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Pomimo dostępności na rynku różnorodnych rozwiązań do pomiaru przepływu cie-
czy wiele urządzeń nie funkcjonuje w konkretnych zastosowaniach tak, jak należa-
łoby się spodziewać. Wynika to m.in. z niedopasowania przepływomierza do warun-
ków pracy, np. źle dobranego zakresu natężeń przepływów czy zbyt dużej lepko-
ści cieczy. Przyczyną owego niedopasowania może być z jednej strony brak wiedzy 
klienta – przyszłego użytkownika – na temat parametrów aplikacji, w jakiej będzie 
pracowało urządzenie, z drugiej zaś – nieznajomość czynników, które należy wziąć 
pod uwagę przy wyborze technologii pomiaru.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma uniwersalnej metody pomiaru, 
a każda z nich ma zarówno zalety, jak i wady. Ograniczeniem może być np. koniecz-
ność zatrzymania linii technologicznej w celu przeprowadzenia czynności serwiso-
wych, wywoływanie przez przepływomierze spadków ciśnienia, korozja elementów 
miernika na skutek działania przepływającego płynu czy wprowadzanie zanieczysz-
czeń, które mogą powodować zakłócenia pomiaru przepływu. 

Problemy techniczne z realizacją pomiaru przepływu wpływają na jego dokład-
ność – co jest istotne dla przebiegu różnych procesów produkcyjnych – mogą być 
jednak rozwiązane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Jak piszemy 
w artykule zamieszczonym w rubryce „Temat numeru”, kluczem jest właśnie dobór 
odpowiedniej dla danej aplikacji metody pomiaru oraz typu miernika. Drugim waż-
nym elementem jest poprawnie przeprowadzona kalibracja urządzenia.

Jak więc dokonać wyboru właściwej technologii pomiaru przepływu? Na czym 
polega kalibracja przepływomierza i jakiej wiedzy wymaga, by została dokonana 
poprawnie? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tym wydaniu. Zachę-
cam do zapoznania się z jego zawartością. Poza opisanym zagadnieniem poruszamy 
w nim kwestie dotyczące konserwacji systemów pneumatycznych, efektywności 
energetycznej układów hydraulicznych czy ochrony przed zaburzeniami elektrycz-
nymi i elektromagnetycznymi – a więc wszystkiego tego, co decyduje o wydajności 
procesu, a ostatecznie – całego zakładu.

Zapraszam do lektury!
 

Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna

agnieszka.korzeniewska@utrzymanieruchu.pl
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2 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

W NUMERZE
MARZEC/KWIECIEŃ 2018
Nr 2 (125) Rok XV

3838

2525

6 badania rynku

POZYSKIWANIE KADRY TECHNICZNEJ
Przedstawiamy sześć najważniejszych 
wniosków z badania dotyczącego spo-
sobów pozyskiwania kadry technicznej 
w polskich zakładach przemysłowych, 
przeprowadzonego wśród czytelników 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

8 aktualności

8  W stronę renesansu przemysłowego

10  Program „Inżynierki 4.0” kierowany 
do studentek uczelni technicznych

11  Trzecia edycja konkursu Liderzy inżynierii 
poniżej czterdziestki zakończona

12  Hannover Messe 2018 pod hasłem 
„Zintegrowany Przemysł – Połącz & 
Współpracuj”

14  Technologie kognitywne wkraczają do 
przemysłu

14  Nowe przepisy regulujące zasady 
funkcjonowania SSE

16  Targi ITM Polska coraz bliżej

16  Polskie fi rmy otwierają się na 
technologie IIoT

20 temat numeru

20  Rozwiązania w sterowaniu przepływem 
płynu. Dobór przepływomierza do aplikacji
Objętościowe natężenie przepływu płynu 
to jeden z ważniejszych parametrów przy 
monitorowaniu procesów technologicznych.

25  Kalibracja przepływomierza
Dokładna kalibracja przepływomierza 
wymaga precyzyjnego kalibratora oraz do-
kładnej metody pomiaru lepkości cieczy.

29 fabryka 4.0

29  Wykorzystanie IIoT do usprawnienia działań 
w zakładach przemysłowych
Więcej danych to więcej informacji do 
przetworzenia. Kluczem do dobrej orienta-
cji w funkcjonowaniu zakładu przemysło-
wego staje się dopiero oprogramowanie 
służące analizie tych danych.

34  Konserwacja systemów pneumatycznych 
w dobie Przemysłu 4.0 – między predykcją 
a prewencją
Programy konserwacji predykcyjnej 
i prewencyjnej mają zasadnicze znacze-
nie dla efektywnego zarządzania cyklami 
użytkowania sprzętu. 

38 raport

POMPY ODŚRODKOWE 
Z uwagi na wysoką wydajność oraz różno-
rodność zastosowań pompy odśrodkowe 
należą do najczęściej używanych w zakła-
dach przemysłowych.

46 logistyka produkcji

ROZWIĄZANIA AGV I AIV 
WE WSPÓŁCZESNYCH ZAKŁADACH 
PRODUKCYJNYCH
Cele związane ze zwiększaniem tempa 
pracy pomagają realizować roboty. Wśród 
nich ważne miejsce zajmują rozwiązania 
AGV i AIV, służące do transportu we-
wnętrznego w halach produkcyjnych, 
magazynach i centrach logistycznych. 

52 elektryka

OCHRONA PRZED ZABURZENIAMI
ELEKTRYCZNYMI I ELEKTROMAGNE
TYCZNYMI
Zaburzenia elektromagnetyczne EMI oraz 
radioelektryczne RFI mogą mieć negatyw-
ny wpływ na pracę zautomatyzowanego 
parku maszynowego, jednak istnieją spo-
soby ich ograniczania lub nawet usuwania.
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56 utrzymanie ruchu

PROWADNIKI KABLI I PRZEWODÓW
Prowadniki chronią kable, przewody 
hydrauliczne i pneumatyczne w poruszają-
cych się częściach maszyn przed uszkodze-
niami i przedwczesnym zużyciem.

63 utrzymanie ruchu

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
SYSTEMU HYDRAULICZNEGO, CZYLI 
DLACZEGO UKŁAD HYDRAULICZNY 
SIĘ NAGRZEWA
Niezawodność i wysoka wydajność 
systemu hydraulicznego zależą od wielu 
czynników – również poprawnego projek-
tu instalacji oraz jej właściwej konserwacji 
eksploatacyjnej. 

67 mechanika

SILNIKI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI 
 ZASADA DZIAŁANIA ORAZ 

WŁAŚCIWOŚCI
Zdobywają coraz większą popularność 
dzięki wysokiej sprawności w całym zakre-
sie prędkości obrotowej, dużej przeciążal-
ności momentem, szerokiemu zakresowi 
prędkości obrotowej. 

75 zarządzanie

PIERWSZEŃSTWO JAKOŚCI 
W PRODUKCJI
Bez względu na to, jak rozumiane jest 
pojęcie jakości, jest to z pewnością jedna 
z najistotniejszych cech każdego produktu. 

78 produkty

78  Termowizyjny miernik uniwersalny DM285

78   Latarki Dura Light 2.1, 2.2 i 2.3 
oraz Dura Tool

79  Przewód chainfl ex CFSOFT

79  Oprogramowanie Galileo 10.2

79  Pompa perystaltyczna Qdos 20

79  Nowa generacja elektrycznego wózka RX 20

80 felieton

ZMIANY SĄ KONIECZNE

e1e-wydanie

e1  POWŁOKI CERAMICZNE O WYSOKIEJ 
ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE. METODY 
ZABEZPIECZANIA I NAPRAWY 
WYPOSAŻENIA ZAKŁADU

SPIS MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

ASCO Numa  cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43, 44, 45
COLT INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ecol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
EMT-Systems Centrum Szkoleń
Inżynierskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Endress+Hauser Polska  . . . . . . 18, 19, IV okładka
Hörmann Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I&UR Konkurs Fabryka Roku 2018 . . . .III okładka
I&UR Konkurs Liderzy Inżynierii 
Poniżej Czterdziestki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
I&UR Prenumerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
I&UR Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
igus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITM Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Keyence Interna  onal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 49
MAINTECH – Technologia Utrzymania 
Ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Masterfl ex Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . insert
NACHI Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Op  belt Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Orlen Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
Parker Hannifi n Sales CEE, 
Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33
PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Schaeffl  er Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II okładka
Staleo.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Targi WOD-KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ZVL SLOVAKIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Firmy przemysłowe koncentrują się na usprawnianiu proce-
sów produkcyjnych. W pracach tych pomagają im techniki za-
rządzania jakością Six Sigma. Jednak technologia IIoT daje fir-
mom okazję do wyjścia poza Six Sigma i uczynienia wielu dzia-
łań i procesów całkowicie odpornymi na ludzkie błędy.

Informacje pochodzące od firm, które już wdrożyły techno-
logie IIoT, pokazują, że sukces tego przedsięwzięcia w znacznej mierze zależy od 
inicjatywy pracowników. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez 
L&T Technology Services i ARC Advisory Group 42% liderów biznesu uważa, że 
kultura organizacyjna firmy działa jak przeszkoda na drodze do wdrożenia roz-
wiązań IIoT. Przeważają również obawy dotyczące konieczności poniesienia wy-
datków inwestycyjnych. 

Głębsze zrozumienie procesów smarowania 
Smarowanie zaworów, cylindrów i silników stanowi pewne wy-
zwanie, ponieważ urządzenia te składają się z elementów wy-
konanych z różnych materiałów. System tribologiczny jest bar-
dzo złożony, co utrudnia dobranie właściwego specjalistyczne-
go środka smarnego do napędów i systemów sterowania.

Ergonomia w spawalnictwie
Korzyści płynące z wdrożenia roz-
wiązań ergonomicznych polegają 
nie tylko na zwiększeniu komfor-
tu pracy. Chronią spawacza przed 
urazami, co przekłada się na po-
prawę produktywności firmy dzię-
ki ograniczeniu nieobecności pra-
cownika spowodowanej niezdol-
nością do pracy, 
kosztu dodatko-
wego wynagro-

dzenia za nadgodziny pracownika na zastępstwo czy związane-
go ze szkoleniem kolejnych spawaczy, którzy w krótkim czasie 
dochodzą do wniosku, że nie jest to praca dla nich.

Połączenie świata fizycznego ze światem cyfrowym

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

e-wydanie 

Najnowsze wydanie 
naszego magazynu 
publikujemy w wer-
sji rozszerzonej 
w formacie cyfro-
wym na stronie 
www.utrzymanie-
ruchu.pl. Wydania 
cyfrowe dostępne 
są bezpłatnie dla 
zarejestrowanych 
użytkowników. 
Rejestracja na stronie: 
www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/
konto/rejestracja
 

Numery specjalne
i dodatki tematyczne 

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automa-
tyzacją procesów 
przemysłowych, 
energią, bezpie-
czeństwem. Nasi 
prenumeratorzy 
otrzymują je w wer-
sji drukowanej wraz z magazynem. 
Publikacje dostępne są też w wersji cyfrowej 
na stronie: www.utrzymanieruchu.pl
 

Szkolenia 

Zapraszamy do udziału w organizowanych 
przez nas szkoleniach. Dzięki nim dowiedzą 
się Państwo, jak za pomocą różnych narzędzi 
zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, zadbać 
o bezpieczeństwo pracowników, a także 
wprowadzić najlepsze praktyki w UR. 
Najbliższe szkolenia to: 
•  Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu 

– 12 kwietnia,
•  Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli 

jak wdrożyć TPM – 10 maja, 
•  Zarządzanie energią i redukcja konsumpcji 

– 14 czerwca.
Więcej informacji na stronie:
www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

Automatyka, informatyka
diagnostyka Smary i oleje Logistyka produkcji Zarządzanie Bezpieczeństwo Edukacja, szkolenia,

praca

Magazyn wydawany jest na licencji

Temat numeru

Przepływomierze
Jak dokonać wyboru właściwej
technologii pomiaru przepływu? 
Jakie są warunki poprawności 
procesu kalibracji?

Magazyn wyd

Raport
Pompy od rodkowe

  Rozwi zania AGV i AIV we wspó czesnych 
zak adach produkcyjnych

  Pierwsze stwo jako ci w produkcji
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Wybór silnika
elektrycznego
do zastosowań przemysłowych

  Ocena parametrów pracy serwomechanizmów

  Dobór sterownika do aplikacji 
automatyki i sterowania

  Zapobieganie zak óceniom w sieci 
i awariom nap dów VFD

20
18

www.controlengineering.pl, www.utrzymanieruchu.pl

Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

Facebook
www.facebook.com/pages/Utrzymanie-Ruchu/329501523911301

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu
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DOSTĘPNY
W PODZIAŁCE:

8MDC
CTD 8M
PC 8M

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
W przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników takich
jak np. olej, chemikalia lub ozon.

GŁADKI GRZBIET PASA
W celu zredukowania hałasu przy zastosowaniu napinających kół pasowych,
współpracujących z grzbietem pasa.

WARSTWA NAZĘBNA
W celu osiągnięcia jak najmniejszego stopnia zużycia
i zmniejszenia hałasu w trakcie pracy.

http://www.optibelt.com
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Online

Więcej raportów z naszych badań 
znajdą Państwo na stronie:
www.utrzymanieruchu.pl/
badaniarynku

P rzedstawiamy sześć najważniej-
szych wniosków z badania doty-
czącego sposobów pozyskiwania 

kadry technicznej w polskich zakładach 
przemysłowych, przeprowadzonego wśród 
czytelników magazynu Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu.

1 Podjęte kroki

W celu pozyskania kadry technicz-
nej w zakładach respondentów podjęte 
zostały następujące działania: ogłoszenia 
zamieszczane w Internecie (73%), kon-
takty ze szkołami technicznymi (48%), 
kontakty ze szkołami wyższymi (42%), 
uruchomienie/rozszerzenie praktyk 
(39%), korzystanie z agencji pośrednic-
twa pracy (36%), wdrożenie/zwiększenie 
szkoleń w miejscu pracy (27%). Ponadto 
korzystano z serwisów społecznościowych 
specjalizujących się w kontaktach zawo-
dowo-biznesowych (24%) oraz stosowano 
system poleceń pracowniczych – wyna-
grodzenie pieniężne za polecenie do pracy 
nowej osoby (24%).

2 Dodatkowe działania

Zdaniem ankietowanych dodatko-
wymi krokami, które warto podjąć w celu 

pozyskania kadry technicznej, są przede 
wszystkim: zwiększenie edukacji lub pro-
gramów szkoleń (67%), na początku 
przedstawienie kandydatom ścieżki 
kariery zawodowej na każdym stanowisku 
(64%), podwyższenie płac początkowych 
(58%), zwiększenie świadczeń związanych 
np. z opieką zdrowotną oraz czasem wol-
nym (42%), a także poprawa warunków 
pracy (39%). 

3 Czynniki wpływające na niedobór 

kadry technicznej

Źródłem problemów związanych z niedo-
borem kadry technicznej są obecnie: roz-
szerzanie produkcji, a w konsekwencji 
brak wykwalifikowanych pracowników do 
wypełnienia wakatów (61%); pracownicy 
odchodzący na emeryturę i brak wykwali-
fikowanej kadry mogącej zająć ich miejsce 
(45%); ograniczenia budżetowe (39%); 
brak – mimo wakatów – aktywnych 
poszukiwań nowych pracowników (21%); 
słaba komunikacja pomiędzy kierownic-
twem a personelem (15%).

4 Konsekwencje niedoboru kadry 

technicznej

W związku z problemami związanymi 
z pozyskiwaniem kadry technicznej pra-
codawcy muszą się liczyć z takimi następ-
stwami, jak: spadek konkurencyjności/

produktywności oraz słabsza innowacyj-
ność i kreatywność (64%), zwiększona 
rotacja pracowników (52%), ogranicze-
nie możliwości świadczenia usług klien-
tom (48%) oraz wyższe koszty wynagro-
dzeń (30%).

5 Przyczyny problemów w pozyska-

niu kadry

Pozyskanie kadry technicznej często 
nie jest łatwym zadaniem, głównie ze 
względu na brak odpowiednio wykwalifi-
kowanych kandydatów (73%) oraz brak 
doświadczenia kandydatów (61%). Źró-
dłem problemów są także: zbyt wyso-
kie oczekiwania finansowe kandyda-
tów (42%), niechęć do zmiany miejsca 
zamieszkania (30%), starzejący się pra-
cownicy (24%), brak jakichkolwiek kan-
dydatów (21%), brak umiejętności komu-
nikacyjnych – kompetencji miękkich 
(18%) oraz brak zasobów finansowych na 
rekrutację (15%). 

6 Rozwiązania alternatywne

W związku z problemami związanymi 
z pozyskaniem kadry technicznej przed-
siębiorcy często są zmuszeni do korzy-
stania z usług firm zewnętrznych, najczę-
ściej w takich obszarach, jak: utrzymanie 
ruchu (41%), zasoby ludzkie (38%), auto-
matyka i sterowanie oraz prace inżynier-
skie (31%), a także informatyka w pro-
dukcji (13%).

Agata Abramczyk

Pozyskiwanie
kadry technicznej

badania rynku

30% respondentów twierdzi, że 
z powodu problemów z pozy-

skiwaniem kadry technicznej nie doszło 
w ich zakładach do rozszerzenia działalności.

2 na 3 osoby uważają, że najbar-
dziej efektywnym sposo-

bem podnoszenia kwalifikacji pracowników 
jest udział w szkoleniach wewnętrznych.

20% ankietowanych jest zda-
nia, że dobrym sposobem na 

pozyskanie kadry technicznej jest zwiększe-
nie liczby lokalizacji, w których ogłaszane są 
wolne miejsca.

Główne kroki podejmowane przez przedsiębiorców w celu 
pozyskania kadry technicznej

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Impreza przyciągnęła i zgromadziła wielu 
użytkowników oprogramowania Solid-
Works, produkowanego przez amerykań-
ską firmę SolidWorks Corporation, nale-
żącą do francuskiego Dassault Systèmes. 
Wśród nich znaleźli się reprezentanci firm 
zajmujących się rzeczywistością wirtu-
alną (VR), projektowaniem wspomaganym 
komputerowo (CAD), rzeczywistością roz-
szerzoną (AR) oraz drukiem 3D. Zwłasz-
cza dla tych ostatnich konferencja była 
znakomitą okazją do spotkania się z inno-
watorami i dowiedzenia się więcej o ich 
pracach nad rozwijaniem swoich produk-
tów.

– Jak możemy Was wspierać w kie-
runku następnej rewolucji przemysłowej? 
– pytał zgromadzonych Gian Pablo Bassi, 
dyrektor generalny Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation, otwierając kon-
ferencję SolidWorks World 2018. Według 
Bassiego obecna rewolucja przemysłowa 
jest bardziej „renesansem przemysło-
wym”, skupionym w większym stopniu 
na ludziach niż na maszynach. W tym 
duchu zaprezentowano kilka innowa-
cji z obszaru usług współpracy społecz-
nej (social collaboration services), w tym 
przede wszystkim platformę 3DEXPE-
RIENCE Marketplace firmy Dassault 

Systèmes, która łączy nabywców i sprze-
dawców w rozwiązaniu xDesign.

Amazon dla inżynierów

Na konferencji SolidWorks World 2018 
Gian Paolo Bassi zaprezentował śmiałą 
wizję dla swojej firmy macierzystej, 
Dassault Systèmes, deklarując: Chcemy 
stać się Amazonem dla inżynierów. W jaki 
sposób SolidWorks i Dassault Systèmes 
starają się to zrealizować? Za pomocą 
swojej własnej platformy online, czyli 
3DEXPERIENCE Marketplace.

3DEXPERIENCE Marketplace jest 
opartą na chmurze platformą handlową, 
łączącą inżynierów, projektantów i pro-
ducentów. Platforma dzieli się na dwa 
główne segmenty – Make (wytwarzanie) 
i PartSupply (dostawa) – oferujące odpo-
wiednio produkcję na zamówienie oraz 
„inteligentne” pozyskiwanie części (intelli-
gent sourcing).

Ideą platformy 3DEXPERIENCE Mar-
ketplace jest wsparcie produkcji na zamó-
wienie. Platforma obecnie może pochwa-
lić się 50 firmami wykorzystującymi pro-
dukcję cyfrową i posiadającymi ponad 
500 maszyn. Dostarcza ona interfejs, 
który łatwo łączy projektantów i pro-
ducentów. 3DEXPERIENCE Market-

 SolidWorks Corporation

W stronę renesansu
przemysłowego
Na początku lutego w Los Angeles odbyła się czterodniowa konferencja 
SolidWorks World 2018, podczas której można było zobaczyć najnowsze 
rozwiązania i technologie, które już wkrótce będą miały wpływ na produkcję, 
automatykę przemysłową i zarządzanie cyklem życia produktu 
(Product Life Management – PLM).
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odpowiedniego komponentu może być on 
umieszczony bezpośrednio w programach 
SolidWorks i CATIA ze zintegrowanego 
interfejsu Marketplace.

– 3DEXPERIENCE Marketplace trans-
formuje łańcuch dostaw w łańcuch war-
tości. Jest to pojedyncze, wirtualne przed-
siębiorstwo społeczne, będące pionierem 
w nowym sposobie prowadzenia firm, 
wprowadzania innowacji i tworzenia 
wartości w przemyśle – powiedział 
Bernard Charlès, dyrektor generalny 
Dassault Systèmes. – Platformy i rynki 
online już dokonały transformacji usług 
handlu detalicznego, transportowych 
i usług hotelarskich. Przygotujcie się – 
następny jest świat przemysłu – dodał.

Bernard Charlès w swoim wystąpie-
niu rozszerzył tezę o renesansie przemy-
słowym. 

– Wczoraj był Przemysł 4.0. Dziś jeste-
śmy na etapie pełnej cyfryzacji. Jutro 
będzie świat wytwórców i innowatorów – 
powiedział Charlès. – Musimy wyjść poza 
cyfryzację poprzez zaangażowanie ludzi. 
Nasza platforma 3DExperience realizuje 
ten postulat, umożliwiając komunikację 
pomiędzy różnymi społecznościami.

Desktop Metal na konferencji 
SolidWorks World 2018

W tegorocznej imprezie wzięło udział 
wiele dużych firm z branży druku 
3D i produkcji addytywnej. Były to 
m.in. firmy współpracujące z Dassault 
Systèmes. Firma Desktop Metal, produ-
cent wyrobów metalowych metodą druku 
3D, zapowiedziała nowe rozwiązanie – 
Living Parts („żywe części”). Jest to narzę-
dzie projektowe, w którym model 3D 
działa jak żywy organizm reagujący na 
różne oddziaływania, z jakimi się spotyka. 
Użytkownik widzi, jak model rośnie do 
pewnego punktu, podobnie jak struktury 
żywych komórek, które stają się większe. 
Pozwala to na bardziej szczegółowe mode-
lowanie.

Nowe drukarki Multi Jet Fusion 
300/500 firmy HP

Amerykański gigant HP wykorzystał oka-
zję, aby zaprezentować na konferencji 
swoją nową serię drukarek 3D – HP Jet 
Fusion 300/500. Oferują one możliwość 
drukowania w pełnym kolorze oraz pro-
dukcji zarówno prototypów, jak i goto-

wych części. Stephen Nigro, prezes firmy 
HP 3D Printing, zademonstrował na 
otwarciu pokazu drukarkę HP Jet Fusion 
300, wyjaśniając, że nowa maszyna HP 
oferuje prędkość, jakość, kolor oraz rela-
tywnie niski koszt, czyli to wszystko, 
czego oczekuje rynek wytwarzania przy-
rostowego.

Partnerstwo firm Stratasys 
i Dassault Systèmes

Firma Stratasys, producent drukarek 
3D, zapowiedziała partnerską współ-
pracę z firmami SolidWorks oraz Unlimi-
ted Tomorrow – młodym, dynamicznie 
rozwijającym się amerykańskim przed-
siębiorstwem, specjalizującym się w pro-
tetyce dziecięcej. Przedstawiciele Strata-
sys deklarują, że wyprodukują pierwsze 
100 protez za darmo oraz udostępnią fir-
mie Unlimited Tomorrow swoją technolo-
gię druku 3D.

Michael Majchrzak

place PartSupply umożliwia użytkowni-
kom wyszukiwanie i pobieranie ponad 
30 mln komponentów mechanicznych od 
ponad 600 dostawców. Po znalezieniu 
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Polska gospodarka potrzebuje kadr, które 
sprostają wyzwaniom związanym z jej 
modernizacją oraz cyfryzacją zgodnie 
z koncepcją Przemysłu 4.0. Współcze-
snego inżyniera będzie charakteryzować 
specyficzny zestaw umiejętności, obejmu-
jący takie dziedziny, jak mechatronika czy 
informatyka przy jednoczesnej zdolności 
do rozumienia całości procesów techno-
logicznych, specyficznych dla poszczegól-
nych branż produkcyjnych. 

Grupą, która w opinii Siemens szcze-
gólnie zasługuje na uwagę, zwłaszcza 
w kontekście niedoboru kadry inżynier-
skiej, są kobiety – studentki, czyli przy-
szłe inżynierki. To właśnie do nich kie-
rowany jest program szkoleniowy „Inży-
nierki 4.0”. W ramach tego projektu 
członkowie zarządu Siemens oraz eksperci 
branżowi poprowadzą specjalistyczne 
warsztaty. Zajęcia będą dotyczyć takich 
obszarów, jak „Nowoczesne technologie 

w przemyśle oraz metody zarządzania”, 
„Industry 4.0”, „Digitalizacja przemy-
słu”, „Nowoczesne systemy automatyki” 
i „Zarządzanie finansami w projekcie”. 
Zakres zajęć obejmuje także obszary zwią-
zane z rozwojem osobistym na rynku 
pracy, czyli m.in. komunikację, wizerunek 
na rynku pracy, budowanie relacji w biz-
nesie i mentoring. Oprócz uzyskania wie-
dzy uczestniczki projektu mają możliwość 
wzięcia udziału w konkursie, w którym 
główną nagrodą będzie wyjazd dla 3 osób 
na Hannover Messe.

– Siemens widzi potrzebę wspar-
cia przez firmy technologiczne kobiecych 
karier w zawodach inżynieryjnych. Polska 
gospodarka, podobnie jak gospodarka euro-
pejska, coraz szybciej rozwija się techno-
logicznie, co oznacza także większe zapo-

Siemens

Program „Inżynierki 4.0” kierowany 
do studentek uczelni technicznych
Firma Siemens wspiera rozwój najzdolniejszych studentów poprzez programy 
edukacyjne i motywujące do zdobywania wiedzy. W ramach projektu 
„Inżynierki 4.0”, którego patronem jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy, 
przygotowane zostały warsztaty prowadzone przez ekspertów od technologii 
przemysłowej, finansów w przemyśle i komunikacji. Program ten ma na celu 
zwiększenie potencjału kobiet w branży technologicznej. 



wdrażania różnorodnych nowych tech-
nologii zmieniających sposoby wytwa-
rzania. Dotyczy ona także digitalizacji 
produkcji, gdzie urządzenia i systemy 
technologiczne są ze sobą skomuniko-
wane m.in. przez Internet oraz gdzie 
analizowane są duże ilości danych pro-
dukcyjnych. 

Projekt „Inżynierki 4.0” wpisuje się 
w inicjatywę Siemens „Potencjał kobiet 
dla branży technologicznej”, mającą 
na celu wsparcie przez firmy techno-
logiczne kobiecych karier w zawodach 
inżynieryjnych. Z raportu opracowanego 
przez Siemens i Fundację Edukacyjnej 
Perspektywy wynika, że firmy powinny 
podjąć zdecydowanie więcej działań 
przyczyniających się do zwiększenia 
udziału kobiet w zawodach związanych 
z nowymi technologiami.

– Obecnie odsetek kobiet na kierun-
kach inżynieryjnych polskich uczelni 
sięga 37%. Jednak w firmach z sektora 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) zaledwie co piąty pra-
cownik na stanowisku specjalistycznym 
to kobieta. Dlatego cieszy fakt podjęcia 
przez firmę Siemens inicjatywy zwięk-
szającej udział kobiet w zawodach tech-
nicznych. Przyczyni się ona do zwiększe-
nia kompetencji kobiet na stanowiskach 
inżynierskich, a pracodawcom pozwoli 
uzyskać dostęp do większej liczby tak 
bardzo potrzebnych w tym zawodzie 
pracowników – powiedziała dr Bianka 
Siwińska, dyrektor wykonawcza Funda-
cji Edukacyjnej Perspektywy.

www.siemens.pl/inzynierki4-0

www.utrzymanieruchu.pl

Wydawnictwo Trade Media International

Trzecia edycja konkursu
Liderzy inżynierii 
poniżej czterdziestki 
zakończona

Znamy laureatów trzeciej odsłony polskiej
edycji konkursu Engineering Leaders 
under 40. Uroczystość wręczenia nagród 
w konkursie odbyła się 22 lutego w war-
szawskim hotelu Marriott. W tym roku 
jury konkursowe postanowiło uhonorować
sześcioro młodych inżynierów oraz przy-
znać dwa wyróżnienia. 
Laureatami zostali:

→ Jakub Zręda, Wamtechnik,
→ Andrzej Junkiert, Volkswagen Poznań,
→ Marek Kantowski, Verashape,
→  Paweł Wojciechowski, Reichle & 

De-Massari Produkcja,
→ Grzegorz Walczuk, Robert Bosch,
→ Małgorzata Urbańska, NetWorkS!,
→  Katarzyna Żak, Eltek Poland (wyróżnienie),
→ Marek Nitsche, Stegu, (wyróżnienie).

Organizatorem konkursu jest wydawnic-
two Trade Media International, natomiast 
Partnerem Głównym konkursu – firma 
ASTOR. Partnerami tegorocznej edy-
cji były firmy Halibut oraz Bank Danych 
o Inżynierach (BDI).

Pełną relację z wydarzenia znajdą Pań-
stwo w kolejnym wydaniu naszego maga-
zynu.

www.leaders40.pl

trzebowanie w zawodach związanych 
z produkcją i jej zapleczem inżynierskim. 
Studentki wyposażone w kompetencje 
w obszarze m.in. Przemysłu 4.0 łatwiej 
znajdą zatrudnienie i w lepszy sposób 
dostosują się do potrzeb rynku pracy – 
powiedział Cezary Mychlewicz, dyrek-
tor ds. marketingu branż przemysło-
wych w Siemens.

Siemens przewiduje, że szczególne 
znaczenie dla pracodawców będzie mieć 
wiedza w obszarze cyfryzacji i Przemy-
słu 4.0. Czwarta rewolucja przemy-
słowa jest koncepcją dotycząca wyko-
rzystania automatyzacji oraz prze-
twarzania i wymiany danych, a także 
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– Integracja systemów automatyki, plat-
form IT oraz uczenia maszynowego 
wznosi czwartą rewolucję przemysłową 
na kolejny poziom – powiedział dr Jochen 
Köckler, prezes zarządu Deutsche Messe. 
– Z hasłem „Zintegrowany Przemysł – 
Połącz & Współpracuj” jako tematem prze-
wodnim Hannover Messe 2018 pozwoli 
zwiedzającym z całego świata doświad-
czyć zupełnie nowych form pracy, współ-
pracy i biznesu, które stale urzeczywist-
niają się w naszym coraz bardziej scy-
fryzowanym i usieciowionym pejzażu 
przemysłowym. 

Uczenie maszynowe i roboty 
współpracujące

We wspomniane hasło Connect & Colla-
borate doskonale wpisują się roboty 
współpracujące, których podczas towa-
rzyszącej konferencji miniwystawie zoba-
czyć można było co najmniej trzy. Jed-
nym z nich był robot UR5, zastosowany 
w aplikacji autonomicznego skanera 
3D prezentowanego na stoisku Insty-
tutu Fraunhofera. Drugim – nowy sze-
ścioosiowy robot współpracujący HeiMo 
firmy Stäubli, w Hanowerze zaprezento-

wany w wykonaniu sterylnym, przezna-
czonym m.in. dla cleanroomów czy prze-
mysłu farmaceutycznego. Trzecim – rów-
nież całkowita nowość: niezwykle lekki 
robot BionicCobot firmy Festo, poruszany 
sprężonym powietrzem i łatwo programo-
walny dzięki aplikacji na iPada.

Inny wymiar współpracy człowiek–
–maszyna, tym razem „nierobotyczny”, 
pokazała firma Lenze w nowej serii napę-
dów, których diagnostyka odbywa się za 
pośrednictwem komend głosowych for-
mułowanych w języku naturalnym, dzięki 
systemowi rozpoznawania mowy Alexa 
(Alexa Voice Service – AVS). Jak przeko-
nują przedstawiciele firmy, systemy gło-
sowe, znane choćby z obsługi urządzeń 
konsumenckich, dzięki wyeliminowa-
niu nadmiaru informacji wizualnej oraz 
konieczności używania rąk stanowią przy-
szłość systemów automatyki, a zwłaszcza 
ich konserwacji.

Gdzie Logistyka 4.0 spotyka 
Przemysł 4.0…

Napędy komunikujące się z użytkowni-
kiem w języku naturalnym czy autono-
miczny skaner 3D to niejedyne inteli-
gentne maszyny, jakie pojawiły się pod-
czas Hannover Messe Preview.

Wiele uwagi pojazdom autonomicz-
nym poświęcił w swojej prezentacji „Inte-
ligentna sensoryka w fabryce przyszło-
ści” prezes firmy SICK dr Robert Bauer, 
a nawet jeden z takich pojazdów, autono-
miczny robot intralogistyczny Magazino, 
prezentowany był podczas części oficjal-
nej konferencji.

Cyfryzacja, autonomia i zintegrowa-
ny przemysł, czyli kluczowe trendy 
i technologie Przemysłu 4.0, dotyczą 
w równym stopniu procesów wytwarza-
nia, co logistyki. Jak zauważył dr Köckler, 
przyszłość tego sektora zależy od inno-
wacyjności procesów logistycznych, 
które będą w stanie obsłużyć coraz bar-
dziej skomplikowane (a zarazem coraz 
krótsze w czasie) łańcuchy dostaw. Przy-
kładowo bez wysoko zautomatyzowanych 

Deutsche Messe

 Hannover Messe 2018 pod hasłem 
„Zintegrowany Przemysł – Połącz & Współpracuj”

„Współpraca ludzi i maszyn”, „Energia dla przemysłu” oraz „Logistyka 4.0” 
to główne zagadnienia tematyczne targów technologii przemysłowych 
w Hanowerze, które odbędą się pod koniec kwietnia. 6 lutego na terenie 
Targów Hanowerskich odbyła się coroczna konferencja prasowa poświęcona 
nadchodzącej edycji tej wiodącej na świecie imprezy wystawienniczej.
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magazynów, w których wszystkie pro-
cesy są zarządzane komputerowo, 
a roboty pracują dzień i noc, przemiesz-
czając się autonomicznie i dostarcza-
jąc towary we właściwe miejsce, w żąda-
nej ilości i w odpowiednim czasie, realiza-
cja postulatu dostawy jeszcze tego samego 
dnia (same day delivery), formułowanego 
przez branżę e-commerce, jest z oczywi-
stych powodów niemożliwa. – Biorąc pod 
uwagę błyskawiczne tempo integracji pro-
cesów logistycznych i produkcyjnych, 
będziemy w stanie zaoferować zwiedza-
jącym całościowy obraz obecnych i przy-
szłych rozwiązań lokujących się w obsza-
rze logistyki przyszłości – podsumował 
Köckler.

Energia dla produkcji 
i elektromobilność

Tematyce energetycznej poświęcono naj-
mniej miejsca, i to zarówno podczas ofi-
cjalnej konferencji, jak i towarzyszącej 
jej wystawy. W zasadzie jedyną firmą pre-

zentującą rozwiązania bezpośrednio 
z tego obszaru był ZIEHL-ABEGG, na 
którego stoisku można było zobaczyć 
budowę i działanie modułowego, ener-
gooszczędnego systemu wentylacyjnego 
ZAcube, przeznaczonego do moderniza-
cji istniejących systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Jednak, jak dekla-
rują organizatorzy targów, energetyka, 
zwłaszcza w kontekście elektromobilno-
ści, będzie obecna na tegorocznych 
Hannover Messe. 

– Wszyscy mówią o elektromobilności, 
ale fakty są takie, że istniejące sieci 
przesyłowe nie są gotowe na upowszech-
nienie się samochodów elektrycznych – 
wyjaśnił dr Köckler. – Problem polega na 
tym, że elektromobilność generuje wyż-
sze szczytowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną niż obecnie. Co więcej, eMobil-
ność nie jest w stanie spełnić swojej obiet-
nicy ekologiczności i zrównoważonego roz-
woju tak długo, dopóki energia, której 
używa, nie pochodzi w całości ze źródeł 
odnawialnych.

Firmy energetyczne oraz władze 
metropolii na całym świecie łączą więc 
wysiłki w obliczu wyzwań, jakie sta-
wia elektromobilność, zaczynając od 
budowy niezbędnej infrastruktury. Ini-
cjatywy te obejmują m.in. zapewnie-
nie odpowiedniej gęstości stacji ładowa-
nia, modernizację sieci przesyłowych 
oraz budowę elektrycznych „superauto-
strad”. A wszystko to sprowadza się do 
integracji cyfrowej – wyzwania polegają-
cego na inteligentnym połączeniu w jeden 
skoordynowany i bezawaryjny system 
trzech elementów: pojazdów elektrycz-
nych, odnawialnych źródeł energii oraz 
infrastruktury do jej magazynowania. 
Jak do tego problemu podejść w praktyce 
i jakie rozwiązania w tym zakresie ofe-
ruje rynek, tego mamy się dowiedzieć już 
podczas najbliższej edycji targów przemy-
słowych w Hanowerze. Odbędą się one 
w dniach 23–27 kwietnia.

Seweryn Ścibior
mat. pras. Deutsche Messe 

| | |

http://www.nachi.de
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Czym rozwiązania kognitywne różnią się 
od innych nowych technologii? Ich uni-
katową cechą jest wykonywanie zadań, 
które dotychczas mogli realizować jedy-
nie ludzie. Dzięki uczeniu maszynowemu 
komputery zyskały m.in. zdolność roz-
poznawania obrazów i interpretowania 
mowy. Choć na tym etapie ich spraw-
ność pozostawia wiele do życzenia, to 
jeśli weźmiemy pod uwagę tempo, z jakim 
na przestrzeni ostatnich lat rozwijała się 
sztuczna inteligencja, możemy oczekiwać, 
że niebawem przepaść dzieląca człowieka 
i maszynę zmniejszy się diametralnie. 

Marvin Lee Minsky, kognitywista
i prekursor badań nad SI, uważał, że sło-
wo inteligencja to worek, do którego 
lekką ręką wrzuca się różne, często mylne 
pojęcia. Oczekiwań od tej technologii jest
tyle, co jej interpretacji. Jego zdaniem 
inteligencję najlepiej interpretować jako 
zdolność uczenia się, rozumienia zjawisk
i problemów oraz radzenia sobie z nowy-
mi lub trudnymi sytuacjami. Taki zestaw 
umiejętności jest niezwykle atrakcyjny dla 
firm działających w różnych sektorach. 
Rozwiązania kognitywne mają zrewolucjo-
nizować działanie łańcuchów dostaw. 

Era kognitywnego przemysłu

Sztuczna inteligencja wdziera się również 
do firm produkcyjnych i już dziś odgrywa 
ważną rolę w analityce danych dostar-
czanych przez sensory i inne urządzenia 
działające w obrębie Internetu Rzeczy. 
– Korzystanie ze specjalnych czujników 
drgań harmonicznych i analiza strumienia 
danych dają ogromne możliwości w zakre-
sie wykrywania i identyfikacji konkret-
nych usterek, zanim dojdzie do uszko-
dzenia całej maszyny i w konsekwencji 
wstrzymania procesu produkcyjnego – 
powiedział Jan Skowroński z firmy DSR. 

Analityka predykcyjna czy optymali-
zacja linii produkcyjnej to obszary, w któ-
rych coraz częściej napotkamy technologie 
kognitywne, a to dopiero początek. Zda-
niem Piotra Rojka, dyrektora generalnego 
w DSR, dotychczas proces automatyza-
cji polegał na zastępowaniu ludzi maszy-
nami podczas wykonywania powtarzal-
nych czynności, ale niebawem ma on się-
gnąć dużo dalej. 

Podobne wnioski można wysnuć z lek-
tury raportu „CLOUD: Opening up the 
Road to Industry 4.0”, opublikowanego 
przez Oracle. Wynika z niego, że aż 62% 

Według źródeł rządowych, jeśli prace legi-
slacyjne będą prowadzone zgodnie z har-
monogramem oraz szczegółowe ustalenia 
dotyczące zapisów rozporządzeń uchwa-
lone zostaną w tym roku, można się spo-
dziewać, że nowe zasady dla podatników 
„strefowych” obowiązywać będą od stycz-
nia 2019 r.

Do najistotniejszych zmian należy zali-
czyć wprowadzenie kryteriów jakościo-
wych i ilościowych, które będą stosowane 
podczas oceny projektu przedsiębiorcy 
wnioskującego o wydanie decyzji o wspar-
ciu. Tu także planowana jest zmiana – 
w obecnie obowiązujących przepisach 
wnioskuje się o zezwolenia na prowadze-

nie działalności gospodarczej na terenie 
strefy. Teraz przedsiębiorcy będą wniosko-
wać o wydanie decyzji o wsparciu, która 
umożliwi uzyskanie w przyszłości zwol-
nienia z CIT lub PIT. Wprowadzone kryte-
ria jakościowe i ilościowe będą natomiast 
bezpośrednio wpływały na możliwość 
uzyskania ulg podatkowych.

Nowe przepisy uzależniają, niestety, 
możliwość uzyskania zwolnień od regionu 
wybranego pod inwestycję, a także od 
wielkości firmy, która ubiega się o zwol-
nienia. Do plusów zaś można zaliczyć 
zastosowanie elastycznego – od 10 do 
15 lat – okresu, w którym firmie będzie 
przysługiwać w przyszłości zwolnienie 

podatkowe. Pozytywną zmianą jest także 
szybkość procedury uzyskania decyzji 
o wsparciu – w przeciwieństwie do proce-
dury objęcia statusem strefy danych grun-
tów w przeszłości. 

Niestety, wysokość koniecznego do 
zainwestowania kapitału, szczególnie 
w rozwiniętych powiatach o niskiej sto-
pie bezrobocia, spowoduje ograniczenia 
w dostępności do zwolnień. Oznacza to, 
że nawet 40% przedsiębiorców, biorąc 
pod uwagę statystyki inwestycyjne, nie 
otrzymałoby zezwolenia na działalność, 
jeśli wnioskowaliby o pomoc publiczną 
dla swoich projektów na nowych, pro-
ponowanych w ustawie zasadach. Zatem 
2019 r. może przynieść zupełnie inny 
obraz gospodarczy inwestycji bezpośred-
nich w Polsce oraz zweryfikuje możliwości 
uzyskania decyzji o wsparciu.

Michał Sikora

Cushman & Wakefield

Nowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania SSE
20 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający zasady dotyczące 
prowadzenia działalności wspartej ulgami podatkowymi w postaci zwolnienia 
z CIT i PIT. Zmiany te zapowiadane były od jakiegoś czasu, jednakże ich kształt 
i zakres został przedstawiony dopiero teraz.

DSR

Technologie kognitywne
wkraczają do przemysłu
Są ważnym punktem na mapie inwestycji wielu firm, również tych z sektora 
przemysłowego. Zdaniem analityków z Deloitte niebawem staną się one 
powszechne, dzięki czemu przyczynią się do zmodernizowania 80% procesów 
biznesowych. To rewolucja, której znakiem rozpoznawczym będzie znacznie 
wyższa efektywność przy niewielkim zaangażowaniu zasobów ludzkich. 
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firm produkcyjnych korzysta już z robo-
tów lub niebawem planuje ich imple-
mentację. – Maszyny z umiejętnościami 
poznawczymi będą mogły nie tylko zastą-
pić człowieka w systematycznych czyn-
nościach, lecz również uczyć się rozpozna-
wania wzorców, przewidywania potrzeb, 
identyfikowania nieprawidłowości lub 
ostrzegać pracowników firmy o potencjal-
nych problemach. Technologie kognitywne 
zacierają granicę między maszyną a czło-
wiekiem. W praktyce oznacza to, że wiele 
zadań, z którymi zmaga się dziś kadra 
zarządzająca, zostanie scedowanych na 
komputery, które dzięki sztucznej inteli-
gencji i zaawansowanej analityce danych 
wykonają je lepiej od człowieka, co bezpo-
średnio przełoży się na wydajność fabryk 
– powiedział Piotr Rojek. 

Obszary transformacji

Powszechne zastosowanie technologii 
kognitywnych to na razie pieśń przyszło-
ści. Nie jest to jednak przyszłość odległa. 

Mimo że technologie kognitywne znajdują 
się dopiero w początkowym stadium roz-
woju, już dziś w wielu dziedzinach prze-
kraczają kolejne granice. 

Eksperci wyodrębnili w firmach pro-
dukcyjnych cztery podstawowe obszary, 
w których za sprawą inteligentnych roz-
wiązań informatycznych odbędzie się 
cicha rewolucja. Pierwszy związany 
jest z wydajnością i redukcją przesto-
jów. Kognitywne systemy komputerowe 
będą wykorzystywać zdolności poznaw-
cze, dane pochodzące z maszyn i czujni-
ków oraz rozwiązania analityczne oparte 
na uczeniu maszynowym, by komuniko-
wać o potencjalnych problemach, samo-
istnie je diagnozować i wdrażać najod-
powiedniejsze rozwiązania. Drugi obszar 
dotyczy procesów i operacji. Analizu-
jąc różnorodne informacje o przepływie 
pracy, kontekstach i środowisku, rozwią-
zania kognitywne mają się przyczynić do 
zwiększenia jakości produktów, optymali-
zacji działań i podejmowania przez kadrę 
zarządzającą lepszych decyzji taktycznych 

i strategicznych. Kolejną dziedziną, 
w której można się spodziewać rewo-
lucji, jest zarządzanie zasobami ludz-
kimi. Jego automatyzacja ma być możliwa 
dzięki analizie danych o pracownikach, 
ich umiejętnościach oraz przebiegu pracy 
wraz ze szczegółowymi informacjami 
o lokalizacjach i stanowiskach. Ostatnie 
na tej liście znalazło się planowanie i har-
monogramowanie. Wraz z pojawieniem 
się inteligentnych systemów APS zmieni 
się ono nie do poznania, redukując rolę 
człowieka do akceptowania planów pro-
ponowanych przez stale uczący się kom-
puter. Ich nieustane doskonalenie prze-
łoży się na lepsze zarządzanie gospodarką 
magazynową i redukcję opóźnień w reali-
zacji zamówień. 

We współczesnych fabrykach na czło-
wieku wciąż spoczywa spora część obo-
wiązków, podczas gdy rola maszyn pozo-
staje mocno ograniczona. Mówi się jed-
nak, że taki stan rzeczy może ulec zmianie 
na przestrzeni najbliższych 15 lat. 

www.dsr.com.pl

http://www.coltinfo.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Blok targów przemysłowych ITM Polska, 
Focast – Forum Odlewnicze, 3D Solutions 
– Targi Druku i Skanu 3D, Modernlog – 
Targi Logistyki, Transportu i Magazyno-
wania oraz Subcontracting – Targi Koope-

racji Przemysłowej to najlepszy przykład 
zachodzących zmian, u podstaw których 
leży idea Przemysłu 4.0. Pokrewna tema-
tyka imprez, wśród których prym wiodą 
innowacyjne technologie stosowane 
w przemyśle, usługi podwykonawcze dla 
przemysłu czy logistyka w przemyśle, 
wpisuje się w założenie synergii branż.

Targi ITM Polska umożliwiają prezen-
tację nowoczesnych rozwiązań i myśli 
technicznej, tworząc przy tym sprzyja-
jące warunki do swobodnej wymiany wie-
dzy pomiędzy inżynierami i wynalazcami 
a producentami. Dają impuls do transferu 
zdobyczy technicznych na grunt Przemy-
słu 4.0, dzięki czemu szansę na wdroże-
nie uzyskują rozwiązania usprawniające 
procesy produkcyjne, które pozwalają 
na pełniejsze wykorzystanie potencjału 
przedsiębiorstw. 

Obowiązkowym elementem ITM Pol-
ska są salony tematyczne, które sku-
piają wystawców poszczególnych branż. 
I tak jak w latach ubiegłych, w tym rów-

Według firmy analitycznej MarketsAnd-
Markets nakład na rozwój światowego 
rynku Predictive Maintenance (PdM) 
wzrośnie z 1,4 mld dolarów w 2016 r. do 
4,9 mld dolarów w 2021 r. Tym samym 
w ciągu 6 lat zwiększy się on ponadtrzy-
krotnie, a roczna stopa wzrostu wyniesie 
aż 28,4%. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej inwe-
stują w monitoring oraz analizę pracy 
maszyn, ponieważ takie podejście gwa-
rantuje im oszczędności wynikające m.in. 

z ograniczenia kosztów naprawy maszyn 
i przestojów w produkcji. Oszczędności te 
są spore – według Smart Manufacturing 
Report 2017 firmy inwestujące w rozwią-

zania IIoT zmniejszyły koszty bezpośred-
nie nawet o 20%, wydatki na energię – 
średnio o 5%, a wydatki na oprzyrządo-
wanie i części zamienne średnio o 3%.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targi ITM Polska coraz bliżej

Elmodis

Polskie firmy otwierają się na technologie IIoT

Między 5 a 8 czerwca tereny MTP w Poznaniu ponownie staną się wielkim 
międzynarodowym przeglądem dorobku branży przemysłowej.

Konieczność inwestycji w rozwój, 
przy jednoczesnym otwarciu się na 
rozwiązania Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT), zaczynają dostrzegać 
polskie firmy. Potwierdzają to dane 
z raportu PwC dotyczące wyzwań 
współczesnej produkcji w Przemyśle 4.0.
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nież pojawią się przedstawiciele 
salonów: HAPE (hydraulika, pneu-
matyka i napędy), MACH-TOOL 
(obrabiarki i narzędzia), METAL-
FORUM (metalurgia, hutnictwo, 
odlewnictwo i przemysł metalowy), 
SURFEX (technologia obróbki 
powierzchni), WELDING (spawal-
nictwo) i Nauka dla gospodarki.

Ważnym aspektem targów ITM 
Polska są także spotkania bizne-
sowe, przestrzenie demonstra-
cyjne, warsztaty oraz konferencje 
naukowe organizowane przy współ-
pracy z partnerami merytorycznymi 
i wsparciu wybitnych specjalistów. 
Dzięki licznym wydarzeniom bran-
żowym uczestnicy targów zdoby-
wają wiedzę, którą mogą wykorzy-
stać w swoich przedsiębiorstwach. 
Przykładowe wydarzenia, które 
będą towarzyszyły nadchodzą-
cej edycji targów, to: TechnoSteel 
Poland, XV Forum Inżynierskie, 
MM Speakers Corners, In4Log, 

Subcontracting ITM Meetings czy Poligon Umiejętności. 
Organizator serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu.

www.itm-polska.pl

Postępująca transformacja cyfrowa i rosnąca świadomość 
potencjalnych korzyści, jakie niesie czwarta rewolucja w prze-
myśle, sprawiają, że coraz więcej firm otwiera się na rozwią-
zania Przemysłowego Internetu Rzeczy. Zgodnie z zawartymi 
w raporcie PwC przewidywaniami do 2020 r. wydatki pol-
skich firm na działania związane z transformacją cyfrową 
zwiększą się do 7,7% ich rocznych przychodów. 

Przykładem jest firma Inter Trade – jeden z dostawców 
produktów niezbędnych do utrzymania ciągłości pracy zakła-
dów produkcyjnych. – Transformacja, którą przechodzi nasza 
firma, jest świadomym procesem, wynikającym z obserwacji 
zmian zachodzących na rynku przemysłowym. Otwarcie się 
na rozwiązania IIoT wynika z potrzeb naszych klientów, któ-
rzy wraz z postępującą automatyzacją borykają się z proble-
mem braku fachowej kadry, zapewniającej prawidłowe funk-
cjonowanie utrzymania ruchu w fabrykach – powiedział 
Krzysztof Jureczka, prezes zarządu Inter Trade. – Zdecydo-
waliśmy się na nawiązanie współpracy z firmą Elmodis, ofe-
rującą rozwiązanie wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0. 
Decyzja ta jest odpowiedzią na potrzeby współpracujących 
z nami przedsiębiorstw, związanych z zachowaniem ciągłości 
pracy maszyn, ich monitorowaniem i przewidywaniem awarii.

Tym samym Inter Trade stał się pierwszym oficjalnym 
dystrybutorem rozwiązań pozwalających kontrolować wydaj-
ność maszyn przemysłowych w czasie rzeczywistym.

elmodis.com/pl
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Si gnij po Prowirl 200
zamiast po kryz  lub zw k  pomiarow  
– zyskasz na bezpiecze stwie i sprawno ci 
instalacji ciep owniczej
Para wodna i kondensat s  obecne w wi kszo ci instalacji ciep ow-
niczych. Koszty produkcji energii cieplnej s  wysokie, a jej dystry-
bucja staje si  najbardziej efektywna, gdy para jest nasycona. 
W praktyce jednak dominuje para mokra, poniewa  w instalacji 
wyst puj  zmiany ci nienia i temperatury. To one s  najcz stszymi 
przyczynami kondensacji, powoduj c spadek sprawno ci, niebez-
pieczne uderzenia hydrauliczne i korozj . Jak temu zaradzi ?

Wykrywanie mokrej pary – pomoc 
w utrzymaniu sprawno ci systemu
ciep owniczego i w zwi kszaniu 
bezpiecze stwa 
Czy kryza lub zw ka pomiarowa wykrywaj  
mokr  par  i koryguj  bilans cieplny instalacji 
parowej? Niestety, nie. Funkcj  t  ma jednak 

przep ywomierz wirowy Proline Prowirl 200. 
Para mokra pojawia si  wskutek konden-
sacji lub nieefektywnej separacji fazowej 
woda–para. Bezdryftowy czujnik pojemno-
ciowy DSC w Prowirl 200 zmienia amplitud  

swoich drga , gdy po ciankach wewn trz-
nych ruroci gu p ynie kondensat. U ytkownik 

otrzymuje komunikat alarmowy, a przep y-
womierz automatycznie koryguje oblicze-
nia masy i energii. Bilans cieplny instalacji 
parowej staje si  dok adniejszy. Co wi cej, 
zwi ksza si  bezpiecze stwo instalacji cie-
p owniczej, poniewa  jej u ytkownik zysku-
je mo liwo  wykrywania ryzyka uderze  
hydraulicznych. Natomiast 10-krotnie wi k-
sza dynamika pomiaru Prowirl 200 w porów-
naniu z kryz  lub zw k  pozwala na obj cie 
wiarygodnym pomiarem szerszego zakresu 
zmian przep ywu pary wodnej.

E+H 02 art spons press.indd   2 2018-03-28   10:22:20
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Zwi ksz komfort pracy – atwiejszy 
monta  przep ywomierza i d u sze
okresy mi dzy kolejnymi jego 
kalibracjami
U ycie kryzy lub zw ki pomiarowej wi -
e si  cz sto z monta em wielometrowych 

torów rurek impulsowych, naczy  konden-
sacyjnych i zbloczy zaworowych. Instala-
cje te wymagaj  regularnych nak adów pra-
cy z powodu powstaj cych nieszczelno ci na 
spoinach, zapowietrzenia, wytr caj cych si  
odsolin, kamienia kot owego lub korozji. U y-
cie przep ywomierza wirowego Prowirl 200 
pozwala zrezygnowa  ze wspomnianej insta-
lacji hydraulicznej. Zamontuj go atwo w wer-
sji mi dzyko nierzowej bezpo rednio w miej-
scu dotychczasowej pracy kryzy bez prac 
spawalniczych i/lub ci cia ruroci gu. Pod -
czenie elektryczne Prowirl 200 nie wymaga 
zmian w trasie kablowej – skorzystaj z istnie-
j cego okablowania po usuni ciu przetwor-
nika ró nicy ci nie . Dodatkow  korzy ci  
b dzie atestowana diagnostyka i weryfikacja 
Heartbeat, dost pna w Prowirl 200. Odt d, 
na ka de danie technologa lub kierownic-
twa, bez demonta u sprawdzisz ca y przep y-
womierz, oszcz dzaj c czas. Jest to mo liwe 
dzi ki zastosowaniu wbudowanego w Pro-
wirl 200 redundantnego wzorca (wysokosta-
bilny generator kwarcowy), który okresowo 
pobudza ca y tor pomiarowy w urz dzeniu. 
Nast pnie porównuje jego odpowied  z refe-
rencyjn , któr  zarchiwizowano w pami ci 
podczas kalibracji fabrycznej. Wydrukowany bezpo rednio z przetwornika raport z wery-

fikacji Heartbeat jest pe nowarto ciowym 
dokumentem dla procedur zak adowych ISO 
i audytu bezpiecze stwa (PN-EN 61511, PZA).

Zyskaj dok adn  informacj  
o rzeczywistej energii cieplnej
pary wodnej – automatyczna 
kompensacja zmian jej ci nienia 
i temperatury
Straty energii niesionej przez par  wodn  
nie s  widoczne, gdy stosujesz pomiary kry-
zowe lub zw kowe. W wi kszo ci standar-
dowych przetworników ró nicy ci nie  brak 
jest bowiem funkcji dok adnej kompensa-
cji waha  temperatury i ci nienia w instalacji 
parowej. Przewag  przep ywomierza wirowe-
go Prowirl 200 jest dost pno  wersji z wbu-
dowanym pomiarem temperatury i ci nie-
nia pary wodnej. Przetwornik automatycz-
nie wyznacza jej bie c  g sto  i dok adnie 

oblicza rzeczywist  energi  ciepln . W ruro-
ci gach przesy owych pary wodnej o red-
nicach do DN300 przep ywomierz wirowy 
Prowirl 200 mo e sta  si  twoim podstawo-
wym, bardzo dok adnym licznikiem strumie-
nia masy, ciep a i energii do liczby Reynoldsa 
Re  10 000, który dzi ki bezkonkurencyjnej 
liniowo ci pomiaru zast puje kryz  lub zw -
k  pomiarow . Zyskaj narz dzie do poprawy 
efektywno ci energetycznej zgodnie z wyma-
ganiami ustawowymi. Przyspieszysz proces 
uzyskiwania bia ego certyfikatu i zrównowa-
onego zarz dzania energi  w zak adzie.

Dowiedz si  wi cej: www.pl.endress.com/ems

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11
51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
www.pl.endress.com

  Przep ywomierz wirowy Prowirl 200 
z automatyczn  kompensacj  ci nienia 
i temperatury pary wodnej
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Natężenia przepływów muszą 
być utrzymywane w bezpiecz-
nych granicach. Monitorowa-

nie ich wartości pozwala zaobserwować 
sytuacje, gdy przepływ jest zbyt wysoki 
lub zbyt niski. W systemach monitorują-

cych takie odchylenia są często sygnalizo-
wane operatorom jako alarmy. Przy ste-
rowaniu w czasie rzeczywistym sygnał 
natężenia przepływu może być wykorzy-
stany jako element sprzężenia zwrotnego 
dla systemu sterowania, np. do włączenia 
pompy odśrodkowej przed całkowitym 
opróżnieniem zbiornika lub naczynia.

Być może najważniejszym zastosowa-
niem informacji z przepływomierzy jest 
optymalizacja procesów ciągłych, tak 
jak w przypadku zmiennej procesowej 
w układzie z regulatorem proporcjonalno-
-różniczkująco-całkującym (PID). Na przy-
kład pomierzona wartość przepływu może 
być wykorzystana jako sygnał sprzężenia 
zwrotnego zmiennej procesowej w pętli 
pozycjonowania zaworu regulacyjnego do 
utrzymywania punktu nastawy równego 
wartości żądanej lub w jej pobliżu.

Technologie pomiaru

Obecnie głównymi technologiami pomiaru 
objętościowego natężenia przepływu lub 
prędkości przepływu płynów są technolo-
gie zastosowane w przepływomierzach: 

 →  manometrycznych (differential pressure 
flowmeter – dP), 

 →  wirowych (vortex flowmeter),
 →  elektromagnetycznych (magnetic flowme-
ter, mag flowmeter). 

Decyzja o wyborze metody pomiaru do 
konkretnej aplikacji jest często oparta na 
doświadczeniach praktycznych – wybie-
rana jest ta technologia, która sprawdziła 
się już w podobnych warunkach. Dodat-
kowych informacji może dostarczyć kon-
sultacja ze specjalistą od pomiarów prze-
pływu z firmy inżynierskiej lub zajmującej 
się integracją systemów albo z zaufanym 
dostawcą aparatury pomiarowej. Taka 

Wally Baker

Rozwiązania w sterowaniu przepływem płynu

Dobór przepływomierza
do aplikacji
Objętościowe natężenie przepływu płynu jest jednym 
z najważniejszych parametrów przy monitorowaniu procesów 
technologicznych i sterowaniu ich przebiegiem w wielu gałęziach 
przemysłu. Jak zatem dokonać wyboru właściwej dla danej aplikacji 
technologii pomiaru przepływu?

zwężka (kryza)

PniskiePniskie

przepływ

↘  Zasada działania przepływomie-
rza manometrycznego (dP). Przy-
rząd tego typu mierzy różnicę 
ciśnień, która powstaje na skutek 
przepływu płynu przez zwężkę 
(kryzę) i na podstawie tej war-
tości oblicza wartość przepływu 
objętościowego.

Źródło: Rosemount, oddział firmy Emerson Process Management
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konsultacja może dostarczyć informa-
cji na temat różnych możliwości wyboru 
aparatury lub ostatnich innowacji, które 
mogą przyczynić się do polepszenia pro-
cesu pomiaru przepływu, jego dokładno-
ści i w rezultacie wydajności procesu oraz 
całego zakładu.

Problemy techniczne z realizacją 
pomiaru przepływu za pomocą przepły-
womierzy manometrycznych, wirowych 
i elektromagnetycznych mogą być rozwią-
zane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii.

Przepływomierze manometryczne

Pomiar przepływu na podstawie róż-
nicy ciśnień (stąd angielska nazwa diffe-
rential pressure, dP – przyp. tłum.) jest 
najbardziej rozpowszechnioną i spraw-
dzoną techniką tego pomiaru, stosowaną 
od wielu dekad. Wykorzystanie prze-
pływomierza manometrycznego to nie-
droga opcja realizacji pomiaru natęże-

Źródło
: Rosemount, o

ddział f
irm

y Emerson Process Management

↘  Ten przepływomierz 
manometryczny 
montowany bezpo-
średnio w rurociągu 
eliminuje potrzebę 
montowania rurek 
impulsowych, co 
redukuje koszty 
instalacji i konser-
wacji.

nym ciśnieniem płynu wewnątrz rury) 
albo Annubar (uśredniająca rurka Pitota, 
która pobiera wiele próbek z przekroju 
poprzecznego rury), można wykorzystać 
równanie Bernoulliego do obliczenia natę-
żenia przepływu, ponieważ pierwiastek 
kwadratowy ze spadku ciśnienia na ele-
mencie spiętrzającym jest proporcjonalny 
do tej właśnie wielkości.

Metoda manometryczna pomiaru 
natężenia przepływu ma wiele zastoso-
wań. Jednak w zależności od danej apli-
kacji mogą się pojawić wyzwania, z któ-
rych głównym jest rozwiązanie problemu 
pęcherzyków powietrza w cieczy, tzw. 
problemu mokrej nogi.

„Mokra noga” (wet-leg) to określenie
używane w stosunku do połączenia za po-
mocą rurek impulsowych czujnika różnicy
ciśnień i podstawowego elementu mier-
nika, umieszczonego w rurze z płynem. 
Gaz, np. powietrze, może zostać uwięziony 
w tym połączeniu i wpłynąć na dokład-
ność pomiaru natężenia przepływu. 
Ponadto „mokre nogi” mogą się zapchać 
albo ciecz w nich może zamarznąć.

Dostępna obecnie technologia pozwala 
na bezpośrednie połączenie integralnie 
montowanego czujnika ciśnienia z pod-
stawowym elementem miernika prze-
pływu, eliminując rurki impulsowe i zwią-
zany z nimi problem „mokrej nogi”. Mon-
taż takich przepływomierzy jest łatwy 
i szybki, ponieważ rurki te nie są już 
potrzebne. Ponadto koszty konserwacji 
zostają obniżone ze względu na mniejszą 
liczbę punktów ewentualnego przecieku.

Inny problem w przepływomierzach 
manometrycznych powodują tradycyjne 
zwężki (kryzy), ponieważ wymagana jest 
instalacja miernika na prostym odcinku 
rurociągu, aby zredukować wpływ zawi-
rowań przepływającego płynu. Dłu-
gość tego odcinka wynosi do 44 średnic 
rury po stronie dolotowej i do 7 średnic 
rury po stronie wylotowej. Oznacza to, 
że dla rury o średnicy 12", czyli 1 stopy 
(304,8 mm), długości te wynoszą odpo-
wiednio 44 stopy (13,41 m) i 7 stóp 
(2,13 m).

W wielu przypadkach zagięcia rur 
wewnątrz tych odcinków mogą powodo-
wać niedokładności pomiaru przy użyciu 
tradycyjnych zwężek. W takich sytuacjach 
można zastosować zwężki kondycjonu-
jące przepływ. Taka zwężka wymaga pro-
stego odcinka rurociągu o długości tylko 
dwóch średnic rury po stronie dolotowej 

nia przepływu, szczególnie przy dużych 
średnicach rur – zwykle 8" (203,2 mm) 
i większych, takich jak wykorzystywane 
w liniach doprowadzających wodę i spu-
stowych. W odróżnieniu od innych techno-
logii, manometryczny pomiar przepływu
może być stosowany w przypadku zarówno 
płynów przewodzących, jak i nieprzewo-
dzących, co pozwala na wykorzystanie go 
dla szerokiego zakresu gazów i cieczy.

Podstawowy element przepływomie-
rza manometrycznego (zwężka) powoduje 
spadek ciśnienia przez wprowadzenie ele-
mentu spiętrzającego wewnątrz rury. Ten 
spadek ciśnienia jest następnie mierzony 
przez drugi komponent – czujnik różnicy 
ciśnień (dP), który wysyła odczytane war-
tości do systemu sterowania. W zależności 
od dokładności przepływomierza mano-
metrycznego pozostałe komponenty tego 
miernika mogą obejmować rurki impul-
sowe i złącza, doprowadzające ciśnienie 
z rury – przed elementem spiętrzającym 
i za nim – do czujnika pomiarowego.

Umieszczając wewnątrz rury specjalnie 
zaprojektowany element spiętrzający, któ-
rym zwykle jest wspomniana już zwężka 
(kryza), rurka Pitota (mierząca różnicę 
między ciśnieniem statycznym a zmien-

www.utrzymanieruchu.pl
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i wylotowej, co w bardzo dużym stopniu 
zwiększa liczbę aplikacji przepływomierzy 
manometrycznych. 

Przepływomierze wirowe

W przepływomierzach wirowych wykorzy-
stany jest efekt Von Karmana, polegający 
na tym, że płyn uderzający w przeszkodę 
(nieopływową, zaburzającą) powoduje 
tworzenie się za tą przeszkodą zmiennych 
wirów lub stref niskiego ciśnienia, o czę-
stotliwości proporcjonalnej do prędko-
ści przepływu tego płynu. Częstotliwość 
odrywania się wirów jest mierzona i prze-
kształcana na prędkość przepływu objęto-
ściowego. 

Przemysłowe przepływomierze wirowe 
zostały wprowadzone w 1968 r. i od tego 
czasu są z powodzeniem stosowane do 
pomiaru przepływu pary, gazów i czy-
stych cieczy. Tak jak w przypadku wszyst-
kich metod pomiaru przepływu, także 
i przy wykorzystywaniu przepływomierzy 
wirowych istnieje wiele problemów, ale 
też i sposobów ich rozwiązywania.

Konstrukcja typowego przepływomie-
rza wirowego ma małe wolne przestrze-
nie lub szczeliny dookoła czujników albo 
przeszkód nieopływowych, umożliwiające 

ruch wymagany do tworzenia się wirów. 
Zanieczyszczenia obecne w płynie mogą 
zapchać te szczeliny i hamować ruch czuj-
ników, co spowoduje niedokładny pomiar 
przepływu. Konstrukcje przepływomie-
rzy wirowych odlewanych w całości (all-
-cast design) eliminują potrzebę swobod-
nego ruchu czujników, są więc niewraż-
liwe na zanieczyszczenia obecne w płynie, 
a zatem mogą być używane do niezawod-
nego mierzenia przepływu brudnych pły-

nów, które zapchałyby czujniki mierników 
tradycyjnych.

Do tworzenia się wirów wymagane jest 
minimalne natężenie przepływu płynu, 
określane mianem „dolnego przepływu 
odcięcia pomiaru” (low-flow cutoff). War-
tości natężenia przepływu w dolnym 
zakresie żądanego zakresu pomiarowego 
mogą spaść poniżej granicy tego zakresu, 
co spowoduje brak możliwości realiza-
cji pomiaru. Często wymaga to zmniejsze-
nia wymiarów przepływomierza i średnicy 
rurociągu w celu zwiększenia prędkości 
przepływu płynu.

Przepływomierze wirowe z redukto-
rami mają koncentryczne elementy redu-
kujące, które zostały specjalnie zapro-
jektowane i wbudowane w korpus mier-
nika. Reduktory te umożliwiają pomiar 
niższych wartości natężenia przepływu 
bez konieczności wykonania kosztownych 
i wstrzymujących pracę rurociągu mody-
fikacji. Fabryczna kalibracja przepływo-
mierza wirowego z reduktorem zapew-
nia wymaganą dokładność pomiaru i eli-
minuje potrzebę instalowania w terenie 
dodatkowego orurowania w kierunku 
dolotowym i wylotowym.

W niektórych przypadkach prefero-
wany jest pomiar przepływu masowego 
zamiast objętościowego. Na przykład 
w obliczeniach wydajności pary techno-
logicznej preferowaną jednostką natęże-
nia przepływu pary nasyconej jest funt na 
godzinę (w Polsce kg/h – przyp. tłum.), 
w odróżnieniu od natężenia przepływu 
objętościowego (najczęściej mierzonego 
w m3/s). Aby przepływomierz wirowy 
mógł mierzyć natężenie przepływu maso-

wiry

czujnik

przegroda
nieopływowa

kierunek przepływu

↙  W tym mierniku wiro-
wym przepływ płynu 
przez przegrodę nieopły-
wową powoduje tworze-
nie się wirów i drgania 
przeszkody z częstotli-
wością proporcjonalną 
do prędkości przepływu 
płynu w rurociągu.

Źródło: Rosemount, oddział firmy Emerson Process Management
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↘  Te cztery przepływo-
mierze wirowe mie-
rzą przepływ pary 
technologicznej na 
polu naftowym, 
przy wykorzystaniu 
metody EOR (Enhan-
ced Oil Recovery).
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wego płynów, można wykorzystać układ kompensacji tempe-
raturowej lub ciśnieniowej. Integracja takich układów w mier-
nikach redukuje koszty i złożoność instalacji.

Przepływomierze wirowe są często używane do pomiaru 
najważniejszych wartości natężenia przepływu agresywnych 
substancji chemicznych. Tradycyjne konstrukcje czujników 
mogą być źródłem nieszczelności i wycieku płynów technolo-
gicznych. Ponadto serwisowanie czujników tego typu jest nie-
możliwe bez wyłączenia linii technologicznej i ewentualnego 
narażenia pracowników na kontakt z chemikaliami. Wykorzy-
stanie mierników o konstrukcji odlewanej w całości, z izolo-
wanymi czujnikami do pomiaru tych kluczowych dla realiza-
cji procesu technologicznego wartości natężenia przepływu, 
eliminuje punkty ewentualnego przecieku, zaś mierniki mogą 
być serwisowane bez przerywania realizacji procesu. 

Przepływomierze elektromagnetyczne

Zasada działania przepływomierzy elektromagnetycznych 
wykorzystuje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya, 
zgodnie z którym przepływ płynu przewodzącego w polu 
magnetycznym powoduje indukowanie się napięcia. War-
tość tego napięcia jest proporcjonalna do natężenia tego pola 
magnetycznego, długości przewodnika i prędkości przewod-
nika, według równania:

U = k · B · l · v 
gdzie:
U –  napięcie na elektrodach pomiarowych,
k – stała miernika,
B –  gęstość (natężenie) pola magnetycznego,
l –  długość przewodnika (ścieżki przewodzącej pomiędzy 

elektrodami),
v –  prędkość przewodnika (przepływu cieczy przewodzącej).

Z tego wzoru można obliczyć prędkość przepływu, a następ-
nie wartość przepływu objętościowego.

Mierniki elektromagnetyczne wprowadzono na rynek 
w 1952 r. i są one wykorzystywane do pomiaru prędkości 
przepływu wielu płynów przewodzących. Ponieważ mierniki 
te nie wprowadzają żadnych przeszkód na drodze strumie-
nia płynu, unika się w ten sposób wielu problemów dotyczą-
cych przepływomierzy inwazyjnych – z elementami montowa-
nymi wewnątrz rurociągów (insert type flowmeter), takich jak 
spadek ciśnienia lub zużywanie się elementów miernika i ich 
korozja na skutek działania przepływającego płynu.

Przepływomierze elektromagnetyczne mogą być stoso-
wane do pomiaru przepływu ścieków zawierających elementy 
ścierne i duże cząsteczki stałe. Ponadto można dobrać odpo-
wiednie elementy zanurzone (wkładki izolacyjne lub elek-
trody) dla danego płynu, agresywnego chemicznie lub zawie-
rającego cząsteczki ścierne. Elementy miernika pracujące jako 
zanurzone w płynie można dobrać na podstawie właściwo-
ści płynu technologicznego, przedłużając tym samym żywot-
ność przyrządu. Wykorzystanie przepływomierzy o jednolitej 
konstrukcji spawanej (all-welded design) i z izolowanymi prze-
działami zabezpieczającymi przed wilgocią i zanieczyszcze-
niami, może zwiększyć niezawodność pomiaru.

http://www.keyence.eu
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Kalibracja i rozwiązywanie 
problemów wysokich poziomów 
zakłóceń 

Wykładziny izolacyjne rur pomiarowych 
o zwiększonej odporności na temperaturę, 
zmniejszonej przenikalności i odporności 
na ropę naftową, mają dłuższy czas eks-
ploatacji w takich aplikacjach, jak pomiar 
przepływu wody wypychającej ropę na 
polach naftowych (produced water – jest 
to zwykle solanka – przyp. tłum.). Tak 
samo jest w przypadku wykładzin produ-
kowanych z utwardzonych materiałów, 
co przedłuża ich żywotność, zabezpiecza-
jąc przed cząsteczkami ściernymi. Prak-
tyki instalacyjne mogą obejmować regu-
lację prędkości przepływu płynu, co dalej 
redukuje zużycie na skutek ścierania albo 
regulację gradientów temperaturowych, 
co zmniejsza stopień przenikania.

Wymagania dotyczące jakości oraz 
określone przepisami często obejmują 
okresową kalibrację przepływomierzy, 
która potwierdza, że realizowany pomiar 
przepływu jest odpowiednio dokładny. 
To zwykle wymaga demontażu mier-
nika z linii i kalibracji go w laboratorium 
lub wykonania kalibracji na miejscu za 
pomocą specjalnego sprzętu. Akcepto-
waną metodą jest inteligentna kalibracja 
miernika – taki miernik ma wbudowany 
układ samokalibracji, który może spraw-
dzać dokładność pomiaru bez konieczno-
ści demontażu z linii i użycia specjalnego 
sprzętu.

Inteligentna kalibracja miernika obej-
muje walidację sprzętu, oprogramowania, 
cewek, elektrod i przewodów łączących.

Kalibracja może być realizowana 
w sposób ciągły i inicjowana za pomocą 
interfejsu lokalnego operatora lub zdal-
nego polecenia programowego. Zwykle 
oznacza to dużą redukcję czasu przestoju 
dzięki wyeliminowaniu konieczności kali-
bracji po demontażu miernika oraz błę-
dów związanych z odłączeniem i ponow-
nym podłączeniem mierników funkcjo-
nalnych. Ponadto inteligentna kalibracja 
miernika pozwala prosto i łatwo potwier-
dzić poprawność instalacji początkowej, 
dostarczając natychmiastowej odpowie-
dzi na pytanie, czy zainstalowany miernik 
działa tak, jak powinien. 

Płyny często zawierają zanieczyszcze-
nia, które mogą spowodować zakłóce-
nia pomiaru przepływu. Przykładami są 
tu zawiesiny kopalin, szlamy papierni-
cze i woda wypychająca ropę naftową, 
zawierająca dużą ilość unoszonego pia-
sku. Cząsteczki zanieczyszczeń, uderzając 
w elektrody, powodują duże zakłócenia 
(podobne do tych przy stukaniu w mikro-
fon), które mogą być powodem niskich 
wartości współczynnika sygnał-szum, 
zmniejszenia dokładności pomiaru i kiep-
skiego działania pętli regulacji.

Tradycyjne metody rozwiązywania 
problemów wysokich poziomów zakłó-
ceń technologicznych obejmują dodanie 
elementów tłumiących, które mogą zre-
dukować odpowiedź pętli regulacji na 

nieakceptowalne poziomy zakłóceń. Do 
dostarczania bardziej dokładnego i odpo-
wiedniego sygnału pomiaru przepływu 
mogą być wykorzystane nowoczesne tech-
nologie ograniczania zakłóceń. Technolo-
gie te obejmują diagnostykę, która dyna-
micznie monitoruje wartości współczyn-
nika sygnał-szum, regulację częstotliwości 
zasilania cewek, co umożliwia przejście na 
częstotliwości mniej podatne na zakłóce-
nia, oraz przepływomierze elektromagne-
tyczne wysokosygnałowe – o zwiększonej 
mocy sygnału wyjściowego.

Opcja bezprzewodowa

Przepływomierze manometryczne, wirowe 
i elektromagnetyczne są również ofe-
rowane w wersjach bezprzewodowych. 
Nadajniki w miernikach manometrycz-
nych są dostępne w wersjach ze zintegro-
wanym modułem bezprzewodowym, pod-
czas gdy mierniki wirowe i elektroma-
gnetyczne oferowane są z adapterami, 
które konwertują ich sygnał wyjściowy 
na sygnał bezprzewodowy i wysyłają go 
do odbiornika. Pierwotny sygnał w opcji 
bezprzewodowej jest dostarczany z każdą 
konfiguracją.

Instalacje bezprzewodowe transmi-
tują dane procesowe oraz informacje dia-
gnostyczne drogą bezprzewodową, co eli-
minuje potrzebę instalowania przewodów 
i kabli sygnałowych do paneli wejścia/
wyjścia (I/O) systemu sterowania i moni-
toringu. Eliminacja oprzewodowania 
pozwala na szybszą i tańszą instalację, 
ponieważ nie trzeba prowadzić przewo-
dów i kabli, oraz redukuje czynności kon-
serwacyjne.

Urządzenia bezprzewodowe łączą się 
z sieciową bramą bezprzewodową, która 
może być zlokalizowana w bezpośrednim 
ich sąsiedztwie i połączona z systemem 
sterowania już przewodowo. Technologia 
bezprzewodowa eliminuje także potrzebę 
istnienia dodatkowych punktów wejść 
analogowych, odbierających od urządzeń 
sygnały przenoszone przewodowo, które 
mogą być bardzo drogie, szczególnie gdy 
trzeba dodać kartę wejść analogowych.

Podsumowanie

Omówione w artykule technologie zasto-
sowane w przepływomierzach manome-
trycznych (dP), wirowych i elektroma-
gnetycznych obecnie dominują w aplika-

elektrody
pomiarowe (E)

wykładzina izolacyjna 
rury pomiarowej

cewki (B)
kierunek przepływu (V)

↙  W tym przepływo-
mierzu elektroma-
gnetycznym elek-
trody pomiarowe 
mierzą wartość 
napięcia indukowa-
nego na skutek prze-
pływu płynu prze-
wodzącego w polu 
magnetycznym 
generowanym przez 
cewki.
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K alibracja to różnica pomiędzy 
odczytem urządzenia a ustalo-
nymi w odpowiednich standar-

dach i wymogach technicznych normami 
pomiarowymi. Proces służący określe-
niu tej zależności to zespół powiązanych 
pomiarów i operacji, które dają porówna-
nie. Ani pomiar przepływu, ani kalibracja 
oparta na przepływie nie bazują na jed-
nym parametrze.

Pomiar objętości lub natężenia prze-
pływu cieczy zależy od określenia weryfi-
kowalnych pomiarów odzwierciedlających 
wszystkie zmienne. Pomiar przepływu 
może oznaczać ilość cieczy/substancji 
określoną na przestrzeni czasu lub fak-
tyczne natężenie.

Objętość zmierzona według standardu 
pomiarowego może się różnić od objęto-
ści, która przeszła przez przepływomierz 
w czasie testu, jeśli pomiar temperatury 
jest niepoprawny. Temperatura wpływa 
na lepkość i gęstość cieczy, a także na 
średnicę wewnętrzną przepływomie-
rza w czasie testu. Połączenie zmiennych 
parametrów cieczy z tym, jak precyzyj-
nie są one mierzone oraz ich oddziaływa-
niem na standard kalibracji wpływa na 
niepewność ostatecznego rezultatu kali-
bracji (fot. 1).

cjach pomiaru objętościowego natężenia 
przepływu lub prędkości przepływu pły-
nów. Trzeba jednak mieć świadomość, 
że z każdą z nich wiążą się korzyści, ale 
i wyzwania. 

Pierwszą ważną decyzją, którą należy 
podjąć, jest dobór właściwej technolo-

gii pomiaru przepływu do danej aplika-
cji – to zadanie, przy którego realizacji 
może pomóc zaufany dostawca lub inte-
grator systemów. Następnym krokiem 
jest zapewnienie, że dla danej aplika-
cji zostanie dobrany właściwy typ mier-
nika, posiadający wymagane cechy i funk-

cje, które powinny rozwiązywać problemy 
związane z pomiarem przepływu w danej 
aplikacji.

Wally Baker Wally Baker jest kierownikiem ds. marke-
tingu urządzeń do pomiaru ciśnienia 
w firmie Emerson Process Management.

Kalibracja przepływomierza 
Jest istotnym elementem każdego dobrze kontrolowanego procesu. Jednak dokładna kalibracja 
przepływomierzy wymaga nie tylko precyzyjnego kalibratora, ale również dokładnej metody pomiaru 
lepkości cieczy. Laboratoria zajmujące się kalibracją, poza wskazywaniem wartości lepkości w tabelach 
kalibracji, stosunkowo rzadko ujawniają swoje metody pomiaru lepkości.

Ron Madison

↖  Fot. 1. Sondy mierzą temperaturę cieczy, 
aby skorygować różnice lepkości w czasie 
kalibracji.Źr
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która pozwala na odczyt lepkości z tabeli. 
Wartość temperatury cieczy w czasie rze-
czywistym i lepkości jest zapisywana dla 
każdego punktu na przestrzeni całego 
przepływu kalibracyjnego. Należy zwrócić 
uwagę, że w zamkniętym systemie kali-
bracyjnym temperatura płynu podnosi się 
w czasie cyrkulacji w systemie. Dlatego 
precyzja kalibracji zależy od dokładności:

 →  pierwotnego pomiaru lepkości cieczy za 
pomocą wiskozymetru,

 →  pomiaru temperatury cieczy w czasie kali-
bracji.

Wpływ na dane kalibracji

Istnieje wiele typów przepływomie-
rzy: wyporowe, rotametry, turbinowe, 
spiętrzające, kryzy i przepływomie-
rze Coriolisa. Do pewnego stopnia lep-
kość i gęstość będą miały niewielki lub 
znaczny wpływ na proces kalibracji, 
w zależności od typu przepływomierza. 
Wiedza na temat lepkości i gęstości mie-
rzonej cieczy pracującej w aplikacji jest 
kluczowa dla poprawnej kalibracji mierni-
ków przepływu.

Lepkość staje się tym bardziej istotna, 
gdy mamy do czynienia z przepływomie-
rzem turbinowym pracującym w nieli-
niowym, powtarzalnym obszarze charak-
terystyki pracy (rys.). Lepkość i gęstość 
muszą być odzwierciedlone w czasie kali-
bracji, aby dać dokładne dane kalibracji. 
Gęstość została wspomniana, ponieważ 
w przypadku przepływomierzy Coriolisa 
konieczne jest obliczenie strumienia obję-
tości, podobnie jak w przypadku prze-
pływomierzy turbinowych, które wyma-
gają gęstości do obliczenia natężenia prze-
pływu. 

↙  Fot. 2–3. Sprzęt do 
pomiaru lepkości: 
szklany wiskozymetr 
kapilarny (2), wisko-
zymetr Stabingera (3)

Zrozumieć lepkość

Lepkość to miara oporu wewnętrznego 
lub wewnątrzmolekularnego cieczy na 
naprężenie ścinające, która wpływa na 
profil prędkości medium w rurze. W przy-
padku cieczy przepływającej między 
dwiema płytkami naprężenie ścinające to 
związek pomiędzy siłami wywieranymi na 
górną płytkę a jej powierzchnią. Dlatego 
τ (naprężenie ścinające) = F/S. Szybkość 
ścinania bierze pod uwagę dystans pomię-
dzy płytkami połączony z prędkością gór-
nej płytki, czyli γ (prędkość ścinania) = 
v/h. Lepkość dynamiczna to napręże-
nie ścinające (τ)/prędkość ścinania (γ). Te 
równania odnoszą się do cieczy newto-
nowskich (idealnie lepkich).

Czym są ciecze newtonowskie? To cie-
cze, których naprężenie ścinające jest 
związane liniowo z szybkością ścinania. 
Określa się je czasem jako ciecze idealnie 
lepkie, ponieważ ich lepkość nie zależy od 
ścinania, które może wystąpić w czasie 
pobudzenia lub pompowania. Większość 
typowych cieczy, takich jak woda i węglo-
wodory, to właśnie ciecze newtonowskie.

Niektóre przepływomierze są bardziej 
czułe na lepkość niż inne. Jednak do pew-
nego stopnia ten parametr wpływa na 
wszystkie przepływomierze, gdyż zmienia 
profil prędkości. Poznanie lepkości cie-
czy jest bez wątpienia jednym z najważ-
niejszych elementów kalibracji przepływo-
mierza.

Pomiar lepkości można wykonać kil-
koma metodami, które różnią się ceną 
sprzętu i czasem pomiaru. Najpow-
szechniej używanymi instrumentami do 
pomiaru lepkości są wiskozymetry kapi-
larne, rotacyjne i Stabingera. Precyzyjny 
wiskozymetr Stabingera wymaga czystego 
filtra cieczy, aby uzyskać wysoką dokład-
ność (fot. 2–3).

Laboratoria zajmujące się kalibracją 
nie mogą i nie stosują cieczy typowej dla 
klienta przy każdej kalibracji. Byłoby to 
bardzo czasochłonne i niekorzystne dla 
środowiska, a także kosztowne i poten-
cjalnie niebezpieczne. Dlatego stosują 
mieszanki rozpuszczalników/olejów 
z określoną lepkością kinematyczną, która 
odpowiada cieczy klienta. Oparte jest to 
na stosunku liczby Reynoldsa (liczba Rey-
noldsa [Re] jest wartością niemianowaną, 
wykorzystywaną do szacowania podob-
nych wzorów prędkości w różnych przy-
padkach przepływu cieczy).

Re = (ρ · v · D) / μ

gdzie:
Re – liczba Reynoldsa,
ρ – gęstość,
D – średnica rury,
μ – lepkość dynamiczna.

Wartość lepkości cieczy w kalibracji 
wyporowej przepływomierza określana 
jest za pomocą tabeli temperatury/lep-
kości, generowanej przez wprowadze-
nie wartości lepkości kinematycznej dla 
dwóch różnych punktów temperatury. 
Czujniki temperatury wbudowane w oru-
rowanie instrumentów kalibracyjnych 
podają aktualną temperaturę pracy cieczy, 
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Należy pamiętać, że gęstość i lepkość 
będą się zmieniać wraz ze zmianą tempe-
ratury i ciśnienia. Dlatego system pobie-
rania danych kalibracyjnych musi rów-
noważyć te zmienne i obliczać w cza-
sie rzeczywistym prędkość przepływu 
w wymaganej jednostce miary.

Dobrym przykładem wpływu lepko-
ści na dane kalibracyjne jest kalibracja 
nieliniowa powtarzalna (±0,25%) prze-
pływomierza turbinowego o małej war-

tości przepływu w ilości 0,47 do 4,73 
litra na minutę (0,125 do 1,25 galonu 
na minutę). Przepływomierze turbinowe 
mierzą przepływ, wykorzystując tur-
binę, która obraca się swobodnie pręd-
kością obrotową proporcjonalną do pręd-
kości i lepkości cieczy. Rysunek przedsta-
wia nieliniowy przepływomierz turbinowy 
o małej wartości przepływu, który sta-
nowiłby najgorszy możliwy przypadek. 
Im bardziej liniowy przepływomierz, tym 

mniej wrażliwy jest on na zmiany lepko-
ści (rys.).

Przepływomierz miał być kalibrowany 
z użyciem cieczy o lepkości 1,2 centy-
stoksów (cSt), czyli 1,2 mm²/sek. (rys.). 
Po wprowadzeniu do danych kalibra-
cyjnych błędu o wartości jedynie 1 cSt 
siatka przesunęła się na lewo, co ozna-
cza przesunięcie współczynnika konwer-
sji o 1,9%. Laboratorium bez właściwego 
sprzętu lub procedur mogłoby z łatwością 
zmierzyć błędną wartość lepkości o 10%. 
Pozostałe typy przepływomierzy, takie jak 
rotametry, są czułe na gęstość, a przez to 
na lepkość kinematyczną, gdzie czynnik 
gęstości jest elementem równania do obli-
czania strumienia objętości.

Jak bardzo może się zmieniać lepkość?
Nowa beczka rozpuszczalnika MIL-PRE-
-7024F Type II Stoddard o pojemności
208 litrów (55 galonów) ma lepkość 
pomiędzy 1,12 a 1,22 cSt (mm²/sek.) 
w stanie dostawy (różnica ponad 8%). 
Z czasem lżejsze elementy rozpuszczal-
nika parują, co zwiększa lepkość. Na war-
tość tego parametru ma wpływ czystość 
orurowania i filtrów instrumentów kali-
bracyjnych. Jeśli wcześniej do kalibrowa-
nia używano cieczy o większej lepkości, 
a płukanie nie było wystarczające, lepkość 
cieczy może być już inna. Dlatego lepkość 
należy mierzyć po procesie kalibracji, a nie 
w beczce. Możliwe błędy w określaniu lep-
kości cieczy mogą mieć różne przyczyny, 
z czego najgorszą jest brak pomiaru.

Dopytując laboratorium o niepew-
ność wstępnej kalibracji standardowej, 
warto także zapytać o niepewność pomia-

↗   Rys. Wpływ lepkości na nieliniowy przepływomierz turbinowy o niskiej wartości przepływu
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rów lepkości i gęstości. Oba czynniki uzu-
pełniają się w generowaniu najlepszych 
danych kalibracyjnych, które faktycznie 
odzwierciedlają możliwości technologii 
pomiarowej.

Wyniki akredytowanego laboratorium 
kalibracyjnego zależą wyłącznie od moż-
liwości dokonania precyzyjnych pomia-
rów. By dokładnie zmierzyć przepływ cie-
czy przez przepływomierz, konieczny jest 
pomiar i kontrola lepkości w kalibrato-
rze. Często klienci nie biorą pod uwagę 
metod pomiaru lepkości przez laborato-
rium i dokładności ich przyrządów pomia-
rowych. Jednak niemożność precyzyjnego 
zbadania lepkości, czy to przez sprzęt, 
czy przez zastosowaną metodę, może 
zwiększyć niepewność pomiaru, przez co 
wyniki kalibracji będą niewystarczające. 
Dlatego ważne jest, aby przy wyborze 
laboratorium poznać metody pomiaru lep-
kości i wziąć je pod uwagę.

Zastosowanie właściwego sprzętu

Największy postęp w technologii kalibra-
cji przepływomierzy dotyczy zmian, jakie 
zaszły w kalibratorach wyporowych. Sys-
temy wyporowe to dynamiczne wstępne 
kalibratory, które uwzględniają zmienne 
warunki pracy przepływomierzy. Mogą 
zmierzyć dokładnie temperaturę cie-
czy i skorygować gęstość, lepkość i inne 
zmienne, które wpływają na odczyt prze-
pływomierza. Zazwyczaj osiągają niepew-
ność w zakresie ±0,05% tempa prze-
pływu cieczy (fot. 4).

w projekcie turbiny lub materiale łożyska 
sprawi, że współczynnik korelacji będzie 
bezużyteczny. Mieszanina wody i gli-
kolu jest brana pod uwagę jako sposób na 
zmniejszenie ilości odpadów toksycznych, 
a także ograniczenie problemów związa-
nych z zapachem oparów i ryzykiem poża-
rowym. Glikol zapewnia smarowanie 
i może być mieszany z wodą, aby uzyskać 
różne lepkości kinematyczne do kalibracji. 

Podsumowanie

Wymogiem dla każdego laboratorium kali-
bracyjnego jest posiadanie sprzętu do 
wstępnej kalibracji standardowej prze-
pływu o przyzwoitym poziomie niepew-
ności. W tym obszarze nie można pójść 
na żaden kompromis. Kalibracja zależy od 
każdego pomiaru wykonanego w proce-
sie, a szczególną uwagę należy zwrócić na 
lepkość. Większość metod pomiaru lep-
kości zależy od operatora i procesu i dla-
tego narażone są na błąd. Należy ze szcze-
gólną ostrożnością wybierać laboratorium 
wstępnej standardowej kalibracji i pro-
cesy, które mają zapewnić powtarzalne 
rezultaty. 

Ponieważ lepkość jest tak istotnym ele-
mentem dla każdego laboratorium kali-
brującego pomiary przepływu, należałoby 
sprawdzać nie tylko niepewność kalibra-
cji, lecz także zwracać uwagę na dokład-
ność technik kalibracji pomiaru lepkości. 
Błąd w pomiarze lepkości może bowiem 
powodować niewykrywalne przesunięcie 
kalibracji przepływu.

Ron Madison Ron Madison jest wiceprezesem ds. sprze-
daży i marketingu Cox Flow Measure-
ment, oddziału Badger Meter. Ma duże 
doświadczenie w zakresie precyzyjnych 
instrumentów testowych i pomiarowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem przepły-
womierzy.

Online

Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w artykule „Metody 
pomiaru przepływu”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

TEMAT NUMERU

↙  Fot. 4. Wstępny, 
standardowy kali-
brator wyporowy
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Sercem wstępnego systemu wypo-
rowego jest precyzyjnie wykonany, 
z powłoką niklowo-chromową, wypo-
lerowany cylinder z tłokiem i uszczel-
kami. Tłok jest połączony z polerowa-
nym wałem, który porusza cylinder przez 
uszczelkę. Wał jest połączony z enkode-
rem liniowym o wysokiej rozdzielczo-
ści (jedna milionowa na cal), który śle-
dzi przesunięcie tłoka. Stały, jednostajny 
przepływ izostatyczny i brak przecieków 
z warunkami jak najbardziej zbliżonymi 
do idealnych pozwalają na uzyskanie nie-
pewności pomiaru na poziomie ±0,05% 
lub mniej.

Znajomość dokładnej średnicy cylin-
dra i prędkości przesuwu, określa obję-
tość przepływu. Oznacza to także, że tem-
peratura cylindra musi być znana, aby 
kompensować rozszerzanie lub kurczenie, 
które wpłynie na objętość. Te zmienne 
są mierzone i wykorzystywane w algo-
rytmach, które podają bardzo precyzyjne 
dane objętości przepływu w czasie rzeczy-
wistym.

Użytkownicy powinni być szczegól-
nie uważni, wybierając usługę kalibracji 
dla przepływomierzy turbinowych, jeśli 
do kalibracji używana jest tylko woda 
jako medium kalibrujące. Woda jest cie-
czą powodującą ścieranie i wywołuje 
dodatkowy opór łożyska, który nie poja-
wia się w przypadku węglowodorów. Nie 
ma kalkulacji, która pozwoliłaby na obli-
czenie krzywej kalibracji ze zmienną lep-
kością. Współczynnik konwersji jest okre-
ślany każdorazowo za pomocą danych 
empirycznych, które odnoszą się tylko 
do jednego typu przepływomierzy i nie 
mogą być stosowane w przypadku urzą-
dzeń innych producentów. Każda zmiana 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Wykorzystanie IIoT
do usprawnienia działań 
w zakładach przemysłowych
Więcej danych to po prostu więcej informacji do przetworzenia. 
Kluczem do dobrej orientacji w funkcjonowaniu zakładu 
przemysłowego i do właściwego wykorzystania Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) staje się dopiero oprogramowanie służące 
analizie tych danych.

Michael Risse D zięki nowej generacji czujników 
przewodowych i bezprzewodo-
wych można stosunkowo tanio 

generować i zbierać dane w ilościach, 
jakie nigdy przedtem nie były dostępne – 
a następnie przesyłać je do systemów ste-
rowania i monitorowania procesów tech-
nologicznych, za pośrednictwem sieci 
lokalnych lub przez Internet. Operacje 
te mogą być wykorzystane do poprawy 
zautomatyzowanego sterowania w czasie 

rzeczywistym oraz do wsparcia zatrudnio-
nych w fabryce inżynierów i operatorów 
w podejmowaniu jak najlepszych decy-
zji dotyczących pracy zakładu oraz utrzy-
mania ruchu. Zebrane dane są bowiem 
dostępne dla specjalistycznych oprogra-
mowań przeznaczonych do ich analizy 
i generowania użytecznych informacji, 
co powinno być wykorzystane przez per-
sonel fabryki do zwiększenia wydajności 
produkcji, diagnozowania problemów ze 
sprzętem i poprawy stanu BHP.

Postępy, jakie dokonały się na prze-
strzeni ostatnich kilku lat w dziedzi-
nie czujników, technologii połączeń sie-
ciowych i oprogramowania do analizy 
danych, wspólnie ułatwiają i obniżają 
koszty akwizycji, wysyłania, przechowy-
wania oraz analizy informacji. Celem jest 
szybsze otrzymywanie lepszego wglądu 
w pracę zakładów.

 ↗  Rys. 1. Uzyskanie jak największych korzyści z dostępnych informacji wymaga zbierania danych, przesyłania ich metodami 
przewodowymi lub bezprzewodowymi, analizowania za pomocą odpowiedniego oprogramowania oraz udostępniania ich 
inżynierom poprzez smartfony, tablety i komputery.

Czujniki

sieć IIoT

istniejąca
fabryka

Połączenia

chmura
WiFi
Bluetooth
sieć komórkowa

sieć przewodowa
sieć bezprzewodowa HART
sieć bezprzewodowa ISA100.11.a

satelita
sieć Sigfox
sieć ZigBee

smartfon
tablet

komputer typu desktop
laptop
tzw. cienkie klienty
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FABRYKA 4.0

Sieć IIoT może poprawić funkcjono-
wanie fabryk w inwestycjach typu brown-
field, greenfield oraz aplikacjach związa-
nych z dodatkowymi usługami. Wszyst-
kie trzy mogą być opisane niezależnie, 
koegzystując jednocześnie w granicach tej 
samej fabryki.

Inwestycje typu brownfield (dosł. brą-
zowe pole) – opisywane w kontekście 
funkcjonowania zakładu przemysłowego – 
odnoszą się do fabryk, w których dodaje 
się nowe czujniki do istniejących sieci ste-
rowania lub zakładowych. Zwykle sce-
nariusze tego rodzaju działań obejmują 
instalację bezprzewodowego systemu 
i czujników w celu rozszerzenia obszaru 
obserwowanego przez operatora oraz 
zwiększenia możliwości monitorowania 
pracy maszyn i urządzeń – lub dodanie 
czujników, które „zastąpią oczy i uszy” 
inżynierów przenoszonych do scentralizo-
wanych ośrodków monitoringu. 

Scenariusz inwestycji typu greenfield 
(zielone pole) dotyczy zupełnie nowych 
fabryk lub obiektów z projektami sieci 
IIoT, które będą już gotowe do pracy 
online. Jest to najbardziej rozpowszech-
niona opcja dla projektów inteligent-
nych miast lub dla sektora publicznego. 
Występuje tam, gdzie łączy się możliwości 
IIoT z systemami monitoringu opartymi 
na technologii chmury – projekty tego 
rodzaju nie są rozwijane wokół zainstalo-
wanego w obiekcie systemu sterowania 
i monitoringu, może w nich nawet wystą-

pić brak infrastruktury systemu sterowa-
nia. Przykładami są: monitoring odległych 
magazynów zbiornikowych, stacji pomp 
i pojazdów – jako uzupełniający system 
dla istniejącego zakładu.

Zarabianie na usługach

Coraz bardziej popularne staje się zawiera-
nie w sprzedawanych urządzeniach moż-
liwości ich zdalnego monitoringu – taką 
sytuację opisuje termin „serwicyzacja” 
(servicization). Dostawcy pomp, zawo-
rów i wielu innych urządzeń wprowadzają 
opcję realizowanego przez siebie ciągłego 
monitoringu sprzętu zainstalowanego 
w obiektach klientów. Korzyścią bizne-
sową dla nabywcy jest niezawodność urzą-
dzenia i krótszy czas przestojów, jednak 
realnym czynnikiem napędowym tej usługi 
jest okazja dla dostawcy do dostarczania 
ekspertyz dotyczących działania sprzeda-
wanych urządzeń i zarządzania nimi.

Każdy model powstaje według wspól-
nej architektury czujników, sieci komu-
nikacyjnych oraz oprogramowania 
do analizy danych. Nowe technolo-
gie zapewniają, przy drastycznie obniżo-
nych cenach, nowe możliwości w zakre-
sie poprawy funkcjonowania fabryk. Dla 
ich właścicieli powstaje jednak kluczowe 
pytanie: „Jak uczynić nasze zakłady bar-
dziej inteligentnymi?”. Odpowiedź zawsze 
powinna uwzględniać zysk końcowy: 
zapewnienia lepszego i szybszego rozezna-

nia w pracy zakładu, parametrach maszyn 
i całych procesów.

W procesie zbierania danych punktem 
startowym modernizacji są czujniki. Moni-
torują one działanie „rzeczy” w sieci IIoT, 
czyli pomp, zaworów i innych urządzeń. 
Koszty wdrożenia i wykorzystywania czuj-
ników gwałtownie spadają, nadarza się 
więc okazja do zbierania coraz większej 
ilości danych. Dawniej personel fabryk 
przy podłączaniu czujników do systemów 
sterowania i monitorowania oraz oprogra-
mowania analizującego dane mógł wyko-
rzystać tylko standard 4–20 mA, techno-
logię HART lub inne protokoły obiektowej 
magistrali danych (fieldbus). Dzisiaj da się 
zastosować wiele typów i metod połączeń 
przewodowych oraz bezprzewodowych, 
często wykorzystując jednocześnie wiele 
sieci w jednej fabryce (rys. 1).

Czujniki i połączenia sieciowe umożli-
wiają szybkie i tanie gromadzenie nowych 
danych z nowych źródeł, zaś do ich prze-
syłania oferowany jest szeroki zakres 
opcji nowoczesnych sieci. Czujniki bez-
przewodowe z zasilaniem bateryjnym nie 
wymagają żadnych przewodów sygnało-
wych ani zasilających, tak więc mogą być 
instalowane w miejscach odległych od 
maszyn i urządzeń wyposażonych w połą-
czenia przewodowe. Ponadto są w sta-
nie bezpiecznie pracować całymi latami 
w obszarach niebezpiecznych, np. zagro-
żonych wybuchem.

Bezprzewodowe oprzyrządowanie 
umożliwia monitorowanie pracy wielu 
różnych maszyn, urządzeń i systemów, 
tam gdzie doprowadzenie przewodów jest 
trudne lub kosztowne. 

BrownfieldBrownfield: wykorzystanie 
danych z pomp

Wyposażenie pompy w czujniki, podłącze-
nie ich do sieci i oprogramowania do ana-
lizy danych umożliwia personelowi fabryk 
bardziej precyzyjne niż dotąd monitoro-
wanie pracy takiej pompy i wykrycie pro-
blemów na długo przedtem, zanim ule-
gnie ona awarii i przestanie działać. Jest 
to przykład rozwiązania związanego z IIoT 
typu brownfield.

Jeszcze kilka lat temu wysokie koszty 
instalowania specjalnego systemu moni-
torującego ograniczały jego użycie tylko 
do najbardziej kluczowych pomp. Obec-
nie – wraz z możliwością stosunkowo 
łatwego dodania systemu monitorującego 
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↙  Rys. 2. Czujniki bezprzewodowe 
eliminują potrzebę instalowania 
przewodów, kabli, korytek kablo-
wych, zasilaczy i zabezpieczeń. 
Ułatwia to i obniża koszty akwi-
zycji danych z systemów pomp 
oraz innych urządzeń technolo-
gicznych. 



wykorzystującego technologię czujników 
bezprzewodowych – jesteśmy w stanie 
wykonać system monitoringu online dla 
wszystkich ważnych pomp (rys. 2).

System monitorujący zbiera dane doty-
czące temperatury, ciśnienia, poziomu cie-
czy oraz innych zmiennych w czasie rze-
czywistym i przesyła je poprzez bezprze-
wodową sieć kratową (WMN) do bramy 
sieciowej, która z kolei kieruje je do ste-
rowni – już przewodowo, zwykle siecią 
Ethernet. Tam oprogramowanie do moni-
torowania pracy pomp analizuje dane 
z dziesiątek lub setek tego rodzaju urzą-
dzeń i alarmuje operatorów, jeśli wykryto 
potencjalne problemy. W pewnej rafinerii 
o wydajności 250 tys. baryłek dziennie, 
po zainstalowaniu systemu monitorowa-
nia pracy 80 pomp działających w całym 
kompleksie, roczne oszczędności wyniosły 
ponad 1,2 mln dol. (sic!). Przełożyło się 
to na okres zwrotu z inwestycji krótszy od 
sześciu miesięcy.

Podobne wyniki osiąga się w przy-
padku innych urządzeń, np. zaworów czy 

odwadniaczy. Z powodu trwającej pre-
sji na obniżanie kosztów elementów sys-
temów, wartości wskaźników przychód/
koszty (BCR) stale rosną.

Ostateczny cel IIoT: analiza 
danych

Szybszy i lepszy wgląd w pracę fabryk 
jest dobrym założeniem, jakie warto sobie 
postawić, planując wykorzystanie Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy – ale nie naj-
ważniejszym. Aby bowiem poradzić sobie 
z ogromną ilością danych w sieci IIoT, 
wymagane jest specjalistyczne oprogramo-
wanie do ich analizy. Takie, które obsłu-
guje duże ilości informacji i zapewnia 
platformę integracyjną dla danych pocho-
dzących z różnych źródeł.

Oprogramowanie do analizy danych 
powinno zapewniać pracownikom fabryk 
– znającym proces technologiczny, 
maszyny, urządzenia i realizowane opera-
cje – błyskawiczną ocenę sytuacji w zakła-
dzie. Powinno też być łatwe w użytko-

waniu, tak by nie wymagało czasochłon-
nego pośrednictwa, np. w postaci kon-
sultacji z dostawcami oprogramowania
lub tzw. badaczami danych (data scien-
tists). Tempo oceny sytuacji znacznie 
zwalnia, jeśli wymagane jest zaangażowa-
nie dodatkowych osób, wprowadzających 
opóźnienia do procesu analizy danych. 
Zmiany, których nie da się w szybkim 
tempie zidentyfikować i wdrożyć (tak aby 
wpłynęły na wyniki produkcji), mają dla 
zakładu małą wartość.

Jeśli więc np. system monitorujący 
pracę pomp wysyła dane do oprogramowa-
nia przeznaczonego do analizy problemów 
charakterystycznych dla pomp, inżyniero-
wie utrzymania ruchu muszą mieć możli-
wość natychmiastowego ich wykorzysta-
nia, dokładnie rozumiejąc, jakie informacje 
oprogramowanie im przekazuje.

Michael Risse Michael Risse jest wiceprezesem 
korporacji Seeq.

www.utrzymanieruchu.pl
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W iele ga zi przemys u musi spro-
sta  coraz wi kszym wymaga-
niom klientów w zakresie post -

puj cej miniaturyzacji, co stanowi jedno 
z g ównych wyzwa  podejmowanych przez 
producentów wykorzystuj cych pomieszcze-
nia czyste. Dotyczy to w szczególno ci sektora 
farmaceutycznego, medycznego, spo ywcze-
go, a tak e produkcji mikrouk adów i mikro-
elektroniki. W tych dziedzinach nawet naj-
mniejsza ilo  zanieczyszczonego powietrza 
mo e skutkowa  odrzuceniem du ych partii, 
poci gaj c za sob  wysokie koszty.

Producenci posiadaj cy pomieszczenia czyste 
przyk adaj  du  wag  do czysto ci powie-
trza – jest to konieczne w celu sprostania 

wymogom norm, utrzymania poziomu 
jako ci, niezawodno ci i ci g o ci produk-
tów. W tym wzgl dzie zrozumia e jest, e 
wybór nap dów liniowych do zastosowa-
nia w warunkach pomieszczenia czystego 
poprzedzony jest dok adn  analiz  rozwi za . 
Nieustanny rozwój technologii mikrouk adów, 
a mikroelektroniki w szczególno ci, znacznie 
przy pieszy  w ostatnich latach, a trend ten 
nie ulegnie zmianie w przysz o ci. W efekcie 
istnieje rosn ce zapotrzebowanie na nap -
dy liniowe, dostosowane do pracy we wszyst-
kich klasach pomieszcze  czystych.

Warunkiem koniecznym do pomy lnego 
wdro enia technologii jest, aby nap dy linio-
we spe nia y wymagania dotycz ce u ytko-
wania w pomieszczeniach czystych, jedno-
cze nie zapewniaj c klientom atrakcyjny oraz 
rentowny stosunek ceny do parametrów 
u ytkowych.

Dieter Winger, kierownik produktu 
– Bezt oczyskowe Nap dy Liniowe, 
Parker Hannifin

Si owniki pneumatyczne 
bezt oczyskowe 
do pomieszcze  czystych

Zadania i wymagania
Najwa niejszym wymogiem technolo-
gii pomieszcze  czystych jest wspomaganie 
procesu produkcyjnego, ale bez pogorsze-
nia jako ci powietrza w otaczaj cej atmos-
ferze. O projekcie pomieszczenia czystego, 
tj. jego konstrukcji, wyposa eniu i technolo-
gii (w tym zastosowaniu nap dów liniowych), 
decyduje wymagana klasa czysto ci powie-
trza. Pomieszczenia czyste s  zwykle wypo-
sa one w uk ady podci nieniowe, w których 
powietrze jest doprowadzane do jednej ze 
cian zewn trznych pomieszczenia lub sufi-

tu (nad ca  powierzchni ), aby zapewni  jed-
nokierunkowy przep yw, wype niaj ce ca e 
pomieszczenie.

W idealnym przypadku w ca ym pomiesz-
czeniu czystym nie ma ani jednego miej-
sca, w którym przep yw powietrza móg -
by si  zatrzyma , a tak e nie ma przeszkód 
ustawionych pod k tem prostym do kierun-
ku przep ywu. Ponadto nale y znacznie ogra-
niczy  pr dko  ruchu, aby unikn  dodatko-
wych zawirowa  cz steczek i przekszta cenia 
przep ywu laminarnego w turbulentny. Ten 
niepo dany efekt nie tylko spowodowa by 
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zwi kszenie zapotrzebowania na energi , ale 
tak e dodatkowe zanieczyszczenie wytwarza-
nych produktów.

Warto ci dopuszczalnego st enia cz stek 
w powietrzu w pomieszczeniach czystych 
s  podzielone na klasy czysto ci okre lone 
w ró nych normach: VDI 2083, Norma 
Federalna USA 209E, DIN EN ISO 14644-1.
Zgodnie z tymi normami podzia  na klasy 
okre la dopuszczalne st enie w powietrzu 
w pomieszczeniu czystym w zale no ci od 
rozmiaru i liczby cz stek.

Si owniki pneumatyczne 
bezt oczyskowe
Standardowe pneumatyczne si owniki bez-
t oczyskowe zwykle nie nadaj  si  do u ycia 
w pomieszczeniu czystym, poniewa  uwalnia-
j  podczas pracy drobne cz stki cierne, dro-
biny smaru i mg y olejowej. Podczas ruchu 
z du  pr dko ci  mog  tak e powodowa  
wzbijanie cz stek zanieczyszcze .

Pod wzgl dem konstrukcji wi kszo  pneu-
matycznych si owników bezt oczyskowych 
wykorzystuje tulej  cylindrow  z pod u n  
szczelin . Wyprowadzenie mocy na zewn trz 
do wózka odbywa si  dzi ki wykorzystaniu 
specjalnego cznika. Otwór jest uszczelnio-
ny od wewn trz ta m  ze stali nierdzewnej 
wzd u  tulei cylindrowej, aby uniemo liwi  
przenikanie zanieczyszcze .

Si owniki bezt oczyskowe przeznaczone do 
pomieszcze  czystych ró ni  si  od swo-
ich standardowych odpowiedników licz-
b  kierunków dzia ania. Przyk adowo podci-
nienie powstaje przez przewód pró niowy 

w miejscu pomi dzy wewn trzn  a zewn trz-
n  ta m  uszczelniaj c . Takie rozwi za-
nie oznacza wi ksz  redukcj  ewentualnych 
emisji, np. cz stek ciernych z uszczelek t o-
ka lub elementów lizgowych, przez odsysa-
nie i przekierowywanie do filtrów w dalszej 
cz ci instalacji. Do tego celu s u  specjalne 

przy cza podci nieniowe na obu ko cach 
tulei. Podci nienie powoduje odsysanie 
si ownika, dzi ki któremu – je li si a ssania 
jest dostateczna – zanieczyszczenia s  wyci -
gane, a do atmosfery w pomieszczeniu czy-
stym nie przedostaj  si  adne cz stki.

Tak  cech  konstrukcyjn  maj  w a nie
si owniki Parker ORIGA SYSTEM PLUS (OSP-P) 
do pomieszcze  czystych. Si owniki tej serii 

cz  w sobie wydajno  systemu uszcze-
lniaj cego ORIGA, który zapewnia podci nie-
niowe usuwanie drobin powstaj cych na sku-
tek zu ywania elementów lizgowych. Pod-
ci nienie mi dzy wewn trzn  a zewn trzn  
ta m  uszczelniaj c  zapobiega emisji do 
pomieszczenia czystego. W celu uzyskania 
podci nienia wymagane jest ssanie rz du 
ok. 4 m3/h.

Korzy ci w pomieszczeniach 
czystych
Pneumatyczne si owniki bezt oczyskowe 
przystosowane do pracy w pomieszczeniach 
czystych, np. seria OSP-P, oferuj  klientom 
wiele korzy ci dzi ki bardzo dobremu stosun-
kowi ceny do parametrów u ytkowych, wyso-
kiemu stopniowi czysto ci i przystosowaniu 
do rzeczywistego u ytkowania w pomieszcze-
niach czystych. Czynniki wiadcz ce o du ej 
wydajno ci, takie jak doskona a charaktery-
styka pracy przy ma ej pr dko ci, s  mo li-
we dzi ki zastosowaniu specjalnych uszczelek 

Si owniki Parker OSP-P do pomieszcze  czystych wytwarzaj  podci nienie pomi dzy wewn trzn  
a zewn trzn  ta m  uszczelniaj c , aby zapobiec emisji do pomieszczenia czystego.

t oka. Dodatkowo tarcie podczas ruchu t o-
ka przy ma ej pr dko ci ok. 0,005 m/s jest 
pomijalne.

Próby w odniesieniu do pomieszczenia czy-
stego klasy 1 potwierdzaj  lepsz  wydajno  
pneumatycznych si owników bezt oczysko-
wych w stosunku do wykonania standardo-
wego. O ile pomiar dla standardowego si ow-
nika podczas pracy wska e maks. 100 000 
cz stek na stop  sze cienn  przy pr dko-
ci 0,5 m, pneumatyczne si owniki bezt o-

czyskowe do pomieszcze  czystych z wyci -
giem i aspiracj  przy szczelinie pomi dzy 
wewn trzn  a zewn trzn  ta m  uszczelnia-
j c , wed ug analizy statystycznej, cechuj  si  
brakiem emisji cz stek. Warto ci zmierzone 
w bezpo redniej blisko ci si ownika s  rów-
nowa ne z pomiarami w powietrzu otoczenia 
w pomieszczeniu czystym. Dzi ki takiej cha-
rakterystyce pneumatyczne si owniki bezt o-
czyskowe do pomieszcze  czystych mog  by  
stosowane odpowiednio do pr dko ci w kla-
sie ISO 4 i 5.

Pneumatyczne si owniki bezt oczyskowe 
ORIGA OSP-P maj  równie  wiele innych 
zalet. Na przyk ad ich podwójna konstruk-
cja umo liwia dwustronne dzia anie. Taka 
konfiguracja zapewnia tak e sztywno  przy 
du ych obci eniach i ruchu obrotowym. 
Si owniki do pomieszcze  czystych mog  
mie  rednic  16 mm, 25 mm i 32 mm. Przy-
j ta koncepcja budowy si ownika oznacza 
tak e, e stanowi on ta sz  alternatyw  dla 
elektrycznych nap dów liniowych stosowa-
nych w pomieszczeniach czystych.

Si owniki bezt oczyskowe OSP-P zosta y zoptymalizowane 
pod k tem wymaga  zwi zanych z prac  
w pomieszczeniach czystych.

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o. 
Oddzia  w Polsce
ul. Równoleg a 8, 02-235 Warszawa
tel. 22 573 24 00, faks 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
www.parker.com
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E ksploatacyjne zużycie sprzętu jest 
normalnym zjawiskiem w każdym 
systemie produkcyjnym. Prawa 

fizyki są nieubłagane – sprzęt produk-
cyjny, a zwłaszcza jego ruchome części, 
zawsze będzie miał ograniczony cykl użyt-
kowania (lifecycle – żywotność), po upły-
wie którego urządzenie, podzespół lub 
system będzie wymagać naprawy głów-
nej, remontu kapitalnego lub wymiany.

Wykorzystanie technologii 
pneumatycznej

Wykorzystanie podzespołów pneuma-
tyki, czyli cylindrów, siłowników i zawo-
rów zasilanych sprężonym powietrzem, 
do sterowania procesami technologicz-
nymi i maszynami jest powszechne w sys-
temach automatyki przemysłowej. Obej-
muje takie aplikacje, jak napęd i ste-
rowanie zaworami przełączającymi 
w transporcie bliskim materiałów i syste-
mach sortujących, napędzanie urządzeń 
ruchomych, takich jak zaklejarki i chwy-
taki, w maszynach pakujących oraz stero-
wanie zaworami pilotowymi w rafineriach 
ropy naftowej i gazu.

Sprzęt pneumatyczny ma pewne cechy 
charakterystyczne i zarazem wspólne dla 
różnych aplikacji: jego ruchy są często 
szybkie i wysoce powtarzalne (w niektó-
rych przypadkach czas cyklu jest liczony 
w milisekundach), zaś realizowane przez 
niego funkcje są proste, a jednocześnie 
mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonal-
ności maszyn.

Innymi słowy: jeśli system pneuma-
tyczny w zakładzie z powodu niedosta-
tecznej konserwacji ulegnie awarii lub 
zacznie nieprawidłowo funkcjonować, 
może na tym ucierpieć wydajność pro-
dukcji i powstaną problemy z nieplano-
wanymi przestojami maszyn. Producenci 
z branży pneumatyki, współpracując 
z producentami wyposażenia oryginalnego 
(OEM) z branży automatyki, opracowali 
rozbudowane programy praktyk konser-
wacji zarówno predykcyjnej (prognozowa-
nej), jak i prewencyjnej (zapobiegawczej), 
przy jednoczesnym podwyższeniu para-
metrów swoich systemów pneumatycz-
nych. Te ulepszenia, obejmujące np. nowe 
czujniki oraz inne możliwości technolo-
gii cyfrowej, są zgodne z pojawiającym się 
obecnie trendem i wymaganiami dotyczą-
cymi zastosowania technologii Przemysło-
wego Internetu Rzeczy (Industrial Inter-
net of Things – IIoT) w systemach produk-
cyjnych. Umożliwiają one wykorzystanie 
w utrzymaniu ruchu większej liczby urzą-
dzeń i systemów opartych na przetwarza-
niu danych.

Mark Densley

Konserwacja systemów
pneumatycznych 
w dobie Przemysłu 4.0
– między predykcją a prewencją
Programy konserwacji predykcyjnej i prewencyjnej mają zasadnicze 
znaczenie dla efektywnego zarządzania cyklami użytkowania sprzętu 
oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji (Return On Investment – 
ROI) i całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership – TCO) 
sprzętu produkcyjnego. Celem ostatecznym jest zminimalizowanie 
czasu przestojów i zabezpieczenie zarówno ludzi, jak i maszyn przed 
skutkami przypadkowych awarii, wynikających z niedostatecznej 
konserwacji sprzętu. 

FABRYKA 4.0

↙  Dobre praktyki prewencyjnego UR obejmują 
także planowanie konserwacji całych parków 
maszynowych, a nie tylko urządzeń pneuma-
tycznych, mające na celu zminimalizowanie 
ogólnego czasu przestojów.
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Konserwacja predykcyjna 
vs. prewencyjna

Konserwacja predykcyjna (Predictive 
Maintenance – PdM) jest takim podej-
ściem do zarządzania utrzymaniem ruchu, 
w którym inżynierowie wykorzystują 
różne technologie i elementy monitoringu 
parametrów roboczych maszyn do śle-
dzenia pracy i oceny stanu technicznego 
sprzętu pracującego w zakładach. Przy 
efektywnym stosowaniu konserwacji pre-
dykcyjnej w zakładzie wyznaczane są ter-
miny wykonania prac konserwacyjnych. 
W porównaniu z rutynową lub opartą na 
harmonogramach konserwacją prewen-
cyjną (Preventive Maintenance – PM) zwy-
kle prowadzi to do uzyskania oszczęd-
ności w kosztach eksploatacji maszyn, 
ponieważ prace serwisowe wykonywane 
są tylko wtedy, gdy są potrzebne i jest 
zagwarantowana dostępność wymaganych 
części zamiennych.

Konserwacja predykcyjna (progno-
zowana) oparta jest na przetwarzaniu 
danych – dostarczaniu właściwych infor-
macji we właściwym czasie. Wiedząc, 
który sprzęt wymaga przeprowadze-
nia czynności konserwacyjnych, można 
zamienić nieplanowany przestój na krót-
sze i rzadsze zaplanowane zatrzyma-
nia maszyn, co zwiększy dyspozycyj-
ność zakładu. Inne potencjalne korzyści 
to: przedłużony czas eksploatacji sprzętu, 
zwiększone bezpieczeństwo, mniejsza 
liczba wypadków mających negatywny 
wpływ na środowisko oraz zoptymalizo-
wane zarządzanie częściami zamiennymi.

Konserwacja prewencyjna (zapobie-
gawcza) idzie w parze z konserwacją pre-
dykcyjną. Polega ona na podejmowaniu 
regularnych i rutynowych działań w celu 
zapobiegania awariom sprzętu. Zadania 
te mogą obejmować remonty częściowe 
lub kapitalne w wyznaczonych terminach, 
wymiany oleju, smarowanie, drobne regu-
lacje nastaw urządzeń oraz czyszczenie 
komponentów maszyn narażonych na 
zabrudzenie.

Lepsza konserwacja 
komponentów pneumatyki

W odniesieniu do komponentów pneu-
matyki zalecane jest podjęcie i wprowa-
dzenie obu wspomnianych rodzajów kon-
serwacji. Ich producenci stale inwestują 
w nowe projekty i ulepszone materiały, 

aby zwiększyć niezawodność i czas eks-
ploatacji swoich produktów. Wprowa-
dzane usprawnienia obejmują m.in. lepsze 
techniki uszczelnień zaworów, zastępowa-
nie elementów metalowych wykonanymi 
z polimerów, które są bardziej odporne 
na zużycie i dają lepsze drogi przepływu 
powietrza. Wszystko to sprawia, że urzą-
dzenia pneumatyczne pracują bardziej 
płynnie i wydajnie.

Współpracując z producentami OEM 
z branży automatyki, producenci kom-
ponentów pneumatyki zidentyfikowali 
główne obszary występowania awa-
rii i opracowują obecnie nowe podej-
ścia w zakresie wykorzystania czujników 
instalowanych w siłownikach, zaworach 
i cylindrach, które pozwalają na dostar-
czenie bardziej kompletnych danych doty-
czących zmian w działaniu tych urządzeń 
w miarę upływu okresu ich eksploata-
cji. Dane te są kluczowymi wskaźnikami 
zużywania się pneumatycznych kompo-
nentów urządzeń.

Te ulepszenia jakościowe znacznie 
przyczyniły się do znacznego wydłużenia 
żywotności produktów. Na przykład sys-
temy zaworów, których żywotność wyno-
siła kiedyś według producentów 100 mln 
cykli, mogą teraz zrealizować aż do 140 
mln cykli bezawaryjnej pracy. Wydłużony 
czas eksploatacji sprawia, że to właśnie 
konserwacja predykcyjna ma coraz więk-
sze znaczenie w pneumatyce, ponieważ 
produkty są opracowywane tak, aby dzia-
łały dłużej. Śledzenie pracy, wzywanie 
serwisu i naprawa nieprawidłowo funk-
cjonującego urządzenia mają zasadnicze 
znaczenie dla uzyskania w praktyce poda-
nej przez producenta żywotności tego 
urządzenia.

Jako przykład można tu podać niektóre 
siłowniki pneumatyczne wyposażone 
w amortyzatory hydrauliczne. W miarę 
upływu czasu amortyzatory te tracą swoją 
skuteczność z powodu wycieku płynu. 
Gdy maszyna jest uruchamiana po raz 
pierwszy, ustalany jest podstawowy, opty-
malny czas cyklu (np. wynoszący 135 
milisekund). Na podstawie testów wyko-
nywanych przez producenta wyznaczana 
jest także trwałość siłownika (tzw. war-
tość B10, liczba cykli, po których 10% 
produktów ulega trwałemu uszkodzeniu).

Konserwacja predykcyjna w takim 
układzie stosowana jest w celu monitoro-
wania pracy siłownika, przy czym aktu-
alne dane z czujników pochodzą z urzą-
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dzeń monitorujących stan tego pod-
zespołu. Jeśli czujniki te zgłaszają, że 
siłownik przyśpiesza na końcu posuwu 
(pomiędzy amortyzowaniem a zatrzyma-
niem obciążenia), to może to wskazy-
wać na wyciek płynu w amortyzatorze 
i konieczność wymiany tego elementu na 
nowy.

Jednak według standardowego pro-
gramu konserwacji zapobiegawczej siłow-
nik ten może nie znaleźć się w harmono-
gramie napraw czy wymian części i ma 
działać aż do osiągnięcia zakładanej liczby 
cykli roboczych. Nawet jeśli siłownik ten 
pracuje całkiem nieźle, to działanie jego 
cylindra zaczyna się pogarszać i może 
w końcu doprowadzić do nieplanowanego 
wyłączenia maszyny lub produkowania 
wyrobów o złej jakości.

Konserwacja zintegrowana

Konserwacja zapobiegawcza jest nie-
zbędna do zapewnienia, że komponenty 
ulegające zużyciu są okresowo, w odpo-
wiednim czasie czyszczone, naprawiane 
i wymieniane na nowe przy zastosowa-
niu standaryzowanych i przewidywal-
nych harmonogramów, które minimalizują 
wpływ zużywania się komponentów na 
ogólną wydajność produkcji i efektywność 
pracy sprzętu.

Siłowniki i zawory mają uszczelnienia 
i inne powierzchnie wewnętrzne, które 
zużywają się lub brudzą w miarę upływu 
czasu, szczególnie w zanieczyszczonym 
otoczeniu, takim jak w tartakach, gdzie 
powietrze zawiera duże ilości pyłu. Pro-
ducenci pneumatyki współpracują z pro-
ducentami OEM w celu określenia zale-
canych przedziałów czasowych pomiędzy 
pracami konserwacyjnymi w zależności 
od warunków pracy, w połączeniu z usta-
nowionymi wartościami żywotności B10 
dla specyficznych komponentów.

Zależnie od urządzenia i środowiska 
pracy konserwacja zapobiegawcza może 
obejmować też procedury modyfikacji, 
w których wymieniane są kluczowe kom-
ponenty. Na przykład w stalowni lub tar-
taku, gdzie istnieje zwiększony poziom 
zanieczyszczeń powietrza, plan konserwa-
cji zapobiegawczej może obejmować częst-
sze wymiany elektromagnetycznych zawo-
rów sterujących, aby zapewnić, że zawory 
te nie wchłaniają cząsteczek zanieczysz-
czeń, które mogą utrudnić ich poprawne 
działanie.
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Oznacza to konieczność posiadania 
źródła dostępnych części zamiennych, 
tak aby nie było dodatkowych opóźnień, 
gdy maszyna zostanie wyłączona w celu 
wykonania konserwacji lub naprawy. 
Dobre praktyki konserwacji zapobiegaw-
czej obejmują także planowanie konser-
wacji całych parków maszynowych, a nie 
tylko urządzeń pneumatycznych, aby zmi-
nimalizować ogólny czas przestojów.

Zintegrowanie konserwacji predykcyj-
nej z tym procesem może zwiększyć efek-
tywność konserwacji prewencyjnej. Obec-
nie, gdy wiele urządzeń pneumatycz-
nych wyposażonych jest w czujniki, które 
mierzą ich parametry robocze, może być 
wdrożony w nich monitoring stanu (nad-
zór diagnostyczny), w którym rejestrowa-
nie zdarzeń w czasie, ich korelacje oraz 
monitoring przekraczania wartości progo-
wych mogą być wykorzystane do dokład-
nego śledzenia pracy każdego urządzenia.

Jeśli znamionowy czas cyklu jakie-
goś siłownika wynosi przykładowo 135 
milisekund i jest utrzymywany przez ten 
siłownik, to operator maszyny może być 
pewien, że działa ona poprawnie. Jeśli 
ten czas cyklu zaczyna przekraczać pewną 
wartość progową, to system monitoringu 
stanu urządzenia może dokładnie określić 
prawdopodobieństwo awarii i czas, kiedy 
ona nastąpi. Jeśli urządzenie to znaj-
duje się już w harmonogramie konserwa-
cji zapobiegawczej, to nie jest wymagana 
żadna interwencja. Jednak jeśli nie jest 
ono wyznaczone do przeprowadzenia prac 

serwisowych w najbliższym terminie kon-
serwacji lub nie ma dostępnych od ręki 
części zamiennych, to personel inżynierski 
i utrzymania ruchu w fabryce może odpo-
wiednio dostosować swój podstawowy 
plan prac konserwacyjnych na podstawie 
alarmu otrzymanego z systemu konserwa-
cji predykcyjnej.

Ta integracja konserwacji predykcyjnej 
(opartej na przetwarzaniu danych) z kon-
serwacją zapobiegawczą (ujętą w harmo-
nogramie i standaryzowaną) może także 
pomóc kierownictwu fabryki w efektyw-
nym zarządzaniu częściami zamiennymi 
i kontrolowaniu ich kosztów. W prze-
szłości posiadanie „na wszelki wypa-
dek” w magazynie pełnego zestawu czę-
ści zamiennych, kluczowych dla działania 
systemu, było najlepszym sposobem mini-
malizowania przestojów. Obecnie dzięki 
inteligentnym czujnikom, zintegrowanym 
w komponentach pneumatyki i umożliwia-
jącym wykrywanie oraz przewidywanie 
problemów odpowiednio wcześnie przed 
ich wystąpieniem, można składać zamó-
wienia na rzeczywiście potrzebne czę-
ści zamienne, które są następnie szybko 
dostarczane do zakładu, co umożliwia 
naprawę lub wymianę komponentów.

Gotowość do wdrożenia 
technologii IIoT

Ponieważ urządzenia pneumatyki stają się 
coraz bardziej inteligentne, są one dodat-
kowymi punktami generowania danych 

w systemach produkcyjnych, w których 
urządzenia te są zainstalowane. Są to 
informacje diagnostyczne i statystyczne, 
dotyczące wykorzystania urządzeń oraz 
liczby ich cykli roboczych. Ta zwiększona 
inteligencja jest spójna z wizją wysoce 
autonomicznych systemów produkcyj-
nych, które są fundamentem wielu kon-
cepcji IIoT.

Jednak dane pochodzące z urządzeń 
mają wartość tylko wtedy, gdy są wyko-
rzystywane w szerszym aspekcie do zarzą-
dzania procesami produkcyjnymi w celu 
osiągnięcia większej wydajności produk-
cji, kontrolowania zużycia energii i mak-
symalizacji czasu bezawaryjnej pracy. 
Trzeba mieć jednak świadomość, że jeśli 
wszystkie te komponenty automatyki 
(wraz z innymi inteligentnymi napędami, 
urządzeniami i podsystemami maszyn) 
generują dodatkowo megabajty danych 
dotyczących pracy urządzeń, to istnieje 
możliwość przepełnienia danymi magi-
strali sterującej maszynami oraz skompli-
kowania działania systemu automatyki 
i sterowania.

Aby przeciwdziałać takiemu scenariu-
szowi, producenci pneumatyki opraco-
wali moduł bramy sieciowej (gateway), 
która agreguje i organizuje dane dotyczące 
pracy urządzeń oraz może dostarczać je 
oddzielnymi drogami w sieci do kierow-
nictwa fabryki. Ta brama może być nie-
zależna od architektury sterowania proce-
sem technologicznym i wykorzystana do 
dostarczania alarmów oraz danych doty-

FABRYKA 4.0
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Źródło: Aventics Corporation

↘  Trzy główne obszary monitoringu 
urządzeń pneumatyki: żywotność, 
sprawność energetyczna i stan tech-
niczny.



czących działania – zarówno na poziomie 
systemu, jak i na poziomie urządzeń.

Docelowo dostawcy komponentów 
pneumatyki przewidują wysoce autono-
miczny proces konserwacji. W procesie 
tym, gdy otrzymane dane wskazują, że 
zbliża się awaria lub koniec eksploatacji 
jakiegoś urządzenia, automatycznie zama-
wiane są części zamienne lub nowe urzą-
dzenie i dostarczane do fabryki dokład-
nie na czas, aby mogły być wykorzystane 
podczas prac konserwacyjnych ujętych 
w harmonogramie.

Podsumowanie

Najbardziej efektywnym podejściem do 
konserwacji w pneumatyce (lub kon-
serwacji każdego systemu czy kompo-
nentu automatyki) jest połączenie wglądu 
w działanie urządzeń, otrzymanego dzięki 
zastosowaniu strategii predykcyjnej, opar-
tej na wykorzystaniu danych i ich ana-
liz, z efektywnością strategii prewencyj-
nej, w celu wykorzystania tych informacji 

do planowania wyłączeń sprzętu na czas 
wykonania prac serwisowych.

Konserwacja prewencyjna może być 
bardziej efektywna dzięki włączeniu do 
niej wyników procesów konserwacji pre-
dykcyjnej i narzędzi analityki ustala-
jących, które z urządzeń pneumatycz-
nych wymagają serwisowania i kiedy to 
ma nastąpić, oraz kontrolowaniu kosz-
tów magazynowania części zamiennych. 
Najistotniejsze jest jednak to, że połącze-
nie konserwacji prognozowanej i zapobie-
gawczej może przyczynić się znacząco od 
zminimalizowania liczby awarii kompo-
nentów pneumatycznych grożących zra-
nieniem ludzi czy uszkodzeniem maszyn, 
a dzięki temu pozwolić na utrzymywanie 
systemów produkcyjnych w ruchu i mini-
malizowanie przestojów.

Mark Densley Mark Densley jest głównym menedżerem 
produktów automatyki w firmie Aventics 
Corporation.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

W przeciwieństwie do układów 
hydraulicznych pneumatyczne urzą-
dzenia przemysłowe są konstru-
owane jako elementy z otwartym 
obiegiem medium roboczego, co 
powoduje, że powietrze użyte do 
napędzania maszyn jest bezpowrot-
nie tracone po każdym cyklu robo-
czym. Wynika to z dostępności tego 
medium, czystości zużytego powie-
trza oraz mnogości urządzeń pozwa-
lających na wytworzenie powietrza 
o wymaganych parametrach użytko-
wych. Warto pamiętać, że oszczęd-
ności eksploatacyjne w tej kate-
gorii układów i urządzeń wiążą się 
z dwoma aspektami: minimaliza-
cją strat oraz samym zużyciem ener-
gii niezbędnej do wytworzenia sprę-
żonego powietrza. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Minimalizacja strat w układach 
pneumatycznych”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.asconumatics.pl  

ASCO Numatics Sp. z o.o.

http://www.asconumatics.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


O ferta rynkowa pomp odśrodko-
wych jest bardzo bogata i obej-
muje zarówno urządzenia pro-

dukowane w Polsce, jak i importowane 
z innych krajów. Rozwiązania te znajdują 
się obecnie w asortymencie kilkudziesię-
ciu dystrybutorów funkcjonujących na 
rynku polskim. Klienci mogą wybierać 
spośród pomp różniących się konstrukcją, 
wykonanych z różnych materiałów, jedno- 
i wielostopniowych czy też pracujących 

w pionie lub poziomie. Ta różnorodność 
pozwala dobrać rozwiązanie w zależno-
ści od potrzeb. Dzięki temu możliwe jest 
efektywne i wydajne transferowanie pły-
nów w dużych ilościach – zarówno tych 
o małej lepkości oraz zawierających małe 
cząstki stałe, jak i tych bardziej wymaga-
jących. 

Wybór pompy odśrodkowej, ze 
względu na jej liczne zalety, różnorodne 
funkcje i parametry robocze, jest niewąt-
pliwie trudną, lecz zwykle dobrą decy-
zją, skutkującą zwiększeniem efektywno-
ści procesów produkcyjnych w zakładzie 
przemysłowym.

Możliwości pomp odśrodkowych

Pompy są maszynami przepływowymi, 
służącymi do przemieszczania cieczy 
w różnych instalacjach. Biorąc pod uwagę 
sposób przekazywania energii do cieczy, 
można wyróżnić pompy tłokowe, wirowe 
i specjalne. Jak wynika z praktyki prze-
mysłowej, dużą popularnością cieszą się 
pompy wirowe, głównie ze względu na 
zwartą budowę, równomierność prze-
pływu cieczy i bezpośrednie sprzężenie 
z silnikiem napędowym, a także możli-
wością regulacji wydatku. Jedną z kate-
gorii pomp wirowych są pompy wirni-
kowe, wśród których znajdują się pompy 
odśrodkowe. Najważniejszymi elemen-
tami konstrukcji tego typu pomp są kor-
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Agata Abramczyk

Pompy odśrodkowePompy odśrodkowe 
Z uwagi na wysoką wydajność oraz różnorodność zastosowań pompy odśrodkowe należą do najczęściej 
używanych w zakładach przemysłowych. Wśród dostępnych na rynku urządzeń można znaleźć również 
takie modele, które doskonale poradzą sobie z pompowaniem np. węglowodorów, ługów, a także 
kwasów i innych agresywnych cieczy.
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↖  Pompa śrubowo-odśrodkowa z systemem 
prerotacji ścieków, zapobiegającym tworze-
niu się złogów na dnie pompowni
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pus oraz wirnik z łopatkami, który jest 
umieszczony w jego wnętrzu i osadzony 
na wale. W przypadku tych rozwiązań 
pompowanie jest możliwe dzięki oddzia-
ływaniu łopatek rotującego wirnika na 
ciecz znajdującą się w korpusie i wpra-
wiania jej w ruch obrotowy. Na skutek 
wytworzonej siły odśrodkowej docho-
dzi do przemieszczania się cząstek cieczy 
wzdłuż łopatek w kierunku zewnętrznego 
obwodu wirnika, a na wlocie powstaje 
podciśnienie, powodujące zasysanie cie-
czy do wnętrza korpusu. Podczas prze-
pływu cieczy przez wirnik dochodzi do 
zwiększenia się jej szybkości i ciśnienia. 
Po opuszczeniu wirnika ciecz przepływa 
do spiralnej osłony, a stamtąd do dyfu-
zora odprowadzającego.

Ogólnie można powiedzieć, że sercem 
pompy odśrodkowej jest wirnik. Dzięki 
temu, że wirniki dostępne są w wielu kon-
figuracjach, możliwe jest efektywne prze-
noszenie różnego rodzaju cieczy: począw-
szy od czystej wody, ścieków, a skończyw-
szy na bardziej wymagających płynach, 
takich jak węglowodory, ługi, kwas siar-
kowy oraz inne agresywne ciecze. 

Użytkownicy pomp odśrodkowych 
cenią to rozwiązanie głównie ze względu 
na bardzo duży zakres wydajności tego 
typu urządzeń, wynoszący od 10 do ok. 
7 tys. m3 na godzinę, przy wysokości 
podnoszenia do 150 m na każdy wirnik. 
Warto zwrócić uwagę na to, że przy 
zastosowaniu pomp wielostopniowych 
można uzyskać wysokości podnoszenia 
do kilku kilometrów, co pozwala na zasto-
sowanie tego rodzaju pomp w instala-
cjach odwadniających kopalnie czy przy 
pompowaniu ropy naftowej, gdzie pompy 
umieszcza się na dnie odwiertów. W celu 
zwiększenia wydajności pompy wyko-
rzystuje się wirniki dwustrumieniowe. 
Z kolei w celu zwiększenia zarówno 
wydajności, jak i wysokości podnosze-
nia należy zastosować pompy wielostop-
niowe o szeregowo-równoległym układzie 
wirników.

Jeśli chodzi o prędkość obrotową wir-
nika, w większości pomp odśrodko-
wych jest ona równa prędkości obrotowej 
napędzającego go silnika elektrycznego. 
W przypadku pomp specjalnych pręd-
kość wirników oscyluje w granicach od 
4000 do 7200 obr./min. Warto dodać, że 
sprawność małych pomp odśrodkowych 
wynosi 0,65, a pozostałych może osią-
gnąć nawet 0,89. 

Coraz powszechniejsze 
zastosowanie pomp 
odśrodkowych

Z obserwacji Moniki Skoniecznej, kierow-
nika działu technicznego w firmie Hidro-
stal Polska, wynika, że dostępne na rynku 
światowym pompy odśrodkowe znaj-
dują coraz powszechniejsze zastosowanie 
w wielu sektorach polskiej gospodarki. 
W ostatniej dekadzie znacząco wzrósł 
popyt na tego typu pompy, co pociąga 
za sobą wzrost konkurencji również na 
rynku polskim. Wielu producentów czoło-
wych marek pomp odśrodkowych próbuje 
sprostać coraz większym wymaganiom 
użytkowników. 

Producenci dzielą się na tych, któ-
rzy próbują ograniczyć koszty produk-
cji pomp, stosując tańsze materiały – co 
bezpośrednio wpływa na cenę, ale rów-
nież zwykle negatywnie na jakość i żywot-
ność pompy – oraz na tych konkurujących 
wysoką jakością, długim czasem eksplo-
atacji i dobrymi parametrami technolo-

gicznymi, prowadzących badania nad 
usprawnieniem rozwiązań do indywidual-
nych zastosowań.

Obecnie pompy odśrodkowe znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w sekto-
rze komunalnym i szeroko rozumianym 
przemyśle. W opinii Moniki Skoniecznej 
popularność pomp odśrodkowych wynika 
z możliwości ich różnorodnych zastoso-
wań oraz niezawodności w długim okresie 
eksploatacji. 

Najczęstszymi odbiorcami pomp 
odśrodkowych w sektorze komunalnym 
są eksploatatorzy sieci kanalizacyjnych 
oraz oczyszczalni ścieków – ze względu na 
możliwość przepompowywania medium, 
jakim są ścieki zmieniające swój skład 
okresowo (w czasie deszczu, przy zrzutach 
ścieków z wozów asenizacyjnych i pod-
czyszczonych ścieków z zakładów prze-
mysłowych). Po zastosowaniu dodatko-
wych usprawnień konstrukcyjnych pompa 
odśrodkowa doskonale sobie radzi z pro-
blemem blokowania się wirników i zaty-
kania się materiałami wiskozowymi (coraz 

www.utrzymanieruchu.pl

Zdzisław Gonigroszek, prezes zarządu firmy Z.E.A.N.N. ROTOR

Zużycie wirników pomp odśrodkowych 

Pompy odśrodkowe charakteryzują się m.in. tym, że zużycie energii 
i zużywanie się węzłów łożyskowych jest odwrotnie proporcjonalne 
do zużywania się wirnika hydraulicznego.

Nowy wirnik pozwala na dużą wydajność, a to z kolei wiąże się 
z występowaniem turbulencji i oporów pompowanej cieczy, co 
wpływa na zużycie energii i obciążenie węzłów łożyskowych. Wraz 
ze zużywaniem się wirnika hydraulicznego zmniejsza się wydajność 
pompy. Tym samym mniejsza ilość pompowanej cieczy wpływa na 
obniżenie zużycia energii, a węzły łożyskowe pracują w coraz bar-
dziej komfortowych warunkach.

Szczególnie w układach dwupompowych (np. w przepompowniach ścieków), przy 
pompowaniu cieczy zanieczyszczonych materiałami ciernymi (np. piaskiem), zdarzają 
się przypadki całkowitego zużycia części roboczej wirnika. Zużywający się wirnik pompy 
głównej powoduje spadek jej wydajności, co wydłuża cykle pracy pompy, a tym samym 
czas wycierania się części roboczej wirnika. 

Przy zbyt niskiej wydajności pracę takiej pompy wspomaga pompa pomocnicza – 
pompa główna nadal pracuje, lecz praktycznie na biegu jałowym, w komfortowych 
warunkach (niskie zużycie prądu, brak drgań), tyle tylko, że nieefektywnie – użytkownik 
płaci za bezproduktywnie zużytą energię. 

By nie doszło do takiej sytuacji, podczas przeglądów lub remontów pompy każ-
dorazowo zdejmujemy charakterystykę, co pozwala na ocenę stopnia zużycia wirnika 
i komory. Dodatkowo rekomendujemy monitoring lub cykliczny pomiar parametrów 
w celu uniknięcia takiego zjawiska.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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częściej używanymi chusteczkami nawil-
żanymi).

Pompy odśrodkowe, ze względu na 
różne wykonania materiałowe dobie-
rane indywidualnie do potrzeb użytkow-
nika, są również stosowane w przemyśle 
do tłoczenia medium o różnym składzie: 
zawierającego materiały cierne pocho-
dzące z obróbki skrawaniem, materiały 
włókniste z zakładów tekstylnych, sub-
stancje ropopochodne pochodzące z rafi-

nerii i petrochemii oraz skrajnie kwaśne 
z zakładów garbarskich. Szerokie spek-
trum zastosowań pomp odśrodkowych 
w przemyśle jest wynikiem wykorzysta-
nia w nich wysoce efektywnych silników, 
których moc dobierana jest do specy-
fiki medium, a zwłaszcza lepkości, gęsto-
ści i zawartości suchej masy bądź uwod-
nienia.

Z uwagi na duże możliwości apli-
kacyjne pomp odśrodkowych są one 

z powodzeniem wykorzystywane m.in. 
w przemyśle spożywczym, chemicznym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym, włó-
kienniczym, petrochemicznym, wydo-
bywczym, w hutnictwie, a także w ener-
getyce.

Dobra sytuacja na rynku

Zdaniem sondowanych dostawców sytu-
acja panująca na polskim rynku pomp 
odśrodkowych jest obecnie dobra (100% 
wskazań). Również w odczuciu 76% 
ankietowanych użytkowników jest ona 
dobra, a 24% uważa ją nawet za bardzo 
dobrą. 

Jak pokazuje rys. 1, przewidywana 
sprzedaż pomp odśrodkowych w ciągu 
najbliższych 2–3 lat zwiększy się (34%) 
lub pozostanie bez zmian (66%). Zgod-
nie z deklaracjami wszystkich ankietowa-
nych użytkowników w przypadku zakupu 
pompy odśrodkowej skorzystają oni 
z oferty tego samego producenta. 

Trudna sztuka doboru pompy

Prawidłowy dobór pompy odśrodkowej 
nie powinien ograniczać się jedynie do 
znajomości jej parametrów hydraulicz-
nych oraz wymagań dotyczących mocy 
napędzającego ją silnika. Duże znaczenie 
ma również poprawne określenie położe-
nia wymaganego punktu pracy na charak-
terystyce pompy oraz dysponowanie wie-
dzą na temat warunków pracy instalacji 
i eksploatacji pompy.

Podejmując decyzję o wyborze kon-
kretnego typu i rodzaju pompy odśrod-
kowej, należy zastanowić się nad tym, 
gdzie pompa będzie zainstalowana oraz 
czy w miejscu instalacji jest wystarczająca 
przestrzeń, aby prawidłowo poprowadzić 
rurociągi ssawno-napływowe i tłoczne. 

RAPORT

Rys. 1. Przewidywana sytuacja na rynku pomp odśrodkowych 
w ciągu najbliższych 2–3 lat

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

zwiększenie
sprzedaży: 34%

sprzedaż pozostanie
na tym samym
poziomie: 66%

Pompy, wyposażone 
w ślizgowe uszczelnienia 
wałów i łożyska o zwięk-
szonej trwałości, zapew-
niają w pełni zautoma-
tyzowaną pracę i prak-
tycznie nie wymagają 
bieżącej obsługi.

Monika Skonieczna, kierownik Działu Technicznego w firmie Hidrostal Polska

Pompa dostosowana do potrzeb

Kluczem do powodzenia w zastosowaniu pompy odśrodkowej 
w danym miejscu, sektorze gospodarki komunalnej, przemyśle lub 
rolnictwie jest rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, 
z uwzględnieniem w szczególności specyfiki medium, parametrów 
pracy pompy (Q,H) oraz całej instalacji, w tym: długości i średnic 
rurociągów, miejscowych strat ciśnienia oraz geometrycznej róż-
nicy poziomów medium. 

Przy zakupie pompy odśrodkowej powinno się przede wszyst-
kim zwracać uwagę na to, czy urządzenie zostało prawidłowo 
dobrane do instalacji, w której będzie eksploatowane, i czy sprze-

dawca uwzględnił wszystkie specyficzne parametry dla instalacji i medium. 
Prawidłowy dobór pompy odśrodkowej w odpowiednim wykonaniu pozwala 

odbiorcy końcowemu cieszyć się długoletnią, bezawaryjną pracą urządzenia, pod 
warunkiem przestrzegania zapisów i wskazówek producenta zawartych w instrukcji 
obsługi (DTR). 

Bardzo ważna jest prawidłowa konserwacja i serwis pomp odśrodkowych, jednakże 
nie różni się ona od dokonywania przeglądów w każdym urządzeniu, które chcemy 
użytkować przez długie lata.
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Warto odpowiedzieć sobie również na 
pytania dotyczące zasilania pompy (czy 
będzie zasilana z sieci wodociągowej, czy 
ze zbiornika, z którego może być napływ 
grawitacyjny) oraz stałości parametrów 
(czy pompa będzie pracowała ze stałymi 
parametrami, czy ze zmiennymi), a także 
rozważyć, czy pompa będzie pracowała 
w warunkach ssania.

Uzyskanie odpowiedzi na takie pyta-
nia pozwoli na dostosowanie wydajności 
pompy do indywidualnych potrzeb okre-
ślonej aplikacji i danego przedsiębiorstwa. 
Należy pamiętać, że sam zakup i zastoso-
wanie pompy o wysokiej sprawności nie 
zagwarantuje sukcesu, jeśli jej możliwości 
nie będą w pełni wykorzystane lub wręcz 
zostaną zmarnowane w wyniku jej niewła-
ściwego doboru.

Wybierając pompę odśrodkową, 
należy także zwrócić uwagę na mate-
riał, z jakiego jest wykonana. Dostępne 
są urządzenia wykonane z takich materia-
łów, jak: stal nierdzewna, stale konstruk-
cyjne, żeliwo, a także Hasteloy – stop 
niklu z chromem i molibdenem, zawie-
rający jako dodatki stopowe wolfram, 
krzem, kobalt oraz żelazo. Pompy odśrod-
kowe mogą być wykonane także z two-
rzyw sztucznych, np. polipropylenu czy 
PVDF (polifluorku winylidenu) – specjali-
stycznego fluoropolimeru termoplastycz-
nego o wysokiej odporności chemicznej.

Przy wyborze pompy odśrodkowej 
trzeba też uwzględnić konstrukcję wir-
nika. Modele przeznaczone do pompo-

wania cieczy agresywnych, szlamów czy 
zawiesin są zazwyczaj wyposażone w wir-
niki gumowe. Z kolei małe pompy wyko-
nuje się w całości z plastiku. 

By uniknąć rozczarowania po zakupie 
i instalacji, warto sięgnąć po modele ofe-
rowane przez sprawdzonych producen-
tów. Wysokiej jakości urządzenia pozwa-
lają na bezawaryjną eksploatację przez 
długi czas i uzyskanie najlepszych efek-
tów pracy.

Klienci stawiają na parametry 
techniczne

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi 
przez ankietowanych użytkowników, 

głównymi kryteriami branymi pod uwagę 
przy zakupie pompy odśrodkowej są: 
parametry techniczne (76%), trwałość 
(69%), serwis (54%), cena (38%), termin 
dostawy (23%) oraz marka (23%). Z kolei 
zdaniem dostawców oprócz parametrów 
technicznych wpływ na decyzję zaku-
pową mają przede wszystkim cena i ser-
wis (rys. 2). 

Co do parametrów technicznych 
pompy odśrodkowej największe znaczenie 
dla ankietowanych użytkowników mają: 
wydajność, sprawność, wysokość podno-
szenia, rodzaj tłoczonego medium, spo-
sób montażu, wykonanie materiałowe, 
a także zgodność z wymaganiami insta-
lacji, do jakiej pompa ma być użyta (np. 
długość rurociągu, średnica, straty miej-
scowe itd.).

Wgląd w serwis

Jak wynika z przeprowadzonego bada-
nia, wszyscy respondenci są zadowo-
leni z szybkości reakcji serwisu oferowa-
nego przez dostawcę na zgłoszone usterki 
pomp odśrodkowych w całym okresie 
gwarancyjnym. Biorąc pod uwagę to kry-
terium, użytkownicy wystawili swoim 
dostawcom ocenę dobrą (23%) oraz bar-
dzo dobrą (aż 77%). 

Również kompetencje serwisu ofero-
wanego przez dostawców pomp odśrod-
kowych zostały ocenione dobrze (54%) 
lub bardzo dobrze (46%). Jak informują 
ankietowani użytkownicy, zawsze można 
liczyć na porady i pomoc serwisantów, 
których wiedza i fachowość zasługują na 
najwyższą notę. 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 3. Częstotliwość występowania usterek 
pomp odśrodkowych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Rys. 2. Główne kryteria brane pod uwagę przy zakupie
pompy odśrodkowej
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Usterki należą do rzadkości

Jeśli chodzi o częstotliwość występowa-
nia usterek pomp odśrodkowych, to – jak 
deklarują sondowani użytkownicy – zda-
rzają się rzadko (58%), czasami (16%) 
lub wcale (26%), co pokazuje rys. 3. 
Z kolei z doświadczenia dostawców 
wynika, że klienci zgłaszają usterki często 
(34%) bądź rzadko (66%). Okazuje się, że 
źródłem problemów są zazwyczaj: uszko-
dzenia uszczelnienia, zużycie lub mecha-
niczne uszkodzenia wirników oraz łożysk. 

Na pytanie, czy pompy odśrodkowe 
stosowane w zakładzie są regularnie kon-
serwowane, 76% uczestników badania 
odpowiedziało twierdząco. Konserwacja 
odbywa się przeważnie raz na kwartał, 
a w niektórych przypadkach raz na mie-
siąc. Pozostali ankietowani przyznali, że 
pompy odśrodkowe używane w ich zakła-
dzie nie podlegają regularnej konserwacji. 
Często impulsem do przyjrzenia się bliżej 
danej pompie jest pojawienie się oznak jej 
nieprawidłowej pracy. 

W kierunku energooszczędności 
i bezobsługowości

Brak regularnie przeprowadzanej konser-
wacji oraz zbyt mała częstotliwość wyko-
nywanych remontów pomp to czynniki, 
które mają wpływ na obniżenie sprawno-
ści procesu pompowania. Sytuację pogar-
sza jeszcze niewłaściwe zaprojektowanie 
i wykonanie układu pompowego, a także 
stosowanie pomp o niskiej sprawności: 
źle dobranych, będących w złym stanie 
technicznym lub takich, których jakość 
wykonania pozostawia wiele do życzenia. 

Dążenie do poprawy sprawności pro-
cesu pompowania jest szczególnie ważne, 

zważywszy na fakt, że pompy odśrodkowe 
ogólnego stosowania zużywają od 10 do 
15% energii elektrycznej wyprodukowa-
nej w gospodarce narodowej. Im mniej-
sza sprawność pomp, tym wyższe koszty 
ponoszone na energię elektryczną. By 
zwiększyć sprawność energetyczną pomp, 
a tym samym ograniczyć zużycie ener-
gii nawet o kilkanaście czy wręcz o kil-
kadziesiąt procent, należy odpowiednio 
dobierać pompy do wymaganych para-
metrów i uwarunkowań aplikacji, zadbać 
o właściwą politykę remontową, a także 
stosować nowoczesne metody regulacji, 
takie jak regulacja przez zmianę prędko-
ści obrotowej. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnego – a przy tym nieskutecznego 
z punktu widzenia energooszczędności – 
sposobu regulacji polegającego na dławie-
niu zaworami, stosowanie nowoczesnych 
metod przynosi wymierne efekty. 

Oprócz podejmowania kroków mają-
cych na celu zwiększenie energooszczęd-
ności pompowni widoczna jest także 
wyraźna tendencja do minimalizowania 
wymagań dotyczących bieżącej obsługi 
pomp. Nowoczesne pompy, wyposażone 
w ślizgowe uszczelnienia wałów oraz łoży-
ska o zwiększonej trwałości, zapewniają 
w pełni zautomatyzowaną pracę i prak-
tycznie nie wymagają bieżącej obsługi. 

Inaczej rzecz się miała z tzw. dławnico-
wymi uszczelnieniami wału, które wyma-
gały ciągłej uwagi obsługi (konieczna 
była ich okresowa regulacja w celu ogra-
niczenia wycieku), oraz starszymi typami 
łożysk, w przypadku których niezbędna 
była kontrola ilości środka smarującego. 

Ważną rolę odgrywa również stosowa-
nie coraz lepszych, trwalszych i odpor-
nych na korozję materiałów konstruk-
cyjnych, wpływających na zwiększenie 
niezawodności ruchowej. Efektem wszyst-
kich tych rozwiązań jest ograniczenie 
obsługi pomp sprowadzające się jedynie 
do kontrolowania parametrów urządzeń, 
co coraz częściej odbywa się bez udziału 
człowieka, za pomocą zdalnych, kompute-
rowych systemów monitoringu.

Raport powstał na podstawie danych 
z ankiety, na którą odpowiedzieli czy-
telnicy magazynu Inżynieria i Utrzyma-
nie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu 
raportu bazowano na informacjach pocho-
dzących od dostawców pomp odśrodko-
wych. Raport nie odzwierciedla pełnego 
obrazu rynku. 

Agata AbramczykAgata Abramczyk jest dziennikarką, 
publicystką, autorką tekstów, pasjo-
natką nowoczesnych technologii, od wielu 
lat związaną z branżą dziennikarską 
i wydawniczą.

RAPORT

Online

Więcej informacji na temat opisy-
wanych urządzeń znajdą Państwo 
w artykule „Nowoczesne pompy 
odśrodkowe w zastosowaniach prze-
mysłowych – na co zwracać uwagę 
przy wyborze”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu szczegól-
nie dziękujemy firmom: All-Pumps (www.all-
pumps.pl), Hidrostal Polska (www.hidrostal.
pl) oraz Z.E.A.N.N. ROTOR (www.rotor.com.
pl). Dziękujemy również wszystkim Czytelni-
kom magazynu Inżynieria i Utrzymanie
Ruchu, którzy odpowiedzieli na pytania 
zawarte w ankiecie.
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↗  Zanurzeniowa pompa śrubowo-odśrodkowa 
przystosowana do pracy na sucho w trybie S1

Oprócz kroków mają-
cych na celu zwiększenie 
energooszczędności pom-
powni widoczna jest ten-
dencja do minimalizowa-
nia wymagań dotyczących 
bieżącej obsługi pomp.

http://www.all-pumps.pl
http://www.all-pumps.pl
http://www.all-pumps.pl
http://www.hidrostal.pl
http://www.hidrostal.pl
http://www.rotor.com.pl
http://www.rotor.com.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


A naliza zebranych przez CyberX danych 
wskazuje, e sieci przemys owe sta-
j  si  atwym celem dla coraz bar-

dziej zdeterminowanych przest pców. Wie-
le z nich ma wyj cie do publicznego Interne-
tu – atwo jest si  do nich dosta  ze wzgl du 
na np. nieszyfrowane, proste has a. Cz sto 
brakuje podstawowych zabezpiecze , nie sto-
suje si  kluczowych mechanizmów ochro-
ny przed cyberatakami. To umo liwia ataku-
j cym zrealizowanie tzw. rozpoznania w nie-
zauwa alny sposób, przed podj ciem próby 
sabota u instalacji produkcyjnych, takich jak 
linie monta owe, zbiorniki mieszaj ce, wiel-
kie piece itp.

– Ochrona sieci OT cz sto jest traktowana 
powierzchownie, a wi ksz  uwag  koncen-
truje si  na zabezpieczeniu sieci IT, uwa aj c, 
e to g ównie na nich skupiaj  si  cyberataki. 

Tymczasem coraz cz ciej równie  sieci prze-
mys owe padaj  ofiar  przest pców. U atwia 
to rezygnacja zak adów z oczywistych rozwi -
za , takich jak zautomatyzowane aktualiza-
cje czy kilkustopniowe mechanizmy uwierzy-
telniania. A  jedna trzecia zak adów jest pod-

czona do Internetu, staj c si  tym samym 
kusz cym celem dla hakerów i z o liwego 
oprogramowania. Walk  z cyberprzest pczo-
ci  nale y zatem zacz  od podstaw – mówi 

Igor Zbyryt, dyrektor ds. cyberbezpiecze -
stwa w przemy le, ASTOR.

Raport specjalny

Jak chroni  sieci przemys owe 
przed cyberatakami
Sieciom przemys owym brakuje wielu wbudowanych systemów ochrony, które s  powszechnie 
stosowane w sieciach IT, co sprawia, e ryzyko cyberataku ro nie – wynika z badania CyberX, którego 
rezultaty znalaz y si  w raporcie specjalnym opublikowanym przez ASTOR. Podnosz c wiadomo  
bezpiecze stwa w ród pracowników i wprowadzaj c innowacyjne rozwi zania techniczne, mo na 
zabezpieczy  sie  przez zagro eniem i w ten sposób unikn  wielomilionowych kosztów przestojów 
spowodowanych cyberatakiem na sie  OT (ang. Operational Technology).

FIRMA PREZENTUJE
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Po czenie z publiczn  sieci  internetow  
ujawnione w 32% analizowanych zak adów to 
niejedyne niepokoj ce wyniki badania. W a  
76% placówek dzia aj  niewspierane syste-
my operacyjne Windows, takie jak XP i 2000. 
Komputery w nie wyposa one nie tylko maj  
problem z uruchomieniem nowoczesnych 
programów, ale równie  nie s  wspierane 
aktualizacjami zabezpiecze  od firmy Micro-
soft. 59% zak adów ma natomiast nieszyfro-
wane has a w postaci zwyk ego tekstu, które 
s  bardzo atwe do przechwycenia. Niepoko-
j cy jest te  fakt, e niemal 50% firm nie ma 
programu antywirusowego.

W prawie po owie badanych zak adów pra-
cuje co najmniej jedno nieznane lub nieau-
toryzowane urz dzenie, a 20% z nich jest 
wyposa onych w bezprzewodowe punkty 
dost powe (WAP). A  82% obiektów przemy-
s owych korzysta z kolei z protoko ów s u -
cych do zdalnego po czenia RDP, VNC i SSH. 
Wszystko to sprawia, e hakerom atwiej jest 
uzyska  dost p do systemu. rednio 28% 

urz dze  w ka dym zak adzie uznawanych 
jest za „podatne”, czyli ich wynik bezpiecze -
stwa (ustalany na podstawie oceny wszyst-
kich odnalezionych luk w zabezpieczeniach) 
jest mniejszy ni  70%. 

Przedstawione dane sk adaj  si  na ogólny 
wynik bezpiecze stwa, który wyniós  rednio 
61%, przy czym w adnym zak adzie nie prze-
wy szy  66%. Zaleceniem firmy CyberX jest 
osi gni cie tej warto ci na poziomie 80%, co 
wyra nie wskazuje, e przed bran  przemy-
s ow  wci  stoi wiele wyzwa . Zbyt s abe 
zabezpieczenie sieci mo e skutkowa  zainfe-
kowaniem jej z o liwym oprogramowaniem 
(takim jak Conficker, WannaCry i NotPetya), 
co w konsekwencji prowadzi do utraty zdol-
no ci produkcyjnych i strat finansowych.

– Zabezpieczy  przedsi biorstwo przed cyber-
atakami mo na przez wymian  infrastruktu-
ry sieci OT i zast pienie jej nowoczesnymi roz-
wi zaniami. To jednak proces czasoch onny,
który generuje bardzo wysokie koszty. 

Ochron  przed intruzami warto zatem roz-
pocz  od edukacji pracowników na temat 
ryzykownych zachowa . Istotne jest te  sta-
e monitorowanie sieci, wykrywanie i usu-

wanie nieprawid owo ci. Pomocne okazu-
je si  równie  nawi zanie wspó pracy mi dzy 
dzia ami IT i OT. Poprzez wzajemn  wymian  
do wiadcze  atwiej wykry  wszelkie anoma-
lie, a dzi ki temu zapobiec niechcianym zda-
rzeniom – rekomenduje Igor Zbyryt.

Badaniem CyberX, firmy specjalizuj cej si  
w rozwi zaniach z zakresu cyberbezpiecze -
stwa, zosta o obj tych 375 sieci produkcyj-
nych w zak adach na terenie Europy, USA 
oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Wykorzystuj c 
algorytmy analizy ruchu sieciowego, przeana-
lizowano wszystkie sektory przemys u, w tym 
energetyk , zak ady u yteczno ci publicznej,
sektor farmaceutyczny, paliwowy, przemys
chemiczny i zak ady produkcyjne bran y FMCG.

Raport mo na pobra  na stronie: www.astor.
com.pl/cyberbezpieczenstwo 
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Informacje o ASTOR
Firma ASTOR dzia a na polskim rynku prze-
mys u i produkcji od 30 lat. Jest dostaw-
c  nowoczesnych technologii z zakre-
su systemów IT dla przemys u, automatyki 
przemys owej i robotyki oraz wiedzy bizne-
sowej i technicznej dla polskich i zagranicz-
nych przedsi biorstw przemys owych. Fir-
ma powsta a w 1987 roku w Krakowie. Obec-
nie posiada siedem oddzia ów w ca ej Polsce, 
m.in. w Warszawie, Gda sku, Poznaniu, Kato-
wicach i Wroc awiu. 

Oferta ASTOR obejmuje m.in. systemy stero-
wania General Electric i Horner APG, opro-
gramowanie przemys owe Wonderware, 
roboty przemys owe Kawasaki i Epson, a tak-
e ekonomiczne urz dzenia automatyki w a-

snej marki Astraada oraz rozwi zania i us ugi 
z zakresu cyberbezpiecze stwa. 

W 2016 roku ASTOR otrzyma  nagrod  od fir-
my doradczej Frost & Sullivan za osi gni cie 

pozycji lidera polskiej automatyki przemys o-
wej w zakresie budowania warto ci dla klien-
ta. Kierunek wspierania rozwoju i transforma-
cji klientów firmy wyznacza Przemys  4.0.

Wi cej informacji o firmie jest dost pnych na 
stronie: www.astor.com.pl

Informacje o CyberX
Firma CyberX jest zdobywc  wielu presti o-
wych nagród z zakresu zapewnienia cyber-
bezpiecze stwa: Gartner Cool Vendor 2015, 
Excellence in Corporate Technical Innova-
tion 2016, Best ICS Security Solution – Cyber 
Defense Magazine 2016 i 2017. 

Rozwi zanie XSense, którego producentem 
jest izraelska firma CyberX, jest przeznaczone 
do zabezpieczania sieci przemys owej. Zosta-
o od podstaw zaprojektowane do zabezpie-

czenia sieci OT – jako kompleksowe rozwi -
zanie ci gle monitoruj ce sie , wykrywaj ce 
i raportuj ce nieprawid owo ci.

Igor Zbyryt
ASTOR Sp. z o.o.
tel. 661 610 050

e-mail: igor.zbyryt@astor.com.pl
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BEZPIECZEŃSTWO TWOICH 
SIECI PRZEMYSŁOWYCH 
JEST W TWOICH RĘKACH
Raport specjalny CyberX 2017

Zakłady przemysłowe są coraz częstszym celem hakerów. 
Jak fabryki mogą zabezpieczyć się przed zagrożeniami 
z zakresu cyberprzestępczości?  

Dowiedz się, jak uniknąć ataków.

Pobierz raport na: www.astor.com.pl/cyberbezpieczenstwo Securing the Industrial Internet

http://www.astor.com.pl
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Bezzałogowe, automatycznie stero-
wane pojazdy, które przemieszczają 
się po hali fabrycznej, przewożąc 

ładunki o różnych gabarytach i wadze – 
brzmi to jak zdobycz techniki ostatnich 
lat, a tymczasem pierwsze tego typu urzą-
dzenia pojawiły się już w 1954 r. Były to 
rozwiązania o prostej konstrukcji, z nawi-
gacją wykorzystującą system kabli, któ-

rych obecność, nieraz w nadmiarze, 
w praktyce często utrudniała realiza-
cję innych prac na terenie zakładu. Przez 
tych kilkadziesiąt lat zmieniła się zarówno 
konstrukcja wózków, jak i metody ich 
nawigacji oraz sterowania. Współcze-
sne rozwiązania AGV (Automated Guided 
Vehicles) i AIV (Automated Intelligent 
Vehicle) to roboty mobilne, których ruch 
odbywa się po wyznaczonym torze, jest 
sterowany automatycznie, a ich ingeren-
cja w przestrzeń fabryki jest minimalna. 

Zalety i korzyści z zastosowania

Współczesne wózki bezzałogowe mają 
mniejszą wagę, gdyż zrezygnowano 
w nich z dużych akumulatorów. Ponadto 
zapewniają większe bezpieczeństwo 
ludziom, ich obecność pociąga bowiem za 
sobą konieczność wydzielenia tras prze-
znaczonych do ruchu pieszego i bez-

Anna Strożek

Rozwiązania AGV i AIV 
we współczesnych zakładach 
produkcyjnych
Dzisiejsza fabryka to środowisko pełne wyzwań dla działów 
utrzymania ruchu. Jednym z nich jest zwiększanie tempa pracy 
wraz z doskonaleniem przebiegu procesów produkcyjnych. 
Cele te w dobie Przemysłu 4.0 pomagają realizować roboty. 
Wśród nich ważne miejsce zajmują rozwiązania AGV i AIV, 
służące do transportu wewnętrznego w halach produkcyjnych, 
magazynach i centrach logistycznych. 

LOGISTYKA PRODUKCJI

↗  Roboty mobilne bardzo dobrze 
odnajdują się w wymagającym 
środowisku produkcyjnym 
i magazynowym.
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względnego przestrzegania zasad BHP. 
Automatyczne wózki samojezdne spraw-
dzają się jednak nie tylko wtedy, gdy cho-
dzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa 
ludziom znajdującym się na trasach ich 
przejazdu – w wielu sytuacjach bezobsłu-
gowe AGV mogą wyręczyć ludzi w miej-
scach, gdzie niebezpieczeństwem jest 
duży ruch np. wózków widłowych. 

Pojazdy bezzałogowe odgrywają coraz 
większą rolę w środowisku produkcyj-
nym, a ich zastosowanie może znacznie 
ułatwić operacje obejmujące produkcję 
just-in-time i just-in-sequence, optymali-
zować przepływy logistyczne w zakładzie, 
a także poprawić zarządzanie magazynem. 
Ich wykorzystanie zwiększa efektyw-
ność i przepustowość transportu. Roboty 
mobilne znacznie redukują liczbę błędów 
związanych z transportem wewnątrzza-
kładowym i umożliwiają śledzenie prze-
pływu materiałów w przedsiębiorstwie. 
Odciążają też pracowników, dzięki czemu 
mogą oni skupić się na zadaniach bardziej 
wymagających i skomplikowanych niż 
transport materiałów w obrębie fabryki. 

Jak mówi Paulina Bubek, Sales Assi-
stant w firmie Omron, zaletą większości 
rozwiązań AGV i AIV jest również stoso-
wanie systemu nawigacji opartego na ist-
niejącym układzie przestrzeni w zakła-
dzie, dzięki czemu przy ich wdrażaniu nie 
są potrzebne kosztowna i czasochłonna 
przebudowa czy dostosowanie infrastruk-
tury, w przeciwieństwie do kosztów pono-
szonych przy wdrażaniu tradycyjnych 
systemów transportu. – Roboty mobilne 

wykorzystują proces samoczynnego mapo-
wania przestrzeni i szukania na bieżąco 
optymalnej drogi transportu. Ta cecha 
zapewnia dużą elastyczność systemu 
i umożliwia bezproblemową zmianę orga-
nizacji przestrzeni w zakładzie, jeśli jest 
taka potrzeba – dodaje Paulina Bubek. 

Różne rozwiązania 
– wiele możliwości

Przy wyborze rozwiązań AGV i AIV 
należy zwrócić uwagę przede wszystkim 
na ich zastosowanie. Ze względu na spo-
sób transportu urządzenia tego typu dzieli 
się na kilka grup: pojazdy holownicze – 

umożliwiające przewóz kilku ładunków 
jednocześnie, pojazdy pojedynczego zała-
dunku – w postaci platformy mobilnej, 
przystosowane do transportu ładunku 
o różnych rozmiarach i kształtach, a także 
wózki widłowe – obsługujące np. palety, 
rolki, specjalne stojaki na poziomie pod-
łogi lub na podwyższeniu oraz używane 
do magazynowania ładunków na regałach.

Na wybór rodzaju pojazdu często ma 
również wpływ sposób wyznaczenia trasy, 
po której będzie się on poruszał. Naj-
prostsze, najmniej zawodne i jednocze-
śnie najtańsze wersje AGV są najczęściej 
sterowane przy użyciu taśmy magnetycz-
nej. Poruszające się po niej pojazdy są 
wyposażone w czujniki magnetyczne lub 
optyczne. Taką taśmę można łatwo i tanio 
zainstalować, a wyznaczona w ten spo-
sób trasa może być modyfikowana spraw-
nie i tak często, jak to konieczne. Moż-
liwy jest również wariant, w którym 
trasa jest wytyczona taśmą magnetyczną, 
a poszczególne stacje, zakręty, punkty 
hamowania odczytywane są za pomocą 
kodów DataMatrix. Specjalistyczną, 
odporną na mechaniczne uszkodzenia 
taśmę naklejaną na trasie przejazdu mogą 
też śledzić kamery. Z kolei w przypadku 
metody indukcyjnej w podłodze w kanale 
zostaje umieszczony pojedynczy prze-
wód, w którym przepływ prądu generuje 
pole magnetyczne wychwytywane przez 
antenę wózka poruszającego się zgod-
nie ze ścieżką sygnału. W tym przypadku 
problematyczna jest jednak zmiana trasy 
przejazdu. 

www.utrzymanieruchu.pl

Paulina Bubek, Sales Assistant w firmie Omron

AGV i AIV odciążają pracowników

Współczesne przedsiębiorstwa rozważające zakup tych pojazdów 
przede wszystkim zwracają uwagę na zwrot z inwestycji. Decydu-
jąc się na wdrożenie urządzeń AGV i AIV, należy pamiętać, że 
jest to inwestycja jednorazowa, która przede wszystkim na 
początku przekłada się na odciążenie pracowników, wzrost bez-
pieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów spowodowanych brakami 
kadrowymi związanymi ze zmęczeniem pracowników czy też ich 
problemami zdrowotnymi, wynikającymi z niewłaściwego przeno-
szenia produktów. 

Platforma mobilna jest wyposażona w system bezpieczeństwa, w przeciwieństwie 
do wózków widłowych, gdzie reakcja operatorów nie zawsze jest natychmiastowa.

↗  Pojazdy AGV mogą przewozić np. europalety. 
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Kolejną metodą jest wykorzystanie do 
nawigacji fal radiowych, proponowane 
m.in. przez RB Poland. Firma oferuje sys-
tem AgWay, w którym nie jest potrzebna 
taśma. – Stosowanie tras znaczonych 
taśmą jest często kłopotliwe ze względu na 
intensywność ruchu np. wózków widło-
wych. Taśmy są zrywane i wymaga to 
dodatkowych nakładów, a przede wszyst-
kim czasu. W przypadku zastosowa-
nia systemu radiowego wiele trudności 
w utrzymaniu ruchu zostaje łatwo roz-
wiązanych – mówi Elżbieta Mocna, Sales 
Director w RB Poland.

Na popularności zyskuje też laserowe 
mapowanie terenu, czyli LMS. Nowo-
czesne wózki AGV, wykorzystując ska-
ner laserowy, odpowiednie oprogramo-
wanie oraz naturalne otoczenie zakładu, 
tworzą wirtualną mapę otoczenia, pozwa-
lającą na automatyczne i w pełni bez-
pieczne dla człowieka przemieszczanie się 
pojazdów w zmiennej przestrzeni fabryki. 
Jak wyjaśnia Joanna Sławińska, koordy-
nator działu marketingu w firmie WObit, 
wyznaczając trasę wózków sterowanych 
za pomocą systemu LMS, należy naj-
pierw przeanalizować procesy realizowane 
w produkcji lub w magazynie oraz okre-
ślić miejsca, w których pojazd będzie się 
musiał zatrzymywać. Następnie tworzona 
jest wirtualna mapa. – Robot wyposażony 
jest w skaner laserowy o kącie skanowa-
nia 270° i częstotliwości 120 skanów na 
sekundę – wyjaśnia Joanna Sławińska na 
przykładzie pojazdów oferowanych przez 

WObit. – Przejeżdżający powoli przez całą 
trasę robot AGV skanuje przestrzeń, wysy-
łając wiązki laserowe w różnych kierun-
kach, a następnie mierzy czas, w którym 
powrócą one do detektorów. Na tej podsta-
wie robot tworzy w swojej pamięci chmurę 
punktów układających się w ściany, stoły 
itp., czyli wirtualną mapę przestrzeni, 
w której będzie się poruszał. Zebrane dane 
przesyłane są do komputera umieszczo-
nego w urządzeniu, wyposażonego w opro-
gramowanie do analizy pozycji na pod-
stawie skanów otoczenia. Za jego pośred-
nictwem generowana jest wstępna mapa 
otoczenia. W celu uzyskania określo-
nej precyzji pozycjonowania proces ska-
nowania wykonywany jest kilkukrot-
nie. Następnie nanoszone są poprawki na 
mapę i usuwane błędy powstałe w wyniku 
poślizgów czy błędnej odometrii (pomiaru 
odległości – przyp. red.). Na koniec wery-
fikowana jest poprawność nawigacji i robot 
jest gotowy do pracy. 

Wybierając system AGV czy AIV, 
trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę 
na elementy, które są najważniejsze 
z punktu widzenia potrzeb danej firmy 
i pozwolą na ich optymalne zaspokojenie. 
Takimi przykładowymi parametrami – 
oprócz rodzaju wózka czy sposobu nawi-
gacji – mogą być udźwig pojazdów, mak-
symalny czas pracy między kolejnym 
ładowaniem baterii, algorytm wyboru 
optymalnej trasy czy typowe aspekty 
techniczne, np. gabaryty towaru, sposób 
załadunku, prędkość przejazdu. 

Jak mówi Krzysztof Szafraniec, dyrek-
tor techniczny i członek zarządu w firmie 
Lean-Tech, bardzo istotną kwestią jest 
doświadczenie w implementacji takich 
systemów: – Często klienci nie zdają sobie 
sprawy ze stopnia zaawansowania takiego 
systemu. Wtedy starają się własnym 
sumptem opracować takie rozwiązanie 
lub zlecają je firmom, które nie mają odpo-
wiedniej wiedzy. Konsekwencje są takie, 
że systemy te nie działają poprawnie. 
– Oprócz wyboru odpowiedniego typu 
pojazdu i metody jego nawigowania warto 
więc dobrze przeanalizować doświadcze-
nie i oferty poszczególnych firm. 

Co wybrać?

Na polskim rynku dostępne są rozwiąza-
nia o różnych zastosowaniach i odpowia-
dające na różne potrzeby zakładów pro-
dukcyjnych, magazynów i centrów logi-
stycznych.

Firma Keyence posiada skanery bez-
pieczeństwa serii SZ-V do montażu na 
wózkach samojezdnych (AGV), sygnalizu-
jące obecność obiektów lub osób na dro-
dze wózka. Skanery pozwalają uniknąć 

LOGISTYKA PRODUKCJI

↗  Roboty AGV i AIV dzięki skanerowi lasero-
wemu mogą bezpiecznie pracować pomiędzy 
ludźmi. 
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↗  Mobilny robot może transportować towary za pomocą dodatkowych wózków. 
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szkód i wypadków powodowanych kolizją wózka z obiektem 
na jego drodze. Tym samym przyczyniają się do redukcji 
przestojów na hali produkcyjnej lub w magazynie. Skanery 
mają wbudowane dwie kamery, które rejestrują historię 
zdarzeń w postaci zdjęć lub filmów. Przemiatanie przestrze-
ni wiązką lasera pozwala rozpoznać przestrzeń przed ska-
nerem bezpieczeństwa. Użyteczna jest również możliwość 
rozdzielenia jednostki skanującej od sterującej skanera bez-
pieczeństwa. 

Jedną z firm oferujących pojazdy AGV jest Lean Tech – 
przedsiębiorstwo, które proponuje własną koncepcję iCart – 
system pojazdów sterowanych automatycznie. Jak zapewniają 
przedstawiciele firmy, jest on prosty do wdrożenia i zain-
stalowania oraz działa bez programowania przez użytkow-
nika. Wykorzystuje inteligentną kombinację wielu technolo-
gii komunikacji radiowej i oprogramowanie adaptacyjne do 
dostarczania części i produktów w miejscu pracy. System roz-
poznaje trasę, odczytując zamontowane w podłodze znaczniki 
RFID, kierujące iCart do stanowisk i wskazujące funkcje do 
wykonania. 

Rozwiązanie iCart powstało z myślą o pracy w większo-
ści środowisk produkcyjnych i przy liniach produkcyjnych. 
Znajduje zastosowanie przy dostarczaniu i pobieraniu w wielu 
punktach. Mały rozmiar pojazdu umożliwia jego jazdę po 
wąskich przejściach i mijanie innych wózków. Inteligentny 
zaczep u góry systemu iCart pozwala na automatyczne zacze-
pienie i odczepienie wózków o ładowności do 0,5 tony. Ozna-
cza to, że iCart może odczepić pełny wózek i pobrać pusty 
w tym samym cyklu pracy. 

W ofercie firmy dostępne są także wózki z napędzanymi 
przenośnikami rolkowymi, do transportu standardowych 
pojemników przemysłowych z plastiku, bezpośrednio do i ze 
stanowisk roboczych. Drugim wariantem systemu iCart jest 
iCart Cube. Wózek-sześcian jest lepiej dostosowany do typo-
wego holowania, wykorzystującego istniejące wózki. Model 
ten jest w stanie przewozić ładunki o wadze do 1,5 tony.

RB Poland oferuje AGV jako standardowe rozwiązania 
do transportu wózków, palet (w formie pociągów – typ T, 
regały samoprzeładunkowe – typ Z czy też typ S, który pod-
jeżdża pod wózek z ładunkiem, automatycznie o niego zaha-
cza, transportuje do miejsca przeznaczenia i pozostawia 
w nim towar). Produkowane przez RB Poland pojazdy AGV 
mogą transportować ładunek o wadze do 3,5 ton. Obec-
nie firma wprowadza na rynek nowość – AGV-Liner do auto-
matycznego, bezobsługowego załadunku i rozładunku palet 
o maksymalnym ciężarze 2,5 tony, a ponadto wdraża nowa-
torski system nawigacji radiowej. Rozwiązania wprowadzane 
przez RB Poland są systemami kompleksowej automatyzacji, 
tzn. opierają się na komunikacji pomiędzy stanowiskiem nad-
zorcy a linią produkcyjną (przyzywanie AGV po odbiór wyro-
bów lub dostarczenie pustych opakowań), ustalają pierwszeń-
stwo ruchu dla innych pojazdów, określają ruch na skrzyżo-
waniach, automatycznie otwierają bramy itd. – Wychodzimy 
naprzeciw potrzebom klienta, który dąży do zminimalizowa-
nia interwencji człowieka. Wszystkie proponowane przez nas 
rozwiązania funkcjonują na bazie naszego własnego softwa-
re’u i w oparciu o ponaddziesięcioletnie doświadczenie w tej 
branży – przekonuje Elżbieta Mocna. 

http://www.keyence.eu
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Z kolei w ofercie firmy Omron 
dostępne są roboty mobilne AIV serii LD, 
które można konfigurować na różne spo-
soby. Konstrukcja ich podstawy jezdnej 
jest ujednolicona, natomiast w zależno-
ści od zastosowania modyfikuje się górną 
sekcję. Trzy warianty bazowe: platforma, 
przenośnik lub transporter wózków 
pozwalają na różnorodne zastosowanie 
pojazdów Omron. Roboty mobilne AIV 
z platformą są półautonomicznymi pojaz-
dami, wymagającymi ręcznego załadowa-
nia i rozładowania. Platforma mobilna 

OEM jest dostępna dla projektantów 
niestandardowych rozwiązań urządzeń 
transportu ładunków. Przygotowana jest 
w dwóch wersjach, z czasem działania do 
19 godzin dziennie: LD60 z możliwością 
transportu do 60 kg oraz LD90 z możli-
wością transportu do 90 kg. Roboty AIV, 
które wykorzystywane są w postaci prze-
nośników oraz transporterów wózków, są 
w pełni autonomicznymi pojazdami. 

Transportery wózkowe Omron są 
zaprojektowane do podłączania do rucho-
mych wózków i transportowania ich 
z punktu odbioru do punktu dostawy. 
Pojazdy te wykorzystywane są głów-
nie w celu uzupełniania stanu linii pro-
dukcyjnej, transportu półproduktów 
pomiędzy etapami procesu produkcji 
oraz do przewożenia produktów goto-
wych do magazynu. Transportery wóz-
kowe dostępne są w dwóch konfigura-
cjach: LD-105CT o nośności 105 kg oraz 
LD-130CT o nośności 130 kg. – Wszyst-
kie roboty mobilne naszej firmy wyposa-
żone są w nawigację, która wykorzystuje 
naturalne elementy przestrzeni zakładu, 

aby autonomicznie znajdować drogę przez 
zakład bez konieczności jego przebudowy 
– wyjaśnia Paulina Bubek. – Dzięki wbu-
dowanym laserom i czujnikom bezpieczeń-
stwa transporter wózkowy potrafi wykryć 
i ominąć ludzi, wózki widłowe i inne prze-
szkody, znajdując przy tym alternatywną 
drogę. Wózki są też wyposażone w urzą-
dzenia sygnalizacyjne i głosowe, aby bez-
piecznie poruszać się między ludźmi, 
a w razie potrzeby poprosić ich o udostęp-
nienie przejazdu.

Firma SEW-EURODRIVE ma w swo-
jej ofercie wózki AGV w kilku wariantach. 
W wersji ze stołem obrotowym i przeno-
śnikiem rolkowym wózek ma możliwość 
pobrania ładunku (np. palety) w linii pro-
stej oraz wyładowania go po obróceniu 
o 90° poprzecznie do toru jazdy (możliwa 
jest także odwrotna kolejność). Wersja 
z poprzecznym przenośnikiem rolkowym 
umożliwia pobieranie i wyładowywa-
nie ładunku na obydwie strony w sto-
sunku do toru jazdy. Z kolei w wersji 
z przenośnikiem łańcuchowym i poprzecz-
nym przenośnikiem rolkowym wózek 
może pobierać lub wyładowywać ładu-
nek w kierunku toru jazdy oraz pobie-
rać i wyładowywać go bez obracania, 
poprzecznie do toru jazdy. Pojazdy nawi-
gowane są dzięki antenom śledzącym zasi-
lanie bezprzewodowe Movitrans lub gło-
wicom optycznym śledzącym taśmę nakle-
joną na posadzce. Wózki dojeżdżają do 
zadanych pozycji w trybie automatycz-
nym. Funkcje transportowe pojazdów 
uzgadniane są każdorazowo z klientem 
i mogą być dostosowywane do potrzeb, 
z uwzględnieniem zasilania, nawigowania 
oraz sterowania. Podstawowe rozwiązania 
to pojazdy umożliwiające transport palet 
lub skrzyń o wagach 1 oraz 2 ton i kilku 
możliwościach pobierania i wyładowywa-
nia ładunku.

Firma WObit oferuje serię robotów 
MOBOT AGV własnej produkcji, na którą 
składa się sześć typów robotów. Różnią 
się one między sobą transportowaną masą 
– od 100 kg do 1,5 tony, wymiarami oraz 
układem napędowym. Zadaniem robo-
tów jest automatyczne ciągnięcie wózka 
transportowego między wyznaczonymi 
punktami. Wózek podczepiany jest nad 

LOGISTYKA PRODUKCJI

↗ System prowadzenia na taśmę
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↙  Automatycznie sterowane pojazdy potra-
fią same tak wybrać trasę, by uniknąć kolizji 
z innymi wózkami. 
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robotem przez system dwóch wysuwa-
nych trzpieni. – Kompaktowa konstrukcja 
oraz system dokowania wózków wyróżnia 
roboty MOBOT AGV, gdyż pozwala na ich 
łatwe przezbrojenie do transportu zupełnie 
innego rodzaju produktów poprzez zwykłą 
zmianę wózka, np. z paletowego na wypo-
sażony w rolki grawitacyjne lub z napę-
dem elektrycznym – zapewnia Joanna Sła-
wińska. Najnowsze modele MOBOT AGV 

FlatRunner MW oraz MOBOT AGV eRun-
ner mogą transportować detale również 
na sobie. W ofercie firmy jest także robot 
MOBOT AGV FlatRunner MW, o nieogra-
niczonej mobilności, który dzięki wyposa-
żeniu w koła typu Mecanum Wheels może 
się poruszać w dowolnym kierunku. Do 
nawigacji wózków MOBOT AGV, w zależ-
ności od potrzeb klienta, wykorzystywane 
są: linia kolorowa z kodami QR/tagami 

RFID, linia magnetyczna + tagi RFID lub 
system LMS. Urządzenia pracują do 12 
godzin na jednym ładowaniu (w zależno-
ści od modelu), co zapewniają dwa aku-
mulatory, które są umieszczone w specjal-
nych kasetach umożliwiających szybką 
wymianę (<3 min). Roboty MOBOT AGV 
mogą być ładowane również za pomocą 
stacji ładującej, podłączanej ręcznie bądź 
automatycznie. Wszystkie urządzenia 
mogą bezpiecznie pracować bezpośrednio 
pomiędzy ludźmi dzięki wyposażeniu ich 
w skaner laserowy z funkcją bezpieczeń-
stwa. Odpowiada on za detekcję wszel-
kich przeszkód pojawiających się przed 
robotem i odpowiednią reakcję gwarantu-
jącą uniknięcie kolizji. 

Podsumowanie

W dobie postępującej czwartej rewolu-
cji w przemyśle bezzałogowe pojazdy 
wewnątrzzakładowe przestają być udo-
godnieniem, a stają się koniecznym ele-
mentem wyposażenia. Inżynierowie 
poszukujący usprawnień w swoich fabry-
kach, magazynach i centrach logistycz-
nych mają z czego wybierać. Warto więc 
przeanalizować ofertę rynkową i wybrać 
odpowiedni pojazd AGV lub AIV, który 
znacząco zwiększy efektywność pracy 
zakładu i odciąży pracowników, prze-
kierowując ich do wykonywania innych 
zadań.

Anna StrożekAnna Strożek – dziennikarka i redaktorka  – dziennikarka i redaktorka 
od wielu lat współpracująca z prasą bran-od wielu lat współpracująca z prasą bran-
żową. Interesuje się nowymi technologiami żową. Interesuje się nowymi technologiami 
i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-
słu 4.0.słu 4.0.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Automatyzacja procesów logistycz-
nych w produkcji cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem, co wynika 
z dążenia do stałego obniżania kosz-
tów produkcji przy jednoczesnym 
podnoszeniu jej wydajności i jako-
ści. Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w artykule „Nowoczesne 
rozwiązania usprawniające logistykę 
produkcji”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗  Wózki samojezdne mogą się poruszać po taśmach, a wyznaczoną przez nie trasę odczytywać 
za pomocą znaczników RFID. 
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Ochrona przed zaburzeniami
elektrycznymi i elektromagnetycznymi

Zaburzenia elektromagnetyczne EMI oraz radioelektryczne RFI 
mogą mieć negatywny wpływ na pracę zautomatyzowanego 
parku maszynowego, jednak istnieją sposoby ich ograniczania 
lub nawet usuwania.

Jeb Moulton Nawet przy zastosowaniu prawi-
dłowych środków zapobiegaw-
czych zautomatyzowany park 

maszynowy może paść ofiarą oddziały-
wania zaburzeń elektromagnetycznych 
(Electromagnetic Interference – EMI) oraz 
interferencji fal radiowych (Radio Fre-
quency Interference – RFI). Podzespoły 
maszyn i urządzeń powinny więc być 
odpowiednio ekranowane i wyposażane 
w układy filtrujące, ograniczające te 
szkodliwe oddziaływania i umożliwiające 
ich normalną pracę.

Czym są zaburzenia elektryczne

Zaburzenia EMI i RFI to niepożądane 
zaburzenia elektryczne, które mogą 
wpływać na działanie sprzętu cyfro-
wego, analogowego i telekomunikacyj-
nego oraz na realizację procesów tech-
nologicznych. Analiza zaburzeń EMI/RFI 
obejmuje trzy obszary: źródła zaburzeń, 
medium transmisyjnego oraz odbiornika 
zaburzeń.

Pojęcia EMI i RFI są często uży-
wane zamiennie, jednak istnieje mię-
dzy nimi różnica. EMI oznacza zaburze-
nia o niskiej częstotliwości, czyli poniżej 
20 kHz, natomiast RFI dotyczy wyż-
szych częstotliwości, powyżej 20 kHz.

Zaburzenia EMI pod względem kie-
runku rozchodzenia się można podzie-
lić na: wspólne-asymetryczne (common 

↘  Fot. 1. Podczas prze-
łączania z wysoką 
częstotliwością 
często powstaje 
iskra elektryczna, 
która jest bardzo 
powszechnym źró-
dłem zaburzeń RFI 
w aplikacjach prze-
mysłowych. 

ELEKTRYKA

Źródło: AutomationDirect
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mode) i różnicowe-symetryczne (differen-
tial mode). 

Zaburzenia wspólne-asymetryczne 
rozchodzą się jednocześnie w wielu prze-
wodach i w tym samym kierunku – od 
źródła do odbiornika. Większość napę-
dów zmiennoprądowych AC z modula-
cją szerokości impulsów (Pulse Width 
Modulation – PWM) generuje zaburzenia 
wspólne-asymetryczne o wysokiej czę-
stotliwości. Natomiast zaburzenia różni-
cowe-symetryczne indukują się w prze-
wodzie i rozchodzą się w przeciwnym 
kierunku niż w przewodzie uziemiają-
cym. Powstaje coś w rodzaju komplet-
nego obwodu elektrycznego, z osobnym 
źródłem zasilania i ścieżką powrotną dla 
zaburzeń EMI.

Często, zależnie od częstotliwości, 
zaburzenia EMI są propagowane jako 
przewodzone lub promieniowane. Prze-
wodzone dotyczą niższej częstotliwo-
ści i mają skłonność do rozchodzenia się 
w bezpośredniej bliskości ścieżki prze-
wodu. Promieniowane to zaburzenia 
o wyższej częstotliwości, często wykorzy-
stujące sprzęt elektryczny czy przewód/
kabel jako antenę transmitującą zaburze-
nia na większą odległość.

Istnieją różne rodzaje sprzęgania się 
zaburzeń EMI z systemem. Sprzężenie 
pojemnościowe występuje wtedy, gdy 
impulsy napięciowe EMI, obecne w nie-
których przewodach źródłowych, powo-
dują niepożądane zaburzenia w przewo-
dzie biegnącym równolegle. Sprzężenie 
to ma większe znaczenie przy wyższych 
częstotliwościach.

Sprzężenie indukcyjne jest zwy-
kle związane z dużymi prądami, któ-
rych przepływ powoduje powstanie pól 
magnetycznych indukujących prądy 
w innych przewodach. Ma większe zna-
czenie przy dużych prądach. 

Sprzężenie impedancyjne wspólne-
-asymetryczne pojawia się, gdy prąd pły-
nie z jednego lub wielu źródeł przez ten 
sam przewód.

Źródła zaburzeń elektrycznych

W przemyśle mamy do czynienia z wie-
loma źródłami zaburzeń EMI. Są to m.in. 
wzmacniacze PWM, które często znaj-
dują się w wielu napędach silnikowych 
AC. Im krótszy czas narastania impul-
sów napięcia wyjściowego wzmacniacza 
PWM, tym więcej generuje on zakłóceń 

w formie harmonicznych. Na przykład 
napęd AC o częstotliwości przełącza-
nia 4 kHz generuje wiele harmonicznych 
o różnych częstotliwościach, które przy-
czyniają się do emisji powodujących pro-
blemy zaburzeń. Częstotliwości harmo-
niczne mające wpływ na wrażliwy sprzęt 
przeważnie mieszczą się w zakresie od 
8 kHz do 100 MHz i więcej.

Serwonapędy mogą generować zabu-
rzenia podobne do powstających we 
wzmacniaczach PWM, spowodowane 
impulsami i spadkami napięcia tworzą-
cymi się na skutek włączania i wyłącza-
nia prądu z wysoką częstotliwością przez 
elektroniczny układ sterujący. Zasila-
cze impulsowe prądu stałego DC także 
emitują zaburzenia EMI, i to na znacz-
nie wyższym poziomie niż liniowe źró-
dła zasilania. 

Szybkie włączanie i wyłączanie 
obciążeń indukcyjnych może powodo-
wać przeskoki iskier na stykach apara-
tów elektrycznych, a to zjawisko rów-
nież może generować zakłócenia EMI. 
Mogą je wytwarzać także obwody 
cewek styczników w czasie przełącza-
nia (fot. 1). Otwarcie styków przewo-
dzących prąd powoduje zapalenie się 
łuku elektrycznego, który wywołuje sze-
rokie spektrum zaburzeń EMI (lub zabu-
rzenia EMI o szerokim zakresie często-
tliwości). Łuk ten ma znacznie więk-
szą amplitudę, gdy wyłączany jest prąd 
płynący przez obciążenie indukcyjne, 
niż w przypadku obciążenia rezystan-
cyjnego, czego wynikiem jest generowa-
nie znacznie większych, niepożądanych 
zaburzeń. 

Zaburzenia EMI mogą być wywoły-
wane nawet przez wyładowania atmo-
sferyczne. Spowodowane jest to szyb-
kimi zmianami wartości napięcia lub 
prądu pioruna. Innymi źródłami EMI są 
elektryczność statyczna i związane z nią 
wyładowania elektrostatyczne. Mogą je 
generować w dużej ilości taśmy przeno-
śników wykonane z nylonu lub innych 
tworzyw polimerowych, często używane 
w zakładach przemysłowych do trans-
portu materiałów.

Maszyny i urządzenia wrażliwe 
na zaburzenia EMI

Istnieje kilka typów maszyn i urządzeń 
przemysłowych, których działanie jest 
często zakłócane przez zaburzenia EMI. 
Wrażliwe na nie są enkodery, wykorzy-
stują bowiem niskonapięciowe sygnały 
z maszyn wirujących. Objawami tych 
zaburzeń są zmiany zliczeń impulsów 
enkoderów przy braku wirowania silni-
ków oraz niepowtarzalne zmiany położe-
nia. Podobne objawy mogą wykazywać 
tachometry – np. przez nieprawidłowe 
wskazania prędkości obrotowej i nieocze-
kiwane wahania wartości tej prędkości.

Zaburzenia elektryczne w pobliżu 
sygnałów analogowych i przyrządów 
pomiarowych często mogą powodować 
nieoczekiwane impulsy napięciowe oraz 
tętnienia lub krótkookresowe odchyle-
nia od ustalonych okresowych charakte-
rystyk sygnału (jitter), co powoduje nie-
prawidłowe lub niepowtarzalne wskaza-
nia. Częściej występuje to w przypadku 
sygnałów napięciowych, takich jak 
010 V DC. Integralność sygnałów prą-

Najczęściej spotykane 
źródła zaburzeń EMI 
w przemyśle:

 → wzmacniacze PWM i napędy DC,
 → serwonapędy,
 → napędy o zmiennej częstotliwości,
 → zasilacze impulsowe DC,
 → przełączanie obciążeń indukcyjnych,
 → instalacje oświetlenia,
 →  elektryczność i wyładowania 
elektrostatyczne.

Urządzenia, instalacje 
i sygnały wrażliwe 
na zaburzenia EMI:

 → enkodery,
 → tachometry,
 →  sygnały analogowe i aparatura 
pomiarowa,

 → sieci komunikacyjne i ich elementy,
 →  sterowniki PLC i inne urządzenia ste-
rowane przez mikroprocesory.

www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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dowych 4–20 mA jest mniej podatna na 
zaburzenia.

W sieciach i podzespołach komuni-
kacyjnych objawami zaburzeń elektrycz-
nych prawie zawsze są: utrata komuni-
kacji, błędy odczytu lub zapisu danych. 
Natomiast w przypadku programowal-
nych sterowników logicznych PLC oraz 
innych urządzeń sterowanych mikro-
procesorami do objawów należą: utrata 
komunikacji, nieprawidłowe działanie 
lub uszkodzenie sterownika PLC albo 
procesora, nieoczekiwane wyzwalanie 
wejść lub wyjść cyfrowych oraz rapor-
towanie niepoprawnych wartości przez 
wejścia lub wyjścia analogowe.

Usuwanie i ograniczanie 
zaburzeń EMI

Możliwym i najczęstszym źródłem zabu-
rzeń EMI są przewody i kable. Na 
zmniejszenie zaburzeń może więc wpły-
nąć separacja przewodów i kabli zasila-
jących od sygnałowych oraz użycie prze-
wodów skręconych (skrętek) i skracanie 
długości przewodów/kabli. Do reduk-
cji zaburzeń EMI można też wykorzy-
stać wiele innych technik integracji oraz 
instalacji przewodów i kabli.

Ważna jest także dobra konstrukcja 
obudowy. Podstawę stanowi obudowa 
metalowa oraz płyta tylna ze stali ocyn-
kowanej dla sterowników PLC i przemy-
słowych komputerów PC (IPC). Ważne 
jest także prawidłowe ułożenie podze-
społów tych urządzeń, aby odseparo-
wać elementy i przewody zasilające od 
sygnałowych. Prawidłowo uziemiona 
obudowa, drzwiczki i panel tylny jeszcze 
bardziej ograniczą emisję zaburzeń EMI 
oraz zmniejszą wrażliwość sprzętu na 
zaburzenia elektryczne.

Uziemianie i ekranowanie 

Prawidłowe uziemianie i ekranowanie 
to najtańsze i najskuteczniejsze metody 
ograniczania zaburzeń EMI w syste-
mie. W pełni uziemiony system to taki, 
w którym występuje prawidłowy prze-
wód uziemiający zapewniający bezpo-
średnią ścieżkę o niskiej impedancji do 
odprowadzania zaburzeń wspólnych asy-
metrycznych. Wszystkie punkty uziemie-
nia powinny mieć dużą powierzchnię, 
aby nie wnosić dodatkowej rezystancji 
dla odprowadzania zaburzeń.

Uziemiające plecionki płaskie dobrze 
nadają się do łączenia napędów lub 

innych urządzeń będących źródłami 
zaburzeń, ze śrubowymi zaciskami uzie-
miającymi. Dobrą praktyką jest także 
użycie jak najkrótszych plecionek. 
Zwiększenie powierzchni ścieżki prze-
wodzącej jest ważniejsze od zwiększa-
nia przekroju przewodu uziemiającego. 
Ponieważ prądy EMI o wysokiej często-
tliwości płyną po powierzchni przewo-
dów, większa powierzchnia tych prze-
wodów daje lepszą ścieżkę (niższą rezy-
stancję) do odprowadzania zaburzeń do 
ziemi. Oznacza to, że plecionki wyko-
nane z cienkich drutów są lepsze od 
przewodów jednodrutowych, ponieważ 
mają większą powierzchnię przewodzącą 
– przewód typu plecionka jest więc naj-
lepszą opcją dla uziemiania w celach 
redukcji zaburzeń EMC.

Przy uziemianiu ekranu przewodu/
kabla połączenie należy wykonać tylko 
przy panelu lub źródle zaburzeń. Zasada 
ta odnosi się także do przewodów i kabli 
analogowych. Jednak w przypadku źró-
deł o bardzo wysokiej częstotliwości, 
czyli powyżej 1 MHz, najlepiej uziemić 
ekran po obu końcach przewodu/kabla.

Uziemienie w jednym punkcie cen-
tralnym redukuje możliwość powstawa-
nia prądowych pętli uziemienia, co może 
wystąpić, gdy dwa punkty uziemiające lub 
więcej mają lekko różniące się potencjały. 
Może to spowodować przepływ dużych 
prądów w sieci uziemienia i powstawa-
nie większych sprzężeń magnetycznych 
z przewodami i kablami. Czasami nie-
ekranowany przewód/kabel może genero-
wać mniej zakłóceń niż ekranowany i uzie-
miony po obu końcach, jeżeli występuje 
tam znacząca pętla uziemienia.

Technika filtrowania i tłumienia 
zaburzeń

Filtr sieciowy AC może usuwać zaburzenia 
z napięcia zasilającego i jednocześnie zapo-
biegać przedostawaniu się zaburzeń z zasi-
lanego odbiornika do sieci energetycznej 
(fot. 2). Filtr sieciowy AC powinien być 
montowany bezpośrednio na uziemionej 
ramie lub tylnej płycie zasilanego urządze-
nia, jak najbliżej punktu wejścia przewodu 
zasilającego do obudowy. Ponadto, aby 
zminimalizować sprzężenia RF, wejściowy 
przewód sieciowy AC filtra powinien 
być poprowadzony jak najdalej od prze-
wodu wyjściowego zasilającego urządzenie 
oraz wszystkich innych przewodów/kabli 
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↗  Fot. 2. Filtry EMI mogą ograniczyć różnego rodzaju zaburzenia elektryczne w wielu typach 
maszyn i urządzeń sterowanych automatycznie.
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i obwodów elektrycznych/elektronicznych 
urządzenia. Filtr ten powinien być prawi-
dłowo uziemiony i umieszczony jak najbli-
żej źródła zaburzeń, a długość przewodu 
zasilającego AC powinna być jak najmniej-
sza. Jeżeli przewód ten składa się z poje-
dynczych żył, powinny być one skręcone 
ze sobą. Do zabezpieczania napędów AC 
przed przepięciami można wykorzystać 
dławiki sieciowe instalowane na wejściu 
zasilania. Ograniczają one także wyższe 
harmoniczne związane z pracą napędów 
AC, ponieważ ich impedancja dla prądów 
o niepożądanych wyższych częstotliwo-
ściach jest większa niż dla prądów o czę-
stotliwości sieciowej. Dławiki są jednymi 
z najczęściej zalecanych akcesoriów dla 
napędów AC.

Filtry indukcyjne lub dławiki sie-
ciowe, instalowane na wyjściu napędu 
i połączone szeregowo z silnikiem, są 
wykorzystywane do zwiększania induk-
cyjności obciążenia, aby spełnić wyma-
ganie minimalnej indukcyjności obcią-
żenia dla wzmacniacza. Ponadto kom-
pensują one pojemność linii kablowej 
i przeciwdziałają zjawisku fali odbitej, 
które występuje w długich kablach oraz 
systemach wysokonapięciowych. Dła-
wiki sieciowe mogą być czasem użyte 
zamiast ferrytowych rdzeni przeciwza-
kłóceniowych lub w połączeniu z nimi.

Warto zauważyć, że napędy silnikowe 
mogą wymagać zastosowania swoich wła-
snych filtrów. W niektórych aplikacjach, 
bardzo czułych na zakłócenia EMI, może 
się okazać konieczne użycie głównego fil-
tra EMI na każdym napędzie. Inny sprzęt 
nie powinien być zasilany od strony 
obciążenia tych filtrów napędów. Istotne 
jest też, aby utrzymywać zrównoważone 
obciążenie faz zasilania. Sprzęt jednofa-

zowy podłączony do filtra trójfazowego 
może spowodować asymetrię obciążenia 
faz i zmniejszyć zdolność filtra do tłumie-
nia niepożądanych zaburzeń EMI.

Przełączanie obciążeń indukcyj-
nych, takich jak styczniki, przekaźniki 
oraz elektrozawory pneumatyczne, może 
generować wysoki poziom zakłóceń RFI. 
Wykorzystanie diod tłumiących podłą-
czonych równolegle z zaciskami cewek 
DC oraz gasików w postaci dwójników 
RC (rezystor-kondensator), podłączo-
nych równolegle z zaciskami cewek AC 
tych elektromechanizmów, może znacz-
nie ograniczyć impulsy napięciowe i prą-
dowe oraz związaną z nimi emisję zabu-
rzeń EMI/RFI. Diody tłumiące i gasiki 
RC muszą być instalowane bezpośrednio 
przy źródle emisji zakłóceń RFI lub przy 
cewce elektromechanizmu.

Podsumowanie

Niezależnie od typu zaburzeń elektrycz-
nych i typu urządzenia elektrycznego/
elektronicznego wrażliwego na te zaburze-
nia istnieje wiele skutecznych sposobów 
unikania i eliminacji EMI. Postępowa-
nie według zaleceń opisanych w tym arty-
kule to długa droga do stworzenia sys-
temu, który generuje niski poziom zabu-
rzeń i sam wykazuje wysoką odporność 
na zaburzenia.

Jeb MoultonJeb Moulton jest inżynierem produktu 
w firmie AutomationDirect.

Online

Niska jakość energii elektrycznej 
przekłada się głównie na zwiększe-
nie strat związanych z dystrybucją 
energii elektrycznej oraz z przetwa-
rzaniem jej na energię mechaniczną 
w silnikach elektrycznych. Harmo-
niczne oraz asymetria sieci powo-
dują generowanie dodatkowych pól 
elektromagnetycznych, osłabiających 
główne pole wytwarzania przez har-
moniczną podstawową. Spadek efek-
tywności dystrybucji i przetwarzania 
energii elektrycznej to dodatkowe 
koszty związane z eksploatacją syste-
mów elektroenergetycznych. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo w 
artykule „Jakość energii elektrycznej 
w zakładowych sieciach elektroener-
getycznych”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

„Nasz system

Eliminuje
najmniejsze
iskry przed

powstaniem
dużych

szkód”

W pełni uziemiony sys-
tem to taki, w którym 
występuje prawidłowy 
przewód uziemiający 
zapewniający bezpośred-
nią ścieżkę o niskiej impe-
dancji do odprowadza-
nia zaburzeń wspólnych 
asymetrycznych.

http://www.consultant.com.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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P ierwsze przenośniki kablowe 
zaczęto stosować w latach 50. XX 
wieku. Zostały opracowane przez 

dr. Gilberta Waningera i dr. Waldricha – 
właściciela firmy Kabelschlepp. Były one 
wykonywane ze stali, materiału łatwo 
dostępnego i produkowanego masowo, 
który zapewniał też wysoką wytrzyma-
łość na rozciąganie i odporność na wyso-
kie temperatury. 

Obecnie tam, gdzie jest to tylko moż-
liwe, do budowy prowadników stosuje 
się najczęściej mieszanki tworzyw sztucz-
nych, w tym tzw. heavy plastics o dużej 
wytrzymałości. W praktyce można dziś 
zaprojektować odpowiednią mieszankę 
polimeru i uszlachetnić ją dodatkami, 
która umożliwi zastosowanie jej do wyko-
nania nośników kablowych odpowiednich 
do każdej aplikacji w przemyśle, niezależ-
nie od tego, czy są one narażone na wil-
goć, brud, zanieczyszczenia lub ekstre-
malne temperatury. Jednocześnie zacho-

Bohdan Szafrański

UTRZYMANIE RUCHU

Prowadniki 
kabli i przewodów

wane są podstawowe ich zalety: brak 
korozji, stosunkowo niska masa i przy-
stępna cena. Użytkowników do nowego 
materiału przekonała też długowieczność 
wykonanych z nich elementów. 

Pod względem konstrukcji dostępne są 
prowadniki o budowie modułowej, które 
można łatwo dopasować do potrzeb, 
wyposażone w szybkozłącza do łatwego 
montażu. W nowych rozwiązaniach 
zwraca się również uwagę na cichą pracę 
elementów ruchomych prowadników 
i brak wibracji. Nowe materiały pozwoliły 
znacznie zwiększyć zasięg (rozpiętość) bez 
potrzeby stosowania dodatkowych pod-
pór. Dodaje się też koła, co pozwala na 
zwijanie się zamiast ślizgania. 

W zależności od potrzeb stosuje się 
prowadniki, które pozwalają na pracę: 
w poziomie, pionie, poprzecznie, w ruchu 
obrotowym (kolistym) lub w dowol-
nych kierunkach, np. z odwróconym pro-
mieniem gięcia (reverse bending radius). 
Przykładem rozwiązań do ruchu koli-
stego może być linia produktów e-chain® 
firmy igus. Jak podaje producent, twi-
sterchain® nadają się w szczególności do 
urządzeń seryjnych, takich jak roboty 
z wysięgnikiem łamanym, stoły obrotowe 
i przy podobnych zastosowaniach. Warto 
zauważyć, że z kolei system twisterband 

Źródło: Lapp Kabel

N a rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań – od tub, 
w tym przewodów i węży, po różne systemy modułowe 
wykonane z aluminium, tworzyw sztucznych i stali. 
Chronią one kable, przewody hydrauliczne i pneumatyczne 
w poruszających się częściach maszyn przed uszkodzeniami 
i przedwczesnym zużyciem spowodowanym zginaniem 
i ścieraniem. Również je porządkują i utrzymują 
w przeznaczonym dla nich miejscu.

↖  Prowadnica z gotowymi rozwiązaniami 
do różnych aplikacji
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pozwala na ruchy obrotowe do łącznie 
7000° i przy możliwej pozycji instalacyj-
nej pionowo do 3000°. 

Obecnie nośniki kablowe są dostępne 
w wielu różnych modelach i rozmiarach. 
Niektóre z dostępnych wariantów to: 
otwarte, zamknięte (ochrona przed bru-
dem i zanieczyszczeniami przemysło-
wymi), wykonane ze stali i stali nierdzew-
nej, ciche, do pracy w pomieszczeniach 
o wysokiej czystości (ograniczone ściera-
nie), do ruchu wieloosiowego, odporne na 
środki chemiczne, wysoką i niską tempe-
raturę oraz wodę.

Rynek i nowości

Na świecie prowadniki produkuje wiele 
firm, a wśród najczęściej wymienianych 
są: igus, Brevetti Stendalto, Dynatect, ekg 
gelenkrohr, Murrplastik, Tsubaki Kabel-
schlepp, Metreel, Buttkereit i Cavotec. 

Firma igus oferuje prowadniki wyko-
nane z tworzyw sztucznych. Z wprowa-
dzonych przez nią nowości można wymie-
nić serie E4.1L – E4.1Lean, w któ-
rych usprawniona budowa prowadnika 
pozwala na skrócenie czasu konfekcji prze-
wodów oraz montażu prowadnika nawet 
o 80%. Cechuje się on bardzo wysoką 
wytrzymałością i jest przeznaczony do 
aplikacji o wysokiej dynamice ruchu. 
Zaproponowana konstrukcja oszczędza 
czas oraz ułatwia montaż produktu. Do 
złożenia kompletnego prowadnika nie są 
potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. 
Jak wiadomo, w prowadniku ważne jest 
mocowanie przewodów. Do tej pory wią-
zało się to ze stosowaniem klem – każda 
klema musiała być specjalnie dobierana ze 
względu na średnicę przewodów. W pro-
wadniku E4.1L jest jedno uniwersalne 
mocowanie, o strukturze przypominającej 
plaster miodu. 

Kolejna nowość firmy to materiał igu-
mid EG oraz rynny guildelite plus. igumid 
EG może pracować zanurzony w kwa-
sie, co jest istotne przy zastosowaniu np. 
w ocynkowniach, bo choć cechą charakte-
rystyczną tworzyw sztucznych jest m.in. 
wysoka odporność na korozję, to stęże-
nie oparów lub roztworów kwasu jest tam 
szczególnie wysokie. Tym, co wpisuje się 
w koncepcję wykorzystania Przemysło-

wego Internetu Rzeczy (IIoT), jest roz-
wiązanie smart plastics, czyli inteligentne 
produkty, które przewidują aktualny stan 
zużycia. Prowadniki firmy z gamy isense 
są wyposażone w czujniki oraz moduły 
pomiarowe, które pozwalają wykryć nad-
mierne ścieranie produktu oraz poinfor-
mować, kiedy konieczne będą prace ser-
wisowe. Zastosowany w systemie moduł 
iCOM umożliwia integrację z infrastruk-
turą sieciową zakładu produkcyjnego.

Firma Brevetti Stendalto ma w ofer-
cie m.in. serię Multiflex, zaprojektowaną 
do wielowymiarowych ruchów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aplikacji związa-
nych z wykorzystaniem robotów i z prze-
znaczeniem dla centrów obróbczych 
nowej generacji. Uzupełnia ona gamę pro-
duktów z serii przeznaczonej do robotów 
i zaprojektowanej do ruchu obrotowego. 
Została ona zainicjowana przez firmę 
Brevetti ponad 40 lat temu i jest popu-
larna do dziś. Dzięki specjalnej konstruk-
cji ogniw łańcuchowych umożliwia wyko-
nywanie ruchów obrotowych do 540°. 
W serii Multiflex łańcuch jest całkowicie 
zamknięty, ale łatwy do otwarcia i skrę-
cenia dzięki pokrywom, które można usu-
nąć za pomocą śrubokrętu. Każda część 
łańcucha, z którego składa się prowadnik, 
może zostać wewnętrznie sprawdzona 
przez otworzenie pokrywy w dowolnym 
punkcie. Łatwo się skraca i wydłuża. 

Firma oferuje również prowadniki 
wykonane ze stali do zastosowań o dużym 
obciążeniu i w bardzo trudnych warun-
kach pracy. Dostępne są one w wersji 
ocynkowanej lub nierdzewnej, wyposażo-
nej w aluminiowe nakładki, stalowe pręty 
lub poprzeczki wykonane z aluminium. 

Z kolei firma ekd gelenkrohr od 
1970 r. produkuje prowadniki do kabli 
energetycznych. Pierwszym i oferowanym 
do dziś produktem jest rura stalowa SFK, 
a obecnie uzupełnia ją cała gama syste-
mów prowadników, w tym prowadniki 
wykonane ze stali model SLE oraz wielko-
gabarytowy GKA, z tworzywa sztucznego 
rury PFR i modułowy prowadnik PLE, 
PKK oraz standardowy Kolibri. 

Wspomniana już firma Tsubaki Kabel-
schlepp produkuje wiele różnego typu 
prowadników w szerokim zakresie roz-
miarów i rodzajów, przeznaczonych 
dla różnych środowisk. Może zaprojekto-
wać system nośników kabli i przewo-
dów zarówno do ploterów komputero-
wych, jak i czułych urządzeń testowych 
lub pomiarowych, po wyposażenie plat-
form wiertniczych i szybkich automatycz-
nych centrów obróbczych. Prowadniki 
mogą być wykonane ze stali lub z nylonu 
wzmocnionego włóknem szklanym. 
W ofercie firmy jest aż 12 rodzin pro-
wadników. Jak podaje firma, ma w swojej 
ofercie ponad 100 tys. wariantów i nie-
standardowych rozmiarów prowadni-
ków, które można dopasować co do mili-
metra w aplikacji. Większość z opcji jest 
dostępna od ręki.

Jak mówi Robert Staniewski, zastępca 
kierownika Działu Ofert w przedsiębior-
stwie LAPP KABEL, w ofercie firmy są 
prowadnice proste (basic chain) z łańcu-
chami wykonanymi z nylonu lub stali, 
z bardzo giętkimi przewodami, rurami 
ochronnymi, wężami hydraulicznymi lub 
wężami pneumatycznymi bez zakończe-
nia, np. złączy lub końcówek, prowadnice 
zasadnicze (core chain) zawierające zakoń-

www.utrzymanieruchu.pl
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↗  System rynien prowadzących o modułowej 
konstrukcji
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czenia oraz prowadnice złożone (extended 
chain) z jednostkami funkcyjnymi, takimi 
jak ramiona holownicze lub konstrukcje 
wsporcze.

Elena Milchakova, prezes firmy RM 
International Group, również wskazuje 
na bogatą ofertę prowadników – od roz-
miaru 20 × 23 mm do 102 × 532 mm. 
Jak dodaje, atutem dostaw prowadnika 
kablowego jej firmy jest niska cena i czas 
dostawy wynoszący 2–3 dni robocze, 
a także dostarczanie gotowych kompletów 
łańcuchów połączonych z kablem wraz 
z korytkami. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości prowadników kablowych firmy 
RM International Group jest dostawa do 
elektrowni atomowej i ich żywotność – 
40 lat. Prowadniki firmy przystosowane 
do warunków w środowisku korozyjnym, 
chemicznym lub w niskiej temperaturze 
–50°C, dostarczane są w wersji ze stali 
galwanizowanej lub nierdzewnej.

Opisane rozwiązania to tylko przykład, 
jak wiele ich jest dostępnych na rynku. 

Dobór rozwiązania

Jak mówi Elena Milchakova, kiedy klienci 
zgłaszają się z pytaniem o dostawę pro-
wadników kablowych do układania kabli, 
ważne jest, by uzyskać najbardziej kom-

pletną informację dotyczącą ich plano-
wanej aplikacji. Głównym parametrem 
do opracowania projektu jest informa-
cja o użytych kablach: ich średnice, para-
metry zginania. W zależności od tego 
wybiera się szerokość, wysokość, wymiar 
i liczbę separatorów oraz promień zgięcia 
łańcucha. 

Przedstawiciele firmy igus przyznają, 
że choć głównym kryterium wyboru pro-

wadnika jest jego wymiar i jest to bar-
dzo ważny parametr, to nie jedyny, który 
trzeba brać pod uwagę. Waga wypełnienia 
oraz droga przesuwu, na jakiej pracuje, 
określa wytrzymałość modelu. Każda 
seria prowadników dysponuje wykre-
sem przedstawiającym zakres stosowania 
w zależności od obciążeń oraz długości, 
na jakiej pracuje. Wykresy są wyznaczane 
na podstawie badań w laboratorium testo-
wym igus. Dla przesuwów powyżej 10 m 
prowadniki pracują ślizgowo i górny bieg 
porusza się po dolnym. Taki ruch wymaga 
odpowiedniego prowadzenia. Niewłaści-
wie dobrane koryto może spowodować 
zbyt szybkie ścieranie się prowadnika, 
a nawet jego całkowite uszkodzenie, dla-
tego firma zachęca do kontaktu w celu 
dobrania odpowiedniego rozwiązania (naj-
dłuższy zrealizowany przez nią przejazd to 
aż 615 m). Zwraca się uwagę na separa-
cję przewodów, aby uniknąć zjawiska kor-
kociągu oraz plątania się ze sobą. Zapo-
biega to nadmiernemu ich przecieraniu 
się i zrywaniu. 

Producenci prowadników opracowują 
programy do ich konfiguracji i przystoso-
wania do konkretnych potrzeb. Na przy-
kład firma Murrplastik oferuje program 
Chainbuilder 2.0, obecnie w wersji 26.0, 

UTRZYMANIE RUCHU

Źr
ód

ło
: i

gu
s

Źr
ód

ło
: L

ap
p 

Ka
be

l

↘  Prowadnik charakteryzujący się łatwością 
otwierania i wypełniania ze wszystkich stron

↖ Montaż prowadnicy na linii produkcyjnej



który pozwala w ciągu kilku minut skon-
figurować każdy prowadnik do różnych 
zastosowań i wariantów instalacji. Apli-
kacja pomaga dobrać elementy monta-
żowe, takie jak: separatory, półki, wspor-
niki końcowe łańcucha i zabezpieczenia 
przed odkształceniami. Automatycznie 
generuje szczegółową listę części i modele 
3D-CAD.

Jest kilka błędów, które często popeł-
niają użytkownicy nowoczesnych prowad-
nic. Może to prowadzić np. do uszkodze-
nia izolacji umieszczonych w nich przewo-
dów, deformacji mechanicznych itp. 

Nowe rozwiązania pozwalają na dłuż-
sze ruchy, większe szybkości i obciąże-
nia niż kiedyś. Nie ma też już zastoso-
wania zasada wypełniania prowadnika 
tylko do 80% przekroju poprzecz-
nego. Ważne zadanie spełniają separa-
tory i półki wewnętrzne, ponieważ zapo-
biegają krzyżowaniu i plątaniu się kabli. 
Kable o dużych różnicach średnicy radzi 
się układać w oddzielnych przedziałach 
i nie mieszać przewodów, których osłony, 

izolacje wykonano z niekompatybilnych 
materiałów. 

Warto zwrócić uwagę na równomierne 
rozłożenie masy w prowadniku, a także 
sprawdzić, czy przepełnienie nie utrudnia 
ruchu. Również nieprawidłowe dobranie 
długości prowadnika może zakłócić pełny 
zakres jego ruchu.

Podsumowanie

Nowe koncepcje produkcji zgodne z wizją 
Przemysłu 4.0 przewidują potrzebę szyb-
kiego przezbrajania linii produkcyjnych 
i rozmieszczenia maszyn oraz urządzeń. 
Dlatego konieczne jest, by prowadniki 
kabli odpowiadały na takie potrzeby. Na 
rynku zyskiwać będą rozwiązania łatwe 
do modyfikacji. Można też oczekiwać 
postępu w opracowywaniu nowych mate-
riałów, z których będą wykonywane. Na 
pewno tam, gdzie tylko to możliwe, sze-
rzej będzie wykorzystywane zasilanie bez-
przewodowe, np. indukcyjne. To jednak 
dalsza przyszłość. Jeszcze długo będziemy 

korzystać z coraz doskonalszych rozwią-
zań wykorzystujących prowadniki kabli 
i przewodów, które wykonywane będą 
z lepszych materiałów.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej.

Online

Więcej artykułów na temat syste-
mów prowadników znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

plastics for longer life
®

E4.1L: Prowadzenie energii w ruchu stało się jeszcze prostsze ...

Szybki montaż i ponadczasowy design.

Odwiedź nas: 

Dni Druku 3D, Kielce – Hala B | Plastpol, Kielce – Hala C Stoisko C1

Tel. 22 863 57 70    info@igus.pl* testowane w labolatorium testowym igus®

Redukcja czasu montażu nawet aż o 80%*

e-chainsystem
®

 E4.1L, który można wykorzystać szybciej, niż jakikolwiek inny. Nowe 

separatory i systemy mocowania przewodów pozwalają na szybki i łatwy montaż 

oraz stosowanie wielopoziomowych wypełnień przewodów. igus.pl/E4.1L

Ponadczasowy 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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mailto:info@igus.pl
https://www.igus.pl/wpck/4044/overview_E41


FIRMA PREZENTUJE

 yj c w epoce komputerów i e-techno-
logii, nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele rzeczy, które nas otaczaj  i u a-

twiaj  nam ycie, zostaje poddawanych 
obróbce mechanicznej, aby mog y nabra  
u ytecznego kszta tu. Wi kszo  obudów 
naszych pralek, zmywarek czy kompute-
rów jest wykonana z ró nego rodzaju sto-
pów, g ównie metali, które musia y zarówno 
przej  wiele przemian cieplnych, jak i zosta  
poddanych obróbce skrawaniem. Obudowy 
to tylko ma y wycinek tego, z czym spotyka-
my si  codziennie, a nie zdajemy sobie spra-
wy, jakim zaawansowanym procesom obrób-
czym zostaj  poddawane otaczaj ce nas ele-
menty. W ka dym takim procesie obróbczym 
wa n  rol  odgrywa olej, który u atwia jego 
prowadzenie, zapewniaj c bezpiecze stwo 
i dotrzymanie warunków prowadzenia pro-
cesu wynikaj cych z technologii produkcji. 
W procesie kszta towania struktury mate-
ria u wa n  rol  odgrywaj  oleje hartowni-
cze, które dbaj  mi dzy innymi o odpowied-
ni  twardo  materia u, który zostanie pod-
dany dalszej obróbce mechanicznej. Etap 
obróbki mechanicznej, obróbki skrawaniem 
jest to ta cz  cyklu kszta towania elementu, 
kiedy obrabiany element nabiera ostatecz-
nego kszta tu i dopasowywane s  najdrob-
niejsze szczegó y wynikaj ce z jego konstruk-
cji i przeznaczenia. Cz ci maszyn s  pasowa-
ne z dok adno ci  do kilkunastu mikronów, 
co wymusza ich precyzj  wykonania. Aby 
sprosta  tak wysokim wymaganiom, nale y 
w procesie obróbki stosowa  wysokiej jako ci 
oleje obróbcze, które zapewni  maksymal-
n  sprawno  i dok adno  procesu. Orlen Oil 
Sp. z o.o. posiada wieloletnie do wiadczenie 
w zakresie doboru i produkcji olejów obrób-
czych. W palecie produktowej znajduj  si  
zarówno oleje nieemulguj ce, jak i emulguj -
ce, s u ce do obróbki skrawaniem. 

Zak ada si , e podczas procesu skrawania 
najwi cej energii zostaje zamienionej na cie-
p o. Oko o 80% ciep a jest poch aniane przez 
wiór. Oko o 15% poch ania nó  skrawaj -
cy, reszt  ciep a poch ania obrabiany przed-
miot. Jednak rozk ad temperatur wiadczy 
o tym, e elementem najbardziej nara onym 

na dzia anie wysokiej temperatury jest nó . 
Temperatura w miejscu styku mo e osi -
ga  600–700°C. W celu obni enia temperatu-
ry zarówno no a, jak i obrabianego materia u 
stosuje si  ciecze ch odz ce. Najbardziej roz-
powszechnionym rodzajem ch odzenia jest 
ch odzenie zewn trzne, polegaj ce na skie-
rowaniu strugi cieczy obróbczej na obrabia-
n  powierzchni . S  te  rozwi zania, w któ-
rych samo narz dzie skrawaj ce podaje ciecz, 
wtedy mamy do czynienia z ch odzeniem 
wewn trznym. Olej obróbczy powinien: ch o-
dzi  narz dzie i obrabiany przedmiot, zmniej-
sza  wspó czynnik tarcia, poprawia  jako  
obrabianej powierzchni – dzi ki w a ciwo-
ciom smarnym chroni  obrabiany materia  

przed korozj , usuwa  wióry z obszaru pra-
cy. Oleje nieemulguj ce mo emy umownie 
podzieli  na oleje aktywowane i zwyk e. Ole-
je aktywowane to oleje z dodatkami substan-
cji aktywnych, np: siarki. Oleje aktywowane 
zalecane s  do obróbki przy du ych pr dko-
ciach obrabiania i du ych naciskach ze wzgl -

du na lepsze w a ciwo ci smarne i przeciwzu-
yciowe w porównaniu z olejami zwyk ymi. 

Wad  olejów nieemulguj cych jest ich ma e 
ciep o w a ciwe, co wp ywa na wolne odpro-
wadzanie ciep a z no a i elementu obrabia-
nego. Oleje te stosujemy przy obróbce, gdzie 
wymagana jest du a dok adno . Oleje akty-
wowane stosujemy przy materia ach trud-
noskrawalnych, mog  one zawiera  w swo-
im sk adzie inhibitory korozji i utleniania oraz 
dodatki typu EP i AW. W praktyce s  stosowa-
ne te  oleje zawieraj ce w swoim sk adzie lot-
ny rozpuszczalnik, który odparowuj c podczas 
pracy, zwi ksza efektywno  procesu ch odze-
nia. Nale y zaznaczy , e w przypadku u y-
wania tego rodzaju olejów stanowisko pra-
cy nale y wyposa y  w instalacj  wyci gow , 
s u c  do wychwytywania rozpuszczalnika.

Oleje, które tworz  z wod  emulsje b d  
mikroemulsje, nosz  nazw  olejów (kon-
centratów) emulguj cych. Przyj to, e kon-
centrat, który w swoim sk adzie zawiera 
min 60% (V/V) oleju, tworzy emulsj , a kon-
centraty, które zawieraj  olej w ilo ci poni-
ej 60% (V/V), tworz  mikroemulsje. Emul-

sje tworzymy, wlewaj c koncentrat do wody 
(nigdy odwrotnie). Ciecz robocza powin-
na by  jednorodna, klarowna i mie  mleczny 
kolor. Emulsje sporz dzone na bazie koncen-
tratów pó syntetycznych mog  by  prze ro-
czyste lub lekko opalizuj ce. Ka da operacja 

obróbcza potrzebuje emulsji o odpowiednim 
st eniu. St enia te wahaj  si  zazwyczaj 
w granicach od 2% do 8% i s  okre lane przez 
producenta koncentratu dla ka dej operacji 
obróbczej (frezowanie, wiercenie, gwintowa-
nie itp.). Emulsje u ywane s  zazwyczaj pod-
czas obróbki z du ymi pr dko ciami i ma y-
mi obci eniami. Mikroemulsje maj  wi k-
sz  zdolno  do odbioru ciep a ni  emulsje 
i w zwi zku z tym mog  pracowa  z wi kszy-
mi pr dko ciami skrawania (szczególnie przy 
obróbce metali kolorowych). Rozprowadzaj  
si  atwo na powierzchni metalu, dlatego
przy niewielkich st eniach mo na prowa-
dzi  prawid owo proces obróbki. S  te  bar-
dziej stabilne i nie wydzielaj  nieprzyjemnych 
zapachów. Wa ne podczas pracy z cieczami 
emulguj cymi jest utrzymanie uk adu w czy-
sto ci. Jak ju  wiemy, ciecz obróbcza jest mie-
szanin  oleju i wody. Taki sk ad mieszani-
ny plus zanieczyszczenia powstaj ce podczas 
pracy s  dobrym miejscem do powstawania 
i rozwoju zanieczyszcze  organicznych. ró-
d ami zaka e  mog  by : woda u ywana do 
sporz dzenia emulsji, osady gromadz ce si  
w „martwych” przestrzeniach uk adu, zanie-
czyszczenia powstaj ce z obrabianych deta-
li. Aby temu zapobiega , wspó czesne p y-
ny obróbcze zawieraj  specjalne substancje 
gwarantuj ce czysto  uk adów.

S  to zwykle biostatyczne substancje prze-
ciwdzia aj ce rozwojowi mikroorganizmów 
oraz biocydy, które s  toksyczne dla mikro-
organizmów. W celu zapobiegania nadmier-
nemu rozwojowi ycia biologicznego w uk a-
dzie nale y okresowo kontrolowa  jego stan 
przez nadzorowanie st enia emulsji w uk a-
dzie i pomiar pH roztworu. Uk ady nale y 
napowietrza , filtrowa  i unika  w nich „mar-
twych” przestrzeni. 

Orlen Oil Sp. z o.o. prowadzi produkcj  
w oparciu o certyfikat zarz dzania jako ci  
ISO 9001:2000 oraz AQAP 2110:2006. Wie-
loletnie do wiadczenie w wytwarzaniu ole-
jów obróbczych znajduje odzwierciedle-
nie w wysokiej jako ci oferowanych pro-
duktów. W strukturach Orlen Oil od dawna 
istnieje komórka wyspecjalizowana w dobo-
rze, monitoringu oraz czyszczeniu uk adów 
obróbczych. Wysokiej klasy specjali ci Ser-
wisu Olejowego s  w stanie zapewni  prawi-
d ow  prac  uk adów, dbaj c o jego czysto  
poprzez sta y monitoring i dora ne dzia ania.

Odpowiednie dopasowanie cieczy obróbczych 
jako gwarancja jako ci gotowego produktu
Marcin Osika
kierownik Dzia u Bada  i Rozwoju 
w ORLEN Oil

Orlen 02 art spons press.indd   4 2018-03-28   10:49:52
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Szkolenia
Mając na uwadze potrzeby firm i ich pracowników, stworzyliśmy cykl szkoleń, dzięki którym 

zyskają Państwo wiedzę, jak za pomocą różnych narzędzi zwiększyć wydajność, 
obniżyć koszty, zadbać o bezpieczeństwo oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania!

 Więcej informacji na stronie: www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

designed by Naulicreative - Freepik.com

Liczba miejsc ograniczona! 

Cena: 1 szkolenie 995 PLN netto – dwa szkolenia 1595 PLN netto 

Autonomiczne utrzymanie ruchu, 
czyli jak wdrożyć TPM  

Powiemy, jak zaangażować pracowników UR  
i operatorów do pracy zespołowej, by najlepiej 

wykorzystać ich potencjał i usprawnić wspólne działanie.
10 maja 2018

Zarządzanie 
częściami zamiennymi  

Poznaj sprawdzone metody i najlepsze praktyki w celu 
zmniejszenia zużycia części zamiennych i zapasów.

11 maja 2018

Zarządzanie energią 
i redukcja konsumpcji

Poczyń oszczędności bez inwestowania w urządzenia 
energooszczędne.
14 czerwca 2018 

Przygotowanie i planowanie prac 
w utrzymaniu ruchu

Dowiedz się, jak przygotować i zaplanować prace, 
aby zwiększyć wydajność o 25%.

15 czerwca 2018

Zarejestruj się już dziś!

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia
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C zy jest zatem możliwe zaprojek-
towanie niezawodnego i efek-
tywnego energetycznie systemu 

hydraulicznego? 
Przyjrzyjmy się jednemu z najstarszych 

problemów, z jakimi boryka się wielu pro-
jektantów systemów hydraulicznych, 
inżynierów niezawodności oraz techni-
ków utrzymania ruchu – próbie określenia 
przyczyny niepotrzebnego wydzielania się 
ciepła w systemie hydraulicznym.

Przede wszystkim należy zrozumieć, 
że moc napędu hydraulicznego jest albo 
wykorzystywana w postaci energii uży-
tecznej, albo tracona w postaci ciepła. 
Jeśli system hydrauliczny został zaprojek-
towany tak, aby miał wysoką sprawność 
energetyczną oraz jest prawidłowo obsłu-
giwany i konserwowany, to nie będzie się 
niepotrzebnie nagrzewał.

Trzeba też mieć świadomość, że 
zawsze musi istnieć spadek ciśnienia oleju 
(czynnika) przepływającego w hydraulicz-
nym systemie napędowym i sterowania. 
Jednak istnieją pewne miejsca występo-
wania niepotrzebnych spadków ciśnienia, 
które powodują wydzielanie się pewnych 
ilości ciepła, co zestawiono w tabeli. 

Jeśli np. porówna się spadek ciśnienia 
w standardowym kolanku ½" 90° wyno-
szący 22,1 psi (1,55 bara) ze spadkiem 
ciśnienia w kolanku 90° o dużym pro-
mieniu zgięcia (rys.), wynoszącym znacz-
nie poniżej 2,98 psi (0,21 bara), to okaże 
się, że różnica jest bardzo duża.

Dla celów ilustracyjnych przeanali-
zujmy wydzielające się niepotrzebnie cie-
pło w obwodzie pompy o wydajności 25 
galonów na minutę (94,6 l/min).

Standardowe kolanko 90°

Gdy pomnoży się spadek ciśnie-
nia 22,1 psi (1,55 bara) przez natęże-
nie przepływu 25 galonów na minutę 
(94,6 l/min) oraz podzieli wynik przez 
stałą 1714 (według wzoru P = Q × p / 
1714, gdzie P – moc [HP], Q – natęże-
nie przepływu [galony/min], p – ciśnie-
nie [psi], k = 1714 – stała), to otrzyma 
się wartość mocy cieplnej traconej 
w kolanku 0,322 HP (0,24 kW). Jeden 
koń parowy HP (0,746 kW) jest równy 
mocy 2545 Btu/h (Btu – british thermal 
unit, brytyjska jednostka cieplna, 1 Btu 
= 1055 J, 1 Btu/h = 0,293 kW, 1 kW = 
3413 Btu/h), tak więc wydzielana w tym 
kolanku moc wyrażona w tych jednost-
kach to 819,5 Btu/h (864,6 kJ/h). 

Jeśli te wartości wydają się mało zna-
czące, policzmy liczbę kolanek i trójni-
ków 90° w jednym z obwodów systemu 
hydraulicznego. Jeśli obwód zawiera 20 
kolanek i trójników 90°, w których nie-
potrzebnie wydziela się 16 390 Btu/h 
(17 291,5 kJ/h, czyli 4,8 kW) mocy 
cieplnej, oznacza to, że system nie został 
zaprojektowany poprawnie pod względem 
sprawności energetycznej.

Wielu klientów pyta o wymiennik cie-
pła, który może zamaskować rzeczywisty 
problem w źle zaprojektowanym systemie. 
Jeśli takie rozwiązanie jest poszukiwane, 
oznacza to, że klient płaci za produkcję 
niepotrzebnego ciepła, a następnie ponosi 
koszt eliminacji tego ciepła za pomocą 
urządzeń chłodzących. W rzeczywistości 
ponosi koszty dodatkowej energii na chło-
dzenie powietrzne, chłodzenie wodne oraz 
koszty instalacji i konserwacji.

Kolanka 90° o dużym 
promieniu zgięcia

Mnożąc spadek ciśnienia 2,98 psi 
(0,21 bara) przez natężenie przepływu 25 
galonów na minutę (94,6 l/min) i dzie-
ląc wynik przez stałą 1,714, otrzyma się 
wartość traconej mocy cieplnej 0,043 HP 

(0,032 kW). Przeliczając ją na Btu/h, 
uzyskuje się wartość 109,4 Btu/h 

Paul Craven

Efektywność energetyczna systemu 
hydraulicznego, czyli dlaczego 
układ hydrauliczny się nagrzewa
Niezawodność i wysoka wydajność systemu hydraulicznego zależą 
od wielu czynników – również poprawnego projektu instalacji 
oraz jej właściwej konserwacji eksploatacyjnej. Taki układ nie 
powinien się również nadmiernie nagrzewać. Ciepło jest w nim 
produktem ubocznym, który jest niepotrzebny i można go 
wyeliminować w fazie projektowania. 

UTRZYMANIE RUCHU

↖  Rys. Różnice mię-
dzy standardo-
wym kolankiem 90° 
a kolankiem 90° 
o dużym promieniu 
zgięcia.Źródło: Motion Industries
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Tabela. Spadki ciśnienia w armaturze przy prędkości przepływu płynu hydraulicznego 30 fps (9,14 m/s)

Typoszereg 
rury

Średnica 
nominalna 

rury
[cale]

Grubość 
ścianki rury 

[mm]

Spadek 
ciśnienia, 

kolanko 90° 
[psi]

Spadek 
ciśnienia, 

kolanko 90° 
[bar]

Spadek 
ciśnienia, 

trójnik
[psi]

Spadek 
ciśnienia, 

trójnik
[psi]

Spadek 
ciśnienia, 
trójnik 90° 

[psi]

Spadek 
ciśnienia, 
trójnik 90° 

[bar]

Spadek 
ciśnienia, 

kolanko 90° 
o dużym 

promieniu 
zgięcia

[psi]

Spadek 
ciśnienia, 

kolanko 90° 
o dużym

promieniu 
zgięcia
[bar]

10S 1/8 1,245 23,36 1,64 5,45 0,38 16,63 1,16  –  –

SCH40 1/8 1,727 23,56 1,65 5,45 0,38 16,75 1,17 – – 

SCH80 1/8 2,413 23,84 1,67 5,45 0,38 16,91 1,18 – – 

10S 1/4 1,651 22,82 1,60 5,45 0,38 16,32 1,14 – – 

SCH40 1/4 2,235 23,06 1,61 5,45 0,38 16,46 1,15 – – 

SCH80 1/4 3,023 23,39 1,64 5,45 0,38 16,65 1,17 – – 

10S 3/8 1,651 22,11 1,55 5,45 0,38 15,92 1,11 2,98 0,21

SCH40 3/8 2,311 22,38 1,57 5,45 0,38 16,07 1,12 2,98 0,21

SCH80 3/8 3,200 22,75 1,59 5,45 0,38 16,28 1,14 2,99 0,21

5S 1/2 1,651 21,24 1,49 5,45 0,38 15,42 1,08 2,69 0,19

10S 1/2 2,108 21,43 1,50 5,45 0,38 15,53 1,09 2,97 0,21

SCH40 40S 1/2 2,769 21,70 1,52 5,45 0,38 16,69 1,17 2,97 0,21

SCH80 80S 1/2 3,734 22,10 1,55 5,45 0,38 15,92 1,11 2,98 0,21

160 1/2 4,775 22,52 1,58 5,45 0,38 16,16 1,13 2,98 0,21

XXS 1/2 7,468 23,65 1,66 5,45 0,38 16,80 1,18 3,00 0,21

5S 3/4 1,651 20,13 1,41 5,45 0,38 14,79 1,04 2,95 0,21

10S 3/4 2,108 20,32 1,42 5,45 0,38 14,90 1,04 2,95 0,21

SCH40 40S 3/4 2,870 20,64 1,44 5,45 0,38 15,08 1,06 2,95 0,21

SCH80 80S 3/4 3,912 21,07 1,47 5,45 0,38 15,33 1,07 2,96 0,21

160 3/4 5,563 21,74 1,52 5,45 0,38 15,71 1,10 2,97 0,21

XXS 3/4 7,823 22,69 1,59 5,45 0,38 16,25 1,14 2,99 0,21

5S 1 1,651 18,84 1,32 5,45 0,38 13,99 0,98 2,92 0,20

10S 1 2,769 19,20 1,34 5,45 0,38 14,25 1,00 2,93 0,21

SCH40 40S 1 3,378 19,46 1,36 5,45 0,38 14,40 1,01 2,94 0,21

SCH80 80S 1 4,547 19,94 1,40 5,45 0,38 14,68 1,03 2,94 0,21

160 1 6,350 20,69 1,45 5,45 0,38 15,11 1,06 2,96 0,21

XXS 1 9,093 21,82 1,53 5,45 0,38 15,76 1,10 2,97 0,21
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(115,4 kJ/h) mocy cieplnej generowa-
nej w kolanku o dużym promieniu zgięcia. 
Po zastosowaniu takich samych kolanek 
w pierwszym przykładzie otrzymamy zale-
dwie 0,86 HP (0,64 kW) traconej mocy 
cieplnej, czyli 2188 Btu/h (2308 kJ/h).

Wymierne koszty strat ciepła

Ile straty ciepła kosztują firmę rocznie? 
Zasada ogólna mówi, że silnik trójfazowy 
napędzający pompę przy napięciu zasi-
lającym 440 V pobiera 1,25 A na 1 HP 

(0,746 kW) mocy. Załóżmy, że w oma-
wianym przykładzie współczynnik mocy 
wynosi 1, zaś fabryka znajduje sie na Flo-
rydzie, gdzie średnia cena energii elek-
trycznej wynosi 0, 0966 dolara /kWh 
(ok. 9,7 centa/kWh).

www.utrzymanieruchu.pl
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↗  Fot. 1–3. Siłownik hydrauliczny (1) i straty cieplne w jego obszarze: temperatura płynu hydraulicznego w wężu przy doprowadzeniu do kolanka 
90° (2) oraz aktualna temperatura płynu w samym kolanku po doprowadzeniu do niego płynu (3).

  

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://targikielce.pl/pl/plastpol.htm


Przy standardowym kolanku 90° 
zakład traci 6,4 HP (4,77 kW) mocy, 
co w przypadku silnika 440 V pobiera-
jącego 1,25 A na 1 HP oznacza całko-
wity pobór prądu 8 A. Gdy silnik ten pra-
cuje przez ponad 8760 godzin w ciągu 
roku, zużywa w tym okresie 53 345 kWh 

energii elektrycznej, a przy cenie ener-
gii 0,0966 dolara/kWh oznacza to koszty 
strat cieplnych wynoszące 5153,11 dola-

rów na jedno kolanko rocznie.
Natomiast w przypadku kolanka 90° 

o dużym promieniu zgięcia płynie nie-
potrzebnie dodatkowy prąd równy 
1,07 A. W ciągu tych samych 8760 

godzin pracy w roku oznacza to pobór 
dodatkowej energii elektrycznej równy 
7095,95 kWh, czyli koszty strat ciepl-
nych wynoszące 685,43 dolarów na 
kolanko rocznie.

W zidentyfikowaniu źródła strat ciepła 
w całym systemie hydraulicznym najlepiej 
może pomóc kamera termowizyjna. Na 
fot. 1 pokazano siłownik hydrauliczny, 
na fot. 2 – temperaturę płynu hydraulicz-

nego w wężu doprowadzającym płyn do 
kolanka 90° (134°F, czyli 56,7°C), nato-
miast na fot. 3 – aktualną temperaturę 
płynu w kolanku (137°F, czyli 58,3°C). 
Tak więc po doprowadzeniu płynu do 
kolanka jego temperatura wzrosła o 3°F 
(1,6°C), co udowadnia przedstawioną 
w artykule tezę.

Podsumowanie

Istnieje oczywiście wiele innych czynni-
ków, które powodują wydzielanie się cie-
pła w systemach hydraulicznych. Są to: 
nieprawidłowo ustawione zawory bezpie-
czeństwa, użyte w połączeniu z pompą 
z kompensacją ciśnienia, nieszczelności 
wewnątrz systemu przy zaworach steru-
jących i uszczelnieniach tłoków czy zgię-
cia mechaniczne powodujące zwiększenie 
ciśnienia roboczego i wymuszone otwarcie 
zaworu bezpieczeństwa. Jednak zrozumie-
nie podstawowego zagadnienia, że ciepło 
jest niepotrzebnym produktem ubocznym, 
który może być wyeliminowany w fazie 

projektowania i późniejszej eksploatacji, 
znacznie zwiększa szanse na powodzenie 
projektu i wdrożenie wysoce efektywnego 
energetycznie systemu hydraulicznego.

Paul Craven Paul Craven – certyfikowany specjali-
sta ds. hydraulicznych systemów napędo-
wych. Od 25 lat pracuje w firmie Motion 
Industries.

Konferencja & Wystawa
12 czerwca 2018 – Wrocław

cloud cloud

www.maintech.pl

Przyszłość Technologii i Zarządzania
w Utrzymaniu Ruchu Dziś

Technologia Utrzymania Ruchu

Online

Przeprowadzając cykliczne ana-
lizy cieczy hydraulicznej, zyskuje się 
trwałość, niezawodność systemu, 
a także zmniejszenie kosztów zwią-
zanych z jej wymianą. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Diagnostyka i optymalizacja 
układów hydraulicznych”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

UTRZYMANIE RUCHU

http://www.maintech.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


MARZEC/KWIECIEŃ 2018 67

R egulacja prędkości obrotowej sil-
ników prądu przemiennego (AC) 
w większości wypadków jest reali-

zowana za pomocą napędów o zmiennej 
częstotliwości (Variable Frequency Dri-
ver – VFD). W wielu sytuacjach napędy 
VFD wykorzystywane są do sterowania 
pracą silników indukcyjnych, w których 
uzwojenie stojana wytwarza wirujące pole 

magnetyczne. Można wtedy uzyskać pre-
cyzyjną regulację prędkości obrotowej 
tych silników, przy wykorzystaniu czujni-
ków prędkości lub położenia wirnika, któ-
rych sygnał jest sygnałem odniesienia dla 
sterownika w napędzie VFD. 

W pewnych sytuacjach możliwe jest 
też uzyskanie porównywalnie precyzyj-
nej regulacji prędkości obrotowej bez 
konieczności pozyskiwania sygnałów 
odniesienia z czujników. Umożliwiają to 
silniki z magnesami trwałymi (Perma-

nent Magnet motor – PM) i proces zwany 
„metodą wstrzykiwania sygnału o wyso-
kiej częstotliwości” („high frequency 
signal injection method”).

Maszyny indukcyjne

Określenie „maszyna indukcyjna” (Induc-
tion Machine – IM) jest zwykle używa-
ne w stosunku do silnika prądu prze-
miennego. W silnikach tego typu w uzwo-
jeniu stojana generowane jest wirujące 
pole magnetyczne. Pole to indukuje prze-
pływ prądu przez pręty wirnika. Induko-
wanie prądu wymaga istnienia różnicy 
prędkości wirowania pomiędzy wirni-
kiem a polem magnetycznym. Oddziały-
wanie pomiędzy polem magnetycznym 
wytwarzanym w stojanie a polem wytwa-
rzanym przez przepływ prądu w wir-
niku wytwarza siłę napędową maszyny. 
A zatem silniki indukcyjne AC są najbar-
dziej rozpowszechnionymi silnikami elek-
trycznymi, sterowanymi za pomocą napę-
dów umożliwiających regulację prędkości 
obrotowej.

Budowa i właściwości silników 
z magnesami trwałymi

Silnik PM to silnik prądu przemiennego 
wykorzystujący magnesy trwałe zagłę-
bione w wirniku lub przymocowane do 
powierzchni wirnika. Magnesy te gene-
rują stały strumień magnetyczny, w prze-
ciwieństwie do strumienia magnetycznego 
generowanego przez prąd wirnika, któ-
rego przepływ jest indukowany przez pole 
magnetyczne w stojanie, jak ma to miej-
sce w silniku indukcyjnym. Silnik czwar-
tej generacji, zwany silnikiem LSPM 
(Line-Start Permanent Magnet motor – sil-
nik o rozruchu bezpośrednim, wzbudzany 
magnesem trwałym), wykorzystuje cechy 
obydwu konstrukcji. Silnik LSPM ma, tak 
jak silnik PM, magnesy trwałe w wirniku 
oraz wirnik klatkowy, co maksymalizuje 
moment obrotowy i sprawność energe-
tyczną maszyny (tabela 1).

Silniki z magnesami trwałymi 
– zasada działania oraz właściwości
Zdobywają coraz większą popularność, przede wszystkim dzięki 
wysokiej sprawności w całym zakresie prędkości obrotowej, dużej 
przeciążalności momentem, szerokiemu zakresowi prędkości 
obrotowej i jej efektywnej regulacji czy dużej niezawodności 
ruchowej w porównaniu z silnikami prądu stałego. 

Christopher Jaszczolt

MECHANIKA

Tabela 1. Najważniejsze cechy różnych typów trójfazowych 
silników prądu przemiennego

Typ silnika Cechy

Silnik indukcyjny 
(z wirnikiem klatkowym)

• Brak magnesów trwałych
• Silnik asynchroniczny
• Solidna konstrukcja mechaniczna
• Niska cena
• Niska sprawność

Silnik z magnesami
trwałymi na powierzchni 
wirnika (SPM)

• Magnesy są mocowane na powierzchni wirnika
• Brak momentu reluktancyjnego
•  Słabość konstrukcji mechanicznej, szczególnie przy dużych 

prędkościach

Silnik z magnesami 
trwałymi wbudowanymi 
w wirnik

• Magnesy wbudowane są w wirnik
• Większa solidność konstrukcji mechanicznej niż silnika SPM
• Dobrze nadają się do pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi
• Ma moment reluktancyjny i moment od magnesów

Silnik LSPM

• Ma zarówno wirnik klatkowy, jak i magnesy trwałe
• Dobry moment rozruchowy
• Wysoka sprawność
•  Może współpracować z napędami przeznaczonymi do silników 

indukcyjnych
• Wysoka cena
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Strumień, strumień skojarzony 
i strumień magnetyczny

Aby zrozumieć zasadę działania silników 
PM, ważne jest, aby najpierw zrozumieć 
takie pojęcia, jak: strumień, strumień sko-
jarzony i strumień magnetyczny.

Strumień (fluxflux). Przepływ prądu przez 
przewodnik powoduje powstanie pola 
magnetycznego. W fizyce strumień defi-
niuje natężenie przepływu jakiejś wiel-
kości, przypadające na jednostkę 
powierzchni. Prąd magnesujący (flux cur-
rent) to aktualna wartość prądu przepły-
wającego przez powierzchnię przekroju 
poprzecznego przewodnika.

Strumień skojarzony (sprzężony – flux flux 
linkagelinkage). Występuje wtedy, gdy pole 
magnetyczne oddziałuje z jakimś materia-
łem, np. gdy przechodzi ono przez uzwo-
jenie z drutu. Strumień skojarzony jest 
iloczynem liczby zwojów cewki i strumie-
nia magnetycznego w jej rdzeniu. Symbol 
Φ jest wykorzystany do oznaczenia war-
tości chwilowej strumienia zmieniającego 
się w czasie. 

Strumień skojarzony określa się nastę-
pującym wzorem:

λ = n · φ

Strumień magnetyczny. Definiowany 
jest jako aktualna wartość pola magne-
tycznego, które przechodzi przez daną 
powierzchnię przekroju poprzecznego 
przewodnika. Pole magnetyczne w silniku 
PM wytwarzane jest przez magnes trwały 
wbudowany w wirnik lub zamocowany 
na powierzchni wirnika. 

Element indukcyjny. Jest to taki ele-
ment obwodu elektrycznego, który jest 
wykonany z drutu przewodzącego, zwy-
kle w formie cewki. Przewodnik, w któ-
rym płynie prąd stały, będzie wytwa-
rzał stałe pole magnetyczne. Można 
udowodnić, że zależność tego pola od 
prądu, który je generuje, jest liniowa. 
Zmiany pola magnetycznego będą powo-
dowały indukowanie się w pobliskim 
przewodniku napięcia, którego wartość
będzie proporcjonalna do prędkości 
zmian natężenia prądu, który wytwarza 
pole magnetyczne. Napięcie indukowa-
ne w przewodniku określa się następują-
cym wzorem:

            
diU = L · __

            
dt

 
Indukcyjność. Indukcyjność (L) jest 
współczynnikiem proporcjonalności, 
który definiuje zależność pomiędzy napię-
ciem indukowanym w cewce a prędkością 
zmian prądu wytwarzającego pole magne-

tyczne. Mówiąc prościej, indukcyjność 
jest strumieniem skojarzonym przypada-
jącym na prąd jednostkowy. Warto pod-
kreślić, że cewka indukcyjna jest elemen-
tem pasywnym, którego parametry zależą 
tylko od jego geometrii. Indukcyjność 
mierzona jest w henrach (H) lub weberach 
na amper (Wb/A).

Oś d i oś q. W kategoriach geometrycz-
nych osie d i q są jednofazowymi przed-
stawieniami strumienia wnoszonego przez 
trzy osobne wielkości sinusoidalne prze-
sunięte w fazie, przy tej samej prędko-
ści kątowej. Oś d, określana także jako 
oś podłużna (direct axis – oś bezpośred-
nia), to oś, wzdłuż której uzwojenie sto-
jana wytwarza strumień magnetyczny. Oś 
q albo oś poprzeczna (elektrycznie „pro-
stopadła do osi d; quadrature axis – oś 
kwadraturowa) to oś, na której powstaje 
moment napędowy silnika. Umownie 
oś poprzeczna zawsze będzie wyprze-
dzała elektrycznie oś podłużną o kąt 
90°. Mówiąc prościej, oś d jest kierun-
kiem głównym strumienia, natomiast oś 
q jest kierunkiem głównym powstawania 
momentu napędowego.

Przenikalność magnetyczna. W fizyce 
przenikalność magnetyczna jest miarą 
zdolności materiału do wspierania tworze-
nia się pola magnetycznego w tym mate-

MECHANIKA

↙  Rys. 1. Asymetria 
magnetyczna to 
zmiana indukcyjno-
ści widzianej z zaci-
sków silnika w zależ-
ności od położenia 
wirnika.
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riale. Tak więc jest ona stopniem nama-
gnesowania, które materiał otrzymuje 
w odpowiedzi na przyłożone zewnętrzne 
pole magnetyczne.

Schemat zastępczy silnika z magne-

sami trwałymi. Silnik z magnesami trwa-
łymi można przedstawić używając do 
tego kilku różnych modeli. Jednym z naj-
częściej wykorzystywanych jest model 
silnika d-q.

Indukcyjność w osi d i q silnika 

z magnesami trwałymi. Indukcyjno-
ści w osi d i q to indukcyjności pomie-
rzone, gdy strumień magnetyczny prze-
chodzi przez wirnik, w odniesieniu do 
pola magnetycznego. Indukcyjność w osi 
d (podłużna) to indukcyjność pomierzona, 
gdy strumień magnetyczny przechodzi 
przez bieguny magnesów wirnika. Induk-
cyjność w osi q (poprzeczna) to indukcyj-
ność pomierzona, gdy strumień magne-
tyczny powstaje pomiędzy biegunami 
magnetycznymi wirnika.

W silniku indukcyjnym strumień sko-
jarzony z wirnikiem będzie taki sam w osi 
d i q. Jednak w silniku z magnesami trwa-
łymi magnesy te redukują masę żelaza 
dostępną dla strumienia sprzężonego. 
Przenikalność magnetyczna jest tu pra-
wie taka sama jak dla powietrza. A zatem 
magnes trwały może być traktowany jako 
szczelina powietrzna. Magnes ten znaj-
duje się na drodze strumienia magnetycz-
nego (drodze magnetycznej), który prze-
chodzi przez oś d. Natomiast strumień 
przechodzący przez oś q nie przecina 
magnesu. A zatem większa masa żelaza 
może zostać sprzężona przez przepływ 
strumienia w osi q, co oznacza większą 
indukcyjność. Silnik z magnesami wbudo-
wanymi w wirnik ma większą indukcyj-
ność wzdłuż osi q niż wzdłuż osi d. Nato-
miast silnik z magnesami przymocowa-
nymi do powierzchni wirnika ma prawie 
taką samą indukcyjność wzdłuż osi d i q, 
ponieważ magnesy znajdują się poza wir-
nikiem i nie ograniczają masy żelaza obej-
mowanej przez pole magnetyczne stojana.

Asymetria magnetyczna. „Odstawanie” 
(salience/saliency) to stan, gdy jakiś ele-
ment różni się od elementów sąsiadują-
cych. Asymetria magnetyczna (magnetic 
saliency – dosł. odstawanie magnetyczne) 
opisuje zależność pomiędzy indukcyjno-
ścią związaną z głównym strumieniem 
magnetycznym wirnika (oś d) a indukcyj-
nością związaną z powstawaniem głównego
momentu obrotowego silnika (oś q). Asy-
metria magnetyczna zmienia się w zależ-
ności od położenia wirnika w stosunku do 
pola magnetycznego stojana. Maksymalna 
asymetria występuje przy kącie elektrycz-
nym równym 90° w stosunku do osi stru-
mienia głównego (osi d) (rys. 1).

Prąd wzbudzenia. Jest to prąd płynący 
przez uzwojenia stojana, który wymagany 
jest do wytworzenia strumienia magne-
tycznego w rdzeniu wirnika. Maszyny 
z magnesami trwałymi nie wymagają 
prądu wzbudzenia w uzwojeniu wirnika, 
ponieważ magnesy takich maszyn już 
generują stałe pole magnetyczne.

https://staleo.pl
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Prąd wtórny. Prąd wtórny (secondary 
current), zwany też „prądem tworzą-
cym moment obrotowy” („torque pro-
ducing current”), to prąd, którego prze-
pływ wymagany jest do powstawania 
momentu obrotowego silnika. W maszy-
nie z magnesami trwałymi prądy wytwa-
rzające moment obrotowy stanowią więk-
szość prądów płynących przez silnik.

Prąd wciągania. W odróżnieniu od serwo-
mechanizmu ze wzmacniaczem przezna-

czonego do sterowania ruchem konwen-
cjonalny napęd VFD nie ma informacji 
o aktualnym położeniu biegunów magne-
tycznych wirnika silnika. Bez tej informa-
cji w stojanie nie może być generowane 
pole magnetyczne służące do maksyma-
lizacji momentu obrotowego. A zatem 
napęd VFD ma możliwość dostarcza-
nia napięcia stałego (DC) w celu zabloko-
wania pola magnetycznego w ustalonym 
położeniu. Pobór prądu, którego przepływ 
wymagany jest do pociągnięcia wirnika, 

nazywany jest „prądem wciągania” (pull-
-in current).

Wstrzykiwanie napięcia o wysokiej czę-

stotliwości. Jest to metoda pracy prze-
kształtnika stosowana do wykrywania 
położenia biegunów magnetycznych sil-
nika z magnesami trwałymi. Na początku 
przekształtnik „wstrzykuje” wysokoczę-
stotliwościowy sygnał niskiego napię-
cia do silnika w dowolnej osi. Następnie 
zmienia kąt wzbudzenia i monitoruje prąd 
silnika.

W zależności od kąta wstrzykiwa-
nia zmienia się impedancja wirnika. 
Impedancja widziana z zacisków silnika 
z wewnętrznymi magnesami trwałymi 
(IPM) zmniejsza się, gdy oś wstrzykiwa-
nia sygnału wysokiej częstotliwości i oś 
pola magnetycznego (oś d) są równoległe, 
tj. kąt pomiędzy nimi wynosi 0. Wartość 
impedancji osiąga maksimum przy kącie 
±90° (rys. 2). Wykorzystując tę zależ-
ność, układ sterowania w napędzie może 
wykryć położenie wirnika bez dodatko-
wych sygnałów z enkoderów impulso-
wych, wstrzykując napięcie/prąd zmienny 
o wysokiej częstotliwości do silnika IPM. 
Ponadto metoda wstrzykiwania sygnału 
wysokiej częstotliwości może być wyko-
rzystana do pomiaru prędkości obroto-
wej w dolnych zakresach prędkości, gdzie 
zwykle regulacja momentu przy pełnym 
obciążeniu jest bardzo trudna, ponieważ 
wówczas wartość wstecznej siły elektro-
motorycznej silnika jest bardzo mała.

Kształt przebiegu siły 
przeciwelektromotorycznej

Siła przeciwelektromotoryczna (back 
emf, back electromotive force, counter-
electromotive force) to napięcie, które jest 
generowane przez pracujące silniki elek-
tryczne, w których istnieje ruch względny 
pomiędzy uzwojeniami stojana a polem 
magnetycznym wirnika. Kształt przebiegu 
tego napięcia zależy od geometrii wirnika. 
Może to być przebieg sinusoidalny, trape-
zoidalny, trójkątny lub o kształcie pośred-
nim pomiędzy tymi trzema przebiegami.

MECHANIKA

 ←  Rys. 2. Obok pokazano zmianę impedan-
cji silnika podczas wstrzykiwania napięcia 
o wysokiej częstotliwości. Poniżej znajduje 
się wykres zależności impedancji silnika IPM 
od kąta wstrzykiwania.

Wstrzykiwane napięcie
o wysokiej częstotliwości

Podczas wstrzykiwania napięcia o wysokiej częstotliwości
zmienia się impedancja silnika

Droga magnetyczna
strumienia LdDroga magnetyczna

strumienia Lq

Położenie biegunów wirnika [stopień]

Zależność impedancji silnika IPM od kąta wstrzykiwania

Częstotliwość
wstrzykiwania
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Zarówno silniki indukcyjne, jak 
i PM generują siły przeciwelektromoto-
ryczne. W maszynie indukcyjnej napię-
cie to zanika, gdy szczątkowe pole magne-
tyczne wirnika powoli zanika z powodu 
braku pola magnetycznego stojana. Jed-
nak w maszynie PM wirnik generuje 
swoje własne pole magnetyczne. A zatem 
zawsze, gdy wirnik się obraca, może być 
indukowane napięcie w uzwojeniach sto-
jana. Wartość siły przeciwelektromoto-
rycznej rośnie liniowo wraz z prędko-
ścią obrotową i jest ona kluczowym czyn-
nikiem przy wyznaczaniu maksymalnej 
prędkości pracy silnika.

Podstawowe informacje 
o momencie obrotowym 
silnika PM

Moment obrotowy maszyny elektrycznej 
z magnesami trwałymi można rozłożyć na 
dwie składowe: moment od magnesów 
(magnetic torque) i moment reluktancyjny 
(reluctance torque). Moment reluktancyjny 
to siła działająca na materiał magne-
tyczny, który dąży wtedy do takiego usta-
wienia względem strumienia głównego, 
aby zminimalizować reluktancję. Innymi 
słowy moment reluktancyjny to moment 
obrotowy generowany przez dążenie wir-
nika do zajęcia położenia względem sto-
jana zgodnie ze strumieniem magnetycz-
nym pola stojana. Natomiast moment od 

magnesów to moment generowany przez 
wzajemne oddziaływanie strumienia pola 
magnetycznego pochodzącego od magne-
sów i strumienia generowanego przez 
prąd płynący przez uzwojenia stojana.

Moment reluktancyjny. Odnosi się do 
momentu generowanego przez takie usta-
wienie wirnika, które występuje, gdy pole 
magnetyczne wymusza żądany bezpo-
średni przepływ strumienia magnetycz-
nego od bieguna północnego do bieguna 
południowego stojana.

Moment od magnesów. Magnesy trwałe 
generują pole magnetyczne w wirniku. 
Stojan generuje pole magnetyczne, które 
wzajemnie oddziałuje z polem magnetycz-
nym wirnika. Zmiany położenia pola sto-
jana w stosunku do pola wirnika powo-
dują obrót wirnika. Moment obrotowy 
powstały na skutek tego oddziaływania to 
właśnie tzw. moment od magnesów.

Porównanie silników SPM i IPM

Silniki z magnesami trwałymi można 
podzielić na dwie kategorie główne: 

 →  silniki z magnesami zamocowanymi na 
powierzchni wirnika (Surface Permanent 
Magnet motor – SPM), 

 →  silniki z magnesami zagłębionymi w wir-
niku (Interior Permanent Magnet motor – 
IPM) (rys. 3). 

W żadnym z nich nie występują pręty wir-
nika jak w silniku klatkowym. W oby-
dwu strumień magnetyczny jest genero-
wany przez magnesy trwałe zamocowane 
na powierzchni wirnika lub zagłębione 
w wirniku.

Silniki SPM mają magnesy przymo-
cowane (przyklejone) do zewnętrznej 
powierzchni wirnika. Z tego względu ich 
wytrzymałość mechaniczna jest niższa od 
wytrzymałości silników IPM. Obniżona 
wytrzymałość mechaniczna ogranicza 
maksymalną bezpieczną prędkość obro-
tową silników. Ponadto silniki te wyka-
zują bardzo ograniczoną asymetrię magne-
tyczną (Ld  Lq). Wartości indukcyjno-
ści mierzonej na zaciskach wirnika są 
stałe niezależnie od położenia wirnika. 
Z powodu niemal jednostkowej warto-
ści współczynnika asymetrii magnetycznej 
konstrukcje silników SPM zależą w znacz-
nym stopniu, jeśli nie całkowicie, od skła-
dowej magnetycznej momentu obroto-
wego.

Silniki typu IPM mają magnesy 
trwałe zagłębione w samym wirniku. 
W odróżnieniu od silników SPM takie 
umieszczenie magnesów powoduje dużą 
odporność tych urządzeń. Nadają się one 
do pracy z dużymi prędkościami obro-
towymi. Silniki te charakteryzuje także 
wysoki współczynnik asymetrii magne-
tycznej (Lq > Ld). Z tego powodu silnik 
IPM może generować moment obrotowy, 

 ←  Rys. 3. Dwa 
powszechnie spoty-
kane typy silników 
z magnesami trwa-
łymi (PM). Po lewej: 
silnik z magnesami 
zamocowanymi na 
powierzchni wirnika 
(SPM), po prawej: 
silnik z magnesami 
zagłębionymi w wir-
niku (IPM).
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wykorzystując zarówno składową magne-
tyczną, jak i reluktancyjną (rys. 4).

Konstrukcje silników 
z magnesami trwałymi

Jak już zostało wspomniane, można je 
podzielić na dwie kategorie: z magne-
sami zagłębionymi w wirniku i moco-
wanymi na powierzchni wirnika. Każda 
z nich ma swój podzbiór kategorii. Sil-
nik o konstrukcji powierzchniowej ma 
magnesy przymocowane do powierzchni 
wirnika (naklejone) albo mocowane za 
pomocą tulei lub bandaża (inset moun-
ted magnets), aby zwiększyć odporność 
mechaniczną konstrukcji. Natomiast kon-
strukcje silników z magnesami zagłębio-
nymi w wirniku mogą być bardzo zróż-
nicowane. Magnesy silników IPM mogą 
być wbudowane w wirnik jako duży blok 
lub osadzone schodkowo w miarę zbliża-
nia się do rdzenia. Inne podejście techno-
logiczne polega na osadzeniu magnesów 
w układzie szprychowym.

Zależność indukcyjności silników 
PM od obciążenia

Strumień magnetyczny, który może zostać 
sprzężony z elementem wykonanym z że-
laza, aby wygenerować moment obrotowy,
jest ograniczony. W końcu bowiem żelazo 
to nasyci się i nie pozwoli na dalsze sprzę-
żenie strumienia. Wynikiem jest zmniej-
szenie się indukcyjności drogi strumienia 
magnetycznego. W maszynach PM warto-
ści indukcyjności na osi d i q zmniejszają 
się przy wzroście prądu obciążenia.

Wartości indukcyjności w osi d i q sil-
nika SPM są prawie takie same. Ponie-
waż magnesy znajdują się na zewnątrz 

wirnika, indukcyjność w osi q będzie 
zmniejszać się z taką samą prędkością, 
jak indukcyjność w osi q. Jednak induk-
cyjność silnika IPM zmniejsza się inaczej. 
Tu także indukcyjność osi d jest natu-
ralnie mniejsza, ponieważ magnes znaj-
duje się na drodze magnetycznej strumie-
nia wirnika i nie generuje indukcyjno-
ści. A zatem jest mniejsza masa żelaza do 
nasycenia w osi d, co powoduje znacznie 
mniejszą redukcję strumienia magnetycz-
nego w odniesieniu do osi q.

Osłabianie i wzmacnianie 
strumienia magnetycznego 
silników PM

Strumień magnetyczny w silnikach 
z magnesami trwałymi jest generowany 
przez te magnesy. Linie sił pola magne-
tycznego biegną pewną drogą, co ozna-
cza, że pole to może być wzmacniane lub 
tłumione polem skierowanym przeciwnie. 
Wzmacnianie albo intensyfikowanie stru-
mienia pola magnetycznego pozwala silni-
kowi na chwilowe zwiększenie wytwarza-
nego momentu obrotowego. Skierowany 
przeciwnie strumień pola magnetycznego 
osłabi strumień istniejącego pola, pocho-
dzącego od magnesów trwałych silnika. 
Zmniejszone pole magnetyczne ograni-
czy z kolei wytwarzanie momentu obro-
towego, ale jednocześnie zmniejszy też 
wartość siły przeciwelektromotorycznej. 
Zmniejszona siła elektromotoryczna uwal-
nia napięcie w celu zmuszenia silnika do 
pracy przy wyższych prędkościach obroto-
wych. Oba typy pracy wymagają dodatko-
wego prądu silnika. Kierunek przepływu 
przez oś d prądu silnika dostarczanego 
przez sterownik silnika powoduje uzyska-
nie pożądanego efektu. 

Kąt wzbudzenia

Kąt wzbudzenia (angle of excitation) to 
kąt, przy którym suma wektorowa pól 
magnetycznych osi d i osi q stanowi wzbu-
dzenie silnika w odniesieniu do osi d. Oś 
d jest zawsze widziana tam, gdzie istnieje 
magnes. Maksymalny strumień magne-
tyczny jest osiągany przy osi q, co oznacza
kąt elektryczny 90° względem osi d. Zatem 
większość odniesień do kąta wzbudzenia 
zawsze bierze pod uwagę tę 90-stopniową 
różnicę pomiędzy osiami d i q.

Kąt fazowy i moment obrotowy

Moment obrotowy od magnesów jest 
maksymalizowany, gdy pole magnetyczne 
stojana wzbudza wirnik silnika przy obro-
cie o 90° elektrycznych od osi d (położe-
nie magnesu silnika). Moment reluktan-
cyjny podąża inną drogą i osiąga maksi-
mum przy 45° elektrycznych względem 
osi q. Maksymalny moment od magnesów 
wykorzystuje zarówno moment reluktan-
cyjny, jak i moment od magnesów silnika. 
Dalsze oddalanie się od osi q zmniejsza 
wartość momentu od magnesów, ale to 
niekorzystne zjawisko jest z nadmiarem 
rekompensowane przez wzrastającą war-
tość momentu reluktancyjnego. Maksy-
malny połączony moment od magnesów 
i momentu reluktancyjnego występuje 
przy kącie elektrycznym ok. 45° wzglę-
dem osi q, ale dokładna wartość tego kąta 
zmienia się w zależności od charaktery-
styki silnika PM.

Gęstość mocy silnika PM

Generowanie mocy przez silnik z magne-
sami trwałymi zależy od konfiguracji mag-
nesów silnika i wynikającej z tego asyme-

MECHANIKA

↗  Rys. 4. Porównanie charakterystyk asymetrii magnetycznej silników z magnesami trwałymi mocowanymi na powierzchni wirnika (SPM) 
i zagłębionymi w wirniku (IPM).
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trii magnetycznej. W silnikach o wysokim
współczynniku asymetrii (Lq > Ld) można
zwiększyć sprawność i moment obrotowy 
przez wykorzystanie momentu reluktan-
cyjnego. Do zmiany kąta wzbudzenia 
w odniesieniu do osi d, w celu zmaksyma-
lizowania zarówno momentu reluktancyj-
nego, jak i momentu od magnesów, można
wykorzystać przekształtnik (inwerter).

Typy magnesów stosowanych 
w silnikach PM

Istnieje kilka typów materiałów wykorzy-
stywanych do produkcji magnesów trwa-
łych przeznaczonych do montażu w silni-
kach elektrycznych PM. Każdy z nich ma 
zarówno zalety, jak i wady (tabela 2).

Rozmagnesowanie magnesów 
trwałych

Magnesy trwałe wbrew nazwie nie mają 
trwałych właściwości magnetycznych, 
a ich możliwości są w tym zakresie ogra-
niczone. Na materiały tych magnesów 
mogą być wywierane pewne zewnętrzne 
oddziaływania w celu ich rozmagnesowa-
nia. Innymi słowy, możliwe jest pozba-
wienie materiału tych elementów własno-
ści magnetycznych. Substancje używane 
do produkcji magnesów trwałych mogą 
zostać rozmagnesowane, jeśli magnesy te 
poddawane są znacznym naprężeniom, 
narażone na działanie wysokich tempera-
tur lub poddane dużym wartościom zakłó-
ceń elektrycznych.

Po pierwsze: zmęczenie magnesu 
trwałego jest zwykle spowodowane czyn-
nikami fizycznymi. Materiał magnetycz-
ny może zostać rozmagnesowany, jeśli 
nie osłabiony magnetycznie, ale zosta-
nie poddany udarom/upadkom, naprę-
żeniom mechanicznym. Materiały ferro-
magnetyczne wykazują trwałe właściwo-
ści magnetyczne. Jednak mogą one być 
różne w różnych kierunkach rozpatrywa-
nych w odniesieniu do bryły ferromagne-
tyka. Jednym ze sposobów magnesowa-
nia materiałów ferromagnetycznych jest 
przyłożenie silnego zewnętrznego pola 
magnetycznego, które powoduje uporząd-
kowanie dipoli magnetycznych materiału 
i zwiększa natężenie pola magnetycznego 
wewnątrz i na zewnątrz ferromagnetyka. 
Z kolei silne uderzenie bryły może usu-
nąć to atomowe uporządkowanie domen 
magnetycznych materiału, co osłabia pole 
magnetyczne magnesu, sprawiając, że 
może być ono mniejsze od wymaganego. 

Po drugie wysokie temperatury także 
mogą wpłynąć na właściwości magnesów 
trwałych. Wysokie temperatury zmuszają 
cząsteczki magnetyczne w takich magne-
sach do pobudzenia cieplnego. Dipole 
magnetyczne mają zdolność do wytrzy-
mywania pobudzenia cieplnego. Jed-
nak długie okresy pobudzania mogą osła-
bić pole magnetyczne, nawet przecho-
wywanego w temperaturze pokojowej. 
Ponadto wszystkie materiały magnetyczne 
mają wartość progową, zwaną tempera-
turą Curie, powyżej której pobudzenie 
cieplne powoduje całkowite rozmagneso-

wanie materiału. Takie terminy, jak koer-
cja i remanencja magnetyczna, są uży-
wane do określania zdolności materiałów 
magnetycznych do zachowania swoich 
własności magnetycznych.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż 
rozmagnesowanie magnesu trwałego może 
być spowodowane dużymi zakłóceniami 
elektrycznymi. Mogą one wynikać z wza-
jemnego oddziaływania materiału z sil-
nym polem magnetycznym lub następo-
wać wtedy, gdy przez ten materiał płynie 
duży prąd. W ten sam sposób silne pole 
magnetyczne lub duży prąd mogą być 
wykorzystane do uporządkowania dipoli 
magnetycznych materiału, zaś inne silne 
pole magnetyczne lub duży prąd, przyło-
żone do pola generowanego przez magnes 
trwały, mogą spowodować jego rozmagne-
sowanie.

Porównanie różnych metod 
sterowania pracą silników PM

Postępy w technologii napędów umoż-
liwiają standardowym napędom AC 
„samowykrywanie” i śledzenie położenia 
magnesów silników PM. System sterowa-
nia automatycznego zwykle wykorzystuje 
kanał Z enkodera obrotów do optyma-
lizacji pracy silnika. Za pomocą pew-
nych rutynowych procedur napęd okre-
śla dokładne położenie magnesów silnika 
przez śledzenie kanałów A i B oraz korek-
cję uchybów regulacji za pomocą kanału 
Z. Znajomość dokładnego położenia 
magnesów pozwala na wytwarzanie opty-
malnego momentu obrotowego, co zapew-
nia z kolei optymalną sprawność silnika.

Christopher Jaszczolt Christopher Jaszczolt jest menedżerem 
produktu w firmie Yaskawa America Inc. 
Specjalizuje się w napędach elektrycznych.

Online

Rynek napędów elektrycznych jest 
jednym z najbardziej dynamicznie się 
rozwijających. O sytuacji na polskim 
rynku silników elektrycznych prze-
czytają Państwo w raporcie, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Tabela 2. Rodzaje materiałów magnesów trwałych i ich właściwości

Rodzaj magnesu (materiał) Cechy

Neodymowy 
(neodym-żelazo-bor, 
Nd-Fe-B)

Bardzo dobre właściwości pod względem wykorzystania w silnikach 
PM, z wyjątkiem niskiej wartości punktu Curie, jedynie 150°C. 
Stosunkowo łatwo dostępny.

Samarowo-kobaltowy 
(Sm-Co)

Doskonałe własności w wysokich temperaturach (550°C). 
Wysoka cena.

Alnico (alniko, 
aluminium-nikiel-kobalt)

Niska cena i dobre właściwości. Zbyt niska koercja, kształt histerezy 
B-H jest zbyt zbliżony do kwadratu, co oznacza, że łatwo dochodzi 
do trwałego rozmagnesowania. 

Ferrytowy (bar-stront)
Niska cena, umiarkowanie wysoka temperatura pracy (400°C), 
liniowa krzywa rozmagnesowania. Remanencja (Br) jest niska, 
co oznacza, że gabaryty i moc silnika muszą być duże.
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N ie każda firma traktuje jakość 
swoich wyrobów jako coś istot-
nego. Obecnie w prawie każ-

dej grupie produktów można znaleźć pro-
dukty lepsze i gorsze – ich jakość jest 
różna, podobnie jak cena czy termin 
dostawy. Jakość zależy więc od wielu ele-
mentów i o wielu czynnikach decyduje. 

Stawianie jakości na pierwszym miej-
scu w strategii działania czy rozwoju 
firmy jest trudne i kosztowne, pozwala 
jednak na zajęcie wysokiego miejsca 
w czołówce producentów danego wyrobu 
na świecie. Dzięki dbałości o jakość 
można zapewnić sobie pozycję na rynku.

Jakość a finanse

Niestety, jakość kosztuje. Wysokogatun-
kowe materiały, nowoczesne maszyny, 
wykształceni ludzie, odpowiednio zapro-
jektowane procesy – wszystkie te ele-
menty obciążają finansowo firmę, a każdy 
z nich bierze udział w budowaniu jakości. 
Podejmując więc decyzję o tym, że priory-
tetem w działalności produkcyjnej firmy 
będzie właśnie wysoka jakość, koniecznie 
trzeba także zdefiniować, jak to pojęcie 
będzie rozumiane. 

Istnieją oczywiście firmy, które za cel 
obrały sobie bycie najlepszymi we wszyst-

kim. Można tutaj wymienić dostawców 
dóbr luksusowych – samochodów, zegar-
ków, tkanin. Producenci ci nie mogą sobie 
pozwolić na słabe punkty. Ich wizerunek, 
produkt oraz obsługa klienta muszą być 
nienaganne. 

Praca zaczyna się więc od koncep-
cji – tego, jakie są walory produktu, jak 
je marketingowo uwypuklić, jak opi-
sać. W jaki sposób powinna być realizo-
wana produkcja, a w jaki sprzedaż. Na 
co zwrócić szczególną uwagę konsumen-
tów, by w rezultacie bardziej zachęcić ich 
do dokonania zakupu danego przedmiotu. 
Strona internetowa firmy sprzedającej 
dobra luksusowe też musi być luksusowa. 

Komunikacja na temat produktu 
opiera się na jego grupie docelowej. 
Osoby, które stać na samochód za kil-
kaset tysięcy funtów, oczekują wysokiej 
jakości, również na etapie zakupu. Przed-
stawiciel sprzedający w salonie limuzyny 
Aston Martin nie może więc być ubrany 
w dres i koszulkę z krótkim rękawem, 
lecz w dobrej jakości garnitur. Musi znać 
się na samochodach i ich komponentach, 
rozumieć potrzeby klienta i potrafić je 
spełnić. A sam samochód? Ma dostarczać 
niebywałej przyjemności jazdy każdemu, 
kto do niego wsiądzie. Liczy się więc tutaj 
wydawany przez silnik dźwięk, kolor spa-
lin, wykończenie wnętrza, wygoda sie-
dzeń, przyspieszenie, moc zestawu audio, 
estetyka detali i ogólne wrażenie. 

Przykładem produktu wysokiej jako-
ści mogą być również szkolenia tech-
niczne. Rynek przepełniony jest szkole-
niami organizowanymi przez pomniejsze 
firmy, bez sprzętu czy odpowiednio przy-
gotowanych materiałów. Jest wiele osób, 
które na organizacji szkolenia chcą zaro-
bić, lecz spora część z nich nie ma do 
tego podstaw merytorycznych. Organi-
zacja dobrego szkolenia, które rzeczywi-
ście dostarcza wiedzy czy pozwala naby-
wać umiejętności, jest zadaniem bar-

mgr inż. Agnieszka Hyla

Pierwszeństwo jakości
w produkcji
Pojęcie jakości może być różnie rozumiane. Dla jednych jakość 
sprowadza się do tego, że jakieś urządzenie działa i realizuje 
założone funkcje przy określonych parametrach. Dla innych jakość 
to materiał, z którego rzecz jest wykonana – bardziej trwały polimer, 
szlachetniejszy metal, lepiej wyszlifowany kamień. Innym razem 
jakość to rzetelność, czas realizacji, trwałość i powtarzalność. Bez 
względu jednak na to, co to pojęcie oznacza, jest to z pewnością 
jedna z najistotniejszych cech każdego produktu. 
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dzo trudnym i wymagającym. Stąd firmy 
rozpoznawalne jako liderzy tego rynku 
wdrażają specjalne polityki jakości. Są to 
zazwyczaj zestawy zasad, którymi dana 
firma się kieruje, organizując kurs. Na 
przykład trener musi mieć odpowiednie 
doświadczenie teoretyczne i praktyczne, 
musi także, zanim sam poprowadzi szko-
lenie, przejść pozytywnie okres kontrolny 
pod okiem innego trenera; każdy uczest-
nik powinien dostać zestaw kompletnych 
materiałów szkoleniowych ze skryptem; 
obiad i przerwy kawowe powinny się 
odbywać w tym samym czasie, a jakość 
posiłków być regularnie testowana; sprzęt 
wykorzystywany podczas kursu powi-
nien być jak najnowszy, aby przekazywał 
najbardziej potrzebną i najnowszą wie-
dzę, a nie przestarzałe informacje; każdy 
uczestnik powinien mieć zapewnione 
indywidualne stanowisko szkoleniowe. 
Wymieniać można by długo, ważne jest 
jednak to, że do firm tego typu przycho-
dzi się na szkolenia nie dlatego, że są naj-
tańsze – bo nie są, choć firmy odważ-
nie konkurują także w tym zakresie – 
lecz dlatego, że są najlepsze. Istotne jest, 
aby za jakością ich usług szła gwaran-
cja wyniesienia z kursu użytecznej wiedzy 
i umiejętności praktycznych. Tylko wów-
czas zyskuje się pewność, że wydane pie-
niądze nie będą zmarnowane.

Sposoby zapewniania jakości

Kiedy już zostanie zdefiniowane, co rozu-
mie się pod pojęciem jakość w danej fir-
mie, należy się zastanowić, w jaki sposób 
planuje się tę jakość, często na różnych 
polach, osiągnąć. W firmach produkcyj-
nych bardzo dobrą drogą do zapewnia-
nia stałej jakości wyrobów są monito-
ring procesów oraz planowane i wyryw-
kowe testy jakości. Dzięki monitoringowi 
procesów, czyli instalowaniu sieci czuj-
ników informujących o aktualnym stanie 
linii produkcyjnych, można analizować 
sytuację bieżącą i historyczną produkcji, 
wyciągać z niej wnioski i poprawiać pro-
cesy czy planować zmiany w przyszłości. 
To niesamowita przewaga względem firm 
niestosujących monitoringu i wyciągają-
cych wnioski jedynie na podstawie jako-
ści wyrobu finalnego. Mówi on bowiem 
wyłącznie o efekcie prac, podczas gdy zin-
tegrowane w systemie monitorującym 
czujniki: temperatury, ciśnienia, szybko-
ści, mocy, drgań itp. mogą informować 

o wszystkich parametrach procesu, które 
na ten efekt finalny wpływają. Badanie 
korelacji pozwala tu na wyciąganie odpo-
wiednich wniosków dużo szybciej i taniej, 
dzięki czemu poprawione wyroby prę-
dzej trafiają na rynek. Lepszy produkt 
w rękach klienta to lepsza opinia o fir-
mie. A od dostarczania wysokiej jakości 
ważniejsze jest chyba tylko jedno – opi-
nia o tym, że dostarcza się wysoką jakość. 
Dobrą opinię wypracowuje się latami, 
można ją za to stracić w sekundę. 

Bardzo pomocni w zapewnieniu jako-
ści produktów są pracownicy. Ostatnio 
sporo mówi się o kulturze organizacyjnej 
firm, o tym, w jaki sposób firmy „wycho-
wują” swoich pracowników, by podczas 
pracy zwracali uwagę na szczególne ele-
menty i starali się sprawić, by były one 
jeszcze lepsze. W firmie nastawionej na 
zapewnianie wysokiej jakości może to być 
np. dobór optymalnych nastaw maszyny 
na linii produkcyjnej, która stale radzi 
sobie gorzej niż inne, pozornie takie same. 
Każdy pracownik firmy powinien czuć 
się odpowiedzialny za to, by poprawić 
ten stan, rozwikłać problem i wyelimino-
wać słabe punkty. W efekcie, dzięki temu, 
że nad jednym problemem pracuje wiele 
osób, możliwe jest rozwiązanie go w krót-
szym czasie oraz osiągnięcie rezultatów, 
które byłyby niemożliwe przy pracy tylko 
jednej osoby. Zespół jest bowiem zawsze 
bardziej kreatywny niż jednostka. To, 
czy pracownicy są świadomi tego, co dla 
firmy oznacza jakość oraz jak o nią dbać, 
stanowi więc o tym, czy proces zapewnia-
nia jakości przebiega sprawnie, czy nie. 

Warto także wprowadzić okresowe 
oceny, zarówno pracownicze, jak i kie-
rownicze, jakości procesów. Dobry pro-
ces, odpowiednio wdrożony i rozumiany 

zarówno przez pracowników, jak i kie-
rownictwo, to klucz do sukcesu. Ozna-
cza to, że teoria nie różni się bardzo od 
praktyki, co w produkcji jest niezwy-
kle trudne do osiągnięcia. Procesy pro-
jektuje się bowiem w sferze teoretycznej, 
następnie są one wystawiane na próbę 
rzeczywistości przy ich wdrożeniu. Tylko 
dobrze działający organizm, jakim jest 
zgrany, świadomy zespół, potrafi wdro-
żyć w życie produkcyjne nowe czynno-
ści i sprawić, by efekt prac nie odbiegał 
znacząco od oczekiwań. W optymalizacji 
takich wdrożeń pomagają właśnie okre-
sowe ankiety. Ocenić można stan komu-
nikacji pomiędzy pracownikami różnych 
szczebli w firmie, stan parku maszyno-
wego, przejrzystości zaleceń, kompletność 
dokumentacji mówiącej o jakości. Istotna 
jest także ocena wiarygodności – jeśli 
w firmie mówi się o tym, że produkowa-
nie wyrobów wysokiej jakości jest ważne, 
a następnie pracownik widzi, że połowa 
partii nadaje się do wyrzucenia z powodu 
wady jednej z maszyn, to nie jest to 
spójny przekaz – może on z łatwością zde-
motywować nawet najbardziej zaangażo-
wane osoby. 

Kolejną drogą – jedną z najważniej-
szych, ku zapewnianiu oczekiwanej jako-
ści – jest przeprowadzanie badań poziomu 
zadowolenia wśród klientów. Wystar-
czy czasami zadać kilka prostych pytań, 
by się dowiedzieć, co można w produkcie 
poprawić, jak go ulepszyć, by dawał więk-
szą wartość klientowi. Nie każdy czło-
wiek będzie miał taką samą opinię, jed-
nak większość odpowiedzi powinna być 
skupiona wokół tematów, które dla danej 
grupy klientów są naprawdę istotne. 
Zadawanie pytań i umiejętność słuchania 
to najprostszy sposób pozyskiwania infor-
macji na temat tego, co jest dla klientów 
najistotniejsze. 

Normy wewnętrzne i zewnętrzne

Wiele firm kieruje się ponadto aktami 
normatywnymi, które wyznaczają swo-
iste standardy pracy w wielu dziedzinach. 
Przykładem mogą być międzynarodowe 
normy ISO czy amerykańskie ASTM, 
mówiące o jakości wymaganej w róż-
nych branżach, od produkcji implan-
tów, po prowadzenie administracji fir-
mowej. Normy są drogowskazem, stano-
wią pomoc w ustalaniu tego, czym jest 
wysoka jakość i jak ją osiągnąć. 

ZARZĄDZANIE

Tylko dobrze działa-
jący organizm, jakim jest 
zgrany, świadomy zespół, 
potrafi wdrożyć w życie 
produkcyjne nowe czyn-
ności i sprawić, by efekt 
prac nie odbiegał zna-
cząco od oczekiwań.



Niektóre podmioty decydują się na 
pójście znacznie dalej niż prosta norma 
ISO – wdrażają własne systemy zapew-
niania jakości – wewnętrzne ustalenia, 
które jeszcze bardziej uwypuklają znacze-
nie niektórych elementów. Dokładnie opi-
sują procedury i procesy, by każdy był 
ich świadomy. Zawężają kryteria przyjęte 
przez ich konkurentów, by móc zaofero-
wać lepsze wyroby i przekonać do siebie 
większą grupę klientów. W takim postę-
powaniu pomaga wyszkolony personel. 
O systemach wdrażania jakości i zarzą-
dzania przedsiębiorstwem można powie-
dzieć wiele i z pewnością jest to temat na 
osobną dyskusję, warto jednak podkre-
ślić, że samo przygotowanie do zapewnia-
nia jakości jest bardzo trudne i należy je 
przeprowadzić z należytą starannością. 

W październiku 2017 r. zaczęła 
obowiązywać nowa norma – IATF 
16949:2016. Firmy motoryzacyjne 
posiadające System Zarządzania Jako-
ścią według normy ISO/TS 16949:2009 
mają czas do 14.09.2018 r. na wdroże-

nie nowych założeń. Wynika to z faktu, 
że główni gracze w tej branży chcą jeszcze 
solidniej zabezpieczyć klasę swoich pro-
duktów poprzez zwiększenie weryfikacji 
swych poddostawców. Dlatego tak bardzo 
istotne powinno być jak najszybsze wdro-
żenie nowych wymagań zarówno w doku-
mentacji, jak i w procesie produkcyj-
nym dla wszystkich producentów kompo-
nentów wykorzystywanych w przemyśle 
motoryzacyjnym. Należy więc odpowied-
nio przygotować personel do wdraża-
nych zmian i zapewnić płynne przejście ze 
starych ustaleń na nowe, tak aby każdy 
w pełni je rozumiał i respektował. 

Czy jakość może być priorytetem? 

Jakość nie tylko może, lecz także powinna 
być priorytetem. Szczególnie tam, gdzie 
zależy od niej zdrowie użytkowników. 
Powinno więc tak być wszędzie tam, gdzie 
produkuje się przedmioty i urządzenia 
wykorzystywane bezpośrednio przez czło-
wieka – w produkcji leków, żywności, 

wyrobów medycznych, w firmach wytwa-
rzających zabawki, meble, sprzęt elek-
troniczny i AGD, w branży automotive – 
dosłownie wszędzie. To dlatego respekto-
wanie wszystkich wymaganych norm ISO 
i ich odpowiedników jest tak istotne. Dla-
tego również tak ważne jest, by tworzyć 
w firmie kulturę nastawioną na jakość. 

Lider rynku może być tylko jeden. By 
nim zostać, trzeba się więc mocno napra-
cować. 

Agnieszka HylaAgnieszka Hyla, konsultantka ds. optyma-
lizacji produkcji w Centrum Szkoleń Inży-
nierskich EMT-Systems, Quality Controller 
w Euvic Ltd.

Online

Więcej artykułów na ten temat znaj-
dą Państwo na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „Zarządzanie”:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

http://emt-systems.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Wrocławski producent oświetlenia przenośnego rozszerza 
swoją linię profesjonalną, przeznaczoną dla osób zatrudnionych 
w zakładach przemysłowych i pracowników utrzymania ruchu.  

Utrzymane w żółto-czarnej kolorystyce modele Dura Light 
2.1, 2.2 i 2.3 to przede wszystkim latarki bardzo odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, przetestowane pod kątem upadków. 
Wszystkie trzy modele zostały wyposażone w diody Cree LED. 
Ponadto charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki 
zewnętrze (IPX7) i długim czasem pracy.

Wybrane parametry:
→  Dura Light 2.1 – 800 lumenów, zasilanie bateryjne (4×AA),
→  Dura Light 2.2 – 400 lumenów, zasilanie bate-

ryjne (3×AA), ruchomy uchwyt magnetyczny, 
światło główne i boczny panel z diodą COB do 
oświetlenia miejsca pracy lub do wykorzysta-
nia jako lampa ostrzegawcza,

→  Dura Light 2.3 – 700 lumenów, akumulator 
4400 mAh, może służyć jako powerbank.

Do rodziny Dura Light dołącza także 
funkcjonalna i niewielka latarka Dura 
Tool. Ważący zaledwie 90 gramów 
i zapewniający światło o mocy 110 lume-
nów model może pełnić rolę latarki inspek-
cyjnej.

www.mactronic.pl 

 Mactronic 

Latarki Dura Light 2.1, 2.2 i 2.3
oraz Dura Tool

FLIR DM285 to przemysłowe narzędzie kon-
trolne, diagnostyczne i serwisowe przezna-
czone do wielu zastosowań elektrycznych 
i elektromechanicznych, a także do kontroli 
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych i chłodniczych. Elektrycy i ser-
wisanci mogą skorzystać z technologii ter-
mowizji bezdotykowej, pozwalającej szybko 
wyszukiwać przegrzewające się elementy sys-
temu – a następnie użyć funkcji testowych 
miernika, aby zdiagnozować i usunąć problemy.

Cechy urządzenia: 18 funkcji, rozdziel-
czość termiczna 160×120 i pomiar temperatury 
do 400°C, możliwość zapamiętania 10 zestawów 
po 40 tys. pomiarów skalarnych oraz 100 obrazów z możliwością 
wyświetlenia danych podczas pracy w terenie w celu ich sprawdze-
nia. Urządzenie obejmuje wbudowane oświetlenie robocze i może 
być zasilane z różnych źródeł, w tym akumulatorów litowo-polime-
rowych FLIR TA04 o długim okresie eksploatacji i/lub zwykłych 
baterii AA, co zapewnia możliwość nieprzerwanej pracy. 

W skład zestawu wchodzą akumulatory, wysokiej jakości krze-
mowe złącza pomiarowe, krokodylki, termopara typu K, pojemnik 
na złącza pomiarowe i miękki futerał. Miernik DM285 jest objęty 
10-letnią gwarancją na produkt i detektor termowizyjny. 

www.flir.com/IGM-Meters

 FLIR Systems

Przemysłowy termowizyjny miernik 
uniwersalny DM285

www.leaders40.pl

40
engineering
leaders<

2018

Partnerem  konkursu jest

http://www.mactronic.pl
http://www.flir.com/IGM-Meters
http://www.leaders40.pl
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Galileo 10.2 oferuje producentom maszyn 
i urządzeń możliwość skrócenia czasu two-
rzenia i wdrażania projektów. Oprogramo-
wanie wspiera użytkowników paneli doty-
kowych XV100, XV300 i XP500 w zakresie 
programowania, obsługi, monitorowania 
i sterowania maszynami i systemami. 

Najważniejszą zaletą nowej wersji jest 
pełna integracja internetowej funkcji do 
obsługi i konserwacji. Umożliwia ona użyt-
kownikom wizualizację i sterowanie maszy-
nami nie tylko lokalnie na wyświetlaczu, ale również za pomocą urządzeń mobilnych 
i stacjonarnych, takich jak komputery, smartfony czy tablety. Galileo oferuje pełną funk-
cjonalność HTML5 i jest kompatybilny ze wszystkimi ważniejszymi przeglądarkami 
WWW. Ponieważ wizualizacje internetowe i standardowe można dowolnie łączyć, moż-
liwe jest tworzenie profili interfejsów zależnych od maszyny i od użytkownika.  

www.eaton.eu/galileo

 Eaton

Oprogramowanie Galileo 10.2

Firma igus wzbogaciła asortyment produk-
tów o przewód, który sprawdza się przy szyb-
kich i krótkich przesuwach, a dzięki swojej ela-
styczności ma bardzo mały promień gięcia. 
Dodatkowo do niezwykle elastycznej struk-
tury żyły przewód chainflex CFSOFT wykorzy-
stuje wysoce odporne na ścieranie oraz bardzo 
miękkie materiały płaszcza, które zapewniają 
wysoką elastyczność przewodu.

Elastyczność przewodu została uzyskana dzięki zastosowaniu specjalnej i innowacyj-
nej konstrukcji żył. Poszczególne żyły są wykonane z miękkiej miedzi oraz poddawane 
w procesie produkcji specjalnemu procesowi sznurowania oraz skręcania, co sprawia, 
że cały przewód wykazuje większą elastyczność oraz miękkość w porównaniu z tradycyj-
nymi przewodami elastycznymi. Umożliwia to zastosowanie nowej serii w bardzo dyna-
micznych aplikacjach na małej przestrzeni, a także w innych sektorach, np. w przemyśle 
półprzewodników, gdzie stosuje się e-prowadniki o bardzo małym promieniu gięcia.

www.igus.pl

 igus 

Przewód chainflex CFSOFT

 STILL 

Nowa generacja 
elektrycznego wózka 
czołowego RX 20

Podstawowym wyróżnikiem zmodernizowa-
nego RX 20 jest pogodzenie dwóch pozornie 
sprzecznych dążeń. Wózek jest krótszy i niż-
szy niż jego poprzednicy. Mimo to mieści 
się w nim bateria o podwyższonej pojemno-
ści, a w kabinie operatora jest więcej miej-
sca niż dotychczas. W modelach RX 20-14C 
i RX20-16c o udźwigu 1,4 oraz 1,6 t zasto-
sowano skróconą ramę, gwarantującą swo-
bodne manewrowanie w wąskich koryta-
rzach roboczych. 

Pomimo zmniejszenia wymiarów całko-
witych operator ma więcej miejsca niż kie-
dykolwiek wcześniej. Wnętrze kabiny jest 
w sumie o 16 mm wyższe. W parze z ażu-
rową konstrukcją dachu oraz zastoso-
waniem wąskich profili masztu w kształ-
cie litery C, rozwiązanie gwarantuje dobrą 
widoczność we wszystkich kierunkach.

Zmodernizowane wózki RX 20 wyposa-
żono w wiele usprawnień wspomagających 
sterowanie i jazdę. Na monitorze wyświe-
tlany jest komplet informacji o parametrach 
pracy, a dostępne na nim menu pozwala 
dostosować tryb działania do obecnych 
warunków. 

www.still.pl

Nowa pompa została opracowana z myślą 
o precyzyjnym dozowaniu podchlorynu 
sodu w procesach odkażania przy prędko-
ści przepływu do 20 l/godz. i maksymalnym 
ciśnieniu 7 barów. Urządzenie szczególnie 
nadaje się do zastosowań w studniach wielu 
mniejszych stacji uzdatniania wody, w któ-
rych środek ten jest często wprowadzany do 
rurociągów pod wysokim ciśnieniem.

Pompa Qdos 20 jest wyposażona w ten 
sam interfejs oraz opcje sterowania, co 
pozostałe modele pomp Qdos. Pompy Qdos 
są także wyposażone w głowice ReNu, 

umożliwiające jednorazową obsługę, bez 
konieczności użycia narzędzi. 

Intuicyjny interfejs umożliwia proste ste-
rowanie ręczne, 4–20 mA, przekaźnikowe 
lub Profibus. Bezszczotkowy silnik prądu 
stałego utrzymuje przepływ z dokładno-
ścią ±1%, przy powtarzalności na poziomie 
±0,5% oraz zakresowości 3330:1.

W konstrukcji pompy wykorzystano dwa 
przewody pracujące z przesunięciem fazo-
wym. Pomimo tego, że pompy perystal-
tyczne na ogół charakteryzują się niższą 
pulsacją w porównaniu z innymi pompami 

wyporowymi, Qdos 20 ogranicza ją jesz-
cze bardziej przez naprzemienną kompresję 
umożliwiającą kompensację pulsacji.  

www.watson-marlow.com/pl-pl

 Watson-Marlow Fluid Technology Group 

Pompa perystaltyczna Qdos 20

http://www.igus.pl
http://www.eaton.eu/galileo
http://www.still.pl
http://www.watson-marlow.com/pl-pl
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FELIETON

Nowe nawyki to chociażby układanie rze-
czy w odpowiednim miejscu, przyzwycza-
janie się do nowych foteli biurowych czy 
dostosowywanie naszego najbliższego oto-
czenia do własnych potrzeb. Wiadomo – 
niezbędne narzędzia do pracy mamy te 
same, jednak ze względu na nowe śro-
dowisko pracy musimy niejako od nowa 
znajdować ścieżki efektywnego ich wyko-
rzystywania. 

Trudne, ale potrzebne

Przeprowadzka do nowego miejsca pracy 
nie zawsze przebiega gładko, ponieważ 
do wielu rzeczy należy się przyzwyczaić 
i wiele rzeczy wymaga reorganizacji. Dla-
czego zatem zdecydowaliśmy się na nią? 
To proste – zwyczajnie potrzebowaliśmy 
zmiany.

Zmiany są kłopotliwe. 
Często są też niewygodne. 
Wymagają odwagi, cza-
sem zaangażowania więk-
szego kapitału. Jednak ostatecz-
nie proces zmian to tylko droga, 
a nie cel sam w sobie. Jeśli prze-
analizujemy punkt, z którego star-
towaliśmy, dojdziemy do wniosku, 
że wszystkie niedogodności, bałagan czy 
nawet brak przekonania co do słuszności 
naszej decyzji ostatecznie się opłaciły.

Ten aspekt jest często pomijany przez 
przedsiębiorstwa, które chcą dokonać 
reorganizacji. Zmiana procesu produk-
cji na całkowicie zdigitalizowany, z szero-
kim wdrożeniem nowoczesnych systemów 
i urządzeń cyfrowych, wiąże się oczywi-
ście ze wszystkimi wspomnianymi pro-
blemami, ale są także inne. Zbudowanie 
przedsiębiorstwa cyfrowego jest trudne 
do przeprowadzenia, ponieważ dopóki 
produkcja przebiega sprawnie, trudno 

przewidzieć wszystkie możliwe zagroże-
nia. Jednak zmiany są nieuniknione.

Dostrzec korzyści

Za przeprowadzeniem modernizacji prze-
mawia wiele argumentów. Przedsiębiorcy 
często nie chcą stosować ryzykownych 
i niesprawdzonych nowinek technolo-
gicznych. Jednak z mojego doświadcze-
nia wynika, że najwięksi gracze na rynku 
nie obawiają się ryzyka. Firmy, które już 
zdecydowały się na cyfryzację produk-
cji, dostrzegają wymierne korzy-
ści i dzięki temu zyskują 
przewagę nad kon-
kurencją.

Z drugiej strony 
przedsiębiorcy niezdecydo-

wani powinni wziąć pod uwagę, 
że odłożenie na bok kosztów i skupienie 

się na wydajności operacji i usprawnie-
niu łańcucha dostaw jest realną wartością 
dla funkcjonowania zakładu. Nieważne, 
czy nazwiemy to Przemysłowym Interne-
tem Rzeczy, czy czwartą rewolucją w prze-
myśle – ważne, że umiejętne adaptowanie 
dostępnych technologii i strategii jest klu-
czowe dla wykorzystania ich potencjału.

Rola lidera

Wiadomo – proces zmian nigdy nie prze-
biega łatwo. Jak już wspomniałem, 
zmiany nastręczają kłopotów. Potrzebna 

jest zatem chęć skutecznego ich przepro-
wadzenia, aż do samego końca. Trzeba 
zmotywować swój zespół do wytrwałości 
i skupienia się na efekcie końcowym. I to 
jest rola lidera zespołu: pomóc sprawnie 
przeprowadzić cały zespół od początku aż 
do zakończenia przedsięwzięcia.

Coś więcej niż ciągłe 
udoskonalanie

Na szczęście zmian nie trzeba przeprowa-
dzać jednorazowo. Każdy proces moder-
nizacji można rozłożyć na etapy – po-
wolne próby i testy, sprawdzanie 
nowych, wdrożonych rozwiązań,
a w przypadku powodzenia – po-
wielanie zmian. Bardzo popular-
nym pojęciem ostatnio jest „cią-
głe udoskonalanie” („continuous

 improvement”). Jest to dobra 
metodyka, do zastosowania w każdym 
przedsiębiorstwie, jednak proces zmian to 
coś innego. Polega on na porzuceniu utar-
tej ścieżki „ciągłego udoskonalania” na 
rzecz czegoś większego, nieznanego, ale 
ostatecznie bardziej efektywnego.

Lepsze jest… lepsze

Zmiany są konieczne w dzisiejszej rzeczy-
wistości produkcyjnej. Nie istnieje też mo-
ment, w którym moglibyśmy stwierdzić,
że tych zmian już wystarczy. Wszyscy dzia-
łający w produkcji zaczynają dostrzegać 
wyraźne korzyści ze zmieniającej się obec-
nie technologii. Przedsiębiorcy nie mogą 
pozwolić sobie na zastój i stagnację – 
muszą wprowadzać zmiany. Nie wierzmy 
powiedzeniu: „Lepsze jest wrogiem 
dobrego”. Lepsze jest po prostu lepsze.

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Zmiany są konieczne

Po przeprowadzce naszego wydawnictwa do nowego biura zauważyłem, jak łatwo 
przychodzi nam kształtowanie nowych nawyków w nowym otoczeniu. Dla przykładu: lokalizacja ekspresu 

do kawy. Najważniejsze jest, by wiodąca do niego ścieżka była jasna i klarowna (szczególnie dla mnie 
przed godziną 8 rano ma to fundamentalne znaczenie). W przeciwnym razie cały dzień 

będzie można spisać na straty.
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N iezawodność i przewidywalność 
to główne czynniki, które decy-
dują o sukcesie programu kon-

serwacji sprzętu przemysłowego. W przy-
padku trudnych zastosowań przemy-
słowych planowa, prewencyjna obsługa 
techniczna sprzętu wydłuża trwałość 
i zmniejsza zużycie materiału dużych 
i małych elementów metalowych, takich 
jak mieszadła, pompy, obudowy, zbior-
niki, rynny, rurociągi i wirówki. Te urzą-
dzenia przemysłowe są często narażone 
na działanie szlamu, osadów piasku, czą-
stek stałych i dużych kamieni, które mogą 
uszkodzić lub zetrzeć nawet najtwardsze, 
wzmacniane stalowe podłoże.

Niszczenie materiału warstwa 
po warstwie

Uszkodzenia komponentów mogą wystą-
pić na skutek czynników mechanicznych, 
chemicznych, korozji lub ich kombina-
cji. Czynnik mechaniczny oznacza działa-
nie suchych cząstek lub szlamu przeno-
szonego przez rynny, rury, pompy i inne. 
Z biegiem czasu nawet płynne materiały 
mogą zetrzeć i zużyć twarde stopy metali, 
takie jak stal AR400. Z powodu osłabie-
nia warstwy wierzchniej cienkie warstwy 
materiału są kolejno degradowane i usu-
wane, co powoduje zmniejszenie grubości 
podłoża oraz osłabienie materiału.

Czynniki chemiczne oraz korozja 
fizycznie zmieniają obiekt poprzez procesy 
chemiczne. Na przykład w procesie koro-
zji – utleniania żelaza – powstaje bardzo 

słaba i luźna warstwa tlenków na mate-
riale metalowym. Korozja może być skon-
centrowana w jednym miejscu, formując 
wgłębienie lub szparę, albo też rozciągać 
się na znacznej powierzchni, jednorod-
nie ją utleniając. Jeżeli pozwoli się na roz-
wój aktywnej korozji znajdującej się pod 
powłoką zabezpieczającą, może ona spo-
wodować osłabienie podłoża, w najgor-
szym wypadku skutkując krytycznym 
uszkodzeniem konstrukcji.

W przypadku czynników chemicznych 
agresywne związki chemiczne mogą być 
transportowane przez urządzenia meta-
lowe i reagować z materiałem, niszcząc 
go warstwa po warstwie. Ponieważ uszko-
dzone warstwy są nieustannie usuwane 
z rodzimego podłoża, grubość i spójność 
materiałowa elementu metalowego stop-
niowo się zmniejszają.

W każdym zakładzie przemysłowym 
łatwo znaleźć przykłady takiego zużycia.
Obudowy pomp i wirniki zużywają się 

na skutek przepływu ściernego szlamu 
i zanieczyszczeń, kawitacji i czynników 
chemicznych. Następnie zużywają się 
kolejne sekcje urządzenia. Kilka z popu-
larnych obszarów podlegających zuży-
ciu to miejsca mające kontakt ze strugą 
płynu o dużej prędkości, gniazda pier-
ścieni, łopatki wirników i wnętrze obu-
dowy pompy. W przypadku rur i prze-
wodów większość oznak zużycia wystę-
puje w kolanach, gdzie struga płynu 
zmienia kierunek ruchu. Niektóre za-
kłady przemysłowe są zmuszone do 
wymiany kolan w przewodach nawet 
co trzy miesiące. Wpływa to na wzrost 
wydatków na materiał i koszty pracy. 
W kopalniach i kamieniołomach ruda 
żelaza może często ścierać łyżki wydo-
bywcze przez ciągłe tarcie spowodowane 
kopaniem i wydobyciem.

W wielu zakładach przeprowadza się 
czynności konserwacyjne dużych elemen-
tów wyposażenia, gdy ich zużycie stanie 
się już bardzo widoczne lub gdy wystąpi 
poważna awaria, np. dziura w zsypie 
lub odpadające części komponentu. Gdy 
nastąpi usterka o znaczeniu krytycznym, 
sprzęt musi zostać wyłączony z uwagi na 
nieplanowaną, zwykle kosztowną i czaso-
chłonną naprawę. Procedury konserwacji 
reaktywnej zmuszają fabrykę do wykony-

Rachel Nashett, J. Adam Lyman

Powłoki ceramiczne o wysokiej 
odporności na zużycie
Metody zabezpieczania i naprawy wyposażenia zakładu
Bardzo gładkie i błyszczące, odporne na zużycie powłoki ceramiczne 
na bazie żywic epoksydowych zwiększają efektywność sprzętu 
oraz jego trwałość. Powłoki te mogą stanowić szybkie i niedrogie 
rozwiązanie problemu zużytych części, ponieważ chronione 
podzespoły są przywracane do użytku przy niewielkiej inwazyjności 
i w krótkim czasie.
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↘  Zachowanie właści-
wości użytkowych 
i trwałości ruro-
ciągów przemysło-
wych jest możliwe 
dzięki zastosowaniu 
powłok ceramicz-
nych. 



wania szybkich napraw, podczas których 
części są wzmacniane, łatane, odbudo-
wywane lub wymieniane na nowe w celu 
szybkiego powrotu do pracy. Jeżeli czę-
ści wrócą do działania bez jakiegokolwiek 
zabezpieczenia przed ponownym zuży-
ciem, trwałość tego sprzętu będzie mniej 
przewidywalna, a szansa na pojawienie 
się nowej usterki krytycznej wzrośnie.

By zapewnić długotrwałą ochronę 
przed zużyciem, wytarciem, czynnikami 
chemicznymi i korozją oraz zminimalizo-
wać występowanie planowanych i nie-
planowanych przestojów, należy na wraż-
liwą warstwę metalu zastosować powłoki 
zabezpieczające na bazie żywic epoksy-
dowych, zawierające wypełniacze cera-
miczne. Odnawialne powłoki dobrze 
odwzorowują powierzchnie, zachowując 
spójność materiału rodzimego, i zabezpie-
czają przed czynnikami mechanicznymi, 
chemicznymi, korozją na skutek działa-
nia cząstek ścierających materiał, szla-

mem i substancjami chemicznymi. Opra-
cowane powłoki mogą być stosowane na 
zużyte części w celu ich odnowienia lub 
nanoszone na nowe części przed wdroże-
niem ich do pracy.

Jak działa powłoka ochronna?

Powłoki te to dwuczęściowe środki epok-
sydowe, składające się z ceramicznych 
ziarenek lub pyłu i węglika krzemu. Poli-
mer na bazie żywicy epoksydowej, który 
wiąże materiał ceramiczny z podło-
żem, jest tak zaprojektowany, by miał 
wysoką wytrzymałość, a przy tym dosko-
nale zachowywał się pod wpływem ści-
skania i obciążeń udarowych. Powłoki te 
zastygają w temperaturze 13°C do 32°C, 
a czas wiązania zależy od masy i tempera-
tury – im większa objętość, tym szybciej 
wiąże. Jest to spowodowane większą ilo-
ścią ciepła wytwarzanego w reakcji egzo-
termicznej zastygającej żywicy. Wyższe 

temperatury podłoża i otoczenia również 
korzystnie wpłyną na czas wiązania. 

Ponieważ materiał ceramiczny jest 
obojętny chemicznie, nie reaguje z więk-
szością materiałów mających kontakt 
z częściami metalowymi. Powłoka cera-
miczna jest odporna na działanie agre-
sywnych substancji i wytrzymuje tem-
peratury do 230°C. Rozmiar materiału 
ceramicznego – pyłu lub ziarenek – uży-
tego w powłoce ochronnej bezpośred-
nio odzwierciedla rozmiar cząstek, które 
w przyszłości będą oddziaływać na meta-
lowe podzespoły. W przypadku dużych 
cząstek i kamieni specjaliści utrzymania 
ruchu powinni stosować jako wypełnienie 
największe dostępne ziarna ceramiczne. 
W przypadku płynnych ścieków i zawie-
sin drobne cząstki ceramiczne są wystar-
czające, by zapobiec zużyciu.

Zaprojektowane do różnych środowisk 
pracy powłoki ochronne można podzielić 
na siedem głównych kategorii: 

→ masy wypełniające z ziarnami, 
→ powłoki wysokotemperaturowe, 
→ powłoki ultrawysokotemperaturowe, 
→ szybkowiążące, 
→ do nanoszenia pędzlem, 
→ do nanoszenia metodą natryskową,
→ powłoki odporne na uderzenia.

Masy wypełniające to gęste pasty prze-
znaczone do nakładania kielnią lub ręką 
w rękawiczce na powierzchnie znajdujące 
się w zasięgu ręki człowieka. Powłoka 
ta jest odporna na zużycie na skutek 
działania drobnych i większych cząstek 
w takich miejscach, jak kolana, cyklony 
i inne obszary, gdzie transportowany płyn 
zmienia kierunek przepływu i powoduje 
powstanie turbulencji. Różne rozmiary 
ziaren wypełniających wraz z różnymi 
rodzajami mas wypełniających zapewniają 
odpowiednią wytrzymałość i twardość, co 
pozwala na zabezpieczenie powierzchni 
przed zużyciem spowodowanym transpor-
towanymi płynami lub ciałami stałymi.

Powłoki wysokotemperaturowe są 
odporne na działanie temperatury do 
175°C. Powłoki ultrawysokotemperatu-

rowe mają odporność na temperatury do 
230°C. Często stosowane są w piecach, 
systemach transportujących gorącą wodę 
lub ścieki. Te powłoki ochronne stoso-
wane są często do zabezpieczania podłoża 
przed czynnikami chemicznymi o podwyż-
szonej temperaturze.

e-wydanie
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↙  Czynniki che-
miczne mogą reago-
wać z powierzchnią 
materiału i niszczyć 
go warstwa po war-
stwie.

Podłoże – powierzchnia jest całkowicie płaska

Podłoże – rozpoczyna się ścieranie i zużycie

Podłoże – widoczny ubytek materiału i przyspieszone zużycie
na skutek turbulencji – sprzęt poważnie zużyty

Podłoże – warstwa kompozytu polimerowego
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Powłoki szybkowiążące są stosowane 
wówczas, gdy naprawiane urządzenie 
musi szybko wrócić do pracy na linii pro-
dukcyjnej. Powłoki te osiągają pełną 
wytrzymałość mechaniczną już po 3 
godzinach od aplikacji.

Powłoki przeznaczone do nanoszenia 

pędzlem to substancje samopoziomujące. 
Mają niską lepkość i łatwo się rozprowa-
dzają, dzięki czemu mogą być nanoszone 
wałkiem lub pędzlem albo po prostu 
wylane na podłoże, pokrywając wyzna-
czony obszar. Powłoki te mają od 3 do 
6 mm grubości i najlepiej się sprawdzają 
przy podłożach do transportu szlamu 
zawierającego bardzo drobne cząstki, 
takie jak piach, opiłki metalu, skrawki 
czy nasiona. Powłoka ta może być łatwo 
naniesiona na obszar w zasięgu ręki czło-
wieka, taki jak wnętrze rury, zmniejszy 
też tarcie spowodowane przepływającym 
czynnikiem, np. w pompie cieczy.

Powłoki do nanoszenia metodą natry-

skową to substancje o niskiej lepkości,
podobne do tych przeznaczonych do 
nanoszenia pędzlem. Cechują się jednak
mniejszą grubością – 0,5 mm. Jeśli po-
włoka zostanie napylona za pomocą pisto-
letu z dostawką atomizującą, to bardzo
cienkie pokrycie może zostać zastosowa-
ne do dużych i trudno dostępnych po-
wierzchni, skomplikowanych kształtów
oraz elementów o małej średnicy, jak za-
krzywione elementy lub kolana. Z powo-
du cienkiej warstwy powłoki te nie powin-
ny być narażone na działanie dużych tur-
bulencji lub uderzeń udarowych.

Powłoki odporne na uderzenia to spe-
cjalne materiały opracowane po to, by 
pochłaniać energię uderzenia i wykazy-
wać odporność na uszkodzenia spowodo-

wane kamieniami, węglem i innymi sub-
stancjami spadającymi lub w inny spo-
sób oddziałującymi na podłoże. Materiały 
te są często stosowane do zabezpieczania 
zsypów na końcu transporterów w prze-
myśle wydobywczym i na budowach.

Przygotowanie powierzchni 
i sposób zastosowania

Powierzchnia metalu musi zostać wysu-
szona i oczyszczona przed nałożeniem 
powłoki. Specjaliści utrzymania ruchu 
powinni usunąć korozję, chemikalia, 
zabrudzenia, rdzę, lakier i pozostało-
ści starej powierzchni za pomocą środ-
ków ściernych, szlifierek, piaskowania lub 
innych technik czyszczenia. Powierzch-
nię należy w końcowym etapie czyszcze-
nia odtłuścić za pomocą alkoholu, zanim 
zostanie położona nowa powłoka.

By związać powłokę ochronną z bar-
dzo zniszczoną powierzchnią lub w celu 
wypełnienia sporych przestrzeni, podłoże 
można pokryć metalową siatką działającą 

niczym zbrojenie wzmacniające wytrzyma-
łość powłoki. Następnie na siatkę nakłada 
się powłokę. By uniknąć adhezji przy 
nakładaniu powłoki na dużą powierzch-
nię, miejsca, w których powłoka nie jest 
potrzebna, należy maskować środkami 
smarnymi lub smarem do form. W tych 
punktach powłoka będzie łatwo usu-
walna, ponieważ nie zwiąże się z materia-
łem podłoża.

Po oczyszczeniu powierzchni należy 
zwiększyć jej porowatość ze względu na 
lepszą adhezję powłoki. Piaskowanie za 
pomocą granulek tlenku aluminium lub 
węglika krzemu zapewni powierzchni od-
powiednią chropowatość. Podobny efekt 
można uzyskać za pomocą wysokociśnie-
niowego natrysku wodą ze ścierniwem. 
Powierzchnia może również zostać potrak-
towana pneumatycznym młotkiem igło-
wym lub zgrubnym papierem ściernym
o gradacji 60 lub mniejszej. Użycie papie-
ru ściernego akceptowalne jest tylko 
w przypadku, gdy pierwsze dwie metody 
nie mogą zostać zastosowane. Po popra-

e-wydanie

MARZEC/KWIECIEŃ 2018 e3

↗  Proces naprawy uszkodzonego miejsca: siatka metalowa zastosowana w miejscu uszkodzeń odbudowuje i wzmacnia powierzchnię. Na nią 
nakłada się masę epoksydową i rozprowadza do uzyskania gładkiej powierzchni. Na końcu nanoszone są pędzlem dwie warstwy uszczelnienia 
ceramicznego na metal – w ten sposób powstaje powierzchnia o niskim współczynniku tarcia.

↙  Profil powierzchni 
(kolor szary) 
i powłoka na bazie 
żywic epoksydowych 
(kolor niebieski). 
Zwiększona chropo-
watość powierzchni 
podłoża z wypełnie-
niem epoksydowym 
powyżej najwyż-
szych elementów 
profilu zapewnia 
najlepsze rezultaty.

Nieodpowiedni profil
Jeżeli elementy profilu powierzchni wystają poza warstwę 

powłoki zabezpieczającej, elementy podłoża będą narażone
na korozję i zanieczyszczenia.

Odpowiedni profil
Jeżeli powłoka całkowicie pokrywa profil powierzchni podłoża,

cała powierzchnia jest chroniona, a wiązanie powłoki 
z podłożem jest najlepsze.

Źródło: Henkel
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wie przyczepności podłoża jest ono ponow-
nie czyszczone za pomocą środków czysz-
czących i odtłuszczających, a naprawa 
powierzchni powinna nastąpić szybko, by 
nie rozpoczął się proces korozji.

Powłoki są dostępne w różnych kolo-
rach, co daje możliwość wizualnej 
oceny ich zużycia i określenia momentu 
ich ponownej aplikacji. Jeśli pierwsza 
powłoka zaczyna się zużywać, odsłoni 
się kolor niższej warstwy, wskazując, że 
należy rozważyć nałożenie kolejnej war-
stwy.

Zbiorniki cylindryczne 
w wirówkach dekantacyjnych

Wirówki dekantacyjne mają zbiorniki 
cylindryczne wyposażone w otwory na 
wejściu i wyjściu do zbiornika. Zbiornik 
po stronie zewnętrznej jest często nara-
żony na działanie agresywnych środ-
ków chemicznych. Zastosowanie powłoki 
odpornej na zużycie zabezpieczy go 
i pozwoli ograniczyć częstotliwość jego 
wymiany.

By zastosować powłokę, zbiornik musi 
być najpierw wypiaskowany w celu usu-
nięcia rdzy i zanieczyszczeń oraz stworze-
nia nierównego profilu powierzchni. Tak 
przygotowany profil powierzchni pozy-
tywnie wpływa na adhezję, zwiększając 
pole powierzchni na styku komponentów, 
a także zwiększa siłę wiązania powłoki 
z podłożem.

Profil powierzchni może się różnić 
w zależności od typu cząstek oddziałują-
cych na podłoże, rodzaju części i wyko-
rzystywanej techniki. Bardzo ważne jest 
uzyskanie profilu o głębokości odpowied-
niej do danej powłoki. Nieodpowiednia 
kontrola jakości i brak wytycznych doty-
czących stosowania materiałów o dużych 
cząstkach w przypadku cienkich powłok 
może prowadzić do powstawania pęknięć 
powierzchni.

Po obróbce powierzchni zbiornika 
i jego oczyszczeniu za pomocą środków 
przemysłowych, takich jak silny alko-
hol izopropylowy, zewnętrzna część zbior-
nika pokrywana jest za pomocą pędzla 
odporną chemicznie powłoką cera-
miczną. W miejscach, w których zbiornik 
narażony jest zarówno na czynniki che-
miczne, jak i ścieranie mechaniczne, uży-
cie powłoki ceramicznej na bazie żywicy 
epoksydowej zwiększy trwałość zbiornika 
i wydajność jego pracy. 

W przypadku dużych gabarytów zbior-
nika lub trudno dostępnych kształtów, 
gdzie ręczne nakładanie masy epoksydo-
wej jest niemożliwe, stosuje się powłoki 
nakładane natryskowo. Nie zawierają one 
rozpuszczalników i mają niewielkie ilości 
lotnych związków organicznych (VOC). 
Zapewniają gładką i równą powierzch-
nię. W przypadku wirówki powłoka 
ceramiczna nakładana metodą natry-
skową znajdzie zastosowanie jako pokry-
cie innej powłoki ochronnej na bazie 
żywicy epoksydowej, co zapewni uzyska-
nie powierzchni o niskim współczynniku 
tarcia.

Obudowy pomp i wirniki

Pompy przemysłowe znajdują się prak-
tycznie w każdym zakładzie. Usuwają 
wodę, ścieki i inne płyny, transportując je 
w inne miejsce. 

Płyny w zbiornikach znajdujących się 
w hutach żelaza zawierają pewną ilość 
osadu. Gdy płyn jest wypompowywany 
ze zbiornika, część osadów transportowa-
nych przez pompę przywiera do jej kom-
ponentów, takich jak obudowa, gniazda, 
łopatki i część robocza. Warstwa osadu 
z czasem się zwiększa, a przerwa mię-
dzy obudową pompy a wirnikiem staje 
się coraz mniejsza. Przerwa ta jest ważna 
z punktu widzenia efektywności działania 
pompy. Efektywność spada wraz z roz-
miarem przerwy. Tarcie spowodowane 
szlamem zawierającym osad z czasem 
zużywa wnętrze pompy i powoduje znisz-
czenie obudowy i wirnika. Bez stosowa-
nia technik serwisowych polegających na 
usuwaniu osadu i kontroli zużycia pompa 
ulegnie awarii.

Zastosowanie powłoki ceramicz-
nej nakładanej za pomocą pędzla na 
wewnętrzne komponenty pompy zapewni 
ochronę części przed zniszczeniem 
poprzez:

→  zmniejszenie współczynnika tarcia i uła-
twienie osadom przemieszczania się po 
obudowie i wirniku bez przywierania,

→  zapewnienie powłoki chroniącej przed 
zużyciem i ścieraniem spowodowanym tar-
ciem i przepływem,

→  ochronę części odlewanych przed agresyw-
nymi środkami chemicznymi, które mogą 
reagować z podłożem. Baza epoksydowa 
i wypełnienie ceramiczne są obojętne che-
micznie i bardzo wytrzymałe na działanie 
czynników chemicznych.

Powłoki ceramiczne sprawiają, że zuży-
cie staje się przewidywalne, dzięki czemu 
znacznie wydłużają trwałość pomp 
i zmniejszają ryzyko wystąpienia nie-
planowanych czynności serwisowych. 
Powłoki te pozwalają na pracę pomp 
o dużych gabarytach z zaplanowaną trwa-
łością i umożliwiają wykonywanie prze-
glądów technicznych zgodnie z harmo-
nogramem. Poważne w skutkach awarie 
sprzętu bez pokrycia ochronnego często 
wymagają zaangażowania całego zespołu 
utrzymania ruchu, by pozyskać czę-
ści zamienne, które mogą być kosztowne 
i trudno dostępne, co wydłuża przestój 
i zwiększa jego koszt.

Podsumowanie

Odporne na ścieranie powłoki ceramiczne 
na bazie żywic epoksydowych mogą 
być stosowane do ochrony delikatnych 
powierzchni metalowych, co w efekcie 
minimalizuje ryzyko zarówno planowa-
nych, jak i nieplanowanych przestojów.

Dzięki bardziej przewidywalnemu 
zużyciu powłoki ceramiczne wpływają na 
zwiększenie trwałości pomp, zmniejszają 
ryzyko wystąpienia awarii i związanych 
z nią czynności serwisowych.

Powłoki ceramiczne zwiększają spraw-
ność i trwałość sprzętu. Mogą stanowić 
szybkie i niedrogie rozwiązanie chroniące 
przed zużyciem, ponieważ metoda ta jest 
mało inwazyjna, a chronione części są 
szybko przywracane do użytku.

Rachel NashettRachel Nashett i J. Adam LymanJ. Adam Lyman są inży-
nierami ds. wdrożeń w firmie Henkel.

Online

Problemy z korozją przysparzają 
wielu zmartwień użytkownikom 
maszyn, narzędzi czy konstrukcji 
wykonanych z metali i ich stopów. 
Istnieją jednak środki, by coraz sku-
teczniej przeciwdziałać temu nieko-
rzystnemu zjawisku. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Środki antykorozyjne w prze-
myśle”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  

doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie

www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl


+113GHZ
NA JEDNEJ FALI

Dowiedz si  wi cej o naszej ofercie:
www.pl.endress.com/poziom

Jaka jest najlepsza cz stotliwo  radaru? Odpowiadamy sum  113GHz. Dzi ki najszerszej ofercie na rynku pomiarów podejmujemy 
ka de wyzwanie. Sprawd , jak profesjonalnie podchodzimy do twoich potrzeb i przekonaj si , e nadajemy na jednej fali.

http://www.pl.endress.com/poziom



