ocenę wydajności 
zasobów, niezależnie od tego, czy dotyczy to linii produkcyj-
nej, czy całego zakładu. Kwantyfikacja, tj. dane, daje kierow-
nikom działów produkcji większą widoczność tego, gdzie 
i jak brakuje efektywności.

Zajęcie się tymi brakami w  efektywności jest jednym 
z  najlepszych sposobów na poprawę wydajności produkcji 
zakładu. W  przypadku wskaźnika OEE straty w  produkcji 
powiązane ze sprzętem są skategoryzowane jako tzw. sześć 
wielkich strat (Six Big Losses) w następujący sposób:

Dostępność:
 • awaria sprzętu,
 •  zbyt długi czas nastawień (przezbrojeń) i regulacji.

Wydajność:
 •  bezczynność oraz mikroprzestoje,
 •  praca maszyny ze zmniejszoną prędkością.

Jakość:
 •  wady technologiczne wyrobów,
 •  zmniejszona na skutek tego wydajność produkcji.

Koncepcja sześciu wielkich strat dostarcza szczegó-
łowych informacji na temat czynników, które powodują 
zmniejszenie wydajności produkcji oraz wskazówek doty-
czących tego, jakie konkretne obszary są najlepsze do wpro-

wadzenia usprawnień. W tym sensie OEE oferuje podstawę 
dla odkrywania głównych problemów ograniczających wy-
dajność produkcji.

Od czasu pojawienia się wskaźnika OEE technologie cy-
frowe zwiększyły dokładność pomiarów i  efektywne zasto-
sowanie usprawnień. A dzięki możliwości uzyskania wglądu 
w tysiące punktów danych, zaawansowane narzędzia anali-
tyczne, takie jak oprogramowanie do zarządzania wydajno-
ścią zasobów (asset performance management – APM), dają 
dyrekcjom zakładów możliwość wprowadzania stopniowych 
ulepszeń OEE, a  tym samym zwiększania wydajności pro-
dukcji. Obecne oprogramowanie APM oferuje rozwiązania 
pozwalające jeszcze bardziej zoptymalizować OEE.

Kolejna generacja oprogramowania APM pozwala zakła-
dom produkcyjnym na gromadzenie oraz integrowanie da-
nych historycznych w  celu zbudowania dynamicznego mo-
delu – cyfrowego bliźniaka – który pobiera nowe dane, aby 
przewidzieć pozostały okres użytkowania kluczowych zaso-
bów zakładu. Jako wirtualna reprezentacja zasobów zakładu, 
cyfrowy bliźniak jest modelowany na podstawie danych doty-
czących wydajności z przeszłości, danych bieżących w czasie 
rzeczywistym oraz danych przyszłych, dostarczanych przez 
algorytmy uczenia maszynowego i wskazówki inżynierów.

Cyfrowy bliźniak jest cenny ze względu na swoją zdol-
ność do wykrywania wąskich gardeł, ułatwiania programów 
konserwacji predykcyjnej oraz identyfikowania możliwości 
benchmarkingu w celu informowania o pracach mających na 
celu poprawę OEE.

Na poziomie biznesowym oprogramowanie APM może 
również zapewnić lepsze zrozumienie rzeczywistych kosz-

Artykuł opisuje sposób połączenia odrębnych części organizacji, co umożliwia różnym działom firmy wspólną 
pracę.

Zarządzanie wydajnością zasobów  
w zakładzie przemysłowym za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania

Emrah Ercan, SUEZ Water Technologies and Solutions
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Najbardziej powszechnym miernikiem 
wydajności produkcji jest wskaźnik 
OEE (overall equipment effectiveness, 
ogólna efektywność wyposażenia), która 
określa procent rzeczywistego czasu 
poświęconego na produkcję w stosunku 
do czasu zaplanowanego na realizację 
tego zadania. 
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tów produkcji i zwrotu z inwestycji, co pomoże firmom zop-
tymalizować ceny końcowe dla klientów, czyniąc je bardziej 
konkurencyjnymi.

Przewidywanie pozostałego okresu 
użytkowania
Cyfrowy bliźniak, stworzony przy wykorzystaniu oprogra-
mowania APM, umożliwia symulowanie cykli życia akty-
wów, obliczając w ten sposób ich pozostały okres użytkowa-
nia. W środowiskach produkcyjnych takie podejście pozwala 
zrozumieć obecny stan techniczny kluczowych zasobów 
i  przewidzieć, jak będą się one zachowywać w  przyszłości. 
Poprzez symulację w przód – z wykorzystaniem trendów da-
nych historycznych i bieżącej dynamiki działania jako prze-
wodnika – cyfrowy bliźniak zapewnia wgląd w przyszłość.

Poprzez modelowanie wyników, które wynikałyby w rze-
czywistości ze zmiany kluczowych parametrów, technologia 
cyfrowego bliźniaka dostarcza praktycznych informacji dla 
optymalizacji wskaźnika OEE i ciągłego wprowadzania ulep-
szeń.

Ponadto modele wirtualnej reprezentacji mogą być 
zaprojektowane dla poziomu komponentów, poziomu sys-
temu, tj. dla całej linii produkcyjnej lub poziomu procesu 
(całego procesu produkcyjnego). Jeśli model szacuje okres 
pozostały do momentu, w  którym dany zasób może ulec 
poważnej awarii lub osiągnąć koniec okresu użytkowa-
nia, inżynierowie mogą wykonać test warunków skrajnych 
(stress-test) lub podjąć działania zapobiegawcze, aby zapo-
biec awarii zanim ona rzeczywiście nastąpi. W miarę doko-
nywania korekt lub napraw dane te mogą być wprowadzane 
z powrotem do cyfrowego bliźniaka, aby określić, czy w ten 
sposób zmieni się przyszły stan komponentu, zasobu, syste-
mu lub procesu.

Wykrywanie wąskich gardeł
Wąskie gardła utrudniają przepływ materiałów, a  tym sa-
mym wydajność  w  zakładach produkcyjnych, i  stanowią 
słabe punkty w  każdym łańcuchu dostaw. Przepustowość 
w wąskim gardle determinuje tempo pracy linii produkcyj-
nej i jest czynnikiem ograniczającym wydajność zakładu.

Podstawowe problemy związane z wąskimi gardłami to 
generalnie ograniczenia dotyczące procesów i maszyn, takie 
jak przestarzały, mało wydajny lub wadliwy sprzęt, wymaga-
jący ciągłych napraw i skutkujący spowolnieniem produkcji 
oraz przestojami. Jednak wąskie gardła nie zawsze są wi-
doczne. Rezultaty wąskiego gardła – na przykład niedobory 
produkcji – mogą być boleśnie oczywiste, ale jego lokalizacja 
i przyczyna występowania może nie być oczywista.

W takich przypadkach wirtualny bliźniak, stworzony na 
podstawie danych historycznych, jest narzędziem do odkry-
wania źródeł wąskich gardeł. Badając trendy w całym zbiorze 
zapisanych danych, takie jak dotyczące wydajności sprzętu 
lub produkcji, odpowiadające każdej linii produkcyjnej, dy-
rekcje zakładów mogą odkryć czynniki, które wpływają na 
wydajność produkcji zakładu. Na przykład można zidenty-
fikować linie, które notorycznie osiągają gorsze wyniki, lub 
dane historyczne mogą wskazywać, jak często na danej linii 
brakowało określonego surowca lub opakowania.

Tym, co sprawia, że wąskie gardła są trudne do udoku-
mentowania, jest fakt, że główne przyczyny ich występowa-
nia mogą nie być dobrze widoczne. Jednak mając jaśniejszy 
obraz zakładu, personel kierowniczy może szybciej odkryć 
te przyczyny.

Weźmy za przykład browar. Jeśli dane historyczne ujaw-
nią, że pasteryzator może wyprodukować większą ilość piwa 
niż ta, którą może obsłużyć linia rozlewnicza (następny etap 
procesu produkcyjnego), to przyczyna powstania wąskiego 

Dzięki pomiarom wydajności 
produkcji, dostępności sprzętu 
i jakości wyrobów producenci mogą 
generować wskaźniki OEE dla 
swoich zasobów i linii produkcyjnych, 
aby zrozumieć, które obszary ich 
działalności są najbardziej wydajne 
i gdzie należy wprowadzić ulepszenia. 
Źródło: CFE Media
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gardła będzie oczywista. Jeśli jednak linia rozlewnicza jest 
zmuszona do pracy z maksymalną wydajnością i obsługuje 
każdą ilość piwa przychodzącego z pasteryzatora, aby osią-
gnąć docelową wydajność produkcji, to kierownictwo bro-
waru może być bardziej skłonne do postrzegania wąskiego 
gardła jako pochodzącego od awarii sprzętu na linii pakują-
cej. Taki scenariusz może również skutkować skróconym cy-
klem życia zasobów. Mając dostęp do takich informacji, kie-
rownictwo zakładu może zdać sobie sprawę, że najlepszym 
sposobem działania będzie zainwestowanie w  zwiększenie 
wydajności linii rozlewniczej, a nie eksploatowanie urządzeń 
na granicy ich możliwości projektowych.

Konserwacja prognozowana
Stworzenie wirtualnej reprezentacji zasobu, na podstawie 
danych historycznych i  symulacji działania w różnych sce-
nariuszach, pozwala kierownictwu zakładu przewidzieć na-
rażenie urządzenia na działanie różnych czynników, zużycie 
jego komponentów, czynniki ryzyka oraz miejsca, w których 
awarie są najbardziej prawdopodobne. Symulacje opracowa-
ne na podstawie wiedzy historycznej mogą również zawierać 
dane kontekstowe dotyczące harmonogramu konserwacji 
zasobu – przeprowadzonych konserwacji korygujących, na-
praw i wymienionych części. Można to połączyć z dalszymi 
informacjami, takimi jak zapisane dane dotyczące wydajno-
ści, środowisko pracy i nowo dostępne dane Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT), zebrane z fizycznego zasobu.

Łącząc wszystkie te dane, modele predykcyjne mogą 
doradzać kierownictwu i personelowi zakładów w zakresie 
działań konserwacyjnych, mających na celu zminimalizo-
wanie nieplanowanych przestojów i  potencjalnie wyelimi-
nowanie konieczności stosowania ustalonych terminów prac 
konserwacyjnych, określonych w harmonogramach.

Benchmarking dla wskaźników OEE
Symulacje cyfrowe są również wykorzystywane do prze-
prowadzania benchmarkingu (analiz porównawczych) po-
między zakładami i ich zasobami w celu optymalizacji prac 
mających na celu poprawę wskaźnika OEE. Dzięki bench-
markingowi produkcji w czasie rzeczywistym i wskaźników 
wydajności kierownicy regionalni mogą dokonywać dokład-
nych porównań na poziomie zasobów, systemu i procesu.

Dane benchmarkingowe mogą być wykorzystane do po-
równania programów obróbki chemicznej w różnych regio-
nach lub wydajności chłodni kominowych, kotłów albo kon-
kretnych technologii uzdatniania wody w  wielu zakładach. 
W przypadku opakowań dane benchmarkingowe zapewnia-
ją kierownictwu zakładu lepszy wgląd w  wydajność, koszty 
i efektywność inwestycyjną każdej linii pakującej w zakładzie.

Dzięki pomiarom wydajności produkcji, dostępności 
zasobów i  jakości wyrobów producenci mogą generować 
benchmarkingowe wskaźniki OEE dla swoich zasobów i linii 
produkcyjnych, aby zrozumieć, które obszary ich działalno-
ści są najbardziej wydajne i gdzie należy wprowadzić ulep-

szenia. Oceny te można również rozszerzyć na cały zakład, 
co pozwala na porównywanie wskaźników benchmarkingo-
wych OEE w większej skali.

Poprawa wyników finansowych firmy
Wskaźnik OEE posiada również ogromną wartość jako klu-
czowy wskaźnik efektywności (KPI) dla firmy. Zastosowany 
jako wskaźnik biznesowy, OEE umożliwia firmom spojrze-
nie na swoje działania w  kategoriach finansowych, poma-
gając im zrozumieć, gdzie należy rozmieścić zasoby w celu 
poprawy wskaźnika wydajności kosztowej (cost performance 
index – CPI).

I tutaj oprogramowanie APM przynosi korzyści, zapew-
niając lepszy wgląd w to, w jaki sposób usprawnienia mogą 
obniżyć koszty produkcji, zwiększyć marżę zysku i poprawić 
wskaźnik zwrotu z  inwestycji (ROI). Uzbrojone w  bardziej 
szczegółową świadomość kosztów w odniesieniu do operacji 
biznesowych, firmy mogą lepiej optymalizować ceny końco-
we produktów, aby uzyskać korzyści.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie wzrostu wydaj-
ności w  podstawowych operacjach oraz lepszych wyników 
finansowych nie jest możliwe wyłącznie poprzez zaadap-
towanie oprogramowania APM i  ukierunkowanie się wy-
łącznie na poprawę wskaźnika OEE. Firmy muszą najpierw 
skupić się na wdrożeniu dojrzałych programów oprogramo-
wania APM, opartych na łączeniu systemów i  technologii 
w całym przedsiębiorstwie.

Wartość oprogramowania APM, będącego „klejem” spa-
jającym wcześniej oddzielne obszary, takie jak planowanie za-
sobów przedsiębiorstwa, cyfrowe sieci dostaw i systemy zarzą-
dzania zasobami przedsiębiorstwa, polega na jego zdolności do 
łączenia oddzielnych części organizacji, umożliwiając różnym 
działom firm wspólną pracę jako jedna jednostka. Wyniki na 
poziomie obiektowym, które są wykorzystane w  ten sposób, 
napędzają zwiększoną wydajność, co przekłada się na wyniki 
finansowe poprzez wzrost sprzedaży, redukcję kosztów, bezpie-
czeństwo, jakość wyrobów oraz efektywność kapitałową.

Emrah Ercan pełni funkcję globalnego dyrektora  
ds. rozwiązań cyfrowych w firmie SUEZ Water Technologies 

and Solutions oraz jest członkiem zarządu ds. innowacji 
i cyfryzacji. Jest odpowiedzialny za kierunek strategiczny, 

komercjalizację i rozwój rozwiązań cyfrowych firmy. 
Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. inicjatyw 

strategicznych w firmie GE Oil & Gas i GE Digital, gdzie 
założył wewnętrzny inkubator finansujący wczesne etapy 

rozwoju cyfrowych pomysłów w dziedzinie pól naftowych.
� n

 
Wąskie gardła utrudniają przepływ 
materiałów, a tym samym wydajność  
w zakładach produkcyjnych, i stanowią 
słabe punkty w każdym łańcuchu dostaw.
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Dr Yulia Sosa

Przegląd praktyk magazynowania  
i transportu bliskiego środków smarnych 

Właściwe przechowywanie i  transport 
bliski środków smarnych jest istotnym 
zadaniem organizacyjnym, które często 
jest nieświadomie niedoceniane przez 
personel serwisowy i utrzymania ruchu 

w  zakładach przemysłowych. Niezależnie od tego, czy cho-
dzi o produkcję gadżetów, stali, czy artykułów spożywczych, 
firmy stają się biegłe w realizacji swoich głównych celów, ale 
często zapominają o  znaczeniu programu progresywnego 
systemu smarowania (rys.1). Opracowanie procesów maga-
zynowania i transportu bliskiego środków smarnych jest jed-
nym z kluczowych elementów tego programu. Jeżeli zostanie 
on dobrze wdrożony, przyniesie firmie korzyści ekonomicz-
ne i operacyjne, ponieważ pomoże zapobiec uszkodzeniom 
sprzętu, błędom i generowaniu niepotrzebnych kosztów, za-
pewniając jednocześnie niezawodność i długi czas bezawaryj-
nej pracy sprzętu. Członek Stowarzyszenia Tribologów oraz 
Inżynierów Smarowania (Society of Tribologists and Lubrica-
tion Engineers – STLE) Manuel A. Garcia, starszy doradca ds. 
usług technicznych w firmie Petro-Canada Lubricants LLC, 
powiedział podczas niedawnego webinaru zaprezentowanego 
na stronie STLE Education: – Możemy przynieść wartość do-

daną każdej firmie, pomagając jej w dobrych praktykach ma-
gazynowania i transportu bliskiego środków smarnych. Niniej-
szy artykuł powstał na podstawie webinaru STLE Education, 
zaprezentowanego 14 października 2021 r. przez Manuela 
Garcię.

Dobre praktyki magazynowania i  transportu bliskiego 
środków smarnych rozpoczynają się od zabezpieczenia iden-
tyfikacji i etykietowania opakowań produktów, co jest ważne 
nie tylko dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu zakładu, ale 
także jest konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowi-
ska. Inne kluczowe elementy dobrych praktyk w zakresie prze-
chowywania i transportu środków smarnych obejmują:
 •   ustalenie właściwego sposobu transportu bliskiego 

środków smarnych oraz ich magazynowania od chwi-
li, gdy pojemniki są dostarczane do zakładu i odbiera-
ne na jego terenie, 

 •   oddzielenie nowych produktów od pojemników ze zu-
żytym olejem, 

 •   używanie oddzielnych pomp, węży i pojemników do 
przelewania dla każdej rodziny produktów,

 •   rotację produktów na zasadzie FIFO (First-in First-
-out, „pierwsze weszło pierwsze wyszło”),

Przestrzeganie protokołów i procedur bezpieczeństwa podczas magazynowania oraz transportu bliskiego 
środków smarnych w zakładach przemysłowych jest niezwykle ważne.
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 •   natychmiastowe usuwanie środków smarnych, któ-
rych termin przydatności do użycia został przekro-
czony,

 •   wprowadzenie systemu kodowania kolorem oraz sym-
boli identyfikacyjnych produktów,

 •   unikanie i zapobieganie zanieczyszczeniom.
Ponadto praktykowanie prawidłowych technik magazy-

nowania i  transportu bliskiego środków smarnych przynosi 
korzyści ekonomiczne oraz eksploatacyjne. Korzyści ekono-
miczne są związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów 
z powodów takich, jak:
 •   wyciek lub rozlanie na skutek uszkodzenia pojemni-

ków,
 •   zanieczyszczenia wskutek kontaktu z pyłem, cząstka-

mi metalu, oparami, wilgocią itp.,
 •   degradacja spowodowana długotrwałym przechowy-

waniem,
 •   pozostałości produktu w  pojemnikach w  momencie 

utylizacji lub zwrotu,
 •   mieszanie ze sobą niekompatybilnych środków smar-

nych różnych marek lub typów,
 •   wycieki, rozlania i krople powstałe podczas napełnia-

nia zbiornika lub smarowania maszyny.
Korzyści operacyjne są związane z  wydłużeniem czasu 

bezawaryjnej pracy maszyn i  urządzeń. Powodują to takie 
czynniki, jak:
 •   zredukowanie czasu przestojów i kosztów napraw,
 •   zredukowanie czasu i nakładów pracy przy transpor-

cie bliskim materiałów,
 •   systematyczne utrzymywanie porządku w zakładzie.

Metody transportu bliskiego beczek  
z olejem o pojemności 55 galonów
Przestrzeganie protokołów i  procedur bezpieczeństwa 
podczas transportu olejów i  smarów stałych jest niezwykle 
ważne, ponieważ zaniedbania w  tym zakresie mogą 
prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa. Większość 
pakowanych środków smarnych jest sprzedawana na całym 
świecie w  beczkach o  pojemności 55 galonów (208,2 l), zaś 
ciężar beczek może wynosić ponad 400 funtów (181,4 kg). 
Beczki te muszą być transportowane na terenie zakładu 
z  zachowaniem ostrożności i  przy pomocy specjalnego 
sprzętu.

Najczęściej do transportu beczek w dużych ilościach lub 
na duże odległości używane są wózki widłowe. Do przeno-
szenia beczek 55-galonowych za pomocą wózków widłowych 
dostępnych jest wiele różnych urządzeń. Na przykład chwy-
taki i  uchwyty do beczek umożliwiają operatorom szybkie 
i bezpieczne przemieszczanie pojedynczych lub wielu beczek. 
Oprócz posiadania wózków widłowych niektóre duże zakła-
dy mogą zakupić takie urządzenia, jak przenośne sztaplarki, 
wciągniki łańcuchowe, wózki suwnicowe itp. Są one optymal-
ną opcją dla wydajnego transportu bliskiego większej liczby 
beczek z olejem.

Jeżeli w zakładzie nie są dostępne wózki widłowe, które 
mogą pomóc w  rozładunku beczek, możliwy jest wygodny 
rozładunek ciężarówek z  ramp samochodowych lub za po-

mocą podnośników ręcznych (podnośników platformowych 
z napędem ręcznym). Do przewożenia beczek z miejsca roz-
ładunku do magazynu mogą być używane ręczne wózki pale-
towe, ręczne wózki do transportu beczek i wózki transporto-
we trójkątne. Alternatywną opcją może być metoda zwykłego 
toczenia beczek po podłożu. Ważne jest jednak, aby dla bez-
pieczeństwa pracowników wykonywały to zawsze dwie osoby.

Zanieczyszczenia
Niewłaściwy transport wewnątrzzakładowy środków smar-
nych może prowadzić do ich zanieczyszczenia, co wpływa 
negatywnie na czas eksploatacji i parametry techniczne tych 
produktów oraz powoduje awarie smarowanego nimi sprzętu. 
Ważne jest, aby zapobiegać zanieczyszczeniom i dbać o czy-
stość. – Największą szansą na wydłużenie żywotności kom-
ponentów i obniżenie kosztów operacyjnych jest skuteczne za-
rządzanie czystością płynów eksploatacyjnych – mówi Manuel 
Garcia.

Rys. 1. Elementy 
programu 
progresywnego 
systemu 
smarowania.
Źródło:
Petro-Canada 
Lubricants
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Fot. 1. Przykład 
najnowocześ- 
niejszego działu 
magazynowania 
oleju. Źródło: 
Lubrigard Ltd.
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Zanieczyszczenia są zazwyczaj ze-
wnętrzne (obce cząstki, inne substancje) 
lub powstają w wyniku mieszania olejów 
o różnych lepkościach. Każde zanieczysz-
czenie może powodować zużycie kluczo-
wych części smarowanego sprzętu oraz 
przyśpieszać utlenianie środków smar-
nych, co ostatecznie skraca ich żywotność 
i może poważnie uszkodzić ten sprzęt.

Przechowywanie i transport bliski 
pojemników ze środkami smarnymi
Aby wdrożyć światowej klasy program zarządzania 
smarowaniem, muszą być spełnione podstawowe techniki 
magazynowania i  transportu bliskiego. – Nie ma znaczenia, 
jak doskonałe są nasze praktyki konserwacji prognozowanej 
i  zapobiegawczej w  każdym zakładzie, jeżeli nie możemy 
zapewnić odpowiedniego pod względem parametrów 
i  czystego oleju we właściwym czasie i  w  odpowiedniej ilości 
w  maszynach – mówi Manuel Garcia. Jak już wcześniej 
stwierdzono, program zarządzania smarowaniem powinien 
zaczynać się od odbioru produktów w  odpowiedni sposób, 
zapewniający czystość środków smarnych oraz środowisko 
wolne od zanieczyszczeń. Wszystkie pojemniki ze środkami 
smarnymi muszą być odpowiednio oznakowane oraz 
oznaczone kodowo kolorami/symbolami, aby ograniczyć 
wszelkie ryzyko niewłaściwego zastosowania tych środków.

Na fot. 1 pokazano najnowocześniejszy dział magazy-
nowania oleju, w  którym zastosowano program kodowania 
kolorami z odpowiednimi etykietami na pojemnikach trans-
ferowych, zamykane szafki oraz środowisko o  regulowanej 
temperaturze i z uszczelnionymi podłogami. Można zaobser-
wować doskonałe praktyki utrzymania porządku, które pro-
wadzą do posiadania przez zakład najwyższej klasy programu 
utrzymania ruchu. Na fot. 2 pokazano system olejowy typu 
stacja oleju (ang. mini-bulk) z filtracją oleju nalewanego z po-

jemników magazynowych i wlewanego do nich, wraz z wła-
ściwym identyfikowaniem płynu oraz wbudowaną hermety-
zacją wycieków dla bezpieczeństwa pracowników. Pokazane są 
również odpowietrzniki osuszające, które skutecznie usuwają 
wilgoć z przestrzeni nad zbiornikiem i oczyszczają powietrze 
z wszelkich cząstek, które mogą unosić się w powietrzu.

Pojemniki, które muszą być przechowywane na zewnątrz, 
muszą być oznakowane odpowiednimi etykietami odpornymi 
na warunki środowiskowe. Wspólne wytyczne dotyczące za-
pewnienia bezbłędnej realizacji procesów obejmują:
 •   odpowiednio oznakowane dozowniki oleju z  właści-

wym środkiem smarnym i kodowanymi kolorem po-
krywami,

 •   zakodowany symbol (-e),
 •   znaczniki środka smarnego na zbiornikach do napeł-

niania olejem urządzeń.

Przechowywanie środków smarnych na 
zewnątrz budynków
Jak stwierdza Manuel Garcia: beczki przechowywane w  po-
zycji pionowej i na zewnątrz budynków, czyli w środowisku, 
w którym panuje wilgoć, będą oddychać. Polega to na tym, że 
beczki będą wypuszczać powietrze z przestrzeni nad olejem, 
gdy nagrzeją się w ciągu dnia, oraz będą wciągać powietrze 
i wilgoć do środka podczas procesu schładzania w ciągu nocy 
(rys. 2). Jeśli smary są przechowywane na zewnątrz, to prefe-
rowane jest, aby beczki były osłonięte i umieszczone w pozy-
cji poziomej, tak aby korki beczek znajdowały się na godzinie 
dziewiątej i trzeciej tarczy zegara, równolegle do podłoża (fot. 
3). Zapobiega to przedostawaniu się wilgoci do oleju, ponie-
waż beczki oddychają wraz ze zmianą temperatury. 

Powszechne zasady przechowywania beczek 55-galono-
wych na zewnątrz budynków. Należy:
 •   przechowywać pojemniki ponad ziemią,
 •   przykrywać miejsce składowania beczek,
 •   umieścić beczki tak, aby ich korki znajdowały się na 

godzinie dziewiątej i trzeciej tarczy zegara,
 •   zadbać o odpowiednie oznakowanie, ponieważ etykie-

ty nie są odporne na warunki atmosferyczne,
 •   jeśli beczki nie są składowane pod zadaszeniem, osła-

niać pokrywy beczek.
Powszechne zasady dotyczące składowania pojemników 

zbiorczych:
 •   pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane 

w celu łatwej identyfikacji,
 •   poszczególne pompy i węże muszą być posegregowane 

według rodziny produktów,
 •   należy stosować odpowietrzniki z osuszaczem,
 •   może być wymagana hermetyzacja wycieków płynów.

Odpowiednio oznaczone narzędzia dozujące mogą za-

Fot. 2. System typu stacja oleju, z filtra-
cją płynu rozlewanego z pojemników 
magazynowych i wlewanego do nich.
Źródło: Lubrigard Ltd.

Rys. 2. Zasysanie wilgoci do stojącej beczki z olejem na sku-
tek jej oddychania. Źródło: Petro-Canada Lubricants
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pobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do środków smar-
nych. Istnieją różne rodzaje narzędzi dozujących, które można 
wykorzystać do przenoszenia produktów z  wiader, beczek, 
zbiorników itp. Niektóre z tych narzędzi to kraniki do beczek, 
stojaki na beczki typu kołyskowego, ręczne lub pneumatyczne 
pompy do beczek, pompy do wiader z dźwignią, pojemniki 
metalowe, naolejacze pistoletowe, jednostki pompujące z fil-
trami, wózki filtrujące itp.

Degradacja środków smarnych podczas 
ich przechowywania
Miejsce przechowywania środka smarnego powinno być 
zorganizowane w  sposób bezpieczny i  kontrolowany oraz 
spełniać wymagania lokalnych przepisów i BHP. Długotrwa-
łe przechowywanie w miejscu o umiarkowanej temperaturze 
i wilgotności powietrza oraz w innych właściwych warunkach 
przechowywania, zgodnych z zaleceniami producenta środka 
smarnego, ma minimalny wpływ na jakość produktu. W tabe-
li 1 podano orientacyjne maksymalne, zwykle zalecane czasy 
magazynowania produktów, które mogą ulec degradacji. Waż-
ne jest jednak, aby skonsultować się z producentem konkret-
nego produktu w celu uzyskania dokładnych zaleceń dotyczą-
cych przechowywania. 

Wszystkie środki smarne mają podany na etykiecie suge-
rowany przez producenta okres trwałości, który jest zwykle 
oparty na składzie chemicznym produktu i  dodatkach uży-
tych do jego wytworzenia. Na przykład oleje samochodowe 
z wieloma dodatkami (takie jak oleje silnikowe, przekładnio-
we itp.) mogą mieć okres przydatności do użycia wynoszący 
około pięciu lat. I odwrotnie, niektóre produkty, takie jak ole-
je do cięcia, mogą mieć okres trwałości około jednego roku 
w przypadku kompozycji rozpuszczalnych w wodzie i trzech 
lat w przypadku czystego produktu. Smary miękkie wg kla-
syfikacji konsystencji NLGI (Amerykański Instytut Smarów 
Plastycznych, National Lubricating Greases Institute), czyli 
Klasy 0 i bardziej miękkie, mogą być przechowywane przez 
okres od około jednego roku do dwóch lat, podczas gdy Kla-
sy 1 i bardziej twarde przez około trzy lata. Inne przykłady to 
oleje bazowe, oleje z dodatkami lekkimi i oleje przemysłowe 
(takie jak oleje hydrauliczne, oleje do pomp próżniowych itp.), 

które można przechowywać przez około trzy lata.
Jak już wcześniej wspomniano, w celu zapobieżenia wyga-

śnięciu produktów konieczne jest wprowadzenie rotacji FIFO. 
Optymalnie, produkty powinny być zawsze przechowywane 
zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi okresu przy-
datności do użytku. Ponadto istnieją ogólne wytyczne, których 
należy przestrzegać, aby uzyskać dobry program przechowy-
wania i transportu bliskiego środków smarnych:
 •   Oddawać do utylizacji produkty z zapasów magazyno-

wych, których termin ważności upłynął, oraz wszelkie 
produkty nieużywane lub „niemożliwe do zidentyfi-
kowania”.

 •   Stworzyć etykiety ścienne dla przechowywanych be-
czek z olejem, stosując oznaczenia kodami kolorowy-
mi według kategorii produktu.

 •   Ustawić pojemnik na zużyty olej (odpowiednio ozna-
kowany), do którego będzie miała łatwy dostęp firma 
zewnętrzna zajmująca się recyklingiem.

 •   W  strefie przechowywania środków smarnych pożą-
dane jest odpowiednie oświetlenie oraz regulowana 
temperatura otoczenia.

 •   Używać pomp do przenoszenia oleju oznaczonych ko-
lorami i osobnych dla każdego środka smarnego.

 •   Zakupić pojemniki do przenoszenia oleju oznaczone 
kolorami, aby pasowały do pomp i znaczników sprzętu.

 •   Zapewnić ciągłe szkolenia personelu.
Zapewnienie właściwego przechowywania i  transportu 

bliskiego środków smarnych jest istotnym zadaniem każdego 
zakładu, ale aby było ono dobrze realizowane, kierownictwo 
danej organizacji musi wziąć za to odpowiedzialność.

Dr Yulia Sosa, freelancerka i autorka 
artykułów technicznych. Mieszka w Peachtree 

City, stan Georgia (USA). Artykuł ten 
ukazał się po raz pierwszy w Tribology & 

Lubrication Technology (TLT), miesięczniku 
Stowarzyszenia Tribologów i Inżynierów 

Smarowania (STLE), międzynarodowego 
stowarzyszenia zawodowego typu not-for- 

-profit z siedzibą w Park Ridge (stan Illinois, 
USA). www.stle.org.
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Fot. 3. Beczki z olejem, przechowywane na leżąco z korkami w pozycji na go-
dzinie dziewiątej i trzeciej tarczy zegara, równolegle do podłoża. 
Źródło: Petro-Canada Lubricants

Degradacja środków smarnych podczas przechowywania

Produkt maksymalny zalecany okres przechowywania

Oleje od 5 do 10 lat

Smary stałe 2 lub 3 lata

Tabela 1. Degradacja środków smarnych podczas przechowywania. 
Źródło: Petro-Canada Lubricants



W przyszłości ta kwestia zyska dodatkowe znaczenie, 
gdyż przetworniki częstotliwości w nowoczesnych 
układach napędowych będą coraz częściej stosowane 

do ciągłej regulacji prędkości obrotowej silników i generatorów. 
Będzie to prowadzić do większych szkód spowodowanych erozją 
elektryczną. Również obecne tendencje do stosowania wyższych 
napięć, np. w układach napędowych pojazdów samochodowych, 
spowodują w przyszłości większe wyładowania energii. Klüber 
Lubrication, specjaliści w dziedzinie trybologii, od ponad 20 lat 
prowadzą badania nad wykorzystaniem cieczy jonowych w inno-
wacyjnych formulacjach środków smarnych.  Nasza nowoczesna 
koncepcja przekształca środek smarny w "piorunochron" tak, 
aby zapobiec tworzeniu się szkodliwych wyładowań. Ta nowa ge-
neracja specjalistycznych środków smarnych, oprócz optymaliza-
cji parametrów istotnych dla pojazdu, takich jak prędkość obro-
towa, płynna praca i wydłużona żywotność, zajmuje się również 
kwestią przewodności elektrycznej.

Uszkodzenia spowodowane elektroerozją
Elektroerozja w łożyskach tocznych silników elektrycznych lub 
innych elementów elektrycznych spowodowana jest niepożąda-
nym przepływem prądu przez strefę styku pomiędzy elementem 
tocznym a bieżnią. W ten sposób generowane jest ciepło, które 
miejscowo topi powierzchnię. Powstają małe wgłębienia o wiel-
kości kilku mikrometrów. W dalszej eksploatacji, jako uszkodze-
nia wtórne, mogą powstać rowki w poprzek bieżni.  Oba rodzaje 
uszkodzeń prowadzą najpierw do wytworzenia niepożądanego 
hałasu w łożysku, a w końcu do przedwczesnej awarii.

Istnieje kilka podejść projektowych do rozwiązania tego 
problemu, np. poprzez izolację pierścieni wewnętrznych lub 
zewnętrznych, czy też zastosowanie ceramicznych elementów 
tocznych. Środki te nie zawsze jednak przynoszą sukces, mimo 
wysokich kosztów, jakie się z nimi wiążą. Prostszym, ale bardziej 
obiecującym podejściem jest zastosowanie środka smarnego 
o niskiej impedancji (który i tak jest częścią konstrukcyjną ele-
mentu) w celu rozproszenia generowanych prądów.

Zasadniczo jednak środki smarne są izolatorami. Blokując 
przepływ prądów elektrycznych, zwiększają przyrost napięcia 
w elementach łożysk wykonanych z metalu. Tradycyjne rozwiąza-
nia polegają na stosowaniu czarnych środków smarnych na bazie 
grafitu i węgla, które z jednej strony mogą również zapobiegać 
powstawaniu niepożądanych prądów. Z drugiej natomiast strony, 

zawierają one czarne, stałe cząstki grafitu, które utrudniają płyn-
ną pracę. Ponieważ takie cząstki z upływem czasu przemieszczają 
się do różnych punktów styku i podlegają zmianom pod wpły-
wem obciążenia mechanicznego, przewodność elektryczna tych 
smarów stale maleje.

Obiecujące innowacje w zakresie  
środków smarnych
Sprawienie, by środek smarny charakteryzował się przewodno-
ścią poprzez dodanie cieczy jonowych w celu rozproszenia gene-
rowanych prądów, wykazuje wyraźną przewagę nad stosowaniem 
"czarnych środków smarnych". Szczególnie prądy elektroerozyj-
ne o wysokiej częstotliwości (obróbka elektroerozyjna) mogą być 
neutralizowane dzięki odpowiednio zaprojektowanym środkom 
smarnym.

Klüber Lubrication jest obecnie jedynym producentem, który 
może zaoferować takie rozwiązanie i posiada aż trzy patenty na 
stosowanie cieczy jonowych w formulacjach środków smarnych. 
Jeden z tych patentów zakłada ich zastosowanie jako oleju ba-
zowego, dwa pozostałe odnoszą się do dodatków uszlachetnia-
jących.

Ciecze jonowe – wprowadzenie
Ciecze jonowe są płynnymi solami. Z powodu delokalizacji ła-
dunku i efektów sterycznych nie posiadają one stabilnej struktury 
krystalicznej. Z definicji temperatura topnienia tych soli wynosi 
poniżej 100°C, a w wielu przypadkach nawet znacznie poniżej 
tej temperatury, co powoduje, że sole te są ciekłe już w tempe-
raturze pokojowej. Właściwości cieczy jonowych można zmieniać 
w zależności od wymagań poprzez modyfikację kationów lub 
anionów. Dlatego są one przeznaczone do stosowania w wielu 
dziedzinach chemicznej inżynierii procesowej.

Ciecze jonowe i ich właściwości są znane już od ponad stu 
lat, jednak przez długi czas poświęcano im niewiele uwagi i nie 
były one stosowane w produktach i procesach.  Dzięki swojej 
przewodności elektrycznej ograniczają one niepożądany prze-
pływ prądu, co czyni je interesującym rozwiązaniem dla łożysk 
w silnikach elektrycznych.

Dzięki odpowiedniej ilości kationów i anionów ciecze jonowe 
charakteryzują się również doskonałą odpornością na utlenianie. 
Są one stabilne termicznie i mogą być stosowane w tempera-
turach do 150°C. Są prawie niepalne, nietoksyczne i wykazują 

Elektroerozja w łożyskach tocznych silników elektrycznych to zjawisko znane od dawna. Ze 
względu na bardzo dynamiczny rozwój e-mobilności zagadnienie to nabiera nowego wymiaru.

Ciecze jonowe – innowacyjny  
„piorunochron” dla e-mobilności

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
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wysoki stopień rozpuszczalności. Ich wyjątkowo niskie ciśnienie 
pary jest kolejną zaletą. W przeciwieństwie do specjalistycznych 
środków smarnych, zawierających cząstki przewodzące prąd, 
ciecze jonowe nie mają negatywnego wpływu na poziom hała-
su. Kilka smarów dowiodło już swojej przydatności w zastosowa-
niach o dużych prędkościach. Obecnie osiągają one współczyn-
niki prędkości obrotowej przekraczające 1 milion n x dm. Klüber 
Lubrication dąży do osiągnięcia współczynników prędkości obro-
towych > 2 mln n x dm.

Ciecze jonowe znacznie zwiększają żywotność łożysk i tym 
samym przyczyniają się do osiągania celów w dziedzinie zrówno-
ważonego rozwoju. Wpływ energetyczny niepożądanych prądów 
elektrycznych powoduje nie tylko uszkodzenia łożysk, ale rów-
nież wpływa na wydajność środka smarnego i rozkłada go przez 
ekstremalnie wysokie temperatury szczytowe. Ciecze jonowe 
zapobiegają temu negatywnemu efektowi i pomagają przez to 
przedłużyć żywotność smaru.

Wszechstronne badania na stanowisku badawczym, po któ-
rych następują analizy trybologiczne, dostarczają informacji 
o stanie użytego środka smarnego oraz łożyska. Ważną rzeczą 
w tym kontekście jest wzajemne oddziaływanie wyników odno-
szących się do łożyska i do środka smarnego. Dzięki szczegóło-
wym badaniom każdego elementu można z dużą dokładnością 
zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.

Wyniki uzyskane na stanowisku badawczym wykazały, że 
uszkodzenia łożysk i środka smarnego wynikające z prądów elek-
trycznych są znacznie mniejsze przy stosowaniu cieczy jonowych.

Ciecze jonowe – perspektywy
We współpracy z wiodącymi partnerami z branży Klüber Lubri-
cation pracuje obecnie nad dalszą optymalizacją przewodności 
środków smarnych przy jednoczesnym zachowaniu ich trybolo-

gicznych właściwości za pomocą cieczy jonowych. W przypadku 
bardzo wysokiego poziomu przepływu energii, na tym etapie 
nie jest jeszcze możliwe rozwiązanie problemu niepożądanego 
przepływu prądu jedynie za pomocą środka smarnego.  Byłoby 
to jednak rozwiązanie bardzo pożądane przez przemysł, jako że 
mogłoby ono wpłynąć na zmniejszenie rozmiaru łożysk. Interesu-
jącym podejściem jest połączenie łożysk izolacyjnych z dodatko-
wymi elementami rozładunkowymi zawierającymi środki smarne 
przewodzące prąd elektryczny.

Wniosek
Jako element konstrukcyjny środek smarny jest decydującym 
czynnikiem, jeśli chodzi o efektywność i niezawodność elemen-
tów mechanicznych. Specjaliści, tacy jak Klüber Lubrication pro-
wadzą badania nad ciągłym rozwojem środków smarnych, które 
mają kluczowe znaczenie dla wydłużenia żywotności elementów 
konstrukcyjnych i zwiększenia zarówno efektywności energetycz-
nej, jak i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.|
 n

Rysunek 1. Klüberlectric BQ 72-72, prądy 
EDM mierzone w A jako funkcja prędkości 
i temperatury (TU Darmstadt).

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo

62-006 Kobylnica, Polska
http://www.klueber.pl
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Tymczasowe magazynowanie  
oraz transport bliski środków smarnych

To, jak skutecznie i jak długo środki smarne speł-
niają swoje zadanie, zależy od tego, co napotkają 
na drodze między ciężarówką dostawcy a miej-
scem przeznaczenia w łożyskach, przekładniach 
i innych elementach mechanicznych. – Musimy 

traktować środki smarne dostarczane do naszych zakładów 
z niezwykłą ostrożnością i precyzją, aby mieć pewność, że inte-
gralność produktu, etykiety i inne czynniki pozostaną nienaru-
szone oraz że środek smarny jest tak samo czysty – lub w wielu 
przypadkach nawet czystszy – niż ten dowożony przez naszych 
dostawców – powiedział członek amerykańskiego Stowarzy-
szenia Tribologów oraz Inżynierów Smarowania (Society of 
Tribologists and Lubrication Engineers – STLE) Manuel A. 
Garcia, starszy doradca ds. usług technicznych w firmie Pe-
tro-Canada Lubricants LLC, podczas niedawnego webinaru 
przedstawionego przez STLE Education. Niniejszy artykuł po-
wstał w oparciu o webinar STLE Education, przedstawiony 14 
października 2020 r. przez Manuela Garcię.

Dobre praktyki przechowywania i transportu zmniejszają 
zużycie olejów smarowych poprzez minimalizowanie wycie-
ków, rozlewów i kapania z niewłaściwie zamkniętych pojem-
ników oraz podczas przenoszenia z pojemników do zbiorni-
ków maszyn. Zanieczyszczenie jest mniejsze, ponieważ środki 
smarne nie są narażone na działanie pyłu, cząstek metalu, 

oparów i wilgoci. Kontrolowane i podlegające rotacji zapasy 
środków smarnych są mniej podatne na degradację z powo-
du przechowywania ich po upływie terminu przydatności do 
użycia. Zanieczyszczenie środowiska jest zmniejszone, jeśli 
resztki olejów i smarów są usuwane z pojemników przed ich 
utylizacją. Odpowiednie etykiety, utrzymywane w czytelnym 
stanie, oraz system kodowania kolorem zmniejszają prawdo-
podobieństwo zmieszania ze sobą niekompatybilnych środ-
ków smarnych w maszynie.

Rezultaty są wymierne pod względem ekonomicznym 
i operacyjnym. – Oczyszczenie brudnego oleju kosztuje 10 razy 
więcej niż utrzymanie go w czystości – mówi Manuel Garcia. 
– Największą szansą na zwiększenie trwałości komponentów 
i  obniżenie kosztów operacyjnych jest skuteczne zarządzanie 
czystością płynów. Nie ma znaczenia, jak doskonałe są nasze 
praktyki konserwacji prognozowanej i  zapobiegawczej w  każ-
dym zakładzie, jeśli nie możemy zapewnić odpowiedniego 
gatunku czystego oleju we właściwym czasie i w odpowiedniej 
ilości w maszynach.

Upewnienie się, że właściwy środek smarny trafia do wła-
ściwej części systemu i unikanie niezamierzonego mieszania 
środków smarnych zwraca się w postaci niższych kosztów na-
praw. Kluczowe systemy są mniej narażone na awarie, jeśli są 
chronione przez środki smarne o składzie odpowiednim dla 
ich temperatur roboczych, obciążeń i  prędkości. Właściwa 
formuła środka smarnego oraz brak zanieczyszczenia innymi 
środkami smarnymi, cząstkami stałymi i wilgocią może zapo-

Utrzymywanie czystości, prawidłowe zarządzanie zapasami oraz stosowanie środków ostrożności zapewniają 
efektywność operacji wykonywanych w przemyśle.

Dr. Nancy McGuire

Rys.1. Magazyn środków smarnych składający się z trzech pomieszczeń. 
Źródło: STLE
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biec katastrofalnym awariom kosztownych systemów, wyeli-
minować niepotrzebne naprawy kluczowego sprzętu, zmniej-
szyć ogólny budżet na części zamienne oraz ograniczyć koszty 
robocizny i przestoje.

Projektowanie pomieszczeń do 
magazynowania olejów
Pomieszczenia do przechowywania oleju powinny być dopa-
sowane do danego zastosowania (huta stali, zakład przetwór-
stwa spożywczego itp.), jak również do wielkości zakładu, 
który obsługują. – Pierwszą zasadą przy tworzeniu w zakładzie 
pomieszczenia do magazynowania oleju jest lokalizacja, lokali-
zacja i jeszcze raz lokalizacja – mówi Manuel Garcia. Pracow-
nicy zakładu muszą mieć możliwość skutecznego i wydajnego 
dostępu do produktów, a produkty olejowe powinny znajdo-
wać się w  pobliżu urządzeń, w  których są wykorzystywane. 
Ogólny układ przestrzenny, jak również pojemniki i  szafki 
magazynowe, powinny być zaplanowane z  myślą o  bezpie-
czeństwie pożarowym i bezpieczeństwie pracowników.

Pojemniki ze środkami smarnymi powinny być przecho-
wywane w sposób ułatwiający rotację zapasów. Ogólną zasadą 
jest „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (First in, First out – 
FIFO), aby starsze pojemniki nie zalegały po upływie terminu 
ważności na tyłach magazynu. Dostawcy środków smarnych 
mogą dostarczyć informacje o  datach ważności w  oznacze-
niach kodowych partii produktu, a kody te mogą wskazywać, 
które z wolno rotujących produktów zbliżają się do terminu 
ważności.

Na rys. 1 pokazano prosty układ magazynu na oleje 
smarowe. Wykorzystuje on trzy oddzielne obszary w  celu 
zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia oleju cząsteczkami 
unoszącymi się w powietrzu. Nieotwarte beczki są odbierane 
i przechowywane w najbardziej zewnętrznym pomieszczeniu, 

które może być również wykorzystywane do przechowywania 
wózków filtracyjnych.

Pomiędzy pomieszczeniem odbiorczym a  biurem znaj-
duje się „pomieszczenie czyste”, przestrzeń o kontrolowanym 
dostępie, w  której środki smarne są przenoszone z  beczek 
do mniejszych pojemników w  celu przetransportowania do 
różnych części zakładu. Ponieważ w  tym miejscu otwierane 
są uszczelnione fabrycznie pojemniki, pomieszczenie to po-
winno mieć filtrowane powietrze i  regulowaną temperaturę. 
Szczelne podłogi i ściany ułatwiają sprzątanie rozlanych cieczy. 
Środki smarne powinny być posegregowane według rodzin 
produktów, z systemem kodowania kolorem, aby zapobiec za-
nieczyszczeniom krzyżowym lub użyciu niewłaściwego środ-
ka smarnego.

Rys. 2. Magazyn oleju składający się 
z jednego pomieszczenia. Źródło: STLE

Fot. 1. Magazyn środków smarnych składający się z trzech pomieszczeń. 
Źródło: STLE

Magazyn oleju: 12 beczek z olejem

System HVAC przefil-trowanego powietrza

Szczelna podłoga i ściany

Śluza powietrzna z kontrolowanym dostępem

Szafki na pojemniki z olejem Smar stały
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W  składającym się z  jednego pomieszczenia magazynie 
oleju nieotwarte beczki i puste beczki są przechowywane od-
dzielnie w wyznaczonych miejscach (rys. 2). Mniejsze pojem-
niki transportowe są przechowywane w szafkach lub szafach, 
oznaczonych kolorami w zależności od rodzaju przechowywa-
nego w nich środka smarnego. System ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji (HVAC) z filtrami powietrza zapewnia utrzymy-
wanie nastawionej temperatury oraz minimalizuje ilość pyłu 
i innych cząstek stałych w powietrzu. Śluza powietrzna dodat-
kowo ogranicza ilość zanieczyszczeń unoszących się w powie-
trzu, które dostają się do pomieszczenia.

Dokumentacja jest przechowywana w  strefie biurowej. 
Wyznaczona osoba – kierownik operacyjny lub pracownik 
zakładu – nadzoruje odbiór dostaw, rozliczenia i pracę z do-
kumentami papierowymi. Osoba ta może również zarządzać 
prowadzeniem dokumentacji oraz monitorować procedury 
magazynowania i wydawania środków smarnych.

Duże zakłady mogą wymagać uzupełniających pomiesz-
czeń do magazynowania oleju, w  których środki smarne są 
przechowywane bliżej urządzeń (fot. 1). Pomieszczenia te 
mogą być wolnostojącymi wiatami lub pomieszczeniami 
wewnętrznymi, ale muszą być w  nich zachowane najlepsze 
praktyki dotyczące czystości, procedur przechowywania oraz 
dokumentacji i kodów kolorowych.

Znajdujące się w  magazynie półki, szafki, szafy i  stojaki 
na zbiorniki pomagają w  utrzymywaniu środków smarnych 
w czystości oraz przechowywaniu ich we właściwym porząd-
ku. Mogą też ograniczyć ilość rozlanych środków smarnych 
oraz obrażeń pracowników, ułatwiając dozowanie tych środ-
ków do mniejszych pojemników w celu przetransportowania 
ich do miejsca użycia (fot. 2). Szafy magazynowe o różnych 
rozmiarach muszą być wyposażone w zamki lub inne środki 
kontroli dostępu oraz spełniać wymagania przeciwpożarowe, 
odpowiednie dla rodzaju przechowywanych w nich środków 
smarnych lub sprzętu.

Zbiorniki magazynowe powinny być wyraźnie oznakowa-
ne. Na etykiecie powinna być podana nazwa produktu, dane 
producenta, data dostawy i data przydatności do użycia pro-
duktu znajdującego się w środku. Etykiety z kodem barwnym, 
przywieszki lub oznakowane pokrywy pojemników umożli-
wiają szybkie sprawdzenie środka smarnego w celu uniknięcia 
pomyłek. Oznaczenia drukowane są łatwiejsze do odczytania 
niż pisane ręcznie, które ponadto łatwo się ścierają.

Olej rozlewany ze zbiorników w  pomieszczeniach czy-
stych powinien być co najmniej tak samo czysty – jeśli nie 
czystszy – jak ten otrzymany od dostawcy. Olej powinien być 
filtrowany podczas przenoszenia go z pojemników dostawcy 
do pojemników magazynowych w  pomieszczeniu czystym 
i ponownie filtrowany podczas przelewania go do mniejszych 
pojemników w  celu transportu do miejsca przeznaczenia 
w zakładzie. Odpowietrzniki osuszające, które mogą wymagać 
wymiany na lepsze od tych dostarczanych przez producenta 
wyposażenia oryginalnego, pomagają w zabezpieczeniu zbior-
nika przez wnikaniem wilgoci i  cząstek stałych o  wielkości 
zaledwie 0,5 mikrona. Przenośne wózki filtrujące to kolejne 
skuteczne narzędzie do przedłużania żywotności smarów 
płynnych i zmniejszania ilości nabywanych nowych.

Ponieważ smaru stałego nie można filtrować w taki sam 
sposób jak oleju, jest on bardziej podatny na zanieczyszcze-
nia cząsteczkami stałymi. Pojemniki ze smarem muszą być 
przechowywane w szafkach bezpyłowych, a wszystko, co ma 

Fot. 2. Stacja oleju w magazynie. Źródło: STLE

Fot. 3. Przykład niewłaściwego przechowywania środków 
smarnych, narażający je na zanieczyszczenie. Źródło: STLE

 
Pojemniki ze środkami smarnymi 
powinny być przechowywane w sposób 
ułatwiający rotację zapasów. Ogólną 
zasadą jest „pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło” (First in, First out – FIFO), aby 
starsze pojemniki nie zalegały po upływie 
terminu ważności na tyłach magazynu.
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Studium przypadku: Ustalenie przyczyn zanieczyszczania oleju 
magazynowanego w pewnym zakładzie: 

Właściwe przechowywanie i obchodzenie się z olejami smarowymi i smarami wymaga zarządzania nimi „od kołyski do gro-
bu”. Jak twierdzi Manuel Garcia: – Wezwanie serwisu może służyć jako okazja do przeprowadzenia szkolenia w zakresie naj-
lepszych praktyk. Przedstawiciel techniczny podczas spaceru z użytkownikiem końcowym po hali produkcyjnej i magazynach, 
zadając mu po drodze pytania, może zidentyfikować przyczyny większości problemów związanych z kontrolą zanieczyszczeń.

Manuel Garcia odniósł się do przykładu klienta, który rutynowo znajdował osady zanieczyszczeń na dnie beczek z olejem do 
turbogeneratorów. Zanieczyszczenia te nie były widoczne, gdy pojemniki były nowe, a producent nie zgłaszał problemów, 
tak więc przedstawiciel techniczny i przedstawiciel handlowy dostawcy oleju zaplanowali wizytę w zakładzie, aby ocenić pro-
blem na miejscu.

Przedstawiciele dostawcy znaleźli pojemniki z olejem i smarami przechowywane w ciemnym, brudnym i wilgotnym po-
mieszczeniu piwnicznym (fot. 3). Nowe beczki po oleju stały obok beczek po zużytym oleju, a różne smary przechowywano 
w otwartych, nieoznakowanych pojemnikach. Pojemniki z naftą i benzyną dzieliły przestrzeń z tłustymi szmatami i otwartymi 
pojemnikami z olejem i smarem stałym. Lejki i pompy pokryte były kurzem, brudem i rdzą. Skraplająca się para wodna i wy-
ciekający olej pokrywały pokrywy pojemników. Deska, używana jako stół roboczy, została umieszczona na kilku nowych becz-
kach z olejem, blokując otwory wentylacyjne.

Kiedy pracownicy zakładu musieli uzupełnić zbiornik oleju, wkładali pompę beczkową do dużej beczki zbiorczej. Przelewali 
potrzebną ilość oleju do metalowego wiadra, które mogło uwalniać rdzę lub rozpuszczone związki metali do oleju. Między 
kolejnymi napełnieniami pompa była przechowywana w wiadrze, które nigdy nie było czyszczone. Pracownicy zwykle zuży-
wali jeden lub dwa galony tygodniowo (3,8 – 7,6 l), więc zanim beczka została opróżniona, pompę włożono do niej ponad 
20 razy. Za każdym razem pompa przenosiła część brudu, kurzu i pozostałości oleju z wiadra do beczki i te zanieczyszczenia 
w miarę upływu czasu się w niej gromadziły. Przenośny wózek filtrujący był pokryty kurzem, a gruba warstwa brudu nagroma-
dzonego na wężu i jego końcówce była przenoszona do zbiornika oleju generatora za każdym razem, gdy wózek filtrujący 
był używany.

Przedstawiciele producenta oleju przekazali swoje ustalenia kierownictwu działu utrzymania ruchu w zakładzie klienta. Prze-
prowadzili również praktyczne szkolenie dla pracowników działu utrzymania ruchu, pokazując im właściwe procedury zapo-
biegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do beczek z olejem. Podkreślili, że przestrzeganie tych procedur w przyszłości 
pomoże klientowi utrzymać olej w turbogeneratorze w stanie wolnym od zanieczyszczeń.

Prawidłowe magazynowanie środków smarnych
Manuel Garcia zwrócił uwagę na znaczenie współpracy dyrekcji i personelu kierowniczego zakładu z mechanikami i persone-
lem utrzymania ruchu w celu zapobiegania problemom i ich rozwiązywania. Analiza oleju na podstawie próbek pobieranych 
regularnie z tych samych punktów z zastosowaniem zalecanych procedur również może dostarczyć cennych informacji, które 
mogą być wykorzystane do identyfikacji i usuwania problemów. Kodowanie kolorem i znakowanie sprzętu, dobre techniki 
przechowywania i transportu bliskiego, odpowietrzniki osuszające i przenośne wózki filtracyjne, stosowane konsekwentnie 
i prawidłowo, mogą w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu problemów. Celem jest czysty i zorganizowany maga-
zyn środków smarnych.

kontakt ze smarem, od pojemników po części maszyn, rów-
nież musi być podczas przechowywania zabezpieczone przed 
kurzem. Smarownice automatyczne zmniejszają ryzyko zanie-
czyszczenia cząsteczkami stałymi poprzez dozowanie smaru 
z zamkniętego zbiornika na komponent w określonych odstę-
pach czasu. Te dozowniki, które szczególnie nadają się do sma-
rowania silników elektrycznych lub trudno dostępnych łożysk, 
przeszły ewolucję od konstrukcji sprężynowych do typów „ak-
tywowanych w razie potrzeby” i ograniczają one nadmierne 
lub niedostateczne smarowanie komponentów.

Prowadzenie dokumentacji i kontrole
– Pomieszczenia do magazynowania i  procedury dotyczące 
oleju muszą być zaprojektowane w sposób ułatwiający prowa-
dzenie dokumentacji – mówi Manuel Garcia. – Dostawy sma-

rów płynnych oraz ich zużycie muszą być dokładnie mierzone 
i rejestrowane. Prowadzenie dokumentacji nie tylko pozwala na 
oszczędność kosztów poprzez śledzenie ilości i  wieku zapasów 
środków smarnych, ale również pomaga zlokalizować wycieki 
w sprzęcie przez porównanie miesięcznego zużycia z  ilościami 
oczekiwanymi.

Prowadzenie ewidencji środków smarnych może być tak 
proste, jak zapisywanie zamówień i dostaw na tablicy ogłoszeń 
lub w komputerowym arkuszu kalkulacyjnym, wraz z datami, 
kiedy pracownicy zakładu pobierają środki smarne z magazy-
nu, w jakiej ilości i dokąd one trafiają. Okresowe analizowanie 
tych zapisów pomaga stwierdzić, które maszyny i działy za-
kładu zużywają więcej oleju niż inne oraz które aplikacje oleju 
są najbardziej kluczowe. Śledzenie zużycia środków smarnych 
i  przechowywanie pojemników w  zorganizowany sposób 
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MAGAZYNOWANIE SMARÓW

Zalecane poziomy filtracji w mikronach

Typ sprzętu Kod czystości ISO

Pompa łopatkowa o zmiennej wydajności* 18/16/14

Pompa tłokowa o zmiennej wydajności* 17/15/13

Pompa o stałej wydajności* 19/17/15

Serwozawory* 16/14/11

Zawory proporcjonalne 18/16/13

Łożyska kulkowe 15/13/11

Łożyska wałeczkowe 16/14/12

Łożyska poprzeczne (prędkość obrotowa poniżej 400 obr./min) 18/16/14

Skrzynie przekładniowe 17/15/13

*Ciśnienie 2000–3000 psi (137,9–206,8 bara) dla pomp i zaworów

Tabela 2. Zalecane poziomy filtracji środków smarnych w mikronach.

zapewnia również, że w  magazynie nie ma wielu częściowo 
opróżnionych pojemników z płynnym środkiem smarnym.

Konsolidacja produktów – stosowanie kilku uniwer-
salnych środków smarnych zamiast wielu produktów spe-
cjalistycznych – może uprościć i  zmniejszyć koszty zakupu 
środków smarnych, obniżyć wymagania dotyczące ich prze-
chowywania oraz ograniczyć ryzyko użycia niewłaściwego 
środka smarnego lub zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy 
produktami. Na przykład, jeśli zakład używa olejów hydrau-
licznych klasy ISO 32, 46 i 68 do różnych zastosowań, to może 
okazać się możliwe użycie oleju klasy ISO 46 do wszystkich 
z nich. Analiza oleju może wykazać, że pracownicy zakładu 
już mieszają te oleje w  sposób niezamierzony. Przed wdro-
żeniem planu konsolidacji produktów warto przeprowadzić 
testy lub uzyskać porady od producentów olejów, co może po-
móc w uniknięciu kosztownych błędów. Konsolidacja produk-
tów może okazać się niewykonalna, gdy dla sprzętu objętego 

gwarancją wymagane są określone typy środków smarnych.

Skutki wycieków płynnych środków 
smarnych
Jeśli wykonywane w zakładzie zapisy wskazują, że dana część 
maszyny zużywa olej znacznie szybciej niż powinna, to istnieje 
prawdopodobieństwo, że jej niektóre elementy są nieszczelne. 
– Szacuje się, że w samej Ameryce Północnej można by zaosz-
czędzić około 100 milionów galonów (ok. 379 mln l) płynu rocz-
nie poprzez wyeliminowanie zewnętrznych wycieków z maszyn 
hydraulicznych i  innych urządzeń smarowanych – mówi Ma-
nuel Garcia.

Wycieki mogą zwiększać zużycie środka smarnego, po-
wodować nieefektywną pracę maszyn, szkody dla środowiska 
oraz stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i możliwo-
ści wypadków (tabela 1). Wycieki przyczyniają się również do 
przedwczesnych awarii elementów maszyn i mogą powodo-

Skumulowane straty oleju na skutek wycieków z układów hydraulicznych (w galonach/litrach)

Natężenie wycieku Straty dzienne Straty miesięczne Straty roczne

1 kropla / 10 s 0,112 / 0,424 3,36 / 12,72 40 / 151,42

1 kropla / 5 s 0,225 / 0,852 6,75 / 25,551 81 / 306,62

1 kropla / s 1,125 / 4,259 33,75 / 127,76 405 / 1533,1

3 krople / s 3,75 / 14,2 112,5 / 425,86 1350 / 5110,3

Krople formują strumień 24 / 90,85 720 / 2725,5 8640 / 32706

Tabela 1. Skumulowane straty oleju na skutek wycieków z układów hydraulicznych.
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wać niską jakość wytwarzanych produktów (np. odbarwione 
tkaniny lub produkty spożywcze o  niepożądanym zapachu 
czy smaku). Zwiększają one koszty kapitałowe i koszty utyli-
zacji płynu, a także przyczyniają się do powstawania kosztów 
dodatkowych, takich jak suszenie podłóg oraz produktów do 
zbierania rozlanego oleju.

Wskaźnik zużycia płynu hydraulicznego (hydraulic flu-
id index – HFI) jest wygodnym sposobem monitorowania 
miesięcznego zużycia płynu i planowania kontroli wycieków. 
Wskaźnik HFI jest stosunkiem zużycia płynu do pojemności 
zbiornika i  może być monitorowany w  skali zakładu, dzia-
łu lub maszyny. – Przeciętny zakład przemysłowy ma roczny 

wskaźnik HFI na poziomie około 3:1, ale zakłady, które szcze-
gólnie pilnie identyfikują i  naprawiają nieszczelności, mogą 
osiągnąć wskaźnik HFI na poziomie 1:1 lub niższym – mówi 
Manuel Garcia.

Przejście przez cały zakład i  znalezienie wszystkich nie-
szczelności jest zniechęcającym zadaniem. Jak twierdzi Ma-
nuel Garcia: – Znaczące oszczędności można osiągnąć, stosując 
zasadę Pareto: Znajdź i  napraw 20% swoich systemów, które 
odpowiadają za 80% wycieków. Jeżeli wskaźnik HFI zmniejsza 
się z czasem, oznacza to, że zakład działa bardziej efektywnie.

Praktyki utrzymywania porządku
Pracownicy zakładu powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
przestrzegania wytycznych dotyczących najlepszych praktyk 
w temacie utrzymywania środków smarnych w stanie chłod-
nym, czystym, suchym i wolnym od kurzu. Pył działa jak izo-
lacja termiczna, która zatrzymuje ciepło wewnątrz maszyn. 
Konieczne jest usuwanie kurzu z obudów przekładni i innych 
elementów, w  których może się on gromadzić. Miarki po-
ziomu i lejki przed włożeniem do zbiornika należy przetrzeć 
czystą szmatą, aby usunąć z  nich kurz i  resztki oleju. Filtry 
odpowietrzające zbiorników powinny być regularnie spraw-

LET – poziom czystości
Kody ISO, kompletne

Bieżący 
poziom 

czystości 
maszyny 
(kod ISO)

Oczekiwany poziom czystości (kod ISO)

21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/131/10 14/12/10 13/11/8 12/10/7

24/22/19    2    1.6
 1.8   1.3

   3      2
 2.3   1.7

   4    2.5
   3     2

   6      3
 3.5   2.5

   7    3.5
 4.5     3

   8      4
 5.5   3.5

 >10    5
    7     4

 >10    6
    8     5

 >10    7
   10   5.5

 >10  >10
 >10   8.5

23/21/18  1.5    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.4

   3      2
 2.2   1.6

   4    2.5
   3     2

   5      3
 3.5   2.5

   7    3.5
 4.5     3

   9     4
   5   3.5

 >10    5
    7     4

 >10    7
    9    5.5

 >10   10
  10     8

22/10/17  1.3    1.2
 1.2   1.05

 1.6    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.4

   3      2
 2.3   1.7

   4    2.5
   3     2

   5      3
 3.5   2.5

   7     4
   5     3

   9     5
   6     4

 >10    7
   8    5.5

 >10    9
  10     7

21/19/16  1.3    1.2
 1.2    1.1

 1.6    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.5

   3      2
 2.2   1.7

   4    2.5
   3     2

   5      3
 3.5   2.5

   7     4
   5   3.5

   9     6
   7   4.5

 >10    8
    9     6

20/18/15  1.3    1.2
 1.2    1.1

 1.6    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.5

   3      2
 2.3   1.7

   4    2.5
   3     2

   5      3
 3.5   2.5

  7    4.6 
5.5   3.7

 >10    6
    8     5

19/17/14  1.3    1.2
 1.2    1.1

 1.6    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.5

   3      2
 2.3   1.7

   4    2.5
   3     2

   6     3
   4   2.5

   8      5
   6    3.5

18/16/13  1.3    1.2
 1.2    1.1

 1.6    1.5
 1.5    1.3

   2    1.7
 1.8   1.5

   3      2
 2.3   1.8

   4    3.5
 3.7    3

   6      4
 4.5   3.5

17/15/12  1.3    1.2
 1.2    1.1

 1.6    1.5
 1.5    1.4

   2    1.7
 1.8   1.5

   3      2
 2.3   1.8

   4    2.5
   3    2.2

16/14/11  1.3    1.2
 1.3    1.2

 1.6    1.6
 1.6    1.4

   2    1.8
 1.9   1.5

   3      2
 2.3   1.8

15/13/10  1.4    1.2
 1.2    1.1

 1.8    1.5
 1.6    1.3

 2.5    1.8
  2      1.6

Silniki 
hydrauliczne  

i Diesla

Łożyska
poprzeczne
i maszyny
wirnikowe

Łożyska
toczne

Skrzynie
przekładniowe

i inne

Tabela 3. Wydłużenie czasu eksploatacji sprzętu dla określonych redukcji poziomów zawartości cząstek stałych w środkach smarnych. 
Źródło: Noria Corp.

 
Wycieki mogą zwiększać zużycie 
środka smarnego, powodować 
nieefektywną pracę maszyn, szkody dla 
środowiska oraz stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ludzi i możliwości 
wypadków.
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dzane, konserwowane i wymieniane, a także wycierane czystą 
szmatą w celu usunięcia kurzu. Wszystkie pojemniki i sprzęt 
do dozowania oleju (lejki, smarownice, puszki z olejem itp.) 
powinny być czyste i suche oraz przechowywane w czystych 
warunkach.

Przed wprowadzeniem smaru do łożyska lub innej części 
wszystkie smarowniczki muszą być wytarte czystą szmatą. To 
nie tylko gwarantuje, że kurz nie dostanie się do smarowanego 
elementu, ale także pomaga zapobiec zanieczyszczeniu smaru 
olejem. – Żaden poziom zanieczyszczenia olejem (nawet do po-
ziomu ppm) nie jest dopuszczalny w żadnym systemie olejowym 
lub smarowania – mówi Manuel Garcia. Kluczowe urządzenia 
produkcyjne powinny być poddawane regularnym analizom 
oleju, aby wykryć potencjalne problemy, zanim wymkną się 
spod kontroli.

Czysty i suchy olej wydłuża żywotność 
sprzętu
Czyste pomieszczenia, zamykane szafki i systemy oznaczone 
kolorami mogą się wydawać odpowiedniejsze w szpitalu niż 
w  zakładzie produkcyjnym. Jednak utrzymywanie środków 
smarnych w  czystości i  właściwie posegregowanych może 
zaoszczędzić znaczną ilość czasu oraz pieniędzy na wymianę 
i naprawę sprzętu.

Kody czystości ISO określają ilości cząstek o różnej wiel-
kości w środku smarnym. Trzy liczby takiego kodu odnoszą 
się do zakresów obrazujących odpowiednio liczbę cząstek 

większych niż 4 mikrony, 6 mikronów oraz 14 mikronów na 
mililitr płynu. Na przykład kod czystości ISO 18/16/13 ozna-
cza (odczyt z  tabeli wg ISO 4406): 2136 zliczonych cząstek 
o  rozmiarze większym niż 4 mikrony, 463 zliczone cząstki 
o rozmiarze większym niż 6 mikronów oraz 63 zliczone cząst-
ki o rozmiarze większym niż 14 mikronów na mililitr płynu. 
Porównanie kodów czystości ISO dla bieżących warunków 
smarowania z zalecanymi poziomami daje wyobrażenie o tym, 
jak stosowanie czystszych płynnych środków smarnych może 
wydłużyć żywotność różnych typów systemów (tabela 2).

W tabeli 3, początkowe poziomy czystości ISO są pokaza-
ne w brązowych polach w lewej kolumnie. Poprawa wartości 
czystości ISO w  czerwonych polach w  górnym rzędzie wy-
dłuża okres eksploatacji o współczynniki wskazane w białych 
polach w miejscu przecięcia się wiersza i kolumny. Legenda 
na dole po lewej stronie wskazuje typy części dla każdej liczby 
w białych polach. Na przykład przejście z poziomu czystości 
22/20/17 na 17/15/12 wydłuża okres eksploatacji układów 
hydraulicznych i silników wysokoprężnych 4-krotnie. Tabela 
4 przedstawia podobne informacje dotyczące korzyści pły-
nących z  ograniczenia zanieczyszczenia środków smarnych 
wilgocią. Na przykład zmniejszenie poziomu wilgoci w  ole-
ju mineralnym z 2500 ppm do 156 ppm wydłuża żywotność 
5-krotnie.

Dr. Nancy McGuire, freelancerka i autorka artykułów 
technicznych. Mieszka w Peachtree City, stan Georgia (USA)
� n

LEM - poziom zawartości wilgoci

Bieżący poziom 
zawartości

wilgoci, ppm

Współczynnik wydłużenia czasu eksploatacji

2 3 4 5 6 7 8 9 10

50,000 12,500 6,500 4,500 3,125 2,500 2,000 1,500 1,000 782

25,000 6,250 3,250 2,250 1,563 1,250 1,000 750 500 391

10,000 2,500 1,300 900 625 500 400 300 200 156

5,000 1,250 650 450 313 250 200 150 100 78

2,500 625 325 225 156 125 100 75 50 39

1,000 250 130 90 63 50 40 30 20 16

500 125 65 45 31 25 20 15 10 8

260 63 33 23 16 13 10 8 5 4

100 25 13 9 6 5 4 3 2 2

1% woda = 10000 ppm   • Szacowane wydłużenia czasu eksploatacji dla systemów mechanicznych, wykorzystujących mineralne środki smarne

Przykład: poprzez zredukowanie przeciętnych poziomów zawartości wilgoci w płynnych środkach smarnych z 2500 ppm do 156 ppm  
czas eksploatacji maszyny (średni czas bezawaryjnej pracy MTBF) zostaje wydłużony 5 krotnie.

Tabela 4. Wydłużenie czasu eksploatacji sprzętu dla określonych redukcji poziomu zawartości wilgoci w środkach smarnych.  Źródło: Noria Corp.



http://wigmors.pl


FIRMA PREZENTUJE

FOETH

Używane jak nowe 
tylko z Foeth

Firma Foeth została założona w Holandii w roku 1908 roku przez Arie Foeth. Na początku zajmo-
wała się skupem złomu metalowego, ale z  czasem poszerzyła zakres swojej działalności oferując 
klientom dodatkowo usługi rozbiórki i demontażu.

Od lat osiemdziesiątych, szczególnie w rejonie Amster-
damu bardzo prężnie rozwinął się przemysł chemiczny, 
spożywczy i farmaceutyczny, dzięki czemu zaistniała  

potrzeba zmiany profilu  działalności. Od tego czasu firma zaj-
muje się tylko zakupami i sprzedażą używanego sprzętu proceso-
wego głównie w branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycz-
nej i recyklingu.

Z biegiem lat firma rozwinęła się w jednego z największych 
dealerów maszyn procesowych na świecie, z rozbudowanym 
magazynem o powierzchni ponad 35 000 m2, własnym zaple-
czem testowym i profesjonalnym warsztatem z wykwalifikowaną 
obsługą. 

W chwili obecnej sprzedajemy nasze używane urządzenia 
procesowe na całym świecie. Posiadamy wykwalifikowany zespół 
konsultantów i biura w Holandii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, 
Rosji, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Indiach. Z roku na rok 
zwiększamy naszą sprzedaż i zatrudnienie, otwieramy nowe biu-
ra. Kupujemy i sprzedajemy coraz więcej i coraz bardziej nowo-
czesnych urządzeń. Coraz więcej klientów podchodzi racjonalnie 
do zakupów urządzeń i wybiera używane urządzenia, które są 

tańsze, od ręki, przetestowane i w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym.

Nasze podejście do biznesu polega na spełnieniu oczeki-
wań klientów. W pierwszej kolejności staramy się pomóc naszym 
klientom dobrać najbardziej odpowiednie do potrzeb klien-
ta urządzenie. Następnie oferujemy możliwość zapoznania się 
z istniejącą dokumentacją, obejrzenia urządzenia na żywo u nas 
bezpośrednio w Barneveld w Holandii lub wirtualnie za pomo-
cą transmisji na żywo (skype, teams itp.). Dostępne są również 
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dodatkowe zdjęcia i nagrane filmy. Istotną różnicą pomiędzy 
naszą firmą a konkurencją jest fakt, iż my kupujemy używane 
urządzenia do naszego magazynu. Zakupione urządzenia prze-
chodzą cały proces przygotowania do sprzedaży. Począwszy od 
dekontaminacji poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej, 
szczegółowego opisu urządzenia, aż po umieszczenie całości 
na naszej stronie internetowej. 

Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia przed wysył-
ką do klienta jeszcze raz trafiają do naszego warsztatu gdzie są 
sprawdzane i testowane. Wykonywane testy zależą od budowy 
i przeznaczenia urządzeń. Testujemy urządzenia od strony me-
chanicznej jak również elektrycznej. Jeśli w takcie wykonywania 
testów okazuje się, że coś jest uszkodzone bądź nie działa po-
prawnie to naprawiamy to lub wymieniamy na własny koszt. Za-
ufanie i zadowolenie klientów jest dla nas bardzo ważne. Naj-
lepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że nasi klienci wracają 
do nas po kolejne zakupy. 

Do grona naszych klientów w tej chwili należą zarówno małe 
firmy rodzinne jak również bardzo duże koncerny produkcyjne. 

Dzięki decyzji o zakupie używanego urządzenia firmy nie 
tylko oszczędzają pieniądze i czas, ale również, co w obecnych 
czasach jest coraz bardziej ważne dla nas wszystkich, dbają 
o środowisko naturalne, zmniejszając emisję CO2 wykazując się 
tym bardzo wysoką świadomością i odpowiedzialnością śro-
dowiskową. Firmy kupujące używane urządzenia są najlepszym 
przykładem dla innych, jak powinno dzisiaj wyglądać świadome 
podejście do zakupów urządzeń.

Zapraszam do kontaktu w Polsce

Aleksander Compel
+48 661 646 772, compel@foeth.com

Grzegorz Góra
+48 797 827 221 gora@foeth.com

Proszę odwiedź naszą stronę:
www.foeth.com

Obejrzyj prezentacje
multimedialną:

www.utrzymanieruchu.pl   

www.foeth.com    +48 661 646 772

DOSTĘPNE OD ZARAZ

WYSOKA JAKOŚĆ DOSTAWA NA CAŁY ŚWIAT

PONAD 2800+ MASZYN W OFERCIE

Chemia Farma Spożywczy Recykling

TWÓJ PARTNER 
W DZIEDZINIE 
ODNOWIONYCH 
URZĄDZEŃ WYSOKIEJ 
JAKOŚCI W PRZEMYŚLE 
PRZETWÓRCZYM

Największy asortyment w Europie

Kup i sprzedaj swój sprzęt procesowy!

AUTOKLAWY

CHŁODNICE TAŚMOWE

DMUCHAWY

KRUSZARKI

WIRÓWKI

DRAŻOWNICE

KOMPAKTORY

ŚLIMAKOWE PRZENOŚNIKI

ŚRUBOWE
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MŁYNY
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RÓŻNE

MIESZALNIKI

MASZYNY PAKUJĄCE

MASZYNY DO OBRÓBKI TWOR-

ZYW SZTUCZNYCH

PRASY

ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE

POMPY

REAKTORY

DOZOWNIKI CELKOWE

SITA

ZBIORNIKI MIESZALNIKOWE

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

CO TYDZIEŃ NOWE 

MASZYNY W MAGAZYNIE !
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Ostatnie dwa lata nie były podobne do żadnych 
innych dwóch lat w najnowszej historii; cały 
świat odczuł skutki pandemicznego trzęsienia 
ziemi, w tym spadek produkcji oraz przymu-
sowe zamknięcia i bankructwa firm.

Podczas gdy skutki pandemii COVID-19 będą nam jesz-
cze towarzyszyć przez najbliższe lata, przemysł produkcyjny 
patrzy już bardziej optymistycznie w  przyszłość, ponieważ 
szczepienia ludzi oraz lepsze wyniki gospodarcze dają na-
dzieję. W  ostatnim badaniu przeprowadzonym przez ame-
rykańskie Krajowe Stowarzyszenie Producentów (National 
Association of Manufacturers – NAM), optymizm wśród firm 
produkcyjnych osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat, 
a zwiększone inwestycje w produkcję prawdopodobnie zosta-
ną niedługo zrealizowane. Aktywność gospodarcza w sektorze 
produkcyjnym wzrosła w lutym, zaś cała gospodarka odnoto-
wała dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostu.

Ponieważ firmy przygotowują się na powrót do stanu 
normalności, przedyskutujmy kilka sposobów na rozwój 
w okresie ożywienia gospodarczego i wykorzystanie tego, cze-
go nauczyliśmy się podczas pandemii. Lekcje te mogą pomóc 
producentom „zabezpieczyć” swoją działalność na przyszłość 
poprzez dywersyfikację i elastyczność.

1.  Nie należy pozwolić, aby 
dotychczasowy kredytodawca 
ograniczył zdolność firmy do realizacji 
projektów kapitałowych, które zostały 
wstrzymane z powodu pandemii.

Ponieważ wychodzimy z pandemii, projekty kapitałowe – za-
równo te związane z utrzymaniem, jak i rozwojem – będą ana-
lizowane przez potencjalnych kredytodawców w świetle wyni-
ków firmy w 2020 roku, zaś wiele firm zostanie ukaranych za 
słabe wyniki w czasie pandemii. Może się to wydawać niespra-
wiedliwe, ale ze względu na nadzór regulacyjny wiele banków 
nie ma innego wyboru, jak „uśrednić w dół” zyski z ostatnich 

trzech lat przy podejmowaniu decyzji kredytowej, co skutkuje 
niższymi kwotami udzielanych pożyczek.

Podwójny wstrząs w postaci gorszych wyników spowodo-
wanych pandemią i  niemożności zaciągnięcia tak dużej po-
życzki od kredytodawców bankowych sprawił, że wiele firm 
produkcyjnych zostanie pozbawionych kapitału i  nie będzie 
mogło realizować swoich planowanych nakładów inwesty-
cyjnych. W  tej sytuacji firmy powinny rozważyć uzyskanie 
kapitału od nieuregulowanych ustawą lub alternatywnych kre-
dytodawców, takich jak prywatne fundusze pożyczkowe. Ta 
grupa kredytodawców jest elastyczna i może bardziej agresyw-
nie wypłacać zaliczki na poczet należności, zapasów i sprzętu 
oraz przeanalizować i  znormalizować anomalie wydajności, 
wynikające z COVID-19 lub innych nadzwyczajnych zdarzeń, 
takich jak burze śnieżne, ataki hakerskie przy użyciu złośliwe-
go oprogramowania lub strajki pracownicze.

Wielu alternatywnych kredytodawców jest w  stanie od-
tworzyć historyczne wyniki finansowe, jeśli nie wystąpiło 
zdarzenie zakłócające działalność firmy. Identyfikacja na-
tychmiastowych i średnioterminowych skutków finansowych 
zdarzenia nadzwyczajnego pozwala kredytodawcy spojrzeć 
wstecz i ocenić, jakie byłyby lub mogłyby być wyniki finan-
sowe, gdyby to anomalne zdarzenie nigdy nie wystąpiło. Co 
więcej, uwzględnienie wszelkich inwestycji lub korekt, które 
zostały dokonane, daje kredytodawcy jaśniejszy obraz tego, 
czego można się spodziewać w przyszłości.

2.  Należy zidentyfikować słabe punkty 
i wdrożyć strategie mające na celu 
zabezpieczenie łańcucha dostaw.

To, czego nauczyła nas pandemia, a także inne niedawne wy-
darzenia, w tym burze śnieżne (np. w stanach Kolorado, Wy-
oming i Nebraska w marcu 2021– przyp. tłum.) oraz strajki 
i  zamieszki w  USA, to fakt, że każda firma jest podatna na 
zagrożenia, niezależnie od tego, czy chodzi o skoki cen surow-
ców, blokady transportowe, czy przyciąganie i zatrzymywanie 

Producenci pozostają odporni i silni w obliczu pandemii, ale istnieją kroki, które mogą podjąć, aby się lepiej 
przygotować na zdarzenia zakłócające działalność gospodarczą.

Cztery sposoby, dzięki którym producenci 
mogą się rozwijać po zakończeniu pandemii 
COVID-19

John Felix
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pracowników. Każdy menedżer musi zadać sobie pytanie, co 
mógł lub powinien był zrobić inaczej?

Patrząc na to z zewnątrz wydaje się, że wiele z tych zakłó-
ceń można było w  pewnym stopniu złagodzić poprzez dy-
wersyfikację łańcucha dostaw, lokalizacji zakładów i kanałów 
dystrybucji. Dywersyfikacja przynosi szereg korzyści, które 
chronią istniejące operacje i  dają zdolność do zaspokojenia 
zwiększonego popytu na produkty.

Inną hipotetyczną sytuacją do rozważenia byłoby posia-
danie przez firmę przemysłową drugiego zakładu produk-
cyjnego w  innym stanie (USA), w  którym obowiązywałyby 
inne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Jeśli pra-
cownicy mogliby wrócić do pracy w zakładzie w pierwszym 
stanie, podczas gdy zakład w drugim stanie byłby całkowicie 
zamknięty, to jak łatwo byłoby przenieść produkcję z jednego 
zakładu do drugiego lub odwrotnie? Posiadanie elastyczno-
ści w zarządzaniu produkcją w wielu lokalizacjach zabezpie-
cza firmy przemysłowe przed zdarzeniami, które mogą mieć 
wpływ na jeden zakład, a na inny nie.

Podobnie jak w  przypadku posiadania wielu zakładów 
w  różnych lokalizacjach, zdywersyfikowany łańcuch dostaw 
pozwala firmom na zmianę dostawcy (surowców, podze-
społów itp.), gdy dotychczasowy wprowadza nieoczekiwaną 
podwyżkę cen, próbując przerzucić na daną firmę zwiększo-
ne koszty operacyjne. Przejście na innego, alternatywnego 
dostawcę i zastosowanie pewnej presji konkurencyjnej może 
pomóc w utrzymaniu kosztów na niskim poziomie oraz za-
pewnić ciągłość dostaw kluczowych materiałów do produkcji.

3.  Należy opracować program świadczeń 
dla pracowników na wypadek 
przyszłych zakłóceń działalności firmy.

Niezależnie od tego, czy jest to pandemia, ekstremalne wa-
runki pogodowe czy atak złośliwego oprogramowania, który 
powoduje zamknięcie zakładu, kierownictwo firmy powinno 
pomyśleć o czymś więcej niż tylko o początkowych skutkach 
finansowych dla interesariuszy i zadać sobie pytanie: W jaki 
sposób takie zdarzenie zakłócające działalność firmy wpłynę-
łoby na pracowników? W miarę jak szeroko rozumiany prze-
mysł produkcyjny nabiera rozpędu, a  wskaźniki bezrobocia 
spadają, coraz ważniejsze będzie zdobywanie i zatrzymywanie 
wykwalifikowanych pracowników.

Aby tego dokonać bardzo ważne jest, by zrozumieć, jak 
firma traktuje swoich pracowników i ich rodziny, a także nowe 
środki i polityki dotyczące bezpieczeństwa pracy, zabezpiecze-
nia pracowników przed utratą pracy i ogólnego dobrobytu ich 
rodzin. Obecni i przyszli pracownicy będą szukać firm, które 
zainwestowały w zabezpieczenie na przyszłość przed nieprze-
widzianymi zakłóceniami w działalności gospodarczej, a tak-

że tych, które utrzymują świadczenia lub podwyżki wyna-
grodzeń jako część procesu rekrutacji i zatrzymania dobrych 
pracowników.

4.  Należy dokonać ponownej oceny opcji 
finansowania.

Tradycyjne źródła kapitału, takie jak uregulowane ustawą 
banki komercyjne, stają się coraz trudniejsze do wykorzysta-
nia jako wiarygodne źródła finansowania, zwłaszcza jeśli na 
wyniki firmy negatywnie wpłynęła pandemia COVID-19 lub 
inne wydarzenia zakłócające działalność tego przedsiębior-
stwa. Kluczowe dla firm jest kreatywne i strategiczne myślenie 
o szybkich i elastycznych źródłach finansowania. Kredytodaw-
cy inni niż banki są tu atrakcyjną alternatywą, ponieważ wiele 
banków wycofuje się z udzielania pożyczek w obecnej sytuacji 
wywołanej pandemią.

Ogólnie rzecz biorąc, strategie inwestowania dzielą się na 
defensywne (zachowawcze) i ofensywne (agresywne). Ponie-
waż firmy koncentrują się obecnie na okresie wychodzenia 
z pandemii, to intuicyjne wydaje się, że ich personel kierow-
niczy będzie dążyć do zabezpieczenia łańcucha dostaw, pro-
dukcji/działalności oraz kanałów dystrybucji, aby zapewnić, 
że w przypadku wystąpienia kolejnego poważnego zakłócenia 
działalności jego negatywne skutki zostaną w pewnym stopniu 
złagodzone lub ograniczone. Idąc dalej, podobnie jak w przy-
padku wielu okresów niepewności gospodarczej, inwestycje 
w  rozbudowę lub modernizację zakładów i/lub fuzje oraz 
przejęcia (ang. mergers and acquisitions – M&A) mogą pro-
wadzić do zwiększenia możliwości firm. Takie inwestycje wy-
magają kapitału i dostosowanych do potrzeb firmy rozwiązań 
ze strony kreatywnych kredytodawców, którzy zapewniają ela-
styczną strukturę kapitałową, pozwalającą przedsiębiorstwom 
lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.

John Felix pełni funkcję dyrektora zarządzającego w White Oak 
Global Advisors, LLC (WOGA) od 2017 r. Od ponad 20 lat 

aktywnie inwestuje w firmy ze średniego segmentu rynkowego.
�
� n

 
W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez 
amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Producentów 
(National Association of Manufacturers – NAM), 
optymizm wśród firm produkcyjnych osiągnął 
najwyższy poziom od dwóch lat, a zwiększone 
inwestycje w produkcję prawdopodobnie zostaną 
niedługo zrealizowane. 
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Zastosuj technologie smarowania 
przemysłowego w praktyce

Same korzyści płyną dla zakładów produkcyjnych 
ze stosowania inteligentnych praktyk smarowania 
przemysłowego oraz posiadania wiedzy, jak dobrać 
odpowiednie produkty do danego zadania. Takie 
podejście zwiększy wydajność każdego systemu, 

który zawiera elementy ruchome, pomagając mu działać bar-
dziej płynnie, wydajnie i  niezawodnie. Podczas gdy środki 
smarne i smarowanie są wszystkim dobrze znane, tajemnica 
ich sukcesu tkwi w znajomości dziedziny, jaką jest tribologia. 
Mówiąc prościej, tribologia łączy inżynierię i chemię w celu 
zarządzania tarciem i zużyciem oraz zwiększenia wydajności. 
Dokładniejsza definicja brzmi: „Tribologia to nauka o rucho-
mych powierzchniach, które wzajemnie na siebie oddziałują, 
w tym nauka o tarciu, smarowaniu i zużyciu”. Tribologia sto-
sowana w praktyce może przyczynić się do postępu w postaci:

•  większej trwałości i  oszczędności kosztów, wydłużając ży-
wotność komponentów poprzez zmniejszenie tarcia i zuży-
cia w urządzeniach produkcyjnych, co skutkuje zmniejsze-
niem kosztów wymiany i eksploatacji; 

•  poprawy bezpieczeństwa, pomagając producentom w bez-
pieczniejszym użytkowaniu sprzętu, co skutkuje zmniejsze-
niem obaw związanych z utylizacją, odpadami, przestojami 
i kompatybilnością płynów; 

•  zwiększonej produktywności i wydajności, pomagając pro-
ducentom poprawić jakość i  ilość produkcji, co skutkuje 
mniejszą ilością odpadów, dłuższym czasem pracy i mniej-
szym zużyciem energii. 

W  tym wydaniu Przemysłowego przewodnika smaro-
wania położono nacisk na najważniejsze obszary operacyjne 
monitorowania stanu, analizy oleju i konserwacji niezawod-
nościowej. Prawidłowe pobieranie próbek jest podstawą 
każdego programu analizy smarów. Nieregularne procedury 
próbkowania i niespójne lokalizacje próbek prowadzą do uzy-

skania danych, które nie ujawniają problemów w odpowiedni 
sposób lub są interpretowane w celu zidentyfikowania proble-
mu, który w rzeczywistości nie istnieje, co prowadzi do nie-
oczekiwanych przestojów lub niepotrzebnych napraw. 

Artykuły zapewniają jasne zrozumienie znaczenia pra-
widłowego pobierania próbek, instrukcje dotyczące wyboru 
sprzętu, z którego należy pobierać próbki, z  jakiego miejsca 
i jak często. 

Jak kontrolować zanieczyszczenie 
smarem przemysłowym
Z  czasem wszystkie środki wymagające smarowania tracą 
swoją użyteczność. Ulegają one uszkodzeniu, stają się prze-
starzałe lub, najczęściej, przestają działać na zamierzonym 
poziomie z  powodu pogorszenia się stanu powierzchni 
w  wyniku korozji lub jakiegoś rodzaju fizycznego zużycia. 
Największa część awarii jest spowodowana przez pewnego 
rodzaju zanieczyszczenia, które przyspieszają już zachodzące 
procesy. 

Podstawy analizy oleju 
Właściwa ocena stanu technicznego wymaga od operatora 
wzięcia pod uwagę wielu czynników. Uzyskanie właściwej 
odpowiedzi zależy od zrozumienia zasady działania sprzętu, 
roli oleju i poznania warunków pracy. 

Hołd dla ojca tribologii
Tribologia zyskała powszechne uznanie w latach 60. XX wie-
ku dzięki odkrywczym badaniom wykonanym w  Wielkiej 
Brytanii: The Jost Report. Raport ten jest autorstwa H. Petera 
Josta, brytyjskiego inżyniera mechanika, który stał się znany 
jako twórca tribologii. Raport ujawnił, że w  wyniku tarcia 
i korozji dochodziło do ogromnych strat finansowych. 
� n
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Podczas gdy środki smarne i smarowanie 
są wszystkim dobrze znane, tajemnica ich 
sukcesu tkwi w znajomości dziedziny, jaką 
jest tribologia.

 
Tribologia to nauka o ruchomych powierzchniach, 
które wzajemnie na siebie oddziałują, w tym nauka 
o tarciu, smarowaniu i zużyciu.
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Zdefiniowanie normalnych parametrów oleju wymaga zrozumienia, z jakim rodzajem oleju mamy do 
czynienia, a także poznania sprzętu i warunków, w jakich pracuje.

Często mawiam, że test oleju dla maszyny, jest jak 
badanie krwi dla człowieka. Większość wyników 
badań krwi mieści się w normie, a lekarz, widząc 
wyniki wykraczające poza normę, musi dokonać 
ich interpretacji w celu określenia leczenia. Czy 

taki wynik to może być przypadek? Czy zawsze jest tak niski? 
Kiedy to się zmieniło? Co jeszcze dzieje się z tym pacjentem? 
Analogicznie, analiza oleju jest wykorzystywana do podejmo-
wania decyzji o leczeniu schorowanych płynów i komponen-
tów. Właściwa ocena stanu technicznego wymaga od operato-
ra wzięcia pod uwagę wielu czynników, tak jak robi to lekarz. 
Dobry program analizy oleju zależy od wczesnego zauważenia 
zmian i od tego, czy zmiany są ważne. Oba te czynniki wyma-
gają od analityka oleju wiedzy na temat tego, co jest uważane za 
normalne. Chodzi o zrozumienie, czego można się spodziewać 
w danej sytuacji. W układzie napędowym pojazdu na przykład 
mechanizmy różnicowe i napędy składają się z wielu współpra-
cujących kół zębatych. Dlatego też normalnym zjawiskiem jest 

obecność metali powstałych na skutek zużycia tych elementów. 
Każdy komponent ma charakterystyczny profil analizy płynu. 
Na przykład profil zużycia jednego silnika wysokoprężnego jest 
inny niż profil zużycia innego silnika wysokoprężnego. Różni-
ca wynika z tego, że pierwszy silnik pracuje w wyższych tempe-
raturach spalania i przy wyższej temperaturze pracy oleju, co 
powoduje szybsze jego utlenianie. Jest to jednak normalne dla 
tego silnika i nie stanowi problemu. Wyniki wyraźnie wykra-
czające poza normalny zakres mogą być wczesnym wskaźni-
kiem awarii (patrz „Czerwone flagi”). Mogą też być normalne 
dla tego komponentu. Błędna interpretacja normy niesie ze 
sobą ryzyko. – Z jednej strony, jeśli operacje zostaną przerwane 
w celu zbadania potencjalnej awarii, może się okazać, że kom-
ponent jest w porządku, a czas i pieniądze zostały zmarnowane. 
Z drugiej strony, jeśli uszkodzony komponent pozostanie w eks-
ploatacji, nieoczekiwana awaria może spowodować katastrofal-
ny czas przestoju – twierdzi Naimesh Vadhwana z Kruger Pro-
ducts L.P. Umiejętność analizy oleju to wiedza, jak wykorzystać 
charakterystyczne profile oleju i trendy, aby przekształcić wyni-
ki analizy w skuteczne decyzje operacyjne. 

Poznaj swój olej 
Istnieją dwa klucze do poznania swojego oleju. Pierwszym 
z nich jest posiadanie dokładnej próbki referencyjnej, zawiera-
jącej wszystkie dodatki. Drugim jest uzyskanie dobrego pozio-
mu odniesienia: to znaczy, wiedza, jakie właściwości powinna 
mieć próbka przy regularnych przeglądach i normalnym lub 
akceptowalnym zużyciu. Eager powiedział: „Bez zrozumie-
nia, jak wygląda dobra próbka, trudno jest podjąć decyzję, 
czy próbka operacyjna zawiera akceptowalne ilości materiału 
zużywalnego, zanieczyszczenia lub degradacji (patrz „Czy to 
olej?”).” 

Poznaj swój sprzęt
– Dla mnie czynnikiem krytycznym jest to, że przed rozpoczę-
ciem analizy należy poznać swoje wyposażenie (patrz „Rozpo-
częcie pracy”) – mówi Eager. – To będzie definiować wszelkie 
dalsze działania oparte na tym, co czytasz. Jeśli nie wiesz, że 
dany element jest chłodzony zewnętrznie, możesz źle zinterpre-
tować wyniki wskazujące na wnikanie chłodziwa lub wody. Jeśli 
nie wiesz, z jakich materiałów zbudowana jest skrzynia biegów, 
możesz przeoczyć trendy wskazujące nadmierne zużycie. Podob-
nie należy rozważyć, w  jaki sposób zmiany w  wyposażeniu, 
takie jak korekty emisji, nowe parametry pracy lub nowe funk-
cje, mogą zmienić zawartość oleju (rys. 1). Na przykład nowa 
chłodnica może zmienić poziom miedzi, a różne silniki Diesla 
mogą mieć inne profile zanieczyszczeń. 

Podstawy analizy oleju

Czy to olej?
– To była jedna z ciekawszych sytuacji, z jakimi się spotkałam – powiedziała 
Emlyn Eager z BC Transit. – Zauważyliśmy zwiększoną ilość sodu w konkretnej 
próbce. Normalnie w chłodzonym elemencie sód oznaczałby wniknięcie płynu 
chłodzącego. Ale czasami sód może być również dodatkiem do oleju. Okazało 
się, że to właśnie to; użyto innego oleju. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, 
jaki dokładnie olej jest używany i wiedzieć, kiedy nastąpiła zmiana rodzaju oleju, 
lub jeśli został on uzupełniony innym olejem.

Pierwsze kroki
Szkolenie dla pracowników wykonujących analizę oleju to zazwyczaj próba 
ognia. Przy odrobinie szczęścia początkujący będzie miał w pobliżu doświad-
czonych pracowników, którzy nauczą go niuansów dotyczących sprzętu i warun-
ków pracy. Samodzielny początkujący pracownik może zapoznać się z historią 
sprzętu, przejrzeć wcześniejsze próbki i poszukać trendów związanych z godzi-
nami pracy oleju lub żywotnością danego komponentu. Przegląd ten powinien 
obejmować wyniki z innych jednostek tego samego modelu, jeśli są dostępne. 
Oprócz nauki w miejscu pracy, nowicjusze powinni szukać formalnych szkoleń z 
zakresu analizy oleju, jak również szkoleń specyficznych dla ich branży i sprzętu. 
Takie szkolenie może dostarczyć szerszej wiedzy na temat kluczowych czynni-
ków do monitorowania.

Wskazówki analizy oleju
•  Stosunek krzemu i aluminium może wskazywać na 

obecność zanieczyszczeń (w przybliżeniu od 3:1 do 5:1 
krzem:aluminium). 

•  Potas w próbce olejowej silnika może oznaczać zanie-
czyszczenie płynem chłodzącym. 

•  Wszelkie drastyczne zmiany pomiędzy interwałami, np. 
w szybkości zużycia, zanieczyszczenia lub degradacji, 
zwykle sygnalizują zjawiska odbiegające od normy.
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Poznaj swój kontekst operacyjny
Na koniec należy spojrzeć poza komponent na szerszy ob-
raz – gdzie i jak pracuje komponent. Pomyśl o tym, co może 
mieć wpływ na olej: wymagania operacyjne, zanieczyszczenia 
w  obszarze roboczym, a  nawet klimat. – Temperatura może 
mieć czasem dość drastyczny wpływ na stan środka smarnego 
– mówi Eager. Weźmy pod uwagę próbkę z części, która jest 
bardzo narażona na działanie czynników atmosferycznych, np. 
z końcowego napędu ciągnika gąsienicowego. – W takiej prób-
ce można zaobserwować znacznie więcej zanieczyszczeń – mówi 
Eager. – Dopuszczalny poziom krzemionki lub aluminium byłby 

zupełnie inny w silniku lub przekład-
ni, gdzie tendencja wskazująca na 
wnikanie zanieczyszczeń byłaby nieco 
bardziej niepokojąca. Praktyki kon-
serwacyjne, takie jak okresy między 
wymianami oleju, również są czyn-
nikiem (patrz „Najlepsze praktyki”). 
Na przykład wydłużenie okresu po-
między wymianami oleju w  silniku 
może zwiększyć zawartość żelaza 
w  oleju. Jednak odczyt zawartości 
żelaza, który wcześniej sygnalizował 
nieprawidłowe zużycie, teraz może 
być normalny ze względu na wydłu-
żenie okresu między wymianami. 
Wielkość zmiany jest bez znaczenia 
bez kontekstu operacyjnego. Dla 
danego elementu zużywającego się, 
dodatku lub lepkości, zmiana o 1% 
do 2% może być niepokojąca, ale 
dla innego czynnika zmiana o 10% 
do 15% ledwo istotna. Mała zmiana, 
10 do 15 ppm, dotycząca zawartości 
metalu takiego jak ołów, może być 
niepokojąca, jeśli próbka pochodzi 
z  oleju silnikowego. Większa zmia-
na, o 50–70 ppm, w zakresie wystę-
powania żelaza w  tej samej próbce 

może być nieistotna. To właśnie tutaj zrozumienie specyfiki 
sprzętu, czynników środowiskowych i  operacyjnych staje się 
kluczowe (patrz „Czy to historia eksploatacji?”). 

Działaj
Według Darrena Golla z CNRL analiza trendów jest najważ-
niejszym aspektem interpretacji wyników analizy oleju (i chło-
dziwa). Każdy może wymienić oleje przy przeglądzie, ale wła-
ściciele zbankrutowaliby z powodu kosztów. Nowsze formuły 
olejów i płynów chłodzących są złożone, a szeroko zakrojone 

badania i rozwój dążą w kierunku stworzenia wysokiej jako-
ści produktów dla potrzeb klientów. Analityk musi jak naj-
bardziej wydłużyć okres pomiędzy wymianami, aby uzyskać 
maksymalne oszczędności i odnieść korzyści z wydajności tych 
zaawansowanych płynów. Producenci lub sprzedawcy mogą 
dostarczyć pewnych wskazówek, kiedy należy podjąć działa-
nia, ale Eager podkreśla, że są to tylko wskazówki. – Aby do-
wiedzieć się, co jest dopuszczalne, należy rozpocząć pobieranie 
próbek i ustalić, co jest normalne dla danej operacji. Zbudowanie 
linii bazowej jest ważne dla zrozumienia, jaka jest dopuszczalna 
zmiana w czasie – powiedział.
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Czy to sprzęt?
– Mniej więcej w 2015 r. w branży 
ciężkiego sprzętu, w którą jestem 
zaangażowany, wprowadzono silniki 
wysokoprężne spełniające normy 
emisji Tier 4 – powiedział Darren 
Goll z Canadian Natural (CNRL). 
– Kiedy po raz pierwszy wprowa-
dzono je do użytku, wyniki naszych 
próbek wykazały wzrost zawartości 
miedzi, potasu i sodu oraz wyższe 
liczby sadzy (rys. 1). Na początku ja (i 
wszyscy w branży) postrzegaliśmy to 
jako problem. Szybko jednak zdali-
śmy sobie sprawę, że te zmiany są 
normalne w silniku wysokoprężnym 
spełniającym normę Tier 4. 

Najlepsze rozwiązania branżowe
•  Poświęć czas na opracowanie solidnej linii bazowej 

(więcej niż kilka próbek) dla każdego programu próbko-
wania. 

•  Skonsultuj się z producentami i dilerami w celu uzy-
skania wskazówek dotyczących linii bazowych – ale nie 
podążaj za nimi ślepo. 

•  Naucz się wykonywać i stosuj analizę trendów. 
•  Poznaj swój olej. Uzyskaj dobrą próbkę referencyjną 

(nieużywaną próbkę dokładnie takiego samego oleju, 
jaki jest używany podczas pracy). 

•  Poznaj szczegółowo swój sprzęt. Jeśli to możliwe, weź 
udział w formalnym szkoleniu. 

•  Uwzględnij sposób obsługi i konserwacji – oraz zmiany 
w tych czynnościach. 

Czy to historia  
eksploatacji?
– Na początku mojej pracy jako technik 
sprzętu ciężkiego miałem za zadanie 
rozwiązywać problemy z silnikami Diesla 
w okresie gwarancyjnym, które wyka-
zywały podwyższony poziom miedzi, 
ołowiu i żelaza. Po przeprowadzeniu do-
chodzenia szybko dowiedziałem się, że 
te poziomy były spowodowane wypłu-
kiwaniem miedzianej rurki w chłodnicy 
oleju silnikowego – powiedział Darren 
Goll z Canadian Natural (CNRL). – Oka-
zało się, że takie wyniki były obserwowa-
ne w przemysłowych silnikach Diesla już 
po okresie między 2000 a 4000 godzin 
pracy. Po tym czasie poziomy zmniej-
szają się do oczekiwanych normalnych 
wartości. Widzę, że wiele osób nowych 
w branży wpada w panikę, gdy widzi 
takie wyniki i rozbiera silniki w poszuki-
waniu źródła miedzi, którego nigdy nie 
znajdzie. Ten przykład ilustruje, że po-
trzebne są fakty dotyczące komponentu, 
który reprezentuje próbka: na przykład, 
czy pochodzi ona z silnika o niewielkiej 
liczbie przepracowanych godzin, czy 
z nowej chłodnicy, która została zain-
stalowana w silniku o dłuższym okresie 
eksploatacji.



Z biegiem czasu zasoby przemysłowe wymagające 
smarowania tracą swoje właściwości użytkowe. Pę-
kają, starzeją się lub przestają działać na wymaga-
nym poziomie z powodu degradacji powierzchni, 
spowodowanej korozją lub fizycznym zużyciem. 

Większość awarii sprzętu wynika z  zanieczyszczeń układu 
smarowania, które przyspieszają trwające procesy degradacji.

Problem ten był głównym tematem webinaru zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Tribologów oraz Inżynierów 
Smarowania (Society of Tribologists and Lubrication Engineers 
– STLE) i zaprezentowanego przez Evana Zabawskiego, certy-
fikowanego specjalistę od smarowania (Certified Lubrication 
Specialist, tytuł przyznawany przez STLE) i starszego doradcę 
technicznego w firmie TestOil. Webinar ten jest podstawą ni-
niejszego artykułu.

Firma Mobil Oil Co. określiła zanieczyszczenia jako naj-
częstszą przyczynę nieprawidłowego działania środków smar-
nych oraz nadmiernego zużycia smarowanych części. Mogą 
one mieć poważny negatywny wpływ na właściwości fizycz-
ne i chemiczne płynów hydraulicznych oraz płynnych środ-
ków smarnych, w tym przyspieszać utlenianie baz olejowych 
i  przedwczesne zużywanie się dodatków uszlachetniających 
do smarów, powodowane wytrącaniem się tych dodatków lub 
reakcjami chemicznymi z ich udziałem.

Nie można zbagatelizować znaczenia usuwania zanie-
czyszczeń w postaci cząstek stałych oraz wody. Wielokrotnie 
przeprowadzone badania i  doświadczenia praktyczne poka-
zują, że w ten sposób można przedłużyć żywotność smarów 
płynnych. Amerykański producent filtrów Pall Corporation 
uważa, że współczynnik przedłużenia żywotności może wy-
nieść nawet od 4 do 6. – Zanieczyszczenia mogą być naszym 
największym wrogiem. Jednak najłatwiej jest im przeciwdzia-
łać, aby zapobiec lub przynajmniej zmniejszyć dotkliwość ich 
negatywnego działania – powiedział Evan Zabawski.

Ważne jest zrozumienie, skąd mogą pochodzić zanieczysz-
czenia, aby można było wdrożyć skuteczne środki zaradcze.

Obecne normy nie spełniają oczekiwań
Każdego roku występują awarie sprzętu spowodowane zanie-
czyszczeniami. – Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę, że nowe 
standardy czystości sprzętu i płynów przemysłowych są niewy-
starczające – powiedział Evan Zabawski.

Standard API 614/ISO 10438-2 określa czystość nowego 
sprzętu podczas jego uruchamiania, jednak nie pomaga zdefi-

niować, czym tak naprawdę jest czystość. Standard ten zaleca 
jednogodzinne płukanie olejem tylko przy projektowanym 
natężeniu przepływu, ale nie określa temperatury i ciśnienia, 
ani nie zaleca stosowania maksymalnego przepływu, na jakie 
pozwoli orurowanie zgodnie z projektem systemu.

Norma określa wizualną kontrolę czystości w  dwóch 
do sześciu wybranych przez osobę kontrolującą punktach, 
przy użyciu sit o wielkości oczek 100 (około 159 mikronów) 
i stwierdza, że   system należy uznać za czysty, gdy ciała obce, 
takie jak rdza, wióry metalowe i piasek, nie są widoczne dla 
oka oraz gdy ziarnistość nie jest wyczuwalna w dotyku.

– Dotyk jest bardzo subiektywny. Jeśli chodzi o próby wy-
czucia małych cząstek, to pracownicy biurowi mogą mieć tu 

Należy zidentyfikować źródło zanieczyszczeń i podjąć odpowiednie działania, aby je wyeliminować lub 
ograniczyć.

Stworzenie strategii kontrolowania 
zanieczyszczeń przemysłowych 
środków smarnych

Debbie Sniderman, Evan Zabawski, CLS

Komponenty Szczegóły Luzy

Zawory

Serwo 1 – 4 μm

Proporcjonalne 1 – 6 μm

Kierunkowe 2 – 8 μm

Pompy tłokowe  
o zmiennej objętości

Tłok – ściana cylindra 5 – 40 μm

Płyta zaworowa – blok cylindra 0,5 – 5 μm

Pompy łopatkowe
Końcówka łopatki – obudowa 0,5 – 1 μm

Boki – obudowa 5 – 13 μm

Pompy przekładniowe
Końcówka zęba – obudowa 0,5 – 5 μm

Ząb – płyta boczna 0,5 – 5 μm

Łożyska kulkowe Grubość filmu 0,1 – 0,7 μm

Łożyska wałeczkowe Grubość filmu 0,1 – 1 μm

Łożyska ślizgowe Grubość filmu 0,5 – 100 μm

Uszczelnienia Uszczelnienie i wał 0,05 – 0,5 μm

Przekładnie Powierzchnie współpracujące 0,1 – 1 μm

Kluczowe koncepcje
•  Jaki środek smarny jest wystarczająco czysty? Standardy czystości środków 

smarnych oraz sprzętu są niewystarczające.
•  Wielkość cząstek zanieczyszczeń ma większe znaczenie niż ich ilość. Mniejsze 

cząstki są wręcz zabójcze.
•  Należy być świadomym zanieczyszczeń pochodzących ze wszystkich trzech 

kategorii źródeł: generowanych samodzielnie, zewnętrznych oraz wbudo-
wanych.

Tabela. 1. 
Typowe luzy 
dynamiczne. 
Źródło: 
„Podręcznik 
zużycia 
materiałów” 
stowarzyszenia 
ASME
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bardziej wrażliwy zmysł dotyku w porównaniu do pracowników 
codziennie obsługujących narzędzia. Każdy wyczułby te cząstki 
inaczej – powiedział Evan Zabawski. Wykorzystując zmysł do-
tyku, można wykryć tylko duże cząstki zanieczyszczeń, które 
nie są tak dużym problemem, jak mniejsze.

Producenci wyposażenia oryginalnego (OEM) podają dla 
większości środków smarnych dla ich sprzętu zalecenia, okre-
ślające wymaganą czystość smarów płynnych. Jednak oleje żad-
nego producenta środków smarnych nie są filtrowane fabrycz-
nie w celu usunięcia małych cząstek – wielkości rzędu mikrona. 
Oleje – jeśli w ogóle – są przepuszczane przez filtry zgrubne na 
etapach mieszania i napełniania zbiorników oraz ewentualnie 
ponownie przed wysyłką. Jednak pobrane próbki nowego oleju 
wykazują od 8 do 16 razy wyższą liczbę cząstek niż zalecana 
przez producentów OEM dla płynów eksploatacyjnych.

Specyfikacja ANSI/AGMA 9005-E02, dotycząca czysto-
ści nowego oleju stwierdza, że   będzie on wystarczająco czysty 
do użytku, jeśli w momencie aplikowania nie będzie zawie-
rał widocznych zawieszonych lub osiadłych zanieczyszczeń. 
Sama tylko kontrola wzrokowa próbki pobranej do przezro-
czystego pojemnika trzymanego pod światło, polegająca na 

poszukiwaniu czegokolwiek unoszącego się lub zawieszonego 
w oleju, nie wystarczy.

Jaki środek smarny jest wystarczająco 
czysty?
Ludzie widzą cząstki nawet tak małe, jak wielkości 40 mikro-
nów, jednak najbardziej szkodliwe cząstki – o wielkości luzu 
mechanicznego, są znacznie mniejsze. Zanieczyszczenia, które 
należy usunąć lub uniemożliwić im przedostanie się do syste-
mu, mają takie same rozmiary, jak typowe luzy dynamiczne 
(tabela 1). W sprzęcie, w którym stosuje się smarowanie, znacz-
na część zakresów typowych luzów dynamicznych mieści się 
w przedziale wielkości od 1 do 5 mikronów, co oznacza, że   naj-
większe znaczenie mają tu najmniejsze cząstki zanieczyszczeń.

Przejście z 40-mikronowych filtrów cząstek na 10-, 5- lub 
1-mikronowe może wydłużyć żywotność łożyska kilkakrotnie, 
ale należy wziąć pod uwagę praktyczność, wykonalność i opła-
calność takiej zmiany (rys. 1). Ekonomia odgrywa większą rolę 
w procesie podejmowania decyzji na temat poziomu i wielko-
ści cząstek do filtrowania lub kontrolowania niż jakikolwiek 
inny czynnik. Mogą być wymagane odpowiednie przestrze-
nie dla większych obudów filtrów oraz mniejsze prędkości 
przepływu środków smarnych. Czy zakład przemysłowy jest 
skłonny poświęcić część nieruchomości na zainstalowanie sta-
cji filtracyjnej? Czy większa niezawodność sprzętu i skrócenie 
przestojów będą tego warte?

– Przeważnie stosowane są filtry o zakresie tylko od 5 do 10 
mikronów, gdy jest to jeszcze praktyczne i nie wymaga poważ-
nej zmiany obudowy – powiedział Evan Zabawski. – Na tym 
poziomie prawdopodobnie można oczekiwać dwu- lub trzykrot-
nego wydłużenia żywotności i  może to być opłacalne. Jednak 
krytyczną wielkością cząstek jest nadal wielkość luzu, praw-
dopodobnie mniejsza niż 5 mikronów. Aby uzyskać największe 
wydłużenie żywotności, należy rozważyć zainstalowanie filtrów 
poniżej 5 mikronów.

Małe cząstki oznaczają duże awarie
Przy małych tolerancjach wymiarów nie potrzeba wielu czą-
stek zanieczyszczeń, aby spowodować uszkodzenie sprzętu. 
Na przykład pojedyncza cząsteczka o wielkości luzu, dostająca 
się do korpusu zaworu, może spowodować jego zakleszczenie 
i uniemożliwienie dalszego działania. Zawór nie może prze-
zwyciężyć tarcia statycznego i zatrzymuje się lub działa wol-
niej. Całe zespoły mechaniczne, w których wystąpiły te pro-
blemy, wymagają wymontowania, oczyszczenia, bezpiecznego 
uwolnienia tłoka i przepłukania przed ponownym zamonto-
waniem i uruchomieniem. Wyżłobione lub poważnie uszko-
dzone korpusy zaworów często wymagają ponownej obróbki 
mechanicznej, co powoduje problemy z utrzymaniem ruchu, 
konieczność posiadania większej ilości części zamiennych 
oraz przestoje w zakładzie i koszty związane z naprawą – wy-
konaną we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną.

Związane z  zanieczyszczeniem środka smarnego awarie, 
polegające na tym, że siłowniki hydrauliczne nie poruszają się 
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Rys. 1. Przejście z filtrów 40-mikronowych na filtry cząstek o mniejszym 
rozmiarze może wydłużyć żywotność łożyska. 
Źródło: Gläntz W. (1993), „Zanieczyszczenia w systemach smarowania 
łożysk w przemysłowych skrzyniach biegów” (Contamination in Lubrication 
Systems for Bearings in Industrial Gear Boxes), wydawnictwo SKF Ball 
Bearing Journal, nr. 242, s. 20-26

Rys. 2. Zużycie 
adhezyjne. 
Źródło: Pall 
Corp.

Wpływ wielkości cząstek zanieczyszczeń środka smarnego 
na żywotność łożyska

OBCIĄŻENIE

Sczepianie i ścinanie 2 powierzchni

Skutki zużycia adhezyjnego:
•  punkty styku metal-metal
•  sczepianie (zużycie adhezyjne I rodzaju  

– na zimno)
•  adhezja i ścinanie

Typowe komponenty narażone na
adhezję:
•  siłowniki hydrauliczne
•  łożyska kulkowe

Wymiar bezwzględny filtra w mikronachŻy
w

ot
no

ść
 ło

ży
sk

a 
L 

50
 w

 m
ilio

na
ch

 o
br

ot
ów



www.utrzymanieruchu.pl   INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU  IV kwartał 2021  55

prawidłowo lub zawory nie zamykają/otwierają się prawidło-
wo, wymagają jeszcze więcej czasu na zlokalizowanie przy-
czyny, naprawę, przywrócenie działania sprzętu i  wykonanie 
testów kontroli jakości. Konieczność reagowania na tego typu 
awarie występuje w przemyśle codziennie lub co kilka dni, czyli 
znacznie częściej niż np. pęknięcie węża, który można wymie-
nić w ciągu zaledwie kilku godzin. Ekonomia dyktuje, że lepiej 
jest zapobiegać awariom spowodowanym zanieczyszczeniem 
środków smarnych, aby uniknąć takich kosztownych awarii.

Kategorie zanieczyszczeń środków 
smarnych
Istnieją różne kategorie źródeł zanieczyszczeń środków smar-
nych. Źródła samorodne – cząstki zanieczyszczeń pojawiają się 
wewnątrz systemu po jego uruchomieniu. Źródła zewnętrzne 
– cząstki zanieczyszczeń są wciągane do odpowietrzników 
i innych otworów w zbiornikach. Źródła wbudowane – istnie-
jące w systemie od początku jego działania.

Źródła samorodne. Zanieczyszczenia wewnętrzne są ge-
nerowane w procesie technologicznym. Ich źródłami są: zuży-
cie metalu, ścieranie uszczelnień, korozja chemiczna, a nawet 
niewłaściwe mieszaniny smarów i olejów stosowanych w sys-
temie lub wewnątrz niego.

Istnieją cztery kategorie zużycia metalu, które może po-
wodować powstawanie cząstek, zarówno w wyniku kontaktu 
metalu z metalem, jak i kontaktu metalu z innymi cząstkami. 

Zużycie adhezyjne polega na tym, że wysokie punkty 
chropowatości dwóch metalowych powierzchni stykają się ze 
sobą pod dużym naciskiem (rys. 2). Powierzchnie chwilowo 
się sczepiają, ale odrywają się od siebie, ponieważ są w ruchu. 
Podczas kontaktu, przed oderwaniem się, nie ma żadnych za-
nieczyszczeń, tylko stykają się ze sobą chropowate powierzch-
nie. Kiedy złączony pomiędzy dwiema powierzchniami metal 
rozdziera się, zostaje oderwany od jednej z powierzchni, staje 
się luźny i ginie gdzieś wewnątrz systemu. Zużycie adhezyjne 
powoduje znaczne straty materiału, które mogą prowadzić do 
dalszego zużycia.

Mechanizm zużycia ściernego polega na tym, że części 
metalowe nie stykają się ze sobą bezpośrednio, a zużycie na-
stępuje w wyniku ścinania cząstkami o odpowiedniej wielko-
ści (rys. 3). Cząsteczki mniejsze niż luz systemu przechodzą 
przez niego bez powodowania uszkodzeń. Cząstki większe niż 
wielkość luzu nie dostaną się do systemu. Ale te, które mają 
wielkość na poziomie luzu lub w jego pobliżu, wejdą do sys-
temu i zetkną się z obiema powierzchniami, szorując i będąc 
przeciągane po powierzchniach, wyrywając inne kawałki ma-
teriału z jednej lub obu powierzchni i tworząc jeszcze więcej 
zanieczyszczeń.

Zmęczenie metalu również powoduje zanieczyszczenie 
środków smarnych. Zmęczenie występuje po cyklach powta-
rzających się naprężeń spowodowanych obciążeniem (rys. 4). 
Metalowa powierzchnia ugina się pod wpływem dużego naci-
sku, gdy cząstki są w nią wpychane. Powtarzające się zginanie 
tworzy podpowierzchniowe pęknięcia, które rozprzestrze-

niają się na powierzchnię i powodują tam ubytki materiału. 
Materiał ten staje się dodatkowym zanieczyszczeniem, które 
może prowadzić do większego zmęczenia metalu. W tym me-
chanizmie dwie metalowe powierzchnie nie muszą się ze sobą 
stykać, ani nawet być w ruchu względem siebie. Powtarzające 
się obciążenia cząstkami są wystarczające, aby spowodować 
zmęczenie materiału i  powstawanie większej ilości cząstek, 
gdy cząstki wpychają się w jedną lub więcej powierzchni me-
talowych, które z kolei uginają się, aby pomieścić te cząstki. 
Zmęczenie materiału może wymagać tysięcy lub milionów 
cykli powtarzających się naprężeń i nie występuje gwałtownie. 
Jednak gdy tworzą się odpryski i pęknięcia rozprzestrzeniają-
ce się na powierzchnię, to proces zmęczenia materiału bardzo 
szybko przyspiesza, powodując niepokój obsługi maszyny/
urządzenia.

Ostatnim rodzajem zużycia metali jest zużycie erozyjne, 
takie jak piaskowanie, gdzie istotne stają się cząstki znacznie 
mniejsze niż wymiar luzu (rys. 5). Gdy płyn przepływa przez 
maszynę czy urządzenie, zawieszone w nim cząsteczki gwał-
townie zmieniają kierunek i są ściskane w wąskich otworach, 
gdzie zderzają się z metalowymi powierzchniami. Gdy szybko 
poruszające się cząstki, będące twardsze niż metal, uderzają 
w  powierzchnię, powodują uszkodzenia i  erozję powierzch-
ni. Znaczne zużycie erozyjne może spowodować zatrzymanie 
funkcjonowania systemów, takich jak zawory, które nie mogą 
już zatrzymać przepływu płynu.

Ścieranie uszczelnień jest kolejnym wewnętrznym źró-
dłem zanieczyszczeń (fot. 1). Uszczelnienia są zaprojektowa-
ne tak, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń, 
natomiast dobre uszczelnienia powstrzymują przedostawa-
nie się zanieczyszczeń do systemu. Czasami jednak uszczel-
nienia pozwalają na zanieczyszczenie systemu cząstkami, 
dociskając je do obracających się wałów, co powoduje na-

Rys. 4. Zużycie 
zmęczeniowe. 
Źródło:  
Pall Corp.

Rys. 3. Zużycie ścierne.  Źródło: Pall Corp.

OBCIĄŻENIE

Dynamiczna grubość

filmu płynu (μm)

Skutki zużycia ściernego:
•  zmiany wymiarów
•  nieszczelności
•  mniejsza wydajność
•  zwiększone zużycie

Typowe komponenty narażone na ścieranie:
•  pompy hydrauliczne (przekładniowe,  

łopatkowe, tłokowe)
•  siłowniki hydrauliczne (uszczelki popychaczy,  

uszczelki i łożyska tłoków
•  łożyska ślizgowe

OBCIĄŻENIE OBCIĄŻENIE
Skutki zużycia zmęczeniowego:
•  nieszczelności
•  pogorszenie wykończenia 

powierzchni
•  pęknięcia

Typowe komponenty narażone  
na zmęczenie:
•  łożyska ślizgowe
•  łożyska hydrostatyczne
•  łożyska wałeczkoweCząstka zostaje wgnieciona 

w powierzchnię, co inicjuje pękanie Po N cyklach zmęczeniowych

pęknięcia rozszerzają się i od

powierzchni zostają uwolnione cząstki
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cinanie wałów i uniemożliwienie prawidłowego uszczelnie-
nia systemu. W końcu zanieczyszczenia mogą dostać się do 
środka smarnego lub też środek smarny wycieknie, powodu-
jąc, że system przestanie działać, utraci własności użytkowe 
i  powstanie więcej zanieczyszczeń – generowanych przez 
inne mechanizmy.

Korozja chemiczna spowodowana przedostawaniem się 
wody do systemu jest kolejnym samorodnym źródłem zanie-
czyszczenia. Woda, która w jakikolwiek sposób dostanie się do 
środka smarnego, stanowi jego zanieczyszczenie. Może po-
chodzić z dodanych luzem płynów, kondensacji lub wycieku 
w chłodni czy z  innych źródeł. Woda utlenia części metalo-
we, powodując powstawanie rdzy, zaś małe cząstki rdzy, które 
łuszczą się lub są ścierane, mogą zostać zmiażdżone i podzie-
lone na jeszcze mniejsze cząstki. Cząstki o wielkości luzu me-
chanicznego mogą łatwo powstać w wyniku utleniania metalu 
w innym miejscu systemu.

– Kiedy widać utlenione zęby kół zębatych, to nie o same te 
zęby się martwimy. Cząsteczki rdzy powstające daleko od tych 
kół, nawet na obudowie, mogą przedostać się do środka na sku-
tek luzów w przekładni i spowodować uszkodzenia – powiedział 

Evan Zabawski. – To nie woda jest 
głównym problemem, ale pojawia-
jące się później skutki oddziaływania 
wielu cząstek rdzy, które powstają 
w systemie.

Następnym wewnętrznym źró-
dłem zanieczyszczeń są pozostało-
ści z procesu utleniania (fot. 2). Eks-
ploatowane środki smarne z czasem 
ulegają degradacji. Ta degradacja 
zachodzi szybciej w wyższych tem-
peraturach. Degradujące środki 
smarne tworzą nierozpuszczalne 
chemicznie substancje, które osa-
dzają się w  chłodniejszych strefach 
i  w  miejscach luzów. – Tego osa-
dzania nie da się kontrolować – po-
wiedział Evan Zabawski. – Dopóki 
w systemie znajduje się woda, ciepło 
i metale, dopóty w płynie aktywowa-
ne będzie utlenianie. Zanieczyszcze-
nia działają jak katalizatory, które 
przyspieszają utlenianie, tworząc 

smołę, politury i  lakiery, które stają się lepkie 
i zmniejszają luzy, zwiększając tarcie.

Mieszanie olejów, które nie są ze sobą 
kompatybilne, jest kolejnym źródłem zanie-
czyszczeń wewnętrznych. Kiedy miesza się 
oleje, które nie są przeznaczone do mieszania 
ze sobą, powstają substancje nierozpuszczalne 
w oleju. Nawet jeśli są czyste, niekompatybilne 
ze sobą oleje powodują inne poważne skutki 
uboczne, takie jak oddzielanie się dodatków, 

obniżenie skuteczności smarowania lub powstawanie płynów 
żelujących – w zależności od użytych olejów bazowych. Kiedy 
tak się dzieje, nie tylko następuje utrata własności użytkowych 
płynu, ale i smarowane części nie funkcjonują tak, jak zostały 
zaprojektowane.

Jest kilka powodów, dla których są mieszane takie oleje, 
które nie powinny. Z powodu braku zapasów lub odpowied-
niej ilości właściwego oleju ludzie wlewają taki, jaki mają 
pod ręką. Nie wiedzą też, że mieszanie niekompatybilnych 
olejów powoduje duże problemy. Czasami pojemniki na 
olej nie są prawidłowo oznakowane, a czasami systemy nie 
są oznaczone specyficznymi wymaganiami dotyczącymi 
środków smarnych. Zachęcanie do dokładnego etykieto-
wania i dobrych praktyk szkoleń dla pracowników ułatwia 
upewnienie się, że zostanie dobrany właściwy olej dla danej 
aplikacji.

Źródła zewnętrzne. Zanieczyszczenia pochodzące ze 
źródeł spoza środowiska procesu technologicznego są często 
ignorowane. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zanieczysz-
czenia unoszące się w powietrzu oraz wilgoć i zanieczysz-
czenia spowodowane dodawaniem oleju (fot. 3). Zrobie-
nie zdjęcia z lampą błyskową w ciemnym obszarze fabryki 
umożliwi zobaczenie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu 
i widocznych tylko w świetle błysku. Zanieczyszczenia te są 
powszechne w każdym środowisku i są szkodliwe.

Gdy sprzęt eliminujący przedostawanie się zanieczysz-
czeń nie jest prawidłowo umieszczony – zakrętki nie są wkrę-
cone, kołnierze są celowo usuwane z drogi, pokrywy się nie 
zamykają lub są podparte w pozycji otwartej, brakuje koszy 
przeznaczonych do wyłapywania cząstek lub wycina się otwo-
ry, aby umożliwić inny rodzaj monitorowania – do systemu 
dopuszcza się więcej zanieczyszczeń. W brudnych środowi-
skach, w których opary oleju mogą osadzać się na wierzchu 
zbiorników, zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu przy-
klejają się do niego i gromadzą się na powierzchniach oraz 
mogą wpadać do niezamkniętych otworów. 

Wiele zakładów wykorzystuje właściwy sprzęt do eli-
minacji zanieczyszczeń, ale po dokonaniu kilku prostych 
poprawek mogłoby zapobiec przedostawaniu się wielu za-
nieczyszczeń do swojego sprzętu. Pompy beczkowe zain-
stalowane na beczkach z olejem powinny być uszczelnione. 
Jeśli tak nie jest, to podczas wypompowywania oleju powie-
trze wchodzące do beczki nie będzie filtrowane i zanieczysz-
czenia dostaną się do środka. W magazynach beczek z no-

PRZEWODNIK SMAROWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Rys. 5. Zużycie 
erozyjne. 

Źródło: Pall 
Corp.

Fot. 1. 
Ścieranie 
uszczelnienia. 
Źródło: STLE

Skutki zużycia erozyjnego:
•  wolne reagowanie zaworów
•  zakleszczenie/tarcie spoczynkowe 

szpuli
•  erozja powierzchni
•  przepalenie solenoidu

Typowe komponenty narażone 
na erozję:
•  zawory serwo
•  zawory proporcjonalne
•  kierunkowe zawory sterujące

Cząstki uderzają w powierzchnię lub
krawędź komponentu i na skutek swojej 
energii kinetycznej odrywają materiał
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wym olejem zastosowanie kolanek i kołpaków kątowych 90° 
może znacznie ulepszyć standardowe zawory zasuwowe. 
Można też zamiast wykorzystywać powolne w  działaniu, 
trudne w płukaniu i wyłapujące wiele zanieczyszczeń zawo-
ry zasuwowe, zainstalować zawory działające szybciej, takie 
jak zawory kulowe ćwierćobrotowe, co pozwoli na przepłu-
kanie systemu w  celu upewnienia się przed napełnieniem 
wiadra olejem, że jest on czysty. Analizując zanieczyszczenia 
środków smarnych, należy pomyśleć o tego typu źródłach.

Pomijanie małych kroków, mających na celu zapobie-
ganie zanieczyszczeniom środków smarnych, może uczynić 
dobry sprzęt bezużytecznym. Gdy na nyplach zbiorników są 
zainstalowane odpowietrzniki, ale pokrywy zbiorników nie 
są uszczelnione lub w zbiornikach brakuje uszczelek, to nie 
ma efektu uszczelnienia i  odpowietrzniki nie są skuteczne. 
Zbiorniki, które mają odpowiednio uszczelnione odpowietrz-
niki, ale niewłaściwie uszczelnione pokrywy, nie są skutecz-
ne w  powstrzymywaniu przedostawania się zanieczyszczeń. 
Kiedy zbiornik „oddycha”, powietrze przepływa po linii naj-
mniejszego oporu, czyli przez niewłaściwie uszczelnioną po-
krywę. Tak więc należy podjąć działania, aby upewnić się, że 
powietrze wchodzące i wychodzące ze zbiornika przechodzi 
przez odpowietrznik.

Często w  wielu skrzyniach biegów, wysyłanych przez 
producentów OEM, widzi się odpowietrzniki wypełnione 
wełną mosiężną, która wygląda jak gruba wełna stalowa. 
Chociaż te urządzenia są zaprojektowane tak, aby zatrzy-
mywać cząstki stałe, to blokują tylko duże cząstki i  nie są 
skuteczne w  zabezpieczaniu przed cząstkami unoszącymi 
się w powietrzu. Tak więc nie należy ich traktować jako od-
powiednie do zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń.

Wilgoć jest kolejnym źródłem zanieczyszczeń ze-
wnętrznych. Zanieczyszczenia wilgocią obniżają lepkość, 
zmniejszają skuteczność dodatków do smarów i  sprzyjają 
powstawaniu kwasów. Tak więc zaleca się, aby podczas prze-
chowywania poziome beczki miały otwory czopowe w po-

łożeniach odpowiednio 3:00 i 9:00, aby zmniejszyć ilość za-
nieczyszczeń, które mogą się tworzyć i gromadzić.

Inne zewnętrzne źródła zanieczyszczeń środków smar-
nych pochodzą z otwartych lub brudnych pojemników do 
przenoszenia. Wylewanie oleju z  otwartych pojemników, 
w których widoczne są duże cząstki, zanieczyści system ma-
łymi cząstkami, które również tam zawsze są obecne. Nie 
zostaną one wyłapane przez filtry. Nie jest możliwe, aby po-
zostawić cząsteczki na dnie pojemnika i nalać tylko „czyste-
go oleju”. Pojemniki należy całkowicie wypłukać i szczelnie 
zamknąć przed każdym użyciem. Nie należy dodawać za-
nieczyszczeń nawet przed możliwością użycia płynu.

Wbudowane źródła. Istnieje wiele wbudowanych źró-
deł cząstek zanieczyszczeń, w tym: pozostałości z procesów 
produkcyjnych, resztki piasku odlewniczego przylegające do 
maszyn zbudowanych z  odlewanych części, a  nawet proce-
dury czyszczenia. Popularnymi źródłami są pozostałości po 
spawaniu lub obróbce skrawaniem metali, takie jak: opiłki 
lub wióry, materiały do   piaskowania, cząstki lakieru lub farby.

Materiały konserwujące, dostarczane z  dużymi maszy-
nami czy urządzeniami w celu ochrony przed korozją, są in-
nymi źródłami zanieczyszczeń. 
Muszą one być całkowicie wy-
płukane przed rozpoczęciem 
eksploatacji tych zasobów.

Prace mające na celu usu-
nięcie znanych zanieczyszczeń 
mogą również powodować 
samozanieczyszczenie. Środki 
czyszczące mogą pozostawiać 
pozostałości o  szkodliwym 
działaniu. Włókna szmat, 
pozostałe po wycieraniu po-
wierzchni, również mogą two-
rzyć zanieczyszczenia.

Istnieje wiele źródeł zanie-
czyszczeń środków smarnych 
i  ważne jest, aby zrozumieć, 
jakie są źródła w naszym śro-
dowisku oraz jak najlepiej rozwiązać problem z nimi. Które 
z tych zanieczyszczeń są generowane wewnętrznie? A które 
są generowane lub wciągane z zewnątrz? A które już istniały, 
zanim zaczęliśmy prace?

– Tak długo, jak potrafimy zidentyfikować źródło zanie-
czyszczeń, możemy stworzyć strategię radzenia sobie z nimi 
– powiedział Evan Zabawski.

Debbie Sniderman jest inżynierem i dyrektorem generalnym 
VI Ventures, LLC, inżynieryjnej firmy konsultingowej.

Evan Zabawski, CLS, jest starszym doradcą 
technicznym w TestOil.

�n

Fot. 2. Pozostałość po utlenianiu. Źródło: Honda

Fot. 3. Zanieczyszczenia unoszące się 
w powietrzu. Źródło: „Kurs monitoringu 
warunków otoczenia”, zorganizowany 
przez STLE podczas dorocznego spotkania 
w 2008 r.
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Turbiny, bez względu na to, jakim medium są napędzane oraz na jaką skalę pracują – wielkie 
turbozespoły w elektrowniach i elektrociepłowniach czy pojedyncze urządzenia w zakładach 
przemysłowych – bez wątpienia są urządzeniami, które w fazie budowy i uruchomienia wymagają 
wysokich nakładów inwestycyjnych. Czy rozsądny inwestor, podejmując decyzję o zakupie 
i uruchomieniu turbiny, może sobie pozwolić na niedopatrzenia w kwestii oleju smarowego 
pracującego w układzie? Odpowiedź nasuwa się sama. 

Zadaniem turbiny jest zamiana energii kinematycznej prze-
pływającego medium na energię mechaniczną. Proces ten 
zachodzi na specjalnie ukształtowanych łopatkach przymo-

cowanych do ułożyskowanego wału. Wał i odpowiednio ukształto-
wane łopatki stanowią wirnik turbiny, który oddaje przejętą energię 
do napędzanego urządzenia, najczęściej generatora. Często po-
między wałem a generatorem znajduje się przekładnia redukująca 
obroty wału turbiny do właściwych nastawień.

Turbiny, dzięki swojej wysokiej sprawności i stosunkowo prostej 
konstrukcji, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. 
Energetyka (turbiny cieplne, wiatrowe, wodne), lotnictwo, żegluga, 
przemysł to branże, w których różnego rodzaju turbiny są wykorzy-
stywane.

Warunki i środowisko pracy turbin mogą diametralnie się mię-
dzy sobą różnić. Jedne z najtrudniejszych warunków – wysokie 
temperatury, wysokie ciśnienia, agresywne gazy sprzyjające korozji 
– występują w turbinach cieplnych (parowych, gazowych, kombi-
nowanych). Bezawaryjna praca w takich warunkach wymaga zasto-
sowania nie tylko wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych, ale 
także najwyższej jakości oleju smarowego, spełniającego wymaga-
nia producenta urządzenia. Temperatury na łożyskach wysokowy-
dajnych turbin  gazowych nierzadko osiągają poziom 110 – 120°C 
(gorące punkty na warstwie ślizgowej nawet do 140°C). Zbliżone, 
a nierzadko wyższe, ponad 150°C, temperatury może osiągnąć olej 
smarujący labiryntowe uszczelnienia mechaniczne na styku uszczel-
nienia z pierścieniami ślizgowymi. Co więcej, obecność pary wod-
nej i gazów spalinowych stawiają przed olejem smarowym dodat-
kowe wymagania. 

Nieustanny rozwój urządzeń, ukierunkowany na podnosze-
nie ich sprawności, wpływa na zwiększenie wymagań stawianych 
olejom smarowym stosowanym w turbinach. Od kilkunastu lat 
na rynku olejów turbinowych da się zaobserwować trend popra-
wiania stabilności termooksydacyjnej. Ostatnimi laty szczególną 
i uzasadnioną uwagę zaczęto przywiązywać do stałych produktów 
utleniania, osadów powstających podczas pracy oleju smarowe-
go w układzie turbiny. Wspomniane osady, nagary czy szlamy są 
jednym z głównych zanieczyszczeń mechanicznych (poza ścierem), 
które mogą mieć destrukcyjny wpływ na podzespoły turbiny, a tym 
samym powodować przestoje w eksploatacji oraz skutkować kosz-
townymi remontami. Im wyższe temperatury pracy urządzenia, 
tym wyższe temperatury oleju smarowego, którego podstawowym 
zadaniem, oprócz smarowania węzłów tarcia, jest odbiór ciepła 

i chłodzenie newralgicznych podzespołów turbiny (np. uszczel-
nień).

Obserwowanym obecnie trendem jest stosowanie do produk-
cji olejów turbinowych mineralnych olejów bazowych grup II i III 
wg API. Oleje te, w porównaniu do olejów bazowych I grupy, cha-
rakteryzują się lepszą odpornością na utlenianie, co jest pożądane 
podczas pracy w wysokich temperaturach. Z drugiej strony lepsze 
właściwości termooksydacyjne okupione są niższą zdolnością roz-
puszczania wielkocząsteczkowych produktów utleniania. Osady, 
stałe produkty degradacji oleju, powstają w wyniku aglomeracji 
i polimeryzacji rozpuszczalnych produktów utleniania. Olej turbino-
wy posiada pewną, w dużej mierze zależną od użytego do produk-
cji oleju bazowego, zdolność rozpuszczania produktów utleniania. 
Zdolność ta jest jednak ograniczona. W momencie gdy roztwór 
osadów w oleju staje się nasycony, olej nie jest w stanie rozpuścić 
większej ilości zanieczyszczeń, które zaczynają odkładać się na po-
wierzchni kluczowych podzespołów.

Osady i nagary odkładające się w łożyskach turbiny pogarsza-
ją ich zdolność do przenoszenia obciążeń, dodatkowo ograniczają 
prześwit, wpływając na wzrost ciśnienia i temperatury, co jeszcze 
bardziej przyspiesza proces starzenia. Lepkie zanieczyszczenia osa-
dzające się na zaworach mogą powodować problemy w prawidło-
wej pracy oraz ostatecznie ich uszkodzenie. Ponadto osady odkła-
dające się w chłodnicy pogarszają wymianę ciepła, a osiadające na 

Trendy w olejach turbinowych
ORLEN OIL

FIRMA PREZENTUJE
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filtrach powodują ich szybsze blokowanie, co skutkuje częstszą wy-
mianą. Ważnymi elementami narażonymi na zanieczyszczenie stały-
mi produktami starzenia się oleju  są uszczelnienia, nagary tworzą-
ce się w tych miejscach mogą skutkować wyciekami i wzrostem tar-
cia. Awarie powiązane z tworzeniem się osadów mogą skończyć się 
nieplanowanymi przestojami i remontami, których całkowite koszty 
mogą sięgać nawet kilku milionów złotych.

Mając na uwadze zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastoso-
wanie oleju podatnego na tworzenie osadów, warto przyjrzeć się 
krajowym i międzynarodowym aktom normalizacyjnym oraz specy-
fikacjom producentów turbin pod kątem wymagań jakościowych 
i badań weryfikujących takie skłonności.  Przeglądając popularne 
normy dotyczące olejów stosowanych w turbinach (m.in. ISO 8086, 
DIN 51515) oraz standardy OEM dostrzeżemy, że oleje turbinowe 
muszą spełniać szereg wymagań jakościowych. Oprócz typowych, 
ważnych dla tego typu zastosowania analiz, jak wydzielanie powie-
trza z oleju, deemulgowalność, liczba kwasowa czy odporność na 
pienienie, w większości znajdziemy także testy sprawdzające od-
porność olejów na utlenianie. Typowe, wykonywane od lat anali-
zy to RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test) oraz TOST 
(Turbine Oil Oxidation Stability Test).

 Jak pokazują analizy przeprowadzone przez ORLEN OIL, 
wspomniane metody badawcze często nie odzwierciedlają zacho-
wania oleju w układzie i nie są wystarczające do oceny oleju pod 
kątem tendencji do wydzielania osadów. Wynikiem testu RPVOT 
jest czas zmierzony w minutach do momentu odpowiedniego 
spadku ciśnienia tlenu w komorze ciśnieniowej, w której znajduje 
się próbka badanego oleju. Jak pokazuje doświadczenie, oleje 
posiadające bardzo wysokie wyniki testu RPVOT niekoniecznie 
charakteryzują się niską skłonnością do tworzenia osadów. Analiza 
TOST opiera się przede wszystkim na okresowym pomiarze licz-
by kwasowej oleju umieszczonego w łaźni o temperaturze 95°C, 
w obecności wody oraz katalizatora Cu-Fe. Dodatkowo prób-

ka znajduje się w atmosferze tlenu. Badanie jest czasochłonne, 
w przypadku olejów odpornych na utlenianie może trwać nawet 
ponad 10 000 godzin. Jak pokazują zebrane doświadczenia, bada-
nie nie odzwierciedla w dużej mierze zachowania się oleju w pod-
wyższonych temperaturach, rzędu 150°C.

Warto zauważyć, że obecnie tylko niektóre specyfikacje odno-
szą się wprost do problemu tworzenia się osadów. Badania ukierun-
kowane na weryfikacje tych tendencji znajdziemy w międzynarodo-
wej normie jakościowej ISO 8086 (Wymagania dla olejów smaro-
wych do turbin) oraz w specyfikacjach producentów maszyn MAN 
Turbo TED 10000494596 i Mitsubishi MS04-CL005. Wymienieni pro-
ducenci przywiązują szczególną uwagę do środków smarowych sto-
sowanych w wyprodukowanych przez nich urządzeniach oraz wyda-
ją dopuszczenia tylko dla olejów, których odporność na wydzielanie 
osadów została pozytywnie zweryfikowana podczas wymagających 
testów laboratoryjnych. Spełnienie tych wymagań jest zazwyczaj 
osiągalne dzięki użyciu olejów bazowych grup II i III oraz starannie 
dobranych dodatków funkcyjnych – antyutleniaczy, inhibitorów ko-
rozji, dodatków EP (jeśli olej ma smarować również przekładnię).

Użytkownicy turbin muszą świadomie dokonywać wyboru ole-
ju smarowego. Z pomocą przychodzą im producenci sprzętu, któ-
rzy opracowują specyfikacje i standardy jakości dla środków sma-
rowych oraz wymagają od producenta oleju wykonania pełnych 
badań w celu uzyskania dopuszczenia do stosowania w ich urzą-
dzeniach. Wykonanie szeregu testów i analiz oraz uzyskanie pozy-
tywnych rezultatów finalnie prowadzi do uzyskania aprobaty kon-
kretnego producenta turbin, która jest potwierdzeniem spełnienia 
wymagań zawartych w specyfikacji OEM i gwarantuje bezawaryjną 
pracę turbiny i oprzyrządowania.

Dawid Pykosz, 
 Dział Badań i Rozwoju 

ORLEN OIL
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Smar został po raz pierwszy użyty na osiach rydwa-
nów ponad 3000 lat temu. Obecnie ponad 80% 
łożysk jest smarowanych smarem. Smary litowe 
mydlane, najbardziej rozpowszechnione, zostały 
wprowadzone na początku lat 40. Smary komplek-

sowe litowe, wprowadzone w  latach 60., stają się najbardziej 
rozpowszechnione w Ameryce Północnej. Mydło jest z defi-
nicji solą metaliczną kwasu tłuszczowego. Krajowy Instytut 
Smarów definiuje smar jako „stały lub półstały produkt dys-
persji środka zagęszczającego w  płynnym środku smarnym. 
Dodatki nadające specjalne właściwości mogą być zawarte 
(1)”. Wytwarzanie smaru jest stosunkowo prostym procesem 
czasowo-temperaturowym: metoda wsadowa w jednym garn-
ku. Do smaru mydlanego dodaje się kwasy tłuszczowe; jeżeli 
jest to smar niezmydlany, pozostałe składniki wprowadza się 
do oleju bazowego. Do powszechnie stosowanych kwasów 
należą kwasy tłuszczowe o  dużej masie cząsteczkowej, kwas 
stearynowy i  kwas 12-hydroksystearynowy oraz krótkołań-
cuchowe kwasy kompleksujące, takie jak łój, kwas azelainowy 
i  kwas sebacynowy. Kiedy kwas osiągnie temperaturę (tzn. 
kwas tłuszczowy się rozpuści), dodawana jest metalowa zasa-
da. Proces ten nazywany jest zmydlaniem lub wytwarzaniem 
mydła. Tak więc zasadniczo kwas + zasada = mydło + woda 
(rys. 1). Następnie, ponieważ w środkach smarnych musi być 
bardzo mało wody, cała woda jest usuwana. Po wykonaniu tej 
czynności materiał jest chłodzony i żelowany – jest to punkt, 
w którym mieszanina staje się smarem. Następnie mieszanina 

jest dostosowywana do konsystencji poprzez dodanie oleju 
bazowego (mogą być również dodane dodatki). Może być ko-
nieczne jej ponowne podgrzanie, schłodzenie i testowanie kil-
ka razy, tak aby uzyskać konsystencję, która jest wymagana dla 
danego produktu. Większość ludzi myśli, że smar jest przede 
wszystkim zagęszczaczem, ale w rzeczywistości jest to głównie 
olej. Stężenie mydła w oleju wynosi zazwyczaj 10%–20%. 

Rodzaje zagęszczaczy 
Zagęszczacz definiuje rodzaj smaru. Istnieją trzy lub cztery róż-
ne rodzaje materiałów, które trafiają do zagęszczaczy. W tym 
artykule skupiamy się na zagęszczaczach organicznych, takich 
jak stearynian litu, dodecylosiarczan sodu i mocznik. Istnieją 
proste smary i złożone smary, w zależności od rodzaju użytych 
kwasów tłuszczowych. 
•  Smary proste. Głównym zagęszczaczem stosowanym 

w smarach jest mydło metaliczne. Do metali tych należą: 
lit, aluminium, sód i wapń.

•  Mydła złożone. Smary z kompleksowymi zagęszczaczami 
mydlanymi stają się coraz bardziej popularne ze względu 
na wyższą temperaturę pracy i lepsze zdolności przenosze-
nia obciążeń. Smary kompleksowe są wytwarzane przez 
połączenie mydła metalicznego z czynnikiem kompleksu-
jącym. Najczęściej stosowanym smarem kompleksowym 
jest smar na bazie litu, wytwarzany z  konwencjonalnego 
mydła litowego i małocząsteczkowego kwasu organiczne-
go jako środka kompleksującego.

•  Nie-mydła. Zagęszczacze niezawierające mydła mają sens 
w specjalnych zastosowaniach, takich jak glinka bentonito-
wa do wysokich temperatur, w których smar się nie topi. 

Popularne zagęszczacze obejmują: 
Mydła (stanowiące około 90% wszystkich stosowanych 

smarów) 

Poznaj różne rodzaje smarów i zasady ich stosowania

Właściwości smaru zależą od struktury 
zagęszczacza

Jeanna Van Rensselar, Smart PR Communications

PRZEWODNIK SMAROWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Rys. 1. Proces wytwarzania smaru:  
kwas + zasada = mydło + woda.   Grafika: STLE 
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Wszystkie zagęszczacze samoczynnie 
łączą się w nitkowate struktury 
molekularne, zwane micelami, które 
umożliwiają rozpuszczenie związku, który 
normalnie jest nierozpuszczalny. 
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•  Lit. Ponieważ ługi litowe są bardzo skutecznymi zagęsz-
czaczami, najbardziej rozpowszechnione są smary litowe 
12-hydroksystearynowe. Smary litowe zapewniają dobrą 
smarowność i  mają dużą odporność na ścinanie, odpor-
ność termiczną i  stosunkowo niskie oddzielanie oleju. 
Przeciwutleniacze są dodawane w celu poprawy odporno-
ści na utlenianie (rys. 2). 

•  Wapniowe. Smary te mają lepszą odporność na wodę niż 
smary litowe. Mają również dobrą stabilność na ścinanie. 
Mają jednak niską temperaturę kroplenia, nie mają dobre-
go zakresu temperatur roboczych i  mogą być stosowane 
tylko w warunkach roboczych do 110oC (230oF). 

•  Sód. Smary te oferują wysoką temperaturę pracy, do 175oC 
(347oF), ale są ograniczone do warunków pracy nie wyż-
szych niż 120oC (248oF) z powodu słabej stabilności oksy-
dacyjnej i dużego wycieku oleju. Nie są one również zbyt 
odporne na wodę. Zapewniają jednak dobrą smarowność 
i stabilność ścinania.

•  Aluminium. Mają doskonałą odporność na utlenianie 
i dobrą odporność na wodę. Ale mają niską temperaturę 
kroplenia, wynoszącą tylko 110–115°C (230-239°F). Ich 
użycie jest ograniczone do warunków pracy poniżej 80°C 
(176°F). Kiedy smary te się przegrzewają w łożyskach, po-
wodują gwałtowny wzrost momentu obrotowego. 

Nie-mydła 
•  Mocznik. Zagęszczacz polimocznikowy jest produktem 

reakcji diizocyjanianu z monoaminami i/lub diaminami. 
Do tej klasy zalicza się mocznik, tetramocznik, mocznik-
-uretan i  inne. Proporcje składników decydują o  wła-
ściwościach zagęszczacza. Ponieważ zagęszczacze poli-
mocznikowe nie zawierają pierwiastków metalicznych, są 
bezpopiołowe, a przez to bardziej stabilne oksydacyjnie. 

•  Glinki organofilowe. Zagęszczacze te zawierają minera-
ły bentonit i hektoryt. Minerały te są oczyszczane w celu 
usunięcia materiału niegliniastego – mielone do pożądanej 
wielkości cząstek – i poddawane obróbce chemicznej, aby 
cząstki były bardziej kompatybilne z  organicznymi sub-
stancjami chemicznymi. Zagęszczacze gliniane nie mają 
określonej temperatury topnienia, więc mogą być stosowa-
ne w warunkach wysokiej temperatury. 

•  Inne. Inne smary niezawierające mydła obejmują teflon, 
mikę i żel krzemionkowy. 

•  Sulfonian wapnia. Nie jest to ściśle mydło, ale sól meta-
liczna detergentu kwasu sulfonowego. Smary te mają wy-
soką temperaturę pracy i dobrą odporność na wodę.
 

Micela
Wszystkie zagęszczacze samoczynnie łączą się w  nitkowate 
struktury molekularne, zwane micelami, które umożliwiają 
rozpuszczenie związku, który normalnie jest nierozpuszczal-
ny. Micele tworzą się po dodaniu do wody mydeł i detergen-

tów. Pojedyncza cząsteczka ma silnie polarny początek i nie-
polarny łańcuch węglowodorowy na końcu. Kiedy tego typu 
cząsteczka jest dodawana do wody, niepolarne ogony cząstki 
agregują się w  centrum, tworząc strukturę przypominającą 
kulę (micelę). Agregacja ta jest spowodowana siłami Van der 
Waalsa pomiędzy cząsteczkami (patrz „Siły Van der Waalsa”). 
Ponieważ są one hydrofobowe, polarna głowa cząsteczki skie-
rowana jest na zewnątrz w celu interakcji z cząsteczkami wody 
na zewnątrz miceli, podczas gdy ogon skierowany jest do we-
wnątrz (rys. 3). 

Siły Van Der Waalsa 
Według Wikipedii siły Van der Waalsa są stosunkowo słabymi, 
krótkozasięgowymi siłami przyciągającymi, które działają na 
neutralne atomy i cząsteczki i powstają z powodu polaryzacji 
elektrycznej indukowanej w  każdej z  cząsteczek przez obec-
ność innych cząsteczek. Siły te obejmują przyciąganie i odpy-
chanie pomiędzy atomami, molekułami i powierzchniami, jak 
również inne siły międzycząsteczkowe. Siły te wynikają z przej-
ściowego przesunięcia gęstości elektronów. W miarę jak elek-
trony krążą wokół jądra w  atomie, gęstość elektronów może 
mieć tendencję do przesuwania się bardziej w jedną stronę. To 
generuje przejściowy ładunek (tj. indukowany dipol), do któ-
rego pobliski atom może być przyciągany lub odpychany. Gdy 
odległość międzyatomowa dwóch atomów jest większa niż 0,6 
nm, siła jest tak słaba, że nie można jej zaobserwować. Gdy od-
ległość międzyatomowa jest mniejsza niż 0,4 nm, siła staje się 
odpychająca. Ponieważ smary są środowiskami niepolarnymi, 

Rys. 2. Struktura włókien/miceli zagęszczacza w dwóch mieszankach 
smarów.  Rysunek dzięki uprzejmości: STLE 
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Jednym z podstawowych kryteriów wyboru smaru 
jest jego zdolność do wydzielania oleju – co zależy od 
mikrostruktury zagęszczacza.
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micele te są micelami odwrotnymi lub odwróconymi. Niepo-
larne ogony skierowane są na zewnątrz, a jonowe głowy do we-
wnątrz. Tak więc to właśnie struktury miceli w zagęszczaczach 
pozwalają zagęszczaczowi utrzymać się przy smarze (rys. 4). 

Prawo Darcy'ego i wydzielanie oleju
W 1856 r. Henry Darcy po raz pierwszy zbadał i opublikował 
prace dotyczące przepływu przez ośrodki porowate. Prawo 
Darcy'ego to równanie, które opisuje to zjawisko. Opiera się 

ono na wynikach eksperymentów Darcy'ego dotyczących 
przepływu wody przez złoża piasku. Jest to proste twierdzenie 
matematyczne, które podsumowuje następujące właściwości 
przepływu wody: 
•  Jeśli na danej odległości nie ma gradientu ciśnienia, to nie 

występuje przepływ. 
•  Jeśli istnieje gradient ciśnienia, przepływ następuje od wy-

sokiego do niskiego ciśnienia. 
•  Im większy gradient ciśnienia, tym większa szybkość wy-

pływu. 
•  Szybkość wypływu płynu będzie często różna – przez róż-

ne materiały formacji lub ten sam materiał w innym kie-
runku – nawet jeśli w obu przypadkach występuje ten sam 
gradient ciśnienia (3). 
Prawo Darcy'ego można wykorzystać do zrozumienia 

zjawiska wydzielania oleju – terminu opisującego sposób 
uwalniania smaru z zagęszczacza w celu smarowania. Jednym 

z podstawowych kryteriów wyboru smaru jest jego zdolność 
do wydzielania oleju – co zależy od mikrostruktury zagęsz-
czacza. Istnieje kilka sposobów pomiaru wydzielania oleju. 
W przypadku testu stożkowego smar jest umieszczany w stoż-
ku, gdzie przebywa przez 30 godzin w  temperaturze 100°C 
(212°F), a następnie mierzona jest ilość wyciekającego oleju. 
Logarytm wycieku ze stożka jest funkcją liniową logarytmu 
procentu mydła. 

Starzenie się smaru 
Starzenie się smaru jest ściśle związane ze starzeniem się ole-
jów smarowych z dodatkiem reakcji zagęszczacza. Struktura 
zagęszczacza przyczynia się do starzenia się smarów poprzez 
utlenianie i hydrolizę. Kiedy zagęszczacz utlenia się, grupa hy-
droksylowa może zostać utleniona do ketonu, a następnie do 
grupy kwasowej, co powoduje zerwanie łańcucha. Hydroliza 
zagęszczacza występuje, gdy zagęszczacze mydła hydrolizu-
ją do kwasu tłuszczowego i  zasady metalowej. W  tej reakcji 
tracone są efekty elektrostatyczne, które utrzymują stabilność 
odwróconych miceli. PE

Jeanna Van Rensselar prowadzi własną firmę komunikacyjną/
public relations, Smart PR Communications. 
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Rys. 3. Koncepcja miceli przedstawiająca tworzenie 
się jonowej głowy i niepolarnego ogona. Niepolarne 
ogony łączą się w centrum, tworząc strukturę miceli 
przypominającą kulę.  Grafika: STLE

Rys. 4. Koncepcja odwróconej miceli. Ponieważ smary są środowiskami 
niepolarnymi, micele te są micelami odwrotnymi lub odwróconymi. 
Niepolarne ogony skierowane są na zewnątrz, a jonowe głowy do 
wewnątrz.  Rysunek dzięki uprzejmości: STLE 
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Obecnie większość ludzi uważa buty z podeszwą 
antypoślizgową lub maty antypoślizgowe do 
wanny za coś oczywistego. Ale te podeszwy 
i  maty to produkty, w  których opracowaniu 
podstawową rolę odegrała tribologia. Jej rola 

polega na zapewnieniu prawidłowego działania innych co-
dziennie wykorzystywanych przez nas technologii, takich jak 
układy hamowania w  każdym typie pojazdu, których funk-
cjonowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa. To kolejna nie-
oceniona usługa, którą zawdzięczamy rzadko reklamowanej 
dziedzinie nauki – tribologii. Jeszcze mniej osób zna nazwisko 
Petera Josta, który jest często uważany za jednego z twórców 
dyscypliny tribologii.
Historia tribologii
Tribologia stała się powszechnie znana i  wykorzystywana 
dopiero w latach 60. XX wieku po opublikowaniu w Wielkiej 
Brytanii przełomowego raportu Josta (the Jost Report). Ten de-
biutancki raport na temat tribologii opublikował Hans Peter 
Jost, brytyjski inżynier mechanik, który stał się potem znany 
jako twórca tribologii. Raport Josta ujawnił, że zjawisko tarcia 
i proces korozji powodują ogromne straty finansowe. Jednak 
historia wiedzy na temat tych czynników jest praktycznie tak 
długa, jak historia ludzkości. Starożytni już w  czasach pale-
olitu rozumieli potrzebę kontrolowania sił tarcia. Starożytni 
Egipcjanie zmniejszali je, używając kół i smarów w łożyskach 
rydwanów oraz w urządzeniach transportujących ciężkie ma-
teriały, potrzebne do budowy piramid.

Hans Peter Jost odszedł 7 czerwca 2016 roku w wieku 95 
lat, po latach świetnej kariery. Uczył się w technikum w Li-
verpoolu (Liverpool Technical College) i  studiował na poli-
technice w  Manchesterze (wówczas Manchester College of 
Technology). Karierę zawodową rozpoczął jako praktykant 
w zakładach Associated Metal Works w Glasgow. Już w wieku 
29 lat był dyrektorem generalnym Trier Brothers, międzyna-
rodowej firmy zajmującej się środkami smarnymi, a następ-
nie pełnił funkcję dyrektora i  prezesa kilku firm technolo-
gicznych oraz inżynierskich. Zasiadał także w  kilku radach 
firm przemysłowych i  aż do śmierci był przewodniczącym 
Międzynarodowej Rady Tribologii (International Tribology 
Council – ITC) oraz dożywotnim członkiem rady brytyjskiej 
Komisji Parlamentarnej i  Naukowej. Był także honorowym 

stypendystą brytyjskich organizacji: IET (Institution of Engi-
neering and Technology, Instytucja Inżynierii i Technologii), 
IMechE (Institution of Mechanical Engineers, Stowarzyszenie 
Inżynierów Mechaników) oraz Instytutu Materiałów (Institu-
te of Materials).

W 1969 r. został mianowany Komandorem Orderu Impe-
rium Brytyjskiego (CBE), a także został odznaczony przez gło-
wy państw Francji, Niemiec, Polski, Austrii i Japonii. W 1992 
r. został pierwszym honorowym członkiem zagranicznym 
Rosyjskiej Akademii Inżynierii. Posiadał 2 tytuły profesora 
honorowego i  11 doktora honoris causa, w  tym w  styczniu 
2000 r. uzyskał pierwszy milenijny doktorat honoris causa. 
Nawet w 2009 r., będąc już w słusznym wieku, kiedy większość 
ludzi zadowoliłaby się spoczęciem na laurach, profesor Jost 
nadal pracował. Był pionierem w branży tribologii i spoglądał 
w  przyszłość, kiedy wspólnie z  innymi wprowadzał zasady 
Zielonej Tribologii, wytyczając drogę dla pierwszego Świato-
wego Kongresu Zielonej Tribologii. Niedługo przed śmiercią 
został wybrany honorowym członkiem Królewskiej Akademii 
Inżynierii (Royal Academy of Engineering).

Problemy powstające w fazie 
projektowania
Przełomowy raport Hansa Petera Josta, który powstał na 
zlecenie brytyjskiego rządu, po raz pierwszy rzucił światło 
na fakt, że problemy ze smarowaniem w inżynierii są przede 
wszystkim problemami powstającymi w fazie projektowania. 
Ich rozwiązania, jak sugerował Jost, wymagały posiadania róż-
norodnych umiejętności z  dyscyplin naukowych innych niż 
mechanika, w  tym chemii i  materiałoznawstwa, mechaniki 
ciał stałych oraz fizyki. Jost i  jego zespół obliczyli, że można 
uniknąć ogromnych strat finansowych dzięki zmniejszeniu 
liczby awarii powodujących straty produkcji, zmniejszeniu 
zużycia energii, obniżeniu kosztów konserwacji maszyn oraz 
wydłużeniu ich czasu eksploatacji. W  odpowiedzi na raport 
Josta w Wielkiej Brytanii powstało kilka krajowych ośrodków 
tribologicznych, chociaż początkowo to głównie konkurujące 
ze sobą brytyjskie firmy zajęły się tym tematem bezpośrednio 
po opublikowaniu raportu.

Co prawda tribologia jest stosunkowo nową nauką, jed-
nak paradoksalnie Hans Peter Jost swoimi pracami spłacił 

Wkład naukowy tego wielkiego specjalisty tribologa nigdy nie zostanie zapomniany.

Hołd dla ojca tribologii – profesora 
Hansa Petera Josta

Dr Raj Shah, Shana Braff, Koehler Instrument Co.
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dług tym geniuszom nauki, którzy utoro-
wali mu drogę, i potwierdził, że stojące za 
tribologią koncepcje istniały od wieków.

Tribologia przeszła długą drogę, 
odkąd została odkryta tysiące lat temu 
w okresie paleolitu, kiedy to ze zwierzę-
cego poroża zbudowano elementarne 
łożysko. Innowacja Prometeusza została 
wykorzystana jako narzędzie do roznie-
cania ognia wyłącznie poprzez tarcie. 
Ponieważ wynalezione w Babilonii koło 
garncarskie oraz składające się z  trzech 
części koło tarczowe, używane w rydwa-
nach w  Mezopotamii, powstały odpo-
wiednio w 3500 r. p.n.e. i 2800 r. p.n.e., 
taki postęp tribologiczny był niezbędny, 
aby zapewnić ludzkości przetrwanie – od tamtych czasów do 
dnia dzisiejszego i dalej.

To Leonardo da Vinci stwierdził, że tarcie jest proporcjo-
nalne do obciążenia i niezależne od powierzchni poruszanego 
przedmiotu. W  tym przełomowym momencie zaczęto trak-
tować tę słabo rozwiniętą wersję tribologii jako pełnoprawną 
naukę. W 1687 r. Sir Isaac Newton dodał do niej swój wkład, 
badając właściwości płynu, które wpływają na tarcie w proce-
sie smarowania, zaś w 1699 r. Guillaume Amontons wyjaśnił 
dwie hipotezy Leonardo da Vinci, podnosząc je do rangi nie-
podważalnych praw.

Na koniec, w 1780 r., powstało ostatnie z trzech klasycz-
nych praw tarcia. Charles Coulomb na podstawie swoich ba-
dań przedstawił teorię, że siła tarcia jest niezależna od pręd-
kości poślizgu. Natomiast w  czasach nam bliższych badania 
naukowe nad tarciem i smarowaniem przeprowadzili pod ko-
niec lat 30. XX wieku F.P. Bowden i David Tabor, którzy nadali 
tej dyscyplinie nauki przydomek „trójfazowa”. Być może nie 
jest zaskoczeniem, że to szczególne połączenie słów nigdy się 
nie przyjęło, torując drogę profesorowi Jostowi do stworzenia 
oficjalnej nazwy tej nauki: tribologia.

W tribologii chodzi o nazwę
Tribologia jest terminem bardziej trafnym niż trybofizyka, ze 
względu na interdyscyplinarny charakter tej nauki, będącej 
połączeniem chemii, fizyki, materiałoznawstwa, mechani-
ki oraz coraz częściej biologii. Jednak tym, co naprawdę po-
mogło tribologii zaznaczyć swoją obecność w świecie nauki, 
było zmniejszenie strat ekonomicznych, które raport Josta 
przypisał kosztom zużycia materiałów. Od tego czasu korzyści 
finansowe wynikające ze stosowania tribologii zainspirowały 
wiele badań. Chociaż można by osiągnąć ogromne oszczęd-
ności dzięki wydajniejszym praktykom tribologicznym, to 
biorąc pod uwagę samo zużycie opon, butów i ubrań, które 

z łatwością generuje koszty rzędu miliar-
dów dolarów, korzyści płynące z lepszych 
procedur tribologicznych znacznie prze-
wyższają zyski finansowe. Pełniąc podsta-
wową rolę w  ulepszaniu łożysk silników 
samochodowych i  samolotowych, co 
prowadzi do tego, że ich awarie są prak-
tycznie niemożliwe, tribologia wkracza 
na obszar ratowania życia ludzkiego. To 

oczywiście tylko jeden z przykładów.
W niemal każdej dziedzinie, jaką można sobie wyobrazić, 

postępy tribologiczne są synonimem innowacji technologicz-
nych. Na przykład duża część energii wytwarzanej na świecie 
jest zużywana na skutek tarcia zewnętrznego i  zużycia ma-
teriałów, z czego wynika, że   skuteczniejsze rozwiązania pro-
blemów tribologicznych mogą prowadzić do większej efek-
tywności energetycznej, a zatem do czystszego i zdrowszego 
środowiska.

W miarę upływu czasu tribologia nadal będzie miała nie-
ocenione znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
i  efektywności energetycznej w  różnorodnych zastosowa-
niach w życiu codziennym. Tak więc następnym razem, gdy 
wychodzimy na wieczorny spacer, naciskamy pedał hamulca 
w  samochodzie lub wykonujemy dowolną z  niezliczonych 
codziennych czynności, w  których wymagane jest tarcie, 
poświęćmy chwilę, aby w  duchu podziękować tej nieznanej 
dziedzinie – tribologii. Będącej „niepiszczącym kołem” świata 
nauki, które dba o to, by wszystko działało płynnie. Oraz jej 
skromnemu przybranemu ojcu, który przygarnął tę bezimien-
ną, osieroconą naukę i dał jej odpowiednie miejsce w anna-
łach naukowych innowacji.

Dr Raj Shah jest dyrektorem ds. sprzedaży, marketingu i usług 
technicznych w firmie Koehler Instrument Co. Pracuje w jej 

zakładach produkcyjnych/centrali firmy w Nowym Jorku. Dr 
Shah jest obecnie członkiem Rady Dyrektorów Stowarzyszenia 

Tribologów oraz Inżynierów Smarowania (Society of Tribologi-
sts and Lubrication Engineers).

Shana Braff jest specjalistką ds. obsługi klienta w firmie Koehler 
Instrument Co. w Holtsville w stanie Nowy Jork.

� n

Profesor Hans Peter Jost. 
Źródło: Stowarzyszenie Tribologów 
oraz Inżynierów Smarowania
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Firma CompAir ogłosiła wprowadzenie na ry-
nek nowej oferty swoich sprężarek FourCo-
re o mocy 160, 200 oraz 250 kW, łączących 
najlepszą w swojej klasie wydajność spręża-
nia powietrza z niewielkimi rozmiarami oraz 
zrównoważoną konstrukcją, co jest niewąt-
pliwym atutem dla firm dbających o środo-
wisko.

Urządzenia FourCore oferują komplet-
ną funkcjonalność sprężarki dwustopniowej, 
ale zajmują powierzchnię sprężarki jedno-
stopniowej. Dzięki temu firmy, które do tej 
pory nie dysponowały wystarczającą ilością 
wolnego miejsca w swoich obiektach, mają 
szansę skorzystać z możliwości technologii 
sprężania dwustopniowego. W porównaniu 
z poprzednimi modelami sprężarek jedno-
stopniowych firmy CompAir, w tym zakresie 
wielkości nowe modele są nawet o 8% wy-
dajniejsze, dzięki czemu stanowią dla poten-
cjalnych klientów najatrakcyjniejsze w swojej 
klasie rozwiązanie ze smarowaniem olejem.

Najważniejszym elementem tych najnow-
szych modeli jest nowo opracowany przez 
firmę CompAir moduł sprężający GD10-DS, 
od którego wywodzi się nazwa „FourCore”. 
Ten kompaktowy moduł sprężania dwustop-
niowego jest wyposażony w cztery przekład-
nie zamiast trzech, aby zapewnić elastyczną 
regulację prędkości wirnika zarówno przy 
niskim, jak i wysokim ciśnieniu, a także możli-
wie najlepszą wydajność przy różnych warto-
ściach ciśnienia wylotowego i prędkościach 
wału. Nowy moduł sprężający GD10-DS jest 
częściowo zintegrowany – zawiera filtr oleju, 
zawory zwrotne i temperaturowe oraz sys-
tem dystrybucji. Skutkuje to mniejszą liczbą 
połączeń i przewodów, minimalizuje prawdo-
podobieństwo wycieków oraz ułatwia serwi-
sowanie. 

Dzięki modułom sprężającym zaprojek-
towanym i wyprodukowanym w ośrodku 
badawczo-rozwojowym Centre of Excellence 
firmy CompAir w Simmern (Niemcy) właści-

ciele firm i operatorzy urządzeń mogą mieć 
całkowitą pewność, że nowe sprężarki speł-
niają najwyższe standardy jakości, z których 
słynie marka.

Nowa oferta produktów FourCore zosta-
ła zaprojektowana również z myślą o ograni-
czeniu ilości odpadów i bardziej zrównowa-
żonym rozwoju w całym cyklu życia produktu. 
Nowe sprężarki były opracowywane pod ką-
tem zminimalizowania liczby części i materia-
łów, co udało się osiągnąć dzięki najnowszym 
rozwiązaniom konstrukcyjnym i innowacjom 
produktowym. 

Przyniosło to korzyści w postaci rozwią-
zania, które nie tylko działa wydajniej niż al-
ternatywne technologie sprężarek, ale także 
zostało stworzone w oparciu o zasady zrów-
noważonego rozwoju od samego początku 
cyklu życia produktu. Analizując na przykład 
emisję dwutlenku węgla, zmniejszoną w po-
równaniu z tradycyjnymi sprężarkami, nowy 

model o mocy 160 kW, pracujący przez 8000 
godzin rocznie może zmniejszyć równoważną 
emisję gazów cieplarnianych o ilość genero-
waną przez 32 samochody osobowe w ciągu 
roku lub jeden samochód osobowy przejeż-
dżający prawie 600 tys. kilometrów. Jest to 
ilość dwutlenku węgla, do przetworzenia 
której potrzeba około 73 ha lasu.

Imponujące są również walory środowi-
skowe tej oferty. W porównaniu z konwen-
cjonalnymi sprężarkami dwustopniowymi 
nowy model o mocy 200 kW zużywa o 22% 
mniej materiałów i pozwala zmniejszyć ilość 
odpadów nawet o 19%.

Biorąc pod uwagę przewidywany okres 
zwrotu w wymiarze od zaledwie roku do 
dwóch lat oraz uwzględniając znaczne 
oszczędności energii, możliwe dzięki ofercie 
urządzeń FourCore firmy CompAir, klienci 
mogą być pewni, że w zakresie sprężonego 
powietrza inwestują w rozwiązanie, które 

 COMPAIR 

Nowa oferta produktów FourCore firmy CompAir  
łączy wydajność sprężarek dwustopniowych z gabarytami 
sprężarek jednostopniowych
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 SECO TOOLS 

Zoptymalizowane, monolityczne 
frezy walcowo-czołowe – zwiększona 
stabilność i dłuższa żywotność narzędzia
W ramach polityki nieustannego dosko-
nalenia, jak również w celu dostarczania 
najbardziej ekonomicznych rozwiązań na-
rzędziowych, firma Seco Tools ogłosiła 
wprowadzenie nowej rodziny elastycznych 
i bardzo wydajnych frezów walcowo-czoło-
wych z serii Jabro® JSE510. Te monolityczne 
frezy zostały przeprojektowane pod kątem 
sztywności, kontroli wióra i trwałości w celu 
zapewnienia najniższych możliwych kosztów 
w przeliczeniu na metr obróbki stali, stali nie-
rdzewnej, żeliwa, tytanu i niektórych mate-
riałów aluminiowych, a także wyjątkową nie-
zawodność w szerokim zakresie zastosowań.

Nowa konstrukcja łączy w sobie 
niezawodność i niezrównaną 
wszechstronność
Nowa, bazująca na poprzedniej wersji, zop-
tymalizowana konstrukcja JSE510 zapewnia 
niezrównaną wszechstronność. Nowa seria 
opracowana została z myślą o inżynierach, 
podwykonawcach i warsztatach, jak również 
o branży lotniczej, medycznej i motoryzacyj-
nej. Konstrukcja została przeprojektowana 
tak, aby sprostać trudnym warunkom ob-
róbki w zastosowaniach frezarskich i cha-
rakteryzuje się wszechstronnym gatunkiem 
węglików, zaawansowanymi powłokami po-
lerowanymi SIRA oraz wytrzymałymi, ostrymi 
krawędziami skrawającymi. Zmienny skok 
tłumiący drgania oraz optymalizowany kąt 
natarcia jeszcze bardziej wydłużają żywot-
ność narzędzia.

Monolityczne frezy walcowo-czołowe za-
pewniają wydajność w mniej stabilnych wa-
runkach obróbki i wszędzie tam, gdzie pro-
blematyczne jest równoważenie zdolności 
produkcyjnej i żywotności narzędzia w spo-
sób opłacalny. Uniwersalność frezów z serii 
JSE510 czyni z nich rozwiązania szczególnie 
przydatne dla warsztatów borykających się 
ze zwiększonymi kosztami wymaganych na-
rzędzi ze względu na większą różnorodność 
zastosowań i materiałów. Zwiększony zakres 
zastosowań nowej serii umożliwi tym warsz-
tatom ograniczenie ilości narzędzi, nie wpły-

wając przy tym na ich zdolność do maksyma-
lizacji wydajności produkcyjnej.

Wiele narzędzi, geometrii 
i długości
Rodzina Jabro® JSE510 obejmuje 216 na-
rzędzi dostępnych w czterech różnych geo-
metriach, z dwoma wariantami długości 
w wersjach z trzema lub czterema ostrza-
mi – normalnym (LV2) i długim (LV3). Frez 
JSE512 z dwoma ostrzami z łatwością radzi 
sobie z dużymi wiórami, powstającymi przy 
interpolacji śrubowej lub podczas wiercenia 
z wycofywaniem, wykonywania wpustów 
i rowkowania. Frez JSE513 z trzema ostrzami 
zapewnia wszechstronne parametry obróbki 
podczas zagłębiania po kącie, pełnego row-
kowania i frezowania bocznego. Frez JSE514 
z czterema ostrzami nadaje się doskonale do 
zoptymalizowanego frezowania bocznego 
i rowkowania oraz frezowania dynamiczne-
go. Kulista geometria frezu JSB512 zapew-
nia elastyczność konieczną przy obróbce 
wykończeniowej oraz innych zastosowaniach 
wymagających frezów kulistych.

Dodatkowe informacje na temat funkcji 
i wydajności nowych frezów z serii Jabro® 
JSE510 można uzyskać na stronie produkto-
wej monolitycznych frezów walcowo-czoło-
wych firmy Seco.

n

będzie miało bardzo korzystny wpływ na ich 
zyski.

Aby zapewnić jeszcze większą efektyw-
ność energetyczną, w nowych modelach jest 
opcjonalnie oferowany zintegrowany odzysk 
ciepła. Dzięki recyklingowi wytworzonego 
przez sprężarkę ciepła, które w innym przy-
padku zostałoby utracone do atmosfery, 
firmy mogą wykorzystać tę energię do pod-
grzewania wody, ogrzewania pomieszczeń 
lub zastosowań procesowych w innych ob-
szarach instalacji. 

Sprężarki są dostępne w wersjach chło-
dzonych powietrzem lub wodą oraz o zmien-
nej lub stałej prędkości, a ponadto są objęte 
gwarancją CompAir Assure. Gwarancja ta 
jest udzielana na okres dziesięciu lat (lub 44 
tys. roboczogodzin) na moduł sprężający 
oraz sześciu lat na zespół sprężarki. Standar-
dowo oferowany jest również wydajny, ener-
gooszczędny silnik elektryczny IE4.

Dora Artemiadi, Product Manager w fir-
mie CompAir, mówi: – Naszą najnowszą gamę 
produktów FourCore opracowaliśmy jako naj-
wyższej jakości rozwiązanie w zakresie sprę-
żonego powietrza, idealnie nadające się dla 
klientów wykorzystujących duże ilości energii, 
takich jak firmy z branży produkcyjnej i moto-
ryzacyjnej. Nowy moduł sprężający GD10-DS 
ma kluczowe znaczenie w tym rozwiązaniu, 
ponieważ umożliwił nam stworzenie sprężar-
ki zapewniającej wydajność urządzenia dwu-
stopniowego, która ma gabaryty urządzenia 
jednostopniowego. W sytuacji, gdy dostępna 
przestrzeń jest ograniczona, ten rodzaj inno-
wacji może mieć ogromny wpływ na zużycie 
energii, znacząco obniżając koszty.

Dbamy o naszych klientów, dlatego pod 
jedną marką oferujemy największą gamę 
produktów do uzdatniania powietrza. Fir-
my mogą mieć pewność, że system z naszej 
oferty FourCore będzie stanowić bezkonku-
rencyjne rozwiązanie w zakresie sprężonego 
powietrza�

Więcej informacji o nowych sprężarkach  
FourCore o mocy 160, 200 oraz 250 kW 

można znaleźć na stronie  
https://www.compair.com/pl-pl/rotary-

-screw-air-compressors/160-250kw
n

https://www.compair.com/pl-pl/rotary-screw-air-compressors/160-250kw
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Rozpraszający ładunki elektrostatyczne try-
bopolimer iglidur AX500 to bezobsługo-
we rozwiązanie odpowiednie do kontaktu 
z żywnością.

W punktach łożyskowania, w przemy-
śle spożywczym i opakowaniowym, tem-
peratury oraz prędkości są często wysokie. 
Zapewnienie niezawodnego działania me-
chanizmów wymaga wytrzymałych łożysk śli-
zgowych, które muszą radzić sobie z tarciem 
i ciepłem. Kolejnym wyzwaniem są ładunki 
elektrostatyczne. Firma igus, specjalista 
w dziedzinie motion plastics, oferuje teraz 
iglidur AX500 – nowy, odporny na zużycie 
materiał do zastosowań w wysokich tempe-
raturach, który ma również właściwości ESD, 
czyli przewodzi prąd elektryczny, a zatem 
ma zdolność do odprowadzania nagroma-
dzonego ładunku elektrostatycznego.

W jaki sposób dziesięć gramów żelek 
trafia do małej torebki? Dzięki systemom 
dozowania wyposażonym w bardzo czułe 
mechanizmy. Takie mechanizmy błyskawicz-
nie wypełniają tysiące paczek. Elementy 

transportujące następnie przenoszą słody-
cze do pudełka. Przy tak wysokich pręd-
kościach wszystkie mechanizmy pakujące, 
a zwłaszcza ich łożyska, ulegają zużyciu. 
Łożyska ślizgowe wykonane z nowego, 
wysokowydajnego polimeru iglidur AX500 
sprawiają, że punkty łożyskowe są bezob-
sługowe i trwałe. Nowy materiał rozprasza 
ładunki elektrostatyczne, dzięki czemu fo-
liowe opakowania nie sklejają się ze sobą. 
W bardzo zapylonych środowiskach, na 
przykład przy przetwarzaniu mąki, iskry 
mogą również prowadzić do wybuchów. 
Iskry te mogą nawet przybierać postać łu-
ków elektrycznych, które pojawiają się, gdy 
ruchome części maszyny nie mają właściwo-
ści odprowadzających nagromadzony ładu-
nek do uziemienia.

Bezpieczne, odporne na zużycie 
łożyska do wysokich temperatur
iglidur AX500 jest również specjalnie przy-
stosowany do pracy w wysokich tempe-
raturach, co pozwala na zastosowanie go 

w aplikacjach takich jak czyszczenie butelek 
i piekarników. Dobra odporność chemiczna 
oznacza, że agresywne środki czyszczące 
nie uszkodzą łożyska. Nie ma też żadnego 
problemu, jeśli iglidur AX500 ma kontakt 
z żywnością, ponieważ zoptymalizowany 
trybologicznie polimer ze zintegrowanymi 
smarami stałymi nie wymaga dodatkowego, 
zewnętrznego smarowania. Materiał jest 
również zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 
10/2011. Łożyska ślizgowe iglidur AX500 są 
nie tylko bezobsługowe, w przeciwieństwie 
do łożysk ze stali nierdzewnej, ale także 
mają mniejszą masę i generują niższe koszty.

Na stanowisku testowym
iglidur AX500 osiąga znacznie lepsze wyniki 
w zakresie zużycia niż, dostępny już od dłu-
giego czasu, materiał iglidur A500 do zasto-
sowań spożywczych. Zużycie iglidur A500 
i iglidur AX500 zostało przetestowane pod-
czas testu obrotowego na wałach ze stali 
nierdzewnej, w wewnętrznym laboratorium 
igus o powierzchni 3800 metrów kwadra-
towych, w Kolonii. Nowy materiał osiągnął 
współczynnik zużycia do trzech razy lepszy 
od poprzednika.

Formowe wtryskowo części 
specjalne dostarczone w kilka dni
Firma igus oferuje na tę chwilę nowy mate-
riał w standardowych wymiarach (średnice 
6-20 mm), z kołnierzem lub bez. W przy-
padku specjalnych wymiarów, które wyma-
gają szybkiej realizacji, dla użytkowników 
dostępna jest również usługa FastLine. Roz-
szerzenie własnej produkcji narzędzi pozwa-
la firmie igus na wytwarzanie i dostarczanie 
polimerowych łożysk ślizgowych iglidur 
o specjalnych wymiarach, po niskich cenach 
– w ciągu kilku dni.

n

 IGUS 

Niezawodne łożyska do wysokich temperatur  
– nowy materiał igus dla branży spożywczej
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iglidur AX500 to nowy, odporny na zużycie 
materiał dla branży spożywczej, który 
posiada właściwości rozpraszające ładunki 
elektrostatyczne i może być stosowany 
w wysokich temperaturach.  Źródło: igus
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OD PODSTAW
FELIETON

Blisko 30 lat temu zaczęto w Polsce wprowadzać bardziej 
zaawansowane systemy nadzoru stanu technicznego ma-
szyn w obszarach O&G oraz energetyki. To zaawansowa-
nie sprowadzało się do (i) stosowania bardziej kompletne-
go (odpowiadającego światowym standardom w zakresie 

wymagań co do minimum) zestawu wykorzystywanych czujników 
wraz z systemem monitorowania i zabezpieczeń oraz (ii) wykorzysty-
wania równolegle do sprzętowych systemów nadzoru stanu technicz-
nego także systemów akwizycji danych diagnostycznych. Te ostatnie 
w wersji najprostszej realizowały wyłącznie funkcjonalność akwizycji 
symptomów stanu technicznego, w wersji nieco bardziej rozwiniętej 
umożliwiały dodatkowo rejestrację wybranych zmiennych proceso-
wych, najlepiej takich, na które były wrażliwe symptomy, a w wersji 
najbardziej zaawansowanej wspomagały również proces konwersji 
zgromadzonych danych w informacje użyteczne dla służb UR. W tym 
ostatnim przypadku system akwizycji danych musiał dysponować 
rozszerzeniem w postaci systemu ekspertowego, realizującego funk-
cjonalność wnioskowania diagnostycznego.

W  tamtych latach systemy były wdrażane bezpośrednio przez 
przedsiębiorstwa i  procesowi temu towarzyszyło dość gruntowne 
szkolenie kadry. Szkolenia na ogół były uwzględniane w harmonogra-
mie wdrożenia, a poziom umiejętności osiągnięty przez zespoły dia-
gnostyczne w różnych przedsiębiorstwach był bardzo zróżnicowany. 
W znacznym stopniu był on konsekwencją kierunkowego wykształce-
nia osób zajmujących się diagnostyką oraz długością i intensywnością 
wcześniejszej praktyki. Najlepsze wyniki uzyskiwali specjaliści z wy-
kształceniem mechanicznym, któremu towarzyszyła dobra znajomość 
i zrozumienie dynamiki maszyn. Natomiast zdarzało się, że w niektó-
rych przedsiębiorstwach za diagnostykę zabierali się także automatycy 
będący pasjonatami diagnostyki.

W  zdecydowanej większości przypadków efekt dokonanych 
wdrożeń był bardzo pozytywnie oceniany przez ówczesną kadrę za-
rządzającą. Poziom UR w przedsiębiorstwach, które zaczęły stosować 
bardziej zaawansowane systemy wspomagające UR, podniósł się, 
czego ewidentnym dowodem była mniejsza liczba poważnych proble-
mów eksploatacyjnych.

Służby diagnostyczne, wcześniej znajdujące się w głównych struk-
turach organizacyjnych przedsiębiorstwa, w  niektórych obszarach 
produkcji zostały z nich wydzielone. Tak się np. stało w przypadku 
większości przedsiębiorstw z obszaru O&G. W obszarze tym wydzie-
lano spółki córki dedykowane tematyce automatyki oraz remontom 
mechanicznym i w ramach reorganizacji włączano zakładowe komór-
ki diagnostyczne w skład którejś z wymienionych.

Minęła dekada. Wzorem krajów bardziej rozwiniętych (gdzie 
funkcjonują koncerny) zaczęła się kolejna faza reorganizacji kra-
jowych przedsiębiorstw i  zaczęto proces integracji prowadzący do 
tworzenia (najczęściej) krajowych koncernów – zwanych bardziej 
swojsko grupami. Takie powstały m.in. w obszarze O&G, energetyki 
i cukrownictwa. Przyszła nowa generacja kadry zarządzającej. Proce-
sowi realizowanej integracji nie towarzyszyły jednak pożądane zmia-

ny strukturalne. O  ile w  koncernach zachodnich diagnostyka była 
bardzo szybko przenoszona z poziomu przedsiębiorstwa na poziom 
koncernowy, i  ta koncernowa grupa diagnostyczna odpowiadała za 
diagnostykę urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych we wszyst-
kich przedsiębiorstwach grupy, o tyle żadna krajowa grupa do dziś nie 
doszła do takiego poziomu zorganizowania. Komórka diagnostycz-
na, działająca z poziomu wyższego niż pojedyncze przedsiębiorstwo, 
funkcjonuje tylko w  jednej grupie energetycznej. Wyższego, ale nie 
jest to jeszcze poziom koncernowy, bowiem komórka ta działa na 
rzecz jednej gałęzi grupy.

Powyżej wspomniałem o zmianie kadry zarządzającej. Nie w każ-
dej sytuacji nowa kadra prezentuje dobrą świadomość najlepszych 
praktyk na kierunku UR oraz jest świadoma ewolucji technologicznej 
oraz towarzyszącej jej ewolucji światowych standardów generowa-
nych na okoliczność tych najlepszych praktyk. W przypadku niektó-
rych stanowisk zmiany personalne są na tyle częste, że nominatowi 
brakuje czasu na wyrobienie sobie dobrego poglądu, w  jaki sposób 
ulepszać UR. 

Zadania zespołu diagnostyki nie ograniczają się wyłącznie do 
samego diagnozowania. W  przypadku koncernów pracownicy tych 
zespołów odpowiadają również za generowanie koncernowych stan-
dardów na rzecz monitorowania i  zabezpieczenia maszyn różnej 
krytyczności, a  także uczestniczą w  krytycznych punktach procesu 
inwestycyjnego: (i) generowanie „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia” w zakresie rozdziału dotyczącego wymagań dla syste-
mów nadzoru, (ii) sprawdzanie poprawności dostaw, (iii) dokonywa-
nie odbiorów maszyn zarówno z punktu widzenia poprawności zaim-
plementowania systemów nadzoru, jak i  poprawności ich działania 
dynamicznego, (iv) przygotowanie procesów retrofitów systemów 
nadzoru instalowanych w  przeszłości. Wszak to, co było dobre ileś 
lat temu, nie musi być już tak dobre współcześnie. Przykładem mogą 
być drganiowe standardy ISO. W przeszłości funkcjonowały niezależ-
ne standardy ISO dla drgań sejsmicznych (ISO 10816) oraz dla drgań 
względnych wirników (ISO 7919). Od kilku już lat dla niektórych 
maszyn funkcjonują nowsze standardy ISO z serii 20816. Natomiast 
znane są przypadki rozpoczętych w kraju procesów inwestycyjnych, 
w  których specjaliści inwestora odpowiedzialni za generowanie 
SIWZ-ów, jeszcze kilka lat później odwoływali się do zdezaktualizo-
wanych już standardów ISO.

Na ogół najpierw trzeba posiąść wiedzę, a potem można myśleć 
o  zdobyciu umiejętności. Trudno marzyć o  wdrażaniu możliwości, 
które niesie z sobą UR 4.0, gdy nie dysponuje się dobrą wizją zmian 
na lepsze, którą by się chciało realizować. A jeśli już jakiś cel zostaje 
wytyczony, to dobrze być także świadomym dróg, którymi można go 
osiągać. Bez diagnostyki trudno jest myśleć o predykcyjnym, a  tym 
bardziej preskryptywnym UR. 

Ryszard Nowicki – niezależny ekspert  
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów nadzoru  

i diagnostyki stanu technicznego majątku produkcyjnego.
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INSTRUMENTY
Detekcja wycieków
Monitorowanie stanu łożysk
Smarowanie łożysk
Odwadniaczy parowych i zaworów
Inspekcja urządzeń elektrycznych

SZKOLENIA
Szkolenia certyfikujące – CAT I / CAT II
Szkolenie wdrażające technologię
Szkolenia pod kątem danego zastosowania

WSPARCIE TECHNICZNE
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie bez licencji
Kursy Online
Bezpłatny dostęp do naszego Learning Center 
(Webinary, Artykuły, Samouczki)


