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Temat numeru

Laureaci konkursu
Produkt Roku 2017
Produkty i usługi uhonorowane 
tytułem Produktu Roku 
w 17 kategoriach konkursowych

Raport
Czujniki bezprzewodowe

  Kontrola produkcji i kosztów 
– droga ku optymalizacji

  Zarządzanie jakością powietrza 
w zakładzie
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWEGO

Przemysłowe systemy chłodzenia wymagają zaawansowanych układów pompowych, które szybko dopasują swoje osiągi 

do zmiennego zapotrzebowania w instalacji. Prowadzi to jednak często do zwiększonej złożoności systemu i wyższych 

kosztów operacyjnych. Rozwiązania Grundfos iSOLUTION mogą pomóc w optymalizacji całej instalacji dzięki inteligentnym 

pompom, połączneniu z chmurą i usługom cyfrowym. Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom możesz uprościć 

projektowanie instalacji, zwiększyć efektywność energetyczną i przejąć kontrolę nad kosztami.

Dowiedz się więcej na grundfos.pl

UPROŚĆ SWÓJ 
SYSTEM I PRZEJMIJ 
KONTROLĘ NAD KOSZTAMI

CHŁODZENIE W PRZEMYŚLE:

https://pl.grundfos.com


Zagadnienia dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 są już nie tylko modnym tematem
publikacji medialnych. Symptomy rewolucji 4.0 docierają do nas chociażby w po-
staci innowacji produktowych i technologicznych prezentowanych podczas targów 
branżowych, także tych o lokalnym charakterze. I choć świadomość polskich przed-
siębiorców dotycząca korzyści z wdrożenia technologii Industrial Internet of Things 
jest według ekspertów wciąż niska, a obecny etap rozwoju nazywany jest Przemy-
słem 3,2, ewentualnie 3,5, to jednak należy odnotować, że zainteresowanie tema-
tem rośnie, a na rynku polskim widać oznaki zmian, również tych systemowych.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii powstał projekt Platformy Prze-
mysłu Przyszłości, która w założeniu ma pełnić rolę integratora odpowiedzialnego 
za transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Głównym celem Platformy 
będzie stworzenie „usieciowanego ekosystemu biznesowego”, wykorzystującego 
wspólne zasoby, z czym wiąże się pobudzanie do współdziałania i współtworzenia, 
to zaś wymaga zapewnienia instrumentów stymulujących interakcje. Jednym z nich 
będą regionalne Centra Kompetencji, które mają prowadzić działania edukacyjne 
oraz tworzyć rozwiązania demonstracyjne. Ponadto, w porozumieniu z Politech-
nikami: Śląską, Poznańską i Warszawską, uruchomiony został pilotażowy projekt 
Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0, przygotowujący kadry dla Centrów Kompetencji 
i Platformy Przemysłu Przyszłości. Uczestnicy programu – doktoranci i pracownicy 
naukowi – odwiedzają firmy i przekazują im informacje na temat technologii IIoT, 
mają również je zachęcać do samooceny stopnia dojrzałości cyfrowej. Nabyte przez 
nich doświadczenia staną się bazą do przygotowania ogólnokrajowego programu 
kształtowania świadomości na temat budowania Przemysłu 4.0.

Jak zauważają autorzy projektu Platformy Przemysłu Przyszłości, potrzeba pod-
jęcia aktywnych działań ze strony państwa, mających na celu stworzenie przedsię-
biorstwom warunków do włączenia się w proces transformacji cyfrowej, jest bardzo 
pilna. Zasoby pracy w polskiej gospodarce szybko się bowiem kurczą, to zaś rodzi 
zagrożenie wzrostu płac przekraczającego wzrost wydajności przedsiębiorstw. „W tej 
sytuacji cyfryzacja, robotyzacja procesów przemysłowych jest nie tyle szansą, co 
koniecznością” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

Zapraszam do lektury najnowszego wydania naszego magazynu. Mam nadzieję, 
że jego zawartość dostarczy Państwu wskazówek w poszukiwaniu właściwej drogi 
do Przemysłu 4.0.

  

Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna
agnieszka.korzeniewska@utrzymanieruchu.pl

Kierunek: Przemysł 4.0
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6 badania rynku

INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

8 aktualności

20 konkurs

LIDERZY INŻYNIERII PONIŻEJ 
CZTERDZIESTKI
Redakcje magazynów Control Engineering 
Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu 
już po raz trzeci wybrały wyróżniających 
się na polskim rynku inżynierów, którzy nie 
ukończyli czterdziestego roku życia. 

26 temat numeru

PRODUKT ROKU 2017
Rozstrzygnięcie konkursu na Produkt Roku, 
organizowanego przez redakcję magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. 

38 raport

CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE
Umożliwiają monitorowanie pracy 
i wspomagają diagnostykę stanu maszyn, 
urządzeń i systemów.

46 mechanika

POWRÓT DO PODSTAW: GENERATORY 
VS. SILNIKI ELEKTRYCZNE
Generatory prądu i silniki elektryczne 
mają ze sobą wiele wspólnego.

48 utrzymanie ruchu

48  Sprężarki z napędem VSD. 8 kluczowych zalet
Zamiast modernizować sprężarki o stałej 
prędkości poprzez montowanie zewnętrz-
nego napędu VSD, można zainwestować 
w sprężarki z wbudowanym napędem 
o zmiennej prędkości.

52  Zarządzanie jakością powietrza w zakładzie
Ochrona przed pyłem i innymi cząstkami 
zanieczyszczającymi powietrze jest jednym 
z największych wyzwań, przed jakimi stają 
menedżerowie zakładów. 

57  Automatyczne fi ltry samoczyszczące
Ograniczona do minimum obsługa to niższe 
koszty eksploatacji. Dlatego w wielu zasto-
sowaniach w przemyśle fi ltry samoczysz-
czące budzą coraz większe zainteresowanie 
odbiorców.

63  Mierniki wibracji
Monitorowanie parametrów stanu ma-
szyny pozwala wcześnie zidentyfi kować 
zmiany, które wskazują na rozwijającą się 
usterkę.

68  Ile kosztują wycieki w systemach sprężonego 
powietrza?
Nieszczelności w układach sprężonego po-
wietrza powodują nie tylko straty energii, 
lecz także spadki ciśnienia w układzie, co 
skutkuje nieefektywną pracą urządzeń. 

72 diagnostyka

KONSEKWENCJE STOSOWANIA 
NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH CZ. 1
W przypadku maszyn krytycznych niezwy-
kle ważne jest stosowanie zamienników 
oryginalnych. W pierwszej części artykułu 
na przykładzie sprężarki z zespoloną 
przekładnią zostanie opisany problem 
spowodowany zastosowaniem przypadko-
wych uszczelnień.

78 bezpieczeństwo

LOTO  WSPARCIE BEZPIECZEŃSTWA 
SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
Programy prewencyjne minimalizujące 
ryzyko ponoszenia strat ludzkich i mate-
rialnych spowodowanych wypadkami przy 
pracy muszą koncentrować się na proble-
mach związanych z koniecznością dostępu 
do stref niebezpiecznych i przebywania 
w nich personelu obsługującego lub wtar-
gnięcia do nich osób niepowołanych.
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84 IT dla przemysłu

OPROGRAMOWANIE 
DO ARCHIWIZACJI DANYCH 
PROCESOWYCH
Tego typu programy to złożone produkty, 
przeznaczone do zapisywania i analizowa-
nia podstawowych danych procesowych. 
Odgrywają bardzo ważną rolę w skutecz-
nej analizie danych gromadzonych w za-
kładzie i podejmowaniu na ich podstawie 
właściwych decyzji.

89 zarządzanie

KONTROLA PRODUKCJI I KOSZTÓW 
 DROGA KU OPTYMALIZACJI

Jak efektywnie optymalizować produkcję? 
Z tym problemem stale borykają się 
fi rmy na całym świecie, niezależnie od 
branży. Optymalizowanie działań popra-
wia bowiem funkcjonowanie przedsię-
biorstwa, ponieważ pozwala na uzyskanie 
maksimum korzyści przy minimum 
nakładów.

93 produkty

96 felieton

W BRANŻY PRODUKCYJNEJ 
JEST MIEJSCE NA INDYWIDUALIZM

97 fabryka 4.0

97  Połączyć materialne z cyfrowym

100  Siemens ułatwia wejście w Industry 4.0

104  Mechanizmy redukcji ryzyka przy wdrażaniu 
rozwiązań Przemysłu 4.0

110  Inżynieria systemów kluczem do tworzenia 
innowacyjnych produktów w świecie 
Przemysłu 4.0

114  Jak rozpocząć wdrażanie Przemysłowego 
Internetu Rzeczy

118  Czy EtherCAT jest rozwiązaniem? IP zgodne 
ze standardami dla technologii komunikacji 
o małej mocy

124  Przemysłowy Internet Rzeczy optymalizuje 
chłodzenie wyparne

128  Rola czujników w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych

132  Systemy MES a Przemysł 4.0

134  Kluczowe technologie w służbie 
edge-intelligence

138  Uwolnić dane

141  Prześwietlamy fabrykę Tesli

e1e-wydanie

OBSŁUGA TECHNICZNA WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH

SPIS MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

Aspol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 45

ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122, 123

Beckhoff  Automa  on . . . . . . . . . . . . . . . II okładka 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dodatku Fabryka 4.0

Colt Interna  onal . . . . . . . . . . . . . . .  53, 126, 127

Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dumeta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ELMODIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102, 103

EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich . 91

ExxonMobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Fanuc Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III okładka

FBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37

Fuchs Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Grundfos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II okładka

Henkel Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hörmann Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

I&UR Konkurs Liderzy Inżynierii 
Poniżej Czterdziestki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

I&UR Konkurs Produkt Roku 2018 . . . . . . . . . . 30

I&UR Portale społecznościowe . . . . . . . . . . . . . 88

I&UR Prenumerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

I&UR Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ifm electronic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115, 117

igus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

INGERSOLL RAND   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Inter Cars Przemysł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25

ITM Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Kärcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Klüber Lubrica  on   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS . . . 11

MAINTECH – Technologia Utrzymania Ruchu . 62

Maintenance – 9. Międzynarodowe 
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania 
i Optymalizacji Produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

NOARK electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Op  belt Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PROMAG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rockwell Automa  on . . . . . . . . . . . . . . . .108, 109

Schaeffl  er Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . IV okładka

SEW Eurodrive Polska  . . . . . . . . . . . . . . .112, 113

Troax Safety Systems Poland  . . . . . . . . . . . . . . 17

VIMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Zrobotyzowany.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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Z tematem eksploatacji silników elektrycznych związanych jest wiele problema-
tycznych zagadnień, łącznie z tymi dotyczącymi smarowania oraz skokami na-
pięcia zasilającego. Z czasem zaczyna mieć znaczenie rów-
nież przegrzewanie. Wzrost temperatury silnika elektrycznego 
oznacza skrócenie jego trwałości. Następuje degradacja izolacji 
uzwojenia i zużycie łożysk wirnika. Istnieje wiele przyczyn prze-
grzewania się silników elektrycznych, lecz cztery z nich zasłu-
gują na szczególną uwagę. 

Technologia IIoT i aktywny monitoring stanu urządzeń 
zmieniają dane w realne decyzje 
Producenci mogą wykorzystać dane z sieci IIoT na niemal wszystkich etapach 
procesu produkcyjnego. Dane pokazujące sposób wykorzystania zasobów w za-
kładzie mogą pomóc w optymalizacji harmonogramów procesów produkcyjnych 
oraz umożliwić lepsze wykorzystanie potencjalnych obszarów do redukcji kosz-
tów lub dokonania ulepszeń w fabrykach. Wykorzystanie czujników do zbierania 
danych może także pomóc firmom w ocenie sprzętu po tym, 
jak opuści on zakład produkcyjny. Firmy mogą zapisywać i po-
równywać dane z urządzeń działających w różnych lokaliza-
cjach lub środowiskach pracy. Może to pomóc ujawnić niepra-
widłowości w funkcjonowaniu sprzętu, które w innym wypad-
ku pozostają niewykryte, aż do chwili wystąpienia awarii.

Zapraszamy do udziału w konkursie
Przypominamy o trwającym przyjmowaniu zgłoszeń do konkursu Fabryka Roku 
2018. Tytuł ten zostanie przyznany przedsiębiorstwom produkcyjnym, któ-
re dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań oraz doskonałej organi-
zacji działań w różnych obszarach działalności osiągają suk-
cesy na rynku. Gala wręczenia nagród w konkursie odbędzie 
się 5 grudnia w Hotelu Marriott w Warszawie. Wezmą w niej 
udział osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębior-
stwach działających w Polsce, a także przedstawiciele mediów, 
dostawcy i eksperci w dziedzinie technologii produkcji.

Cztery powody przegrzewania się silników elektrycznych

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 tematyczne 
dostarczają wiedzy na wybrane tematy zwią-
zane m.in. z automatyzacją procesów prze-
mysłowych, energią, bezpieczeństwem. Nasi 
prenumeratorzy otrzymują je w wersji druko-
wanej wraz z magazynem. 
Publikacje dostępne są też w wersji cyfrowej 
na stronie: www.utrzymanieruchu.pl

Raporty rynkowe 

Z roku na rok polski rynek utrzymania ruchu 
rozwija się w coraz szybszym tempie. Użyt-
kownicy stają się bardziej wymagający, a dys-
trybutorzy próbują sprostać ich wymaga-
niom. Nasze raporty to jedno z najlepszych 
źródeł informacji o aktualnych i przyszłych 
trendach. Wszystkie raporty drukowane 
w magazynie są dostępne na stronie interne-
towej www.utrzymanieruchu.pl w zakładce
„Czasopismo – Raporty”. Najnowsze to:
• Pompy odśrodkowe
• Systemy do zarządzania produkcją 
• Technologie filtracji cieczy
 

Szkolenia 

Zapraszamy do udziału w organizowanych 
przez nas szkoleniach. Najbliższe szkolenie – 
„Zarządzanie energią i redukcja konsumpcji” 
– odbędzie się 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

Laureaci konkursu
Produkt Roku 2017
Produkty i us ugi uhonorowane 
tytu em Produktu Roku 
w 17 kategoriach konkursowych

Raport
Czujniki bezprzewodowe

  Kontrola produkcji i kosztów 
– droga ku optymalizacji

  Zarz dzanie jako ci  powietrza 
w zak adzie
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Facebook
www.facebook.com/pages/Utrzymanie-Ruchu/329501523911301

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu
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www.noark-electric.pl

NOARK Z INNOWACJAMI
TRWAŁE I NIEZAWODNE WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE 
Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących wyłączniki 

kompaktowe obok zdolności zwarciowej jest czas wyłączenia w przypadku 

zadziałania wyzwalaczy bezzwłocznych. Seria Ex9M charakteryzuje się 

imponującym czasem wyłączenia zwarcia poniżej 0,002s! Wyłącznik ma 

opatentowane rozwiązanie, którym jest specjalnie wbudowane łożysko, 

dzięki któremu ograniczając siłę zamykającą, przyśpieszany jest ruch styków i 

ograniczana jest wielkość całki Joule’a i2t! Ten innowacyjny układ ślizgowy 

obniża     zużycie    produktu   i    zapewnia   większą   trwałość - na  5   lat    gwarancji    producenta.

NOWOCZESNY KOMPAKTOWY DESIGN

Wyłącznik Ex9M zdobył nagrodę „reddot”

w 2010 roku, która w świecie designu

przemysłowego wyraża najwyższą jakość

wykonania, podkreślając połączenie

innowacyjności           formy          obudowy      wyłącznika      z

jego funkcjonalnością we wzorowy sposób.

Krótki czas ma zasadnicze znaczenie w 

przypadku ograniczenia energii przeniesionej 

do obwodu w przypadku zwarcia. Wyłączniki 

dostępne są w seriach od M1 do M5 oraz 

prądach znamionowych od 25A do 800A. 

Wszystkie wyłączniki mają Ics=100%Icu, 

nawet dla maksymalnej wartości 150 kA!

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

http://www.noark-electric.pl
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P rzedstawiamy pięć najważniejszych 
wniosków z badania dotyczącego 
innowacyjności polskich przedsię-

biorstw, przeprowadzonego wśród czytel-
ników magazynu Inżynieria i Utrzyma-
nie Ruchu.

1 Na czele listy innowacje procesowe/
technologiczne i produktowe

W ostatnim roku w ponad 60% zakładów 
wprowadzone zostały innowacje proce-
sowe/technologiczne (np. zmiany w meto-
dach wytwarzania, w urządzeniach) oraz 
zmiany produktowe (polegające na udo-
skonaleniu wyrobu już wytwarzanego 
przez przedsiębiorstwo bądź na wprowa-
dzeniu nowego produktu).

2 Główne bariery
Za główne bariery kosztowe unie-

możliwiające wprowadzanie innowacji 
w zakładach zostały uznane: wysoki koszt 

innowacji (50%), utrudniony dostęp do 
zewnętrznych źródeł finansowania inno-
wacji (30%) oraz wysokie ryzyko zwią-
zane z wprowadzeniem innowacji (20%). 
Z kolei główną barierą związaną z bra-
kiem wiedzy jest brak wysoko wykwali-
fikowanych pracowników (75%), a naj-
ważniejszą barierą rynkową – zdominowa-
nie rynku przez konkurentów (50%). Jeśli 
chodzi o bariery regulacyjne, głównym 
czynnikiem stojącym na drodze do inno-
wacyjności zakładów są biurokracja i dłu-
gotrwałe procedury związane z implemen-
tacją innowacji (46%).

3 Technologie zapewniające konku-
rencyjność firmy

Zdaniem respondentów technologiami 
dającymi największą przewagę konku-
rencyjną są przede wszystkim: automa-
tyzacja z wykorzystaniem pojedynczych 
maszyn (55%), robotyzacja całościo-
wej linii produkcyjnej (45%) oraz strate-
gia zarządzania produkcją i podażą Just-

-in-Time (36%). W ciągu minionego roku 
w przedsiębiorstwach uczestników bada-
nia zostały wprowadzone m.in.: automa-
tyzacja z wykorzystaniem pojedynczych 
maszyn (55%), systemy ERP (36%), robo-
tyzacja całościowej linii produkcyjnej 
(27%) oraz metodyka Lean Manufactu-
ring (18%).

4 Poziom innowacyjności
W opinii respondentów poziom inno-

wacyjności ich przedsiębiorstw na tle 
innych zakładów działających w branży 
jest obecnie: przeciętny (38%), wyższy 
niż przeciętny (28%), wyróżniający się 
w branży (26%) lub niski (8%). Warto 
dodać, że w celu zwiększenia innowacyj-
ności w ok. 30% zakładów planowana 
jest w najbliższym czasie automatyzacja 
z wykorzystaniem pojedynczych maszyn. 

5 Wsparcie unijne
W celu zwiększenia innowacyjno-

ści firm korzystano w funduszy unijnych 
w zakładach 54% uczestników badania. 
W pozostałych przypadkach nie korzy-
stano z tego typu środków finansowych 
z takich powodów, jak: zbyt skompliko-
wane procedury (50%), niespełnianie 
warunków wymaganych w procesie apli-
kacji oraz brak odpowiednich środków 
finansowych na wkład własny (34%), 
a także brak wystarczających informacji 
na temat dostępnych funduszy (16%).

Innowacyjność polskich 
przedsiębiorstw

40% ankietowanych twierdzi, 
że główną barierą rynkową 

hamującą rozwój innowacyjności w przed-
siębiorstwie jest niepewność popytu na 
innowacyjne produkty.

18% respondentów przyznaje, że 
w najbliższym czasie plano-

wane jest w ich zakładzie zaimplementowa-
nie systemu ERP.

1 na 3 osoby uważa, że na dro-
dze do wprowadzania 

innowacji w zakładach stoją restrykcyjne 
prawo i regulacje związane z implementa-
cją innowacji.

Agata Abramczyk

Online

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

badania rynku

Rys. 1. Innowacje wprowadzone w ciągu ostatniego roku

 0 20 40 60 80 100

procesowe/technologiczne

produktowe
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marketingowe 18%

64%

62%

36%

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

Rys. 2. Główne czynniki hamujące innowacyjność

 0 20 40 60 80 100

bariery kosztowe

bariery związane z brakiem 
wiedzy niezbędnej przy 

wprowadzaniu innowacji
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46%

36%

12%
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http://www.utrzymanieruchu.pl/badaniarynku


DOSTĘPNY
W PODZIAŁCE:

8MDC
CTD 8M
PC 8M

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ CIEPLNA
Dzięki zastosowaniu odlewanego poliuretanu

zakres temperatury pracy wynosi od -30°C do +80°C.

BEZKONKURENCYJNA ODPORNOŚĆ UDAROWA
Dzięki kombinacji twardego poliuretanu oraz włókien węglowych,

odpornych na ciężkie warunki pracy.

OPTYMALNY KSZTAŁT ZĘBA
Dla prawidłowego zazębiania pasa w kole i równomiernego

rozkładu sił w kołach optibelt ZRS DC, CTD i PC.

http://www.optibelt.com
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AKTUALNOŚCI

Opracowana w Niemczech idea Industrie 
4.0 to odpowiedź na główne wyzwania, 
przed jakimi stoi dziś gospodarka wielu 
krajów, czyli wysokimi kosztami i bra-
kiem siły roboczej. Dziś już najwyższy 
czas na wykorzystanie wszystkich możli-
wości, jakie dają nam nowe modele biz-
nesowe. Ważne jest nie tylko implemen-
towanie takich technologii jak IoT (Inter-
net of Things) i IIoT (Industry Internet 
of Things), ale też integracja procesów, 
np. w chmurze obliczeniowej. Nowo-
czesne maszyny pozwalają produkować 
coraz szybciej i taniej, a nowym wyzwa-
niem stało się szybkie przezbrajanie linii 
produkcyjnych, i to nawet kilkukrotnie 
w ciągu dnia. Te tematy były poruszane 
w wielu dyskusjach podczas konferencji. 
O czym mówiono?

Sieci 5G 
Dr inż. Jacek Falkiewicz, dyrektor sprze-
daży w firmie Ericsson, przedstawił moż-
liwości techniczne i potencjał biznesowy, 

jakie daje nam wchodząca na rynek tech-
nologia 5G, zwłaszcza z perspektywy 
nowoczesnego przemysłu. Żeby z niego 
skorzystać, trzeba poznać jej podstawy 
i stawiane przed nią wymagania tech-
niczne oraz klasy aplikacji stymulujące 
jej rozwój. To nam pozwoli rozpoznać rolę 
5G oraz Internetu Rzeczy (IoT) w cyfro-
wej transformacji przemysłu. Dowiedzie-
liśmy się o aktualnym stanie prac przy 
jej wprowadzaniu w naszym kraju. Jak 
prognozuje Falkiewicz, Polska będzie lide-
rem w zakresie wdrażania 5G w UE, co 
z kolei będzie napędzało dalszy wzrost 
naszego PKB w społeczeństwie opartym 
na wiedzy.

Innowacja przez komunikację 
i analizę
O innowacji jako narzędziu w czwar-
tej rewolucji przemysłowej mówił Rado-
sław Cieślak, Executive Manager ds. Roz-
wiązań dla Przemysłu na Rynku Polskim 
w firmie Autodesk. Innowacyjność jest 

tylko narzędziem, które pomaga osiągnąć 
główny cel, jakim dla każdego przedsię-
biorstwa jest przynoszenie zysku i utrzy-
manie się na konkurencyjnym rynku. Sta-
rał się odpowiedzieć na pytanie, jakich 
narzędzi należy użyć, aby mieć pewność, 
że kolejna wersja produktu jest solidniej-
sza, tańsza i bardziej efektywna. Nowo-
czesne narzędzia dostarczane przez Auto-
desk zwiększają możliwości komunika-
cyjne globalnego Internetu.

Jak Przemysł 4.0 może zmienić rynek? 
Czy rozwiązania związane z tą koncep-
cją to coś więcej niż kolejna modna meto-
dologia? Mówił o tym w swoim wystą-
pieniu Witold Sugalski, dyrektor sek-
tora przemysłowego w PwC Polska, części 
jednej z największych światowych firm 
doradczych. Każdy z obszarów związa-
nych z Przemysłem 4.0 wymaga zmiany 
filozofii realizacji procesu, zastosowania 
nowych narzędzi analitycznych i predyk-

Wydawnictwo Trade Media International

 Perspektywy rozwoju Przemysłu 4.0
Już po raz trzeci przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej polskich 
zakładów przemysłowych spotkali się w Warszawie, by dyskutować o aspektach 
związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Konferencja i wystawa 
„Przemysł 4.0”, zorganizowane przez Wydawnictwo Trade Media International, 
odbyły się 10 kwietnia w Hotelu Mariott w Warszawie.

↖  dr inż. Jacek Falkiewicz, dyrektor sprzedaży 
w firmie Ericsson

↗  Radosław Cieślak, Executive Manager 
ds. Rozwiązań dla Przemysłu na Rynku 
Polskim w firmie Autodesk
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cyjnych, natomiast nie zawsze wiąże się 
ze zmianą parku maszynowego i warto 
przyjrzeć się temu bliżej.

Nowe modele biznesowe
Przedsiębiorstwo 4.0 musi dziś mieć zdi-
gitalizowane i zintegrowane procesy, pro-
dukty oraz model biznesowy. Muthuku-
mar Viswanathan, dyrektor ds. Automa-
tyki Przemysłowej i Sterowania Procesami 
w firmie doradczej Frost & Sullivan, 
w swojej prezentacji przedstawił wyniki 
badań i projektów z zakresu doradztwa, 
przeprowadzonych przez tego światowego 
lidera w badaniach nad technologiami 
przemysłowymi. Mówił m.in. o tym, jak 
rozpoznać nowe matryce wpływów mię-
dzygałęziowych i ich znaczenie w ewolu-
cji technologicznej w produkcji i produk-
tywności. Przemysłowy Internet Rzeczy to 
podróż w przyszłość produkcji.

Jak zarządzać projektem w erze cyfro-
wej? Kto może lepiej znać specyfikę 
nowoczesnego sposobu kierowania pro-
jektami, jeśli nie Hans Stromeyer, pre-
zes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Menedżerów Projektu (IAPM). Jak wia-
domo, zarządzanie projektami przecho-
dzi obecnie od klasycznych metod w kie-
runku bardziej elastycznych metodyk, co 
wymaga dostosowania w sposobie zarzą-
dzania organizacji. Trzeba m.in. umiejęt-

nie rozdysponować pracę oraz obowiązki 
pomiędzy menedżerów i zespoły robo-
cze. Obecnie sieć IAPM zrzesza 17 300 
certyfikowanych kierowników projektów 
w 110 krajach.

Cloud Computing
Dariusz Kudzia, Country Manager Poland 
w firmie Dassault Systèmes, przedstawił 
wykorzystanie chmury obliczeniowej jako 
kolejny etap w cyfrowej transformacji, a 
także korzyści płynące z rozwiązań z dzie-
dziny zarządzania cyklem życia produktu 
(PLM) w chmurze obliczeniowej. Do tych 
ostatnich zaliczamy np. szybki start, bez-
pieczeństwo, niższe koszty inwestycyjne, 
brak kosztów własnej infrastruktury 
i utrzymania aplikacji oraz gotowe rozwią-
zania „out of the box” – procesy, metody 
projektowania i organizacji procesu/pro-
jektu konstrukcyjnego. 

Blockchain i cybersecurity 
dla przemysłu
Na fali zainteresowania kryptowalu-
tami dużo mówi się obecnie o technolo-
gii blockchain, ale mało kto wie o tym, że 
można ją równie efektywnie wykorzystać 
w aspekcie cyberbezpieczeństwa prze-
mysłowego. Szerzej o tym zagadnieniu 

mówił w swoim wystąpieniu prof. Krzysz-
tof Piech, prezes Polskiego Akceleratora 
Technologii Blockchain, który odpowia-
dał m.in. na pytania o to, w jakich przy-
padkach warto ją zastosować w przemyśle 
i jakich zmian sprzętowych to wymaga.

Koncepcję i organizację Mazowiec-
kiego Centrum Przemysłu 4.0 oraz Cen-
trum Kompetencji Przemysłu 4.0, będą-
cego elementem Polskiej Platformy Prze-
mysłu Przyszłości, przedstawił dr inż. 
Przemysław Oborski z Politechniki War-
szawskiej. Jednym z wyzwań jest prze-
prowadzenie kompleksowych badań oraz 
określenie potrzeb, kierunków i rozwiązań 
Przemysłu 4.0 dla kluczowych branż pol-
skiej gospodarki.

Wraz z Andrzejem Soldatym, założy-
cielem i partnerem projektu „Inicjatywa 
dla Polskiego Przemysłu 4.0”, pozosta-
liśmy przy tematyce transformacji cyfro-
wej. Innowacje w technice i technologii, 
a zwłaszcza dynamiczny rozwój cyfryzacji, 
są bazą do następujących obecnie zmian 
paradygmatów wytwarzania. Tworzy się 
nowa rzeczywistość w przemyśle, któ-
rej motorem są również trendy społeczne 
i rynkowe. Istotne bariery stojące na dro-
dze wdrażania Przemysłu 4.0 wymagają 
do skutecznego przeprowadzenia transfor-
macji zarówno zaangażowania rynku, jak 
i interwencji państwa. W założeniu Plat-

↗  Dariusz Kudzia, Country Manager Poland 
w firmie Dassault Systèmes
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forma Przemysłu Przyszłości będzie speł-
niać to zadanie, integrując krajowe działa-
nia na rzecz transformacji przemysłu.

Druk 3D
Druk 3D to jedna z ikon nowoczesnych 
technologii, które coraz częściej spotyka-
my w zakładach produkcyjnych. Hubert 
Gleba, Account Manager w firmie Mate-
rialise, mówił o technologiach przyrosto-
wych, które można już dziś wykorzystać 
do wytwarzania narzędzi produkcyjnych, 
półproduktów i produktów finalnych.

Big Data i IIoT 
O tym, jak praktycznie wykorzystać zalety 
technologii Big Data w duchu Przemy-
słu 4.0, opowiedział Paweł Wideł, Gover-
ment Relations and Public Policy Director 
PL/CZ/SK w Opel Manufacturing Poland. 
Z kolei wartość danych IIoT dla organiza-
cji produkcyjnych zaprezentował Tomasz 
Kibil, Assiociate Partner w Centrum 
Doradczym EMEIA – lider strategii IoT/
IT/OT firmy doradczej EY. Jak wiadomo, 
współczesne zastosowania Internetu Rze-
czy w przemyśle ograniczają się w więk-
szości przypadków do zastosowań opty-
malizujących efektywność pojedynczych 
czynności w ramach procesów technolo-
gicznych lub logistycznych. Tymczasem 
wartość wnoszona przez IoT jest związana 

z możliwością stworzenia nowych modeli 
biznesowych i operacyjnych, bazujących 
na możliwościach oferowanych przez 
współczesne technologie cyfrowe.

Robotyka i Przemysł 4.0
Nikogo nie trzeba przekonywać, że roboty 
są kluczowym elementem Przemysłu 4.0. 

O ofercie firmy KUKA, lidera nowocze-
snych rozwiązań w dziedzinie robotyki, 
dowiedzieliśmy się z prelekcji Damiana 
Drąga, Sales Engineer w firmie KUKA. 
Przedstawił on m.in. rozwiązanie Robotic 
Natives i narzędzia Edge Computing.

Panel zwycięzców konkursu 
Fabryka Roku 2017
Tę część konferencji zakończył panel dys-
kusyjny pt. „Zwycięzcy konkursu Fabryka 
Roku 2017: W jaki sposób technologia 
przekształca nasze fabryki, aby odnieść 
sukces produkcyjny?”. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele zakładów, które 
zdobyły tytuły Fabryki Roku 2017: Prze-
mysław Brzeziewski – dyrektor zakładu 
Rockwell Automation, oraz Dariusz 
Downer – koordynator projektu Indu-
stry 4.0 w Fabryce Układów Hamulco-
wych Robert Bosch w Mirkowie k. Pozna-
nia. Debatę poprowadził Michał Parda, 
dyrektor ds. szkoleń z utrzymania ruchu 
w magazynie Inżynieria i Utrzymanie 
Ruchu. Wysłuchaliśmy dyskusji o tym, 
w jaki sposób ich przywództwo w zakre-
sie technologii umożliwiło skuteczne kon-
kurowanie na rynku polskim i świato-
wym.

↗ Produkty 3D firmy Materialise

↗ Robot firmy KUKAŹr
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Panele specjalistyczne
W dwóch równolegle odbywających się 
panelach, inżynierskim i dotyczącym 
sztucznej inteligencji, uczestnicy konfe-
rencji mogli dowiedzieć się m.in. o „robo-
tyzacji w agencji towarzyskiej” – mówił 
o tym Tomasz Król, dyrektor zarządzający 
w Instytucie Doskonalenia Produkcji. Pod 
tym dość zaskakującym tytułem wysłu-
chaliśmy wykładu o nowoczesnym zarzą-
dzaniu zgodnym z koncepcją Lean. 

W panelu inżynierskim uczestnicy 
mieli też możliwość wysłuchania prelek-

cji o zoptymalizowaniu pracy na manual-
nych stacjach roboczych w zdigitalizowa-
nym środowisku – Timo Bednarek, Busi-
ness Unit Manager w firmie ELABO, 
o portalu dla Przemysłu 4.0, czyli zopty-
malizowanym zarządzaniu utrzymaniem 
ruchu i zasobami za pomocą systemu Effi-
ciencyManager – Markus Mair, inżynier 
aplikacji w Klüber Lubrication. Kluczowe 
czynniki sukcesu transformacji w obliczu 
Przemysłu 4.0 przedstawił Maciej Bazyl, 
adiunkt na Wydziale Zarządzania Politech-
niki Warszawskiej.

Natomiast w panelu dotyczącym 
sztucznej inteligencji, a dokładniej „Indu-
strial Artificial Intelligence”, wysłuchali-
śmy prelekcji o wizji społeczeństwa, prze-
mysłu i infrastruktury w roku 2040, 
którą wygłosił dr Jarosław Tworóg z Kra-
jowej Izby Gospodarczej Elektroniki 
i Telekomunikacji.

Bartłomiej Michałowski, ekspert 
nowych technologii w Instytucie Sobie-
skiego, opowiedział o Internet of Things 
(IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce 
oraz o tym, jak wykorzystać tę rewolucję 
technologiczną w rozwoju Polski.

Subiektywny przegląd dotyczący 
potencjału sztucznej inteligencji w Prze-
myśle 4.0 przedstawił prof. Krzysztof 
Krawiec, wicedyrektor ds. nauki Instytutu 
Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Na zakończenie panelu, o praktycznym 
wykorzystaniu robotów planistycznych 
w erze Industry 4.0 mówili dr inż. Jacek 
Kozłowski, partner ASD Consulting, oraz 
Piotr Bielawski, dyrektor operacyjny Dru-
karni UDS.

Podsumowując, warto przyjrzeć się bli-
żej możliwościom, jakie otwiera przed 
producentami pełne cyfrowe odwzorowa-
nie produktów i procesów produkcyjnych. 
Według niektórych danych w Polsce tylko 
5% firm ma konkretne plany lub wdraża 
rozwiązania w ramach koncepcji Przemy-
słu 4.0, natomiast w Niemczech dotyczy 
to już 15–20% firm. Czekamy na kolejną 
edycję Konferencji Przemysł 4.0.

Bohdan Szafrański

↗  Markus Mair, inżynier aplikacji, 
Klüber Lubrication
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Tegoroczne igus Factory Tour poświęcone 
było głównie przewodom chainflex oraz 
systemom prowadników wraz z okablowa-
niem readychain. 

W pomarańczowy świat igusa wpro-
wadzili nas pracownicy kolońskiej fabryki 
– Reiner Rössel, Till Brinkmann, Kevin 
Knust oraz Marcin Andrearczyk, dzięki 
którym podczas licznych prezentacji 
i warsztatów, a także rozmów kuluaro-
wych, mogliśmy poznać historię, teraź-

igus Factory Tour

W ojczyźnie chainflexów
i readychainów
W ostatnim tygodniu kwietnia 
gościliśmy wraz z grupą dziennikarzy 
i klientów z Polski w zakładzie 
produkcyjnym firmy igus w Kolonii, 
gdzie mieliśmy rzadką okazję przyjrzeć 
się produkcji popularnych systemów 
prowadnikowych i łożysk ślizgowych, 
a także pracy laboratorium testowego 
oraz fabrycznej logistyce.

↙  Na uwagę zasłu-
guje już sam budy-
nek fabryki, którego 
ściany wykonane są 
w technologii modu-
łowej i mogą być 
konfigurowane na 
rozmaite sposoby. 
30-metrowe pylony, 
oprócz funkcji kon-
strukcyjnej (pod-
trzymanie stropu) 
mają także pewien 
wymiar ideolo-
giczny, symbolizują 
bowiem centralną 
pozycję klienta 
w hierarchii wartości 
firmy. W kolejnych 
latach igus planuje 
rozbudowę zakładu 
w Kolonii.

↗  Kluczową kompetencją igusa są tworzywa 
sztuczne (a zwłaszcza trybopolimery), nic 
więc dziwnego, że sercem fabryki w Kolo-
nii są baterie wtryskarek, a jej krwioobie-
giem – wewnętrzny system dystrybucji gra-
nulatu.

niejszość oraz przyszłość techniki pro-
wadzenia przewodów, a także zasady 
doboru prowadnika i przewodu do apli-
kacji, czy metody oceny ich żywotności, 
z użyciem choćby narzędzi online dostar-
czanych przez firmę igus. Wsparcie mery-
toryczne oraz doskonała organizacja 
wizyty w Kolonii to z kolei zasługa świet-
nego teamu igus Polska: Daniela Marca, 
Pauliny Skowron, Karola Lenkiewicza, 
Roberta Kolarczyka oraz Moniki Gawryś. 

Ukoronowaniem wydarzenia była 
wizyta na targach Hannover Messe, gdzie 
na trzech stoiskach igusa (o słusznej, jak 
na HM przystało, wielkości) zobaczyć 
można było wszystkie sztandarowe pro-
dukty igusa, w tym największy prowadnik 
kablowy na świecie. A i tak było to jedy-
nie lekkie dotknięcie palety produktów 
kolońskiego producenta, którego oferta 
katalogowa w samym tylko segmencie 
przewodów obejmuje 1354 pozycje…

Seweryn Ścibior
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Industry 4.0: smart plastics eliminują nieplanowane przestoje

Inteligentne produkty ostrzegają zawczasu i mogą być zintegrowane ze standardowymi 

systememami konserwacji predyktywnej. smart plastics pozwalają Twoim urządzeniom 

pracować ciągle a także obniżać koszty utrzymania ruchu. igus.pl/smart-echain

igus® Sp. z o. o.   Tel. 22 863 57 70   info@igus.pl   plastics for longer life®

smart plastics
Unikaj nieplanowanych przestojów

Odwiedź nas: Plastpol – Hala C Stoisko C1 | MACH-TOOL – Pawilon 5 Stoisko 97

plastics for longer life®

↙  Słynne laboratorium 
testowe igusa o łącz-
nej powierzchni 
2,5 tys. m2, w któ-
rym prawie 60 sta-
nowisk testowych 
przeprowadza 
nawet ponad 250 
testów jednocze-
śnie, w tym w usytu-
owanej na zewnątrz 
budynku komorze 
klimatycznej utrzy-
mującej tempera-
turę do –40°C. Plany 
igusa na 2018 r. 
obejmują przepro-
wadzenie ponad 
15 tys. testów.

↙  Stanowisko mon-
tażu readychainów 
w wersji premium, 
czyli kompletnych 
systemów prowad-
ników wraz z oka-
blowaniem, złą-
czami i elementami 
konstrukcyjnymi 
maszyny, wyko-
nanych według 
wytycznych klienta.
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Oczywiście warszawską imprezę trudno 
porównywać z podobnymi organizowa-
nymi za naszą zachodnią granicą, ale 
lepiej oddaje ona specyfikę polskiego 
rynku. Potencjał i znaczenie targów, 
pomimo ich lokalnego charakteru, doce-
niają też znaczące w naszym kraju firmy. 

Podczas tegorocznej edycji targów rów-
nież wyróżniała się oferta związana z ideą 
Przemysłu 4.0. Prezentowano urządzenia, 

stanowiska, oprogramowanie i usługi. 
Można było na ich przykładzie zaobser-
wować, jak znaczące jest wprowadzanie 
do różnych rozwiązań technologii Inter-
netu Rzeczy (IoT).

Prezentacje targowe
Co można było zobaczyć? Nawet cztery 
dni to mało, by zapoznać się ze wszyst-
kimi prezentowanymi nowościami i poroz-
mawiać z wystawcami. Spośród prezento-
wanych rozwiązań warto wymienić m.in. 
elektroniczne zabezpieczenie obwodów 
24 V DC maxGUARD firmy Weidmüller 
czy nowości w ofercie firmy Eldar, a mia-
nowicie produkty firmy TrioMotion, która 
specjalizuje się w produkcji zaawansowa-
nych systemów do sterowania ruchem 
(motion control) stosowanych w różnych 
dziedzinach automatyzacji, obejmujących 
sterowanie maszynami i robotami. Firma 
SEW Eurodrive poza techniką napędową 
pokazała modułowy system automatyki 
MOVI-C® – kompleksowe rozwiązanie do 

zadań automatyzacji, a także nową gene-
rację falowników z oprzyrządowaniem do 
automatyzacji produkcji zgodnie z ideą 
Przemysłu 4.0. Bosch Rexroth zaprezen-
tował ActiveCockpit, czyli interaktywną 
platformę komunikacji dla branż pro-
dukcyjnych, a Renishaw – serię enko-
derów VIONiC™. Firma Elesa+Ganter 
pokazała prowadnice teleskopowe ogól-
nego przeznaczenia serii GN 1400 – GN 
1440, a Guenther Polska – przemysłowe 
czujniki temperatury w wersji z lokal-
nym wyświetlaczem LCD. Przepływomie-
rze ultradźwiękowe można było obejrzeć 
m.in. na stoisku firmy JUPRO-TAIM – 
przepływomierz bezinwazyjny TransPort® 
PT900 firmy GE Oil & Gas przeznaczony 
do pomiaru przepływu większości cie-
czy oraz firmy „ZACH METALCHEM” – 
przepływomierz do małych przepływów, 
model ES-FLOW firmy Bronkhorst. Firma 
Bosch Rexroth promowała m.in. interak-
tywną platformę do komunikacji – Active 
Cockpit. To wirtualna tablica umożliwia-
jąca prowadzenie spotkań przy codzien-
nych odprawach związanych z produkcją 
seryjną. Firma Brady zaprezentowała dru-
karkę termotransferową połączoną z pneu-
matycznym aplikatorem etykiet i spe-
cjalną głowicą, która owija etykietę (robi 
flagę) na przewodzie. Dzięki temu pro-
ces oznaczania przebiega znacznie spraw-
niej i dokładniej. Firma Item pokazała 
układy liniowe ze sterowaniem i własnym 
oprogramowaniem. Firma B&R przedsta-
wiła kompletne rozwiązania do automaty-
zacji przemysłowej, w których wszystkie 
produkty bez problemów współpracują ze 
sobą, a także systemy wózkowe do trans-
portu materiałów o masie do 2 kg z pręd-
kością do 4 m/s, w tym system przeno-
szenia płynów z zabezpieczeniem przed 
ich wylaniem się z pojemników w trak-
cie transportu. Firma Turck zaprezento-
wała m.in. system RFID, moduły bezpie-
czeństwa oraz czujniki pomiaru wibracji. 
Przewody do bardzo małych przestrzeni 
montażowych, które nie powodują pod-
noszenia prowadnika, oraz system isense 
do monitorowania e-prowadników pro-

 PIAP

Coraz więcej rozwiązań IIoT na rynku, 
czyli XXIV edycja targów AUTOMATICON

AUTOMATICON to największe 
w Polsce, profesjonalne forum, 
na którym co roku spotykają się 
producenci, kompletatorzy i odbiorcy 
automatyki przemysłowej. Targi 
odbywały się w dniach 20–23 marca 
w halach wystawienniczych EXPO XXI 
w Warszawie. Tym razem wystawcy 
mieli do dyspozycji dwie hale. 
Jak podają organizatorzy, łącznie 
w imprezie wzięło udział ponad 300 
wystawców reprezentujących 660 firm.
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mowała firma igus. System isense mie-
rzy żywotność przewodów, sprawdza ich 
rezystancję i siłę rozciągającą działającą 
na przewód, co pozwala wcześniej przewi-
dzieć, kiedy zużyje się i będzie potrzebna 
jego wymiana. 

Coraz częściej linie produkcyjne 
wyposaża się w zaawansowane sys-
temy wizyjne. Firma Avicom zaprezento-
wała m.in. sorter optyczny, który dzięki 
analizie obrazu może usuwać błędne 
lub wadliwe elementy z linii produkcyj-
nej. W najbliższym czasie takie rozwią-
zanie firma zamierza wdrożyć w naszym 
kraju. Pokazano też kamerę, która przez 
analizę odbicia wiązki świetlnej umożli-
wia pomiar odległości do elementu. Choć 
dokładność nie jest duża (ok. 1 cm), to 
pomiar wykonywany jest bardzo szybko, 
co można wykorzystać w wielu rozwiąza-
niach logistycznych. Na stanowisku firmy 
zaprezentowano też rozwiązanie firmy 
Opto Engineering wykorzystujące techno-
logię TDI (Time Delay Integration), w któ-
rej stosuje się skanowanie światła z opóź-
nieniem – zwiększenie dokładności obrazu 
uzyskiwanego z sensora. W pokazanym 
rozwiązaniu zastosowano ją do uzyskiwa-
nia obrazów kolorowych. Takie rozwiąza-
nia mogą być wykorzystane w przemyśle 
np. do kontroli materiałów ciągłych.

Oczywiście w automatyce duże zna-
czenie mają nowoczesne napędy. Firma 
Kwapil & Co prezentowała ofertę silni-
ków maxon motor zarówno DC, jak i bez-
szczotkowych BLDC (BrushLess Direct-
Current) łącznie ze sterownikami i nie-
zbędną elektroniką. Silniki stosowane są 
m.in. w robotyce, medycynie, kamerach, 
teleskopach itp. Klient sam może dobrać 
na stronie internetowej firmy: silnik, prze-
kładnię, enkoder i zestaw – zostanie on 
wykonany w ciągu 11 dni. Na stoisku 
firmy pokazano też silnik bez wałka, skła-
dający się tylko ze stojana i rotora. 

Prowadzenie nowoczesnej i efektyw-
nej kosztowo produkcji nie jest możliwe 
bez wyspecjalizowanego oprogramowa-
nia. Firma ASKOM pokazała np. system 
Asix Energy – program do monitorowa-
nia dowolnych mediów energetycznych, 
takich jak: energia elektryczna, gaz, cie-
pło, sprężone powietrze, woda i ścieki.

Dla uczniów i studentów
Warszawskie targi pełnią również funk-
cję edukacyjną. Pierwszy dzień targów 

organizatorzy nazwali „Dniem edukacyj-
nym”, zapraszając do zwiedzania uczniów 
i studentów szkół technicznych z całego 
kraju. Mieli oni okazję bezpośrednio zapo-
znać się z nowymi osiągnięciami i tren-
dami w dziedzinie automatyki i robotyki. 
Z roku na rok rośnie zainteresowanie tar-
gami ze strony młodzieży akademickiej. 
Jak podali organizatorzy, w ciągu czterech 
dni targi odwiedziło kilkadziesiąt grup 
studenckich i uczniowskich. 

Imprezy towarzyszące
Wielu zwiedzających bierze też udział 
w towarzyszącym targom cyklu semina-
riów, wykładów i prezentacji. Firma ABB 
zaprezentowała np. analizę pracy robo-
tów, zdalny monitoring sprzętu i rozwią-
zywanie problemów z produkcją krótkich 
serii produktów. O narzędziach do opty-
malnego zarządzania produkcją w zakła-
dzie przemysłowym i funkcjonalności 
systemu automatyki zakładowej APROL 
mówił przedstawiciel firmy B&R Automa-
tyka Przemysłowa. Natomiast Siemens 
przygotował cały cykl prezentacji, m.in. 
na temat integracji sterowników z ukła-
dami automatyki budynkowej, realiza-
cji funkcji bezpieczeństwa, nowości w ste-
rownikach SIMATIC czy rozwiązań auto-
matyki dla systemów transportowych. 
Firma INVENTIA mówiła o Internecie 

Rzeczy (IIoT) wykorzystywanym w tele-
metrii do zastosowań profesjonalnych. 
Swoje prezentacje miały m.in. firmy: 
METTLER TOLEDO, MULTIPROJEKT 
Automatyka, SEM, TECH-SYSTEM 
Group i AMETEK CTS Europe.

Złote medale
Jak co roku, spośród zgłoszonych przez 
wystawców produktów niezależna komi-
sja wybrała pięć, przyznając im Złoty 
Medal AUTOMATICON 2018. Tym 
razem złote medale otrzymały firmy:

→ ABB – za robota współpracującego IRB 
14000 YUMI®, 

→ Bosch Rexroth – za ActiveCockpit – inter-
aktywną platformę komunikacji w zakła-
dzie produkcyjnym, 

→ Eaton Electric – za moduły 
„T-CONNECTOR” IP67 – komponenty 
systemu SmartWire-DT, 

→ FINDER Polska – za przekaźniki elektro-
magnetyczne w wykonaniu ATEX – seria 
39, seria 58, seria 66, 

→ SABUR – za autorski system zarządzania 
i monitorowania mediów.

Kolejna edycja targów AUTOMATICON 
odbędzie się w dniach 26–29 marca 
2019 r.

Bohdan Szafrański

MAJ/CZERWIEC 2018  

„Nasz system

Eliminuje
najmniejsze
iskry przed

powstaniem
dużych

szkód”

http://www.consultant.com.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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W ciągu następnych trzech lat w Combi-
lift ma powstać 200 nowych stanowisk 
pracy, głównie w nowej fabryce w Mona-
ghan, w tym dla wykwalifikowanych tech-
ników, inżynierów projektantów, specjali-
stów od logistyki i łańcucha dostaw oraz 
elektrotechniki, mechaniki i mechatroniki. 
Ponadto firma zatrudni ponad 750 osób 
przy produkcji wózków widłowych oraz 
innych wyrobów transportu bliskiego.

Nowa siedziba główna i zakład pro-
dukcyjny Combilift o powierzchni 46,5 
tys. m2 pozwoli firmie podwoić produk-
cję. Założona w 1998 r. irlandzka firma 
Combilift obecnie eksportuje 98% swoich 

wyrobów do 85 krajów za pośrednictwem 
silnej międzynarodowej sieci 250 dystry-
butorów.

Martin McVicar, dyrektor zarządzający 
w Combilift, powiedział, że ta inwestycja 
umożliwi firmie zrealizowanie jej ambit-
nych planów rozbudowy. – Zatrudnili-
śmy dodatkowych 230 osób od czasu, gdy 
w 2015 r. ujawniliśmy nasze plany doty-

czące tej nowej fabryki, a obecnie planu-
jemy rekrutację dodatkowych 200 w ciągu 
następnych trzech lat. Połączenie tej najno-
wocześniejszej fabryki z wykwalifikowaną 
siłą roboczą pozwoli nam podwoić produk-
cję w ciągu następnych pięciu lat.

Martin McVicar przypisuje rozrost 
firmy masowemu dostosowaniu się do 
potrzeb klienta. – Firma Combilift ustano-

Combilift

Otwarcie nowej fabryki w Monaghan w Irlandii
Producent wózków widłowych i do-
stawca rozwiązań transportu bliskiego,
firma Combilift, zamierza zwiększyć 
zatrudnienie. Taką zapowiedź podał 
premier Irlandii Leo Varadkar podczas 
otwarcia nowej siedziby głównej 
i zakładu produkcyjnego Combilift, 
zbudowanych za kwotę 50 mln euro.

Aż 63% respondentów twierdzi, że 
sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć 
problemy współczesnych społeczeństw 
– takie dane płyną z badania PwC 
„Boot.Me: A revolutionary partnership” 
z 2017 r. Z drugiej strony aż 46% pyta-
nych obawia się, że algorytmy SI odbiorą 
ludziom ich posady. Tymczasem prace 
nad sztuczną inteligencją dążą do rozsze-
rzenia ludzkich kompetencji i odciążenia 
człowieka od czasochłonnych, manual-
nych czynności.

Jednym z głównych problemów wyni-
kających z powszechnej cyfryzacji jest 
ilość generowanych danych oraz ich 
wykorzystanie. Tymczasem Big Data sta-
nowi duży potencjał w sektorze przemy-
słu. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteli-
gencji dynamiczny wzrost liczby danych 
może posłużyć do optymalizacji procesów. 
Możliwe będzie m.in. skrócenie cykli roz-
wojowych produktów, zapobieganie ich 
wadom technicznym, a także zwiększenie 
bezpieczeństwa dzięki automatyzacji. 

Drogą do osiągnięcia inteligencji tech-
nologicznej jest tzw. uczenie maszynowe 
(machine learning). Chodzi tu o metody, 
które pozwalają zdobywać wiedzę na 
podstawie doświadczenia zawartego 
w danych. Nową wiedzę maszyny mogą 
następnie wykorzystać do wykrywania 
anomalii i stanów awaryjnych pracują-
cych urządzeń. 

– Zapisane dane historyczne służą do 
stworzenia samouczącego się modelu mate-
matycznego, który przewiduje zachowa-
nie danego urządzenia. Analizując różnice 
między rzeczywistym zachowaniem urzą-
dzenia a naszymi przewidywaniami co do 
zachowania urządzenia, jesteśmy w sta-
nie z wyprzedzeniem przewidzieć wystą-
pienie awarii. Wdrożyliśmy taki algorytm 
w Elektrowni Rybnik dla młyna węglo-

Transition Technologies

Sztuczna inteligencja – rewolucja dla fabryk i elektrowni
Wysoka moc obliczeniowa, umiejętność logicznego wykorzystania informacji 
i zdolność uczenia się. Twórcy technologii od lat inspirują się ludzkim 
organizmem, którego zdolności są wspierane przez właściwości maszyn. 
Jak wykorzystać potencjał tej technologii w zakresie funkcjonowania 
przedsiębiorstw?
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wiła wzorzec dla masowej produkcji inno-
wacyjnych wyrobów dostosowanych do 
klienta. Jest to nowa granica zarówno dla 
klienta, jak i producenta. Coraz większa 
liczba klientów oczekuje produktów, które 
będą zaspokajały ich potrzeby. 

Od 1998 r. firma Combilift produ-
kuje wyroby dopasowane do wymagań 
jej klientów. – Ta elastyczność w naszym 
nowym zakładzie oznacza, że firma Com-
bilift może kontynuować dostosowywa-
nie się do każdego wymagania klienta. Ta 
nowa fabryka umożliwia nam podwojenie 
produkcji i skoncentrowanie się na potrze-
bach naszych klientów i dystrybutorów. 
Staliśmy się czymś więcej niż producentem 
wózków widłowych, a obecnie przekształ-
camy sektor transportu i logistyki dzięki 
naszym innowacyjnym, oszczędzającym 
przestrzeń produktom – powiedział Mar-
tin McVicar.

Rozwój firmy 
Firmę Combilift założyli w 1998 r. Mar-
tin McVicar i Robert Moffett. Jest to 
firma prywatna, w pełni kapitalizo-
wana. W 1998 r. opracowała ona pierw-
szy na świecie wielokierunkowy wózek 
widłowy z napędem spalinowym na 
wszystkie koła. W ciągu pierwszych pię-

ciu lat działalności Combilift wyprodu-
kował 18 takich wózków, z których 17 
zostało wyeksportowanych. Firma w ciągu 
ostatnich pięciu lat zwiększyła produkcję 
ponad 2-krotnie i obecnie jej 40 tys. wóz-
ków pracuje w ponad 85 krajach. 

Nowa fabryka Combilift 
w liczbach
Fabryka została zbudowana na działce 
o powierzchni 40,47 ha, co oznacza, że 
jest tam wystarczająca przestrzeń do roz-
budowy. Jest ona jednym z największych 
zakładów produkcyjnych w Irlandii.

Realizując najnowocześniejsze procesy 
produkcyjne i koncentrując się na eko-
rozwoju, nowy zakład umożliwi firmie 
Combilift podwojenie produkcji na jednej 
zmianie roboczej, na wszystkich liniach 
produkcyjnych. Z czterech ruchomych 
linii montażowych o długości 90 m co 15 
minut zjeżdża gotowy wózek widłowy.

30% przestrzeni dachowej fabryki jest 
pokrytej świetlikami, co pozwala perso-
nelowi pracować przy naturalnym świe-

tle dziennym bez pomocy lamp. Oświetle-
nie sztuczne jest realizowane za pomocą 
1100 opraw LED z indywidualnymi czuj-
nikami. Zasilanie fabryki odbywa się za 
pomocą paneli solarnych o mocy 185 kW 
oraz elektrociepłowni na biomasę o mocy 
1 MW, w której paliwem jest drewno 
z recyklingu. Ciepło wykorzystywane 
jest do ogrzewania komór lakierniczych 
i hali montażowej. Fabryka ma też zbior-
nik wody deszczowej o pojemności 110 
tys. litrów. Woda ta jest używana w całym 
zakładzie.

Ponad 50 ciężarówek gotowych wyro-
bów co tydzień opuszcza fabrykę. Są one 
wysyłane do 85 krajów. Ponadto z Mona-
ghan do sieci dystrybutorów na całym 
świecie wysyłane są części zamienne. 

Nowa siedziba główna i zakład pro-
dukcyjny otrzymały certyfikaty między-
narodowe, takie jak: zarządzania jakością 
ISO 9001, zarządzania środowiskowego 
ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy OHSAS 18001. 

Michael Majchrzak
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wego – jednego z najbardziej awaryjnych 
elementów systemu energetycznego. Ope-
rator pracujący w elektrowni nie ma moż-
liwości wnikliwej obserwacji pracy wszyst-
kich urządzeń (młyny, palniki, klapy, 
wtryski itp.) ze względu na ich liczebność. 
W momencie wykrycia przez system pro-
wadzącego do awarii stanu pracy urzą-
dzenia operator jest o tym informowany 
i może podjąć działania zaradcze. Ograni-
cza to niepotrzebne przestoje – powiedział 
Konrad Wojdan, dyrektor działu R&D 
z firmy Transition Technologies.

Choć nowa technologia wciąż budzi 
obawy, w sztucznej inteligencji należy 
upatrywać potencjału, a nie zagrożenia 
– ludzki umysł ma być jedynie wspoma-
gany przez niezawodne maszyny. Ten duet 
może znacząco odmienić oblicze funkcjo-
nowania całej gospodarki i wpłynąć na 
stopień innowacyjności kraju. 

www.tt.com.pl/pl
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AKTUALNOŚCI

Obecnie dużo się mówi o największych 
wyzwaniach, jakie stoją przed ludźmi 
w kontekście rozwijającej się koncepcji 
Przemysłu 4.0. Znajdujemy się u progu 
technologicznej rewolucji, która gruntow-
nie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pra-
cujemy i współistniejemy. W swojej skali, 
zakresie i kompleksowości ta transforma-
cja będzie czymś, czego ludzkość dotych-
czas nie doświadczyła. 

Jak w Polsce rozwijamy inżynierów
Z badania zrealizowanego przez Akade-
mię ASTOR w 20161r. wynika, że prawie 
połowa (45%) polskich firm produkcyj-
nych szkoli inżynierów, a co trzecia (32%) 
posiada programy rozwoju zawodowego. 
Ponadto większość kursów i warszta-
tów jest finansowana przez firmy – tylko 
w 15% przypadków pracownik ponosi 
koszty z własnych środków. To właśnie 
chęć ciągłego rozwoju oraz zdobywania 
doświadczeń, a także ambitne wyzwa-
nia i różnorodne projekty były najczęściej 

wskazywanymi przez inżynierów moty-
watorami w codziennej pracy. Świadczy 
to o ich stosunkowo wysokim poziomie 
motywacji wewnętrznej i zaangażowaniu 
w zadania zawodowe.

Wśród głównych barier w rozwoju 
inżynierów pracujących w firmach o pro-
filu technicznym pojawiają się niewystar-
czające kompetencje menedżerskie kadry 
zarządzającej. Ukierunkowanie na osiąga-
nie wyników sprzedażowych powoduje, 
że nauka w pracy jest postrzegana jako 
strata czasu. Relatywnie rzadko dostrzega 
się potrzebę rozwoju tzw. kompetencji 
miękkich, takich jak umiejętność budowa-
nia relacji czy pracy zespołowej. 

ASTOR i Nowe Motywacje 
w odpowiedzi na wyzwania 
Przemysłu 4.0
Rozwój przemysłu stawia przed inżynie-
rami zupełnie nowe wyzwania. Umie-
jętności techniczne w świetle dokonu-
jących się przemian nie są już jedynym 

kryterium efektywnej pracy kadry inży-
nierskiej. Z drugiej strony inżynierowie 
wyraźnie wskazują na potrzebę rozwoju 
i podejmowanie nowych wyzwań. Coraz 
silniej wyrażana jest potrzeba komplek-
sowego nabywania kompetencji zarówno 
w obszarach technicznych, jak i psycho-
społecznych. W ślad za nią firmy ASTOR 
i Nowe Motywacje nawiązały współpracę, 
by razem skutecznie wspierać firmy pro-
dukcyjne w rozwoju swoich inżynierów.

Przemysł 4.0 jest zbiorczym określe-
niem dla innowacji technicznych i kon-
cepcji organizacji łańcucha wartości, 
zmieniających rewolucyjnie produkcję 
przemysłową. Choć intuicyjnie kojarzy się 
z pracą maszyn i nowoczesnymi technolo-
giami, warto też pamiętać o bardzo waż-
nej roli, jaką pełnią w nim ludzie. To inży-
nierowie odpowiadają za wdrożenie rewo-
lucji przemysłowej w fabrykach.

Jak szkolić inżynierów
Zdaniem specjalistów w programach roz-
wojowych dla inżynierów powinno się 
uwzględniać fakt, że mechaniczne, powta-
rzalne czynności będą coraz częściej 
wykonywane przez maszyny lub roboty. 
Zwracają oni również uwagę na poja-
wianie się nowych obszarów technolo-
gicznych, które generują nowe wyzwa-
nia. Chodzi tu m.in. o: integrację syste-
mów cyberfizycznych, zaawansowane 
systemy zarządzania produkcją, zaawan-
sowaną robotyzację, złożone systemy ana-
lizy danych produkcyjnych czy aplikację 
algorytmów sztucznej inteligencji w prze-
strzeni produkcyjnej. Te okoliczności 
rodzą konieczność kształcenia twórczych 
zdolności pracowników.

Inżynier 4.0 musi przetwarzać i anali-
zować duże ilości danych z wielu źródeł. 
Wymaga to oceny ich wagi, wiarygodności 
i ostatecznie wysnuwania trafnych wnio-
sków. Pomocna jest w tej sytuacji umie-
jętność docierania do tych informacji, 
również z zastosowaniem mediów elek-
tronicznych oraz narzędzi BigData. Ale 

ASTOR

Program Rozwoju Kompetencji Inżyniera 4.0

Jak pokazują badania firmy ASTOR, skala transformacji stawia przed 
inżynierami nowe wyzwania, wśród których najważniejsza jest umiejętność 
wielopłaszczyznowej współpracy. Z myślą o tych potrzebach ASTOR i Nowe 
Motywacje stworzyły program rozwoju dla inżynierów.

 1 „Rozwój kompetencji inżyniera”, Badanie Akademii ASTOR, 2016.
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lista kompetencji wymaganych od współczesnego inżyniera jest 
dużo obszerniejsza.

– Poza oczywistym obszarem konkretnej wiedzy, która musi 
być na bieżąco aktualizowana, bardzo ważne jest kształtowa-
nie umiejętności miękkich, związanych m.in. z pracą zespołową, 
sposobem realizacji projektów i rozwiązywaniem problemów. 
Połączenie tych dwóch aspektów kształtuje kompetencje specjali-
sty, który będzie umiał pracować w nowoczesnej fabryce, pamię-
tając, że jej największą wartością są ludzie. Tego inżynier uczy 
się w organizacji, również za sprawą dostępnych programów roz-
woju, i to właśnie pozwala mu stać się Inżynierem 4.0 – powie-
dział Jarosław Gracel, automatyk i robotyk, dyrektor ds. Prze-
mysłu 4.0 oraz współautor koncepcji „Inżynier 4.0”.

Niezwykle ważną rolę odgrywa otwartość – współcześni 
eksperci nie mogą ograniczać się do swojej wąskiej specjaliza-
cji. Muszą mieć zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z innych 
dziedzin, a także być otwarci na zmiany, zarówno w swoim 
obszarze specjalizacji, jak i w zespole, w którym pracują. Na 
znaczeniu zyskują też umiejętności komunikowania się, również 
międzykulturowego i przy użyciu narzędzi wirtualnych. Cechy 
osobowości w dużej mierze określają różnicę między inżynie-
rem 3.0 a inżynierem 4.0. Ten ostatni jest szybki w działaniu, 
otwarty na zmiany i elastycznie na nie reaguje.

Dlaczego program rozwoju, a nie standardowe 
szkolenia
Rozwój to najważniejszy motywator dla inżynierów. Fakt, że 
firma oferuje program rozwoju, stanowi wyraźny sygnał, że 
zależy jej na wykwalifikowanych specjalistach i chce dbać 
o swoich pracowników. 

– W odróżnieniu od tradycyjnych szkoleń program umożliwia 
systemowe, strategiczne podejście do rozwoju kadry inżynier-
skiej. To pozwala dostosować go do aktualnej sytuacji i potrzeb 
firmy oraz zintegrować z bieżącymi zadaniami. Dzięki temu 
czas poświęcony na szkolenie inżynierów jest wykorzystywany 
efektywnie, a sam proces szkoleniowy staje się bardziej sku-
teczny, bo osadzony w kontekście sytuacyjnym codziennych pro-
blemów i wyzwań inżyniera w jego środowisku pracy. Można go 
porównać z dedykowanym programem studiów podyplomowych 
lub MBA, z których nabywana wiedza i umiejętności inżynierów 
są od razu wdrażane w organizacji – powiedział Paweł Schmidt, 
dyrektor programowy zarządzania projektami w firmie Nowe 
Motywacje. 

Programy rozwoju stanowią istotne źródło przewagi kon-
kurencyjnej. Przede wszystkim towarzyszy im wzrost efektyw-
ności operacyjnej oraz efektywności inwestycji technicznych, 
które są szczególnie ważne z perspektywy kadry zarządzającej. 
Ożywiają także aktywność w obszarze R&D, przyczyniając się 
do zwiększenia innowacyjności organizacji. Ponadto wpływają 
na podniesienie atrakcyjności firmy jako pracodawcy, a tym 
samym stają się magnesem przyciągającym nowych pracowni-
ków. 

www.astor.com.pl/industry4/
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WW tym roku jury konkursowe, w skład 
którego weszły redakcje magazynów 
Control Engineering Polska oraz Inżynie-
ria i Utrzymanie Ruchu, postanowiło uho-
norować sześcioro młodych inżynierów 
oraz przyznać dwa wyróżnienia. Nagrody 
w postaci gogli VR Samsung Gear oraz 
voucherów na udział w pakiecie szko-
leń i konferencji, o łącznej wartości bli-
sko 10 tys. złotych każdy, z rąk Michaela 
Majchrzaka, prezesa wydawnictwa TMI 
i wydawcy magazynów CE Polska oraz 
I&UR odebrali:

1.  Jakub ZRĘDA, Wamtechnik
2.  Andrzej JUNKIERT, Volkswagen Poznań
3.  Marek KANTOWSKI, Verashape
4.  Paweł WOJCIECHOWSKI, Reichle & 

De-Massari Produkcja

5.  Grzegorz WALCZUK, Robert Bosch
6.  Małgorzata URBAŃSKA, NetWorkS!
7.  Katarzyna ŻAK, Eltek Poland (wyróżnienie)
8.  Marek NITSCHE, Stegu (wyróżnienie)

– Zawsze uważałem, że młodzi inżyniero-
wie mają ogromny wpływ na przyszłość 
zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 
konkurencyjność polskich firm – powie-
dział Michael Majchrzak. – Stąd zrodził 
się pomysł na organizację tego konkursu: 
aby promować polskich inżynierów oraz 
odkrywać ich osiągnięcia i talenty lider-
skie. Obecna, trzecia już edycja konkursu 
„Liderzy inżynierii<40” zgromadziła dwa 
razy więcej zgłoszeń niż w zeszłym roku, 
przy czym wszystkie aplikacje były wyróż-
niające się. Jestem zaszczycony, mogąc 

uhonorować najlepsze z nich tytułem 
„Lidera inżynierii 2017 roku poniżej czter-
dziestki”.

O konkursie
Konkurs „Liderzy inżynierii < 40” jest 
organizowany w USA od 2010 r., nato-
miast w Polsce jego pierwsza edycja 
odbyła się w 2015 r. Kwalifikacja do 
konkursu odbywa się na podstawie zgło-
szeń ankietowych, a następnie kandydaci 
i kandydatki są oceniani w sześciu kry-
teriach obejmujących kompetencje inży-
nierskie, wpływ na wyniki finansowe lub 
poziom innowacyjności swojej firmy oraz 
zakres odpowiedzialności w stosunku do 
wieku, ale także opinie współpracowni-
ków, zaangażowanie w działalność spo-
łeczną i wolontariacką oraz swoje zainte-
resowania i hobby.

Znamy laureatów trzeciej odsłony polskiej edycji konkursu „Engineering Leaders under 40”, którego 
celem jest wyróżnienie specjalistów z branży produkcyjnej, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia, 
a już przyczynili się do sukcesu swojego zakładu lub branży, w której pracują. Uroczystość wręczenia 
nagród w konkursie odbyła się 22 lutego w warszawskim hotelu Marriott. Organizatorem konkursu 
jest Wydawnictwo Trade Media International, natomiast Partnerem Głównym – firma ASTOR. 
Partnerami tegorocznej edycji były firmy Halibut oraz Bank Danych o Inżynierach (BDI).

Partner

Trzecia edycja konkursu rozstrzygnięta

←  Na zdjęciu (od lewej): Marek Nitsche – osoba 
wyróżniona w konkursie, Jakub Zręda – lau-
reat konkursu, Renata Poreda – ASTOR, 
Andrzej Junkiert i Grzegorz Walczuk – lau-
reaci, Michael Majchrzak – wydawca maga-
zynów Control Engineering Polska oraz 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, Marek Kan-
towski – laureat konkursu, Jarosław Grabar-
czyk – Halibut, Małgorzata Urbańska – lau-
reatka konkursu, Seweryn Ścibior – redaktor 
naczelny Control Engineering Polska, Paweł 
Wojciechowski – laureat konkursu.
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Andrzej Junkiert (l. 38)
 starszy specjalista techniki połączeń śrubo-

wych, Volkswagen Poznań

 mechatronik, absolwent Politechniki Poznań-

skiej (Budowa Maszyn i Zarządzanie)

Doświadczenie jako automatyk nabyte 
w przemyśle spożywczym, a także specjaliza-
cja w zakresie techniki połączeń śrubowych 
pozwoliły mu na stworzenie unikatowego projektu stanowiska szko-
leniowego z zakresu połączeń. Zdobyte umiejętności wykorzystał 
następnie w fazie budowy i rozruchu nowej fabryki modelu Volks-
wagen Crafter we Wrześni, gdzie odpowiedzialny był m.in. za uru-
chomienie laboratorium kalibracji, stworzenie planów kalibracyjnych 
oraz przygotowanie programu wdrożeniowego dla nowych pracow-
ników. Obecnie kończy projekt z zakresu Big Data dotyczący bezpie-
czeństwa użytkowania wyposażenia dodatkowego modelu Volkswa-
gen Caddy. 

Marek Kantowski (l. 35)
 R&D Lead Engineer, VERASHAPE (Rzeszów)

 absolwent Politechniki Rzeszowskiej (Wydział 

Zarządzania i Inżynierii Produkcji)

Jeden z głównych konstruktorów drukarek 
3D VSHAPER, kierujący pracami działu R&D. 
Twórca patentu PL.227645 na „Grzejną plat-
formę wydruku z niezależnie sterowanymi 
sekcjami grzejnymi”, wykorzystywaną jako platforma robocza w dru-
karkach 3D pracujących w systemie osadzania topionego materiału. 
Współautor innowacyjnej w skali świata 5-osiowej drukarki przyro-
stowej, tworzonej przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, zaprezentowanej po raz pierwszy podczas targów Formnext 
2017 we Frankfurcie. Współtwórca drukarki 3D przeznaczonej do 
zastosowań medycznych VSHAPER MED, którą po raz pierwszy zapre-
zentowano podczas targów Hannover Messe 2017. Stworzoną przez 
jego zespół drukarkę 3D VSHAPER PRO nagrodzono Złotym Meda-
lem MTP 2017, Build 3D Printing Awards oraz tytułem Produktu Roku 
2017 w kategorii „Druk 3D, wytwarzanie addytywne”, przyznawanym 
przez magazyn Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Ogromny fan dronów 
latających UAV i FPV, które projektował i konstruował już w 2010 r. 
Wielką jego pasją są również pojazdy elektryczne i wszystko, co 
z nimi związane. Po godzinach tworzy prototypy pojazdów elektrycz-
nych, zarażając swoich synów pasją twórczego poznawania świata.

Marek Nitsche (l. 36)
 główny automatyk, Stegu

 absolwent Politechniki Opolskiej (Wydział Elek-

trotechniki, Automatyki i Informatyki)

Po ukończeniu studiów magisterskich 
w 2007 r. podjął pracę w Zespole Szkół Elek-
trycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu 
w charakterze nauczyciela przedmiotów 
zawodowych. Rok później ukończył kurs przygotowania pedagogicz-
nego, a następnie zdobył uprawnienia egzaminatora CKE w zawodzie 
technik mechatronik. Równocześnie rozpoczął studia doktoranckie 
na Politechnice Opolskiej, gdzie w latach 2007–2011 prowadził zaję-
cia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

W 2011 r. rozpoczął pracę w przemyśle na stanowisku zastępcy 
kierownika działu utrzymania zakładu ds. energetycznych w firmie 
Famet w Opolu. Od 2014 r. zatrudniony w firmie Stegu, gdzie odpo-
wiada m.in. za prewencyjne i reakcyjne utrzymanie ruchu, optymali-
zację procesów produkcyjnych, opracowanie strategii rozwoju tech-
nologii produkcji.

W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automa-
tyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w zakresie identyfikacji i ste-
rowania procesem spalania biomasy w kotłach małych mocy w celu 
poprawy parametrów emisyjnych. Obecnie kontynuuje prace nad 
modelowaniem procesów spalania, obniżaniem kosztów sprzętu 
w pętli sprzężenia zwrotnego oraz implementacją przemysłową regu-
latorów predykcyjnych w kotłach opalanych peletem.

Małgorzata Urbańska (l. 36)
 kierownik działu nadzoru sieci, NetWorkS! 

(Warszawa)

 absolwentka Politechniki Warszawskiej 

(Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) 

oraz studiów podyplomowych na Uniwersyte-

cie Warszawskim (Wydział Zarządzania), Aka-

demii im. L. Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej 

Handlowej

Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w czasie studenckich praktyk 
w takich firmach telekomunikacyjnych, jak Telekomunikacja Polska, 
Polkomtel, Centrum Badawczo-Rozwojowe TP (obecnie Orange Labs) 
i PTK Centertel (operator sieci Orange).

Od 2011 r. pracuje jako kierownik działu nadzoru sieci 
w NetWorkS!, gdzie odpowiada za nadzór domeny RAN ogólnopol-
skich sieci komórkowych operatorów Orange Polska i T-Mobile Pol-
ska. W swojej pracy najbardziej ceni kontakt z ludźmi oraz możli-
wość modelowania procesów, optymalizację i automatyzację działań 
w obszarze utrzymania sieci, a także tworzenie nowych narzędzi, od 
etapu koncepcji aż do wdrożenia.

Jednym z jej sukcesów w tym obszarze jest opracowanie i wdroże-
nie narzędzia CERBER, służącego do zarządzania ruchem osobowym 
i procesem realizacji prac planowych na infrastrukturze telekomuni-
kacyjnej zarządzanej w NetWorkS! Obecnie narzędzie to jest wyko-
rzystywane przez największych polskich operatorów sieci komórko-
wych, dostawców sprzętu oraz kilkadziesiąt firm współpracujących. 
W 2017 r. w narzędziu przeprocesowano ponad 100 tys. zgłoszeń. 
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Paweł Wojciechowski (l. 30)
 dyrektor operacyjny, Reichle & De-Massari 

Produkcja (Warszawa)

 absolwent Politechniki Lubelskiej (Wydział 

Mechaniczny i Inżynierii Produkcji), studiów 

podyplomowych oraz MBA

Ścieżkę zawodową rozpoczął od pracy w fir-
mie Normal-Met (BONIONI) jako techno-
log produkcji, gdzie nadzorował i usprawniał procesy produkcyjne 
spęczania na zimno. W szybkim czasie dzięki udanym ulepszeniom, 
wdrażaniu metodyki Lean oraz świetnym wynikom pracy awanso-
wał na stanowisko kierownika produkcji. W 2016 r. związał się z firmą 
Reichle & De-Massari (RDM), czołowym producentem osprzętu tele-
komunikacyjnego i okablowania strukturalnego na świecie, gdzie 
z powodzeniem zarządzał działem produkcji oraz koordynowaniem 
działań związanych z Lean Manufacturing. W lutym 2017 r. otrzymał 
awans na stanowisko dyrektora operacyjnego pełniącego nadzór nad 
całym oddziałem Produkcji w Polsce. W swojej karierze zawodowej 
zdobył bogate doświadczenie z zakresu zarządzania produkcją. Do 
swoich największych osiągnięć może zaliczyć liczne restrukturyzacje 
działów produkcji, zwiększanie produktywności, m.in. przez wdraża-
nie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, czy też efektywną imple-
mentację metodyki i wielu narzędzi Lean Manufacturing w firmach 
produkcyjnych. Prywatnie mąż i ojciec, fascynuje się żeglarstwem 
i eksperymentami kulinarnymi.

Grzegorz Walczuk (l. 38)
 inżynier utrzymania ruchu, Robert Bosch 

(Mirków k. Wrocławia)

 absolwent Politechniki Wrocławskiej (Wydział 

Elektroniki, kierunek Elektronika i Telekomunika-

cja o specjalności Aparatura Elektroniczna)

W 2004 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera za 
wykonanie i obronę makiety dydaktycznej 
przetwornika cyfrowo-analogowego sterowanej mikrokontrolerem. 
Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, w klasie Techni-
kum Elektryczne o specjalności Energoelektronika. W 1999 r. uzyskał 
tytuł technika elektryka za wykonanie montażu i podłączenia elektro-
nicznych woltomierzy i amperomierzy tablicowych w szkolnym labo-
ratorium pomiarowym. Od 2013 r. pełni funkcję inżyniera utrzyma-
nia ruchu w firmie Robert Bosch w Mirkowie k. Wrocławia. W latach 
2011–2013 pełnił funkcję kierownika zespołu działu utrzymania 
ruchu w firmie Robert Bosch w Mirkowie. Wielokrotnie uczestni-
czył w projektach budowy linii montażowych w kraju i za granicą, 
zarówno jako wykonawca, jak i doradca oraz nadzór. Zaangażowany 
w projekty wewnętrzne usprawniające linie produkcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa, jakości oraz poprawy technicznej.

Katarzyna Żak (l. 26)
 inżynier procesu, Eltek Poland (Bielsko-Biała)

 absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek 

Mechanika i Budowa Maszyn)

Tytuł inżyniera uzyskała w 2014 r. Jej pierw-
szym pracodawcą była firma Valeo z Czecho-
wic-Dziedzic, gdzie pracowała na stanowisku asystentki działu metod. 
W 2015 r. została inżynierem procesu w Eltek Poland. W międzycza-
sie ukończyła studia magisterskie o specjalizacji Komputerowe Wspo-
maganie Projektowania.

W pracy zawodowej zajmuje się m.in. modyfikacją maszyn (od 
specyfikacji i wyceny po realizację), głównie pod kątem wdrażania 
nowych produktów na linię produkcyjną, usuwania problemów jako-
ściowych, mechanicznych lub poprawy warunków pracy. Posiada 
również przeszkolenie i doświadczenie w zakresie programowania 
i obsługi robotów pracujących w macierzystym zakładzie (ABB, Kawa-
saki, Yaskawa, Epson). Swoją wiedzę przekazuje mechanikom, lide-
rom i operatorom. Na co dzień współpracuje z działem utrzymania 
ruchu i uczestniczy w usuwaniu awarii. Jak sama mówi, są takie dni, 
w których częściej ma w ręku narzędzia niż mysz od komputera.

W wolnym czasie, gdy nie spotyka się ze znajomymi, wybiera się 
na dłuższe przejażdżki swoim samochodem (Subaru Impreza) lub 
motocyklem (KTM SX 85). Obie maszyny serwisuje w miarę możliwo-
ści sama, czasem z pomocą narzeczonego, z którym dzieli i wspólnie 
realizuje pasję motoryzacyjną.

Jakub Zręda (l. 33)
 kierownik działu badań i rozwoju, Wamtechnik 

(Warszawa/Piaseczno)

 absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział 

Inżynierii Produkcji)

Karierę rozpoczął jako konstruktor technolog 
w branży stalowej (TEXAM), gdzie wdrażał 
technologie cięcia plazmowego w produkcji 
wyposażenia sal treningowych. Następnie zajął się rozwojem nowych 
technologii, prowadząc działalność w obszarze bezzałogowych stat-
ków powietrznych (DigiFly), już w 2008 r. oferując pierwsze produkty 
do monitorowania z powietrza.

Od 2010 r. zatrudniony jest w firmie Wamtechnik, w której od 
2014 r. kieruje działem badań i rozwoju, gdzie odpowiada za rozwój 
polskiej myśli technicznej w obszarze elektromobilności i urządzeń 
zasilanych akumulatorowo. W efekcie jego działań spółka uzyskała 
liczne kontrakty na projektowanie i produkcję zaawansowanych sys-
temów zasilania.

Jego największym osiągnięciem zawodowym jest opracowanie 
pakietu Li-ion do pierwszego na świecie motocykla terenowego – 
Freeride E – produkowanego przez największego producenta moto-
cykli w Europie, firmę KTM. 
Obecnie realizuje kolejne projekty systemów zasilania do lekkich 
pojazdów elektrycznych, rowerów i motocykli, rozpowszechniając 
polską myśl techniczną na rynku LEV, m.in. w ramach projektu Hori-
zon 2020 „Range of Electric Solutions for L-cathegory vehicles”.
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FIRMA PREZENTUJE

Wirtualny magazyn
Sposób na optymalizacj  kosztów 
magazynu technicznego
Zgodnie z ide  Przemys u 4.0 nowoczesne i oryginalne rozwi zania IT coraz szerzej wkraczaj  w kolejne 
obszary przemys u. Czym jednak mo na zast pi  tradycyjny magazyn techniczny dla dzia u utrzymania 
ruchu? Wyzwanie rzucone przez rzeczywisto  zosta o podj te przez firm  Inter Cars, 
a odpowiedzi  jest Wirtualny Magazyn ShareStock.

Sk d ten pomys ?
„Czy powinienem zamówi  te cz ci na zapas 
na magazyn?” – To pytanie od zawsze jest 
jednym z najcz ciej pojawiaj cych si  w pra-
cy szefa utrzymania ruchu w zak adzie pro-
dukcyjnym. Pomimo rozwoju wielu teo-
rii, praktyk i metod optymalizacji procesów 
produkcyjnych wci  najwa niejsz  kwe-
sti  dla zarz dzaj cych magazynem technicz-
nym pozostaje uzyskanie kompromisu mi dzy 
dost pno ci  cz ci a kosztami obs ugi maga-
zynu. Z jednej strony lista niezb dnych cz ci 
zamiennych ma zawsze tendencj  do wyd u-
ania si  w niesko czono . Ksi gowi nato-

miast potrafi  skutecznie studzi  zap dy dzia-
ów utrzymania ruchu do gromadzenia zbyt 

du ej ilo ci cz ci. Teoretycznie idealne roz-
wi zanie tego problemu opiera si  na para-
doksie: mie  jak najwi cej (dost pnych cz ci 
od zaraz), jednocze nie maj c jak najmniej 
(zaksi gowanych towarów w posiadaniu fir-
my). Tutaj po raz pierwszy pojawia si  kon-
cepcja wirtualnego magazynu – w my l zasa-
dy „wiem, e mam, ale nie obci a to mojego 
bud etu”. To jednak nie wszystko. Wyobra -
my sobie sytuacj , e w pewnym zak adzie 
produkcyjnym zdarzy si  awaria. Cz ci nie-
zb dne do naprawy s  co prawda dost p-
ne u znajomego dostawcy, ale czas realizacji 
zamówienia wydaje si  nam zbyt d ugi. Pozo-
staje czeka ? A mo e by aby szansa znale  
potrzebne cz ci gdzie  indziej? Skala nasze-
go rynku sprawia, e z czysto matematyczne-
go rachunku prawdopodobie stwa wynika, 
i  istnieje realna szansa, e jaki  inny zak ad 
produkcyjny jest w posiadaniu potrzeb-
nych nam cz ci. Ma o tego – ca kiem mo li-
we, e z ch ci  by si  tych cz ci pozby , bo 
ju  zbyt d ugo le  one w magazynie tech-
nicznym. Równie dobrze mo e by  to nasz 
s siad, zak ad na drugim ko cu kraju lub nie-
zbyt lubiana konkurencja. Tylko jak znale  

sposób, aby skojarzy  ze sob  tych dwóch 
potencjalnych kontrahentów? Firma Inter 
Cars spróbowa a podj  si  tego zadania, 
tworz c swój Wirtualny Magazyn ShareStock.

Jak to dzia a?
Pe na nazwa tego narz dzia to „interneto-
wa platforma udost pniania stanów maga-
zynowych”, co w pe ni oddaje to, czym jest 

ShareStock. Ka dy u ytkownik platformy 
mo e dzieli  si  informacj  o tym, co ma 
aktualnie na sprzeda , jednocze nie zysku-
j c dost p do informacji o cz ciach udost p-
nionych przez innych u ytkowników. Zadanie 
zwi zane ze stworzeniem tego narz dzia by o 
jednocze nie proste i trudne. Proste, ponie-
wa  sama idea nie jest skomplikowana: nale-
y „tylko” stworzy  jak najwi ksz  baz  cz -
ci dla przemys u. Trudno  zwi zana jest ze 

skal  tego przedsi wzi cia. Bazuj c na swoim 
do wiadczeniu oraz znajomo ci rynku, Inter 
Cars postanowi  stworzy  tego typu baz  cz -
ci. Do wspólnego wielkiego „worka” trafi y 

produkty z oferty Inter Cars Przemys , stany 

Przyk ad wyników wyszukiwania produktu
na platformie Wirtualny Magazyn 
ShareStock.
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magazynowe producentów cz ci i innych 
firm handlowych, ale przede wszystkim cz -
ci pochodz ce od klientów Inter Cars, od 

zak adów produkcyjnych. Wszystko odbywa 
si  wirtualnie – fabryka chc ca podzieli  si  
informacj  o zgromadzonych cz ciach, któ-
rych chcia aby si  pozby , przekazuje t  infor-
macj  do Wirtualnego Magazynu ShareStock. 
Oprócz oczywistych danych, takich jak ozna-
czenie cz ci, producent czy opis technicz-
ny, istotne jest, aby w a ciciel cz ci zade-
klarowa  jej stan technicznych. Dopuszczalne 
jest udost pnianie nie tylko cz ci fabrycz-
nie nowych, ale tak e u ywanych, regenero-
wanych b d  uszkodzonych. Zadeklarowany 
stan cz ci jest wi cy w tym sensie, e sta-
je si  punktem wyj cia do rozwi zania ewen-
tualnych problemów, je li produkt nie spe nia 
oczekiwa  kupuj cego. Jest to tym bardziej 
istotne, e mówimy o cz ciach le cych cz -
sto wiele lat w magazynach. Fakt ten ma tak-
e decyduj cy wp yw na podej cie do kwestii 

cen. Wirtualny Magazyn ShareStock umo -
liwia m.in. negocjowanie cen – jest to jedna 
z cech odró niaj cych go od zwyk ego skle-
pu internetowego. Ju  sama wycena cz ci 
lub urz dze  pochodz cych z przepastnych 
g bin magazynów jest cz sto problematycz-
na, dlatego ceny towarów widoczne w Sha-
reStock powinny by  raczej traktowane jako 
punkt wyj cia do negocjacji. Bywa e real-
na warto  towaru ustalona w efekcie takich 
negocjacji znacz co odbiega od pocz tko-
wej sugerowanej ceny, która by a oderwana 
od rzeczywisto ci – poniewa  by a cen  zaku-
pu sprzed paru lat, zaci gni t  automatycz-
nie z systemu magazynowego zak adu, który 
t  cz  udost pni . 

Inn  istotn  cech  platformy ShareStock 
jest to, e cz ci w Wirtualnym Magazynie 
s  udost pniane anonimowo. Firma Inter 
Cars jest po rednikiem wszystkich transak-
cji (skupuje towar od sprzedaj cych i ofe-
ruje go kupuj cym), co z punktu widzenia 
zak adu produkcyjnego upraszcza formalno-
ci (tylko jeden kontrahent) i gwarantuje bez-

piecze stwo transakcji. G ówny cel to pobu-
dzenie zamkni tego do tej pory segmentu 
rynku – rynku cz ci zamro onych w maga-
zynach technicznych zak adów produkcyj-
nych. Wed ug bada  rynku przeprowadzo-
nych przez Inter Cars rednio ok. 25% wszyst-
kich cz ci zgromadzonych w magazynach 
technicznych fabryk to cz ci o bardzo niskim 
b d  zerowym poziomie rotacji – czyli takie, 
których najch tniej chciano by si  pozby . 
Tymczasem, dzi ki mo liwo ci udost pnie-
nia ich w ShareStock, cz ci te dostaj  ponie-
k d drugie ycie, a transakcje zwi zane z ich 

obrotem generuj  korzy ci dla wszystkich: 
sprzedaj cy pozbywa si  zb dnej cz ci zale-
gaj cej w magazynie, natomiast kupuj cy 
otrzymuje co  bardzo potrzebnego w atrak-
cyjnej cenie. W pierwszym roku dzia alno-
ci platformy mia o miejsce kilka spektakular-

nych transakcji. W ród nich pojawia  si  tryb 
ratowania sytuacji podczas awarii w zak a-
dzie, jak równie  zakupy wynikaj ce z szu-
kania okazji i oszcz dno ci. Rekordowa (jak 
do tej pory) transakcja opiewa a na ponad 
600 tys. z  i dotyczy a do  nietypowych pro-
duktów, a mianowicie przek adni stosowa-
nych m.in. w pojazdach szynowych. 

W miar  wzrostu liczby u ytkowników plat-
formy ShareStock mo na zauwa y , e na 
platformie tworz  si  wewn trzne rynki zby-
tu pomi dzy firmami z wybranej bran y, 
zw aszcza w przypadku wyst powania du ej 
ilo ci cz ci specyficznych dla danej bran y. 
Aktualnie, po ponad roku dzia alno ci, mo -
na wyszczególni  kilka takich obszarów. Jed-
nym z nich mog  by  elementy techniki linio-
wej – opieraj c si  na danych z Wirtualnego 
Magazynu, mo na stwierdzi , e jest to grupa 
produktowa charakterystyczna dla przemy-
s u motoryzacyjnego, maszynowego i elek-
tronicznego. W ród zak adów reprezentu-
j cych bran  spo ywcz  dominuj  cz ci 
mechaniczne, ze szczególnym uwzgl dnie-
niem przeniesienia nap du. Przemys  mine-
ralny, szklarski czy produkcja materia ów 
budowlanych – to z kolei g ównie elementy 
hydrauliki przemys owej (pompy, zawory, roz-
dzielacze, si owniki). Warto wspomnie  tak e 
o automatyce przemys owej – jest to grupa 
produktowa popularna niezale nie od bran-
y. Podsumowuj c – baza produktów zgro-

madzonych obecnie (maj 2018) w Wirtual-
nym Magazynie ShareStock to ponad 100 tys. 
indeksów o cznej warto ci ponad 100 

mln z . Spo ród u ytkowników, których licz-
ba przekroczy a wiosn  tego roku 200, domi-
nuj  zak ady produkcyjne ze wspomnianej 
ju  bran y motoryzacyjnej (ok. 25%). Liczn  
reprezentacj  ma tak e przemys  meblarski 
i drzewny, przemys  spo ywczy (w tym g ów-
nie mi sny i cukierniczy), przemys  ci ki oraz 
producenci tworzyw i opakowa . Dost p do 
ShareStock jest udzielany tak e firmom han-
dlowym oraz serwisowym. 

Zadanie, którego podj a si  firma Inter Cars 
Przemys , nale y do ambitnych. Idea zosta a 
doceniona przez coraz liczniejsze grono u yt-
kowników, a tak e przez specjalistów z bran-
y, czego wyrazem jest nagroda „Produkt 

Roku 2017” w ostatnim plebiscycie magazy-
nu „In ynieria i Utrzymanie Ruchu” (katego-
ria „Us ugi dla Przemys u”). Obecnie projekt 
znajduje si  w fazie ugruntowywania swej 
pozycji na rynku, co nie oznacza, e Wirtual-
ny Magazyn ShareStock jest gotowym i sko -
czonym produktem. Tempo rozwoju rynku 
aplikacji internetowych i narz dzi IT sprawia, 
e Inter Cars Przemys  ju  teraz przygotowuje 

zupe nie now  ods on  platformy. W dalszej 
perspektywie, gdyby okaza o si , e pomys  
Wirtualnego Magazynu na sta e przyj  si  na 
rynku, mo na bez w tpliwo ci oczekiwa , e 
b dzie to mia o wp yw na ca y rynek cz ci 
zamiennych dla przemys u.

Pawe  Boleszczuk
Inter Cars S.A. dzia  Przemys
tel. 669 900 851
pboleszc@intercars.eu

Magazyny techniczne dzia ów utrzymania ruchu to cz sto prawdziwe „kopalnie skarbów”.

Inter Cars 02 art spons press.indd   3 2018-05-19   13:32:40
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PRODUKT ROKU 2017
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach

BHP
System Skyguard 

Riwal Poland

•
Chemia techniczna/Środki smarne 

LOCTITE PC 7350 
– zaawansowana technologia 

napraw powierzchni gumowych 
Henkel Polska

•
Diagnostyka, monitorowanie i regulacja 

Miernik smarowania 
SDT LUBExpert

Introl

•
Druk 3D, wytwarzanie addytywne 

Drukarka VSHAPER PRO 
VSHAPER

Elementy instalacji elektrycznych 
i energetycznych 

Green09 Compact 
ILSS

•
Elementy instalacji pneumatycznych, 

hydraulicznych oraz c.o. 
Osuszacz membranowy 

DRYPOINT® M eco control 
BEKO TECHNOLOGIES

•
Elementy instalacji smarowych 

i olejowych 
FAH-150 – inteligentny wózek 

do filtrowania oleju 
Serwis Techniczny MIS Polska

•
Narzędzia i wyposażenie warsztatu 

utrzymania ruchu 
LOCTITE HY 4070 – błyskawiczny 

uniwersalny klej serwisowy 
Henkel Polska

•
Oprogramowanie dla działu utrzymania 

ruchu i produkcji 
TTPSC – PLD

(Plant Layout Design) 
Transition Technologies PSC

•
Podzespoły i drobne elementy 

mechaniczne 
Koła łańcuchowe
Tsubakimoto Europe

Przemysł 4.0 
Platforma GE Predix 

VIX Automation

•
Urządzenia do transportu 

Wózki do kompletacji STILL 
z serii OPX 
STILL Polska

•
Urządzenia i maszyny z napędem 
elektrycznym, silniki elektryczne 

Bezszczotkowy silnik DC 1935.BRC 
FAULHABER Polska

•
Urządzenia mechaniczne 

GIROMATIC 
DUMETA

•
Usługi dla przemysłu 

ShareStock 
Inter Cars Przemysł

•
Wyposażenie hal magazynowych 

H-Lock 
Hussar Solutions

•
Wyposażenie IT dla działu utrzymania 

ruchu i produkcji
Rodzina komputerów BM3300 

firmy ASEM
Sabur

201720172017



MAJ/CZERWIEC 2018 27

Konkurs Produkt Roku jest organizowany przez redakcję maga-
zynu Inżynieria i UtrzymanieInżynieria i Utrzymanie Ruchu Ruchu od 2005 r. W bieżącym roku 
wzięło w nim udział ponad 180 produktów zgłoszonych przez 
prawie 100 firm. Ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem 
dyplomów, odbyło się 10 kwietnia w Warszawie podczas Konfe-
rencji Przemysł 4.0. 

W plebiscycie mogły wziąć udział produkty krajowe i zagra-
niczne, które zostały wprowadzone na rynek polski w 2017 r. 
Były one oceniane według kryteriów: innowacyjności, przydatno-
ści w praktyce, łatwości użycia oraz potencjalnych zysków ekono-
micznych i pozaekonomicznych związanych z zastosowaniem 
produktu.

Tytuł Produktu Roku 2017 został przyznany w 17 kategoriach, 
wśród których w tym roku znalazła się nowa: „Przemysł 4.0”. 
O zwycięstwie w danej kategorii decydowały oceny jury konkur-
sowego w składzie: dr inż. Arkadiusz Gola, dr inż. Krzysztof 
Tyszczuk oraz inż. Michał Parda, a także głosy Czytelników maga-
zynu Inżynieria i Utrzymanie RuchuInżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz użytkowników serwisu 
www.utrzymanieruchu.pl. Zwycięzców uhonorowano certyfika-
tami „Produkt Roku 2017”.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom. Zapraszamy 
również do udziału w kolejnej edycji plebiscytu. Szczegóły znajdą 
Państwo w następnych numerach naszego magazynu oraz na stro-
nie internetowej: pr.utrzymanieruchu.pl.

RedakcjaRedakcja

XIII edycja konkursu zakończona

•

•
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    Produkt Roku 2017 – uroczysta gala.  
– wydawca magazynu Inży   

Sabur 
Wojciech Znojek, wiceprezes zarządu 

oraz dyrektor generalny

Tsubakimoto Europe
Alexandre Barboukov, Area Sales Representative

VSHAPER
Tomasz Szymański, prezes zarządu

Inter Cars Przemysł
Tomasz Kuter,

dyrektor działu Przemysł

DUMETA
Magdalena Cymerys, 

Sales & Marketing Manager

FAULHABER Polska
Krzysztof Pietrzak, Area Sales Manager

Henkel Polska Beata Preis-Badoń, 
Country Manager Poland/Baltics/
/Ukraine  Adhesive Technologies, 

General Industry

Riwal Poland 
Bożena Woźnicka, 

dyrektor finansowy/prokurent

Hussar Solutions 
Bartosz Szymborski, 

kierownik zakładu produkcyjnego
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  Certyfikaty wręcza Michael Majchrzak
 nieria i Utrzymanie Ruchu
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Serwis Techniczny MIS Polska
Rafał Matuszewski, kierownik oddziału

Introl
Wojciech Mutwicki, wiceprezes zarządu

ILSS 
Przemysław Grudziński, 

właściciel/założyciel firmy

Transition Technologies PSC 
Artur Sadzik, 

kierownik ds. projektów strategicznych

VIX Automation
Mariusz Benna, prezes zarządu

BEKO TECHNOLOGIES
Szymon Sadowski, dyrektor ds. administracji 

i wsparcia sprzedaży RS

STILL Polska 
Jarosław Grzeszkiewicz, 

Regional Key Account Advisor
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System zapewnia lepszą 
ochronę operatorom, nie ogra-
niczając przestrzeni robo-
czej platformy ani widoczno-
ści poza nią. Dostępny jest dla 
wszystkich podestów telesko-
powych i przegubowych JLG.

W momencie aktywacji czujnika tymczasowo cofa ona lub 
anuluje w czasie krótszym niż 1 sekunda większość funkcji 
maszyny, które były aktywne podczas jej wyłączania. System 
sterowania automatycznie uzyskuje dostęp do funkcji wyko-
rzystywanych przez operatora w czasie aktywności urządze-
nia i, z wyjątkiem niektórych, może na krótką chwilę odwró-
cić ich kolejność.

Zalety: czujnik może zostać uaktywniony pod wpływem naci-
sku pod szerokim zakresem kątów i zapewnia dodatkowe 
zabezpieczenie bez ograniczania przestrzeni roboczej podno-
śnika wysięgnikowego • z uwagi na brak ruchomych części nie 
ma potrzeby planowej ani nieplanowej konserwacji • funkcja 
odłączania przy silnym nacisku • możliwość resetowania przy-
ciskiem ciągłości pracy lub e-wyłącznikiem.

Riwal Poland
System Skyguard

BHP

Jest to urządzenie wykorzystujące ultra-
dźwięki w diagnostyce maszyn i urządzeń. 
Jest miernikiem specjalistycznym, przezna-
czonym dla serwisów smarowniczych i spe-
cjalistów zajmujących się smarowaniem.

LUBExpert stanowi kompletne roz-
wiązanie ultradźwiękowe do zarzą-
dzania programem akustycznego smaro-
wania. W trybie przeglądu miernik wykonuje 
pomiar, informuje o ilości i konieczności dodania następnej 
porcji smaru, analizuje dane pomiarowe i informuje o zakoń-
czeniu smarowania. Zarejestrowane dane można analizo-
wać w oprogramowaniu Ultranalisys Suite (UAS). Oprogra-
mowanie miernika pozwala na zdefiniowanie rodzaju stoso-
wanego smaru i kontroli ilości dodanej podczas smarowania. 
Cztery wskaźniki stanu połączone z funkcjami alarmu w pro-
sty sposób informują użytkownika o stanie łożyska i ostrzegają 
o przekroczeniu stanów alarmowych.

Introl
Miernik smarowania SDT 
LUBExpert

Diagnostyka, monitorowanie i regulacja

Jest to środek do napraw taśm 
przenośnikowych i innych ele-
mentów gumowych. Dzięki 
szybkiemu utwardzaniu i wła-
ściwościom samopoziomują-
cym nadaje się do napraw na 
miejscu. Wyróżnia się wysoką 
adhezją, odpornością na ście-
ranie i jest równie trwały i ela-
styczny jak guma, co umożliwia szybkie i pełne odtworzenie 
niezawodności i wydajności urządzeń przenośnikowych. 

Korzyści z zastosowania Loctite PC 7350 to:
• skrócenie kosztownych przestojów,
• brak konieczności przechowywania wielu części zapasowych,
• redukcja kosztów dzięki naprawom na miejscu w zakładzie,
• dłuższa żywotność po naprawie,
• zapobieganie przedwczesnemu zużyciu złączy pasów.

Henkel Polska
LOCTITE PC 7350 – zaawan-
sowana technologia napraw 
powierzchni gumowych

Chemia techniczna/Środki smarne

Zgłoś swój produkt na stronie
www.utrzymanieruchu.pl

Weź udział w konkursie magazynu 

„Inżynieria & Utrzymanie Ruchu”

KONKURS

Dowiedz się więcej

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Produkt jest lampą modułową, 
co pozwala na dobranie, w zależ-
ności od potrzeby, odpowiedniej 
konfiguracji. Istnieje możliwość 
zmiany soczewek, diody, zasilacza czy 
sposobu mocowania. Dzięki temu produkt stał 
się multiplatformowym rozwiązaniem dla wielu obsza-
rów, od bardzo wysokich hal magazynowych (6–30 m), przez 
obiekty sportowe, studia fotograficzne i plany filmowe, na 
halach produkcyjnych kończąc.

Zastosowanie Green09 Compact pozwala na znaczne zmniej-
szenie poboru energii elektrycznej, bo nawet o 50%, dzięki 
czemu lampa umożliwia generowanie oszczędności, co daje 
zwrot z inwestycji w okresie nawet poniżej 2 lat. Dostarcza 
wysokiej jakości światło i znacznie poprawia warunki pracy. 
Brak kosztów związanych z konserwacją i serwisem opraw eli-
minuje problem związany z regularnym przepalaniem się źró-
deł światła zastosowanych w starej technologii.

ILSS
Green09 Compact

Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych

FAH-150 oferuje możliwość boczni-
kowej filtracji olejów przekładnio-
wych, hydraulicznych i turbinowych. 
Wyposażony jest w inteligentny sys-
tem pompujący z regulowaną wydaj-
nością w zależności od lepkości filtro-
wanego medium, a także w system 
informujący o konieczności wymiany 
wkładu filtracyjnego. Wózek ma 
zwartą budowę ułatwiającą dostęp 
urządzenia do trudnych, niewielkich przestrzeni maszyno-
wych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością absorpcji 
zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu filtrów firmy PALL. Moż-
liwy jest pobór próbki oleju w trakcie pracy urządzenia przed 
i za filtrem. Zastosowanie wanny ociekowej w obrębie poten-
cjalnych punktów przeciekowych pozwala na wychwycenie 
ewentualnych wycieków.

Serwis Techniczny MIS Polska
FAH-150 – inteligentny wózek 
do filtrowania oleju

Elementy instalacji smarowych i olejowych

Urządzenie przeznaczone jest 
do tworzenia wydruków prze-
strzennych o podwyższonej 
wytrzymałości mechanicznej 
i termicznej. 

VSHAPER PRO wyróżnia się 
opatentowaną przez produ-
centa głowicą ekstrudera, osiągającą stałą temperaturę 450°C, 
która pozwala na precyzyjne drukowanie roztopionym two-
rzywem termoplastycznym PEEK. Monolityczna konstruk-
cja, zamknięta komora i grzana platforma robocza dają z kolei 
pełną kontrolę nad przebiegiem procesów chłodzenia i spaja-
nia kolejnych ścieżek. Pracę urządzenia w trybie ciągłym gwa-
rantuje dodatkowo wbudowany układ awaryjnego zasilania.

Uzyskiwane za pomocą VSHAPER PRO wydruki przestrzenne, 
cechujące się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, zginanie 
i obciążenie udarowe, są wykorzystywane przede wszystkim 
przez firmy wykonujące koła zębate, pierścienie, łopatki wirni-
ków oraz mocno eksploatowane części maszyn.

VSHAPER
Drukarka VSHAPER PRO

Druk 3D, wytwarzanie addytywne

Jest to osuszacz membranowy 
przeznaczony do przepływów do 
4000 l/min, na którym można 
zaprogramować wymagany punkt 
rosy w zakresie od +10 do -26°C. 
Może on więc zastępować małe 
osuszacze ziębnicze lub stanowić 
tańszą alternatywę dla kompakto-
wych osuszaczy adsorpcyjnych. Dodatkowo nowa technologia 
pozwala na ograniczenie ilości traconego sprężonego powie-
trza jako powietrza płuczącego. 

Zmiany wielkości przepływu lub parametrów wejściowych 
nie powodują zmian punktu rosy na wyjściu z układu. Osu-
szacz automatycznie reaguje na zmienne warunki eksploata-
cji i zmieniające się zużycie sprężonego powietrza. Praca osu-
szacza jest pod stałą kontrolą elektronicznego sterownika, 
a w razie usterki zasilania lub innych zakłóceń przełącza się 
w tryb pełnej wydajności.

BEKO TECHNOLOGIES
Osuszacz membranowy 
DRYPOINT® M eco control

Elementy instalacji pneumatycznych, 
hydraulicznych oraz c.o.



Jest to jeden z uniwersal-
nych klejów hybrydowych 
Loctite firmy Henkel. Łączy 
szybkość i wytrzymałość, 
dzięki czemu nadaje się do 
wszelkich aplikacji napraw-
czych w sytuacjach, kiedy liczy się czas. Błyskawicznie klei róż-
norodne materiały (czas ustalania: do 60 s) i zapewnia wysoko 
wytrzymałą spoinę. Cechuje się doskonałymi właściwościami 
wypełniania szczelin, a także dobrą odpornością na wyso-
kie temperatury, wilgoć i substancje chemiczne. Jest kompa-
tybilny m.in. z metalami, większością tworzyw sztucznych, 
gum, drewnem, papierem i skórą. Może kleić nawet źle dopa-
sowane powierzchnie. Wyróżnia się wygodną aplikacją – ma 
gotowe do użycia opakowanie w formie strzykawki z dyszą.

Henkel Polska
LOCTITE HY 4070 
– błyskawiczny uniwersalny 
klej serwisowy

Narzędzia i wyposażenie warsztatu 
utrzymania ruchu
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Rozwiązanie opiera się na 
wykorzystaniu technolo-
gii rzeczywistości rozszerzo-
nej (Augmented Reality – AR) 
i okularów MS HoloLens do 
mapowania przestrzeni (np. 
hali fabrycznej) i jej dyna-
micznym modelowaniu i uzupełnianiu o fizyczne modele 
(np. instalacje czy park maszynowy). Można je wykorzystać 
do planowania rozbudowy hal i innych obiektów przemysło-
wych, inwentaryzacji i wizualizacji ukrytych instalacji przemy-
słowych. Za pomocą takiego narzędzia można również robić 
dynamiczne pomiary przestrzeni z bardzo dużą dokładnością 
– do wykorzystania w relacji inwestor–wykonawca przy odbio-
rach technicznych inwestycji. Ergonomia obsługi opiera się 
na komendach głosowych oraz gestach imitujących naturalne 
ruchy człowieka.

Transition Technologies PSC
TTPSC – PLD 
(Plant Layout Design)

Oprogramowanie dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji 

www.leaders40.pl

40
engineering
leaders<

2018

Partnerem  konkursu jest

http://www.leaders40.pl
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Jest to najnowsze osiągnię-
cie firmy General Electric, sta-
nowiące doskonałe narzędzie 
dla firm chcących wkroczyć 
w erę Przemysłu 4.0. Umożli-
wia zbieranie i przetwarzanie 
dużych ilości danych (Big Data), 
ich zaawansowane modelowa-
nie oraz szczegółową analizę. Dzięki połączeniu danych pocho-
dzących z urządzeń przemysłowych i dostarczaniu informacji 
w czasie rzeczywistym aplikacje oparte na Predix umożliwiają 
osiągnięcie nowego poziomu wydajności, zarówno rozwiązań 
marki GE, jak i innych producentów.

Predix to rozwiązanie działające w środowisku tzw. chmury. 
Zaprojektowane zostało specjalnie dla unikatowych zasto-
sowań przemysłowych, które wymagają większej wydajno-
ści i bezpieczeństwa. Zapewnia komunikację między wszel-
kimi systemami i urządzeniami przemysłowymi działającymi 
w zakładzie (np. sensorami, regulatorami), generującymi war-
tościowe dane a ludźmi korzystającymi z tych danych.

VIX Automation
Platforma GE Predix

Przemysł 4.0

DC 1935.BRC to nowa, zopty-
malizowana wersja uznanego 
napędu serii 1935.BRE. Nowy 
silnik osiąga ciągły moment 
obrotowy o wartości 3,5 mNm 
przy zachowaniu tej samej 
zwartej konstrukcji, dzięki 
czemu ma większą moc niż poprzedni model. Napęd może 
pracować w obu kierunkach. Jednocześnie zwiększono zakres 
prędkości obrotowej do 11 000 obr./min i jeszcze bardziej 
poprawiono wydajność. Zwiększono także znacznie zakres 
temperatury pracy, który wynosi teraz od -25°C do 85°C. 
Nowe i wysoce wydajne łożyska zapewniają długą żywotność. 

Silnik 1935.BRC jest wyposażony w zintegrowany regula-
tor prędkości. Umożliwia to regulację prędkości obrotowej 
w oparciu o zewnętrzną wartość zadaną. Dzięki niewielkiej 
średnicy 19 mm oraz długości 35 mm silnik umożliwia zabu-
dowę w zminiaturyzowanych urządzeniach, a jego solidna 
konstrukcja pozwala sprostać wysokim obciążeniom. 

FAULHABER Polska
Bezszczotkowy silnik 
DC 1935.BRC

Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, 
silniki elektryczne

Wskaźnik zużycia Tsubaki został 
specjalnie skonstruowany 
tak, aby zapewnić jasną wska-
zówkę zużycia, umożliwiając 
wymianę koła zębatego przed 
jego uszkodzeniem. Szpilki są 
umieszczone na powierzchni 
oparcia zębów koła zębatego w pobliżu punktu, w którym łań-
cuch napędowy wywiera największe ciśnienie. W trakcie użyt-
kowania zęby stykają się z kołkiem i mierzą odległość mię-
dzy krawędzią zębów a kołkiem, co pozwala na ocenę zużycia 
i podjęcie obiektywnej decyzji w sprawie wymiany zębów.

Tam, gdzie liczy się czas przestoju, opatentowana technolo-
gia wskaźników zużycia umożliwia użytkownikowi identyfika-
cję i zaplanowanie konserwacji systemu napędowego przed 
wystąpieniem krytycznej awarii, na podstawie rzeczywistego 
zużycia zębatki. Korzyści obejmują zmniejszenie całkowitego 
kosztu posiadania sprzętu i wydłużenie żywotności łańcucha 
dzięki przewidywalnej konserwacji.

Tsubakimoto Europe
Koła łańcuchowe

Podzespoły i drobne elementy mechaniczne

Podczas projektowania nowych urzą-
dzeń STILL do kompletacji z serii OPX 
koncentrowano się na mak-
symalnej wydajności 
i pracy wolnej od zmę-
czenia. Szczególnym wyróż-
nikiem serii OPX jest STILL EASY Drive 
– nowo opracowana, ergonomiczna kierow-
nica z opcją regulacji wysokości ze zintegrowanym modułem 
wyświetlania i sterowania. Operator widzi wszystkie parame-
try pojazdu, takie jak stan baterii i godziny pracy. W przypadku 
wersji z masztem i unoszeniem wstępnym lub podnoszonym 
stanowiskiem operatora, kierowca może uruchamiać zarówno 
podnośnik masztowy, jak i podnosić stanowisko pracy dzięki 
zintegrowanym z kierownicą łopatkom, bez konieczności zdej-
mowania przy tym rąk z kierownicy.
Stanowisko operatora jest amortyzowane pneumatycznie. 
W celu znacznej redukcji drgań może ono zostać dopaso-
wane do wagi kierowcy. Kolejną opcją jest składane siedze-
nie z możliwością regulacji wysokości, do korzystania na dłu-
gich trasach.

STILL Polska
Wózki do kompletacji STILL 
z serii OPX 

Urządzenia do transportu
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ShareStock to nowe narzę-
dzie proponowane przez Inter 
Cars Przemysł w ramach pro-
gramu „Magazyn techniczny 
jutra”. Jest to platforma inter-
netowa pełniąca rolę wirtu-
alnego magazynu, w którym 
uczestnicy programu udostęp-
niają informację o stanach magazynowych swoich magazynów 
technicznych. Zakład przemysłowy dołączający do platformy 
IC ShareStock uzyskuje dostęp do oferty części zamiennych 
złożonej przez innych partnerów w ramach grupy. Ponadto, 
udostępniając na platformie IC ShareStock informację o wła-
snych stanach magazynowych, abonent zwiększa szansę na 
sprzedaż zbędnych części ze swojego magazynu technicznego. 
Abonent decyduje, czy i jeśli tak, to jakie części udostępnia. 
Dodatkowe korzyści to: redukcja kosztów obsługi zamówień, 
optymalizacja kosztów magazynu technicznego czy zwiększe-
nie skuteczności działania służb UR w przypadku nietypowych 
awarii.

Inter Cars Przemysł
ShareStock

Usługi dla przemysłu

Jest to dodatkowe i sku-
teczne zabezpieczenie przed 
dostępem do przestrzeni 
ładunkowej nie tylko pod-
czas transportu, ale również 
kontenerów, w których maga-
zynowany jest towar w zakładach przemysłowych. Chroni 
przed kradzieżą oraz wtargnięciem nieuprawnionych osób. 
Dzięki innowacyjnej konstrukcji i wykonaniu jest niezwykle 
wytrzymałe – może być poddawane obciążeniom liczonym 
w tysiącach kilogramów. Klamra ma zamek typu push-lock 
odporny na rozwiercenia. Zamek z kluczem cylindrycznym 
o kilkunastu tysiącach kombinacji niweluje niemal do zera 
prawdopodobieństwo otwarcia przez osoby niepowołane. 
Nakrętka z tworzywa zabezpiecza mechanizm zamka przed 
deszczem, błotem i innymi zanieczyszczeniami.

Hussar Solutions
H-Lock

Wyposażenie hal magazynowych
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Rodzina bezwentylatorowych kompute-
rów przemysłowych BM3300 oparta jest 
na dwurdzeniowych procesorach Celeron 
i szóstej generacji procesorach Core i3, i5 
i i7 15W platformy Intel Skylake U. Kom-
putery mają zwartą, solidną i kompak-
tową, w pełni aluminiową obudowę, która 
jest przystosowana do pracy w trudnych 
warunkach przemysłowych. Front kom-
puterów zapewnia bardzo dobrą widocz-
ność sygnałów/ostrzeżeń oraz wygodny dostęp do slotu CFast 
i modułu baterii. Producent zadbał również o zmniejszoną 
przestrzeń instalacyjną, ergonomiczne okablowanie czy zabez-
pieczenie przed przypadkowym odłączeniem kabla.

Komputery wyposażone są w wewnętrzny układ pasywnego 
chłodzenia, który umożliwia pracę bez wentylatora w tem-
peraturze od 0 do 50°C, nawet z zastosowaniem procesora 
Intel Pentium Core i7 (wersje z HDD: od 0 do 45°C). Produ-
cent gwarantuje im wieloletni cykl życia: co najmniej 7–10 lat 
dostępności i dodatkowe 5 lat wsparcia serwisowego.

Sabur 
Rodzina komputerów BM3300 
firmy ASEM

Wyposażenie IT dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji

Urządzenie jest przeznaczone 
do bezpiecznego, łatwego 
i szybkiego obracania ciężkich, 
dużych i nieporęcznych ele-
mentów obrabianych dowol-
nego kształtu i wielkości. Bez 
problemu można ustawić 
odległość pomiędzy kołami 
pasowymi i dostosować dłu-
gość linek zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Maszyna 
obsługiwana jest za pomocą pilota bezprzewodowego. Wyko-
rzystanie produktu znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy 
i rozwiązuje problem obracania nieregularnych elementów.

Firma oferuje wiele modeli, w których możliwe jest dopaso-
wanie odległości ramion, dzięki czemu rozwiązanie jest bar-
dziej dostosowane do potrzeb klienta.

DUMETA
GIROMATIC

Urządzenia mechaniczne
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Zaawansowana technologia napraw
powierzchni gumowych

Zaawansowana technologia napraw

Loctite PC 7350Loctite HY 4070

Jeden z uniwersalnych Klejów Hybrydowych Loctite – najnow-

szych produktów dostępnych w ofercie firmy Henkel. Łącząc 

szybkość i wytrzymałość doskonale nadaje się do wszelkich 

aplikacji naprawczych w sytuacjach, kiedy liczy się czas. 

Błyskawicznie klei różnorodne materiały (czas ustalania – do 

60 sekund) i zapewnia wysokowytrzymałą spoinę. Cechuje się 

doskonałymi właściwościami wypełniania szczelin, a także 

dobrą odpornością na wysokie temperatury, wilgoć i substan-

cje chemiczne. Jest kompatybilny z szeroką gamą materiałów, 

m.in. metalami, większością tworzyw sztucz-

nych i gum. Jest to produkt niezbędny dla 

każdego inżyniera pracującego w branży 

Utrzymania Ruchu.

Wysokiej jakości środek do napraw taśm przenośnikowych i innych 

elementów gumowych. Dzięki szybkiemu utwardzaniu i właści-

wościom samopoziomującym doskonale nadaje się do napraw 

„na miejscu”. Posiada wyjątkową adhezję, odporność na ściera-

nie i jest równie trwały i elastyczny jak guma, co umożliwia 

szybkie i pełne odtworzenie niezawodności i wydajności 

urządzeń przenośnikowych. Dodatkowe obszary zastosowań to 

np. naprawa lub odbudowa wykładzin w młynach, 

pompach, podajnikach, lejach samowyładow-

czych, zsuwniach oraz naprawa sit i wylewanych

z uretanu wykładzin.  

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na: www.loctite.pl

http://www.loctite.pl
mailto:loctite.polska@henkel.com
http://www.loctite.pl


FIRMA PREZENTUJE

1 Zakres wdro enia CMMS
Oczywi cie podstawa to funkcjonalno ci 

dotycz ce dzia alno ci UR, takie jak planowa-
nie pracy, wska niki pokazuj ce prac  maszyn 
czy zarz dzanie cz ciami zamiennymi. 

Dlaczego jednak, inwestuj c w system posia-
daj cy takie funkcjonalno ci, nie wykorzysta  
go w innych dzia ach firmy? Dlaczego nie zin-
wentaryzowa  wyposa enia ca ej firmy? Dla-
czego nie zarz dza  wszystkimi magazynami 
eksploatacyjnymi? Dlaczego inne dzia y us u-
gowe nie mog  obs ugiwa  zlece  w syste-
mie SUR-FBD? Dlaczego zamówienia innych 

dzia ów nie mog  by  organizowane poprzez 
system CMMS? 

2 Wybór systemu
Oczywi cie nie znajdziemy na rynku 

oprogramowania, które w 100 procentach 
pokrywa nasze wymagania. Wa ne jednak, 
aby dostawca by  otwarty na wprowadza-
nie zmian, które nas interesuj . Do same-
go dopasowywania oprogramowania ju  
po zakupie systemu nale y jednak podcho-
dzi  bardzo ostro nie. Mo na bowiem wyko-
rzysta  sam moment wdro enia równie  

do organizacyjnych czy procesowych zmian 
w naszym zak adzie. Oznacza to, e w niektó-
rych kwestiach – bazuj c na do wiadczeniach 
u ytkowników wybranego systemu – mo na 
dopasowa  organizacj  do systemu, a nie sys-
tem do organizacji. 

3 Struktura organizacyjna 
wdro enia

Samo wdro enie jest rozleg e i czasoch onne, 
dlatego warto je podzieli  na podprojekty. 

Przyk adowy podzia  podprojektów:
• maszyny/urz dzenia,
• zlecenia prac bie cych (awarie, usterki itd.) 

– rozpocz cie po zako czeniu obiektów,
• zlecenia PPM – rozpocz cie po zako czeniu 

zlece  bie cych,
• cz ci, 
• zamówienia – rozpocz cie po zako czeniu 

cz ci.

Oprócz koordynatora ca ego projektu ka -
dy z podprojektów powinien mie  rów-
nie  swojego szefa. Warto poszuka  osób 

Case Study z wdro enia 
systemu CMMS/EAM
Tomasz Krakowski, kierownik UR w zak adzie Technisat Digital 
w Siemianicach, przedstawia swoje przemy lenia i rady zwi zane 
z uruchomieniem systemu CMMS, na bazie do wiadcze  z wdro enia 
systemu SUR-FBD CMMS/EAM, które rozpocz o si  jesieni  2016 r.

  System wizualizacji ViewMe dla systemu 
SUR-FBD CMMS/EAM
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nadzoruj cych poszczególne podprojekty 
równie  poza dzia em UR. I tak np. podpro-
jekt zwi zany z inwentaryzacj  maszyn/urz -
dze  mo e prowadzi  osoba z dzia u produk-
cyjnego. Ostatecznie to oni s  odpowiedzialni 
za sprz t, który jest zainstalowany na obsza-
rach produkcyjnych. Do podprojektów cz -
ci czy zamówie  mo na zaanga owa  spe-

cjalistów z dzia u logistyki. Osoby te maj  ju  
do wiadczenie w zarz dzaniu materia ami 
w systemach ERP, a to do wiadczenie w tym 
przypadku mo e by  bardzo przydatne.

Osoba koordynuj ca ca e wdro enie musi 
umiej tnie scala  poszczególne podprojek-
ty, maj c wcze niej nakre lon  wizj  ca o ci. 
Zajmuje si  równie  stron  administracyjn . 
Najlepszym rozwi zaniem w tym przypadku 
jest odr bny etat przeznaczony tylko do tego 
zadania. Nie zawsze jest to mo liwe i trzeba 

czy  t  prac  z codziennymi obowi zkami, 
co jest trudnym zadaniem. 

4 Maszyny/urz dzenia
Przed samym wprowadzaniem danych 

warto wypracowa  standardy: nazewnictwa, 
podzia u funkcjonalnego, podzia u lokaliza-
cyjnego czy standard danych niezb dnych do 
dodania konkretnego typu urz dzenia. Stan-
dardy podzia u powinny by  opracowane ze 
wzgl du na pó niejsze raportowanie. W prak-
tyce oznacza to np., e ze wzgl du na funk-
cjonalno  interesuje nas awaryjno  wszyst-
kich wkr tarek, a tak e wkr tarek konkretne-
go typu. Ze wzgl du na lokalizacj  interesuje 
nas awaryjno  jednej linii, jednego stano-
wiska czy ca ego obszaru produkcyjnego. Po 
po czeniu standardu funkcjonalnego i loka-
lizacyjnego mo emy uzyska  raport awaryj-
no ci wkr tarki danego typu z konkretnej linii 
produkcyjnej. Im lepiej przygotowany stan-
dard wcze niej, tym mniej poprawek w syste-
mie ju  po wprowadzeniu danych.

Oczywi cie standardy zawsze si  spraw-
dzaj , je eli s  ci le przestrzegane. Wszel-
kie odst pstwa b d  prowadzi  do ba aga-
nu w naszej bazie danych. Uprawnienia do 
zarz dzania konkretn  baz  (w tym przypad-
ku maszyn, ale to samo mo e dotyczy  bazy 
cz ci, firm czy personelu) powinny by  ogra-
niczone. Im mniejsza liczba osób maj cych do 
nich dost p, tym wi kszy porz dek.

W pó niejszym etapie w obszarach z du  
migracj  sprz tu mo e powsta  problem 
z systematycznymi zmianami w systemie, id -
cymi za fizyczn  zmian  rejonizacji sprz tu. 
Oczywi cie za konkretne obszary musi by  

odpowiedzialna jedna osoba (np. na konkret-
nym obszarze produkcyjnym wyznaczony do 
tego specjalista z tego obszaru). Mo na rów-
nie  zastanowi  si  nad systemowymi narz -
dziami do kontroli poprawno ci, np. pod-
czas audytów 5s, lub po czenie z systemem 
MES, który wymaga zeskanowania sprz tu na 
danym stanowisku przed rozpocz ciem pracy.

W zarz dzaniu maszynami dochodzi równie  
sprawa identyfikacji rodków trwa ych, któ-
ra zazwyczaj widnieje tylko w dziale finan-
sowym. System CMMS w tej kwestii mo e 
by  dobrym uzupe nieniem systemu finan-
sowego. Wa ne, aby dane w obu systemach 
by y spójne. W dalszej perspektywie mo na 
my le  o po czeniu obu systemów.

5 Zlecenia/zlecenia PPM
Po zamkni ciu podprojektu maszyn/

urz dze  mo na uruchamia  cz  zwi za-
n  ze zleceniami. Je eli na obszarach pro-
dukcyjnych us ugi wiadczy nie tylko dzia  UR 
(np. wydzielone jednostki produkcyjne, infra-
struktura, IT) warto zastanowi  si , czy nie 
wdro y  tej funkcjonalno ci równie  w tych 
dzia ach. Zyskamy tym bowiem dwie rzeczy – 
pe ny obraz pracy urz dzenia bez wzgl du na 
to, kto obs ugiwa  zlecenie, oraz jeden termi-
nal zg osze  dla osób z dzia u produkcyjnego. 

Oczywi cie jako  pó niejszych raportów 
wynika wprost z jako ci wprowadzanych 
danych na poszczególnych etapach tego pro-
cesu: zak adanie zlecenia – obs uga zlecenia 
– odbiór zlecenia. Na ka dym z tych etapów 
wa na jest systematyczno  w uzupe nianiu 
raportu, a tak e dok adne opisy problemu czy 
rozwi zania. U atwi to dalsz  analiz  prewen-
cyjn  powsta ych problemów. Modu  zlece  
systemu SUR-FBD mo e sta  si  tak e komu-
nikatorem pomi dzy zleceniodawc  a zlece-
niobiorc . Pomocne w tym punkcie mo e by  
odpowiednie ustawianie statusów zlecenia 
przez zleceniobiorc .

6 Cz ci
Podobnie jak w przypadku maszyn, 

nale y tu rozpocz  od standardów. Podzia  
funkcjonalny mo na opracowa  podob-
nie jak w przypadku urz dze . Je eli chodzi 
o podzia  lokalizacyjny, to zale y, jak s  zbu-
dowane nasze magazyny cz ci eksploata-
cyjnych. Rozproszone magazyny daj  mo li-
wo  szybkiego dost pu do cz ci. Centralny 
magazyn daje jednak szanse na optymalizacj  
(zamawianie na jeden magazyn mo e ograni-
czy  stan minimalny, jak równie  zamawianie 

wi kszych ilo ci od jednego dostawcy mo e 
zoptymalizowa  cen  danego artyku u). Je e-
li dodamy do tego fakt, e przy centralnym 
magazynie atwiej zarz dza  rozchodami 
(mamy konkretnie zidentyfikowan  osob , 
która pobra a dany element), rozwi zanie to 
wydaje si  lepsze. Mog  jednocze nie mia-
o stwierdzi , e magazynem nie musi zarz -

dza  osoba techniczna, je eli kartoteki cz ci 
s  przygotowane starannie i dok adnie. Jeden 
magazyn nie oznacza równie  braku magazy-
nów podr cznych. Powinny by  one jednak 
jak najmniejsze i zawiera  tylko artyku y naj-
cz ciej rozchodowane. 

W przypadku centralnego magazynu przy-
datnym narz dziem jest modu  zapotrzebo-
wania systemu SUR-FBD. Je eli dane zlecenie 
pracy nie jest pilne, mo na przygotowa  list  
potrzebnych materia ów. Na tej podstawie 
magazynier przygotuje paczk  materia ów 
z dost pnych zasobów lub wystawi zamówie-
nie w dedykowanym module systemu.

7 Zamówienia 
Przy jednym g ównym magazynie 90% 

zamówie  opiera si  na stanach minimal-
nych. W systemie SUR-FBD takie zamówienia 
realizuje si  w bardzo prosty sposób. Polega 
to na wysortowaniu elementów z przekroczo-
nym stanem minimalnym, posegregowaniu 
po konkretnym dostawcy, a w ostatnim kroku 
za pomoc  jednego przycisku wys aniu zamó-
wienia do dostawcy. Zamówienia dla ca ego 
zak adu mo e obs ugiwa  jedna osoba. Nie 
musi to by  równie  osoba techniczna, je li 
kartoteki cz ci s  starannie uzupe nione. 
Oczywi cie osoba techniczna jest niezb dna 
przy dodawaniu nowego indeksu. 

Podsumowuj c, je li do wdro enia systemu 
CMMS dobrze si  przygotujemy i w o ymy 
w to du o pracy – wtedy system odwdzi czy 
si  po jakim  czasie, daj c dobr  informacj  
w postaci statystyk i raportów, zorganizu-
je prace dzia u UR, pomo e oszcz dzi  czas 
i pieni dze.

Kontakt do dostawcy systemu SUR-FBD 
CMMS/EAM

FBD
tel. 602 307 571
www.sur.pl
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P rzesył danych bez użycia kabla 
jest wykorzystywany do monito-
ringu instalacji w trudno dostęp-

nych lokalizacjach albo miejscach, gdzie 
nie można podłączyć okablowania bądź 
gdy kładzenie przewodów jest zbyt kosz-
towne. W przypadku gdy systemy bez-
przewodowe nie mogą być traktowane 
jako pełna alternatywa sieci przewodo-
wych, warto rozważyć wprowadzenie 
do zakładu konfiguracji hybrydowych – 

wykorzystujących technologie przewodowe
i bezprzewodowe, gdyż korzyści z takiego 
rozwiązania może być naprawdę wiele.

Pomiary w praktyce
Jak wynika z przeprowadzonego badania 
redakcyjnego, stałe monitorowanie para-
metrów, takich jak temperatura, opary 
czy wibracje, dokonywane jest w 86% 
zakładów respondentów. 

Zdaniem wszystkich sondowanych 
dostawców zainteresowanie przedsiębior-
ców stałym monitorowaniem parame-
trów jest obecnie dużo większe, niż było 
w ciągu ostatnich 2–3 lat. 

W przypadku ok. 90% przedsiębiorstw 
pomiary są rejestrowane. Pozostali ankie-
towani przyznali, że w ich zakładzie 
pomiary są używane wyłącznie do bieżą-
cej analizy (np. jedynie do sprawdzenia 
m.in. temperatury na wyświetlaczu, bez 
zapisu danych).

Jak wynika z rys. 1, pomiary w zakła-
dach uczestników badania realizowane 
są z reguły przy użyciu sensorów przewo-
dowych (81%). Co czwarty respondent 
wskazał na sensory bezprzewodowe, a co 
trzeci – na ręczny pomiar (np. odczyt tem-
peratury z termometru dwa razy dziennie).

Jeśli chodzi o respondentów, w zakła-
dach których nie korzysta się z senso-
rów bezprzewodowych, 70% przyznało, 
że byliby skłonni stosować sensory bez-
przewodowe do wykonywania pomiarów. 
Pozostałych 30% osób nie jest zaintereso-
wanych takim rozwiązaniem. 

Argumenty na „nie”
Główne powody rezygnacji z sensorów 
bezprzewodowych to: problem z zasię-
giem i zakłóceniami (62%), konieczność 
zasilania bateriami, które trzeba często 
wymieniać (57%), oraz wyższa cena roz-

Automatech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.automatech.pl

Efento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.efento.pl

I-Care Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.wirelessvibration.eu

JUMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.jumo.pl

Turck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.turck.pl

Uczestnicy raportu
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Czujniki bezprzewodoweCzujniki bezprzewodowe 
Umożliwiają monitorowanie pracy i wspomagają diagnostykę stanu 
maszyn, urządzeń i systemów tam, gdzie doprowadzenie przewodów 
jest trudne lub kosztowne. Otrzymane dane pomiarowe najczęściej 
są wykorzystywane do dokumentowania warunków procesu, analizy 
środowiska i warunków w zakładzie oraz ich wpływu na otoczenie, 
a także w celu spełnienia wymagań regulacyjnych dotyczących 
określonej branży.

RAPORT

Rys. 1. Najczęstsze sposoby realizacji pomiarów w zakładzie

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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wiązań bezprzewodowych w stosunku 
do przewodowych (43%) (rys. 2). Wśród 
odpowiedzi „inne” dominuje nieświado-
mość korzyści, jakie niesie zastosowanie 
czujników bezprzewodowych.

W opinii Tomasza Cieplińskiego, lidera
zespołu CBM w firmie I-Care Polska, klien-
ci często po prostu boją się tego rozwią-
zania. Głównie obawiają się problemów 
związanych z zasięgiem, trwałością i cza-
sem pracy baterii. Posiłkując się doświad-
czeniem w eksploatacji bezprzewodowych 
czujników drgań i temperatury, należy za-
znaczyć, że w tym wypadku wystarczy 
optymalizacja sprowadzająca się do uży-
cia odpowiedniej baterii (najlepiej uniwer-
salnej, aby klient był w stanie wymienić ją
samodzielnie po okresie gwarancji, a także
o odpowiedniej pojemności, dopasowanej 
do poboru energii urządzenia) oraz możli-
wość przejścia czujnika w tryb czuwania. 
Jak wyjaśnia ekspert, w przypadku czuj-
ników wybudzających się z trybu uśpie-
nia jedynie na chwilę pomiaru, a następ-
nie wracających do trybu oszczędzania 

energii, bateria pozwala na pracę do 5 lat 
(przy zachowaniu odpowiedniej częstotli-
wości próbkowania).

Jakie czujniki?
Z badania wynika, że produktami, któ-
rych zakupem ankietowani byliby najbar-

dziej zainteresowani, są czujniki: tempera-
tury i wilgotności (71%); przepływu cie-
czy oraz ciśnienia (52%); stanu łożysk 
(zintegrowana temperatura i wibracje) 
oraz prądu (po 48% wskazań); poziomu 
cieczy oraz ruchu (38%); wibracji (33%), 
a także czystości powietrza, gazów i opa-
rów, światła i koloru oraz czujniki magne-

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 2. Główne, wg użytkowników, przyczyny rezygnacji 
z wykorzystywania sensorów bezprzewodowych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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tyczne do kontroli wewnętrznej jako-
ści elementów konstrukcyjnych (po 24% 
wskazań). W dalszej kolejności zostały 
wskazane czujniki hałasu (14%) oraz czuj-
niki identyfikujące położenie przedmiotów,
np. szpitalnych urządzeń medycznych 
(10%). Na końcu listy znalazły się: czuj-
niki jakości montażu (kształt, wymiary), 
ugięcia konstrukcji (np. od obciążenia 
śniegiem) oraz do pomiaru odkształceń, 
umożliwiające np. badanie turbin bez ko-
nieczności demontażu – po 5% wskazań.

Jeśli chodzi o plany zakupowe na naj-
bliższy rok, to, jak widać na rys. 3, 
respondenci deklarują, że zakupią jedynie 
czujniki przewodowe (40%) lub zarówno 
czujniki przewodowe, jak i bezprzewo-
dowe (35%). Pozostały odsetek ankie-
towanych nie planuje zakupu żadnych 
dodatkowych czujników.

Jak wynika z praktyki sondowanych 
dostawców, popularność czujników bez-
przewodowych jest obecnie umiarkowa-
nie większa (68%) lub nawet dużo więk-
sza (32%) w porównaniu z okresem ostat-
nich 2–3 lat (rys. 4). Co do oceny obecnej 
sytuacji panującej na rynku czujników 
bezprzewodowych wszyscy dostawcy 
uważają, że jest ona dobra. 

Dane z sensorów
Jak widać na rys. 5, dane z sensorów są
wykorzystywane w zakładzie: w celu do-
kumentacji warunków, parametrów robo-
czych procesu (71%), do analizy środowi-
ska i warunków w zakładzie i ich wpływu 
na otoczenie (np. wpływ temperatury 
na pracę maszyn, wpływ wilgotności 
na samopoczucie pracowników) (43%), 
a także w celu spełnienia wymagań regu-
lacyjnych dla konkretnej branży (38%).

Naszym respondentom zadaliśmy 
również pytanie, czy byliby zaintereso-
wani dokładniejszymi analizami danych 
pomiarowych pochodzących z senso-
rów w ich zakładzie. Okazuje się, że 42% 
osób byłoby jak najbardziej zainteresowa-
nych tego typu analizami, w szczególności 
wpływem temperatury na pracę urządzeń, 
wpływem wilgotności na przebieg procesu 
oraz oceną stanu technicznego maszyn 
w oparciu o pomiary wibracji. 

Na uwagę zasługuje fakt, że co czwarty 
uczestnik badania byłby skłonny stoso-
wać platformę do gromadzenia i przetwa-
rzania danych w chmurze zamiast używa-
nia własnego systemu komputerowego. 

RAPORT

Jan Peszyński, Inside Sales and Service Manager w firmie JUMO

Zastosowanie przetworników z bezprzewodową 
transmisją danych to same korzyści

Coraz częściej standardowe trasy kablowe dla sygnałów analo-
gowych – takich jak popularny sygnał prądowy (0)4…20 mA czy 
napięciowy 0…10 V lub trasy kablowe interfejsów cyfrowych, jak 
RS485/232 – zastępowane są przez technologię transmisji bezprze-
wodowej, co w niektórych aplikacjach stanowi nawet konieczność. 
W wielu przypadkach prowadzenie tras kablowych okazuje się 
dużo droższe niż zastosowanie przetworników z bezprzewodową 
transmisją danych. Jako przykład można tutaj podać pomiar tem-
peratury spalin wylotowych z komina lub transmisję sygnału war-
tości pH ze zbiornika neutralizacji ścieków do rejestratora wartości 

procesowych, który znajduje się w innym budynku, gdzie nie ma gotowej trasy kablo-
wej dla sygnału standardowego. 

Istnieją też zastosowania, w których wykorzystanie sygnału bezprzewodowego jest 
jedynym możliwym rozwiązaniem. Jedną z podstawowych aplikacji, gdzie wymagane 
jest zastosowanie czujników bezprzewodowych, jest pomiar temperatury na elemen-
tach ruchomych, takich jak łożyska, wały czy mieszadła w zbiornikach.

Kolejnym przykładem branży, która dość mocno zainteresowała się ostatnio pomia-
rami bezprzewodowymi, są centra logistyczno-magazynowe, a w szczególności takie, 
w których magazynowana jest żywność. W tego typu halach normy narzucają koniecz-
ność monitorowania temperatury oraz wilgotności. Pomiary dokonywane są w róż-
nych miejscach hali oraz na różnych wysokościach, dochodzących nawet do kilkunastu 
metrów. W takiej aplikacji w jednej hali może występować kilkadziesiąt czujników wil-
gotności i temperatury. Stosowanie w tym wypadku sygnałów standardowych wymu-
sza powstanie rozbudowanej sieci tras kablowych, natomiast jako alternatywę można 
zastosować system transmisji bezprzewodowej, redukując tym samym czas montażu 
oraz koszt prowadzenia okablowania.
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↗  Bezprzewodowa transmisja mierzonego sygnału pozwala na realizację pomiarów 
w miejscach, które z powodów ograniczeń fizycznych lub ekonomicznych 
uważane były wcześniej za niedostępne.
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Według połowy ankietowanych, głów-
nym powodem rezygnacji z korzysta-
nia z platformy w chmurze jest strach 
przed dostępem do danych zakładu osoby 
z zewnątrz oraz obawa związana z utratą 
danych. Ok. 40% osób przyznało, że 
nie chce uiszczać opłaty subskrypcyjnej 
– zamiast tego woli zainstalować u sie-
bie odpowiednie oprogramowanie. Ok. 
30% respondentów powstrzymuje się 
przed tym rozwiązaniem, gdyż obawia się, 
że w przypadku bankructwa dostawcy 
platformy zostanie z niczym. Z kolei ok. 
20% osób deklaruje, że w ich firmach 
nie korzysta się z platformy w chmurze 
ze względu na inne przyczyny, takie jak 
wewnętrzne regulacje koncernu i zwią-
zany z tym zakaz wysyłania danych poza 
firmę, a także brak takiej potrzeby.

Jak podkreśla Piotr Szydłowski, 
w przypadku danych pozyskiwanych 

z czujników powinna być możliwość 
gromadzenia i analizowania z wykorzysta-
niem najbardziej perspektywicznego sys-
temu gromadzenia i analizy danych, czyli 
tzw. chmury. Brak możliwości podłącze-
nia do chmury powinien praktycznie eli-
minować sensor z rynku. Ponadto, zda-

niem eksperta, czujniki bezprzewodowe 
powinny korzystać z transmisji dedyko-
wanych dla rozwiązań sensorowych, czyli 
oszczędzających energię, pozwalających 
budować duże i rozległe sieci (Wi-Fi nie 
jest w tym wypadku odpowiednią techno-
logią transmisyjną).

Bezprzewodowość – alternatywa 
lub konieczność
Rozwiązania bezprzewodowe i przewo-
dowe często wzajemnie się uzupełniają. 
Jednak zdaniem przedstawiciela firmy 
Efento większy potencjał rozwojowy jest 
po stronie technologii bezprzewodowej, 
m.in. ze względu na mobilność. 

Obecnie jest już wiele zastosowań, 
w których czujniki bezprzewodowe nie 
mają alternatywy, zwłaszcza w systemach 
mobilnych (transport, rolnictwo, nad-
zór powietrza). W przypadku możliwości 
alternatywnego zastosowania technologii 
kablowej na korzyść rozwiązania bezprze-
wodowego przemawiają: prostota i znacz-
nie niższe koszty instalacji, łatwość ser-
wisu oraz większa niezawodność związana 
z mniejszą liczbą połączeń mechanicznych 
i urządzeń aktywnych. 

W przemyśle, gdzie od lat istnieje 
infrastruktura kablowa i całościowe roz-
wiązania na niej oparte, zastosowanie 
urządzeń bezprzewodowych z pewnością 
jest zasadne wtedy, gdy występuje trud-
ność położenia instalacji kablowej – np. 
w już istniejących halach fabrycznych, 
gdzie trzeba „dołożyć” nowe sygnały, 
a zatrzymanie produkcji jest zbyt kosz-
towne. Innymi przykładami, w przypadku 
których racjonalne jest wykorzystanie roz-
wiązań bezprzewodowych, są: instalacje 
ruchome (np. wirówki w oczyszczalniach 
ścieków, pojazdy, suwnice) oraz instalacje, 
które zmieniają położenie, np. ze względu 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 3. Planowane zakupy w zakładzie w ciągu najbliższego roku

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

czujniki przewodowe: 40%

brak planu zakupu dodatkowych 
czujników: 25%

zarówno czujniki przewodowe, 
jak i bezprzewodowe: 35%

Rys. 4. Popularność czujników bezprzewodowych w porównaniu 
z okresem ostatnich 2–3 lat
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Rys. 5. Cel, w jakim wykorzystywane są w zakładzie
dane z sensorów
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na wydobycie (kopalnie, kamieniołomy 
itd.). Również w przypadku korzysta-
nia z robotów przemysłowych, które ze 
względu na ruch są podatne na zniszcze-
nie przewodu, sprawdzają się tego typu 
urządzenia. 

Ogólnie można powiedzieć, że wybór 
technologii wireless zdecydowanie rośnie 
wśród klientów związanych z utrzyma-
niem ruchu czy serwisem, dla których 
zdalny dostęp i diagnostyka jest elemen-
tem wzrostu skuteczności i optymalizacji 
logistyki świadczonych usług. Należy jesz-
cze raz podkreślić, że wszędzie tam, gdzie 
układanie przewodów jest niemożliwe lub 
nieekonomiczne albo niesie ryzyko tech-
nologiczne, stosuje się obecnie systemy 
bezprzewodowe. Dzisiejszy nabywca tech-
nologii bezprzewodowej może więc repre-
zentować każdą dziedzinę przemysłu lub 
sektora usług.

Od czujnika po sieć
Z tematem czujników wiąże się bezpo-
średnio zagadnienie dotyczące bezprzewo-
dowych sieci sensorowych (WSN – Wire-
less Sensor Network), zbudowanych z bar-
dzo dużej liczby urządzeń pomiarowych 
zwanych sensorami. Warto nadmienić, że 
w skład pojedynczego sensora wchodzą 
m.in.: moduł nadawczo-odbiorczy, aku-
mulator oraz czujnik. Sygnał elektryczny 
wysyłany z czujnika zamieniany jest na 
sygnał cyfrowy i przesyłany w sieci zgod-
nie z określonym protokołem, podobnie 
jak ma to miejsce w przypadku sieci bez-
przewodowych. Jednak w porównaniu 
z nimi elementy bezprzewodowych sieci 
sensorowych są gęściej rozmieszczone, 
a topologia samej sieci zmienia się w cza-
sie. Sieci sensorowe są w głównej mierze 
stosowane do pomiaru wielkości fizycz-

nych oraz chemicznych, takich jak tempe-
ratura, przyspieszenie czy zanieczyszcze-
nie atmosferyczne. Omawiane sieci mają 
charakter rozproszony i pogrupowane są 
w węzły składające się z jednego czujnika 
bądź kilku. W tak skonfigurowanej sieci 
sensory zazwyczaj komunikują się w try-
bie ad hoc albo między sobą, przesyła-
jąc informację o pomiarach przez węzły 
pośrednie do wyższych warstw systemu, 
albo bezpośrednio z punktami dostępo-
wymi, dzięki czemu tworzą bezprzewodo-
wą samoorganizującą się sieć sensorową.

Na uwagę zasługuje fakt, że w węźle 
ma miejsce częściowa obróbka otrzyma-
nych danych, które przesyłane są drogą 
radiową do stacji bazowej. Jeśli sieci są 
rozległe, węzły grupowane są w podsieci 
zwane klastrami, przy czym punkty cen-
tralne są tworzone w taki sposób, aby kla-
stry mogły się ze sobą komunikować.

Jeśli chodzi o obszary, w których 
wykorzystywane są bezprzewodowe sieci 
sensorowe, to stosowane są one wszę-
dzie tam, gdzie konieczna jest akwizy-
cja danych pomiarowych z wielu punk-
tów bądź konieczne jest sterowanie pracą 
określonych urządzeń, a korzystanie 
z metody przewodowej jest utrudnione 
lub nawet niemożliwe.

Sieci sensorowe, zawdzięczające swoje 
powstanie technice wojskowej, stosowane 
są z powodzeniem m.in. w medycynie (do 
zdalnego monitoringu stanu pacjentów), 
automatyce budynkowej (do sterowania 
oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyza-
cją itd.), a także w przemyśle. Jeśli cho-
dzi o zastosowania przemysłowe, warto 
wspomnieć chociażby o pomiarze tempe-
ratury w kotłach hutniczych, wilgotności 
powietrza w halach produkcyjnych oraz 
o zarządzaniu stanem magazynu (Inven-
tory System), które to rozwiązanie zostało 
po raz pierwszy wykorzystane przez firmę 
Tesco do zdalnego monitorowania stanu 
zapasów. Tego rodzaju system złożony jest 
z wielu węzłów sieciowych umieszczonych 
na magazynowych paczkach, przy czym 
każdy węzeł ma unikalny kod związany 
z produktem umieszczonym w pojemniku.
Sprawdzenie dostępności danego towaru 
w magazynie wymaga od pracownika wy-
słania bezprzewodowo zapytania z kodem 
danego produktu. Informacje o rzeczywi-
stym stanie produktów wysyłane są także 
cyklicznie do stacji odbiorczych, gdzie 
tworzone są raporty i zestawienia dla 
działów zaopatrzenia i sprzedaży.

RAPORT

Piotr Szydłowski, CEO w firmie Efento

Technologia Nb IoT szansą na rozwój rynku 
czujników bezprzewodowych

Uruchomienie rozwiązań opartych na wykorzystaniu czujników 
bezprzewodowych radykalnie zmniejsza koszty wszelkiego rodzaju 
nadzoru.

W drugim etapie rozwoju Internetu Rzeczy, po wprowadzeniu 
technologii komunikacji mobilnej 5G, nastąpi dodatkowo rozwój 
zdalnego i inteligentnego zarządzania procesami, który znacząco 
zmniejszy potrzeby uczestniczenia ludzi w procesie produkcyjnym.

Podobnie jak na całym świecie, również w Polsce jesteśmy 
w początkowej fazie budowy rynku sensorów bezprzewodowych. 
Gdyby szukać analogii z telefonią komórkową, jesteśmy obecnie na 

etapie NMT, a niedługo zostanie wprowadzony GSM, czyli w przypadku sensorów bez-
przewodowych – Nb IoT (Narrowband IoT). Co do konkurencji, rynek jest w fazie szyb-
kiego rozwoju ilościowego i jakościowego. Obecnie dużym wyzwaniem jest stworzenie 
i utrzymanie profesjonalnego zespołu elektroników i informatyków, co może być więk-
szym problem dla rozwoju firmy niż ograniczenia wynikające z konkurencji.

W tym roku powinny ruszyć komercyjne instalacje szkieletowe Internetu Rzeczy 
(obecnie pracują w większości rozwiązania testowe). Technologią, która ma szansę 
być kluczowa w tej dziedzinie, jest właśnie wspomniany Nb IoT. Jeśli do tego dojdzie, 
nastąpi prawdziwa eksplozja rynku czujników bezprzewodowych. Wiele zależy przy 
tym od modelu dystrybucji usług NB IoT, jaki przyjmą operatorzy telekomunikacyjni. 
W pierwszym okresie usługa może nie być dostępna dla klientów indywidualnych – 
wtedy szybciej rozwiną się np. czujniki związane ze smart city. Można przewidywać, że 
wówczas nastąpi szybki rozwój rozwiązań smart city związanych z jakością powietrza, 
natężeniem ruchu, wolnymi miejscami parkingowymi, hałasem, oświetleniem, a także 
przyspieszeniu ulegnie rozwój rozwiązań związanych z ochroną zdrowia, takich jak stały 
monitoring kardiologiczny.



Z kablem czy bez kabla?
Decyzja o wykorzystaniu czujników bez-
przewodowych, czy też – traktując temat 
szerzej – o zastosowaniu w zakładzie prze-
mysłowych systemów bezprzewodowych, 
powinna być w pełni świadoma i dokład-
nie przemyślana. 

Rozważając wykorzystanie technolo-
gii bezprzewodowych w środowisku prze-
mysłowym, powinno się przeanalizować 
takie aspekty, jak: koszt, niezawodność, 
bezpieczeństwo, mobilność, skalowalność 
czy elastyczność.

Jeśli chodzi o aspekt finansowy, decy-
zja o wprowadzeniu rozwiązań bezprze-
wodowych w miejsce kablowych powinna 
przekładać się na realne oszczędności. 
Co do niezawodności, warto pamiętać 
o tym, że medium bezprzewodowe jest 
podatne na zakłócenia okresowe, interfe-
rencje i zaniki, tak więc kanał komunika-
cji nadajnik-odbiornik może stosunkowo 
łatwo ulec zakłóceniu. 

Połączenia przewodowe też nie są bez 
wad, czego przykładem jest chociażby 
realne zagrożenie uszkodzenia kabla. 
Dużym zagrożeniem jest też otwartość 
medium i możliwość nieautoryzowanego 
odbioru bądź nieuprawnionego nadawa-
nia. Na szczęście istnieją skuteczne spo-
soby podwyższające poziom bezpieczeń-
stwa i gwarantujące poufność realizowa-
nych przekazów. 

Bardzo ważną kwestią jest też wspo-
mniana mobilność – rezygnacja ze sztyw-
nej infrastruktury kablowej oraz uwolnie-
nie użytkowników od kabli pozwala na 
swobodne przemieszczanie urządzeń na 
obszarze zasięgu sieci i zachowanie przy 
tym ciągłości przekazywania informacji. 
Koniecznością we współczesnych dyna-
micznych środowiskach przemysłowych 
jest też elastyczność technologii bezprze-
wodowej, umożliwiająca bezproblemowe 
dostosowanie do zmieniających się pla-
nowanych lokalizacji i wymagań w bar-
dzo krótkim czasie oraz uzupełnienie sieci 

o nowe czujniki, trwające nie dłużej niż 
ich montaż.

W opinii uczestników badania roz-
wiązania bezprzewodowe, w tym czuj-
niki, zyskują stale na popularności i obej-
mują kolejne branże, na co ma wpływ 
m.in. poszerzenie oferty dostępnej na 
rynku, odpowiadającej coraz to nowszym 
potrzebom. Zdaniem dostawców w syste-
mach bezprzewodowych drzemie ogromny 
potencjał – cały czas rośnie zapotrzebowa-
nie na tego typu produkty oraz pojawiają 
się nowe rynki zbytu. Mimo że w apli-
kacjach przemysłowych wciąż dominują 
„kable”, niektórzy analitycy prognozują, 
że przyszłość przemysłowej komunika-
cji należeć będzie do rozwiązań bezprze-
wodowych – wówczas bezprzewodowość 
stanie się standardem, natomiast „kable” 
będą postrzegane jako ostateczność. 

Raport powstał na podstawie danych 
z ankiety, na którą odpowiedzieli czytel-
nicy magazynu Inżynieria i Utrzymanie 
Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu raportu 
bazowano na informacjach pochodzących 
od dostawców czujników bezprzewodo-
wych. Raport nie odzwierciedla pełnego 
obrazu rynku.

Agata AbramczykAgata Abramczyk jest dziennikarką, publi-
cystką, autorką tekstów, pasjonatką nowo-
czesnych technologii; od wielu lat zwią-
zaną z branżą wydawniczą.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykułach: „Inteli-
gentne czujniki w utrzymaniu ruchu” 
i „Wybór sieci bezprzewodowej: ana-
liza protokołów w świetle wymagań 
przyszłości”, dostępnych na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, 
którzy odpowiedzieli na pytania zawarte 
w ankiecie.
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Paweł Gogolok, Product Manager w firmie Turck

Czujniki bezprzewodowe zyskują na popularności

Coraz więcej firm z różnych branż szuka skuteczniejszych sposobów 
na monitorowanie i kontrolę istotnych parametrów maszyn i urzą-
dzeń. Czujniki bezprzewodowe są odpowiedzią na to zapotrzebo-
wanie. Dodatkowo oferują oszczędność czasu i pieniędzy dzięki 
wyeliminowaniu konieczności ich okablowywania. 

Czynnikiem zwiększającym zainteresowanie rozwiązaniami 
z komunikacją radiową jest prężnie rozwijająca się i wdrażana 
w Polsce idea Przemysłu 4.0. Koncepcja ta wymaga gromadze-
nia danych, które – poddane odpowiedniej analizie – zwiększają 
poziom kontroli i niezawodności systemów. Dzięki zastosowaniu 

czujników bezprzewodowych znacznie zmniejsza się koszt implementacji rozwiązań 
zgodnych z nową filozofią. Jest to także istotny impuls do rozwoju tego segmentu ele-
mentów automatyki. Należy pamiętać jednak, że użytkownik oczekuje od tego typu 
rozwiązań szybkiego i prostego uruchomienia. 

Zalety komunikacji radiowej mogą zostać wykorzystane w różnych aplikacjach – 
możliwości są nieograniczone. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których czujniki bez-
przewodowe są szczególnie interesujące, a nawet niezbędne. Są to np. systemy Call-
-For-Parts (zarządzanie przepływem materiałów stosowanych w produkcji), aplikacje 
predykcyjnego utrzymania ruchu (monitorowanie krytycznych urządzeń linii produk-
cyjnej w zakresie np. wibracji i temperatury) czy klasyczna detekcja lub pomiar w miej-
scach trudno dostępnych. Oczywiście głównym czynnikiem determinującym wyko-
rzystanie czujników bezprzewodowych jest argument ekonomiczny. Często też inne 
rozwiązania są w takich sytuacjach zupełnie niedostosowane do wymogów aplikacji, 
trudne lub niemożliwe do instalacji albo po prostu zbyt narażone na awarię.

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


FIRMA PREZENTUJE

W dzisiejszych czasach, gdzie naj-
wi ksze znaczenie w proce-
sach produkcyjnych ma ergono-

mia i wydajno , idealne zastosowanie zna-
laz y zarówno tradycyjne pneumatyczne 
manipulatory przemys owe, jak równie  naj-
nowocze niejsze inteligentne urz dzenia 

manipulacyjne, zwane elektronicznymi mani-
pulatorami przemys owymi INDEVA serii 
Liftronic®. Ogólnie rzecz bior c, manipula-
tory przemys owe maj  za zadanie przede 
wszystkim u atwi  prac  poprzez wspoma-
ganie operatorów w r cznym przemieszcza-
niu adunków dzi ki równowa eniu ich ci a-
ru. Dodatkowo, dzi ki zastosowaniu nowo-
czesnego mikroprocesorowego uk adu 

logicznego, elektroniczne manipulatory 
INDEVA serii Liftronic® stanowi  udoskona-
lon , a zarazem najnowocze niejsz  wersj  
tradycyjnych manipulatorów. Wspomniany 
mikroprocesorowy uk ad logiczny w sposób 
p ynny pozwoli  na wyparcie tradycyjnych 
systemów pneumatycznych w zabudowie 
tych urz dze , przez co w manipuIatorach 
INDEVA serii Liftronic® typowe ogranicze-
nia technologiczne manipulatorów pneuma-
tycznych zosta y wyeliminowane. Dzi ki temu 
osi gni to o wiele wi ksz  wydajno , bez-
piecze stwo i ergonomi  pracy, a co za tym 
idzie – ogóln  konkurencyjno  firmy. 

Mo na mia o stwierdzi , e nie ma zak a-
du produkcyjnego, w którym pracownicy nie 
byliby zagro eni urazami. Prace zwi zane 
z r cznym przenoszeniem materia ów s  cz -
st  przyczyn  zaburze  uk adu mi niowo-
-szkieletowego pracowników, w tym nadwy-
r e  oraz zwichni  dolnej cz ci kr gos upa, 
ramion i ko czyn górnych. Urazy te mog  by  
przyczyn  ci g ego bólu b d  niepe nospraw-
no ci wymagaj cej leczenia. Pracodawcy 
z kolei musz  si  liczy  z konieczno ci  pono-
szenia odpowiedzialno ci – zarówno bezpo-
redniej, jak i finansowej w formie odszkodo-

wa  z tytu u ubezpieczenia pracowniczego, 
a tak e strat zwi zanych z utrat  pe nej zdol-
no ci pracowników do pracy. 

Do dobrych praktyk stosowanych przez pra-
codawców nale y przede wszystkim wybiera-
nie rozwi za  technicznych pozwalaj cych na 
unikanie tego typu zdarze , powoduj cych 
mo liwo  powstania urazu. W tym przypad-
ku idealne zastosowanie znajduj  manipu-
latory przemys owe INDEVA serii Liftronic®. 
Wykonuj c proste ruchy r koje ci  sterow-
nicz  lub samym adunkiem (funkcja float 
mode) oraz stosuj c lekki nacisk w wybranym 
kierunku, operator uaktywnia uk ad wspo-
magania podnoszenia lub opuszczania adun-
ku tak, jakby wa y  on zaledwie kilka gra-
mów. Dzieje si  tak dzi ki zastosowaniu inte-
ligentnego uk adu logicznego, odbieraj cego 
sygna y ze specjalnej oczujnikowanej r koje-
ci sterowniczej. R koje  ta wyczuwa inten-

cje operatora i uaktywnia system wspomaga-
nia podnoszenia lub opuszczania adunku.

Kolejn  bardzo wa n  zalet  manipulato-
rów elektronicznych INDEVA serii Liftronic 
jest ich funkcjonalno . W porównaniu 

Zbigniew Szarzy ski Aspol

Elektroniczny manipulator   przemys owyElektroniczny manipulator  

Manipulator Liftronic EASY automatycznie 
wywa a mas  przenoszonego adunku, 
jest lekki i szybki w pracy.

Aspol 07 art spons.indd   2 2018-05-22   22:10:48
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z tradycyjnymi manipulatorami manipu-
latory INDEVA serii Liftronic® dzi ki bar-
dziej zwartej i l ejszej zabudowie pozwala-
j  na szybsze i bardziej precyzyjne przeno-
szenie adunków. Dodatkowo zaawansowany 
system rozpoznawania zawieszonego adun-
ku pozwala na bie co wywa a  jego mas , 
bez konieczno ci r cznej regulacji zwi za-
nej z dostosowaniem manipulatora do pod-
wieszanej zmiennej masy. Bardzo wa nym 
aspektem zwi zanym z prac  z urz dzenia-
mi serii Liftronic®jest mo liwo  dok adnego 
pozycjonowania detali i obs uga cykli robo-
czych wymagaj cych szybkich, powtarzalnych 
ruchów. Funkcjonalno  manipulatorów elek-
tronicznych pozwala przede wszystkim na 
to, by operator móg  wykona  powtarzalne 
czynno ci bez wysi ku i konieczno ci cz stych 
przerw na odpoczynek. 

G ównym celem pracy manipulatorami 
przemys owymi jest pomoc operatorom 
w prze adunku produktów o du ej wadze. 
Manipulatory maj  za zadanie zwi kszy  pro-
duktywno  dzi ki zastosowaniu ich w pro-
cesach transportowych na liniach produkcyj-
nych, zwi kszona zostaje wydajno , bezpie-
cze stwo oraz ergonomia pracy. W zwi zku 
z tym wzrasta konkurencyjno  firmy, a co za 
tym idzie – jej presti  na rynku. 

Ró norodno  zada , z którymi mog  sobie 
poradzi  manipulatory przemys owe, pozwa-
la na ich stosowanie w ka dej ga zi przemy-
s u, m.in. w bran y automotive, ceramicznej, 
chemicznej, farmaceutycznej, elektromecha-
nicznej, odlewniczej, papierniczej i tekstylnej.

INDEVA jako wiatowy lider w produkcji 
inteligentnych urz dze  do transportu bli-
skiego jest pierwsz  firm  na wiecie, któ-
ra zastosowa a elektronik  w manipulatorach 
przemys owych. 

Generalnym przedstawicielem INDEVA 
w Polsce jest firma ASPOL.

– Wszyscy jeste my wiadkami nieprawdo-
podobnego post pu technologicznego, któ-
ry stawia nam kolejne cele we wprowadza-
niu innowacji. Indeva znana jest z innowa-
cyjnych rozwi za  od wielu lat. Mam tu na 
my li seri  Liftronic®, która jest now  gene-
racj  zaawansowanych manipulatorów prze-
mys owych, wyposa onych w sterowanie 
elektroniczne. Stanowi  one ogromny krok 
naprzód w stosunku do tradycyjnych mani-
pulatorów i zaliczaj  si  do tzw. inteligent-
nych urz dze  asystuj cych, które s u  do 
przemieszczania adunków. Ta seria wypo-
sa ona jest w zaawansowany elektroniczny 

uk ad sterowania, który pokonuje ogranicze-
nia uk adów sterowania wykorzystywanych 
w manipulatorach pneumatycznych. Efektem 
tego jest naprawd  ergonomiczna i bezpro-
blemowa obs uga. Lekka konstrukcja naszych 
manipulatorów, jak równie  sama zabudowa 
podzespo ów, pozwala na osi gni cie ogrom-
nej elastyczno ci, je eli chodzi o mo liwo  
stosowania innowacyjnych rozwi za . Mam 
tu na my li koncepcj  systemu modu owe-
go chwytaka z programowalnym logicznym 
uk adem mikroprocesorowym. To napraw-
d  du e pole do popisu, poniewa  niejedno-
krotnie spotykamy si  z wysokimi wymaga-
niami zadania transportowego zarówno pod 
wzgl dem technicznym, jak i bezpiecze stwa 
dla operatora – mówi ekspert z firmy Aspol 
Zbigniew Szarzy ski. – Ci g y rozwój gospo-
darczy oraz wzrost procesów industrializa-
cyjnych powoduje, e powoli rozpoczyna-
my ekspansj  w obszarze Przemys u 4.0, któ-
rego koncepcja przewiduje mi dzy innymi 
zwi kszenie stopnia automatyzacji w produk-
cji. Wychodz c naprzeciw stawianym oczeki-
waniom, stworzyli my aplikacj  APP-Indeva. 
To wirtualny in ynier serwisu Indeva, zawsze 
dost pny na miejscu, przeznaczony do prze-
chowywania danych urz dzenia oraz ana-
lizy, diagnostyki i rozwi zywania proble-
mów w czasie rzeczywistym, ilekro  jest to 
potrzebne.

Z u yciem smartfonu lub tabletu, który czy 
si  przez WiFi z manipulatorem, mamy ci -
g y wgl d w prac  urz dzenia i jego parame-
try. Mo emy równie  wys a  dane dotycz ce 
pracy urz dzenia bezpo rednio do zdalnego 
Centrum Serwisowego Indeva. Takie rozwi -
zanie skraca czas diagnozy usterek, a co za 
tym idzie – czas naprawy. Ma to szczegól-
ne znaczenie, je eli chodzi o wydajno  pracy 
manipulatora czy produktywno  linii, na któ-
rej manipulator pracuje.

ASPOL A. Szarzy ski Sp.J.
ul. Wojska Polskiego 84
41-603 wi toch owice
tel./fax: +48 (32) 251 25 92
aspol@aspol-handling.com
http://aspol-handling.com/
manipulatory-przemyslowe/

Elektroniczny manipulator   przemys owy przemys owy

Ka dy manipulator mo na wyposa y  w chwytak na indywidualne zamówienie.
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W spólne dla generatorów oraz 
silników elektrycznych są m.in. 
mechanizm działania oraz pod-

stawowa konstrukcja. Oba urządzenia 
działają, wykorzystując prawo Faradaya 
o indukcji elektromagnetycznej.

Generatory: od energii 
mechanicznej do elektrycznej
Prawo Faradaya mówi, że jeżeli nastąpi 
zmiana pola magnetycznego w zamknię-
tym obwodzie, takim jak przewód lub 
cewka, elektrony są zmuszone do poru-

szania się prostopadle do kierunku tego 
pola. Powstaje wówczas siła elektromoto-
ryczna, która powoduje ruch elektronów 
w jednym kierunku. To zjawisko może 
być wykorzystane do wytworzenia energii 
elektrycznej w generatorze.

By wytworzyć strumień magnetyczny, 
magnes i przewodnik przemieszczają się 
względem siebie. Przewód jest bardzo 
ciasno nawinięty, tworząc cewkę elek-
tryczną, co zapewnia zwiększenie liczby 
zwojów i tym samym większą siłę elek-
tromotoryczną. Poprzez ciągły ruch cewki 
lub magnesu, gdy druga część pozostaje 
w bezruchu, powstaje ciągła zmiana stru-
mienia magnetycznego. Element obrotowy 
nazywany jest wirnikiem, podczas gdy 
element nieruchomy to stojan.

Generatory można podzielić na dwie 
kategorie: prądnice wytwarzające napięcie 
stałe oraz alternatory wytwarzające napię-
cie przemienne. 

Prądnica to rodzaj generatora elek-
trycznego, który jako pierwszy zna-
lazł zastosowanie w przemyśle. Prądnica 
została wynaleziona przez kilka osób nie-
zależnie w czasie rewolucji przemysłowej. 
Urządzenie to wykorzystuje obracające się 
uzwojenia i pole magnetyczne do zamiany 
energii mechanicznej w prąd stały (direct 
current – dc). Historycznie prądnice były 
stosowane do produkcji energii elektrycz-
nej, a do wytworzenia energii mechanicz-
nej często wykorzystywano silnik parowy.

Obecnie prądnice nie mają wielu zasto-
sowań poza kilkoma aplikacjami o małej 
mocy. Alternatory są o wiele bardziej 

Davis Manney

Powrót do podstaw: 
generatory vs. silniki elektryczne
Generator prądu zamienia energię mechaniczną na elektryczną. 
Silnik elektryczny z kolei działa odwrotnie, zamieniając energię 
elektryczną na mechaniczną, służącą do napędu maszyn. Pomimo 
tej znaczącej różnicy generatory prądu i silniki elektryczne 
mają ze sobą wiele wspólnego. 

↖  Ewolucja silników elektrycznych od fazy eks-
perymentalnej do ich powszechnego użycia, 
od prądnicy do alternatora, wpłynęła na roz-
wój branży wytwórczej. Źr
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popularnymi urządzeniami służącymi 
do produkcji energii elektrycznej. Ten 
typ generatora zamienia energię mecha-
niczną na prąd przemienny. Zamoco-
wany ruchomo magnes (wirnik) obraca się 
wewnątrz pierścienia z zestawem uzwojeń 
na żelaznym rdzeniu – stojana. Obraca-
jące się pole magnetyczne indukuje napię-
cie przemienne w stojanie. Pole magne-
tyczne może być generowane z użyciem 
magnesów stałych lub elektromagnesów. 
Alternator samochodowy, podobnie jak 
generatory w elektrowniach wytwarza-
jące prąd do sieci, są generatorami elek-
trycznymi.

Silniki elektryczne: od energii 
elektrycznej do mechanicznej
Silniki elektryczne znajdują zastosowa-
nie w bardzo wielu aplikacjach, od prze-
mysłu wytwórczego do urządzeń domo-
wych. Zasada ich działania jest odwrotna 
niż generatorów. Zamiast zamieniać ener-
gię mechaniczną na energię elektryczną, 
silnik elektryczny przetwarza energię elek-
tryczną na mechaniczną. 

Wirnik to poruszający się wał silnika, 
który tworzy bezpośrednio energię mecha-
niczną. Stojan zbudowany jest z uzwojeń 
i magnesów stałych, z rdzeniem wykona-
nym z cienkich blach złożonych razem. 
Taki rdzeń zwany jest rdzeniem war-
stwowym. Budowa warstwowa powo-
duje mniejsze straty energii niż w przy-
padku rdzenia wykonanego z litego mate-
riału. Pomiędzy stojanem a wirnikiem 
istnieje niewielka przerwa wypełniona 
powietrzem, która pomaga w zwiększeniu 
natężenia prądu magnesującego. Pomimo 
że silniki elektryczne mogą być piezo-
elektryczne, elektrostatyczne lub magne-
tyczne, to właśnie te ostatnie stanowią 
znakomitą większość wśród obecnie sto-

sowanych. Niektóre z urządzeń zasilane 
są napiciem stałym, podczas gdy inne 
napięciem przemiennym. Tych ostatnich 
jest zdecydowanie więcej. 

Podsumowanie
Wkład Michaela Faradaya w rozwój nauki 
o elektryczności i magnetyzmie był nie-
zrównany, pomimo jego skromnego ofi-
cjalnego wykształcenia oraz mimo tego, że 
na początku XIX w. badania empiryczne 
zjawisk fizycznych były relatywnie nowo-
ścią w świecie nauki. Faraday jest bez 
wątpienia jednym z najbardziej wpływo-
wych naukowców w historii ludzkości.

Najważniejsze odkrycie Faradaya – 
interakcja pola magnetycznego z przepły-
wającym prądem, tworząca siłę elektro-
motoryczną – otworzyło drogę do wyko-
rzystywanych współcześnie technologii 
maszyn elektrycznych. Prawo Faradaya 
o indukcji magnetycznej jest podstawową 
zasadą działania transformatorów, silni-
ków elektrycznych, generatorów, cewek 
indukcyjnych i zaworów elektromagne-
tycznych. Bez tej wiedzy niemożliwe 
byłoby stworzenie niezawodnego sprzętu 
wytwarzającego energię do sieci elektrycz-

nej lub silników elektrycznych napędza-
jących maszyny. Co więcej, zasady elek-
trodynamiki sformułowane przez Fara-
daya, a później Maxwella miały wpływ na 
powstanie teorii względności Alberta Ein-
steina.

Davis Manney Davis Manney zajmuje stanowisko marke-
ting administratora w firmie L&S Electric.

Online

Producenci oferują bogaty wybór 
silników do zastosowań przemy-
słowych. Silniki prądu stałego, 
przemiennego, krokowe czy serwo-
motory spełniają większość wyma-
gań automatyki przemysłowej, jed-
nak silnik powinien być dobierany 
w zależności od zastosowania. Wię-
cej na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Wybór silnika elektrycz-
nego do zastosowań przemysło-
wych”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Prawo Faradaya o indukcji elektromagnetycznej

Dziś wiemy, że elektryczność i pole magnetyczne to zjawiska nierozerwalnie ze sobą 
związane, a zależności między nimi opisuje dział fizyki – elektromagnetyzm. W odnie-
sieniu do przyrody i całego wszechświata, jaki znamy, uważa się, że siła elektromagne-
tyczna w formie, w jakiej istnieje dotychczas, powstała między 1012 a 106 sekund po 
wielkim wybuchu. 

W 1831 r. fizyk Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, 
zauważając bliski związek pomiędzy obserwowanymi zjawiskami magnetyzmu i elek-
tryczności. Co interesujące, w 1832 r. kolejny naukowiec, Joseph Henry, dokonał nie-
zależnie tego samego odkrycia. Faraday był tym, który pierwszy opublikował swoje 
odkrycie, i do dzisiaj to jemu przypisuje się to osiągnięcie. 

W późniejszym czasie James Clerk Maxwell znalazł sposób, aby za pomocą mate-
matycznych wzorów opisać odkrycie Faradaya, co zaowocowało stworzeniem równania 
znanego jako równanie Maxwella-Faradaya.

Prawo Faradaya jest prawem fizyki pozwalającym dokładnie przewidzieć i zmierzyć, 
w jaki sposób pole magnetyczne wchodzi w interakcję z prądem i generuje siłę elek-
tromotoryczną (electromotive force – EMF). Za pomocą siły elektromotorycznej moż-
liwa jest zamiana innych form energii, np. energii mechanicznej, na elektryczną. Ta 
zasada fizyki pozwala konstruować zarówno silniki elektryczne, jak i generatory prądu. 
Pomimo że obie maszyny realizują przeciwne funkcje, działają w oparciu o tę samą 
zasadę i wykorzystują te same prawa fizyki.

www.utrzymanieruchu.pl

Bez odkrycia Faradaya 
niemożliwe byłoby stwo-
rzenie niezawodnego 
sprzętu wytwarzającego 
energię do sieci elektrycz-
nej lub silników elek-
trycznych napędzających 
maszyny.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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T echnologia ta łączy w sobie silnik 
sprężarki z napędem. Zastosowa-
nie sprężarki z wbudowanym VSD 

oferuje zalety, których nie ma zewnętrzne 
urządzenie VSD, a które mogą wspomóc 
operatorów w uzyskiwaniu lepszych osią-
gów eksploatacyjnych i niwelowaniu pro-
blemów z utrzymaniem stanu technicz-
nego maszyny w trakcie cyklu jej życia. 

Przyjrzyjmy się silnikowi sprężarki, 
który do chłodzenia potrzebuje przepływu 
powietrza 28,3 m3/min. Przy użyciu 

standardowego silnika o stałej prędkości 
można zmniejszyć jego prędkość o 90%. 
Przepływ chłodzenia zostaje wówczas zre-
dukowany do 23 m3/min, co może dopro-
wadzić do przegrzania silnika.

W przypadku przegrzania silnika 
wytworzony moment obrotowy może 
spaść poniżej dolnej dopuszczalnej gra-
nicy. Oznacza to ograniczenie zakresu 
prędkości standardowego silnika, pod-
czas gdy silniki przystosowane do pracy 
z falownikiem utrzymają wymagany 
moment obrotowy nawet na poziomie dol-
nego limitu prędkości. Taki silnik pozwala 
na uzyskanie większych „zakresowości” 
oraz oszczędności energii.

1 Silniki przystosowane do pracy 
z falownikiem 

Urządzenia te zostały zaprojektowane 
specjalnie dla większego przepływu 
powietrza chłodzącego, co pozwala im 
pracować na niższych limitach prędkości 
bez przegrzewania. Silniki te utrzymują 
dużą wydajność w całym zakresie pręd-
kości, gwarantując jednocześnie właściwy 
moment obrotowy. Zastosowanie sil-
nika o stałej prędkości w aplikacji z napę-
dem o prędkości zmiennej może przy-
nieść negatywny skutek. W miarę zmniej-
szania się prędkości przepływ powietrza 
chłodzącego również się zmniejszy zgod-
nie z kwadratem redukcji prędkości. Tym 
samym przy 90% prędkości występować 
będzie zaledwie 81% przepływu powie-
trza. Może to prowadzić do przegrzania 

Deepak Vetal 

Sprężarki z napędem VSD 
kluczowych zalet

Instalacja zewnętrznego napędu o zmiennej prędkości obrotowej (VSD), choć jest rozwiązaniem tańszym 
od wbudowanego, może nastręczać sporych problemów w czasie eksploatacji, mających wpływ na 
wydajność sprężarki oraz całkowity koszt utrzymania maszyny. Zamiast więc modernizować sprężarki 
o stałej prędkości poprzez montowanie zewnętrznego napędu VSD, można zainwestować w sprężarki 
z wbudowanym napędem o zmiennej prędkości.

8

↗  Wykorzystanie zintegrowanych układów sprężarek z wbudowanymi modułami napędu VSD 
przynosi wiele dodatkowych korzyści w stosunku do technologii sprężarek z zewnętrznymi 
modułami VSD. 
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się uzwojeń, a w konsekwencji do utraty 
wydajności oraz spadku momentu obroto-
wego silnika. 

2 Eliminacja obszarów prędkości 
zabronionych 

Wraz ze zmniejszeniem prędkości maszyny
luźno zamontowane komponenty mogą za-
cząć drgać w rezonansie. Rezonans pow-
staje wtedy, gdy drgania jednego systemu 
synchronicznie oscylują z drganiami gene-
rowanymi przez inny, podłączony system. 
Takie drgania występują w sprężarkach 
zwykle przy małych prędkościach. Aby 
uniknąć drgań szczytowych przy zastoso-
waniu zewnętrznych komponentów VSD, 
producenci maszyn programują sprę-
żarki tak, by unikać prędkości, w których 
występują drgania rezonujące. Wskutek 
tego powstają przerwy w prędkości zwane 
obszarami prędkości zabronionych. 

Ich istnienie powoduje zbyt szybką niż 
wymagana pracę maszyny i pompowanie 
do rurociągu więcej powietrza, niż jest to 
konieczne, co przyczynia się do wzrostu 

ciśnienia netto. Wartości ciśnienia powra-
cają w końcu do normalnego poziomu 
roboczego, niemniej jednak wahania te 
uniemożliwiają użytkownikowi uzyska-
nie stabilności tego parametru, co ma 
negatywny wpływ na aplikacje końcowe. 
Obszary prędkości zabronionych nie tylko 
powodują straty powietrza, lecz także, 
wskutek większych niż wymagane prędko-
ści, zużywają spore ilości energii. 

Niedopuszczenie do powstania takich 
obszarów gwarantuje uzyskanie maksy-
malnych oszczędności energii oraz sta-
bilnego ciśnienia systemu dla aplikacji 
o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Sprę-
żarki z wbudowanym VSD pracują bez 
obszarów zabronionych, co pozwala ope-
ratorom na ich obsługę w pełnym zakre-
sie wydajności, bez pomijania wartości 
prędkości. 

3 Ochrona przed prądami płynącymi 
przez łożyska 

Po podłączeniu do napędu falownika 
silniki mogą indukować prądy elek-

tryczne. Niewłaściwie skierowane, prądy 
te będą przepływać przez łożyska sil-
nika i powodować spiekanie (uszkodze-
nie powierzchni łożyska przypomina-
jące zadrapania) oraz przedwczesne zuży-
cie. Niekontrolowane „wędrujące” prądy 
mogą płynąć z wału silnika do wału sprę-
żarki, powodując spiekanie się łożysk 
w silniku i sprężarce. Takie impulsy prą-
dowe o wysokiej częstotliwości, genero-
wane w układach szybkiego przełącza-
nia, powodują przemieszczanie się metalu 
z elementów obracających się do środka 
smarnego. W przypadku braku wbudowa-
nych zabezpieczeń prowadzi to do wystą-
pienia obróbki elektroerozyjnej (Electric 
Discharge Machining – EDM) i przedwcze-
snej awarii łożyska. Istnieje wiele spo-
sobów ochrony łożyska przed uszkodze-
niami prądowymi w sprężarkach z wbu-
dowanym napędem VSD, w tym izolacja 
łożysk silnika za pomocą szczotek przeno-
szących prąd oraz z zastosowaniem ela-
stycznego złącza, bez metalowego styku 
pomiędzy stroną silnika a stroną sprężarki. 

www.utrzymanieruchu.pl

Nirvana 
sprężarki Ingersoll Rand z napędem VSD

https://company.ingersollrand.com
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Do odprowadzania prądów induko-
wanych z silnika mogą służyć przewody 
zbrojone. Dławiki liniowe również ograni-
czają prądy przepływające przez łożyska, 
znacząco poprawiając wydajność napędu 
i wydłużając żywotność silnika dzięki 
wyeliminowaniu częstego wyłączania się 
sprzętu. 

4 Kontrola zniekształceń harmonicznych 
Powstawanie częstotliwości harmo-

nicznych jest powiązane z indukowa-
nymi prądami i napięciami wytwarza-
nymi przez obwody nieliniowe. Do tej 
kategorii można zaliczyć większość obwo-
dów elektronicznych, a zwłaszcza ener-
goelektronicznych. Takie prądy i napię-
cia nakładają się na podstawowy prze-
bieg sinusoidalny, powodując odchylenia 
jego kształtu. Zakres takiego odchylenia 
zwany jest zniekształceniem harmonicz-
nym. Niekontrolowane zniekształcenia 
harmoniczne skutkują przegrzewaniem się 
silników, transformatorów oraz pozosta-
łego sprzętu w sieci klienta. Sterowanie 
ukierunkowane na redukcję udziału har-
monicznych wymaga precyzyjnych obli-
czeń oraz podłączenia niezbędnych cewek 
indukcyjnych, kondensatorów i dławików. 
Ze względu na duże szybkości przełącza-
nia wielkości wyjściowe zewnętrznego 
VSD są „zanieczyszczane” zniekształce-
niami harmonicznymi, co powoduje straty 
w wydajności układu. Sprężarki z wbu-
dowanym VSD minimalizują takie straty 
dzięki wbudowanemu dławikowi oraz nie-
zbędnym układom filtrującym, ogranicza-
jącym zniekształcenia harmoniczne napię-
cia na większości sieci elektrycznych. 

5 Zachowanie kompatybilności elek-
tromagnetycznej 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
(Electromagnetic Compliance – EMC) 
została zdefiniowana przez Komisję Euro-
pejską (KE) jako „kompatybilność sprzętu 
elektronicznego ze środowiskiem elektro-
magnetycznym, w którym taki sprzęt pra-
cuje”. W przypadku braku monitoringu 
i sterowania zewnętrzny sprzęt VSD emi-
tuje fale elektromagnetyczne, które mogą 
zakłócać sygnały aparatury oraz innych 
urządzeń, od znajdujących się w pobliżu 
maszyn, aż po wszczepione u ludzi roz-
ruszniki serca. Napęd VSD pozbawiony 
zabezpieczenia również jest podatny na 
zewnętrzne fale elektromagnetyczne. 
Zaawansowana elektronika oraz filtry 

wbudowane w układ VSD minimalizują 
straty oraz kontrolują emisję i zniekształ-
cenia harmoniczne w zakresie zgodności 
z odpowiednimi normami. Układy z wbu-
dowanymi napędami VSD przyczyniają 
się do zachowania kompatybilności elek-
tromagnetycznej przez: 

 →  sterowanie – układy VSD nie oddziałują 
na pracę pozostałego sprzętu,

 →  odporność – układy VSD nie podlegają 
negatywnym wpływom emisji elektroma-
gnetycznych generowanych przez inne 
urządzenia. 

6 Wdrożenie zintegrowanego napędu 
Napędy sprężarek muszą być zapro-

jektowane zgodnie z zasadą maksymal-
nej wydajności oraz „zakresowości”. 
Napęd powinien znajdować się na tej 
samej podstawie co sprężarka, a nie jako 
osobny komponent, w postaci zewnętrz-
nego panelu VSD. Pomoże to w przepro-
wadzeniu testów fabrycznych oraz zagwa-
rantuje najbardziej wydajną pracę całego 
układu sprężarki w porównaniu z napę-
dami luźnymi. Zintegrowana budowa 
pozwala także na zachowanie kompak-
towych rozmiarów całego układu. Ponie-
waż zewnętrzne urządzenie VSD stanowi 
osobny komponent, modernizacja sprę-
żarki o stałej prędkości wymaga dodatko-
wej przestrzeni. Układy z wbudowanym 
VSD mają napęd i silnik w jednej podsta-
wie, co pomaga zaoszczędzić przestrzeń 
w zakładzie. 

7 Maksymalizacja „zakresowości” 
Uzyskanie maksymalnej „zakreso-

wości” wymaga dobrego projektu sprę-
żarki oraz komponentów wysokiej jako-
ści. Maksymalna „zakresowość” oznacza 
zachowanie momentu obrotowego przy 
mniejszych prędkościach. Ponieważ ele-
menty zewnętrznego VSD nie mają silnika 
przystosowanego do pracy z falownikiem, 
nie są w stanie podtrzymać momentu 
obrotowego przy małych prędkościach bez 
przegrzewania się. Wentylator dużych roz-
miarów umieszczony w układzie z wbudo-
wanym VSD zabezpiecza przed nadmier-
nymi temperaturami przy małych prędko-
ściach. Układy z wbudowanym VSD mają 
ponadto największą „zakresowość” ze 
wszystkich sprężarek – średnio zwykle od 
50% do 75%, a w niektórych przypad-
kach nawet 80%. Maksymalna „zakreso-
wość” oznacza większe oszczędności ener-
gii. 

8 Połączenie napędu i sprężarki ze 
sterownikiem 

Kiedy napęd i sterownik są skomuniko-
wane, ich monitorowanie i rozwiązywanie 
problemów staje się proste i skuteczne. 
Zarówno pracę zewnętrznego VSD, jak 
i silnika ze stałą prędkością można moni-
torować osobno, jednak połączenie ich 
w jeden układ ułatwia i przyspiesza gro-
madzenie danych, umożliwiając operato-
rom pełen podgląd parametrów eksploata-
cyjnych sprężarki w jednym miejscu. Te 
elementy sterowania są często stosowane 
do ustawienia sprężarki na niskie ciśnie-
nie robocze; im niższe średnie ciśnie-
nie robocze, tym mniejsze zużycie ener-
gii. Układy z wbudowanym VSD łączą 
w sobie wszystkie te funkcje, pozwalając 
sprężarce na pracę wyłącznie z taką pręd-
kością, jaka jest konieczna. 

Podsumowanie
Sprężarki z VSD stanowią dobre rozwią-
zanie dla większości aplikacji o zapotrze-
bowaniu zmiennym. Układy z wbudo-
wanym VSD oferują więcej korzyści dla 
systemu, nie generując dodatkowych, nie-
przewidzianych problemów w eksplo-
atacji maszyny, które mogą pojawiać się 
w przypadku zastosowania zewnętrznych 
komponentów VSD. Sprężarki powietrza 
z wbudowanym VSD gwarantują produ-
centom oszczędność energii przy jedno-
czesnej niezawodności działania systemu. 

Deepak Vetal Deepak Vetal jest kierownikiem ds. marke-
tingu produktu w dziale sprężarek bezolejo-
wych w Atlas Copco Compressors.

Online

Przemysł formowania wtryskowego 
był pierwszym, w którym wykorzy-
stano połączenie napędów VSD z tra-
dycyjnymi pompami hydraulicz-
nymi o stałej i zmiennej wydajności, 
co pozwoliło klientom na zwiększe-
nie skuteczności sterowania w całym 
cyklu pracy. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Napędy VSD jako rozwiązanie efek-
tywne energetycznie”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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K urz i pył na powierzchni urzą-
dzeń lub maszyn na linii produk-
cyjnej stanowią codzienne wyzwa-

nie dla serwisu sprzątającego oraz działu 
utrzymania ruchu. Ponadto niekontrolo-
wane cząstki w powietrzu mogą degrado-

wać materiały wykorzystywane do pro-
dukcji lub niszczyć produkty gotowe. Ist-
nieją jednak poważniejsze zagrożenia niż 
tylko obniżona jakość wyrobu końcowego. 
Wszędzie tam, gdzie w zamkniętej prze-
strzeni występuje duże stężenie zanie-
czyszczeń unoszących się w powietrzu, 
pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa, 
np. ryzyko pożarów czy eksplozji. Co wię-
cej, problemem jest długotrwała ekspozy-
cja pracowników na zanieczyszczone czą-
steczkami powietrze w miejscu wykony-
wanej pracy. A zatem zanieczyszczenie 
powietrza w zakładach produkcyjnych 
stanowi zagrożenie zarówno krótkotermi-
nowe, jak i długofalowe.

Chuck Ashelin

Zarządzanie jakością powietrza 
w zakładzie
Biorąc pod uwagę różnorodność problemów, jakie powoduje 
zapylenie w firmach produkcyjnych w każdej praktycznie gałęzi 
przemysłu, ochronę przed pyłem i innymi cząstkami zanieczyszcza-
jącymi powietrze można nazwać jednym z największych wyzwań, 
przed jakimi stają menedżerowie zakładów. 

UTRZYMANIE RUCHU
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Rozdział spalin i bariery 
separacyjne
Najpowszechniejszymi metodami wyko-
rzystywanymi do zabezpieczania przed 
przenikaniem zanieczyszczonego powie-
trza między pomieszczeniami lub sąsiadu-
jącymi obszarami jest rozdział spalin oraz 
zastosowanie barier separacyjnych. Roz-
dział spalin polega na przesuwaniu mas 
powietrza zawierającego zanieczyszcze-
nia przez przewody za pomocą wentyla-
torów wyciągowych, które tworzą pod-
ciśnienie. W obszarach, gdzie wymagane 
jest zachowanie wysokiego poziomu czy-
stości czy nawet sterylności, pożądane 
jest wytworzenie środowiska z nadciśnie-
niem powietrza. Aby to osiągnąć, przefil-
trowane powietrze pompuje się do obsza-

rów czystej przestrzeni, zapobiegając 
w ten sposób przepływowi do wewnątrz 
powietrza, które może zawierać ciała 
obce. W niektórych przypadkach pro-
stym sposobem rozdziału obszaru z czy-
stym powietrzem i obszaru potencjalnie 
narażonego na zanieczyszczenia powietrza 
(jak rampa załadunkowa i obszar robo-
czy) jest postawienie zwykłej ściany lub 
przegrody. Jeżeli wystąpi różnica ciśnie-
nia na przegrodzie pomiędzy przestrze-
nią z czystym powietrzem i potencjal-
nie zanieczyszczonym, większość cząstek 
w powietrzu zostanie zablokowana przez 
tę barierę. W zależności od wymaganego 
stopnia separacji cząstek w powietrzu 
oraz potrzeby i częstotliwości ich przeni-
kania przez barierę, bardziej efektywną 
metodą jest wprowadzenie dodatkowo 
dodatniego ciągu powietrza przeciwnego 
do przestrzeni niezanieczyszczonej.

Im mniejsza jest wydzielona prze-
strzeń, tym mniejsze urządzenia wenty-
lacyjne można zastosować. Szczególnie 
korzystne jest w takich aplikacjach dzie-

lenie przestrzeni w pobliżu źródła pyłu 
– przy mniejszej objętości powietrza sto-
suje się wentylatory o mniejszej wydajno-
ści, a więc całkowity ruch powietrza też 
jest mniejszy. Kolejną zaletą takiego roz-
wiązania jest dokładniejsze filtrowanie – 
powietrze przenika przez filtry z mniej-
szą prędkością, co pozwala na dokład-
niejszą separację zanieczyszczeń. Ponadto 
filtry nie wymagają tak częstej wymiany 
lub oczyszczania, jak w przypadku szyb-
szego przepływu powietrza. Trzeba jed-
nak podkreślić, że w firmach, w których 
często zmieniane jest portfolio produk-
tów, a tym samym struktura i układ linii 
produkcyjnych, lepiej sprawdzą się ściany 
i przegrody separujące, wydzielające prze-
strzenie. 

Kurtyny i ścianki materiałowe 
Oddzielenie obszarów czystych od zanie-
czyszczonych jest również możliwe dzięki 
wykorzystaniu kurtyn i ścianek mate-
riałowych. Zaletą tych rozwiązań jest 

www.utrzymanieruchu.pl

 ←  Zastosowanie wentylatorów HVLS w dużych 
pomieszczeniach magazynowych może 
pomóc obniżyć temperaturę i rozproszyć stę-
żenie zanieczyszczeń w powietrzu w zamknię-
tym obiekcie.

http://www.coltinfo.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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łatwość przebudowy, w odróżnieniu od 
nieruchomych, stałych przegród. Są one 
ponadto tańsze w montażu od osłon trwa-
łych, a jednocześnie zapewniają podobny 
do nich stopień separacji i uszczelnie-
nia. Dodatkowo zastosowanie w kurty-
nach i ściankach materiałowych wolno-
stojących drzwi podnoszonych pozwala 
na sprawną komunikację i minimalizuje 
czas, w którym obszar z zanieczyszczo-
nym powietrzem jest otwarty. Dokład-
nie tak samo jak w przypadku sztywnej 
ściany, rozwiązania te skutecznie blokują 
przepływ zanieczyszczeń.

Kurtyny i ścianki materiałowe są łatwe 
do przestawiania w razie konieczności 
modyfikacji ich układu. Każde powięk-
szenie, pomniejszenie lub zmiana kształtu 
powierzchni jest szybkie i niekłopotliwe. 
Można je dodatkowo dowolnie przycinać, 
aby dopasować do przewodów, rurocią-
gów, kanałów lub innej trwałej infrastruk-
tury, a także przymocować do podłogi, 
zachowując szczelność i wymaganą róż-
nicę ciśnień.

Wentylatory HVLS
Zwiększenie szybkości wentylacji oraz dy-
strybucji powietrza jest zawsze opłacal-
nym sposobem zmniejszenia poziomu za-
nieczyszczeń w pomieszczeniach. Systemy 
HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition
– ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) 
powinny być tak zaprojektowane, aby 
spełniały wymagania stosownych przepi-
sów i norm branżowych w odniesieniu do,
konkretnej aplikacji w budynku – kuba-
tura pomieszczenia, podział na strefy itp. 
Jednak trzeba mieć świadomość, że póź-
niej, w okresie eksploatacji, wiele syste-
mów jest nieprawidłowo serwisowanych 
lub nie pracuje w sposób właściwy, a tym 
samym nie osiąga założeń projektowych 
(np. projektowanych poziomów przepły-
wów powietrza). W procesach, które nie 
generują dużych objętości stałych cząstek
zanieczyszczeń, stały ruch powietrza roz-
praszający stężenie zanieczyszczeń w po-
wietrzu można zapewnić dzięki wielkobję-
tościowym wentylatorom wolnoobroto-
wym (High-Volume, Low-Speed – HVLS).

Urządzenia te zapewniają pracowni-
kom ulgę od uciążliwego ciepła. Pozwalają 
na pracę w komforcie termicznym, co ma 
znaczący wpływ na ich wydajność. Lekkie 
podmuchy o sile maksymalnie 1–1,3 m/s 
dają realne odczucie obniżenia tempera-
tury o 6°C, co pozwala na względnie kom-
fortowe warunki pracy przy czynnościach 
generujących duże ilości ciepła (jak spa-
wanie czy cięcie).

Zastanawiając się nad wyborem wen-
tylatorów HVLS, należy zwrócić uwagę 
na takie elementy, jak lokalizacja regałów, 
układ maszyn i urządzeń, miejsca odpo-
czynku personelu oraz układ budynku. 
Wentylatory o małej średnicy będą sku-
teczne w miejscach o ograniczonej prze-
strzeni, natomiast duże, o średnicy powy-
żej 7 m, pozwolą na skuteczną wymianę 
powietrza na powierzchni 2000 m2.

Podsumowanie
Do kontroli poziomu zanieczyszczeń 
powietrza w zakładach produkcyjnych 
mogą być zastosowane kurtyny i ścianki 
materiałowe, przy wsparciu wentylato-
rów HVLS. Takie kurtyny czy ścianki to 
elastyczny i ekonomiczny sposób dziele-
nia przestrzeni, a jednocześnie skuteczna 
blokada przepływu zanieczyszczeń. Wen-
tylatory HVLS są efektywnym rozwiąza-
niem technicznym dla zapewnienia opty-
malnego przepływu powietrza na dużych, 
otwartych przestrzeniach, które występują 
w większości zakładów produkcyjnych.

Chuck Ashelin Chuck Ashelin jest menedżerem 
w firmie Zoneworks.
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Online

Zadaniem sprawnie działających 
instalacji odpylających i wentylacyj-
nych jest zagwarantowanie właści-
wego środowiska pracy dla maszyn 
i ludzi oraz warunków pracy zgod-
nych z zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Odpylanie i wentylacja w zakła-
dzie przemysłowym”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗  Kurtyny i ścianki materiałowe stanowią rozwiązanie np. w sytuacji, gdy potrzebne jest utworze-
nie tymczasowej przestrzeni zamkniętej. Pozwalają na rozdzielenie obszarów czystych 
od zanieczyszczonych.
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FIRMA PREZENTUJE

A naliza oleju powinna by  podstaw  
ka dego dobrego programu efektyw-
no ciowego. Specjali ci ExxonMobil,

który oferuje program analiz Mobil Serv, pod-
kre laj , e poleganie na wynikach analiz 
wymaga szerszej wiedzy o eksploatacji ole-
jów oraz do wiadczenia diagnostycznego. 
Poznajmy cztery obszary, które w ocenie spe-
cjalistów marki Mobil s  wa ne dla popraw-
nej diagnostyki problemów ze sprz tem.

Pojedyncza analiza nie zawsze 
daje pe ny obraz
Popularnym testem oleju z silników gazo-
wych jest analiza liczby kwasowej. W prób-
kach analizowanych przez ExxonMobil kon-
trola liczby kwasowej by a ród em ponad 
5% alertów. Jednak ocena liczby kwasowej 
nie daje pe nej odpowiedzi, czy silnik gazowy 
pracuje poprawnie. Nale y wzi  pod uwag  
tak e utlenianie, nitrowanie, lepko , zu y-
cie metali i liczb  zasadow  (BN). – Opiera-
nie si  wy cznie na ocenie liczby kwasowej 
mo e prowadzi  do b dów. Dlatego konse-
kwentne monitorowanie wyników analiz ole-
jowych jest najskuteczniejszym rodkiem, by 

zrozumie , co dzieje si  w maszynie – mówi 
Wojciech Leszek, Global Field Engineering 
Service Advisor z ExxonMobil.

Analizuj trendy, nie bezwzgl dne 
warto ci testów
Pojedynczy alert niekoniecznie oznacza, e 
olej nie spe nia swojego zadania. W niektó-
rych przypadkach warto ci graniczne testu 
nie zawsze s  powodem do niepokoju. Dla-
tego specjali ci ds. utrzymania ruchu powin-
ni przyjrze  si  wcze niejszym wynikom tej 
samej porcji oleju i okre li  trendy zmian, by 
w oparciu o d u szy okres testów zrozumie  
rzeczywist  kondycj  sprz tu. Zaobserwowa-
ne na tej podstawie powtarzaj ce si  aler-
ty dla wielu próbek oleju z jednego sprz tu 
powinny by  podstaw  do przeprowadzenia 
dok adniejszej inspekcji.

Wp yw formulacji oleju 
na wyniki testu
Oceniaj c wyniki analiz badanego oleju, nale-
y wzi  pod uwag  równie  jego budow  

chemiczn . Niektóre oleje hydrauliczne maj  

dodatki na bazie cynku. Takie dodatki mog  
spowodowa , e wyniki testów metalu odno-
sz ce si  do zu ycia maszyny, w tym na przy-
k ad testy na obecno  miedzi, wydaj  si  
zawy one. Nale y zatem zrozumie , jakie jest 
pochodzenie metalu w uk adzie smarowania, 
bo mo e on pochodzi  z formulacji oleju.

Kontakt oleju z wod ? 
Przeprowad  w a ciwy test
Zanieczyszczenie oleju wod  jest powa nym 
wyzwaniem dla wielu zastosowa  przemy-
s owych, w tym spr arek, turbin parowych 
i maszyn papierniczych. Istniej  dwa rodzaje 
testów na zawarto  wody w zastosowaniach 
przemys owych. Test gor cej p yty okre la 
tylko obecno  wody, ale nie okre la jej ilo-
ci. Z kolei test Karla-Fischera daje wymier-

ny wynik, zapewniaj c znacznie lepszy wgl d 
w ilo  wody w oleju. – Ponad 25% próbek 
oleju ze spr arki, poddanych analizie Mobil 
Serv Lubricants Analysis, wykaza o alerty 
w badaniach Hot Plate. Z kolei test Karla-
-Fischera wykaza  alerty tylko dla ok. 5% 
przypadków. Wynika z tego, e woda nie sta-
nowi a jeszcze problemu dla wi kszo ci urz -
dze , a poleganie wy cznie na te cie gor cej 
p yty nie daje pe nego obrazu sytuacji – pod-
kre la Wojciech Leszek z ExxonMobil. 

Podsumowuj c, chc c prawid owo oceni
kondycj  sprz tu, wa na jest wspó praca 
z partnerem olejowym posiadaj cym wiedz  
o olejach w eksploatacji maszyn oraz du e 
do wiadczenie w analizach rodków smar-
nych. Wi cej informacji o programie Mobil 
Serv Lubricants Analysis znajdziesz na stronie
www.mobilserv.mobil.com lub u autoryzo-
wanych dystrybutorów rodków smarnych 
Mobil (www.dexol.pl, www.ekonaft.pl, 
www.mobipol.pl, www.smartplus.pl).

Analizy olejów
Prawid owa interpretacja wyników 
wymaga wiedzy i do wiadczenia

Zach camy do zapoznania si  z ofert  olejów 
i smarów przemys owych firmy ExxonMobil 
na stronie www.mobil.pl.

Pomoc techniczna
00 800 441 16 03
techdeskeurope@exxonmobil.com
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Szkolenia
Mając na uwadze potrzeby firm i ich pracowników, stworzyliśmy cykl szkoleń dzięki którym 

zyskają Państwo wiedzę, jak przy pomocy rożnych narzędzi zwiększyć wydajność, 
obniżyć koszty, zadbać o bezpieczeństwo oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania!

designed by Naulicreative - Freepik.com

Liczba miejsc ograniczona! 

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

Warszawa

Utrzymanie Ruchu  
- procesy i metody 

Jakie metody stosują najlepsze zakłady 
przemysłowe na świecie? 

Poznaj kluczowe procesy funkcjonowania 
Utrzymania Ruchu.

12 lipca 2018 

Rozwiązywanie problemów 
w parku maszynowym  

Poznaj wachlarz narzędzi do systemowego 
rozwiązywania problemów, a także gromadzenia 

rozwiązań dzięki którym ich liczba zmaleje, 
a część nie pojawi się ponownie.

13 lipca 2018

Zarejestruj się już dziś!

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia/rejestracja/


MAJ/CZERWIEC 2018 57

Bohdan Szafrański W filtracji procesowej uży-
wane są filtry i wkłady filtra-
cyjne różniące się zastosowa-

niem, zasadą działania, skutecznością itp. 
Oczekuje się od nich, że nie tylko spełnią 
założenia technologiczne, ale również że 
koszty związane z ich obsługą i wymianą 
będą niskie. 

Zastosowania 
Różnorodność filtrów wykorzystywanych 
w zakładach produkcyjnych wiąże się ze 

zróżnicowaniem filtrowanych mediów 
i potrzeb użytkowników. Filtrowane mogą 
być bowiem różnego rodzaju mieszaniny 
gazów, cieczy i cząstek stałych. W zależ-
ności od rodzaju aplikacji filtry przemy-
słowe dzieli się zazwyczaj na trzy główne 
grupy: filtry powietrza, filtry cieczy 
i separatory frakcji.

Filtry samoczyszczące stosowane są 
zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest cią-
gły przepływ i jednoetapowe czyszcze-
nie. Sprawdzają się w instalacjach pozo-
stających przez długi czas bez nadzoru 
i obsługi lub znajdujących się w miejscach 
odległych oraz takich, do których dostęp 
jest utrudniony. 

Najczęściej do czyszczenia wykorzy-
stuje się system mechanicznych skroba-
ków i/lub płukanie zwrotne. W miarę 
stopniowego zanieczyszczania się ele-
mentu filtrującego przez zatrzymane 
cząstki stałe wzrasta różnica ciśnień na 
filtrze, co jest sygnałem do uruchomienia 
procesu czyszczenia. 

Automatyczne filtry 
samoczyszczące
Ograniczona do minimum obsługa to niższe koszty eksploatacji. 
Dlatego w wielu zastosowaniach w przemyśle filtry samoczyszczące 
budzą coraz większe zainteresowanie odbiorców.

UTRZYMANIE RUCHU

Źr
ód

ło
: H

en
nl

ic
h



58 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Stosuje się też inne rozwiązania. 
W opatentowanym w 1990 r. przez firmę 
Bernoulli automatycznym filtrze zasto-
sowano dysk umieszczony na pneuma-
tycznym cylindrze, który poruszając się, 
wytwarza lokalnie znaczny wzrost pręd-
kości przepływu cieczy i różnice ciśnień. 
W efekcie bez kontaktu z filtrem nastę-
puje proces jego czyszczenia. Wykorzy-
stano tu sformułowaną w 1738 r. przez 
szwajcarskiego matematyka i fizyka 
Daniela Bernoulliego zasadę zachowania 
gęstości energii całkowitej na linii prądu 
nieściśliwego płynu. 

Rynek
Na rozwój rynku filtrów samoczyszczą-
cych ma wpływ zapotrzebowanie ze 
strony światowych, rozwiniętych gospo-
darek, głównie ze względu na filtrację 
wody i ścieków. Na całym świecie trwają 
też prace badawczo-rozwojowe związane 
z opracowaniem nowych technologii do 
wykorzystania w tego typu rozwiązaniach. 
Cały czas poszukuje się efektywnych fil-
trów samoczyszczących zarówno dla prze-
mysłu, jak i do zastosowań związanych 
z ochroną środowiska. W opublikowanym 
w połowie minionego roku raporcie firma 
analityczna Research and Markets oszaco-
wała, że rynek filtrów samoczyszczących 
na całym świecie do 2022 r. wzrośnie do 
7,18 mld dolarów. W latach 2017–2022 
ma on średnio rocznie rosnąć o 7,4%. 
Szczególnie duże zapotrzebowanie na 
takie filtry zgłaszają gospodarki krajów 
rozwiniętych. 

W raporcie zwrócono uwagę, że naj-
szybszy wzrost w latach 2016–2021 
powinien być odnotowany w segmencie 
filtrów samoczyszczących wykonanych ze 
stali nierdzewnej. Wynika to z zalet tego 
materiału, takich jak doskonała odpor-
ność na korozję w środowisku, trwa-
łość, niezawodność, odporność chemiczna 
i możliwość pracy pod wysokim ciśnie-
niem. Analitycy przewidują, że jednym 
z głównych zastosowań będzie wykorzy-
stanie ich przy oczyszczaniu ścieków np. 
w procesach biochemicznego zapotrzebo-
wania na tlen (BZT) i usuwania zawiesiny 
ciał stałych. 

Wśród głównych światowych dostaw-
ców filtrów samoczyszczących wymie-
nia się takie firmy, jak: Alfa Laval, Amiad 
Water Systems, Eaton Corporation, For-
sta Filters, Georg Schünemann, Jiangsu 

YLD Water Processing Equipment, Morrill 
Industries, North Star Water Treatment 
Systems, Orival, Parker Hannifin i Rus-
sell Finex.

Przykłady rozwiązań
Na rynku mamy obecnie duży wybór fil-
trów przeznaczonych do różnych zasto-
sowań. Siłą rzeczy w artykule zostanie 
zaprezentowanych tylko kilka przykładów 
takich rozwiązań. 

Jednym z nich jest filtr samoczyszczący 
produkowany przez firmę Pro-mill, prze-
znaczony do separacji frakcji stałej z cie-
czy w wielu gałęziach przemysłu. Dokład-
ność procesu filtracji zaczyna się już od 

20 μm, dzięki czemu stanowi on alterna-
tywę dla konwencjonalnych metod filtra-
cji. Filtr samoczyszczący jest wyposażony 
w wymienne sito szczelinowe o dokład-
ności od 20 μm do 2000 μm. Automa-
tyczne czyszczenie filtra jest odpowiedzią 
na narastający spadek ciśnienia na ele-
mencie filtracyjnym powodowany groma-
dzeniem się zanieczyszczeń. Dzięki stałej 
kontroli spadku ciśnienia filtr samoczysz-
czący radzi sobie z niestabilnością stru-
mieni procesowych ze zmiennym ładun-
kiem zanieczyszczeń. Osad gromadzony 
jest poza strefą filtracji. Proces oczyszcza-
nia sita realizowany jest automatycznie 
i nie przerywa procesu filtracji. 

Warto zwrócić uwagę, że obecnie coraz 
częściej firmy dostarczają filtry samo-
czyszczące z osprzętem elektrycznym 
i elektronicznym potrzebnym do nadzoru 
i obsługi urządzenia. W tym wypadku 
jest to dotykowy, kolorowy panel opera-
torski zamontowany na szafie sterowni-
czej, który umożliwia podgląd lub zmianę 
parametrów pracy jednostki filtracyj-

nej, a także podgląd historii pracy. Fil-
try samoczyszczące Pro-mill mogą być 
także wyposażone w przemysłowe porty 
komunikacyjne (np. Profibus) i udostęp-
niać informacje o swoim stanie operato-
rowi przebywającemu w sterowni. Pro-
gram sam przypomina o zbliżających się 
terminach okresowego serwisu urządze-
nia, a w przypadku wersji z automatycz-
nymi zaworami odcinającymi, sterow-
niki w szafie sterowniczej sterują również 
pracą zaworów.

Z nowości warto wymienić filtry auto-
matyczne produkcji SAB Schünemann, 
oferowane przez firmę Hennlich. Są to 
modele F450 i F480, które charakte-
ryzują się poziomem filtracji od 150 do 
3000 μm oraz przepływem od DN 50 
do DN 2000 (dla opatentowanej wersji 
F480), w których przepływ dla jednego 
filtra może sięgać nawet 45 tys. m³/h. 

Automatyczne filtry F450 to wielo-
zadaniowe i praktycznie bezobsługowe 
urządzenia do usuwania cząstek stałych 
zarówno z wody morskiej, rzecznej, pod-
ziemnej, deszczówki, jak i z innych pły-
nów. Pozwalają na pracę ciągłą np. przy 
ochładzaniu i w procesach obiegu wody 
w elektrowniach, a zastosowanie procesu 
Bernouliego pozwala zwiększyć efektyw-
ność i wydajność filtracji. F450 w zależ-
ności od potrzeby może być wyposa-
żony w napęd elektryczny, jeśli nie jest 
dostępne sprężone powietrze. Filtry 
automatyczne mogą pracować w pionie 
i poziomie, a układ do cyklu wymywania 
potrzebuje do 50% wody mniej w porów-
naniu z tradycyjnymi układami filtracyj-
nymi z wkładami kombinowanymi. 

Inną nowością są oferowane przez 
firmę filtry Vortisand do filtracji wody 
mikropiaskiem. Układ ten umożliwia uzy-
skanie wysokiej wydajności przepływu 
krzyżowego przez wkład z mikropiasku 
i filtrację na poziomie submikronowym. 
Technologia ta pozwala nawet na pięcio-
krotne zwiększenie szybkości filtrowa-
nia w porównaniu z tradycyjnymi wkła-
dami filtracyjnymi i to przy zwiększonej 
50-krotnie dokładności procesu. Zasto-
sowany cykl wymywania wymaga mniej-
szego przepływu i krótszego czasu niż 
w przypadku tradycyjnych układów filtra-
cji z wkładami piaskowymi lub kombino-
wanymi. 

Andrzej Baciński z firmy Pompy i Sys-
temy zwraca uwagę na automatyczne fil-
try samoczyszczące duńskiej firmy HiFlux. 
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Zapotrzebowanie ze stro-
ny światowych, rozwinię-
tych gospodarek napę-
dza prace badawczo-
-rozwojowe związane 
z opracowaniem nowych 
technologii do filtracji 
wody i ścieków.



Jak mówi, producentów filtrów automa-
tycznych samoczyszczących jest niewielu, 
bo liczy się tu doświadczenie, a HiFlux 
już od pół wieku zajmuje się produkcją 
takich urządzeń. Proces czyszczenia nie 
przerywa filtracji i ciecz przepływa przez 
cały czas. Firma produkuje wkłady fil-
tracyjne z otworami stożkowymi o wiel-
kości do 35 μm, a ich rozmiar nie zmie-
nia się w czasie. Nadają się też do mięk-
kich ciał stałych, takich jak żele. Mogą 
być dostarczane w wykonaniach zgodnych 
z APEX i PED (dyrektywa ciśnieniowa) 
oraz w wykonaniach przeznaczonych dla 
przemysłu spożywczego (EC 1935/2004, 
FDA i EHEDG). Wśród nowości w ofer-
cie firmy zwracają uwagę filtry do zasto-
sowań higienicznych (dla branży spożyw-
czej, mleczarni itp.) z możliwością fil-
tracji nawet od 30 μm, co w tego typu 
filtrach ze zgarniaczami nie jest wcale 
takie powszechne. Dystrybutorem filtrów 
samoczyszczących firmy Hiflux w naszym 
kraju jest również przedsiębiorstwo Che-
mapol.

Z kolei firma Saymon, producent urzą-
dzeń branży grzewczej, uzdatniania wody 
oraz osuszania powietrza, ma w ofercie 
filtry samoczyszczące z automatycznym 
płukaniem wstecznym do wody gorącej 
oraz separatory odśrodkowe i filtry szcze-
linowe. Leszek Gładyś, specjalista ds. 
techniczno-handlowych, zwraca uwagę na 
filtry mechaniczne z płukaniem wstecz-
nym do wody gorącej JRSF-HW oraz filtry 
szczelinowe „inline” do filtracji wody bar-
dzo zanieczyszczonej – modele JISP-A/TP. 
Filtr szczelinowy jest zautomatyzowany, 
nie ma ruchomych części, a jego czysz-
czenie odbywa się bez przerywania filtra-
cji poprzez otwarcie zaworu spustowego. 
Płukanie wsteczne filtra wyzwalane jest 
po przekroczeniu zadanego czasu lub róż-
nicy ciśnień.

Przedstawiciele firmy Filtrakon propo-
nują odbiorcom filtry automatyczne Filtra-
kon typu FLVD, przeznaczone do filtracji 
wody przemysłowej. Mają małe gabaryty, 
ale są w pełni automatyczne (sterowa-
nie firmy Siemens, czasowe lub róż-

nicą ciśnień). Dobrze sprawują się tam, 
gdzie zanieczyszczenia stanowią cząstki 
twarde typu piasek, rdza, zgorzel, wióry 
stalowe, drobiny metali itp. Firma ofe-
ruje filtry o wydajności przepływu do 
100 m3/h z przyłączami od DN50 do 
DN100. Dostępne dokładności filtracji 
to od 100 μm do 1000 μm. Filtry mogą 
być wykonane ze stali zwykłej i specjal-
nego, odpornego mechanicznie tworzywa 
lub w całości ze stali kwasoodpornej 
AISI304. Jak każde inne filtry sitowe, nie 
są natomiast polecane do filtracji wody 
przemysłowej z obecnością życia biolo-
gicznego lub innych cząstek miękkich, 
włókien itp. zanieczyszczeń. Przy ich fil-
tracji lepiej się sprawdzają automatyczne 
filtry samoczyszczące dyskowe – czasem 
nazywane filtrami szczelinowymi – np. fil-
try Filtrakon Modula.

Firma OMC ENVAG ma w ofercie 
przemysłowe filtry samopłuczące szwedz-
kiej firmy Bernoulli System. Zostały one 
zaprojektowane do usuwania zawie-
sin stałych z cieczy, w szczególności lek-

www.utrzymanieruchu.pl
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kich frakcji oraz zawiesiny organicznej, 
poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową 
sitową. Jak mówi Aleksander Labocha, 
warto zwrócić uwagę na niską w nich 
stratę ciśnienia (rzędu 0,1–0,2 bara), Jest 
ona stała i niezależna od stopnia zanie-
czyszczenia filtra. Również ciśnienie płu-
kania jest niskie, a filtry regenerują się 
przepływającą wodą. Do prawidłowego 
wypłukania wymagane jest zapewnienie 
ciśnienia na poziomie 0,6 bara. Kolejne 
zalety to łatwa instalacja – filtry mogą 
pracować w dowolnej pozycji również 
w trakcie procesu regeneracji.

Na co zwracać uwagę 
przy wyborze?
Jak uważają specjaliści z firmy Hennlich, 
ważnym czynnikiem wyboru w przypadku 
każdego układu filtrującego jest całkowity 
koszt eksploatacji. Najlepszym układem 
filtracyjnym jest taki, który zmniejsza 
koszty eksploatacji na wiele sposobów: 
zmniejszenie zużycia wody, oszczędność 
zużytej energii, niższe koszty chemiczne 
i obsługi technicznej, możliwość dostoso-
wania filtra do indywidualnych potrzeb 
oraz różne zastosowanie: chłodnie komi-
nowe, filtracja wstępna przed odwróconą 
osmozą, oczyszczalnie ścieków, energe-
tyka, uzdatnianie wody i wiele innych. 
Znaczne oszczędności energii osiągane 
są przy zastosowaniu filtrów związanych 
z przekazywaniem ciepła, zapobiegają-
cych tworzeniu się osadu i warstwy bio-
logicznej, zwiększających tym samym 
sprawność wymienników ciepła. Rów-
nież najlepszym układem filtracyjnym jest 
taki, który prawie nie wymaga interwen-
cji człowieka, a nakłady na jego obsługę 
techniczną są minimalne. Ważna też jest 
lekka i zwarta konstrukcja, bo oznacza 
to oszczędności ekonomiczne zarówno 
w trakcie transportu, jak i z punktu 
widzenia infrastruktury w zakładzie.

Specjaliści z firmy Pro-mill przypo-
minają, że tak jak każde inne urządze-
nie, filtr samoczyszczący może być wyko-
nany na kilka sposobów. Przede wszyst-
kim wyróżnia się dwa typy napędów 
stosowanych w tego rodzaju filtrach: 
elektryczny i pneumatyczny. Należy też 
pamiętać o właściwym doborze urządze-
nia do pracy w strefach zagrożenia wybu-
chem. Jeśli filtr ma pracować w takiej 
przestrzeni, trzeba odpowiednio go ozna-
czyć oraz zapewnić środki zabezpiecza-

jące. Ważne są też właściwości medium 
filtracyjnego, np. jaką lepkość ma filtro-
wana ciecz, bo wpływa to na jakość filtra-
cji. Dlatego już na etapie projektowania 
filtra bardzo istotna jest wiedza o lepko-
ści cieczy bądź o charakterze jej płynięcia 
przez kanał z filtrem. Również o tym, co 
chcemy uzyskać w procesie filtracji – osad 
czy filtrat. 

W celu ochrony cennego filtratu można 
zainstalować specjalną śluzę tuż przed 
zaworem spustowym. Ponadto charakter 
osadu ma znaczący wpływ na prawidłową 
pracę filtra. W zależności od tego, jak 
osadza się on na elemencie filtracyjnym, 
może nie być dokładnie usuwany w trak-
cie ruchu skrobaka, co powoduje zapy-
chanie się oczek sita. 

W przypadku filtracji niektórych stru-
mieni, np. w przemyśle papierniczym, 
nawet niewielka grubość osadu może 
powodować wysokie spadki ciśnień. Spe-
cyficzne dla tego przemysłu zanieczyszcze-
nia tworzą nieprzepuszczalny „placek”, 
który uniemożliwia prawidłową pracę 
urządzenia. Jeśli chce się mieć pewność, 
że filtr samoczyszczący będzie działał 
skutecznie na danym strumieniu, należy 
wcześniej przeprowadzić testy. Firma Pro-
mill oferuje przeprowadzenie takich prób 
na filtrach samoczyszczących. Dzięki 
temu lepiej można dobrać odpowiednie 
rozwiązanie.

Jak uważa Andrzej Baciński, przy 
dobieraniu urządzenia trzeba pamiętać 
o swoich oczekiwaniach. Stwierdzenie 
„filtracja serwatki 5 m3/h” to za mało. 
Należy wiedzieć, czy cenne są dla nas 
ciała stałe, czy ciecz, jak wygląda pro-
ces przed filtrem, a jak za nim, dlatego 
istotne jest zrozumienie całego procesu 
produkcyjnego. Filtrów z reguły używa 
się do jednego z dwóch zastosowań. Jed-
nym jest poprawienie jakości cieczy (np. 
usunięcie zanieczyszczeń z farby), a dru-
gim zabezpieczenie urządzenia w dal-
szym ciągu procesu (np. pompy, która nie 
dopuszcza obecności ciał stałych).

Również Leszek Gładyś jest przeko-
nany, że dobór konkretnego typu filtra 
wymaga precyzyjnego określenia kilku 
parametrów, takich jak: wielkości przy-
łącza, oczekiwanego przepływu wody 
w m3/h, straty ciśnienia, temperatury 
roboczej wody, rozmiaru oczek lub wiel-
kości szczelin oraz rodzaju materiału, 
z którego wykonany jest filtr. Nie bez zna-
czenia są również oczekiwania związane 

z automatyką sterującą procesem samo-
oczyszczania. 

Firma Filtrakon zaleca, by dobór 
rodzaju filtra (budowa, zasady działania) 
powierzyć doświadczonym specjalistom. 
Wtedy można mieć większą pewność, że 
będzie on działał w konkretnym zasto-
sowaniu najlepiej, jak to możliwe. Warto 
zaufać firmom inżynierskim z wieloletnim 
doświadczeniem, gwarantującym nie tylko 
obsługę gwarancyjną, lecz także pogwa-
rancyjną oraz stały dostęp do tanich czę-
ści zamiennych.

Podsumowanie
Poprawa wydajności filtracji, szczególnie 
w odniesieniu do zwiększenia przepusto-
wości, poprawy selektywności i zmniej-
szenia się zapychania, ma duży wpływ na 
ekonomikę aplikacji filtracyjnych. Nowo-
czesne automatyczne filtry samoczysz-
czące w większości spełniają już wyma-
gania znacznej grupy odbiorców. Dla-
tego powinny być umieszczane wysoko na 
listach potencjalnego wyboru do konkret-
nych zastosowań.

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.
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Online

Procesy i technologie produk-
cyjne wymagają zastosowania 
wody o określonych parametrach. 
Tylko odpowiedni proces uzdatnia-
nia wody pozwala uzyskać właściwy 
surowiec do produkcji, czynnik chło-
dzący, rozcieńczalnik, środek lub 
składnik środków do mycia itp. Wię-
cej na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Uzdatnianie wody do 
celów przemysłowych”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Mierniki wibracji
Monitorowanie parametrów stanu maszyny pozwala wcześnie zidentyfikować zmiany, które wskazują 
na rozwijającą się usterkę. To główny element programu konserwacji predykcyjnej. Jedną z najczęściej 
stosowanych obecnie technik monitorowania stanu jest zaś kontrola i diagnozowanie wibracji.

Bohdan Szafrański P omiary drgań mogą być wykonane 
na obudowie maszyny przy wyko-
rzystaniu przetworników sejsmicz-

nych lub piezoelektrycznych. W przy-
padku maszyn, które dla ciągłości pro-
dukcji mają znaczenie krytyczne, korzysta 
się z przetworników wiroprądowych, 
mierzących bezpośrednio przemieszcze-
nia promieniowe i osiowe obracających 
się wałów. Otrzymane poziomy wibra-
cji można porównać z ich wartościami 
historycznymi, co pozwala obserwo-
wać zmiany postępujące w czasie. Dzięki 
temu uzyskuje się wiele cennych informa-
cji, które można wykorzystać do oceny 
stanu poprawności działania maszyny. 
Producenci podają graniczne wartości 
drgań wyliczone na podstawie konstrukcji 
maszyny i zastosowanych w niej elemen-
tów, np. łożysk. 

Jeśli chodzi o przetworniki piezoelek-
tryczne do pomiaru przyspieszeń, to 
wśród głównych ich zalet wymienia się 
brak potrzeby zewnętrznego źródła zasi-
lania, szerokie pasmo przenoszenia, pro-
stą konstrukcję, wytrzymałość mecha-
niczną, stabilność parametrów, niezawod-
ność działania oraz małą wrażliwość na 

zmiany warunków w otoczeniu. Charakte-
rystyki częstotliwościowe przetworników 
są podane na ich kartach kalibracyjnych. 

Pomiary wibracji i analiza drgań
Kluczem do efektywnego wykorzysta-
nia pomiarów wibracji do oceny stanu 
maszyny jest ich właściwa interpretacja. 
Dotychczas konieczne było w tym celu 
posiadanie przez pracowników serwisu 
specjalistycznej wiedzy i zdobywanego 
z czasem doświadczenia. Obecnie zastoso-
wanie nowoczesnych technologii, takich 
jak przetwarzanie dużej ilości danych 
w tzw. chmurze obliczeniowej, pozwo-
liło w większości sytuacji znacznie upro-
ścić procedury takich analiz. Użytkow-
nicy otrzymują więc nie tylko wyniki, lecz 
także diagnozę stanu maszyny lub np. 
danego łożyska. Przez badanie poszczegól-
nych częstotliwości obecnych w widmie 
częstotliwościowym mierzonego sygnału 
można je przyporządkować do wybranych 
elementów mechanicznych (np. tworzą-
cych łożysko toczne) lub niewyważenia 
albo niewspółosiowości wałów. Specjali-
sta może określić rodzaj problemu, jego 
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↙  Ręczny detek-
tor do pomiarów 
drgań i temperatury, 
z łącznością w stan-
dardzie Bluetooth 
oraz możliwością za-
pisu i udostępniania 
danych w chmurze.
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lokalizację, a czasem również bezpośred-
nio jego źródło. 

Obecnie w większości przyrządów do 
analizy drgań wykorzystuje się szybką 
transformatę Fouriera (FFT). Trzeba mieć 
jednak na uwadze, że analiza częstotli-
wościowa, nazywana często analizą spek-
tralną lub analizą drgań, jest tylko jednym 
z elementów składających się na cało-
ściową interpretację informacji zawartych 
w sygnale wibracyjnym. 

Rynek sprzętu do monitorowania 
wibracji 
W sektorze produkcyjnym na całym świe-
cie obserwuje się wzrost świadomości 
w zakresie korzyści wynikających z kon-
serwacji predykcyjnej (PdM). Wdraża się 
je na szeroką skalę szczególnie w takich 
kapitałochłonnych branżach, jak przemysł 
motoryzacyjny oraz związany z wydoby-
ciem i przetwórstwem ropy naftowej lub 
gazu. Dane gromadzone przez kompo-
nenty sprzętowe umożliwiają wdrożenie 
efektywnych programów konserwacji pre-
dykcyjnej w celu uniknięcia kosztownych 
przestojów. 

Jak wynika z raportu przygotowanego 
przez firmę analityczną MarketsandMar-
kets (MM), światowy rynek monitoro-
wania wibracji osiągnie w 2023 r. war-
tość 1,85 mld dolarów (w 2016 r. było 
to 1,19 mld dolarów). Oznacza to średni 
wzrost w kolejnych latach o 6,5%. 

Analitycy firmy MM oceniają, że do 
2023 r. najwyższą stopę wzrostu osiągnie 
rynek sprzętu do monitorowania drgań 
online. Monitorowanie wibracji online 
jest powszechnie stosowane w instala-
cjach krytycznych, które pracują w spo-
sób ciągły. Trudno tu polegać na okreso-
wym, ręcznym gromadzeniu danych, ale 
stosowane metody diagnostyczne i narzę-
dzia są zasadniczo takie same. Zwraca się 

do pomiaru wibracji, proste i zaawan-
sowane systemy stacjonarne do monito-
ringu stanu i diagnostyki usterek, a koń-
cząc na usługach eksperckich, takich jak 
ciągły zdalny monitoring maszyn i urzą-
dzeń, na podstawie danych gromadzo-
nych przez system diagnostyczny zainsta-
lowany w obiekcie użytkownika. 

Wśród nowych produktów Petro 
Bratko wymienia m.in. bezprzewo-
dowy system monitoringu AV SEN-
SOR REMOTE. Rozwiązanie to składa 
się z trzech elementów. Podstawowym 
jest bezprzewodowy czujnik AV SEN-
SOR 2000R, montowany bezpośrednio 
na maszynie, który cyklicznie wykonuje 
równoległe pomiary temperatury i drgań 
w dwóch osiach. Na podstawie zebra-
nych danych wylicza wiele wskaźników 
diagnostycznych i wysyła wyniki do kon-
centratora. Zasięg transmisji bezprzewo-
dowej wynosi do 200 m w warunkach 
przemysłowych, a czas pracy na zasila-
niu bateryjnym przy standardowej konfi-
guracji (pomiary co 8 godzin) sięga 6 lat. 
Kolejna nowość to uniwersalny czujnik 
AV SENSOR 4000R, umożliwiający pod-
łączenie do systemu tradycyjnych czujni-
ków drgań, co przekształca je w czujniki 
bezprzewodowe. Natomiast koncentrator 
AVM GATEWAY może zarządzać siecią do 
32 czujników AV SENSOR i magazynuje 
zebrane z nich dane. Dostęp do modułu 
można uzyskać z dowolnego miejsca na 
świecie za pośrednictwem interfejsu sie-
ciowego i protokołu Ethernet, a interfejs 
webowy zapewnia łatwą i szybką ana-
lizę zebranych danych historycznych oraz 
zarządzanie zdarzeniami. Dodatkowo 
komunikacja z modułem jest też moż-
liwa przez protokoły Modbus i OPC UA. 
Jak dodaje Petro Bratko, system AV SEN-
SOR REMOTE pozwala na objęcie moni-
toringiem oddalonych i trudno dostęp-
nych maszyn. Dodatkowo eliminacja oka-
blowania czujnikowego znacznie skraca 
czas i obniża koszty wdrożenia, a także 
wpisuje się w aktualne trendy w przemy-
śle, takie jak rozwój i wdrożenie elemen-
tów nowoczesnych platform sterowania 
i monitoringu – Przemysł 4.0.

Firma SKF w zakresie przyrządów 
do pomiaru drgań oferuje QuickCol-
lect – ręczny detektor z obsługą Blueto-
oth, dzięki której łączy się z aplikacjami 
zainstalowanymi na tablecie lub smart-
fonie z systemami operacyjnymi iOS 
oraz Android, a nawet z urządzeniami 

↙  Tester stanu 
maszyny dokonu-
jący jednoczesnego 
pomiaru prędko-
ści, temperatury 
i obwiedni przyspie-
szenia.
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↙  Wskaźnik stanu 
maszyny, wyposa-
żony w trzy diody, 
które sygnalizują 
stan maszyny 
i łożyska.
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uwagę, że rośnie również światowe zapo-
trzebowanie na systemy monitorowania 
drgań związanych z miejscem pracy i bez-
pieczeństwem osobistym pracowników. 

Oferta rynkowa
Na rynku dostępna jest bogata oferta 
mierników i czujników wibracji pocho-
dzących od wielu producentów. Wśród 
dostawców mierników drgań na świe-
cie można wymienić m.in. firmy: ACOEM 
Group, Adash, AMC VIBRO, Associa-
tion VAST, Baltech, Beijing TIME High 
Technology, CEMB, GE Oil & Gas, CSI 
Technologies, Dytran Instruments, ifm 
electronic, FLUKE, Hansford Sensors, 
HGL Dynamics, Hofmann Mess- und 
Auswuchttechnik, INNOVATEST Europe, 
IRD Balancing, Leader Precision Instru-
ment, Meggitt SA, Metra, Metrix Instru-
ment, Monitran, OLIP SYSTEMS, Phase 
II, Prüftechnik, RION, Schenck RoTec, 
SKF, SPM Instrument, VMI Internatio-
nal i Zensol Automation. Poniżej poda-
ne zostaną przykłady ofert niektórych 
z nich.

Firma AMC VIBRO ma, jak mówi 
Petro Bratko, Key Account Manager, kom-
pleksową ofertę w zakresie wibrodiagno-
styki, począwszy od przemysłowych czuj-
ników drgań, poprzez przenośne systemy 
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typu smartwatch z systemem iOS. Inte-
gruje pomiary drgań i temperatury, co 
daje poglądową informację o sytuacji od 
razu na miejscu pomiaru i w czasie rze-
czywistym. Zebrane dane przesyłane są 
do dalszej analizy do chmury obliczenio-
wej. Detektora SKF QuickCollect można 
używać w połączeniu z aplikacją SKF 
QuickCollect albo SKF DataCollect, roz-
szerzającą funkcjonalność o możliwość 
zapisu i udostępniania danych w chmu-
rze SKF oraz o bezpośredni dostęp do 
usług świadczonych przez serwis zdalnej 
diagnostyki SKF (SKF Remote Diagnostic 
Services). 

Można również skorzystać z testera 
stanu maszyny – model SKF CMAS 100-
SL. To przenośne urządzenie o stop-
niu ochrony IP 54, przeznaczone do eks-
ploatacji w środowisku przemysłowym. 
Współpracuje ze standardowymi przyspie-
szeniomierzami stałoprądowymi o czu-
łości 100 mV/g. Możliwe jest stosowa-
nie opcjonalnego czujnika zewnętrznego – 
do obsługi trudno dostępnych miejsc oraz 
w celu uzyskania dokładniejszych i bar-
dziej powtarzalnych wyników pomiaru. 
Temperaturę w różnych miejscach 

maszyny mierzy się dzięki wbudowanemu 
czujnikowi podczerwieni. 

Kolejny produkt firmy SKF to wskaź-
nik stanu maszyny SKF CMSS 200 prze-
znaczony, jak podaje producent, do moni-
torowania maszyn niemających krytycz-
nego znaczenia. Czujniki wewnętrzne 
wskaźnika mierzą prędkość, obwiednię 
przyspieszenia, w tym impulsowe drgania 
łożysk lub przekładni oraz temperaturę 
powierzchni maszyny. Dołączony magne-
tyczny klucz odczytowy służy do jego 
aktywowania, przełączania trybu pracy 
oraz ustawiania wzorcowych parametrów 
drgań i alarmów.

Firma FLUKE oferuje wibrometr 
FLUKE 805. Jest to przyrząd o konstruk-
cji typu 3 w 1, który umożliwia kon-
trolę łożysk, drgań całkowitych i tem-
peratury w ramach jednego pomiaru. 
Jak podaje producent, wystarczy przyło-
żyć miernik do maszyny, by uzyskać naj-
prostszy, podstawowy wynik: pozytywny/
negatywny. Wbudowany procesor obli-
cza stan łożysk i ogólne wibracje. Wyświe-
tlane są powiadomienia tekstowe typu: 
dobry, zadowalający, niezadowalający 
i niedopuszczalny. Wbudowane w urzą-

dzenie czujniki mogą odczytywać sze-
roki zakres częstotliwości – od 10 do 
1000 Hz i od 4000 do 20000 Hz, obej-
mując swoim zakresem diagnostykę więk-
szości typów maszyn i komponentów. 
Specjalny zewnętrzny czujnik wibracji 
(805 ES) umożliwia wykonywanie pomia-
rów w ciasnych i trudno dostępnych miej-
scach, np. za osłonami czy obudowami 
maszyn oraz w miejscach znajdujących 
się poza zasięgiem, w których trudno jest 
w odpowiedni sposób docisnąć ręcznie 
wibrometr. Dodatkowo system Fluke Con-
nect pozwala na przesyłanie dalej danych 
dotyczących stanu maszyny.

W ofercie firmy Prüftechnik dostępny 
jest miernik wibracji Vibscanner, wypo-
sażony w trzy czujniki, co pozwala mie-
rzyć najważniejsze parametry maszyny na 
elementach obrotowych, takie jak: wibra-
cje, kawitacja, stan łożysk (impuls ude-
rzeniowy), temperatura i obroty silnika. 
Dzięki modułowej konstrukcji jest to urzą-
dzenie wszechstronne. Umieszczone jest 
w wytrzymałej, wodoodpornej i pyło-
szczelnej obudowie. Można je zmoderniz-
ować do funkcjonalności analizatora drgań 
przez dodanie modułu oprogramowania 
układowego „analiza sygnałów”, które 
umożliwia wykonanie analizy orbitowo-
-fazowej, analizy przebiegu czasowego 
i pozwala na długoterminowy zapis gro-
madzonych danych. Vibscanner może nie 
tylko wykryć problemy z maszyną, takie 
jak niewyważenie lub niewspółosiowość, 
lecz także wykonać niezbędne działania 
naprawcze za pomocą opcjonalnie dostęp-
nych modułów oprogramowania układo-
wego do równoważenia pola.

Firma ifm electronic oferuje elektro-
nikę diagnostyczną typu VSE, która zbiera 
sygnały drgań o wysokiej częstotliwości 
z maksymalnie czterech czujników drgań. 
Dwa dodatkowe wejścia analogowe mogą 
być wykorzystane do podłączenia dodat-
kowych czujników procesowych. Przez 
wyjście analogowe wartość drgań całko-
witych napędów może być wysyłana jako 
sygnał prądowy do sterownika PLC, a po 
przekroczeniu ustawionej wartości gra-
nicznej elektronika diagnostyczna włączy 
np. sygnał alarmu.

Warto wspomnieć również o firmie 
BT-Automatyka, w ofercie której znaj-
duje się wiele urządzeń do pomiaru 
wibracji niemieckiej firmy MMF, działa-
jącej na rynku od 1954 r. Jak mówi Bar-
tosz Tyszer, nowością w firmie jest m.in. 

www.utrzymanieruchu.pl

↙  Wibrometr ze spe-
cjalnym zewnętrz-
nym czujnikiem 
wibracji, do wyko-
nywania pomiarów 
w ciasnych lub nie-
dostępnych miej-
scach .
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M14-WEB – system do monitorowania 
drgań online za pośrednictwem protokołu 
HTML5. Można w nim śledzić wibracje 
„na żywo”. Kolejne rozwiązania to mier-
niki serii VM2x – rodzina czterech mierni-
ków z różnym zakresem funkcjonalności. 
Miernik VM25 oferuje, oprócz pomiaru 
prędkości, przyspieszenia i przemiesz-
czenia wibracji, możliwość śledzenia na 
żywo widma FFT, funkcji K(t) – śledzenie 
życia łożyska od chwili montażu, przez 
docieranie, aż po zużycie. Do mierników 
VM2X można dokupić punkty pomiarowe 
VMiD, które są automatycznie rozpozna-
wane przez urządzenie i ułatwiają pomiar. 
Kolejne urządzenie, które wymienia Bar-
tosz Tyszer, to KSI80 – czujnik wibra-
cji z wbudowanym przetwornikiem pętli 
prądowej 4-20 mA, dający na wyjściu 
proporcjonalny sygnał prędkości wibra-
cji (obudowa IP 67, opcjonalnie z certyfi-
katem ATEX do strefy zagrożenia wybu-
chem). Dostępny jest też miniaturowy 
akcelerometr trójosiowy KS903 w formie 
kostki sześciennej o boku 14 mm i masie 
6,2 g lub 9 g, zależnie od wersji. Inne 
to bezpieczniki wibracyjne (wyłączniki 
wibracyjne), czyli urządzenia, które w jed-
nej obudowie mieszczą akcelerometr oraz 
przekaźnik z możliwością ustalenia opóź-
nienia zadziałania i progu zadziałania. 
Dodatkowo model VS12 jest wyposażony 
w wyjście USB, co umożliwia podłącze-
nie go do komputera i odczyt widma FFT 
oraz rejestrację wibracji w oprogramowa-
niu. W ofercie firmy znajdują się też czte-

rokanałowe mierniki ręczne VM31, pro-
dukowane w kilku wersjach, np. w wersji 
VM31-M do pomiaru drgań maszyno-
wych w trzech osiach, który umożliwia 
śledzenie widma FFT. 

Uwagi praktyczne
Na co więc zwracać uwagę przy wybo-
rze miernika wibracji? Jak mówi Petro 
Bratko, każda inwestycja w systemy dia-
gnostyczne powinna być poprzedzona 
rzetelną analizą potrzeb i celów, tak by 
zapewnić maksymalne korzyści. Należy 
wziąć pod uwagę m.in. wartość maszyny, 
która będzie monitorowana, częstotliwość 
i koszty jej napraw czy koszty utraconych 
korzyści wynikające z planowanych i nie-
planowanych przestojów. 

Przekrój dostępnych na rynku rozwią-
zań jest bardzo szeroki: od pióra wibro-
metrycznego po zaawansowane, wielo-
kanałowe systemy stacjonarne. Dlatego 
w wielu sytuacjach rozpoczęcie współ-
pracy z firmą wyspecjalizowaną w zakre-
sie diagnostyki, już na samym etapie 
audytu przed wdrożeniem, pomaga unik-
nąć potencjalnych kosztownych błędów 
inwestycyjnych.

Podsumowanie
W nowoczesnych systemach produk-
cyjnych monitorowanie stanu maszyn 
pozwala efektywnie zaplanować prace 
konserwacyjne i inne działania, ogranicza-

jąc ryzyko wystąpienia awarii i powstania 
kosztownych, nieplanowanych przesto-
jów. Dzięki temu unika się konsekwencji 
związanych ze szkodami wtórnymi. 

Analiza drgań jest jedną z metod, 
która dzięki wykorzystaniu dostępnej 
mocy obliczeniowej do analizy danych 
pozwala z dużą dokładnością monitoro-
wać i oceniać stan maszyny oraz przewi-
dzieć jego zmiany w czasie. Obserwuje się 
też stały postęp w wyodrębnianiu wibra-
cji w różnych typach maszyn wirujących, 
co jest podstawą do budowania mecha-
nizmów dalszych analiz i wynikających 
z nich zaleceń eksploatacyjnych. 

Wraz z rozpowszechnianiem się tech-
nologii przetwarzania w tzw. chmu-
rze monitorowanie wibracji online jest 
coraz powszechniej stosowane, zwłasz-
cza w zakładach pracujących w ruchu cią-
głym.

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

Z uwagi na niewątpliwe korzyści 
wynikające z zastosowania metod 
wibroakustycznych, rozwiązanie to 
znalazło się wysoko na liście (tuż 
za termowizją) najbardziej skutecz-
nych metod badań diagnostycznych 
w przeprowadzonym badaniu redak-
cyjnym. Więcej informacji na ten 
temat znajdą Państwo w raporcie 
„Diagnostyka i monitoring”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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↙  Elektronika diagnostyczna analizuje w cza-
sie rzeczywistym sygnały z czterech punktów 
pomiaru drgań oraz dwóch parametrów pro-
cesowych. Wyjścia binarne realizują funkcję 
ostrzeżenia i alarmu. 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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C elem wibrodiagnostyki stosowanej 
w predykcyjnym utrzymaniu ruchu 
jest dostarczenie wiedzy na temat sta-

nu maszyny oraz problemów, jakie mog  
wyst pi . Poprawne badanie i analiza wyma-
ga posiadania odpowiedniej wiedzy dia-
gnostycznej, w zwi zku z czym firma Adash 
wysz a naprzeciw potrzebom klientów, ofe-
ruj c w swoich miernikach drga  system eks-
percki FASIT. 

Algorytm systemowy zosta  opracowany 
w oparciu o wieloletnie do wiadczenie eks-
pertów w dziedzinie wibrodiagnostyki. FASIT 
wykorzystuje g ównie dane z analizy FFT 
i ocenia je tak, jak zrobi by to ekspert, a jego 
wskazania s  atwe do zrozumienia – wykres 
pokazuje wag  i typ rozwijaj cego si  proble-
mu; rezultat mo na zapisa  w profesjonal-
nym oprogramowaniu DDS w celu okre lenia 
rodzaju usterki oraz trendu. Informacja gra-
ficzna jest atwa do zrozumienia, a specjali-
sta nie jest potrzebny do oceny, gdy wskaza-
nia miernika (systemu eksperckiego FASIT) 
pokazuj  np. poziom niewywa enia wyno-
sz cy 80%. Warto ci s  przedstawione ró ny-
mi kolorami, w zale no ci od zaawansowa-
nia usterki – zielony oznacza poprawn  pra-
c , ó ty – poziom ostrzegawczy – zalecane 
s  cz stsze pomiary w celu obserwacji, kolor 
czerwony – nale y dokona  wymiany o yska 
lub np. wywa y  wentylator. 

Do gamy produktów firmy Adash, wyposa o-
nych w system ekspercki FASIT, nale :

• miernik Adash A4900 Vibrio M – skupiaj cy 
w sobie funkcje miernika drga , analizatora 
i rejestratora. Vibrio M umo liwia wykonywa-
nie podstawowych pomiarów wibrodiagno-
stycznych, takich jak stan o ysk, identyfikacja 
uszkodze  mechanicznych, luzów, wspó osio-
wo ci, optymalizacji smarowania;

• zaawansowany miernik A4300 VA3 Pro II 
o budowie modu owej – w zale no ci od 
zapotrzebowania na ka dym etapie mo na 
rozszerzy  funkcjonalno  miernika o dodat-
kowe mo liwo ci pomiarowe: wywa a-
nie dynamiczne, modu  cie ki, analizator, 
pomiar ultrad wi ków. VA3 oferuje równie  
mo liwo  pod czenia czujnika trójosiowego 
– sygna y drganiowe dla trzech osi mog  by  
mierzone jednocze nie, a w urz dzenia wbu-
dowany jest pirometr oraz stroboskop;

• A4400 VA4 Pro II – zaawansowane narz dzie 
do diagnostyki drga  kompleksowo wyposa-
one w modu y do analizy, zbierania danych 

i rejestracji sygna ów wibracyjnych. Przyrz d 
zosta  wzbogacony o modu y do dynamicz-
nego wywa ania, pomiar wybiegu, analiza-
tor akustyczny, pomiar ultrad wi ków, funk-
cj  BUMP-TEST, monitorowanie i kontrol  

procesu smarowania oraz mo liwo  s u-
chania sygna u wibracji za pomoc  funkcji 
stetoskopu. 

Ze wzgl du na wysok  jako  urz dze  od 
maja tego roku ka de z wymienionych roz-
wi za  dostarczane jest z 5-letni  gwarancj  
producenta.

Dzi ki zastosowaniu systemu eksperckiego 
FASIT dzia y utrzymania ruchu mog  zaosz-
cz dzi  wydatki zwi zane z konieczno ci  zle-
cenia analizy drganiowej firmom zewn trz-
nym lub wyszkoleniem pracownika oraz 
zyskuj  elastyczno  i dowolno  w wykony-
waniu pomiaru.

Wi cej informacji o produktach na naszej 
stronie www.vims.pl

VIMS – sprawdzone rozwi zania 
w utrzymaniu ruchu
Teraz z rozszerzon  gwarancj  do pi ciu lat na urz dzenia firmy Adash.

VIMS Sp. z o.o.
tel. +12 446 40 50 
e-mail: info@vims.pl 
www.vims.pl
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W ycieki z instalacji sprężonego 
powietrza mogą się przyczy-
niać do spadków ciśnienia, 

co zmniejsza wydajność urządzeń pneu-
matycznych i skraca ich żywotność. Nie-
szczelności sprawiają, że elementy sys-
temu podtrzymują ciśnienie w układzie, 
wydłużając czas pracy kompresorów, 
co prowadzi do zwiększonych wymagań 
dotyczących czynności konserwacyjnych 
i może spowodować niezaplanowany prze-
stój.

Wycieki, w połączeniu z problemem 
wyższych niż wymagane ciśnień robo-
czych, prowadzą do tzw. sztucznego zapo-
trzebowania na dostarczane medium. 
Wszystko to niekorzystnie wpływa na 
wydajność produkcji i skraca żywotność 
niemal wszystkich podzespołów systemu 
oraz samych narzędzi pneumatycznych. 
Połączenie zwiększonego zużycia energii 
i ograniczonej trwałości sprzętu wpływa 
negatywnie na wyniki finansowe całego 
zakładu.

Bob Baker

Ile kosztują wycieki w systemach 
sprężonego powietrza?
Nieszczelności w układach sprężonego powietrza powodują nie tylko straty energii, lecz także spadki 
ciśnienia w układzie, co skutkuje nieefektywną pracą urządzeń. Mogą również spowolnić pracę całego 
zakładu z powodu większego zużycia energii niezbędnej do generowania właściwej ilości sprężonego 
powietrza. Ponadto, jeżeli system nie jest przez długi czas kontrolowany pod kątem wycieków, mogą one 
prowadzić do przestojów w produkcji.

UTRZYMANIE RUCHU

Źr
ód

ło
: A

tla
s 

Co
pc

o

↙  Niewłaściwie utrzy-
mywany system 
sprężonego powie-
trza może kosztować 
więcej niż systemy 
dystrybucji wody, 
energii elektrycznej, 
pary czy nawet gazu 
naturalnego.
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Oto przykład. Niewielka firma pro-
dukcyjna rozważała zakup drugiego kom-
presora – większego od już posiada-
nego. Zanim dokonano zakupu, zlecono 
audyt systemu sprężonego powietrza. Jego 
wyniki pokazały, że ponad 75% rocznych 
kosztów działania systemu sprężonego 
powietrza było marnowane z powodu 
nieszczelności, niekontrolowanego zuży-
cia i nieprawidłowej aplikacji. Instala-
cja większego kompresora jedynie zama-
skowałaby problem i zwiększyła wydatki 
na energię. Tym, czego firma naprawdę 
potrzebowała, był program szkoleń dla 

pracowników utrzymania ruchu, doty-
czący procedur i technik pozwalających 
wyeliminować straty energii.

W poszukiwaniu nieszczelności
Istnieje przekonanie, że nieszczelności 
najczęściej występują w sieci dystrybuują-
cej (sieć przewodów sprężonego powie-
trza). Oczywiście – czasem tak się zdarza. 
Jednakże najpoważniejsze problemy doty-
czą urządzeń na poziomie zakładu, takich 
jak przewody elastyczne, przyłącza i połą-
czenia, szybkozłączki, filtry, regulatory 
i urządzenia smarujące. 

Istnieje też kilka innych, zwykle pomi-
janych przyczyn powstawania nieszczel-
ności, a mianowicie:

 → siłowniki pneumatyczne często przepusz-
czają powietrze przez uszczelki tłoczyska 
i tłoka;

 → nieszczelność uszczelniacza tłoka jest 
widoczna na wylotowym kanale zaworu 
sterującego;

 → połączenia rur mogą być nieszczelne 
z powodu niepoprawnej instalacji sprzętu 
lub z powodu nieodpowiednio założonej 
uszczelki;

 → zastosowano komponenty z materiałów 
niskiej jakości (co jest pozorną oszczęd-
nością);

 → niewłaściwa lokalizacja przewodów może 
w przyszłości skutkować powstaniem nie-
szczelności;

 → jeżeli zdarza się, że wózki widłowe, pale-
towe lub inny sprzęt ma kontakt z połą-
czeniem, może ono pękać;

 → czasami nieszczelności są skutkiem ludz-
kiego błędu – pracownicy mogą pozosta-
wiać nieszczelne narzędzia lub zapomnieć 
o zamknięciu zaworów i zatrzymaniu 
działania danego urządzenia, gdy jest ono 
nieużywane lub gdy produkcja została 
zatrzymana na jeden dzień.

www.utrzymanieruchu.pl

↗  Otwarty zawór powietrza o średnicy 1/4 cala, używany w przenośniku na linii montażowej

Roczny koszt 
nieszczelności

Nieszczelności w układzie są trudne 
do zlokalizowania, a ich obecność, 
zarówno tych małych, jak i dużych, 
oznacza stratę pieniędzy.

Przykład*: przy założeniu 8760 
godzin pracy w roku i koszcie 1 kWh 
energii elektrycznej równym ok. 
0,10 dolara, nieszczelność kosztująca 
rocznie:

 →  200 dolarów – może być niewyczu-
walna i niesłyszalna,

 →  800 dolarów – można ją poczuć, ale 
nie usłyszeć,

 →  1400 dolarów – może być zarówno 
słyszalna, jak i wyczuwalna.

Używając tych samych założeń, 
roczny koszt wycieków z układu dla 
nieszczelności o średnicy:

 →  1/16 cala = 0,20 m3/min = 1045 
dolarów,

 →  1/8 cala = 0,70 m3/min= 4190 
dolarów,

 →  1/4 cala = 2,83 m3/min= 16 764 
dolarów**,

 →  3/8 cala = 6,51 m3/min= 36 322 
dolarów.

*  Przykład dla rynku amerykańskiego.
**  Przy 100 psig (6,9 bara). Przy 125 psig 

(8,6 bara) współczynnik wypływu zwięk-
sza się o 20% lub koszt to 20 117 dolarów 
rocznie.
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Połączenie zwiększonego 
zużycia energii i ograni-
czonej trwałości sprzętu 
wpływa negatywnie na 
wyniki finansowe całego 
zakładu.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Opisane typy nieszczelności występujące 
w najmniej oczekiwanych miejscach mają 
największy wpływ na straty w układzie, 
ponieważ jest ich zazwyczaj wiele na tere-
nie zakładu produkcyjnego.

Nieszczelność, ciśnienie 
i sztuczne zapotrzebowanie
Zostało już wcześniej wspomniane, że 
utrata sprężonego powietrza wydosta-

jącego się przez nieszczelność i wyższa 
wartość ciśnienia prowadzą do zjawiska 
tzw. sztucznego zapotrzebowania. Poni-
żej zamieszczono równania, które pomogą 
lepiej to pojęcie zrozumieć.

Wartości ciśnień powyżej 15 psig 
(1 bar) mogą być obliczane za pomocą 
wzoru (autor: S.A. Moss):

    A × C × P1M = 0,5303 × −−−−−
       √T1

gdzie: 
M = natężenie wypływu [lbs/s],
A = powierzchnia nieszczelności [in2],
C = współczynnik wypływu,
P1 = ciśnienie w układzie [psia],
T1 =  temperatura czynnika w skali Ran-

kine’a [°R] (70 + 460 = 530).

Masowe natężenie przepływu (M) zamie-
niane jest na objętościowe natęże-
nie przepływu (ft3/min) przez zastoso-
wanie współczynnika gęstości równego 
14,7 psia (1 bar), 70°F (21°C), 0% RH, 
co daje 0,07494 lb/ft3 (1,20 kg/m3).

Oto przykład opisujący nieszczelność 
o średnicy 1/8 cala.

 
A = d2/4 = 3,14 × 0,1252/4 =

= 0,0123 in2

C = współczynnik wypływu = 1
P1 =  100 psig (6,9 bara) = 114,7 psia 

(7,9 bara) 
T1 =  (70 + 460 = 530) pierwiastek 

kwadratowy z 530 = 23,0217

    A × C × P1M = 0,5303 × −−−−−
       √T1

    0,0123 × 1 × 114,7M = 0,5303 × −−−−−−−−−
     23,0217

M = 0,0326 lbm/sec

UTRZYMANIE RUCHU

Tabela. Wartości przepływu [cfm* (m3/min)] sprężonego powietrza dla różnych wartości ciśnień 
w układzie i różnych średnic otworów

Ciśnienie
[psig (bar)]

Średnica otworu
[cale]

1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 3/8

70 (4,8) 0,30 (0,008) 1,2 (0,033) 4,8 (0,13) 19 (0,53) 77 (2,18) 173 (4,89)

80 (5,5) 0,33 (0,009) 1,3 (0,036) 5,4 (0,15) 21 (0,59) 86 (2,43) 193 (5,46)

90 (6,2) 0,37 (0,010) 1,5 (0,042) 5,9 (0,16) 24 (0,67) 95 (2,69) 213 (6,03)

100 (6,9) 0,41 (0,011) 1,6 (0,045) 6,5 (0,18) 26 (0,73) 104 (2,94) 234 (6,62)

125 (8,6) 0,49 (0,013) 2 (0,05) 8 (0,22) 32 (0,90) 126 (3,56) 284 (8,04)

* W odniesieniu do otworów o zaokrąglonych krawędziach należy pomnożyć przedstawione wartości przez liczbę 0,97, a dla otworów o krawędziach ostrych 
– o wartość 0,61.
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↗  Otwarty miedziany przewód o średnicy 1/8 cala, służący do chłodzenia
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Powietrze w temperaturze 70°F (21°C) 
i przy ciśnieniu 14,7 psia (1 bar) ma 
gęstość 0,07494 lb/ft3 (0,0326 lb/s × 
60 s/min)/0,07494 lb/ft3 = 26,1 ftft3/
min (0,73 m3/min).

W celu lepszego zrozumienia tych obliczeń 
w tabeli zestawiono wartości przepływu 
[cfm m3/min)] sprężonego powietrza 
w zależności od rozmiaru nieszczelności, 
z uwzględnieniem wzrostu poziomu prze-
pływu wraz ze zwiększaniem się ciśnienia 
w układzie.

W zastosowaniach przemysłowych 
wykorzystuje się uproszczoną metodę 
wyznaczania mocy kompresora [kW] 
oraz jej wzrostu (lub spadku) na skutek 
zmian ciśnienia. Czyli na każde 2 psig 
(0,14 bara) wzrostu ciśnienia potrzeba 
1% więcej energii w celu utrzymania 
zadanego poziomu ciśnienia (podobnie 
w przypadku obniżania ciśnienia). A więc 
stosunek 2:1 jest punktem wyjścia.

Po uwzględnieniu nieszczelności i pod-
wyższonego ciśnienia stosunek ten maleje 
do 1:1. Przedstawione w tabeli warto-
ści wskazują, że wzrost ciśnienia ze 100 
do 125 psig (6,9–8,6 bara) w wypadku 
otworu o średnicy 1/4 cala prowadzi do 
zwiększenia przepływu przez nieszczel-
ność o 22 cfm (0,62 m3/min). Widać 
zatem wyraźnie, że jeżeli możliwe jest 
zmniejszenie ciśnienia, można tym samym 
zmniejszyć ilość uciekającego powietrza 
oraz moc potrzebną na wykonanie pracy 
kompresora.

Dobór rozmiarów systemu
Po naprawieniu wielu nieszczelności 
w układzie i obniżeniu ciśnienia może się 
okazać, że kompresory będące częścią sys-
temu są przewymiarowane. Jeśli tak jest, 
kompresor może być załączany do pracy 

z większą częstotliwością lub obciążony 
częściowo, co prowadzi do jego nieefek-
tywnej pracy (1 kW na 100 cfm/1 kW 
na 2,83 m3/min). Na przykład niektóre 
kompresory pracujące przy 70-procento-
wym obciążeniu w rzeczywistości pracują 
na 90% swojej nominalnej mocy.

W instalacji, w której zastosowano 
wiele sprężarek, przydatne może się oka-
zać zatem wyłączanie niektórych kom-
presorów, podczas gdy w przypadku 
pojedynczej sprężarki niezbędny będzie 
zakup mniejszego kompresora. Co wię-
cej, w wielu aplikacjach idealne okaże się 
zastosowanie napędu o zmiennej prędko-
ści (VSD), ponieważ pozwala on na dopa-
sowanie prędkości bez strat energii spo-
wodowanej częściowym obciążeniem.

Podsumowanie
Każda firma poszukująca oszczędno-
ści w zużyciu energii powinna dokonać 
identyfikacji nieszczelności w układach 
hydraulicznych i pneumatycznych. Mniej 
wycieków i niższe ciśnienie to lepiej dzia-
łające i trwalsze oprzyrządowanie pneu-
matyczne. Zainstalowanie dodatkowo 

napędu VSD może pozwolić na zaoszczę-
dzenie do 35% kosztów energii zasilają-
cej.

Nie powinno się ignorować wykry-
tych wycieków, lecz podjąć odpowied-
nie kroki w celu ich likwidacji lub przy-
najmniej ograniczenia związanych z nimi 
strat. Należy przeprowadzić audyt sys-
temu sprężonego powietrza, określić, czy 
występuje również zjawisko tzw. sztucz-
nego zapotrzebowania i wprowadzić plan 
oszczędzania energii. 

Bob BakerBob Baker jest menedżerem ds. szkoleń 
w firmie Atlas Industrial Air Division.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo m.in. w artykułach 
„Diagnostyka instalacji sprężonego 
powietrza” oraz „Audyt systemów 
sprężonego powietrza”, dostępnych 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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↗  Uszkodzony przewód o średnicy 3/8 cala – z ciągłym przepływem powietrza 

W wielu aplikacjach ide-
alne jest zastosowanie 
napędu o zmiennej pręd-
kości (VSD), ponieważ 
pozwala on na dopaso-
wanie prędkości bez strat 
energii spowodowanej 
częściowym obciążeniem.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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W yposażenie ważniejszych 
maszyn produkcyjnych w sys-
tem nadzoru stanu technicz-

nego pozwala na monitorowanie okre-
ślonych parametrów w czasie pracy 
maszyny. Systemy te dodatkowo wyka-
zują również dużą przydatność w fazie 
oceny jakości przeprowadzonych działań 
remontowych. Wynika ona z możliwości 
szybkiego rozpoznania natury problemu 
oraz skrócenia czasu jego rozwiązywania. 
To, w jaki sposób na bazie zgromadzo-
nych danych i ich analiz można wysnuć 
jednoznaczne wnioski o naturze pro-
blemu, zostanie zilustrowane na przykła-
dzie sprężarki odśrodkowej z wewnętrzną 
przekładnią zębatą, która w przedsię-
biorstwie użytkownika funkcjonuje jako 
maszyna krytyczna. Dodatkowo przyto-
czone zostaną przykłady konsekwencji 
wynikających z zastosowania substytutów 
części zamiennych w różnych maszynach.

Z uwagi na znaczenie minimaliza-
cji zamrożonych nakładów w częściach 
zamiennych zostaną pokazane również 

kierunki działań podejmowanych na 
poziomie koncernu jako próby poprawy 
sytuacji w tym zakresie.

Wprowadzenie
Problematyka utrzymania ruchu, w szcze-
gólności dotycząca maszyn krytycznych 
oraz tych, które mają duże znaczenie dla 
procesu produkcyjnego, jest nierozerwal-
nie związana z potrzebą oceny stanu tech-
nicznego. Remonty środków produkcji są 
dokonywane coraz rzadziej przez służby 
przedsiębiorstwa, w którym maszyny pra-
cują, a coraz częściej na warunkach outso-
urcingu, co skutkuje praktycznym zmniej-
szeniem kontroli nad niektórymi szczegó-
łami ich realizacji.

W konsekwencji warto:
 →  w zakresie potrzeby i skali przeprowa-
dzania remontów – posiadać środki tech-
niczne umożliwiające ocenę bieżącego 
stanu technicznego majątku oraz zaplecze 
intelektualne (specjaliści przedsiębiorstwa 
lub outsourcing diagnostyczny), które 
gwarantuje biegłość w ocenie tego stanu1;

 →  w zakresie oceny poprawności wykona-
nego remontu – dysponować środkami 
technicznymi umożliwiającymi szybkie 

Konsekwencje stosowania 
nieoryginalnych części 
zamiennych (cz. 1)
W trakcie prowadzonych remontów mogą być wykorzystywane 
części zamienne różnego pochodzenia. W przypadku maszyn 
krytycznych niezwykle ważne jest stosowanie zamienników 
oryginalnych. W pierwszej części artykułu na przykładzie sprężarki 
z zespoloną przekładnią zostanie opisany problem spowodowany 
zastosowaniem przypadkowych uszczelnień. 

Francesco Miniello
Ryszard Nowicki

i wiarygodne sprawdzenie podstawowych 
właściwości dynamicznych maszyny; 
w wielu przypadkach taka kontrola może 
być dokonywana przy użyciu systemów 
nadzoru stanu technicznego, które moni-
torują bieżący stan techniczny i zabezpie-
czają maszynę podczas jej użytkowania;

 →  w zakresie dokumentów formalnych 
związanych z kontraktowaniem remon-
tów – posiadać takie standardowe załącz-
niki, które precyzują wymagania w zależ-
ności od sposobu prowadzenia prac 
remontowych i w konsekwencji przyczy-
niają się do jego lepszej realizacji.

Dlaczego tak ważne są oryginalne 
części zamienne
Stosowanie nieoryginalnych części 
zamiennych może być podyktowane chę-
cią obniżenia kosztów. W zdecydowanej 
większości wypadków zyski te okazują 
się jednak krótkoterminowe i w konse-
kwencji pozorne, ponieważ poremontowy 
stan techniczny maszyny wymusza często 
kolejne wydatki, których można by unik-
nąć, wykorzystując części oryginalne [1]. 
Czasami poniesione łącznie nakłady oraz 
straty produkcyjne spowodowane proble-
mami ruchowymi maszyny znacząco prze-
wyższają nakłady remontowe, które nale-
żałoby ponieść na użycie oryginalnych 
zamienników.

Za celowością stosowania oryginalnych 
części zamiennych przemawiają następu-
jące argumenty [2]:

 →  stosowanie oryginalnych części zamien-
nych prowadzi na ogół do minimaliza-
cji całkowitego kosztu posiadania/eks-
ploatacji. O koszcie tym decyduje bowiem 
nie tylko cena nabycia, ale także wszel-

DIAGNOSTYKA

 1 W jednej z krajowych elektrociepłowni zaobserwowano, że firma, która realizowała planowe remonty silników, rozpoczynała działanie od spraw-
dzenia stanu technicznego silników na stanowisku prób. Jeśli wynik testu był negatywny, przystępowano do remontu. Natomiast w przypadku 
wyników testu niewskazujących na jakieś znaczące uszkodzenie nie podejmowano już żadnych dodatkowych działań i odsyłano silnik do użyt-
kownika, jednak jako wyremontowany (sic!). Ocena stanu technicznego podobnych silników (i nie tylko) była już w tym czasie realizowana 
w wielu innych elektrociepłowniach oraz elektrowniach, czy to na warunkach offline, czy też online.
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kie możliwe wtórne konsekwencje stoso-
wania, m.in. średni czas do uszkodzenia 
części i w efekcie nakłady na prowadzone 
naprawy, a także koszty wtórnych skut-
ków uszkodzenia wynikające z potrzeb 
remontowych. W przypadku maszyn kry-
tycznych powinny być także uwzględ-
nione straty spowodowane naruszeniem 
płynności procesu produkcyjnego;

 →  oryginalne części zamienne są zapro-
jektowane, wykonane i sprawdzone 
w zakresie zgodności z oryginalną doku-
mentacją techniczną maszyny. Natomiast 
niektórzy producenci części zamiennych, 
którzy nie są producentami maszyn, pro-
dukują je, wykorzystując inne materiały. 
Niższa cena substytutów jest konsekwen-
cją wykorzystania materiałów podstan-
dardowych2. W niektórych przypadkach 
oryginalne części metalowe zastępowane 
są substytutami wykonanymi z tworzywa 
sztucznego, a części z zaawansowanych 
tworzyw sztucznych wykonuje się z mate-
riałów tańszych. Mimo że zamienniki cha-
rakteryzują się zgodnością wymiarową 
i tolerancjami wymiarowymi z częściami 
oryginalnymi, to konsekwencją wykorzy-
stywania takich podstandardowych mate-
riałów może być m.in. naruszenie wymo-
gów tolerancji3 w warunkach pracy, naru-
szenie wymogów wytrzymałościowych 
elementu, a także brak kompatybilno-
ści materiałowej w stosunku do innych 
współpracujących elementów oraz wyko-
rzystywanych smarów;

 →  wprowadzenie ulepszeń projektowych 
przez producenta maszyny. Producent, 
bazując na gromadzonym doświadczeniu 
w działaniu i obsłudze dotychczas wypro-
dukowanych maszyn oraz (bywa że także 
prowadzonym) procesie badawczym, 
dąży do ulepszeń produktów. W związku 
z tym dobrze jest sprawdzać, w jakim 
zakresie części zamienne nabyte daw-
niej mogą być stosowane w podobnych, 

ale znacznie nowszych maszynach. Zda-
rza się bowiem, że wprowadzone ulepsze-
nia konstrukcyjne powodują, iż w maszy-
nach wyglądających identycznie niektóre 
ich podzespoły wymagają zastosowania 
zróżnicowanych, choć bardzo podobnych 
zamienników. Wykorzystywanie istnieją-
cych przypadkowych zapasów magazyno-
wych może więc prowadzić do problemów 
ruchowych.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące maszyny 
od wyselekcjonowanych producentów 
mogą liczyć z wieloletnim wyprzedzeniem 
na notyfikacje, kiedy produkt lub podze-
spół zostanie wycofany z produkcji (na 
ogół w wyniku zastąpienia go produktem 
bardziej nowoczesnym) oraz jak długo 
będzie on jeszcze objęty planem wspoma-
gania serwisowego4;

 →  zgodność z wymaganiami maszyny oraz 
gwarancjami. Stosowanie elementów 
zastępczych może prowadzić do utraty 
gwarancji na urządzenie. W przypadku 
uszkodzenia nieoryginalnych zamienników 
w czasie, w którym są one objęte gwaran-
cją, można oczekiwać ich wymiany. Nato-
miast przypisana tym zamiennikom gwa-
rancja zazwyczaj nie obejmuje wtórnych 
szkód majątku produkcyjnego, będących 
skutkiem uszkodzenia tego substytutu ani 
poniesionych w konsekwencji strat pro-
dukcyjnych;

 →  bezpieczeństwo. Oryginalne części przy-
czyniają się do zwiększenia szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa realizowanego 
procesu produkcyjnego oraz sprzyjają lep-
szemu zarządzaniu ryzykiem.

Praca z podzespołami wykorzystują-
cymi elementy uszkodzone lub substy-
tuty może: stanowić zagrożenie dla zdro-
wia, a nawet życia operatorów maszyny, 
narażać na szwank majątek produk-
cyjny, w którym takie podzespoły pra-
cują, a także stanowić zagrożenie dla śro-

dowiska (np. zwiększenie ryzyka uszko-
dzenia innego majątku produkcyjnego, hal 
produkcyjnych itd.) W publikacji „Nad-
obroty: skutki, systemy detekcji i zabez-
pieczenia” [3] opisane zostały przykłady 
wielu takich zdarzeń, będących konse-
kwencją stosowania niesprawnych lub 
wręcz niepoprawnych systemów zabezpie-
czenia na okoliczność zwyżki obrotów;

 →  korzyści intelektualne ze współpracy 
z oryginalnymi producentami. Ści-
sła współpraca z producentami maszyn 
i urządzeń ułatwia dostęp do ich eks-
pertów. Dzięki temu czas potrzebny do 
identyfikacji niezbędnych części może 
być skrócony, a proces ich zamawia-
nia uproszczony, co na ogół owocuje 
znacznym skróceniem czasu rozwiązy-
wania problemów awaryjnych. Specjali-
ści zatrudnieni przez producenta mogą 
być także pomocni w określeniu zalecanej 
wielkości zapasów magazynowych oraz 
wyprzedzenia czasowego potrzebnego do 
uzupełnienia zapasów krytycznych.

Przykład problemu
W pewnym przedsiębiorstwie wyko-
rzystywane są trzy sprężarki przekła-
dniowe, które są maszynami krytycznymi 
z punktu widzenia realizowanego procesu 
produkcyjnego5 [4], tak więc powinny 
być monitorowane zgodnie z wytycz-
nymi standardu ISO 10439-3:2015 (PN-
EN ISO 10439:2015). Sprężarki te mają 
po dwa wały – po jednym dla stopni 
niskiego (NP) i wysokiego (WP) ciśnie-
nia. Na każdym wale znajdują się wir-
niki dwóch stopni sprężania – tak jak to 
pokazano na rys. 1. Sprężarki te zostały 
dostarczone przez producenta z bardzo 
ograniczonym systemem nadzoru drga-
niowego, o którym można powiedzieć, 
że jest wystarczający dla maszyn pomoc-
niczych, tzn. zgodnie z zaleceniami stan-

www.utrzymanieruchu.pl

 2 Użycie zamiennie słowa „niestandardowych” byłoby także poprawne z logicznego punktu widzenia. Natomiast materiał „niestandardowy” może 
być w danym zastosowaniu: lepszy, tak samo dobry lub gorszy. Użycie określenia „materiał podstandardowy” ma jednoznacznie wskazywać trze-
cią z wymienionych możliwości.

 3 Zachowanie tolerancji montażowych, tzn. w zimnym stanie maszyny, nie jest jednoznaczne z poprawnością zachowania tolerancji po doprowa-
dzeniu do stabilizacji cieplnej maszyny w warunkach roboczych, ponieważ substytuty mogą się charakteryzować innymi wartościami współczyn-
nika przewodzenia ciepła, rozszerzalności termicznej itd.

 4 Ten sam problem dotyczy także producentów aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w procesie produkcji oraz systemów monitoro-
wania i zabezpieczenia stanu technicznego majątku produkcyjnego.

 5 Fakt krytyczności tych maszyn wymaga podkreślenia, ponieważ identyczne urządzenia wykorzystywane w innych przedsiębiorstwach mogą nie 
być aż tak ważne. W konsekwencji instrumentalizacja takich mniej istotnych maszyn może być słabsza.
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dardu ISO 10442:2002 oraz PN-EN ISO 
10442:2010. Na system ten składają się 
jedynie pojedyncze sensory zbliżeniowe 
drgań dla każdego wału sprężarki, które 
są podłączone do monitora drgań SYS-
TEM 1900. Przetworzone sygnały drga-
niowe są przekazywane w standardzie 
4…20 mA z monitora drgań do systemu 
regulacji i zabezpieczenia sprężarki.

Taki system nadzoru i zabezpieczeń 
umożliwia realizowanie dla sprężarek pre-
wencyjnego UR, natomiast fakt ich kwa-
lifikacji do grupy maszyn krytycznych 
wymagałby raczej zastosowania takiego 
systemu nadzoru stanu technicznego, 
który umożliwia prowadzenie predykcyj-
nego UR (a więc UR opartego na świa-
domości zmian stanu technicznego). Taki 
bardziej zaawansowany system nadzoru 
wymagałby ulepszenia systemu monitoro-
wania w zakresie liczby wykorzystywanych 
czujników oraz jego rozszerzenia o onli-
ne’owy system akwizycji danych diagno-
stycznych, dysponujący funkcjonalnością 
właściwą dla wysokoobrotowych maszyn 
krytycznych. W konsekwencji ulepszenie 
systemu monitorowania wymagałoby: 

 →  zastosowania sparowanych sensorów 
drgań, tzn. obserwujących wał nie jed-
nokierunkowo, ale w konfiguracji XY, co 
pozwala na pełną ocenę dynamicznego 
zachowania czopów oraz dokładne okre-

ślenie ich położenia w łożysku, a także na
obserwację powiększania luzu łożyskowego,

 →  zastosowanie czujników XY dla wszystkich 
węzłów łożyskowych co najmniej wirni-
ków szybkoobrotowych, a najlepiej także 
dla łożysk wału napędowego agregatu, 

 →  dodania czujników akcelerometrycznych, 
ponieważ czujniki zbliżeniowe na ogół nie 
umożliwiają obserwacji składowych drgań 
wysokoczęstotliwościowych generowa-
nych przez współpracującą parę zębatą, 
które są krytyczne do oceny prawidłowo-
ści pracy zazębień, 

 →  zastosowanie czujnika znacznika fazy 
(lepiej: czujników, gdyż indywidualny 
znacznik fazy powinien być wykorzysty-
wany dla każdej linii wałów niezależnie).

W przypadku problematyki dotyczącej 
nadzoru maszyn krytycznych liczne przed-
siębiorstwa posiłkują się standardem 
API 670. Opisuje on poprawny sposób 
zastosowania różnych czujników wyko-
rzystywanych w systemach monitoro-
wania i zabezpieczeń, a także prezentuje 
minimalne konfiguracje czujników, które 
powinny być wykorzystywane w przy-
padku wybranych maszyn obejmowanych 
systemami monitorowania stanu tech-
nicznego, w tym także dla napędu sprę-
żarek z zespoloną przekładnią. Wytyczne 
dla samych sprężarek, w zależności od 

ich krytyczności, formułują standardy 
API 617 i API 672. 

Jedna z trzech sprężarek została prze-
kazana do okresowego remontu. Próba 
poremontowego uruchomienia agregatu 
zakończyła się jednak niepowodzeniem 
z powodu znacznego wzrostu drgań oraz 
braku ich stabilności. Wykonane analizy 
pomiarów drgań z dwóch zainstalowa-
nych przez producenta maszyn czujników 
nie dały racjonalnych wniosków co do 
przyczyny złego stanu dynamicznego. 

Użytkownik sprężarki, będący pod 
presją z powodu konieczności włączenia 
sprężarki do pracy oraz w stanie stresu 
wynikającego z tego, że poremontowy 
stan dynamiczny maszyny był znacznie 
gorszy od tego przed remontem, stwier-
dził celowość przeprowadzenia ekspertyzy 
diagnostycznej. Wymusiło to:

 →  zainstalowanie dodatkowych zbliżenio-
wych czujników drgań, umożliwiających 
przejście z analiz jednokierunkowych 
dla wału do analizy drgań w płaszczyź-
nie XY dla każdego węzła łożyskowego 
(pary czujników zbliżeniowych były więc 
dostępne w każdej płaszczyźnie pomiaro-
wej pokazanej czerwonymi strzałkami na 
rys. 1); 

 →  dodanie dla obydwu wałów z wirnikami 
indywidualnych czujników znacznika fazy 
(czujniki Keyphasor® pokazano strzałkami 
zielonymi na rys. 1), co umożliwia roz-
szerzenie nadzoru drganiowego z takiego, 
który ograniczał się do śledzenia zmian 
magnitudy drgań, do wykorzystującego 
diagnostyczne analizy fazowe dla wybra-
nych wektorów drgań.

W związku z tym, że zachowanie dyna-
miczne takich maszyn bywa różne 
w warunkach pracy bez obciążenia oraz 
z obciążeniem, postanowiono przeprowa-
dzić dwa cykle badań diagnostycznych 
(w tym celu wykorzystywano wieloka-
nałowy przenośny system diagnostyczny 
ADRE) odpowiadające wymienionym sta-
nom. W badaniach tych wspomagano się 

DIAGNOSTYKA

↖  Rys. 1. Schemat agregatu sprężarki przekła-
dniowej z zaznaczonymi czujnikami wykorzy-
stywanymi w badaniach diagnostycznych

 5 Fakt krytyczności tych maszyn wymaga podkreślenia, ponieważ identyczne urządzenia wykorzystywane w innych przedsiębiorstwach mogą nie 
być aż tak ważne. W konsekwencji instrumentalizacja takich mniej istotnych maszyn może być słabsza.
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także dodatkowo czujnikami sejsmicz-
nymi, czego nie pokazuje schemat na 
rys. 1. Przyjęto założenie, że czas badań 
będzie tak krótki, jak jest to niezbędne 
do zgromadzenia istotnych danych, gdyż 
dłuższa praca maszyny (w szczególności 
maszyny szybkoobrotowej pod obciąże-
niem) mającej jakieś niezidentyfikowane 
uszkodzenie nie jest wskazana.

Pierwsza seria badań – bez obciążenia 
Pierwsza seria badań była prowadzona 
przy takim położeniu łopatek kierujących 
na wlocie do wirników, w którym sprę-
żarka pracuje bez obciążenia. Sprężarka 
została uruchomiona o godzinie ~15:32 
i wyłączona o ~15:34:30.

Na rys. 2A i rys. 2B pokazano 
wybrane charakterystyki drgań dla pomia-
rów zrealizowanych w węzłach łożysko-
wych wirnika WP.

Pomiary pokazują, że w warunkach 
nominalnej prędkości obrotowej poziomy 
drgań są stałe i wynoszą dla kolejnych 
stopni sprężarki ~20, ~12, ~9 i ~9 μm, 
a więc nie przekraczają nastaw alar-
mowych określonych przez producenta 
maszyny, które wynosiły odpowiednio 
23 μm dla łożysk wirnika NP oraz 20 μm 
dla łożysk wirnika WP. Widoczne sko-
kowe obniżenie poziomu drgań o godzi-
nie ~15:34:32 jest konsekwencją wyłą-
czenia zasilania silnika, natomiast dalszy 
ich wzrost, znacząco ponad wartości mie-
rzone w czasie przeprowadzonej próby 
w warunkach pracy ustalonej, jest spo-
wodowany wybiegiem maszyny i przej-
ściem obrotów przez strefę drgań rezo-
nansowych. 

Wymienione poziomy alarmów były 
przekraczane w czasie transientowych 
(przejściowych, nieustalonych) warunków 
pracy maszyny i dochodziły dla poziomu 
sumarycznego drgań względnych do 
40 μm oraz dla amplitudy 1X do 20 μm. 
Takie zachowanie sprężarki należy uznać 

za normalne, ponieważ typowo wirniki 
sprężarek z przekładnią zespoloną pracują 
powyżej pierwszej częstotliwości rezonan-
sowej układu wirnikowego.

Wykonane w tym samym czasie 
pomiary:

 →  drgań względnych dla wału napędowego 
cechowały się stałym poziomem i wyno-
siły ~30 μm, co jest wartością znacząco 
niższą od zalecanej przez standard drga-
niowy ISO 7919-3;

 →  drgań sejsmicznych w dziedzinie prędko-
ści drgań wykonane po stronie napędo-
wej dla węzła łożyskowego wału napędo-
wego w kierunkach pionowym i osiowym 
wynosiły ~1,5 mm/s RMS, natomiast 
dla węzłów łożyskowych #2 i #4 zawie-
rały się w przedziale 2,0…2,4 mm/s 
RMS – te wartości są poniżej granicy A/B 

scharakteryzowanej przez standard ISO 
10816-36; 

 →  drgań sejsmicznych w dziedzinie przy-
spieszeń drgań cechowały się zmiennością 
w przedziale ~4…14 g i praktycznie zani-
kały po wyłączeniu zasilania silnika (tzn. 
były znikome w czasie wybiegu sprężarki, 
nie przekraczały bowiem poziomu 1g).

W świetle uzyskanych wyników stwier-
dzono, że wszystkie wirniki są wyważone 
wystarczająco dobrze oraz że sprężarka 
pracuje poprawnie w warunkach braku 
obciążenia.

Druga seria badań – ze stopniowym 
dociążeniem 
Sprężarkę uruchomiono ~16:21 i wyłą-
czono ~16:50. Po kilku minutach od 

www.utrzymanieruchu.pl

↘  Rys. 2. Trendy drgań mierzonych czujnikami 
zbliżeniowymi dla wału WP w czasie rozruchu 
sprężarki i jej pracy bez obciążenia: poziomy 
drgań sumarycznych (A), fazy i amplitudy 
drgań wektora 1X (B)

 6 W niedługim czasie można się spodziewać unifikacji standardów ISO 7919-3 oraz ISO 10816-3. Kilka standardów z tej serii już takiej unifikacji się 
doczekało i zostało zastąpionych standardem ISO-20816.
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czasu uruchomienia (~16:28) rozpoczęto 
jej dociążanie, realizowane przez syste-
matyczne otwieranie łopatek kierujących 
na wlocie powietrza do wirników. W cza-
sie całego ruchu testowego nie zaobser-
wowano znaczących zmian charakterystyk 
drganiowych dla wału NP (zob. rys. 3A, 
na którym pokazano charakterystyki 
drgań względnych – po jednej dla każdego 
węzła łożyskowego). Natomiast dla wału 
WP (zob. rys. 3B, na którym pokazano 
charakterystyki dla pomiarów z czujnika 
3L) można było zaobserwować pojawienie 

się nieznacznej oscylacji poziomu drgań 
po rozpoczęciu dociążania maszyny – czas 
pełnej oscylacji poziomu wynosił ~15 s. 
Po pełnym dociążeniu maszyny (~16:30) 
obserwowane jest spowolnienie falowania 
poziomu drgań, gdyż oscylują one z okre-
sem ~50 s. 

Oscylacje trwają do ~16:45, kiedy to 
przygotowując się do zatrzymania sprę-
żarki, otwarty został zawór odpowietrza-
jący (~16:43), co jest równoznaczne z od-
ciążeniem wirników sprężarki. Około go-
dziny 16:50 nastąpiło wyłączenie silnika.

Wkrótce potem, w czasie wybiegu, wido-
czny był znaczący chwilowy wzrost pozio-
mów drgań, będący konsekwencją znale-
zienia się prędkości obrotowej w rejonie
drgań rezonansowych wirników. Tak więc,
podobnie jak miało to miejsce na począt-
ku biegu testowego, widoczny był wzrost 
poziomów drgań w początkowej i końco-
wej fazie analizy pokazanej na rys. 3A. 

Zauważmy dodatkowo, że odciąże-
nie maszyny jest lepiej rozpoznawane 
na bazie charakterystyk wykonywanych 
dla wału NP (rys. 3A): nie następuje 
zmiana poziomu drgań, natomiast nastę-
puje ich nieznaczne uspokojenie. W przy-
padku wału WP na etapie odciążania nie 
widać natychmiastowej zmiany charak-
teru drgań. W dalszym ciągu widoczne 
było znaczące wahanie poziomu drgań, 
które trwało jeszcze przez kilka minut od 
odciążenia maszyny, a następnie zanikło 
(co mogło być spowodowane zmianą pola 
temperatur podzespołów i w konsekwen-
cji zmianą warunków pracy – hipotetycz-
nie mogło to być konsekwencją ustąpienia 
tarcia odpowiedzialnego za pojawienie się 
drgań spiralnych). 

Takie powolne falowanie poziomu 
drgań, jak pokazano na rys. 3B, może 
być spowodowane lekkim przytar-
ciem. W takim przypadku falującej zmia-
nie poziomu drgań powinna towarzy-
szyć kołowa zmiana fazy wektora 1X. Na 
rys. 4 pokazano trend zmiany wektora 
1X na płaszczyźnie fazowej7, który ma 
typowy charakter odpowiadający efektowi 
Newkirka [5, 6], a więc upoważnia do 
postawienia diagnozy, że wirnik WP ulega 
lekkiemu przycieraniu.

Po sformułowaniu tej hipotezy można 
się jeszcze zastanowić, gdzie przycieranie 
występuje oraz jakie są jego przyczyny. 

Określenie przyczyny problemu
W czasie prowadzenia badań pozyskano 
niezależnie informację, że w trakcie prac 
remontowych zastosowano pewne ele-
menty, które nie były wyprodukowane 
przez oryginalnego producenta sprężarki. 
Były to: 

 →  nowy wał stopni WP, 
 →  nowy wirnik stopnia #3, 

DIAGNOSTYKA

 7 Wykres ten jest opisany etykietami prędkości obrotowej, a alternatywnie może być także opisywany etykietami czasu. Widoczna jest pewna nie-
wielka zmienność prędkości, która może być powodowana chwilową zmianą częstotliwości sieci, z której zasilany jest silnik, lub chwilowymi 
zwiększonymi oporami ruchu wynikającymi np. z faktu przycierania. Może to być także rezultat obu wymienionych przyczyn. 

↗  Rys. 3. Zmiana poziomu drgań sumarycznych pierwszych wirników: stopnia NP (A) oraz stopnia 
WP (B) w czasie roboczego ruchu sprężarki
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 →  nowy pierścień układu wlotowego 
stopnia #3,

 →  i nowe uszczelnienie węglowe stopnia #3.

Ze względu na uzyskane wyniki badań 
oraz opisane naruszenia zasady popraw-
nego prowadzenia remontu postawiona 

hipoteza, że to podzespół wirnika #3 
sprężarki (jego przekrój pokazano na 
rys. 5) jest odpowiedzialny za niewła-
ściwe charakterystyki drganiowe, jeszcze 
się uprawdopodobniła. Hipotezę doszcze-
gółowiono także o określenie elementu 
odpowiedzialnego za taki stan rzeczy: nie-

oryginalne uszczelnienie węglowe jest źró-
dłem lekkiego przytarcia, a stopień jego 
zaawansowania uzależniony jest od obcią-
żenia sprężarki.

Francesco MinielloFrancesco Miniello jest ekspertem ds. dia-
gnostyki maszyn w GE/Bently Nevada. 
Posiada certyfikat ISO CAT IV zgodnie 
z ISO 18436. Specjalizuje się w diagno-
styce maszyn wirnikowych i procesów. 
Jest autorem wielu artykułów technicznych 
i wystąpień na konferencjach (Iftomm, 
Epri, Surveillance, Italian Association of 
Maintenance).

Ryszard Nowicki Ryszard Nowicki jest ekspertem w zakre-
sie systemów nadzoru stanu technicznego. 
Pracuje w GE/Bently Nevada.

www.utrzymanieruchu.pl
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↙  Rys. 4. Trend zmiany wektora 1X przedsta-
wiony we współrzędnych biegunowych

↙  Rys. 5. Przekrój 
węzła łożyskowego 
stopnia #3 sprężarki

Online

Więcej artykułów na temat pomia-
rów i diagnostyki znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Automatyka, Informa-
tyka, Diagnostyka”:
www.utrzymanieruchu.pl
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W drugiej części artykułu zostaną omówione 
skutki zastosowania przypadkowych uszczel-
nień oraz wyniki testowego uruchomienia 
sprężarki po skorygowaniu popełnionych 
błędów remontowych. Opisane też zostaną 
kolejne przykłady maszyn, które w wyniku 
zastosowania przypadkowych zamienników 
przyczyniły się do wystąpienia poważnych 
problemów produkcyjnych.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.CompAir.com
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C echy i zastosowanie środków tech-
nicznych, proceduralnych i beha-
wioralnych powinny wynikać 

z oceny ryzyka, czyli z istoty powstawa-
nia zdarzeń wypadkowych. Dochodzi do 
nich wtedy, gdy w obrębie wzajemnych 
wpływów pozostają zagrożenia i ewentu-
alne ofiary, czyli energie niszczące i osoby 
(obiekty) na nie narażone. Ideałem byłoby 
wyeliminowanie z procesu pracy choćby 
jednego z tych dwóch elementów – wtedy 
do wypadku nigdy by nie doszło. Nie-
stety, w praktyce, aby realizować procesy 
technologiczne, konieczne jest zaangażo-
wanie energii przewyższających odpor-
ność ludzi, a jednocześnie w procesie nie-
zbędny jest sam ich udział. 

Skoro wyeliminowanie tych elemen-
tów, a tym samym ryzyka, z procesu 
pracy nie jest możliwe, należy je świado-
mie minimalizować do poziomu akcep-
towalnego. Rozwiązania konstrukcyjne 
powinny w najwyższym możliwym stop-
niu jednocześnie redukować zagrożenia, 
czyli poziom energii niszczących oraz eks-
pozycji na nie osób, przez ograniczenie 
możliwości i potrzeb interwencji operato-
rów w strefach niebezpiecznych. 

Techniczne środki ochronne 
oraz LOTO
Energie to byty konieczne i obiektywne, 
dlatego ich redukcja ma ograniczony 

zasięg. Z kolei dostęp osób do stref nie-
bezpiecznych wynika z koniecznych, prze-
widywalnych lub nieoczekiwanych inter-
wencji. Zatem w praktyce zapewnienie 
bezpieczeństwa obsługi maszyn spro-
wadza się do realizacji pozornie pro-
stego postulatu przyjaznego współistnie-
nia ludzi i zagrożeń (energii niszczących). 
Można go sformułować jako:

 →  uniemożliwienie dostępu osób do ele-
mentów niebezpiecznych w czasie wyko-
nywania przez nie funkcji zagrażających 
(np. w czasie zamykającego ruchu suwaka 
z narzędziem w prasie),

 → uniemożliwienie wykonywania funkcji 
zagrażających osobom przez elementy nie-
bezpieczne w czasie, gdy jest możliwy lub 
konieczny do nich dostęp (np. zatrzyma-
nie suwaka w trakcie ruchu niebezpiecz-
nego lub w górnym zwrotnym położeniu 
na czas podawania/odbierania materiału 
obrabianego z narzędzia).

Spełnienie tych zaleceń powinno być 
realizowane przez techniczne środki 
ochronne (TSO), zdefiniowane i wyspe-
cyfikowane w normie PN-EN ISO 12100 
[1]. Warunek pierwszy – uniemożliwie-
nie dostępu osób do stref niebezpiecz-
nych – najczęściej realizowany jest przez 
zastosowanie odpowiednich osłon sta-
łych lub ruchomych (PN-EN ISO 14120 
[2], PN-EN ISO 14119 [3], PN-EN ISO 
13857 [4]) jako urządzeń odgradzają-

mgr inż. Markus Kusiak
dr. inż. Stanisław Kowalewski

LOTO – wsparcie bezpieczeństwa 
służb utrzymania ruchu
Programy prewencyjne minimalizujące ryzyko ponoszenia strat ludzkich i materialnych spowodowanych 
wypadkami przy pracy muszą koncentrować się na problemach związanych z koniecznością dostępu 
do stref niebezpiecznych i przebywania w nich personelu obsługującego lub z możliwością wtargnięcia 
do nich osób niepowołanych, ponieważ tam właśnie dochodzi do wypadków. Systemy nadzorowania 
dostępu do tych stref i obecności w nich ludzi powinny obejmować środki techniczne, proceduralne 
i behawioralne (zachowania ludzi). 

BEZPIECZEŃSTWO



MAJ/CZERWIEC 2018 79

cych. Warunek drugi – uniemożliwie-
nie wykonywania funkcji zagrażających 
przez urządzenia – może być realizo-
wany z wykorzystaniem urządzeń ochron-
nych (zazwyczaj elektroczułe wyposażenie 
ochronne (EWO) – PN-EN 61496-1 [5], 
PN-EN 61496-2 [6], PN-EN ISO 13855 
[7]) jako środków nieodgradzających, pra-
cujących w celach ochrony samoczynnej 
lub wyczuwających obecność osób albo 
innych obiektów.

Postulaty te odnoszą się w pełni do 
normalnej obsługi maszyn podczas reali-
zacji procesów technologicznych. Nato-
miast do pracy służb utrzymania ruchu 
(SUR) – tylko częściowo, ponieważ zda-
rza się, że podczas czynności serwisowych 
i konserwacyjnych konieczny jest dostęp 
do stref niebezpiecznych przy aktywnych 
napędach oraz wyłączonych osłonach lub 
urządzeniach ochronnych nadzorujących 
ten dostęp. 

Podczas prowadzenia przez SUR pla-
nowanych prac remontowych lub nieocze-
kiwanych naprawczych stosowane są sys-
temy Lock-out/Tag-out, zwane LOTO. 
Najprościej mówiąc, taki system można 
określić jako zalecenie: wyłącz oraz 
zamknij (lock) i oznacz (tag). LOTO roz-
budowane o testy kontrolne (try) zerowa-
nia energii zwane jest LOTOTO. 

LOTO to system działań nadzorują-
cych energie niszczące, które mogłyby 
dosięgnąć personel SUR albo osoby po-
stronne przebywające w strefach oddzia-
ływania tych energii. LOTO musi być sys-
temem zbudowanym ze środków technicz-
nych umożliwiających odłączanie maszyn 
od rozmaitych źródeł energii niszczących: 
mechanicznej, elektrycznej, termicznej, 
promieniowania, procesów chemicznych 
(blokady, rygle, wtyczki, zawory, zasuwy, 
zamki, kłódki, przywieszki itd.), procedur 
i szkoleń personelu. Typowy dla klasycz-
nych technicznych środków LOTO jest 
brak samoistnego spełniania funkcji bez-
pieczeństwa, dlatego nie mogą być uzna-
wane za techniczne środki ochronne, tak 
jak osłony lub urządzenia ochronne. Mają 
one status dodatkowych środków ostroż-
ności, których skuteczność jest uzależ-
niona od procedur stosowania i zachowań 
ludzi je stosujących. 

Wymagania prawne a problemy 
praktyczne 
W polskich przepisach prawnych nie ma 
bezpośrednich zaleceń dotyczących sys-
temów LOTO. Trzeba je zatem wpisać 
w ogół wymagań, które należy spełniać 
podczas projektowania i budowy maszyn, 
a także późniejszego użytkowania oraz 
modernizowania, prowadzenia prac kon-
serwacyjnych, napraw i remontów, prac 
serwisowych związanych z regulacjami, 
adiustacją, wymianą narzędzi itd. 

Klasyczne LOTO z nazwy i definicji 
wymaga wyłączenia i rozproszenia szko-
dliwych energii resztkowych oraz zabloko-
wania możliwości włączenia i uruchomie-
nia przed przystąpieniem do rozmaitych 
prac serwisowych lub konserwacyjnych. 
Podobne wymaganie jest sformułowane 
w przepisach prawnych zawartych w:

 →  dyrektywie 2006/42/WE w sprawie 
maszyn [8] – tzw. dyrektywie maszynowej 

 →  oraz dyrektywie 2009/104/WE doty-
czącej minimalnych wymagań w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny użytkowa-
nia sprzętu roboczego przez pracowni-
ków podczas pracy [9] – tzw. dyrektywie 
narzędziowej.

Postanowienia dyrektywy maszynowej 
zostały wdrożone przez rozporządzenie 
ministra gospodarki w sprawie zasadni-
czych wymagań dla maszyn [10]. W § 50 
tego rozporządzenia zawarto następujące 
wymogi1:

1. „Punkty regulacji i konserwacji powinny 
być umieszczone poza strefami niebez-
piecznymi. Należy zapewnić możliwość 
wykonywania regulacji, konserwacji, 
naprawy, czyszczenia i innych czynności 
serwisowych podczas postoju maszyny”.

2. „Jeżeli ze względów technicznych co 
najmniej jeden z warunków, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie może być speł-
niony, powinna być zapewniona możli-
wość wykonania regulacji, konserwacji, 
naprawy, czyszczenia oraz innych czynno-
ści bez powstania ryzyka związanego z ich 
wykonywaniem”.

Dyrektywa narzędziowa została wdrożona 
w postaci rozporządzenia ministra gospo-

darki w sprawie minimalnych wyma-
gań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy [11]. 
W § 17.1 czytamy2: 

„Wykonywanie prac konserwacyjnych 
powinno być możliwe podczas postoju 
maszyny. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu 
wykonania tych prac stosuje się odpo-
wiednie środki ochronne albo prace te 
wykonuje się poza strefami niebezpiecz-
nymi”.

W obu aktach prawnych znajduje 
się podobne zalecenie, aby prace kon-
serwacyjne prowadzić podczas postoju 
maszyny. Jeśli jednak jest to niemoż-
liwe – a bardzo często właśnie tak jest 
ze względu na przyczyny techniczne, 
gdy np. trzeba prowadzić prace nastaw-
cze wewnątrz stref niebezpiecznych przy 
zwolnionych technicznych środkach 
ochronnych i aktywnych napędach – to 
dopuszczalne jest prowadzenie takich 
prac. Dyrektywa maszynowa w punk-
cie 1.2.5 formułuje cztery szczegółowe 
warunki, jakie należy jednocześnie speł-
nić:

„Jeżeli przy niektórych pracach 
maszyna musi działać przy przeniesionych 
lub usuniętych osłonach albo unierucho-
mionym urządzeniu ochronnym, przełącz-
nik wyboru trybu sterowania lub pracy 
musi jednocześnie:

 →  unieruchomić wszystkie inne tryby stero-
wania lub pracy,

 →  pozwolić na uruchamianie niebezpiecz-
nych funkcji jedynie przez elementy ste-
rownicze wymagające stałego podtrzyma-
nia,

 →  pozwolić na uruchamianie niebezpiecz-
nych funkcji jedynie w warunkach obni-
żonego ryzyka, przy jednoczesnym zapo-
bieganiu zagrożeniom wynikającym 
z sekwencji sprzężonych,

 →  zapobiegać jakiemukolwiek uruchomieniu 
niebezpiecznych funkcji przez zamierzone 
lub niezamierzone działanie na czujniki 
maszyny.

Jeżeli powyższe cztery warunki nie mogą 
być spełnione jednocześnie, przełącznik 
wyboru trybu sterowania lub pracy musi 
uruchomić pozostałe środki ochronne 

www.utrzymanieruchu.pl

 1 Zob. Załącznik I do dyrektywy maszynowej – sekcja 1.6.1.
 2 Por. Załącznik I do dyrektywy narzędziowej – punkt 2.3.
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zaprojektowane i wykonane w celu 
zapewnienia bezpiecznej strefy interwen-
cji”.

To bardzo ważny i niełatwy do speł-
nienia przepis prawny, który w praktyce 
warsztatowej należy odnosić zarówno do 
maszyn nowych, jak i starych. To umoż-
liwienie prowadzenia prac konserwacyj-
nych przy aktywnych energiach i nieak-
tywnych środkach ochronnych sprawia, 
że LOTO jako środek adresowany do SUR 
powinien być pojmowany znacznie szerzej 
niż tylko wyłączanie i blokowanie ener-
gii niszczących. LOTO powinno być rozu-
miane jako kompleksowy system nadzo-
rowania i unicestwiania energii niszczą-
cych, gwarantujący SUR realizowanie 
swoich zadań przy ryzyku tolerowanym 
zgodnie ze świadomie przyjętymi kryte-
riami akceptowalności, za którymi stoi 
odpowiedzialność prawna. 

Z uwagi na fakt, że systemy LOTO, 
zarówno w rozumieniu klasycznym, czyli 
jako proste środki techniczne odcinające 
i blokujące energie (blokady i kłódki), 
jak i w rozumieniu rozszerzonym, zgod-
nie z którym panują one nad aktywnymi 
energiami, są ściśle powiązane z proce-
durami. Jasne, praktyczne i profesjonalne 
procedury dają gwarancję skuteczności 
działania całego systemu. Mają one też 
związek z wymaganiami prawnymi. 

Fazy wykonania zadania 
i procedury ich bezpiecznej 
realizacji
Warto przypomnieć w tym miejscu wyma-
ganie dotyczące stanowiskowych instruk-
cji bezpieczeństwa sformułowane w § 
41.2 rozporządzenia ministra pracy i poli-
tyki socjalnej w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy [12]:

„Instrukcje, o których mowa w ust. 
1, powinny w sposób zrozumiały dla pra-
cowników wskazywać czynności, które 
należy wykonać przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecz-
nego wykonywania pracy, czynności do 
wykonania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników (…)”.

Przywołany przepis prawny doty-
czy także SUR. Służby te, realizując czę-
sto nietypowe zadania pod presją czasu, 
powinny wiedzieć, co obejmują poszcze-
gólne trzy fazy wykonania zadania.

I faza -– wstępna – obejmuje: 
 →  rozpoznanie, czyli zapoznanie się z doku-
mentacją techniczną maszyny/linii pro-
dukcyjnej, jej specyfiką, ograniczeniami, 
otoczeniem i warunkami pracy, ustale-
niem zakresu i harmonogramu działań 
(w przypadku nagłych uszkodzeń wyma-
gających ingerencji w konstrukcje ukła-
dów sterowań i napędów należy uzy-
skać akceptację kierownictwa), zapozna-
nie się z dokumentacją oceny ryzyka lub 
wykonaniem oceny ryzyka dla zaprojekto-
wanego zakresu prac, dobranie środków 
realizacji zadań (procedury, narzędzia, 
materiały, elementy itd.);

 →  działania wstępne: wyłączenie maszyny 
spod napięcia i rozładowanie całkowicie 
energii w niej zmagazynowanych (elek-
tryczna, mechaniczna, ciśnienia w instala-
cjach pneumatycznych i hydraulicznych, 
cieplna, procesy chemiczne itd.) i spraw-
dzenie skuteczności wyłączenia (brak 
napięcia) i rozładowania energii;

 →  zastosowanie odpowiednich blokad przed 
przypadkowym załączeniem napięcia 
i podaniem innych czynników energetycz-
nych, np. poprzez wyłączenie i zabloko-
wanie napędu wyłącznika głównego, usu-
nięcie bezpieczników, zamknięcie zawo-
rów itp. – zastosowanie procedur systemu 
LOTO;

 →  uniemożliwienie dostępu osób postron-
nych do stref niebezpiecznych;

 →  ostrzeganie przed niebezpieczeństwem 
przez odpowiednie oznakowanie (np. „Nie 

załączać”, „Remont”) w miejscu sterowa-
nia maszyną.

II faza – wykonawcza, tzn. prowadzenie 
prac konserwacyjnych przy maszynach – 
obejmuje:

 →  prowadzenie czynności w sposób zorgani-
zowany, z utrzymaniem ładu i porządku 
na stanowisku pracy;

 →  wiedzę i świadomość obecności zagrożeń 
charakterystycznych dla określonych sta-
nowisk i zapobieganie wystąpieniu zda-
rzeń niebezpiecznych;

 →  w możliwie najwyższym stopniu stoso-
wanie środków bezpieczeństwa – tech-
nicznych (ochrony zbiorowe i indywidu-
alne), proceduralnych (bezpieczne metody 
pracy, stanowiskowe instrukcje bezpie-
czeństwa), behawioralnych (wiedza, umie-
jętności, motywacja);

 →  zachowanie szczególnej ostrożności przy 
pracach wieloosobowych i obsłudze rozle-
głych linii produkcyjnych.

W razie konieczności prowadzenia prac 
diagnostycznych, nastawczych, prób lub 
pomiarów na pracującej maszynie, przy 
otwartych osłonach lub nieaktywnych 
urządzeniach ochronnych, należy je wyko-
nywać w specjalnym trybie pracy serwi-
sowej przy zachowaniu następujących 
warunków:

 →  ruch elementów wywołany przez aktywi-
zację elementów sterowniczych podtrzy-
mywanych,

 →  ruch w warunkach obniżonego, akcep-
towalnego ryzyka (np. redukcja prędko-
ści, sił, energii, nacisków jednostkowych, 
ruch krokowy, uniemożliwienie dostępu),

 →  nieczułość sensorów w systemie kontroli,
 →  zachowanie szczególnej ostrożności przy 
współudziale osoby asekurującej (operator 
maszyny lub przeszkolony pracownik).

III faza – finalna, tzn. zakończenie zadań 
konserwacyjnych – obejmuje:

 →  przywrócenie ładu na stanowisku pracy, 
usunięcie przyrządów i narzędzi mogą-
cych stwarzać zagrożenia podczas pracy 
maszyny;

 →  sprawdzenie poprawności wykonanych 
prac – uruchomienie maszyny należy 
wykonać przy udziale operatora;

 →  przywrócenie stanu normalnej aktywności 
wszystkich technicznych środków bezpie-
czeństwa – zamknąć osłony, odblokować 
i sprawdzić poprawność działania nieod-
gradzających urządzeń ochronnych;

BEZPIECZEŃSTWO
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 →  po pozytywnych próbach przekazać urzą-
dzenia do eksploatacji zgodnie z procedu-
rami kontroli pierwotnej, łącznie z syste-
mem LOTO;

 →  w przypadku nieukończenia prac poin-
formować o aktualnej sytuacji operatora, 
swojego zmiennika i przełożonego;

 →  uaktualnić wszystkie zmiany w schema-
tach elektrycznych, dokonane podczas 
pracy na urządzeniu (opis zmian, osoba, 
data);

 →  dokonać wpisu o przeprowadzonych pra-
cach w programie komputerowym do 
wspomagania utrzymania ruchu maszyn 
i urządzeń.

Do opracowywania procedur bezpiecz-
nej realizacji zadań we wszystkich trzech 
fazach warto wykorzystywać sprawdzone 
już, rutynowe schematy. Przy zadaniach 
nowych, nietypowych, zwłaszcza w sytu-
acjach awaryjnych, warto stosować sys-
tematykę Job Safety Analysis, polegającą 
na rozpisaniu krok po kroku przewidy-
wanego scenariusza wykonania zada-
nia z przydziałem ról w zespołach wielo-
osobowych. W odniesieniu do wszystkich 
przewidywanych czynności należy ocenić 
ryzyko, czyli zidentyfikować zagrożenia 
(energie niszczące), oszacować prawdo-
podobieństwo ich wystąpienia oraz pod-
jąć środki redukujące ryzyko do poziomu 
akceptowalnego. 

Techniczne środki LOTO
Środki LOTO realizują funkcje bezpie-
czeństwa przez zablokowanie dopływu do 
maszyny czynników powodujących poja-
wienie się energii niszczących. Klasyczne 
techniczne środki LOTO to np. nieskom-
plikowane blokady zaworów pneumatycz-
nych lub hydraulicznych czy blokady ele-

mentów sterowniczych. Ich budowa jest 
uzależniona od elementów blokowanych. 
Stałym elementem są kłódki (lock-out) 
i przywieszki (tag-out) (fot. 1).

Bardziej skomplikowane systemy nad-
zorowania dostępu i przebywania w stre-
fach niebezpiecznych zespalane są z ukła-
dami sterowania maszyn. Od dawna 
znane są i stosowane urządzenia bloku-
jące (krańcówki), z ryglowaniem lub bez 
niego, montowane na osłonach, bramkach 
wejściowych do wygrodzonych obszarów 
maszyn pojedynczych, zespolonych lub 
linii produkcyjnych (fot. 2).

Do nadzorowania dostępu używane są 
optoelektroniczne środki ochronne, czyli 
kurtyny lub bariery świetlne.

Wygrodzenia z bramkami, kurtyny 
świetlne dobrze nadzorują dostęp do stref 
niebezpiecznych, nie nadzorują nato-
miast pozostawania w nich, co na dużych 
obszarach maszynowych może okazać się 
niewystarczające. Dlatego często wyma-
gają rozszerzenia przez zastosowanie środ-
ków ochronnych kontrolujących w sposób 

ciągły stan obszaru nadzorowanego, czyli 
wykrywania obecności osób. Do tego celu 
wykorzystuje się np. laserowe głowice 
skanujące, systemy wizyjne oraz w nie-
wielkim stopniu maty czułe na nacisk 
lub kurtyny świetlne w układzie pozio-
mym. Nadzorowanie obecności osób przez 
te środki przy pojedynczych maszynach 
lub zwartych maszynach zespolonych 
jest racjonalne. Natomiast na znacznych 
obszarach produkcyjnych, na których roz-
maite obiekty znajdują się w zagęszcze-
niu, zastosowanie takich rozwiązań jest 
kosztowne i kłopotliwe. 

Procedury LOTO dotyczą w głów-
nej mierze pracowników służb utrzyma-
nia ruchu, którzy wykonują czynności 
naprawczo-konserwacyjne. Mimo że znają 
oni omówione wcześniej zasady postępo-
wania oraz są przeszkoleni, często ule-
gają wypadkom. Wynika to z tego, że pro-
cedury LOTO nie zawsze są prawidłowo 
wykonywane, czego przyczyną może 
być dość znaczny stopień skomplikowa-
nia i złożoność tych procedur, pewna nie-
uwaga lub pośpiech albo po prostu niesto-
sowanie tych procedur w sytuacji „krót-
kiej interwencji”.

Te tzw. krótkie interwencje dotyczą 
również wypadków wśród operatorów 
maszyn lub linii produkcyjnych, gdy ci 
wchodzą np. w wygrodzone niebezpieczne 
strefy maszyn, by coś „tylko” poprawić. 
W takich przypadkach nie wymaga się od 
nich stosowania procedur LOTO. Otwar-
cie bramki wystarcza. Wprawdzie zatrzy-
muje maszynę, lecz jej zamknięcie, nawet 
z pozostającą w środku osobą, umożli-
wia uruchomienie maszyny czy linii i jej 
dalszą pracę. Dlatego warto sięgnąć do 

www.utrzymanieruchu.pl

↖ Fot. 1. Kłódka z przywieszką

↙  Fot. 2. Urządzenia blokujące sprzęgane 
z osłonami

Źródło: Elokon
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innych rozwiązań, które będą łatwiejsze 
w stosowaniu i pozwolą właściwie chro-
nić pracowników działu utrzymania ruchu 
przebywających w strefach niebezpiecz-
nych, a także operatorów wchodzących 
do takich stref.

Najprościej byłoby nadzorować prze-
bywanie osób we wszystkich strefach 
niebezpiecznych za pomocą ochron-
nych urządzeń optycznych takich jak ska-
nery laserowe, jednak ze względu na to, 
że nadzorowane obszary mogą być duże, 
mieć różne kształty i być zagęszczone róż-
nymi obiektami, użycie skanerów byłoby 
bardzo kosztowne. 

W takiej sytuacji można wykorzystać 
rozwiązania wpisujące się w koncepcję 
Przemysłu 4.0 – zabezpieczenia wykorzy-
stujące techniki radiowe. Np. od kilku lat 
dostępne są na rynku układy umożliwia-
jące radiowe uruchomienie zatrzymania 
awaryjnego urządzenia.

W ciągu ostatnich dwóch lat poja-
wiły się systemy radiowe, które pozwalają 
na nadzorowanie stref niebezpiecznych 
i przebywających w nich osób. Systemy 
te opierają się na nowej technologii RTLS 
(real time location system) i wykorzystują 
transpondery aktywne (znaczniki noszone 
przez pracowników) komunikujące się 
z zespołem anten, pracujących w czę-
stotliwościach 3–6 GHz. Warte zwróce-
nia uwagi jest to, że systemy te pozwa-
lają zdefiniować nadzorowany obszar 

z dokładnością do kilku cm, co jest ważne 
z punktu widzenia detekcji osób, a jed-
nocześnie umożliwiają określenie bardzo 
dużych obszarów nadzorowania tych stref 
do setek m².

Pewnym problemem pojawiającym się 
przy wykorzystaniu takich systemów jest 
konieczność noszenia przez osobę znacz-
nika. Jednak taka procedura (związana 
z noszeniem znacznika) jest zdecydowanie 
łatwiejsza do wprowadzenia i może objąć 
odgórnie wszystkich pracowników przeby-
wających na halach produkcyjnych. Wej-
ście pracownika na halę może być powią-
zane z identyfikacją personalną, a wejście 
w dowolnie zdefiniowaną strefę na hali 
spowoduje unieruchomienie elementów 
niebezpiecznych.

Podsumowanie
Nadzorowanie dostępu do stref niebez-
piecznych maszyn i instalacji proceso-
wych decyduje o bezpieczeństwie zawo-
dowym ludzi. Systemy nadzorowania 
dostępu do tych stref i obecności w nich 
ludzi powinny obejmować środki tech-
niczne, proceduralne i behawioralne 
(zachowania ludzi). Przy wyborze odpo-
wiednich rozwiązań należy zawsze oce-
niać ryzyko wynikające z obecności czyn-
nika ludzkiego. Środki te powinny być 
tak dobierane, by ich skuteczność była na 
odpowiednim poziomie, a jednocześnie 

nie mogły być obchodzone z jakichkol-
wiek powodów.

Mgr inż. Markus KusiakMarkus Kusiak – prezes ELO-
KON Polska, główny konstruktor syste-
mów bezpieczeństwa w ELOKON Sicher-
heitstechnik. Posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie w projektowaniu, wdra-
żaniu i certyfikacji systemów bezpieczeń-
stwa. Certyfikowany specjalista BHP PCA 
i CIOP. Autor wielu publikacji.

Dr. inż. Stanisław KowalewskiStanisław Kowalewski od 15 lat 
rozwija Zespół Bezpieczeństwa Maszyn 
ELOKON. Od ponad 20 lat współpracuje 
z Komitetami Normalizacyjnymi CEN 114 
i ISO 199 – Safety of Machinery. Prowa-
dził prace naukowo-badawcze i eduka-
cyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn 
w CIOP.

BEZPIECZEŃSTWO

Online

Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Jak stosować pro-
cedury LOTO?”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Podnoszone i opuszczane hydraulicznie lub 
elektromechanicznie s upki firmy Hörmann 
pe ni  funkcj  kontroli dost pu w obiektach 
prywatnych i u yteczno ci publicznej.

FIRMA PREZENTUJE

Nowa oferta marki Hörmann sk ada si  
z dwóch linii produktów. Security Line 
obejmuje s upki kontroli dost pu do 

obiektów prywatnych i u yteczno ci publicz-
nej, takich jak strefy ruchu pieszego, parkin-
gi i tereny przyzak adowe. Natomiast produk-
ty z serii High Security Line s u  do zabezpie-
czania obszarów wymagaj cych najwy szej 
ochrony, takich jak budynki rz dowe, lotni-
ska, tereny imprez masowych i innych stref 
tego typu. 

High Security Line 
Linia High Security obejmuje wzmocnio-
ne s upki, zapory drogowe do przejazdów 
o szeroko ci do sze ciu metrów, szlabany do 
zabezpieczania przejazdów o szeroko ci do 

dziesi ciu metrów i kolczatki drogowe, umo -
liwiaj ce przejazd samochodów w jednym 
kierunku i blokuj ce ruch w kierunku prze-
ciwnym przez przebicie opon. Odporno  
tych wyrobów jest certyfikowana przez nieza-
le ne instytuty badawcze w ramach uznanych 
mi dzynarodowych testów zderzeniowych. 
Do sytuacji awaryjnych oferowane jest opcjo-
nalne sterowanie EFO (Emergency Fast Ope-
ration), które powoduje podniesienie urz -
dzenia w ci gu zaledwie 1,5 sekundy. 

Security Line 
Hörmann oferuje kilka rodzajów s upków 
parkingowych: automatyczne, pó automa-
tyczne, sta e i przeno ne. Na przyk ad obszar 
dooko a budynku na terenie zak adu mo na 

Systemy kontroli dost pu 

Hörmann poszerza ofert  produktów
Firma Hörmann poszerzy a palet  swoich produktów. Dzi ki 
nabyciu wi kszo ciowego pakietu udzia ów w oskiej spó ki Pilomat 
– wiatowego potentata w produkcji urz dze  stosowanych 
do kontroli dost pu w obiektach prywatnych, przemys owych 
i u yteczno ci publicznej – teraz oferuje tak e s upki parkingowe, 
zapory, szlabany i kolczatki drogowe.

zabezpieczy  sta ymi s upkami, a wjazd wypo-
sa y  w automatyczne s upki podnoszone 
i opuszczane hydraulicznie lub elektrome-
chanicznie. Dodatkow  zalet  s upków firmy 
Hörmann jest to, e wszystkie maj  identycz-
ny wygl d.

Kompatybilne wyposa enie 
Do systemów kontroli dost pu Hörmann 
dostarcza odpowiednie wyposa enie, takie 
jak: kolumny, piloty, sterowniki kodowa-
ne cyfrowo, skanery linii papilarnych i wiele 
innych. Wszystkie automatyczne urz dzenia 
mo na wyposa y  w zaprojektowany przez 
firm  Hörmann system sterowania radiowe-
go BiSecur, który charakteryzuje si  wyj tko-
wo bezpiecznym kodowaniem sygna u.
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T akie oprogramowanie ma wbu-
dowane funkcje zapisu, analizy 
i wizualizacji danych oraz ich eks-

pozycji dla interfejsu programowania apli-
kacji (Application Program Interface – 
API), a nawet wysyłania komunikatów 
alarmowych. Może więc być wykorzy-
stane np. do diagnozowania problemów 
ze sprzętem. Jeśli np. jakieś urządzenie 
pracujące na hali fabrycznej nagrzewa 
się bardziej niż zwykle, należy monitoro-
wać odczyty jego temperatury, co pozwoli 
stwierdzić, czy temperatura rośnie w cza-
sie oraz o ile stopni. Taka wiedza umożli-
wia z kolei podjęcie w odpowiednim cza-
sie decyzji o naprawie lub wymianie urzą-
dzenia. 

Przechowywanie danych 
Programy do archiwizacji danych proce-
sowych są wyspecjalizowanymi narzę-

dziami z kategorii baz danych, zwanymi 
bazami danych szeregów czasowych. 
Taka baza dołącza znacznik czasu do 
każdych nowo otrzymywanych danych, 
a następnie je zapisuje w takiej kolejności, 
w jakiej zostały odebrane (rys. 1), działa-
jąc jako tzw. logger danych. Bazy danych 
szeregów czasowych zwykle nie wymagają 
formowania złożonych relacji pomiędzy 
różnymi punktami danych, gdy je zapi-
sują. Inaczej mówiąc, baza danych szere-
gów czasowych zmienia się w ciągu pew-
nego czasu. 

Programy do archiwizacji danych pro-
cesowych zaliczają się do kategorii niere-
lacyjnych baz danych (Not only Structu-
red Query Language – NoSQL). Z drugiej 
strony relacyjna baza danych, która jest 
najbardziej rozpowszechnionym silnikiem 
baz danych, przechowuje dane w tabelach 
z rzędami i kolumnami (rys. 2). Użyt-
kownik definiuje złożone relacje między 
tymi tabelami, sposób wpływania zmian 
w jednej tabeli na inne itd. Wprowadza 
to zbyt duży zamęt w bazie danych sze-

regów czasowych. Większość ze skompli-
kowanych algorytmów, które są wykorzy-
stywane w relacyjnych bazach danych do 
tworzenia rzędów, kolumn i wydajnych 
relacji pomiędzy tabelami, stanowi nad-
mierny ciężar, a w zasadzie zbędny balast, 
jeśli użytkownik musi tylko zapisać jakieś 
dane ze znacznikiem czasowym. Typowe 
przykłady relacyjnych baz danych to ser-
wer Microsoft SQL lub MySQL.

Funkcje oprogramowania 
Programy do archiwizacji danych proceso-
wych mają kilka funkcji, które mogą przy-
nieść korzyści ich użytkownikom:

 →  Mają wstępnie wbudowane równania do 
analizy danych, ikony do ich wizualizacji 
oraz arkusze kalkulacyjne. Ponadto mają 
różne opcje równań do obliczania spraw-
ności, mocy, tablice z wartościami para-
metrów, gotowe do użytku ikony urządzeń 
przemysłowych itp.

 →  Są w bardzo dużym stopniu kompatybilne 
z pakietami oprogramowania przemysło-

Mina Andrawos

Oprogramowanie do archiwizacji 
danych procesowych
Tego typu programy to złożone produkty, przeznaczone do 
zapisywania i analizowania podstawowych danych procesowych. 
Odgrywają bardzo ważną rolę w skutecznej analizie danych 
gromadzonych w zakładzie i podejmowaniu na ich podstawie 
właściwych decyzji. 

01011
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11001

IT DLA PRZEMYSŁU

wartość 3 w czasie 3

wartość 2 w czasie 2

wartość 1 w czasie 1

↘  Rys. 1. Przykład spo-
sobu zapisu danych 
przez program do 
archiwizacji danych 
procesowych.

tabela 1

tabela 3

tabela 2

tabela 4

↗  Rys. 2. Relacyjna baza danych przechowuje 
dane w tabelach mających rzędy i kolumny.
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wego, zwykle wykorzystywanego w stero-
waniu procesami technologicznymi i pro-
dukcji, takimi jak interfejsy operatorskie 
(HMI), rozproszone systemy sterowa-
nia (DCS) oraz inne sterowniki urządzeń 
i programy do regulacji.

 →  Wykorzystują wyspecjalizowane algo-
rytmy do kompresji danych i oszczędza-
nia przestrzeni dyskowej. Na przykład, 
jeśli dana wielkość/parametr jest równy 1 
w chwili czasowej 1 oraz równy 1,0001 
w chwili czasowej 2, to w większości 
wypadków nie jest konieczne zapisywanie 
w bazie wartości 1,0001, ponieważ nie 
wpłynie ona w dużym stopniu na analizę 
danych. W miarę upływu czasu oszczę-
dza się w ten sposób dużo przestrzeni na 
dysku i w zasobach, zaś kompresja tego 
typu może być wyłączona, jeśli jest niepo-
trzebna.

 →  Są często oferowane w postaci wstęp-
nie przygotowanych pakietów z interfej-
sami będącymi odrębnymi programami, 
które mogą być wykorzystane w obiek-
tach w celu bliskiego monitorowania 

pracy małych czujników i sterowników, 
podczas gdy sam program do archiwizacji 
danych procesowych znajduje się w cen-
trum danych fabryki lub w tzw. chmurze 
(rys. 3). Warto jednak podkreślić, że nie 

jest korzystne instalowanie programu do 
archiwizacji danych procesowych bezpo-
średnio np. przy każdym czujniku, ponie-
waż jest on stosunkowo wymagający. 
Zamiast tego użytkownik powinien zain-

www.utrzymanieruchu.pl

Program do archiwizacji danych procesowych

serwer interfejsu/
rejestrator danych

serwer interfejsu/
rejestrator danych

serwer interfejsu/
rejestrator danych

↙  Rys. 3. Programy do 
archiwizacji danych 
procesowych zwy-
kle są oferowane 
w postaci wstęp-
nie przygotowanych 
pakietów z inter-
fejsami będącymi 
odrębnymi progra-
mami.

Źr
ód

ło
: M

. A
nd

ra
w

os

https://zrobotyzowany.pl/


86 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

stalować wspomniany interfejs, którego 
obsługa w mniejszym stopniu obciąża 
zasoby i moce obliczeniowe urządzenia 
i może komunikować się z czujnikiem lub 
sterownikiem przed przekazaniem danych 
do centralnego programu archiwizującego.

 →  Funkcja przekazywania informacji przez 
węzeł pośredniczący (store-and-forward) 
jest niezbędna dla programów do archi-
wizacji danych historycznych, ponieważ 
brak jakiegoś fragmentu danych może 
skutkować wykonaniem ich nieprawidło-
wej analizy, co może prowadzić do pod-
jęcia przez kierownictwo zakładu błęd-
nej decyzji. Natomiast metoda store-and-
-forward gwarantuje, że dane nie zostaną 
utracone, nawet gdy centralny program 
archiwizujący utraci połączenie ze zdal-
nym interfejsem. Ten zdalny interfejs 
wykryje, że program archiwizujący nie 
odbiera danych, i rozpocznie zapisywanie 
danych zbieranych w wewnętrznym bufo-
rze lokalnym. Gdy połączenie z progra-
mem archiwizującym zostanie przywró-
cone, interfejs wyśle dane do tego pro-
gramu.

Programy do archiwizacji danych proceso-
wych zwykle buforują ostatnie dane bez-
pośrednio w pamięci komputera przed ich 
trwałym zapisaniem na twardym dysku. 
Jest to bardzo wydajne podejście dla ana-
lizy danych i obliczeń wykonywanych na 
nowszych danych, co zwykle jest wyko-
rzystywane do wykrycia nagłych niespo-
dziewanych sytuacji czy stanów w pro-
dukcji, zanim staną się one znaczącymi 
problemami.

Zamknięty vs. otwarty 
kod źródłowy
Programy do archiwizacji danych proce-
sowych mają zamknięty kod źródłowy, co 
oznacza, że są drogie. W dużym stopniu 
są one uzależnione od produktów Micro-
soft: chmury obliczeniowe oparte są na 
platformie Azure, skrypty – na interprete-
rze Windows PowerShell, portale interne-
towe – na technice Silverlight, a zestawy 
do tworzenia oprogramowania – na języku 
Visual C++ (VC++) lub platformie NET 
Framework (.NET). Obecnie rozwiąza-
nia techniczne w tym obszarze zmierzają 
w kierunku wykorzystania jako podstawy 
języka HTML5.
Świat oprogramowania otwartego 

(open source) oferuje wiele opcji dla baz 
danych szeregów czasowych, które obec-
nie mogą być przerobione na programy 
do archiwizacji danych procesowych, pod 
warunkiem że zostanie dokonana wła-
ściwa inwestycja i włożona odpowiednia 
energia w to przedsięwzięcie. Jednak prze-
szkody stojące na drodze ku temu nie są 
trywialne, a ponadto firmy z branży prze-
mysłowej do tej pory nie przykładały 
wagi do takich inwestycji.

Dwie cechy programów z otwartym 
kodem źródłowym, które mogą wnieść 
nową wartość dodaną do programów do 
archiwizacji danych procesowych, to tzw. 
sharding i przetwarzanie rozproszone 
danych (distributed data processing). Shar-
ding („rozłupywanie na kawałki”) jest 
procesem rozłożenia danych obciążają-
cych serwer na wiele jego węzłów, przy 
jednoczesnym utrzymaniu śledzenia dróg 
wysłanych danych. Sharding wykorzystuje 
pewne wyspecjalizowane algorytmy prze-
znaczone do tego, by zapewnić, że gdy 
klient żąda danych, to algorytm pomaga 
w wybraniu tych węzłów, które hostują 
interesujące klienta dane, a następnie 
dostarcza te dane do klienta. Sharding 
jest niezbędny do obsługi bardzo dużych 
obciążeń danymi w celu zagwarantowa-
nia, że te dane nie zapchają serwera. Bez 
shardingu skalowalność staje się proble-
mem, ponieważ organizacja wykorzystu-
jąca te dane się rozrasta.

„Przetwarzanie rozproszone danych” 
jest funkcją konieczną dla organizacji, 
w których niezawodne mechanizmy ana-
lityki wielkich ilości danych (data crun-
chers) mają znaczenie krytyczne, takich 
jak Google czy Amazon. Zasady przetwa-

rzania rozproszonego polegają na podzie-
leniu bardzo skomplikowanych obliczeń 
na mniejsze, wykonaniu ich w rozproszo-
nych węzłach serwerów, pobraniu otrzy-
manych wyników i połączeniu ich za 
pomocą mniej skomplikowanych obliczeń. 
Technika ta sprawia, że moc obliczeniowa 
dowolnego silnika analitycznego staje się 
dosłownie nieograniczona.

Podsumowanie
Programy do archiwizacji danych proce-
sowych mogą niezależnie od gałęzi prze-
mysłu przynieść firmom sukces i zapew-
nić długoletnie funkcjonowanie na rynku, 
pod warunkiem że są dobrze rozumiane 
i prawidłowo wykorzystywane.

Mina Andrawos Mina Andrawos jest inżynierem w zespole 
zajmującym się informatycznymi syste-
mami sterowania procesami technologicz-
nymi i produkcyjnymi w firmie Bloom 
Energy.
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IT DLA PRZEMYSŁU

Online

Obecnie trudno wyobrazić sobie 
zarządzanie produkcją bez wyko-
rzystania odpowiednich systemów 
informatycznych dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstwa. Systemy 
te umożliwiają optymalne zarządza-
nie wszystkimi zasobami zakładu 
– począwszy od materiałów i parku 
maszynowego, a skończywszy na 
logistyce, sprzedaży, personelu i księ-
gowości. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w raporcie „Systemy 
do zarządzania produkcją”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

Oprogramowanie open 
source oferuje wiele opcji 
dla baz danych szeregów 
czasowych, które obecnie 
mogą być przerobione na 
programy do archiwizacji 
danych procesowych, pod 
warunkiem że zostanie 
dokonana właściwa inwe-
stycja i włożona odpo-
wiednia energia w to 
przedsięwzięcie.

Baza danych szere-
gów czasowych dołącza 
znacznik czasu do każ-
dych nowo otrzymywa-
nych danych, a następnie 
je zapisuje w takiej kolej-
ności, w jakiej zostały 
odebrane.

http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

D umeta, holendersko-niemiecka 
firma, prezentuje zupe nie nowy 
model manipulatora do spawania 

rur. Jest to system modu owy wyproduko-
wany w Holandii. Solidna i wytrzyma a kon-
strukcja umo liwia pracownikowi wykony-
wanie wielu czynno ci, takich jak spawanie, 
ci cie i szlifowanie. D-TLPR-500 jest stan-
dardowo wyposa ony w regulowan  wyso-
ko  i k t, co pomaga utrzyma  ergonomicz-
n  pozycj  robocz . 

Stabilne zaciskanie
Postanowili my znale  w asne rozwi za-
nie powszechnie znanego problemu doty-
cz cego manipulacji okr g ych detali. Dzi -
ki naszemu wieloletniemu do wiadczeniu 
zauwa yli my, e w wielu zak adach brakuje 
maszyn przeznaczonych do p ynnego obra-
cania i przechylania d ugich rur o wysokich 
obci eniach mimo rodowych. 

Bez przerwy obserwujemy gospodark , która
zmienia si  dzi ki nowym technologiom. Wie-
le ga zi przemys u wytwórczego w du ym 
stopniu zale y jednak od dzia a /czynników 
zwi zanych z prac  cz owieka w zakresie 
ogólnego wzrostu i trwa o ci produktu na 
obecnym rynku. Prace spawalnicze s  coraz 
cz ciej wykonywane przez roboty, ale nadal 
potrzebna jest pomoc cz owieka. Oczywiste 
jest, e ludzie jeszcze d ugo pozostan  istot-
n  i integraln  cz ci  wytwarzania. Uwa-
amy, e pracownicy, zarówno m odzi, jak 

i starsi, powinni pracowa  w bezpiecznych 
i bardziej ergonomicznych warunkach. Nie-
stety, o tym si  zapomina albo w ogóle nie 
my li. Spawacze si  starzej  i potrzebuj  
wsparcia maszyn, które u atwi  im prac . 

Wiele stanowisk pracy jest le zaprojekto-
wanych, zmniejsza produktywno  i sprzyja 

Dumeta GmbH
Zapraszamy do kontaktu 
z naszym przedstawicielem: Jos Lotgerink 
+49 (0)3222 1092 889
e-mail: info@dumeta.de
www.dumeta.de

niepotrzebnym uszkodzeniom. Obrotnik do 
spawania rur stanowi rozwi zanie tych pro-
blemów i jest cznikiem mi dzy mechaniza-
cj  i automatyzacj , co zapewnia ogromne 
wsparcie w oszcz dzaniu czasu pracy przy 
stosunkowo niskich nak adach inwestycyj-
nych oraz stanowi idealne uzupe nienie sta-
cji roboczej. 

Czynniki ryzyka zawodowego s  najcz st-
sz  przyczyn  problemów zdrowotnych. 
Dyskomfort i ból s  powszechne w pracy 
fizycznej, a osoby z sektora przemys owe-
go s  bardziej nara one na ryzyko urazów. 
Konstrukcja pozycjonera do spawania rur 
zosta a zaprojektowana przez grup  wyso-
ko wykwalifikowanych spawaczy i in ynie-
rów, bior c pod uwag  aspekty niezb d-
ne do zbudowania maszyny odpowiadaj cej 
potrzebom pracownika. 

Podwójne rolki
Konstrukcja obrotnika do spawania rur 
zapewnia optymaln  pozycj  podoln  i co 
za tym idzie, wysokiej jako ci spoiny. Umo -
liwia to zwi kszenie produkcji i gwarantu-
je p ynn  prac , nawet przy du ych obci -
eniach i wszystkich pr dko ciach. Spa-

wacz mo e z atwo ci  przechyla , obraca  
i zaciska  rury z kolankami. Nietypowo  
nie jest ju  przeszkod , poniewa  rury mo -
na regulowa  za pomoc  urz dze  zacisko-
wych. Standardowy model jest wyposa ony 

Ergonomiczny, bezpieczny 
i stabilny sposób 
pozycjonowania rur
Obracanie, zaciskanie, przechylanie rur o okr g ych profilach 
podczas spawania r cznego i automatycznego 
jest teraz o wiele atwiejsze i bardziej ergonomiczne 
dzi ki nowemu modelowi obrotnika 
do spawania rur D-TLPR.

w pilota zdalnego sterowania i podwójny 
peda  no ny, który umo liwia wygodniej-
sz  prac  podczas pochylania. Co wi cej, 
obracaj ce si  ko a s  standardowo wypo-
sa one w opony PU, idealne dla rur ze sta-
li nierdzewnej lub aluminium. Wszystkie te 
elementy zapewniaj  p ynniejsz  kontrol  
ruchu obrotowego oraz zwi kszon  stabil-
no  i dost pno  w celu znacznego polep-
szenia jako ci spawania. Przyczynia si  to do 
zwi kszenia bezpiecze stwa i wydajno ci 
pracowników.

Zapraszamy na targi ITM 2018

5–8 czerwca, Pozna
Pawilon 4, stoisko 18

Dumeta 01 art spons.indd   5 2018-04-26   09:26:48
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Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz,
zawsze możesz połączyć się

z „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

www.utrzymanieruchu.pl
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S traty wynikające m.in. z niewy-
starczającego planowania dotkli-
wie wpływają przede wszystkim na 

pracę małych rodzinnych przedsiębiorstw. 
To tam poziom wiedzy w zakresie ekono-
mii, a zwłaszcza jej zaawansowanych pro-
cedur i zasad jest najniższy i najtrudniej 
o jej przypływ z zewnątrz. W większych 
firmach świadomość optymalizacji proce-
sów jest wyższa, dzięki czemu osiągane 
efekty są relatywnie większe. Wynika to 
z wielkości przedsiębiorstwa – im więk-
sze obroty, tym więcej strat generowa-
nych jest wskutek zaniedbań, nieprzemy-
ślanych czynności czy braku wiedzy o sta-
nie faktycznym parku maszynowego. Stąd 
większa motywacja do szybkiego wprowa-
dzania zmian. 

Analizowanie posiadanych 
informacji
Pierwszym krokiem ku poprawie efektyw-
ności procesów produkcyjnych jest ana-
liza tego, w jaki sposób są one obecnie 
wykonywane. Kiedy proces jest już wdro-
żony i działa, niewiele firm ma czas i spo-
sobność, aby go ponownie przemyśleć. 
Często takie podejście okazuje się błędne. 

Warto zaangażować do tych zadań kon-
sultanta zewnętrznego, który na podsta-
wie rzeczywistych czynności wykonywa-
nych przez urządzenia, maszyny i pracow-
ników działu produkcji stworzy makietę 
i pewien model istniejącego procesu. 
Może się wówczas okazać, że to, co zapla-

nowano na papierze, nie zostało do końca 
wdrożone. Może to oznaczać, że podczas 
pierwotnego planowania nie wzięto pod 
uwagę pewnych kwestii, np. dostępno-
ści maszyn czy konieczności dokonywa-
nia przeglądów, które finalnie wpływają 
na efektywność całego układu. Rozpisa-
nie faktycznego stanu rzeczy pozwala na 
lepsze poznanie zasad działania procesu, 
analizę jego słabych punktów i uwypu-
klenie mocnych. To solidne podwaliny do 
dalszych prac optymalizacyjnych. 

Nawet bez wdrażania elementów auto-
matyki przemysłowej możliwe jest wdro-
żenie pewnych przemyślanych zmian, 
które znacznie poprawią efektywność 
pracy działu produkcji. Może to być 
zamiana elementów procesu, ogranicze-
nie ich czasu, zmiana parametrów pracy 
maszyn czy wdrożenie dodatkowego prze-
glądu w przypadku urządzeń zagrożo-
nych zużyciem w warunkach podwyższo-
nego ryzyka, np. wysokiej temperatury, 
zapylenia, znacznej wilgotności powietrza. 
Zmiana nawet pojedynczego elementu 
może się okazać niskokosztowym rozwią-
zaniem optymalizacyjnym. 

Obserwowanie produkcji, 
szukanie korelacji
Kolejnym krokiem w działaniach ku 
zwiększeniu produktywności pracy jest 
wdrożenie systemu automatyki przemy-
słowej. Celem jest zwiększenie poziomu 
wiedzy na temat procesu produkcyjnego – 
ciągły monitoring prac – oraz automatyza-
cja całej linii produkcyjnej lub niektórych 
jej elementów. 

Proces automatyzacji rozpoczyna się 
od opisanej wcześniej analizy stanu fak-
tycznego. Dokładne rozpisanie czynno-
ści wykonywanych przez pracowników 
z wykorzystaniem konkretnych maszyn 
pozwala na dogłębne poznanie procesu, 
który rzeczywiście w firmie funkcjonuje. 

W dalszym etapie, aby pozyskać jesz-
cze więcej wiedzy oraz móc zautomaty-
zować wybrane czynności produkcyjne 
i wyeliminować z nich czynnik ludzki, 
należy zainwestować w rozwiązania auto-
matyki przemysłowej. W zależności od 
specyfiki produkcji zautomatyzowane 
mogą być całe linie lub tylko pewne ich 
części, niewielkie układy. Im jednak rza-
dziej dochodzi do przezbrojeń maszyn, 
zmian ich nastaw, przekazywania półpro-
duktów i oczekiwania na nie, tym wię-
cej czasu i pozostałych zasobów udaje się 
oszczędzić. 

To, jaki system monitoringu i automa-
tyki wdrożyć, zależy od specyfiki przed-
siębiorstwa. Do tematu można podejść 
dwojako – zatrudnić wykształconego 
automatyka, technologa z doświadcze-
niem w organizowaniu konkretnych pro-
cesów produkcyjnych, który od wewnątrz 
rozpocznie projektowanie nowego sys-
temu, czy też dokona przeglądu rozwiązań 
dostępnych na rynku. Drugą możliwo-
ścią jest zatrudnienie firmy zewnętrznej, 
która wniesie do procesu automatyzacji 
doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas 
wcześniejszych realizacji. Duże zakłady 
produkcyjne zazwyczaj łączą ze sobą 
obie te opcje, zatrudniając w firmie spe-
cjalistów z dziedzin, które w przypadku 
automatyzacji są niezbędne: systemów 
SCADA, sensoryki, elektryków, automaty-
ków, technologów i projektantów, a także 
wynajmują ekspertów zewnętrznych, któ-
rzy wzbogacają opracowywany w pełni 
lub częściowo zautomatyzowany proces. 

Korzyści płynących z automatyza-
cji jest wiele – począwszy od osiągnię-

mgr inż. Agnieszka Hyla

Kontrola produkcji i kosztów 
– droga ku optymalizacji
Jak optymalizować produkcję? Z tym problemem borykają się firmy 
na całym świecie. Optymalizowanie działań poprawia bowiem 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na uzyskanie 
maksimum korzyści przy minimum wysiłku.
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cia znacznie wyższego poziomu wie-
dzy na temat prowadzonego procesu, 
poprzez wdrożenie systemów diagnozo-
wania zagrożeń i usterek w czasie rze-
czywistym, aż po możliwość tworzenia 
wyspecjalizowanych algorytmów stero-
wania, w których funkcjonuje sprzęże-
nie zwrotne: decyzje podejmowane są 
w oparciu o aktualne pomiary parame-
trów roboczych i szacowanie efektywno-
ści pracy maszyn. Takie algorytmy spo-
tyka się zazwyczaj w przypadku najbar-
dziej zaawansowanych procesów, a ich 
uproszczone formy – w mniejszych ukła-
dach wytwórczych. Zautomatyzowanie 
procesu pozwala również na wyodrębnie-
nie wielu korelacji, które w nim zacho-
dzą – im więcej materiału wsadowego, 
tym większe natężenie prac maszyny oraz 
częstsze uszkodzenia jej łożysk. Zdefinio-
wanie nawet tak prostej korelacji może 
pomóc w zaplanowaniu częstszych prze-
glądów danej maszyny w okresach zwięk-
szonej podaży materiału wsadowego. 
Pozwoli to na uniknięcie sytuacji zagroże-
nia np. nieplanowanym przestojem wyni-
kającym z uszkodzenia urządzenia. 

Zdefiniowanie źródeł strat
To kolejny etap prac. Straty w produkcji 
mogą mieć różne przyczyny. Najbardziej 
oczywiste źródło strat to nieplanowane 
przestoje produkcyjne. Są one pokłosiem 
awarii, usterek, uszkodzeń maszyn, błę-
dów oprogramowania sterującego bądź 
wykonawczego, pomyłek pracowników. 

Przestój może mieć bardzo kosztowne 
konsekwencje, szczególnie w branżach 
takich jak automotive czy wydobywcza, 
gdzie każdą minutę przestoju można prze-
liczyć na dziesiątki lub nawet setki tysięcy 
złotych, które nie wpływają do budżetu 
firmy. Dlatego też monitoring stanu 
maszyn i procesu jest tak istotny – im 
większa liczba nieplanowanych przesto-
jów, których uda się uniknąć, tym więk-
szy zysk dla przedsiębiorstwa. 

Stratą są jednak także przestoje pla-
nowane, które są przeznaczone na ocze-
kiwanie na półprodukty, ustawianie 
maszyn, ich przezbrajanie, dokonywa-
nie przeglądów okresowych czy planowa-
nych napraw. Również rozruch to wła-
ściwie planowany przestój, ponieważ 
mimo tego, że linia produkcyjna pra-
cuje, to finalny, gotowy do sprzedaży pro-
dukt nie jest wytwarzany, a jedynie pro-

dukowane są tzw. partie próbne. Są to 
koszty, które każda firma musi ponieść, 
trzeba jednak mieć świadomość, że można 
je optymalizować przez lepsze, bardziej 
świadome planowanie działań. Im wię-
cej uwagi zespół poświęci na przygotowa-
nie do dobrego rozplanowania tych czyn-
ności, tym mniej niespodziewanych wyda-
rzeń będzie miało miejsce w ich trakcie, 
a finalnie mniej czasu i zasobów zostanie 
zmarnowanych. 
Źródłem strat są także wadliwe pro-

dukty, które nie nadają się do sprzedaży. 
Nie dość, że zużyte są wówczas zasoby 
produkcyjne, to z gotowego wyrobu nie 
ma żadnego zysku. Ważne jest więc także 
wdrożenie działu weryfikacji jakości, 
który już śródprocesowo będzie spraw-
dzał jakość wszystkich lub wybranych 
wyrobów. Im bardziej zautomatyzowany 
ten proces, tym lepiej, ponieważ pozwoli 
to na przetestowanie większości elemen-
tów wytwarzanych, a nie tylko np. jed-
nej sztuki na 1000 wyprodukowanych. 
Liczba elementów wadliwych zostanie 
więc zminimalizowana już na wczesnym 
etapie, a nie dopiero na końcu procesu.

Usprawnienie przepływu 
informacji
Dobrym pomysłem jest także usprawnie-
nie przepływu informacji w przedsiębior-
stwie. Warto zwrócić uwagę na to, by czas
przepływu danej informacji nie był zbyt 
długi, by odpowiednie osoby zawsze były 
poinformowane o faktach wpływających 
na ich pracę, aby występowała selekcja
przekazywanych pracownikom informa-
cji, by nie dopuścić do wystąpienia szumu
informacyjnego oraz nie dochodziło do wy-
cieku informacji od kierownictwa, które 
powinny zostać zachowane w wąskim gro-
nie osób decyzyjnych. Niektóre informa-
cje wpływające na pewne procesy w fir-
mie nie powinny lub wręcz nie mogą być 
omawiane przez personel, ponieważ może 
to wywołać poczucie braku stabilności 
lub ustalonego kierunku rozwoju firmy. 
Stąd przygotowanie informacji dla pra-
cowników, ich skondensowanie i przeka-
zanie odpowiednim osobom jest kluczowe 
w pracy nad efektywną produkcją. 

W zarządzaniu informacją rolę wspie-
rającą pełnią systemy informatyczne typu 
ERP, zbudowane z modułów przezna-
czonych do monitorowania i zarządza-
nia pracą poszczególnych działów w fir-

mie. Dzięki wykorzystaniu systemów ERP 
– customizowanych lub off-the-shelf – 
możliwe jest monitorowanie informacji 
w cyklu pracy firmy i dopilnowanie, aby 
zawsze w odpowiednim momencie tra-
fiały we właściwe ręce. 

Wdrożenie predykcyjnego 
utrzymania ruchu
Naturalną kontynuacją automatyzacji 
i informatyzacji produkcji, czego efektem 
jest ciągły monitoring prac oraz szeroko 
zakrojone planowanie, jest wdrożenie pre-
dykcyjnego utrzymania ruchu (Predictive 
Maintenance – PM). Jest to taki rodzaj 
zarządzania działaniami zespołu utrzyma-
nia ruchu, który opiera się na przewidy-
waniu zdarzeń negatywnych i unikaniu 
ich wystąpienia. 

PM bazuje na częstych przeglądach 
maszyn i urządzeń oraz ciągłym moni-
toringu pracy linii produkcyjnej. Sieć 
czujników odczytuje parametry wyni-
kowe maszyn oraz w czasie rzeczywi-
stym, poprzez lokalną sieć przemysłową 
poziomu obiektowego, przekazuje infor-
macje do jednostek sterujących. Algo-
rytmy korzystające z logiki rozmytej 
korzystają z kolei z zaprogramowanych 
układów korelacji, dzięki którym możliwe 
jest określenie, kiedy wystąpi sytuacja 
potencjalnego zagrożenia maszyny. Czyn-
nikami wywołującymi takie stany mogą 
być: czas ciągłej pracy, podwyższona tem-
peratura procesu, znaczna wilgotność, 
zapylenie powietrza, zużyty smar łożysk, 
występowanie drgań czy pola elektroma-
gnetycznego. Instalowanie odpowiednich 
czujników przy newralgicznych elemen-
tach konstrukcyjnych układu linii pro-
dukcyjnej pozwala na prowadzenie cią-
głych procesów diagnostycznych. Dodat-
kowo, po kwartale lub dwóch, możliwe 
jest także dokonanie okresowej analizy 
podsumowującej. Zapisane dane histo-
ryczne z działania procesu tworzą swoiste 
obrazy zależności, z których można wycią-
gnąć wnioski wpływające na ograniczenie 
wydarzeń negatywnych. 

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest 
również powiązane ze zdefiniowanymi 
źródłami strat produkcyjnych – awariami, 
nieplanowanymi postojami, przezbraja-
niem urządzeń, ich ustawianiem i rozru-
chem, utratą wydajności oraz oczekiwa-
niem na półprodukty – i efektywnym eli-
minowaniem tych źródeł przez skuteczne 
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planowanie i egzekucję ulepszonych pro-
cesów. Celem tego działania jest poprawa 
wskaźnika OEE (Overall Equipment Effec-
tiveness) – ogólnej wydajności sprzętu. Na 
wartość OEE wpływa dostępność maszyn, 
poziom ich wykorzystania w stosunku 
do możliwości i dostępności oraz jakość 
wykonywanych wyrobów. Im mniej wyro-
bów odrzuconych przez dział jakości, im 
większy czas dostępności maszyn oraz ich 
wykorzystania, tym korzystniejsza war-
tość wskaźnika OEE oraz bardziej efek-
tywna produkcja. 

Zwiększanie świadomości 
personelu
Choć automatyzacja, predykcyjne utrzy-
manie ruchu, cyfrowy obieg informacji 
w firmie oraz pozostałe elementy razem 
składają się na lepsze planowanie, peł-
niejsze zrozumienie procesu i jego słabych 
punktów, to jednak kluczem do sukcesu 
jest personel. Wskazane jest prowadze-
nie szkoleń wewnętrznych dla pracowni-

ków w celu przekazania im informacji na 
temat wdrażanych zmian oraz oczekiwa-
nych efektów. Zrozumienie wprowadza-
nych przez personel zmian będzie bezpo-
średnio wpływało na osiąganą przez firmę 
efektywność pracy. 

Warto więc zastanowić się nad źródła-
mi motywacji pracowników oraz spraw-
dzić ich poziom zadowolenia z wykonywa-
nej pracy. Im bardziej usatysfakcjonowany
zespół, tym większa jego motywacja do 
pracy. Planując zmiany procesu produkcyj-
nego, można więc zacząć od swego rodzaju
konsultacji społecznych. Zapytać perso-
nel, co sądzi o aktualnym stanie efektyw-
ności pracy firmy, czy ma pomysł na jego 
poprawę. Zebranie propozycji i wdrożenie
części z nich z pewnością przyniesie pozy-
tywne efekty. Należy unikać sytuacji,
w której personel jest postawiony przed 
faktem dokonanym – wówczas bez wzglę-
du na to, czy zmiana jest pozytywna, czy 
też nie, bez wcześniejszego poinformowa-
nia pracowników o zmianie mogą oni ode-
brać ją jako coś złego. 

Odpowiedni poziom informacji gra 
więc dużą rolę w pracy nad efektywnością 
produkcji. Razem z odpowiednim pozio-
mem wiedzy o stanie faktycznym, wystę-
pujących w procesie korelacjach i poten-
cjalnych zagrożeniach, pozwala na kon-
trolowanie kosztów, a dzięki temu – na 
optymalizację produkcji.

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems, autorka tek-
stów z zakresu zarządzania w produkcji.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej w zakładce 
„Zarządzanie”:
www.utrzymanieruchu.pl

https://emt-systems.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


Niezawodne źródło wiedzy

Zamów prenumeratę
www.utrzymanieruchu.pl

Portal

Dodatki tematyczne

Newslettery

Reklama

E-wydanie

Konferencje

Szkolenia                       

W naszej ofercie mamy:

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Gdy ochrona przeciwwybuchowa ma najwyższy priorytet, warto sięgnąć po nowy, cer-
tyfikowany (ATEX i IECex, BTL7-T500) system pomiaru położenia BTL7-T500 firmy Balluff. 
Ma szeroki zakres zastosowań, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i zapewnia 
bezpieczną pracę w strefach zagrożenia wybuchem 0 i 1. Oznacza to, że może być stoso-
wany np. do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach w rafineriach.

Interfejs Profibus cechuje się dużą elastycznością. System pomiaru położenia można 
szybko zaadaptować, co skraca czas instalacji i zapewnia szybką diagnostykę. Transmisja 
danych i zasilania jest realizowana po tym samym kablu.

Bezkontaktowy, odporny na zużycie magnetostrykcyjny system pomiarowy w obudo-
wie ze stali nierdzewnej, o stopniu ochrony IP 67 jest odporny na zanieczyszczenia, udary 
mechaniczne do 100 g i wibracje do 12 g. Dzięki rozdzielczości równej 1 μm i powtarzal-
ności 10 μm zapewnia dużą dokładność pomiaru i jest idealnym rozwiązaniem tam, 
gdzie konieczne jest równoczesne prowadzenie pomiaru szybkości i położenia.

www.balluff.pl

 Balluff 

Magnetostrykcyjny czujnik 
położenia liniowego 
BTL7-T500

Nowy model serii FLIR Exx to zaawansowana kamera termowizyjna 
do zastosowań w branży elektrycznej, mechanicznej i budowlanej. 

Mimo że jest to podstawowy model z serii Exx, oferuje taką samą 
klarowność obrazu, dokładność pomiaru i wiele innych funkcji, 
jak inne modele z tej linii. 

Kamera ma 4-calowy ekran dotykowy o kącie widzenia 160°. 
Podobnie jak w innych modelach tej serii, zastosowano uspraw-

nioną technologię FLIR MSX. 5-megapikselowa kamera światła 
widzialnego zapewnia wyraźniejsze i czytelniejsze obrazy. Czuj-
nik o rozdzielczości 240×180 oferuje ponad 43 tys. punktów 

pomiaru temperatury i pracę z temperaturami do 650°C.
Wygodny interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę 

i użyteczne funkcje, takie jak 1-Touch Level/Span, pozwalające 
użytkownikowi poprawić kontrast przez dotknięcie ekranu. Opcje 

rozszerzonej łączności Wi-Fi, Meterlink® i dostosowywanych folderów roboczych znacz-
nie ułatwiają archiwizację i generowanie raportów. 

www.kameryir.com.pl/kamera-termowizyjna-flir-E53.html

 FLIR 

Kamera termowizyjna FLIR E53

 Datalogic 

Komputery przemysłowe 
SH15 oraz SH21 Blackline

Modele SH15 i SH21 o stopniu ochrony 
IP 65/IP 67 przeznaczone są do pracy 
w trudnych warunkach.

Mają pojemnościowy ekran dotykowy 
z trzymilimetrowym szkłem przeciwodbla-
skowym i doskonałe możliwości roamingu 
Wi-Fi. Wyposażone są w smukłą obudowę 
oraz w energooszczędny czterordzeniowy 
procesor Intel Core lub wydajne procesory 
Intel Core i5. Komputer SH15 Blackline ma 
wbudowany zasilacz 12-48 VDC lub 110/230 
VAC, natomiast SH21 Blackline, przezna-
czony głównie do montażu stacjonarnego, 
jest wyposażony w wysokowydajny zasilacz 
110/230 VAC.

Operatorzy w zakładach, którzy śle-
dzą procesy i kontrolę jakości, mogą liczyć 
na wybór najnowszych systemów opera-
cyjnych Microsoft w komputerach wypo-
sażonych w takie funkcje, jak: kolorowy 
wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, anty-
odblaskowy ekran wielodotykowy z obsługą 
w rękawicach, przewodowa sieć Ethernet 
(GbE), wiele portów szeregowych i USB do 
skanerów lub aparatów, a także zaawanso-
wane narzędzia programowe do tworzenia 
niestandardowych klawiatur ekranowych 
i zarządzania podłączonymi urządzeniami.

www.datalogic.com

Nowa drukarka pozwala na drukowanie 
znaków bezpieczeństwa, oznaczeń podłóg, 
etykiet systemu 5S, etykiet systemu Lean, 
etykiet do identyfikacji regałów, drzwi, 
schodów, koszy, biurek i krzeseł oraz ety-
kiet CLP do identyfikacji substancji che-
micznych. Jako materiał stosuje się w niej 
winyl klasy przemysłowej, którego trwałość 
w warunkach zewnętrznych wynosi 8–10 
lat, a także trwałe poliestry, w tym stoso-
wany na posadzkach materiał ToughStripe. 
Znaki i etykiety wykonywane na drukarce 

S3100 można stosować w budynkach i na 
zewnątrz, co znacznie zwiększa ich użytecz-
ność na potrzeby bezpieczeństwa i identy-
fikacji w dużych zakładach przemysłowych. 
Materiały do znaków i etykiet firmy Brady 
zostały zaprojektowane pod kątem trwało-
ści w środowiskach przemysłowych i prze-
testowane zgodnie z międzynarodowymi 
metodami badań ASTM.

Intuicyjny interfejs użytkownika z ekra-
nem dotykowym oferuje wiele opcji pro-
jektowania znaków i etykiet. Po podłącze-

niu jej do komputera można poszerzyć listę 
opcji projektowania znaków i etykiet dzięki 
aplikacjom platformy Brady Workstation, do 
pobrania ze stron WWW firmy Brady.

www.brady.pl

 Brady 

Drukarka znaków i etykiet S3100

http://www.kameryir.com.pl/kamera-termowizyjna-flir-E53.html
http://www.balluff.pl
http://www.datalogic.com
http://www.brady.pl


P
R
O

D
U

K
TY

 

94 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Firma Elsta wprowadza do swojej oferty 
inteligentnego robota współpracującego 
Sawyer, produkowanego przez amerykańską 
firmę Rethink Robotics. To łatwy do wdroże-
nia robot, zaprojektowany tak, aby w szybki 
sposób umożliwić użytkownikom automaty-
zację wielu procesów produkcyjnych.

Sawyer stanowi zintegrowane i kom-
pletne rozwiązanie, na które składają się: 
oprogramowanie Intera, kamery wizyjne, 
system raportowania Intera Insights oraz 
chwytaki typu plug & play z rodziny Click-
Smart. Sawyer ma ramię o 7 stopniach swo-

body i zasięgu 1260 mm, potrafiące ope-
rować z dokładnością do ± 0,1mm. Ma 
wbudowane czujniki siły, które pozwalają 
mu na podejmowanie decyzji w zależności 
od zmiennych warunków w trakcie wykony-
wania zadań oraz na bezpieczne działanie 
tuż obok pracujących ludzi.

Sawyer oparty jest na inteligentnej apli-
kacji Intera, która pozwala użytkowni-
kom programować robota przez uczenie 
go zadań do wykonania. Polecenia można 
wprowadzać bezpośrednio na ramieniu 
robota poprzez dwa panele sterujące lub 

zdalnie na laptopie, korzystając z programu 
Intera Studio. Interfejs Sawyera nie wymaga 
zaawansowanej wiedzy informatycznej.

www.elsta.pl

 Elsta

Robot współpracujący Sawyer

Wibroizolatory stożkowe o oznaczeniach DVF.6 i DVF.7 
dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów, w tym kau-
czuku silikonowego MVQ, certyfikowanym zgodnie z FDA, mogą być 
montowane w maszynach i urządzeniach spożywczych, farmaceutycz-
nych lub medycznych. Ich zadaniem jest minimalizowanie drgań pracu-
jących maszyn i urządzeń oraz redukowanie hałasu. 

Nowe wibroizolatory charakteryzują się dużą odpornością na korozję, mogą praco-
wać w kontakcie z chemikaliami i w bardzo szerokim zakresie temperatur – od +200°C 
do -50°C. Standardem jest twardość 55 w skali Shore A, natomiast twardość 40 i 70 są 
dostępne na zamówienie dla odpowiednich ilości. Nowe elementy wibroizolacyjne są 
dostępne w wersji DVF.6, tj. z trzpieniem gwintowanym oraz DVF.7 z wtopką z otwo-
rem gwintowanym. Uzupełniają one bogatą ofertę wibroizolatorów wykonanych z gumy 
naturalnej NR o różnych kształtach i twardości.

www.elesa-ganter.pl

 ELESA+GANTER 

Elementy antywibracyjne DVF

VTC-530C dzięki kompaktowej konstruk-
cji może być łatwo adaptowane do różnych 
zastosowań związanych z cięciem metali. 
Maszyna została wyposażona we wrzeciono 
o prędkości obrotowej 12 000 obr./min 
i mocy napędu 18,5 kW, które skraca cykle 
obróbki w różnych zastosowaniach – od 
skrawania materiałów trudnoobrabialnych 
po obróbkę aluminium narzędziami o małej 

średnicy. Śruby toczne i rolkowe prowadnice liniowe z napędem bezpośrednim umożli-
wiają osiągnięcie dużej szybkości posuwu osi – nawet 42 m/min w osiach X, Y i Z.

To, co wyróżnia VTC-530C, jest automatyczny zmieniacz narzędzi z pośrednim ramie-
niem zmiany narzędzia. Rozwiązanie mieści 30 narzędzi o długości do 350 mm i masie 8 
kg, które wymienia z szybkością 4,4 s (od wióra do wióra).

VTC-530C jest dostępne w konfiguracji z opcjonalną przegrodą środkową, dzięki któ-
rej operatorzy mogą pracować wydajniej i w tym samym czasie z jednej strony prze-
grody prowadzić obróbkę, a z drugiej wahadłowo ładować detale.

www.wpragency.co.uk 

 Mazak 

Pionowe centrum obróbkowe VTC-530C

Śrubokręty przeznaczone są do bezpiecz-
nego montażu niezwykle małych śrubek (od 
gwintów M 0,6). Połączenia gwintowe M5 
pasują do kilku rozmiarów trzpieni śruby.

Aby zapewnić niezawodny proces dokrę-
cania śrub, ich trzpienie wyposażono we 
wbudowany czujnik momentu obrotowego/
kąta obrotowego, który w precyzyjny spo-
sób mierzy moment obrotowy działający 
na połączenie gwintowe oraz kąt obrotowy 
bezpośrednio nad uchwytem tarczy.

Zasada pomiaru momentu obrotowego 
oparta jest na pomiarze odkształceń za 
pomocą czujnika naprężenia. Korpus czuj-
nika o symetrycznej rotacji, zamontowany 
pomiędzy uchwytem tarczy a napędem 
FAULHABER, odkształca się proporcjonal-
nie do zastosowanego momentu obroto-
wego, generując zmianę oporu w czujniku 
naprężenia. W wyniku tego uzyskuje się 
sygnał pomiarowy następujący po momen-
cie obrotowym i przetwarzany elektronicz-
nie na obrotowym wale pomiarowym, digi-
talizowany w rozdzielczości 24 bity. 

www.faulhaber.com

 n-gineric

Systemy śrubokrętów 
z miniaturowymi 
czujnikami

http://www.wpragency.co.uk
http://www.elesa-ganter.pl
http://www.faulhaber.com
http://www.elsta.pl
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 IFS

Nowa wersja systemu IFS Applications 10

 Honeywell Industrial Safety

Inteligentny detektor gazu 
Sensepoint XRL 

 NSK 

Samouczek nt. narzędzi do montażu 
i demontażu łożysk

Każdy zainteresowany informacjami na 
temat najlepszych praktyk z zakresu 
montażu i demontażu łożysk przy uży-
ciu narzędzi mechanicznych może zare-
jestrować się na platformie szkoleniowej 
Akademia NSK (www.nskacademy.com), 
gdzie znajduje się najnowszy samouczek 
z zakresu Programu Wartości Doda-
nej AIP+. Uczestnicy mogą pracować 
z modułem zawierającym kurs, mate-

riał wideo i kwestionariusz, otrzymując certyfikat po ukończeniu szkolenia. Część samo-
uczka wideo stanowią wskazówki, w jaki sposób skutecznie przenosić obciążenia wzdłuż 
linii środkowej (centralnie). Demontaż łożysk przy użyciu zestawu ściągaczy BPN62, nie-
powodujący uszkodzeń wału czy obudowy, rozpoczyna się od wyboru właściwej śruby 
odciągowej i ramienia ściągacza, co zostało podkreślone w module szkoleniowym. 

www.nskeurope.pl

 Kennametal 

KBH10 – płytka do obróbki 
materiałów utwardzonych

Płytka KBH10 wykonana jest z polikrystalicznego 
regularnego azotku boru (PcBN). Zapewnia bar-
dzo wysoką odporność na zużycie, niezbędną 
do toczenia utwardzonych metali do 65 HRc, zwłaszcza tam, gdzie jest wymagane bar-
dzo dokładne wykończenie powierzchni. Podłoże KBH10 jest całkowicie nowe. Kompozy-
cja PcBN została zaprojektowana do pracy z większą do nawet 20% prędkością skrawa-
nia, zapewniając jednocześnie taką samą lub w niektórych wypadkach znacznie większą 
trwałość narzędzia. Ponieważ zmniejsza się siła skrawania, a zatem i ciepło, zużycie kra-
terowe i zużycie powierzchni bocznej jest również mniejsze, co wydłuża żywotność 
narzędzia. Istnieje mniejsze ryzyko pojawienia się białych warstw, często występujących 
przy obróbce materiałów utwardzonych. Osiągnięto to dzięki unikalnemu przygotowa-
niu krawędzi KBH10. Firma Kennametal opracowała specjalny kształt, który jest ostrzej-
szy i bardziej wydajny od rozwiązań konkurencyjnych, lecz jednocześnie wystarczająco 
mocny, aby wytrzymać rygory obróbki materiałów utwardzonych.

www.kennametal.com

Firma IFS wprowadza system IFS Appli-
cations 10 – nową wersję pakietu narzę-
dzi do zarządzania działalnością bizne-
sową. Nowa wersja obejmuje ponad 500 
nowych funkcji i usprawnień, w tym zupeł-
nie nowy interfejs użytkownika i zaawan-
sowane narzędzia dla przedsiębiorstw ser-
wisowych. Dzięki nim użytkownicy mogą 
skuteczniej zarządzać biznesem oraz wspie-
rać procesy przy wykorzystaniu zalet dzi-
siejszych technologii cyfrowych. System IFS 
Applications 10 obejmuje wiele funkcjonal-

ności wspierających firmy świadczące usługi 
serwisowe, zwłaszcza producentów z zaple-
czem do obsługi posprzedażowej oraz firmy, 
które specjalizują się w dostarczaniu wyso-
kiej jakości usług serwisowych. Do najważ-
niejszych usprawnień w tym obszarze zali-
cza się mechanizm zarządzania umowami 
serwisowymi bezpośrednio w module CRM, 
rozbudowaną obsługę zadań, ulepszone roz-
wiązanie IFS Mobilne Zlecenia Robocze, 
usprawnienia w planowaniu i kontroli wyko-
rzystania zasobów, a także rozbudowaną 

kontrolę kosztów i rozliczania prac bieżą-
cych. Rozwinięta została również platforma 
do komunikacji internetowej z kontrahen-
tami i podwykonawcami.

IFSworld.com

Detektor zaprojektowany został z myślą 
o utrzymaniu bezpieczeństwa w zastoso-
waniach przemysłowych przy jednocze-
snym przyspieszeniu i ułatwieniu konfigura-
cji, konserwacji oraz generowania raportów 
zgodności. Sensepoint XRL pozwala na 
monitorowanie działalności przemysłowej 
w zakresie wykrywania gazów niebezpiecz-
nych. W przeciwieństwie do innych stacjo-
narnych detektorów gazu Sensepoint XRL 
wyposażono w technologię Bluetooth, co 
umożliwia zdalne konfigurowanie i konser-
wację za pomocą aplikacji mobilnej.

Detektor Sensepoint XRL certyfiko-
wano do zastosowań w obszarach zagroże-
nia wybuchem i można go używać w wielu 
branżach, w tym: oczyszczania ścieków, 
mediów, wytwarzania energii elektrycznej, 
w branży produkcji ropy naftowej i gazu, 
a także w innych zastosowaniach, począw-
szy od laboratoriów, a skończywszy na 
kotłowniach, stacjach paliw i magazynach.

Detektor monitoruje poziom niebezpie-
czeństwa dla jednego gazu docelowego spo-
śród 23 gazów toksycznych i palnych, w tym 
metanu, tlenku węgla i siarkowodoru.

www.honeywellsafety.com

http://www.honeywellsafety.com
http://www.nskacademy.com
http://www.nskeurope.pl
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FELIETON

Przez te lata zaobserwowałem dwa typy 
nauczycieli. Jedni zadają sobie pyta-
nie: „Czego moi uczniowie muszą się 
nauczyć?”, drudzy zaś: „Czego ja muszę 
nauczyć moich uczniów?”. Zauważyłem 
też, że lepiej wspominam te przedmioty, 
gdzie potrzeby i możliwości uczniów były 
weryfikowane i oceniane przed rozpoczę-
ciem nauki. Wymagało to, oczywiście, 
zrozumienia, że uczeń jest najważniej-
szym elementem całej układanki i to on 
jest punktem wyjścia. Każde dziecko jest 
bowiem inne – różni się od innych inte-
lektem, charakterem, osobowością i śro-
dowiskiem, z którego pochodzi. 

Dlatego właśnie praca nauczyciela jest 
taka trudna. Ale nie tylko: muszą oni nie-
ustannie się rozwijać i dostosowywać 
swój system nauczania do nowych poko-
leń uczniów.

Indywidualizm w produkcji
Przemysł, zakład produkcyjny i wreszcie 
linia produkcyjna to zupełnie co innego, 
a w zasadzie dokładna odwrotność tego, 
co chcielibyśmy mieć przed oczami, sły-
sząc sformułowanie „system edukacji”. 
Jednak popatrzmy na to, co stało się z ryn-
kiem produkcji podczas ostatniej dekady 
– przyjęliśmy ideę produkcji w jednej par-
tii. W ten sposób możemy chociażby pro-
dukować pojedyncze auta z określonym 

opcjonalnym wyposażeniem na tej samej 
linii. Auta pochodzą z tej samej fabryki, 
ale ostatecznie są bardzo różne, zgod-
nie z różnymi oczekiwaniami klientów. 
Podstawą jest dany model, którego baza 
(karoseria, silnik, zawieszenie) jest nie-
zmienna, jednak produkt końcowy jest 
dopasowany do indywidualnej wizji kupu-
jącego.

Rekrutować inaczej
Kiedy więc szukamy kadry zarządzają-
cej tym procesem produkcyjnym, musimy 
ponownie postawić na indywidualne 
podejście. Szukamy potencjalnego pra-
cownika, patrząc na to, co może on zaofe-
rować na danym stanowisku (a w osta-
tecznym rozrachunku – całemu przed-
siębiorstwu). Odchodzi się od podejścia, 
w którym szuka się kandydata mają-
cego tylko „wpasować się” w nasze ocze-
kiwania i nasz obraz tego stanowiska. 
Stawiamy sobie pytanie: „Czy jesteśmy 
w stanie nauczyć danego kandydata pracy 
w naszym systemie?”.

Jeżeli miałbym wskazać najważniej-
sze, czego nauczyliśmy się w branży przez 
ostatnią dekadę, byłby to fakt, że poczu-
cie osobliwości i wyjątkowości w produk-
cji nieco przyćmiło sposób, w jaki rekru-
towaliśmy naszych kandydatów, i często 
uniemożliwiało pozyskanie utalento-

wanych pracowników. Musimy popie-
rać ideę, że nawet w zawodzie wymaga-
jącym bezkompromisowego skupienia się 
na bezpieczeństwie ludzi oraz jakości pro-
cesu i końcowego produktu, jest miejsce 
na błyskotliwe umysły mogące usprawnić 
produkcję.

Walczymy o talenty w naszej branży 
w czasach, kiedy zarządzanie danymi 
i dostępna technologia to najlepsze 
z narzędzi, jakimi kiedykolwiek dyspo-
nowaliśmy. Musimy skupić się na pozy-
skiwaniu nowych ludzi do naszej branży, 
jednak nie możemy tego robić tak, jak 
dotychczas. Proces produkcyjny to niesa-
mowita branża przemysłu i tak ją musimy 
prezentować naszym potencjalnym 
nowym pracownikom.

Rozwijać potencjał pracownika
Jeżeli kandydat, którego bierzemy pod 
uwagę, ma indywidualne umiejętności,
którymi może zasilić nasz zespół, nie wa-
hajmy się go zatrudnić. Nie obawiajmy się 
tworzenia zróżnicowanego, ale zaangażo-
wanego i dynamicznego zespołu. Patrzmy 
na to, co nasi kandydaci mają do zaofero-
wania, a następnie pozwólmy im rozwijać 
swój potencjał, a tym najzdolniejszym – 
zmieniać naszą branżę na lepsze.

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

W branży produkcyjnej 
jest miejsce na indywidualizm

Każdy z nas tego doświadczył. Przez wiele lat na początku każdego roku szkolnego 
stawaliśmy oko w oko z naszymi nauczycielami. Byliśmy skazani 

na swoje towarzystwo przez kolejnych 10 miesięcy, zatem jedynym pocieszeniem 
był fakt, że ostatecznie nas – uczniów było więcej niż ich – nauczycieli.
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Redukcja ryzyka przy wdrażaniu Przemysłu 4.0   l   Czy EtherCAT jest rozwiązaniem?

Firmy współpracujące:

Połączyć materialne 
z cyfrowym
Zacierając granicę między światem materialnym 
a cyfrowym, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 
zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw

  Jak rozpocząć wdrażanie Przemysłowego Internetu Rzeczy

  Przemysłowy Internet Rzeczy optymalizuje 
chłodzenie wyparne

  Rola czujników w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych

  Systemy MES a Przemysł 4.0
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Sterownik IoT firmy Beckhoff. 
Biblioteka programistyczna TwinCAT IoT daje możliwość integracji każdego sterownika 

firmy Beckhoff z chmurą i tzw. Big Data. Istotną korzyścią dla użytkownika wynikającą z 

otwartej i uniwersalnej technologii sterowania PC-based jest szeroka gama interfejsów 

komunikacyjnych, obsługa wszystkich dostępnych sygnałów I/O oraz możliwość wyboru 

dowolnej chmury (prywatnej lub publicznej) w standardzie AMQP, MQTT i OPC UA.  

www.beckhoff.pl/IoT-Controller 
 

Niezwykle prosta integracja maszyny

z chmurą

| E
C1

1-
15

PL
 |

Seria CX2000
CPU: aż do Intel® Core™ i7, quad-core

Seria CX9020
CPU: ARM Cortex™-A8

Seria CX8000
CPU: ARM9

http://www.beckhoff.pl/IoT-Controller
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B iznes skupiony jest na operacyjnej 
doskonałości, aby usprawnić i zop-
tymalizować procesy produkcyjne. 

Wysiłki te wspiera metoda zarządzania 
jakością Six Sigma. Przemysłowy Internet 
Rzeczy umożliwia wzniesienie się ponad 
rezultaty osiągane w ramach tej metodyki, 
w tym zracjonalizowanie wielu działań 

związanych z procesem w celu poprawy 
efektywności produkcji.

Badania rynku przeprowadzone przez 
L&T Technology Services i ARC Advisory 
Group, w których połowa respondentów 
wywodziła się z dużych korporacji, o rocz-
nych obrotach przekraczających 10 mld 
dolarów, zdają się potwierdzać te trendy. 

Keshab Panda

Połączyć materialne z cyfrowym
Zacierając granicę pomiędzy światem materialnym a cyfrowym, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 
zmienia funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz to, jak się w nich pracuje, wykorzystując różnorodne 
czujniki, technologię mikroprocesorową, łączność i analitykę, czyli rozwijające się technologie, 
znane również jako Przemysł 4.0. Ale liderzy biznesu ostrzegają: nie pozwólmy złym kulturom 
organizacyjnym hamować rozwoju technologicznego naszych firm.

↗  Zastosowanie technologii IIoT może mieć krótkotrwały efekt w postaci poprawy efektywności produkcji, jak również długotrwały wpływ 
na optymalizację zasobów, projekt wyrobu i automatykę.

projektowanie

zamówienie
Optymalizacja zasobów oparta 
na analizie danych

Zdalne testy i kontrole
środków produkcji

Kontrola jakości oparta
na analizie danych

Zdalne usługi

Produkcja części 
uzupełniających

Zaawansowane prowadzenie 
procesu

Współpraca człowiek–robot

Dział rozwoju zaawansowanych 
rozwiązań cyfrowych

projekt systemu

Zastosowanie
IIoT

budowa

uruchomienie

produkcja i UR

wycofanie z eksploatacji

demontaż i recykling

planowanie produkcji

materiały i środki

produkcja

dostawa i dystrybucja

wsparcie klienta

SYSTEM CYBERFIZYCZNY

planowanie procesu
produkcyjnego

inżyniering

Łańcuch rozwoju produktu Łańcuch produkcyjny Łańcuch środków produkcji

Procesy Przemysłowe
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PLM – Product Lifecycle Management, 
ERP – Enterprise Resource Planning
ALM – Application Lifecycle Management

FABRYKA 4.0
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Badanie wykazało, że 57% liderów bizne-
sowych wykorzystuje technologię Przemy-
słowego Internetu Rzeczy w swojej dzia-
łalności operacyjnej. Główne pola zasto-
sowania tej technologii to zaawansowane 
działania operacyjne, współpraca czło-
wiek–robot, rozwinięte techniki cyfrowe, 
operacje oparte na przetwarzaniu dużych 
ilości danych oraz predykcyjne utrzyma-
nie ruchu.

Wcześniejsze badania rynku pokazują, 
że stosowanie technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy w dużej mierze zależy od 
inicjatywy pracowników. Według wspo-
mnianego badania L&T Technology Servi-
ces i ARC Advisory Group 42% liderów 
biznesu uważa, że kultura organizacyjna 
w ich firmie działa hamująco na wdra-
żanie Przemysłowego Internetu Rzeczy. 
Dość powszechne są również obawy doty-
czące rosnących nakładów kapitałowych 
(CAPEX).

Około 40% organizacji twierdzi, że 
jest na etapie projektu pilotażowego dla 
oceny wdrożenia Industrial Internet of 
Things, a kolejne 31% deklaruje, że pro-
wadzi obecnie rozmowy z partnerami 
i planuje wykorzystać przewagę rynkową, 
uzyskaną przez szybkie wdrożenie tej 
technologii, przy czym wśród kluczowych 
zalet osiągniętych dzięki wdrożeniu IIoT 
wymienia się przede wszystkim analizę 
predykcyjną i integrację w ramach Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy.

Uwzględnić potrzeby
Odejdźmy na chwilę od tematu, aby pody-
skutować o tym, co naprawdę składa się 
na architekturę IIoT. W systemach Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy tworzą ją:

1.  majątek nieruchomy i technologia produk-
cji (Operational Technology – OT), w skład 
której wchodzą materiały, maszyny, sys-
temy sterowania itd., 

2.  połączenia z systemem informatycznym 
(Information Technology – IT),

3.  użytkownicy oraz systemy zarządzania 
procesami i produkcją (Business Techno-
logy – BT). 

Gdy tylko ustanowiona jest komunikacja 
i przepływ danych pomiędzy OT, IT oraz 
BT, dane te mogą być zbierane i podda-

wane analizie. W miarę zdobywania wie-
dzy decyzje są podejmowane w oparciu 
o inteligentne rozwiązania biznesowe.

Po udostępnieniu standardowej struk-
tury IIoT możliwa jest integracja techno-
logii informacyjnej, technologii produk-
cji oraz systemów zarządzania. Techno-
logia IT zajmuje się rozrastającymi się 
bazami danych, technologia OT urządze-
niami i procesami produkcyjnymi, a sys-
temy zarządzania BT oprogramowaniem 
biznesowym. 

Dwie typowe cechy każdego systemu 
opartego na technologii IIoT to przetwa-
rzanie informacji w cyklu 24/7 i analiza 
wpływu otaczającego środowiska w czasie 
rzeczywistym.

Ogólna architektura systemów IIoT 
może zawierać:

→  czujniki do wykrywania zdarzeń lub 
zmian,

→ bramy sieciowe koncentrujące sygnały,
→ filtry danych,
→  platformy umożliwiające współpracę 

w chmurze, w tym koncentratory sygna-
łów i algorytmy modelowania,

→  analizę Big Data wraz z uczeniem maszy-
nowym, sztuczną inteligencją, rzeczywi-
stością rozszerzoną, magazynowaniem 
danych i bezpieczeństwem. 

Cały system jest zaprojektowany do funk-
cjonowania jako usługa zarządzalna 
(managed service).

↘  Struktura IIoT 
upraszcza i inte-
gruje łańcuch warto-
ści, włączając serwis 
predykcyjny, opty-
malizację produk-
cji i nadzorowanie 
środków produkcji.

Integracja IT-OT-BT

Information 
Technology

Operational 
Technology

Business
Technology
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Według badania L&T 
Technology Services i ARC 
Advisory Group 42% 
liderów biznesu uważa, 
że kultura organizacyjna 
w ich firmie działa hamu-
jąco na wdrażanie Prze-
mysłowego Internetu 
Rzeczy.

FABRYKA 4.0
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Dodatkowo firmy technologiczne 
zwiększają wartość IIoT przez dodanie 
usług inżynierskich jako kluczowego ele-
mentu systemu. Usługi te zawierają cało-
dobowy zdalny monitoring, predykcyjny 
serwis bazujący na analizie danych oraz 
inżyniering. Ten nowy model działalno-
ści, oparty na trzech zasadach: zbuduj–
–obsługuj–zarządzaj, staje się coraz popu-
larniejszym modelem wśród dostawców 
technologii.

Przykłady
Planowana jest integracja systemów za-
rządzania procesem i zarządzania przed-
siębiorstwem. Kompleksowa struktura
oparta na zastosowaniu technologii IIoT 
jest intensywnie rozwijana. W ramach
tej struktury możliwa jest integracja
procesów, poczynając od opracowania
produktu końcowego, poprzez proces
produkcji, aż do zarządzania łańcuchem
dostaw. Dostępna funkcjonalność zawie-
ra zarządzanie zapasami, zdalne testy 
i inspekcje sprzętu, kontrole jakości, 
zdalny serwis, produkcję elementów uzu-
pełniających, zaawansowane działania 
operacyjne, współpracę ludzie–roboty 
oraz rozwój technologii cyfrowych.

Mimo że Przemysłowy Internet Rzeczy 
jest w początkowej fazie rozwoju, dużo 
dzieje się w tym temacie. Na przykład 
międzynarodowa firma budowlana zma-

gała się ze znacznym problemem w zarzą-
dzaniu swoim majątkiem i urządzeniami. 
Aby umożliwić zdalne zarządzanie całym 
majątkiem firmy, postanowiono zastoso-
wać technologię IIoT. Powstała sieć skła-
dająca się z 30 tys. elementów w 500 
różnych typach. W wyniku tych działań 
uzyskano poprawę wskaźnika wykorzy-
stania sprzętu o około 12%, spodziewane 
jest również obniżenie kosztów ogólnych 
z uwagi na poprawę dostępności urzą-
dzeń w określonym czasie. Usługi wspie-
rające wdrożenie rozwiązania obejmują 
dobór czujników, wybór bram sieciowych, 
odbiór techniczny i uruchomienie. Zapro-
jektowany system w ponad 2500 węzłach 
sieciowych generuje 6 GB danych dzien-
nie. 

W innym przykładzie producent dóbr 
konsumpcyjnych zamierza wykorzystać 
technologię IIoT do ograniczenia awa-
rii sprężarki pracującej w jego zakładzie 
produkcyjnym. System ma wykorzystać 
analizę predykcyjną do określenia czasu 
wystąpienia awarii, wykorzystując czuj-
niki temperatury, prądu, wibracji i innych 
parametrów. I choć stworzony model 
odwzorowuje obiekt rzeczywisty z niedo-
kładnością 70%, szacuje się, że korzysta-
nie z modelu generuje roczne oszczędno-
ści na poziomie 500 tys. dolarów.

Jaka przyszłość? 
Według firmy badawczej McKinsey & Co 
Inc. technologia IIoT jest jedną z kluczo-
wych, która odmieni światową ekonomię, 
a wpływ Przemysłowego Internetu Rze-
czy na globalną gospodarkę do 2025 roku 
wyniesie ok. 6,2 bln dolarów.

Praca na platformie IIoT będzie jed-
nym z kluczowych czynników sukcesu 
dla producentów wyrobów rynkowych 
i dostawców usług. Producenci, którzy 
wykorzystają IIoT do integracji danych, 
urządzeń i działań pracowników, odczują 
znaczący wpływ tej technologii na wydaj-
ność, efektywność i zarządzanie.

Dr Keshab PandaKeshab Panda jest prezesem i dyrekto-
rem zarządzającym w firmie L&T Techno-
logy Services. 

↙  System IIoT zawiera 
czujniki, bramy sie-
ciowe, platformę 
IoT, usługi w chmu-
rze i analizę danych. 
Zebranie w jedną 
całość różnych ele-
mentów umożliwia 
pracę systemu jako 
usługa zarządzalna.

Elementy blokowe systemu IIoT
Platforma IoTBramy sieciowe

Usługi w chmurzeCzujniki/chipy

Algorytmy i modelowanieŁączność

Analiza Big DataOprogramowanie aplikacyjne

Rozszerzona rzeczywistośćUsługi zarządcze
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Główne pola zastosowa-
nia IIoT to zaawansowane 
działania operacyjne, 
współpraca człowiek–
–robot, rozwinięte tech-
niki cyfrowe, operacje 
oparte na przetwarzaniu 
dużych ilości danych oraz 
predykcyjne UR.
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Czwarta rewolucja przemysłowa jest 
koncepcją wykorzystania automatyzacji 
oraz przetwarzania danych w innowa-
cyjny sposób, a także wdrażania nowych 
technologii w produkcji. Chcąc ułatwić 
zrozumienie istoty koncepcji Przemysłu
4.0, Siemens przygotował poradnik prze-
znaczony dla menedżerów i inżynierów 
pt. „Od Industry 4.0 do Smart Factory”. 
Jest to kompendium wiedzy na temat 
czwartej rewolucji przemysłowej, zawie-

rające m.in. informacje o korzyściach 
z Industry 4.0, wpływie tej koncepcji na 
zmiany w przemyśle i gospodarce, opisy 
kluczowych technologii i metodyki ich 
implementacji w przedsiębiorstwie. Skąd 
pomysł na wydanie takiego opracowania 
i kto może być jego odbiorcą?
Cezary Mychlewicz: Przeanalizowaliśmy 
zakres dostępnych materiałów na temat 
Industry 4.0 i zauważyliśmy, że brakuje 
dokumentu, który systematyzowałby 

wiedzę rozproszoną w wielu źródłach, 
często niekompletną, wymagającą od czy-
telnika żmudnego wyszukiwania informa-
cji. Siemens nie bez powodu uznawany 
jest za lidera transformacji cyfrowej, dys-
ponującego właściwymi kompetencjami 
i wiedzą, którą chętnie się dzielimy. Dla-
tego postanowiliśmy wydać kompen-
dium przeznaczone m.in. dla inżynierów 
i menedżerów, zawierające informacje 
podane w przystępny sposób. Zebraliśmy 
je w jednym miejscu i uporządkowaliśmy 
po to, aby inżynierowie mogli łatwo do 
nich dotrzeć.

Które rozdziały tego opracowania 
powinny zwrócić szczególną uwagę 
odbiorcy?
Warto zapoznać się z całym dokumen-
tem, a szczególnie z fragmentami, w któ-
rych wyjaśniamy, czym tak naprawdę 
jest Industry 4.0. Opisujemy w nich, 
jak prawdopodobnie w najbliższym cza-
sie przebiegać będą procesy przemian 
w przedsiębiorstwach. Dla części z nich 
będzie to rewolucja, bo być może przesko-
czą pewien etap w rozwoju, natomiast 
dla innych stanowić będzie kolejny krok 
na drodze do pełnej cyfryzacji.

Małym i średnim przedsiębiorstwom, 
które prowadzą już produkcję, przejście 
w Industry 4.0 umożliwi pominięcie pew-
nych etapów rozwoju. Przykładem ana-
logicznym do przemian, jakie niesie Prze-
mysł 4.0, może być bankowość elektro-
niczna, która pozwoliła polskim bankom 
pominąć niektóre etapy rozwoju, np. 
w dziedzinie kart płatniczych. Natomiast 
dla firm, które już prowadzą produkcję 
ciągłą, takich jak rafinerie i zakłady che-
miczne, Industry 4.0 stanowi dużą szansę 
na rozwój, pozwalającą prowadzić pro-
dukcję w sposób jeszcze bardziej efek-
tywny.

Już obecnie na bazie nowych technolo-
gii tworzonych według koncepcji Przemy-
słu 4.0 oferowane są rozwiązania, takie 
jak wykorzystanie tzw. bliźniaków cyfro-
wych, narzędzia dostępnego dla wszyst-
kich branż produkcyjnych. Pozwala ono 
w utworzonym w środowisku cyfrowym 
modelu wprowadzać zmiany, weryfikować 
potencjał linii wytwórczych oraz testować 
nowe możliwości, nie ponosząc nakładów 
na rzeczywiste zmiany w systemach pro-
dukcyjnych i oszczędzając czas w wyścigu 
o palmę pierwszeństwa na konkurencyj-
nym rynku. Wytwórcy nie muszą już eks-

Siemens ułatwia wejście
w Industry 4.0
Rozmowa z Cezarym Mychlewiczem, 
dyrektorem ds. marketingu 
branż przemysłowych w firmie Siemens
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perymentować na działającym systemie 
produkcyjnym, bo można to zrobić szyb-
ciej i taniej w świecie wirtualnym, co 
pozwala uzyskać ogromne oszczędności 
i uniknąć wielu zagrożeń.

Czy obawa o wysokie koszty tej trans-
formacji jest uzasadniona?
Myślę, że nie ma powodu do obaw, ale 
aby zrozumieć, z czym mamy do czynie-
nia, musimy się odnieść do kilku trendów. 

Zmiany technologiczne i postęp tech-
niczny przebiegają w coraz szybszym 
tempie, co powoduje, że skraca się czas 
dostarczania na rynek nowych modeli 
produktów. Dotyczy to samochodów, arty-
kułów spożywczych, opakowań i wielu 
innych produkowanych dóbr konsumpcyj-
nych. Klienci oczekują krótkich serii pro-
duktów, coraz bardziej spersonalizowa-
nych i dostosowanych do ich potrzeb, co 
wywiera coraz większą presję na elastycz-
ność wytwarzania.

W poradniku pokazujemy, jakie są 
obecnie trendy i jak zmieniać się będzie 
podejście do produkcji w związku 
z nowymi technologiami związanymi 
głównie z Internet of Things, Machine 
Learning oraz Big Data. Przedstawiamy 
też zagrożenia, jakie wiążą się z rewolu-
cją Industry 4.0, do których w pierwszej 
kolejności należą te związane z cyberbez-
pieczeństwem.

Dostęp do danych i możliwość uzy-
skania cennej wiedzy na podstawie ana-
liz zapewniają znaczne korzyści. Jednak 
wgląd w informacje musi być odpowied-
nio zabezpieczany. W minionym roku 
ofiarą ataków kierowanych z sieci padło 
ok. 700 polskich firm. W dobie cyfryza-
cji i digitalizacji dostęp osób niepowoła-
nych do danych przedsiębiorstw stanowi 
poważne zagrożenie. 

Ale nie należy tracić z oczu innych nie-
bezpieczeństw związanych z cyfryzacją. 
Jednym z nich jest brak dbałości o jakość 
kadr i nienadążanie za postępem techno-
logicznym w kształceniu pracowników. 
Należy przede wszystkim pamiętać, że 
przyszłością przemysłu jest automatyzacja 
i robotyzacja. Jak wynika z naszego bada-
nia „Smart Industry Polska 2017”, coraz 
więcej firm deklaruje, że chce wykorzysty-
wać roboty w swoich przedsiębiorstwach. 
Coraz więcej robotów wykorzystujemy do 
pracy w środowiskach niebezpiecznych, 
w których człowiek nie powinien praco-
wać, lub stosuje się roboty współpracu-

jące, umożliwiające wygodną w zastoso-
waniu kooperację człowieka i maszyny. 
Powstają nowe stanowiska pracy. 
Potrzebni są programiści oraz służby do 
obsługi robotów.

Teza, że rewolucja przemysłowa spo-
woduje duże ograniczenia w zatrudnieniu 
w przemyśle, nie jest prawdziwa – po pro-
stu będziemy potrzebować specjalistów 
w nowych dziedzinach wiedzy.

W jaki sposób rozpocząć przygotowa-
nie firmy do wykorzystania idei Indu-
stry 4.0?
W naszym poradniku można zapoznać 
się z najważniejszymi pojęciami przed-
stawionymi w prosty i przyjazny sposób 
oraz stosowaną powszechnie terminolo-
gią. Wiedza podręcznikowa jest ważna, 
ale jeszcze ważniejsza jest umiejętność jej 
wykorzystania w praktyce i obecnej sytu-
acji przedsiębiorstwa.

Istotne jest, by umieć zadawać sobie 
pytania i znajdować na nie odpowiedzi. 
Jaki jest nasz park maszynowy, jakie są 
metody zarządzania i co możemy w tym 
zakresie usprawnić? Czy nasza produk-
cja to zbiór rozproszonych gniazd pro-
dukcyjnych, czy też pracujący razem sys-
tem? Musimy ocenić, na jakim poziomie 
zaawansowania technologicznego znajduje 
się nasza produkcja. Pozwala to stwier-
dzić, czy czeka nas rewolucja, czy ewo-
lucja.

W wielu przypadkach wystarczy tylko 
coś dodać do już istniejącej infrastruk-
tury i stosowanych metod produkcji, 
by powstała zupełnie nowa jakość. Czę-
sto posługujemy się terminem „Indu-
stry 4.0 Ready”, określającym przej-
ściowy stan gotowości na Przemysł 4.0, 
w którym niekoniecznie trzeba wymie-
nić cały park maszynowy, żeby maszyny 
mogły się ze sobą komunikować i współ-
pracować w sposób przewidywany przez 
Industry 4.0. Nawet starsze urządzenia 
poprzez proces tzw. retrofittingu można 
dostosować do nowych wymogów. Dzięki 
wyposażeniu w czujniki i opomiarowa-
niu maszyn wykorzystywanych w produk-
cji dane mogą być zbierane od samego 
początku do końca procesu. 

Warto również zastanowić się nad 
obszarami, które stanowią tło dla produk-
cji, takimi jak: projektowanie, zmiany na 
linii produkcyjnej, logistyka materiałów 
i surowców oraz gotowych produktów, 
a także współpraca z klientami, odbior-

cami, dostawcami itp. Jest wiele obsza-
rów, które musimy uwzględnić, i można 
je włączyć w proces digitalizacji procesu 
produkcyjnego.

Korzystając z poradnika, można oce-
nić, jaki element zmian realizowanych 
w duchu Industry 4.0 jest dla nas najła-
twiejszy, najprostszy i najtańszy we wdro-
żeniu i jednocześnie przyniesie oczeki-
wany efekt. W poradniku, na podstawie 
studiów przypadków, pokazujemy pewne 
obszary, w których można bardzo szybko 
wprowadzić zmiany. 

Siemens jest dostawcą technologii 
zapewniającym spełnienie znacznego 
procenta potrzeb związanych z trans-
formacją cyfrową, począwszy od etapu 
powstawania projektu, poprzez wirtual-
ne testowanie i przesyłanie danych, 
do etapu produkcyjnego. Obejmuje to 
także planowanie i inżynierię produk-
cji oraz pełną logistykę dotyczącą surow-
ców, materiałów i gotowych produktów, 
kończąc na odwzorowaniu całego pro-
cesu produkcyjnego. Poprzez przetworze-
nie zebranych danych w chmurze można 
jeszcze lepiej zoptymalizować proces pro-
dukcyjny.

Wszystkie produkty Siemensa są już 
gotowe do spełniania wymogów związa-
nych z Industry 4.0. Szczególnie zwró-
ciłbym uwagę na naszą przemysłową 
chmurę obliczeniową MindSphere, która 
pozwala śledzić cały proces produkcyjny, 
a także środowisko projektowe dla auto-
matyków, w którym można wirtualnie 
budować całe systemy automatyki.

Rozmawiał Bohdan Szafrański

Cezary Mychlewicz Cezary Mychlewicz zarządza strategią 
marketingową dla branż przemysłowych 
w spółce Siemens. Koordynuje działania 
z uwzględnieniem złożoności organizacyj-
nej i międzynarodowej struktury firmy. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Gdań-
skiego. Ukończył też studia podyplomowe 
z zastosowań technologii komputerowych 
na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale 
Elektroniki. W 2016 roku ukończył Inter-
national Language Academy of Canada, 
a wcześniej, w 2009 r. – The Chartered 
Institute of Marketing.

Publikację „Od Industry 4.0 do Smart 
Factory” można pobrać bezpłatnie 
ze strony www.siemens.pl/industry-40.
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Zastosowanie IoT w przemy le. 
Od czego zacz ?
Od czasu, gdy Kevin Ashton po raz pierwszy u y  oficjalnie okre lenia Internet Rzeczy (Internet of Things), 
min o zaledwie 9 lat. „Zaledwie” i jednocze nie ca a epoka. Ju  w 2020 r. rynek rozwi za  IoT (sprz tu 
i oprogramowania) ma osi gn  warto  500 miliardów dolarów, a za 10 lat ma by  liczony w bilionach 
dolarów. Zastosowanie IoT w przemy le (czyli Industrial Internet of Things – IIoT) uwa a si  za warunek 
konieczny pe nej automatyzacji produkcji przemys owej, czyli realizacji koncepcji Przemys u 4.0.

O r downicy nowej rewolucji prze-
mys owej twierdz , e na naszych 
oczach staje si  ona faktem. I nie ma 

od niej odwrotu. Wdra anie rozwi za  IIoT 
niebawem nie b dzie ju  kwesti  wyboru, 
lecz konieczno ci – warunkiem przetrwania 
na zglobalizowanym rynku. W efekcie pod-
noszon  cz sto w tpliwo  „po co?” zast -
pi pytanie „jak?” – jak zrobi  pierwszy krok 
w stron  zastosowania IIoT?

Cz owiek – najs absze ogniwo
Internet Rzeczy z za o enia wykorzystuje 
efekt skali i mo liwo  monitorowania oraz 
analizowania danych pochodz cych z podpi -
tych do sieci Internet ró nego rodzaju urz -
dze , maszyn, a nawet ubra . Dzi ki temu 
mo liwe jest zbieranie danych na temat pra-
cy dowolnej maszyny i zdalne modyfikowa-
nie jej parametrów. Zarz dzanie procesa-
mi, które do tej pory by o realizowane w sie-
ciach lokalnych, dzi ki IIoT sta o si  dost pne 
z dowolnego miejsca na wiecie, w dowol-
nym czasie, z poziomu urz dzenia wyposa-
onego w przegl dark  internetow . Jed-

nak IIoT otwiera przed przemys em znacznie 
wi ksze mo liwo ci.

Nowoczesne systemy produkcyjne wymaga-
j  do sprawnego dzia ania coraz wi cej infor-
macji. Monitorowanie i sprawne zarz dza-
nie ich prac  wymaga zbierania ogromnych 
ilo ci danych i ich b yskawicznego przetwa-
rzania do poziomu pozwalaj cego na pod-
j cie trafnej decyzji i dzia ania. Reagowa-
nie na szybko zachodz ce zmiany warto ci 
pomiarowych, nie wspominaj c o ich anali-
zie, znacznie przekracza mo liwo ci percepcji 
i zdolno ci analitycznych cz owieka. W efek-
cie, w dotychczas stosowanych systemach, 
znaczna cz  danych – mimo e by y zbie-
rane i przesy ane – pozostawa a niewykorzy-
stana. IIoT, dzi ki mo liwo ciom komunika-
cji maszyn mi dzy sob  (Machine to Machine 

– M2M), pozwala wy czy  cz owieka z wielu 
procesów decyzyjnych – scedowa  na maszy-
ny zarz dzanie procesami o wysokim stop-
niu z o ono ci, wymagaj cymi natychmiasto-
wych reakcji. Docelowo pozwoli on na pe n  
automatyzacj  ca ego procesu produkcji, czyli 
powstanie tzw. autonomicznych linii produk-
cyjnych i ca ych fabryk, w których cz owiek 
b dzie pe ni  wy cznie funkcje nadzorcze.

Komunikacja i moc bez ogranicze
Mo na s usznie zauwa y , e od dawna 
wykorzystywane s  w przemy le sieci, które 

pozwalaj  na komunikacj  pomi dzy maszy-
nami. Now  warto ci , któr  przynosi IIoT, 
jest mo liwo  komunikacji dowolnej liczby 
maszyn w dowolnej lokalizacji. Maszyny pra-
cuj ce w du ym oddaleniu mog  wymienia  
si  informacjami (np. danymi konfiguracyj-
nymi niezb dnymi do realizacji konkretnych 
zada  produkcyjnych), a dane na temat pra-
cy du ej liczby podobnych urz dze  pozwa-
laj  na tworzenie modeli analitycznych. Dzi -
ki nim ro nie skuteczno  diagnostyki, mo -
liwe jest przewidywanie z wyprzedzeniem 
zdarze  w przysz o ci (np. czasu zbli aj -
cych si  awarii i ich charakteru). Predictive 
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Maintenance to pole dzia ania, na którym ju  
teraz systemy IIoT znajduj  szerokie zasto-
sowanie, a w przysz o ci mog  je ca kowicie 
zdominowa .

Niezwykle istotne jest te  to, e komplek-
sowe rozwi zania IIoT, które oparte s  na 
chmurze obliczeniowej (cloud computing), 
znacznie obni aj  koszty implementacji 
i wdro enia systemów diagnostyczno-ana-
litycznych. Przetwarzanie danych w chmu-
rze zwalnia u ytkownika z inwestycji w budo-
w  i sta  modernizacj  w asnej infrastruk-
tury IT. Mo liwo ci maszyn wirtualnych s  
w pe ni skalowalne – mo na uzyska  moc 
obliczeniow , której aktualnie potrzebuje-
my, bez kosztownych modernizacji sprz tu 
i oprogramowania.

IIoT, czyli optymalizacja 
wszystkiego
Optymalizacja to s owo klucz wspó czesnej 
gospodarki. Przy zglobalizowanych rynkach – 
surowców, pracy, zbytu – o przewadze kon-
kurencyjnej mo e decydowa  nawet nie-
wielka procentowo optymalizacja kosztów 
produkcji.

O pierwszej szansie optymalizacji kosztów, 
wynikaj cej z zastosowania analityki w chmu-
rze i odst pienia od inwestycji we w asne 
centra obliczeniowe, ju  wspomnieli my. 
Inne obszary, w których mo liwe s  znacz -
ce oszcz dno ci, to przede wszystkim zu y-
cie energii elektrycznej, wydajno  maszyn, 
jako  produkcji, zarz dzanie zasobami, 
utrzymanie ruchu (konserwacja zapobiegaw-
cza, minimalizacja przestojów).

IIoT pozwala prowadzi  na bie co moni-
toring pracy maszyn. Dzi ki temu dostar-
cza aktualnych danych o ich realnym sta-
nie, wydajno ci, czasie pracy, zu yciu ener-
gii. Efektem jest wgl d we wszystkie etapy 
procesu produkcji, a co za tym idzie – szan-
sa na precyzyjne ustalenie faktycznych miejsc 
powstawania kosztów.

Konkretne zastosowania potwierdzi y, 
e dzi ki systemom IIoT mo liwe jest pod-

niesienie wydajno ci produkcji nawet o 30% 
i zredukowanie nieprzewidzianych awarii 
o ponad po ow . Z kolei mo liwe oszcz dno-
ci, wynikaj ce z optymalizacji zu ycia ener-

gii elektrycznej, si gaj  nawet 30%. Oznacza 
to znacz c  redukcj  wydatków przy stosun-
kowo niewielkich nak adach na wdro enie 
systemu monitorowania i analityki oparte-
go na IIoT.

Zbierane przez czujniki sygna y (temperatu-
ra, drgania, pr d i napi cie) mo na przetwa-
rza  w czasie rzeczywistym dzi ki technolo-
gii EDGE computing, a nast pnie odpowied-
nim algorytmom, wykorzystuj cym potencja  
chmury obliczeniowej. Przetworzone do 
postaci alertów i raportów usprawniaj  pro-
ces decyzyjny, pozwalaj  natychmiast reago-
wa  na niekorzystne zmiany i ogranicza  ich 
nast pstwa.

Zastosowanie IIoT, poza ewidentnymi 
oszcz dno ciami, pozwala te  lepiej zrozu-
mie  ogó  procesów zachodz cych w zak a-
dzie przemys owym. Zaawansowane mecha-
nizmy analityczne, przetwarzaj ce ogromne 
ilo ci danych (Big Data), s  w stanie znale  
wzajemne powi zania pozornie odleg ych 
czynników, które do tej pory umyka y uwadze 
lub przerasta y mo liwo ci analityczne ludzi 
i stosowanych systemów.

Internet Rzeczy pozwala na znacznie dok ad-
niejsz  i pewniejsz  analiz  nie tylko proce-
sów produkcji, ale tak e zachowa  konsu-
mentów. Dysponuj c pe niejsz  wiedz  o ich 
oczekiwaniach, mo na dopasowa  parametry 
i rodzaj produktów do aktualnego zapotrze-
bowania rynku.

Od czego zacz ?
Punktem wyj cia do wprowadzania rozwi -
za  opartych na IIoT powinna by  gruntow-
na analiza w asnych potrzeb i oczekiwa , czy-
li odpowied  na pytanie, co chcemy popra-
wi , jaki obszar dzia alno ci usprawni  dzi ki 
zastosowaniu IIoT?

Najbardziej oczywistym polem pierwszego 
kontaktu z now  technologi  jest jej u ycie 
do monitoringu i diagnostyki maszyn. Najcz -
ciej s  to maszyny o nap dzie elektrycznym. 

Ich utrzymanie w przedziale maksymal-
nej sprawno ci przek ada si  bezpo rednio 

na zu ycie energii i czas bezawaryjnej pra-
cy. Awarie maszyn krytycznych oznacza-
j  niezwykle kosztowne przestoje w pracy 
linii produkcyjnych. Próba redukcji liczby nie-
spodziewanych awarii i przestojów b dzie 
doskona ym testem realnej warto ci syste-
mów diagnostyki i predykcji opartych na IIoT.

Jak ju  zosta o powiedziane, rozwi zania IIoT 
s  w pe ni skalowalne. Oznacza to, e nie jest
konieczne wdra anie systemu od razu w ca ym
zak adzie – mo na zacz  dos ownie od jed-
nej maszyny. Po zako czeniu okresu testowe-
go podstaw  do decyzji o rozszerzeniu sys-
temu b dzie wska nik zwrotu z inwestycji 
(Return On Investment – ROI). Je eli efekty 
oka  si  zadowalaj ce, pod czenie nast p-
nych maszyn nie b dzie stanowi o problemu 
– w rozwi zaniach IIoT liczba monitorowa-
nych maszyn jest praktycznie nieograniczona.

Ostatecznym celem wdra ania IIoT jest inte-
gracja wszystkich stosowanych systemów 
automatyki oraz zachodz cych w zak a-
dzie przemys owym procesów i zarz dzanie 
nimi w ramach jednej platformy dost pnej 
za po rednictwem Internetu. Faktyczna uni-
fikacja wiata fizycznego i wirtualnego oraz 
zarz dzanie oparte na wiedzy o realnym i na 
bie co aktualizowanym stanie zasobów to 
w a nie Przemys  4.0.

ELMODIS Sp. z o.o.
We make Industry smarter

ul. Jana Dekerta 24, Kraków
www.elmodis.com
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FABRYKA 4.0

Andrzej Soldaty

Mechanizmy redukcji ryzyka
przy wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0
Wizja Przemysłu 4.0 oznacza gruntowne zmiany paradygmatów 
związanych z całym cyklem życia produktów. Istotne modyfikacje 
dotyczą systemów wytwarzania, modeli biznesowych, architektury 
produktów. Zmienia się sposób postrzegania podmiotów 
realizujących procesy wytwórcze. Odchodzi się od stereotypów 
myślenia w kategorii wyodrębnionych zakładów produkcyjnych 
i przestawia na eksponowanie współdziałania w sieciach wartości, 
w których zacierają się granice pomiędzy przedsiębiorstwami. 
Nowa rzeczywistość w przemyśle opiera się na funkcjonowaniu 
ekosystemów charakteryzujących się silnymi, ale równocześnie 
elastycznymi powiązaniami wewnętrznymi. Efekt oddziaływania 
na rynek takich ekosystemów jest zdecydowanie silniejszy niż 
pojedynczych przedsiębiorstw.

T a wizja nowej rzeczywistości prze-
mysłowej kusi prognozą ponad-
przeciętnych wzrostów produk-

tywności, korzystniejszym pozycjonowa-
niem w globalnych łańcuchach wartości, 
humanizacją pracy. Prognozy te potwier-
dzają doświadczenia pionierów Przemysłu 
4.0, wywołując rosnące zainteresowanie 
rynku na wzór efektu śnieżnej kuli. 

Bariery na drodze 
do Przemysłu 4.0
Przedsiębiorstwa przed wejściem na drogę 
transformacji stają jednak przed kluczo-
wym wyzwaniem sprowadzającym się 
do pytania: w jakie zmiany zainwesto-
wać, żeby przyniosły oczekiwany efekt? 
W dynamicznie kształtującej się nowej 
rzeczywistości nie powstały jeszcze jedno-
znaczne wskazania, mówiące, które dzia-
łania wpłyną na istotne umocnienie prze-
wag konkurencyjnych i uzyskanie właści-
wej pozycji w nowych, skomplikowanych 
sieciach powiązań, a które będą miały 
tylko znaczenie kosmetyczne.

Problem jest tym poważniejszy, że 
transformacja przeważnie oznacza dla 
przedsiębiorstwa konieczność wyjścia
z obecnej strefy komfortu i zmianę mode-
lu biznesowego. Dotyczy to zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
o aktualnie utrwalonej pozycji w istnieją-
cych liniowych łańcuchach wartości.

Taki dotychczasowy układ sztywnych 
powiązań i jednoznacznego pozycjonowa-
nia w procesie wytwarzania może w nie-
odległej perspektywie stać się niewystar-

Źródło: Pixabay



MAJ/CZERWIEC 2018 105

czający dla efektywnego funkcjonowania 
na rynku i grozi wykluczeniem z biznesu. 
Pomimo rosnącej świadomości zagro-
żeń przedsiębiorcom trudno jest odejść 
od modelu działania, który dobrze znają, 
i który stanowił podstawę dotychczaso-
wego rozwoju.

Wejście w obszar nieznany, w którym 
mechanizmy dopiero się kształtują, w któ-
rym brak ugruntowanych wzorców zmian, 
obarczone jest ryzykiem nieuzyskania 
zamierzonego efektu, przy równoczesnej 
utracie obecnego bezpieczeństwa biznesu. 
Z drugiej strony oczekiwanie na ustabi-
lizowanie się sytuacji grozi opóźnieniem, 
które będzie nie do nadrobienia zarówno 
w skali pojedynczych przedsiębiorstw, jak 
i w skali krajowych gospodarek.

Przede wszystkim wsparcie 
dla MŚP
Świadomość tego zagrożenia, zwłaszcza 
w krajach, w których udział produkcji 
przemysłowej w PKB jest znaczący, 
prowadzi do uruchamiania mechanizmów 
pozwalających redukować ryzyko trans-
formacji. Mechanizmy te w szczegól-
ności zorientowane są na wsparcie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, ponie-
waż ten segment ma największe problemy 
w pokonywaniu barier na drodze do Prze-
mysłu 4.0.

Wachlarz mechanizmów redukcji 
ryzyka przy wdrażaniu rozwiązań Przemy-
słu 4.0 jest szeroki. Dotyczy wszystkich 
etapów wprowadzania zmian, od etapu 
informacji i uświadamiania potrzeby 
transformacji, przez identyfikację potrzeb-
nych zmian, ukierunkowanie na drodze 
transformacji, przygotowanie kompeten-
cyjne, projektowanie i wdrażanie rozwią-
zań, aż do etapu funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości.

W pierwszym etapie wsparcia prowa-
dzone są działania informacyjne i uświa-
damiające. Wykorzystywane są różne ka-
nały przekazu informacji, zarówno mate-
riały drukowane, np. broszury czy maga-
zyny branżowe, jak i przekaz internetowy, 
np. dedykowane webinaria, a także konfe-
rencje, targi i „roadshow”, organizowane 
w oparciu o mobilną ekspozycję rozwią-
zań Przemysłu 4.0, czy też dni otwarte 
w instalacjach demonstracyjnych.

W zakresie pomocy przedsiębiorcom 
w identyfikacji potrzebnych zmian oraz 
ich ukierunkowania na drodze do Przemy-

słu 4.0 istotną rolę odgrywają tzw. apo-
stołowie transformacji, czyli specjaliści, 
którzy w bezpośrednim kontakcie z przed-
siębiorstwem potrafią zainspirować do za-
interesowania się potrzebą zmian i zaini-
cjować stosowne działania.

Działania te są podejmowane 
w poszczególnych krajach w różnych roz-
wiązaniach organizacyjnych. Poniżej 
przedstawionych jest kilka przykładów.

Programy wsparcia Przemysłu 4.0 
na świecie
Niemcy
W Niemczech uruchomiony został pro-
gram „Mittelstand 4.0”, inspirowany 
przez krajową Platformę Industry 4.0 
i realizowany we współpracy z regio-
nalnymi Izbami Handlowo-Przemysło-
wymi. Obejmuje serię dedykowanych 
wydarzeń organizowanych lokalnie z fir-
mami partnerskimi, w których prezento-
wane są kluczowe zagadnienia Przemy-
słu 4.0 i prowadzony jest dialog z eksper-
tami odnośnie koncepcji zmian. Udział 
w wydarzeniach jest otwarty i bezpłatny. 
Przeprowadzone są również indywidualne 
wizyty ekspertów w firmach.

Francja
Podobne działania we Francji prowadzi 
SYNTEC Numérique – największe francu-
skie zrzeszenie branżowe, liczące 1800 
firm z sektora e-gospodarki, będące człon-
kiem Stowarzyszenia na rzecz przemy-
słu przyszłości (Alliance pour l’Industrie 
du Futur). SYNTEC udostępnia władzom 
regionalnym własną bazę ekspertów słu-

żących doradztwem dla MŚP. Na każdy 
region przypada trzech ekspertów ds. 
mechaniki, robotyki i cyfryzacji, prowa-
dzących w terenie działalność „apostol-
ską”.

Austria
W Austrii program „SME DIGITAL” reali-
zowany jest przez Austriacką Izbę Han-
dlową we współpracy z Federalnym 
Ministerstwem Spraw Gospodarczych. 
W ramach programu prowadzone są webi-
naria z różnych tematów dotyczące Prze-
mysłu 4.0.

Przykładowo w serii webinariów doty-
czących ochrony danych w 2017 r. 
wzięło udział prawie 3 tys. uczestników. 
Przeprowadzono też przygotowanie i cer-
tyfikację ponad 200 konsultantów cyfry-
zacji funkcjonujących na terenie kraju, 
których zadaniem jest m.in. przeprowa-
dzenie indywidualnie wstępnej analizy 
szans i zagrożeń związanych z transforma-
cją. Efektem analizy jest przedstawienie 
firmom możliwych dróg wdrażania Prze-
mysłu 4.0. Dla małych i średnich przed-
siębiorstw ta usługa jest świadczona nie-
odpłatnie.

Polska: Inkubatory Liderów 
Przemysłu 4.0
W Polsce w październiku ubiegłego roku 
na mocy porozumienia między Minister-
stwem Rozwoju a Politechnikami: Śląską, 
Poznańską i Warszawską uruchomiony 
został pilotażowy projekt pod nazwą Inku-
batory Liderów Przemysłu 4.0, którego 
celem jest przygotowanie kadr do działal-
ności „apostolskiej”. Po kilkumiesięcznym 
kształtowaniu wymaganych kompetencji 
„apostołowie transformacji” rozpoczynają 
praktyczne rozwijanie i weryfikowanie 
oddziaływania na rynek w bezpośrednich 
kontaktach. Nabyte doświadczenia będą 
stanowiły bazę do przygotowania ogólno-
krajowego programu kształtowania świa-
domości rynku w odniesieniu do budowa-
nia Przemysłu 4.0.

Opisane działania odnoszą się do 
pierwszego etapu wprowadzania zmian. 
W ich efekcie następuje rozbudzenie zain-
teresowania przedsiębiorstw przepro-
wadzeniem transformacji i poszukiwa-
nia właściwej drogi do Przemysłu 4.0. 
To prowadzi do drugiego etapu przepro-
wadzania zmian i wiąże się z konieczno-
ścią wprowadzenia instrumentów 

Dzięki symulacji zamie-
rzeń w oparciu o model 
cyfrowy ocenia się ich 
efekty przed fazą rzeczy-
wistej realizacji. Modyfi-
kowanie koncepcji w war-
stwie wirtualnej w celu 
osiągnięcia optymalnego 
rozwiązania nie wymaga 
kosztownego testowania 
w warstwie rzeczywistej.
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wsparcia adekwatnych do tego etapu. 
W szczególności dotyczy to narzędzi 
samooceny stopnia zaawansowania cyfry-
zacji przedsiębiorstw i ukierunkowania 
na dalszy rozwój. Ważnym komponen-
tem mechanizmów wsparcia jest stworze-
nie warunków bliższego zapoznania się 
z możliwymi rozwiązaniami i uświadomie-
nia potrzeb.

Samoocena i ukierunkowanie
W przypadku narzędzi samooceny i ukie-
runkowania wśród kilkunastu modeli 
oceny dojrzałości cyfrowej przedsię-
biorstw istnieje co najmniej kilka rozwią-
zań powiązanych ze specyfiką komplek-
sowych programów wsparcia transfor-
macji w danym kraju. Przykładem może 
być austriacki KME Digital Status Check 
– stanowiący komponent programu SME 
Digital, niemiecki Readiness Check Digi-
talisierung – funkcjonujący w ramach pro-
gramu Mittelstand 4.0, czy też hiszpań-
ski HADA – Self diagnostic digital tool 
on-line – komponent programu Industria 
Conectada 4.0. Właściwa diagnoza stanu 
zaawansowania i ukierunkowanie przed-
siębiorstwa na działania, ze wskazaniem 
możliwych do wykorzystania mechani-
zmów wsparcia, to środek redukcji ryzyka 
dla przedsiębiorstw we wkraczaniu na 
nieznany grunt.

W Polsce, w ramach wspomnianego 
projektu Inkubator Liderów Przemy-
słu 4.0, opracowany został model narzę-
dzia do samooceny przedsiębiorstw, 
bazujący na koncepcji drzewa decyzyj-
nego. W zależności od zidentyfikowanego 

poziomu zaawansowania wirtualny asy-
stent wskazuje dalszą drogę postępowa-
nia. Rozwiązanie będzie obecnie testo-
wane podczas drugiej fazy projektu Inku-
bator.

Case studies i instalacje 
demonstracyjne
Ważnym komponentem wsparcia dla 
przedsiębiorstw zainteresowanych wej-
ściem na drogę Przemysłu 4.0 jest moż-
liwość poznania dostępnych rozwiązań 
i ich praktycznych wdrożeń. 

Niemiecka Plattform Industrie 4.0 
prowadzi bazę opisów wzorcowych apli-
kacji rozwiązań Przemysłu 4.0. Baza 
obejmuje ponad 300 przykładów z Nie-
miec, 150 najlepszych praktyk z Fran-
cji i tyle samo opisów „use cases” z Japo-
nii. To wynik porozumienia między kra-
jowymi instytucjami liderów Przemysłu 
4.0 o wymianie informacji wspomagającej 
prowadzenie transformacji.

Pomocą w zrozumieniu zasad Przemy-
słu 4.0 są również demonstratory, wystę-
pujące zarówno w wersji wirtualnej, jak 
i w formie fizycznych instalacji demon-
stracyjnych. Obecnie istnieje wiele przy-
kładów instalacji i linii demonstracyj-
nych, funkcjonujących przede wszystkim 
w specjalistycznych jednostkach wspar-
cia dla Przemysłu 4.0, gdzie zaintereso-
wani mogą poznać funkcjonalne rozwiąza-
nia digitalizacji procesów produkcyjnych 
w powiązaniu z digitalizacją produktów 
i wykorzystanie technologii charaktery-
stycznych dla Przemysłu 4.0.

Należy podkreślić, że funkcja demon-
stracyjna to w zdecydowanej większości 
przypadków tylko fragment wykorzysty-
wania takich instalacji. Służą one głównie 
do prowadzenia testów rozwiązań Prze-
mysłu 4.0 oraz przygotowywania i wery-
fikowania aplikacji tych rozwiązań. A to 
dotyczy już kolejnego etapu przeprowa-
dzania zmian, czyli podejmowania kon-
kretnych działań urzeczywistniających 
koncepcję Przemysłu 4.0. 

Redukcja ryzyka dzięki 
technologiom Przemysłu 4.0
W tej fazie przy budowaniu mechanizmów 
wsparcia wykorzystuje się możliwości, 
jakie stwarza podstawowa cecha Przemy-
słu 4.0, czyli łączenie świata fizycznego 
ze światem wirtualnym.

Digital Twin
Odwzorowanie fizycznego przedmiotu, 
procesu lub systemu w warstwie wirtu-
alnej oznacza powstanie bliźniaka cyfro-
wego, za pomocą którego można analizo-
wać przebieg planowanych zmian. Dzięki 
symulacji zamierzeń w oparciu o model 
cyfrowy ocenia się ich efekty przed fazą 
rzeczywistej realizacji. Modyfikowanie 
koncepcji w warstwie wirtualnej w celu 
osiągnięcia optymalnego rozwiązania nie 
wymaga kosztownego testowania w war-
stwie rzeczywistej.

Takie podejście zapewnia konkretne 
wsparcie dla decyzji inwestycyjnych, 
zwłaszcza przy wkraczaniu w obszar nie-
znany. Intuicja, która mogła mieć klu-
czowe znaczenie przy rozwijaniu biznesu 
w znanym i przewidywalnym otoczeniu, 
jest niewystarczająca przy rewolucyj-
nych zmianach. Dzięki możliwościom ana-
lizy koncepcji w oparciu o bliźniaka cyfro-
wego ryzyko nietrafionych decyzji ulega 
zmniejszeniu, a więc zmniejsza się ryzyko 
kosztów utopionych.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
Podobną rolę odgrywa wirtualna i rozsze-
rzona rzeczywistość w procesach decyzyj-
nych. Zastosowanie tych technologii do 
wspomagania wyobraźni, zarówno przy 
tworzeniu nowych produktów, jak i środ-
ków wytwórczych, pozwala na weryfika-
cję pomysłu przed poniesieniem nakła-
dów na jego urzeczywistnienie. Nie bez 
znaczenia dla redukcji ryzyka jest stoso-
wanie technologii rzeczywistości wirtual-
nej i rozszerzonej do przygotowania kadr 
do współpracy z nowoczesnymi urządze-
niami, a także ich serwisowania. Wirtu-
alny asystent zmniejsza prawdopodobień-
stwo błędów ludzkich przy wdrażaniu 
i wykorzystywaniu współczesnych rozwią-
zań technicznych.

Druk 3D wykorzystywany 
do szybkiego prototypo-
wania również umożliwia 
redukcję ryzyka. Mody-
fikacje pomysłu w celu 
osiągnięcia optymalnej 
wersji przeprowadza się 
na plikach graficznych, 
bez konieczności pono-
szenia kosztów zmian 
w warstwie fizycznej.

Pomocą w zrozumieniu
zasad Przemysłu 4.0 
mogą być demonstratory,
występujące w wersji
wirtualnej oraz jako 
fizyczne instalacje 
demonstracyjne.
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Wytwarzanie przyrostowe
Kolejną technologią umożliwiającą reduk-
cję ryzyka jest druk 3D, wykorzystywany 
do szybkiego prototypowania. Zmateria-
lizowanie pomysłu dotyczącego nowego 
produktu następuje przez fizyczne odtwo-
rzenie pliku cyfrowego. Modyfikacje 
pomysłu w celu osiągnięcia optymalnej 
wersji przeprowadza się na plikach gra-
ficznych, bez konieczności ponoszenia 
kosztów zmian w warstwie fizycznej.

Wymienione technologie, będące fila-
rami w budowaniu Przemysłu 4.0, sta-
nowią równocześnie narzędzie do reduk-
cji ryzyka w procesie urzeczywistniania 
nowej generacji przemysłu.

Uwarunkowaniem realizacji tego zało-
żenia jest po pierwsze – umożliwienie sze-
rokiego dostępu do tych narzędzi i po dru-
gie – umiejętność ich wykorzystywania, 
a to stanowi przeważnie istotne wyzwanie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Digital Innovation Hubs
Celem działań podejmowanych na pozio-
mie zarówno gospodarek krajowych, jak 
i europejskich jest pomoc w pokonywa-
niu tych barier. Rozwiązaniem, które jest 
coraz częściej obecne w Europie, są tzw. 
Digital Innovation Hubs, określane skró-
tową nazwą DIH. 

Według definicji podawanej przez 
Komisję Europejską DIH stanowi „one 
stop shop”, w którym przedsiębiorstwa, 
a zwłaszcza MŚP, mogą otrzymać pomoc 
w rozwijaniu i doskonaleniu przedsię-

wzięć biznesowych, procesów produk-
cyjnych, produktów i usług w oparciu 
o cyfrowe innowacje.

Kluczową rolę w DIH odgrywają Cen-
tra Kompetencji Przemysłu 4.0, dysponu-
jące infrastrukturą i zasobami intelektu-
alnymi do prowadzenia transferu wiedzy 
oraz przygotowywania i wdrażania roz-
wiązań. Partnerami Centrum Kompetencji 
w DIH są m.in. jednostki związane z roz-
wijaniem i transferem technologii, inku-
batory i akceleratory biznesu, dysponenci 
instrumentów wsparcia. Dzięki temu 
kompleksowa oferta DIH obejmuje dostęp 
do cyfrowych technologii i kompeten-
cji, infrastrukturę do prowadzenia testów 
cyfrowych innowacji, doradztwo bizne-
sowe, dostęp do instrumentów wsparcia 
finansowego, a także możliwość budowa-
nia powiązań kooperacyjnych.

Ważnym elementem Centrów Kompe-
tencji jest baza wiedzy dotycząca m.in. 
standardów Przemysłu 4.0. Dostęp do 
tej wiedzy zmniejsza ryzyko podejmowa-
nia przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć, 
które nie spełnią warunków interopera-
cyjności, kluczowego w odniesieniu do 
rozwiązań Przemysłu 4.0.

Do finansowania działalności DIH 
wykorzystywane są krajowe i regionalne 
fundusze wsparcia, natomiast Komisja 
Europejska inwestuje rocznie ok. 100 mln 
euro w łączenie DIH w sieć obejmującą 
wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Aktualnie sieć ta rozłożona jest 
w Europie bardzo nierównomiernie. 
W krajach, które są zaawansowane na 

drodze transformacji, przeciętna liczba 
funkcjonujących DIH wynosi kilkadzie-
siąt, podczas gdy w pozostałych kra-
jach są to pojedyncze przypadki. W celu 
poprawy tej sytuacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej Komisja Europejska urucho-
miła program przygotowania kompeten-
cyjnego dla jednostek kandydujących do 
statusu DIH. Z Polski uczestniczy w tym 
programie osiem podmiotów.

Przedstawiona gama mechanizmów 
wsparcia niezbędnych do transforma-
cji i redukcji ryzyka jest odpowiedzią na 
poziom wyzwań stojących przed przed-
siębiorcami, zwłaszcza MŚP, na dro-
dze do Przemysłu 4.0. Świadomość tych 
wyzwań, ale również zagrożeń i szans, 
jakie niesie czwarta rewolucja przemy-
słowa, motywuje instytucje publiczne 
na szczeblu krajowym i europejskim do 
podejmowania stosownych działań.

Cel jest jasno określony w założeniach 
programu Cyfryzacji Europejskiego Prze-
mysłu – każda działalność biznesowa 
w Europie, bez względu na sektor, lokali-
zację czy wielkość, powinna mieć możli-
wość korzystania z innowacji cyfrowych 
przy minimalizacji ryzyka wejścia w ten 
obszar. 

Andrzej SoldatyAndrzej Soldaty – założyciel i partner 
„Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0”,
Lider Projektu „Platforma Przemysłu 
Przyszłości” w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii. W latach 2010–2015 
był prezesem zarządu polskiego oddziału 
Festo. 
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Bezpieczna i wydajna infrastruktura sieciowa 
na potrzeby nowoczesnych systemów 
zarz dzania produkcj

W spó czesne systemy sterowa-
nia automatyki przemys owej 
powstaj  w oparciu o produkty 

i urz dzenia z zaimplementowanymi najnow-
szymi technologiami. Cz sto wi c s  to kom-
ponenty sk adaj ce si  z najnowszych pod-
zespo ów, w tym wydajnych procesorów, 
du ej ilo ci wbudowanej pami ci operacyj-
nej oraz trwa ej, posiadaj ce wydajne por-
ty komunikacyjne bazuj ce na popularnych 
protoko ach i umo liwiaj ce skomunikowa-
nie tych urz dze  z otoczeniem. Rozwój ryn-
ku automatyki przemys owej znacz co wp y-
wa na mo liwo  wykorzystania potencja u, 
jaki stwarzaj  czwarta rewolucja przemys o-
wa oraz Przemys owy Internet Rzeczy.

Szacuje si , e liczba urz dze  przy czo-
nych do sieci Internet sukcesywnie rok do 
roku b dzie wzrasta  w post pie logarytmicz-
nym, w roku 2020 osi gaj c zawrotn  liczb  
20 bilionów, z czego znaczn  cz  stanowi  
b d  urz dzenia przemys owe. Nasuwa si  
pytanie, jakie korzy ci niesie za sob  taki stan 
rzeczy i w jaki sposób zarz dza  tak ogromn  
ilo ci  generowanych danych.

Celem nadrz dnym jest lepsza komunika-
cja pomi dzy u ytkownikiem a urz dzeniem, 
zarz dzanie prac  danego systemu wytwór-
czego, optymalizacja jego warunków pracy, 
polepszenie jako ci produktów czy predykcja 
i utrzymanie w ruchu danego obiektu, maszy-
ny i linii produkcyjnej. Wszystkie powy sze 
aspekty przek adaj  si  na popraw  czynni-
ków biznesowych, jak optymalizacja kosztów, 
zarz dzanie ryzykiem i utylizacja zasobów, 
wi ksza elastyczno  na zmiany w danej dzie-
dzinie dzia alno ci, a wynikaj ce z potrzeb 
rynku i konsumentów.

Aby móc zarz dza  ka dym z urz dze , które 
wp ywa na proces produkcyjny b d  generu-
je dane zwi zane z produkcj , niezb dna sta-
je si  wi c konieczno  zaimplementowania 

systemów zarz dzania produkcj , które 
pozwol  na osi gni cie maksymalnych korzy-
ci (finansowych lub innych, zdefiniowa-

nych w indywidualny sposób przez u ytkow-
nika). Mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e 
stosowanie systemów zarz dzania produk-
cj  w dzisiejszym zak adzie produkcyjnym 
staje si  konieczno ci  i zarazem niema ym 
wyzwaniem. 

Po ród dost pnych na rynku systemów zarz -
dzania produkcj  jest wiele aplikacji ró ni -
cych si  mo liwo ciami oraz przeznaczeniem, 
w tym np. oprogramowanie typu MES (ang. 
Manufacturing Execution System, System 
Realizacji Produkcji). Producenci oprogramo-
wania staraj  si  odpowiada  na wymagania 
swoich u ytkowników poprzez ci g e rozwija-
nie i implementacj  funkcjonalno ci wdro o-
nych rozwi za . Zdaniem Rockwell Automa-
tion jedn  z najwa niejszych z nich jest pe na 
integracja zarówno z istniej cym oprogra-
mowaniem biznesowym, jak i rodowiskiem 
produkcyjnym.

Integracja z oprogramowaniem biznesowym 
(ERP, CRM) pozwala na wiadome podej-
mowanie decyzji i raportowanie na pozio-
mie zarz dczym i finansowym oraz reago-
wanie na zmiany zachodz ce w otoczeniu 
przedsi biorstwa. Integracja ze rodowi-
skiem produkcyjnym z kolei pozwala na pozy-
skiwanie danych produkcyjnych w czasie rze-
czywistym, wprowadzanie korekt planów 
produkcyjnych, daleko id c  predykcj  czyn-
no ci serwisowych urz dze  na hali produk-
cyjnej oraz zarz dzanie jako ci  produktów. 
Ponadto z punktu widzenia u ytkownika oraz 
wdro enia rozwi za  umo liwiaj cych zarz -
dzanie produkcj  z u yciem oprogramowa-
nia klasy MES najwa niejsze s  poszczególne 
funkcje integracji ze rodowiskiem przedsi -
biorstwa w odniesieniu do specyfiki i organi-
zacji produkcji. 

Rockwell Automation, bazuj c na wielolet-
nim do wiadczeniu w rozwoju autorskie-
go oprogramowania klasy MES – Factory-
Talk Production Center, systemów automaty-
ki przemys owej oraz wspó pracy z szerokim 
gremium odbiorców ró nych bran , wspiera 

na ró nych etapach wdro enie technolo-
gii zarz dzania produkcj  oraz konwergen-
cj  (integracj ) sieci i oprogramowania war-
stwy zarz dczej (ERP, CRM) z sieci  i warstw  
aplikacji na produkcji i systemów DCS (ang. 
Distributed Control System, Rozproszony Sys-
tem Sterowania), batchowych (system zarz -
dzania parti , wsadem do produkcji) czy te  
sterowania dyskretnego procesami.

Konwergencja sieci IT w zakresie zarz d-
czym (biuro, administracja) z sieciami prze-
mys owymi OT ( rodowisko produkcji, sieci 
oparte na przemys owych protoko ach trans-
misji danych od urz dze  wykonawczych, 
czujników) w przypadku produktów i rozwi -
za  Rockwell Automation sprowadza si  do 
implementacji opracowanych, sprawdzonych 
i zatwierdzonych architektur sieciowych.

Obecno  standardu Ethernet w kompo-
nentach automatyki przemys owej pracuj -
cych w danym systemie wytwórczym umo -
liwia w prosty i efektywny sposób pozyski-
wa  informacje na potrzeby analizy poprzez 
system MES. Okazuje si  bowiem, e czynni-
kiem determinuj cym sukces przedsi wzi -
cia implementacji inteligentnych urz dze  
na miar  IIoT i Przemys u 4.0 jest mo liwo  
pozyskiwania i analizy informacji bezpo-
rednio z linii wytwórczych poprzez wydajn  

i bezpieczn  infrastruktur  sieciow , zarów-
no na potrzeby zarz dzania produkcj  – war-
stwa OT, jak i na poziomie zarz dczym i admi-
nistracji – warstwa sieci IT. 

Ale jak zrealizowa  te za o enia, by zapew-
ni  sukces przedsi wzi ciu? W celu spe nie-
nia wymaga  infrastruktury sieciowej i bez-
piecze stwa Rockwell Automation proponuje 
swoim partnerom biznesowym us ugi Con-
nected Services. 

Rozwi zania te bazuj  na ocenie wydajno-
ci transmisji danych i ich bezpiecze stwa 

w aktualnej konfiguracji infrastruktury sie-
ciowej i obejmuj  faz  projektu i dostoso-
wa  wg zalece  – norm przemys owych 
(np. IEC 62443) oraz sprawdzonych praktyk, 
wdro enie oraz ko cow  konfiguracj  sie-
ci przemys owej. Wsparcie i monitorowanie 

Roland Kulanek
Account Manager CSM
e-mail: rkulanek@ra.rockwell.com
tel. +48 508 004 768
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wydajno ci urz dze , w tym zdalny monito-
ring zasobów oraz predykcja w zakresie ano-
malii, cyberbezpiecze stwa sieci produkcyj-
nych, realizowana jest poprzez us ug  serwi-
sow  IaaS (ang. Infrastructure-as-a-Service, 
infrastruktura jako us uga).

W ramach otrzymanego wsparcia aplikacyj-
nego oraz produktowego przedsi biorstwa 
w sposób bezpieczny i efektywny s  w stanie
pozyskiwa  dane bezpo rednio z procesów
wytwórczych. Realizowane jest to przez bu-
dow  sieci ethernetowych w oparciu o ser-
wery wyposa one w wydajne jednostki cen-
tralne, pozwalaj ce przetwarza  bardzo du e
ilo ci operacji na potrzeby np. wirtualizacji
stanowisk operatorskich czy stacji in ynier-
skich. Ponadto Centra Przetwarzania Danych 
(Data Center) dostarczane przez Rockwell 
Automation budowane s  w oparciu o du e 
powierzchnie dyskowe do agregacji i przecho-
wywania danych, a zarz dzanie i zabezpiecze-
nie transferu danych w sieci odbywa si  z u y-
ciem switchy zarz dzalnych, definicji zaufane-
go obszaru DMZ oraz zapór sieciowych.

Analiza pozyskanych danych pomaga udosko-
nali  procesy i produkcj  przez lepsze wyko-
rzystanie zasobów, zwi kszenie wydajno-
ci przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka 

utraty produkcji i szybszym wprowadze-
niu produktów na rynek. Nale y zaznaczy , 
e cz ci  sk adow  IaaS jest wdro enie 

z uruchomieniem wydajnej i bezpiecznej 
infrastruktury sieciowej w oparciu o form  
finansowania ze rodków na dzia alno  ope-
racyjn  (OPEX). Taki scenariusz miesi cznych 
i sta ych p atno ci za ca o  przedsi wzi cia 
wraz z gwarantowanym wsparciem i admini-
stracj  sieci przemys owej efektywnie i zna-
cz co pozwala na realizacj  koncepcji The 
Connected Enterpise.

Nale y mie  pe n  wiadomo , e admini-
stracja systemami zarz dzania produkcj  od 
strony programowej oraz sprz towej w pe -
ni wpisuje si  w ramy cyberbezpiecze -
stwa oraz us ug Connected Services. W wie-
tle doniesie  z ostatnich lat oraz prognoz 
wiatowych liderów do spraw bezpiecze -

stwa systemów informatycznych (jak Kasper-
sky, Symantec) czy niezale nych podmiotów 
doradczych (jak Deloitte, PwC) zagadnienia 
zwi zane z bezpiecze stwem szeroko rozu-
mianych danych b d  znacz co rzutowa  na 
ka de przedsi biorstwo i zak ady produkcyj-
ne. Rockwell Automation, widz c, jak zna-
cz ca staje si  ochrona przed niepowo anym 
dost pem, próbami wy udzenia, atakami 
hakerskimi oraz przede wszystkim, jak istot-
ne jest zabezpieczenie produkcji i w asno ci 
intelektualnej, oferuje szereg indywidualnych 
rozwi za  skutecznie chroni cych interesy 
przedsi biorstwa poprzez monitoring i anali-
z  anomalii, zarz dzanie aktualizacjami opro-
gramowania ca ego systemu wytwórczego 

(firmware urz dze , update aplikacji) oraz 
szybkie wsparcie w analizie danych.

Wszystkie powy sze aspekty dotycz ce 
wydajnej i bezpiecznej infrastruktury siecio-
wej, serwisów i us ug Connected Services, 
w szczególno ci w kontek cie gromadzenia 
danych produkcyjnych oraz identyfikacji rze-
czywistych zagro e  zewn trznych (cyber-
bezpiecze stwo), zostan  omówione podczas 
spotkania Automation University Special, 
organizowanego przez Rockwell Automation 
w Jachrance w dniach 6–7 czerwca 2018 r.

Spotkania wraz z prezentacj  produktów 
i rozwi za  b d  mia y interaktywn  formu-

 ukierunkowan  na wymian  spostrze e , 
uznanych praktyk, zalece  wg wiedzy naszych 
ekspertów oraz Pa stwa komentarzy, uwag 
i potrzeb.

Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Pow zkowska 44C, 01-797 Warszawa

www.rockwellautomation.pl
rawarszawa@ra.rockwell.com

Przyk ad konwergencji sieci IT&OT, sprawdzona i zatwierdzona architektura sieciowa
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FABRYKA 4.0

P unktem wyjścia dla w pełni zdi-
gitalizowanego rozwoju produk-
tów i produkcji cyfrowej jest holi-

styczne spojrzenie na wszystkich uczestni-
ków tych procesów oraz zapewnienie im 
optymalnych warunków wymiany infor-
macji oraz danych. Dla przykładu, projek-
tanci muszą mieć możliwość komuniko-
wania się ze specjalistami spoza zespołu 

CAD, a dziedziny takie jak mechanika, 
elektryka, elektronika i oprogramowa-
nie powinny zostać zintegrowane i funk-
cjonować w oparciu o dostępne dla 
wszystkich zasoby danych. Również 
trudne do zintegrowania w warunkach 
produkcyjnych działy, takie jak psychofi-
zjologia, neurobiologia czy prawo i ekono-
mia, należy wziąć pod rozwagę przy wdra-
żaniu holistycznego modelu rozwoju pro-
duktu.

Odpowiedzią na te wyzwania może 
być wykorzystanie funkcjonującej od 
kilku lat w przemyśle koncepcji inży-
nierii systemów (Systems Engineering). 
Co ciekawe, historia jej zastosowania 
sięga czasu misji lądowania na Księżycu. 
Wymagania i wytyczne w odniesieniu do 
tego projektu były nie do końca sprecy-
zowane, a środowisko realizacji misji nie-
znane. Dlatego, by ograniczyć ryzyko, 
wymagana była dokładna specyfikacja 
koncepcji operacyjnych i zaplanowanie 
dla nich narzędzi technologicznych. Wła-
śnie w tym zakresie Systems Engineering 
oferuje rozwiązania – zarówno wówczas, 
jak i teraz.

O coraz większym znaczeniu inżynie-
rii systemów świadczyć może rosnąca 
oferta edukacyjna polskich uczelni tech-
nicznych w tej dziedzinie, które wzorem 
swoich zachodnich odpowiedników sta-
rają się wypełnić zgłaszaną przez przed-
siębiorstwa lukę na rynku pracy. Przedsię-
biorstwa upatrują w niej bowiem sposobu 
na osiągnięcie niższych kosztów produk-
cji, lepszej jakości i większego bezpie-
czeństwa planowania. Ponadto spodzie-
wają się, że oparte na modelach podejście 
do projektowania pozwoli im lepiej pora-
dzić sobie z rosnącymi złożonymi wyma-
ganiami klientów.

Skomplikowane systemy techniczne, 
takie jak autonomiczna jazda, instala-
cja elektryczna mechanizmu napędowego 
samochodów czy łączenie w sieci maszyn 
i urządzeń zwiększa złożoność procesów 
rozwoju produktu na niespotykaną dotąd 
skalę. Co więcej, w tym samym czasie 
zmieniają się ramy prawne. Kompleksowe 
wymagania dowodowe w odniesieniu do 

Dariusz Kudzia

Inżynieria systemów 
kluczem do tworzenia 
innowacyjnych produktów 
w świecie Przemysłu 4.0
Digitalizacja produktów oraz proces ich rozwoju są w ostatnim 
czasie nieodłącznym elementem dyskusji na temat przyszłości 
procesów wytwórczych, w których jak mantra powtarzane 
są zagadnienia Przemysłu 4.0, digital twin, Internetu Rzeczy 
i Smart Factory. Badanie IDC dotyczące prognoz rozwoju 
koncepcji IoT pokazuje, że w ujęciu globalnym liczba rzeczy 
połączonych w sieci internetowej wzrośnie do 2020 r.
z obecnych 12,1 mld do 30,3 mld.
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ciągłości procesów, a także możliwość 
śledzenia prac rozwojowych nad produk-
tem (traceability) są coraz częściej wyma-
gane przez klientów i regulatorów w kon-
tekście odpowiedzialności producenta za 
produkty.

Tylko holistyczne podejście do roz-
woju produktów zapewnia niezbędną 
transparentność dla wszystkich zaanga-
żowanych grup. System Engineering obej-
muje całe spektrum prac nad rozwojem 
produktu – od etapu określania wyma-
gań, przez wdrożenie technologii, produk-
cję, aż do etapu recyklingu w rozumie-
niu zasad PLM. Zadania są zróżnicowane 
i interdyscyplinarne – obejmują analizę 
systemu, określanie wymagań, opraco-
wywanie systemu, walidację i testowa-
nie. Natomiast celem jest opisanie licz-
nych funkcji różnych dyscyplin w ramach 
kompleksowego systemu funkcjonującego 
jako jeden model integrujący uczestników 
projektu. Aby zapewnić sprawny przebieg 
prac, konieczna jest pełna cyfryzacja, przy 
jednoczesnej standaryzacji generowanych 
danych. 

Rozwój systemu, który w wielu przed-
siębiorstwach jest nadal oparty na doku-
mentach zawierających tysiące specyfi-
kacji wymagań projektowych i produk-
cyjnych, może zostać znacząco ulepszony 
dzięki metodologii MBSE (Model-Based
System Engineering), która opisuje 

wszystkie wymagania i specyfikacje pro-
duktu końcowego, a także koordynuje 
jego cały cykl życia, w tym testy jakości 
i wymagania dotyczące późniejszego recy-
klingu.

Oparcie prac na modelu MBSE 
oznacza również, że istnieje tylko jedna 
cyfrowa reprezentacja projektu, z której 
korzystają wszyscy uczestnicy procesu, 
bez względu na lokalizację. W efekcie 
powstaje cyfrowe środowisko współpracy 
między interdyscyplinarnymi zespołami. 
Każda pojedyncza zmiana jest natych-
miast widoczna dla wszystkich pracowni-
ków mających dostęp do platformy 
roboczej.

Co ważne, zawsze dostępna jest tylko 
jedna, najbardziej aktualna wersja (Sin-
gle Source of Thruth) projektu – pomaga 
to uniknąć błędów oraz oszczędzić czas 
i pieniądze. Dodatkowo MBSE całkowicie 
odwzorowuje odpowiedni system, w tym 
podsystemy, a także pozwala na jego ewa-
luację. Deweloperzy otrzymują od klienta 
informację na temat niezbędnych pro-
cesów i narzędzi, a następnie opisują je 
w zrozumiały sposób za pomocą różnych 
modeli.

Należy pamiętać, że krytycznym czyn-
nikiem sukcesu jest spójność danych lub 
powtarzalność całych procesów. MBSE 
integruje istniejące modele systemu 
poprzez odpowiednie interfejsy. Służą 

do tego różne języki inżynierii systemów, 
takie jak SysML, a także specjalistyczne 
metody i narzędzia IT. Można je również 
łączyć inaczej, jednak wciąż brakuje ujed-
noliconych metod i standardowych inter-
fejsów. 

Wielkim wyzwaniem dla firm jest 
zatem połączenie ich koncepcji PLM lub 
MBSE w przyszłości. Rozwój systemu 
opartego na modelach wymaga nie tylko 
nowych narzędzi i standardów. Wymaga 
również innego sposobu myślenia zespo-
łów inżynierskich oraz współpracy przed-
stawicieli działów spoza obszaru pro-
jektowania czy produkcji, a także zmian 
organizacyjnych, proceduralnych i meto-
dologicznych w przedsiębiorstwach. 

Poszczególni pracownicy różnych 
działów muszą zostać odpowiednio wcze-
śnie zintegrowani w celu opracowania 
wspólnego podejścia połączonego z jedno-
litym opisem systemu i myśleniem syste-
mowym. Ważnym aspektem jest zaanga-
żowanie w dialog pracowników firmy, tak 
aby czuli się ważną częścią zmian i rozu-
mieli potrzebę ich wprowadzenia. Inży-
nieria systemów będzie bowiem nieroze-
rwalną częścią inteligentnych fabryk przy-
szłości. 

Dariusz KudziaDariusz Kudzia – Country Manager Poland 
w Dassault Systèmes.
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FIRMA PREZENTUJE

G eneracja C, bo tak równie  okre la-
my ten system, nie jest kontynu-
acj  adnej z dotychczas produko-

wanych przez SEW-EURODRIVE serii falowni-
ków, takich jak Movidrive B, Movitrac B czy 
Moviaxis. MOVI-C® to zaprojektowany od 
pocz tku i wykonany z najlepszych podzespo-
ów system z o ony z falowników, kontrole-

rów, osprz tu oraz oprogramowania i biblio-
tek z modu ami funkcyjnymi. 

Tworz c MOVI-C®, firma SEW-EURODRIVE 
nie tylko korzysta a z bogatego do wiadcze-
nia w dziedzinie techniki nap dowej, w któ-
rej jest liderem, ale przede wszystkim roz-
pozna a znaczenie automatyzacji w rozwoju 
wspó czesnego przemys u.

Wspó czesne linie produkcyjne s  wyposa-
ane w coraz wi ksz  liczb  urz dze  tech-

nologicznych i transportowych, a w ka dym 
z takich urz dze  zastosowanych jest od kilku 
do kilkunastu nap dów. Jak mo na zauwa-
y , linie produkcyjne czy transportowe nie 

s  ju  projektowane od podstaw, czyli wycho-
dz c od pojedynczych urz dze  czy aplika-
cji nap dowych, lecz z u yciem komplet-
nych modu ów funkcyjnych. Modu ami tymi 
mog  by  windy technologiczne, grupy prze-
no ników, roboty spawalnicze, wózki AGV, 
centra obróbcze itp. S  to zazwyczaj wcze-
niej zaprojektowane i gotowe rozwi zania, 

które si  co najwy ej modyfikuje lub wybiera 
warianty z bazy danych.

Sterowanie modu ami funkcyjnymi polega 
na zarz dzaniu ruchem zainstalowanych tam 
i wspó zale nych nap dów – oczywi cie przy 
zapewnieniu niezmiennie perfekcyjnego ste-
rowania pojedynczymi silnikami. Budowa linii 
produkcyjnych oparta na blokowych kom-
ponentach, a nie na pojedynczych urz dze-
niach, wymaga odpowiednio wy szych funk-
cjonalno ci oraz modu owo ci urz dze  ste-
rowniczych. Takie w asno ci ma MOVI-C® 
CONTROLLER, zaprojektowany do zarz dza-
nia prac  grup falowników.

Automatyzacja to kolejny po mechaniza-
cji etap przemys owego rozwoju, w któ-
rym ca o  lub cz  produkcji odbywa si  

z u yciem niemal wy cznie maszyn. Dzia-
aj  one zgodnie z programami sterowników 

nadrz dnych, elementy automatyki przemy-
s owej po czone s  systemami komunika-
cyjnymi, a pojedyncze czynno ci lub rozbu-
dowane sekwencje ruchów organów wyko-
nawczych s  powtarzalne szybko, cyklicznie 
i perfekcyjnie. Maszyny coraz cz ciej wypo-
sa a si  nawet w funkcje samokalibra-
cji, zatem funkcje cz owieka zredukowane 
zostaj  do wgrywania oprogramowania, kon-
troli jako ci wyrobu i prewencyjnego serwisu.

Wymogi przemys u jutra w dziedzinie auto-
matyzacji to przede wszystkim:

• modu owo  komponentów automatyki;
• zaawansowane oprogramowanie in ynierskie 

do obs ugi urz dze ;

• kompatybilno  urz dze  ze standardowymi 
systemami komunikacyjnymi; 

• dost p do bibliotek z gotowymi funkcjonal-
no ciami, które wystarczy parametryzowa ;

• zdalna diagnostyka poprzez Ethernet.

Falowniki MOVI-C® i kontrolery generacji C
w pe ni spe niaj  powy sze oczekiwania, 
umo liwiaj c realizacj  najbardziej wyrafino-
wanych funkcji samych nap dów, a jako kom-
pleksowy system pozwalaj  na automatyza-
cj  procesów równie  dzi ki oprogramowaniu.

System operacyjny generacji C oraz oprogra-
mowanie in ynierskie MOVISUITE® z blokami 
funkcyjnymi MOVIKIT® to bezdyskusyjnie roz-
wi zania z najwy szej pó ki. Dzi ki wysokiej 
funkcjonalno ci oprogramowania u ytkownik 

Na rynek wchodzi generacja C
MOVI-C® to nie tylko nowa generacja falowników SEW-EURODRIVE. To system automatyki nap dowej 
najnowszej generacji, przeznaczony do automatyzacji procesów.
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mo e intuicyjnie wybiera  warianty pracy, 
parametryzowa  bloki funkcyjne i tworzy  
zaawansowan  automatyzacj  procesów.

Generacj  C tworz :
1. MOVI-C® Modu owy system automatyki

MOVI-C® to stworzone od podstaw kom-
pletne rozwi zanie do automatyzacji proce-
sów technologicznych, które mo emy podzie-
li  na cztery podstawowe modu y: 

• oprogramowanie in ynierskie MOVISUITE®;
• technika sterowania MOVI-C® CONTROLLER;
• systemy przetwornic cz stotliwo ci osiowych 

i indywidualnych;
• technika nap dowa kompatybilna z MOVI-C®.

Zalet  skorzystania z systemu MOVI-C® 
SEW-EURODRIVE jest mo liwo  u ycia 
wszystkich komponentów od jednego kom-
petentnego dostawcy – pocz wszy od moto-
reduktorów, poprzez falowniki, na zaawanso-
wanym systemie sterowania sko czywszy. 

2. MOVISUITE® Oprogramowanie in ynierskie 
Jest to jedno wspólne narz dzie umo liwiaj -
ce parametryzacj  i uruchomienie wszystkich 
urz dze  wchodz cych w sk ad MOVI-C®.

Cechy: 
• szybkie uruchamianie urz dze  dzi ki unikal-

nej i zoptymalizowanej budowie interfejsu 
u ytkownika;

• proste pod czanie do wspieranych urz dze
poprzez ustandaryzowane interfejsy komuni-
kacyjne;

• oprogramowanie umo liwiaj ce stworzenie 
projektu dla MOVI-C® CONTROLLER, z u y-
ciem standardowych j zyków programowa-
nia, zgodnych z IEC 61131-3;

• szybka i prosta parametryzacja lub diagno-
styka modu ów funkcyjnych MOVIKIT®;

• zintegrowany katalog wszystkich powi za-
nych komponentów, takich jak: motoreduk-
tory, silniki, przek adnie, falowniki szafowe 
czy falowniki w wersjach decentralnych.

3. MOVI-C® CONTROLLER Technika sterowania 
Modu  MOVI-C® CONTROLLER to urz dze-
nie i platforma umo liwiaj ce szybkie i proste 
uruchomienie nawet najbardziej wymaga-
j cych funkcji maszyn. Bazuj c na gotowych 
bibliotekach wchodz cych w sk ad platformy 
MOVIRUN®, minimalizowana jest koniecz-
no  przygotowywania w asnego programu, 
co skraca czas potrzebny do realizacji za o-
e  projektowych uruchamianych urz dze  

i maszyn.

MOVI-C® CONTROLLER zosta  zaprojekto-
wany w czterech ró nych klasach wydajno ci:

• Power – sterowanie do 32 osi interpolowa-
nych oraz do 32 osi pomocniczych,

• Power Eco – sterowanie do 16 osi interpolo-
wanych oraz do 16 osi pomocniczych,

• Advanced – sterowanie do 8 osi interpolowa-
nych oraz do 8 osi pomocniczych,

• Standard – sterowanie do 2 osi interpolowa-
nych oraz do 6 osi pomocniczych.

Rozwi zanie to zapewnia elastyczno  i skalo-
walno  uk adów automatyzacji.

Zalety nowej gamy produktów:
• mo liwo  u ycia osi jedno- i dwufalowni-

kowych;
• zastosowanie do silników asynchronicznych, 

synchronicznych i elektrocylindrów, a nieba-
wem równie  do silników liniowych;

• optymalizacja wielko ci komponentów tech-
niki szafowej;

• sie  SBUSPLUS (EtherCAT) na standardzie ka -
dego falownika MOVIDRIVE®;

• wsparcie dla protoko u CiA402;
• STO w kategorii PL e w standardzie falownika;
• mo liwo  atwej diagnostyki osi poprzez sie  

SBus lub Ethernet; 
• Single Cable Technology – mo liwo  zastoso-

wania jednego kabla hybrydowego do przy-
czenia silnika (przewody si owe, zasilanie 

hamulca, czujnik temperatury TF i enkoder 
w jednym kablu hybrydowym);

• szeroka gama zintegrowanych funkcjonalno ci.

MOVI-C integruje wszystkie produkty tej grupy 
w jeden spójny system oparty na jednej 
logice i na jednym oprogramowaniu in ynier-
skim. Dotyczy to wersji falowników System 
(indywidualnych) i Modular (osiowych) oraz 
kontrolerów, a w niedalekiej przysz o ci tak e 
falowników z zakresu techniki decentralnej. 

Warto zauwa y , e wykorzystanie wy cz-
nie najnowszych komponentów przynios o 
m.in. znacz c  redukcj  gabarytów falowni-
ków generacji C, przek adaj c  si  na istotne 
zmniejszenie zapotrzebowania na przestrze  
w szafach sterowniczych.

Standaryzacja i gwarancja wieloletniego 
wsparcia dla oferowanych systemów to 
kolejne wymogi stawiane przez wiatowy 
przemys . Globalna automatyzacja wymu-
sza istnienie jedynie ograniczonej liczby 
standardów dla komponentów i rozwi -
za  technicznych, wymaga te  wieloletniej 
ich dost pno ci oraz mo liwo ci aktualizacji. 
W przeciwnym wypadku istota automatyza-
cji – czyli szybkie rozbudowywanie i integra-
cja nowych linii produkcyjnych dla podwy -
szenia produktywno ci – nie by aby mo liwa 

do osi gni cia. Jest to zrozumia e, poniewa  
realizacja szybkich przemian w przemy le 
wymaga unifikacji i stabilno ci zasobów.

Zasad  SEW-EURODRIVE jest dostarczanie 
u ytkownikom takich produktów i rozwi -
za , z których mo na korzysta  nawet przez 
dziesi ciolecia. Kieruj c si  t  zasad , pod-
zespo y elektroniczne w generacji C by y 
sprawdzane nie tylko pod wzgl dem jako ci, 
ale równie  wieloletniej dost pno ci u pro-
ducentów. Z kolei gwarancja wieloletniego 
wsparcia przez SEW-EURODRIVE dla wszyst-
kich oferowanych produktów i rozwi za  sta-
nowi uznany ju  przez klientów element tra-
dycji firmy. 

Bior c powy sze pod uwag , MOVI-C® spe -
nia wszystkie warunki, aby sta  si  standar-
dem SEW-EURODRIVE w obszarze automaty-
zacji – rozwi zaniem zaspokajaj cym oczeki-
wania u ytkowników przez kolejne dekady.

Stanis aw Nawracaj
Dyrektor sprzeda y, SEW-EURODRIVE Polska

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 ód
tel. +48 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl/movi-c
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FABRYKA 4.0

P rzedsiębiorstwa przemysłowe na 
całym świecie coraz śmielej się-
gają po technologię Przemysłowego 

Internetu Rzeczy (IIoT), opartą na anali-
zie Big Data, w celu poprawy efektywno-
ści produkcji, zwiększenia niezawodno-
ści procesów oraz usprawnienia łańcucha 
dostaw. Aby osiągnąć sukces, przedsię-
biorstwa te muszą zbudować odpowiednią 
strukturę organizacyjną, która umożliwi 
bezpieczną i zdyscyplinowaną współpracę 
pomiędzy oddziałami i zmieni procesy 
wewnętrzne tak, aby umożliwić łatwiej-
sze wykorzystanie informacji i bliższą 
współpracę zespołów, jak również pomoże 
wykorzystać wiedzę klientów dla uzupeł-
nienia informacji pozyskanych z Inter-
netu.

Aktywa, procesy, łączność
Niemal wszystkie firmy z branży przemy-
słowej liczą na korzyści płynące z wdroże-
nia technologii Przemysłowego Internetu 
Rzeczy. Z jednej strony zakłady z bar-
dzo rozległą infrastrukturą często dyspo-
nują wiedzą lokalną i nie mają zdolno-
ści do komunikacji zewnętrznej i agrega-
cji danych. Z drugiej strony zakorzenione 
procesy ograniczają działanie wielu przed-
siębiorstw i nie pozwalają na poprawę 
wydajności i efektywności.

Jakość i niezawodność wyposażenia 
jest krytycznym elementem wszystkich 
procesów przemysłowych.

W przypadku wielu awarii urządzeń 
nie ma możliwości analizy ich przyczyn 
z uwagi na brak stosownych informacji 
lub też personel techniczny jest w stanie 
dokonać jej dopiero wiele dni po zaistnia-
łej awarii.

Stosunkowo często instalacje nie mają 
stosownych narzędzi do porównania aktu-
alnych wydajności procesu z typowymi 
wskaźnikami biznesowymi. Wymagają one 
lepszych technologii zbierania i magazy-
nowania danych, odpowiedniej wizualiza-
cji danych umożliwiających szybką ocenę 
stanu procesu, a co za tym idzie – przewi-
dywanie i wykrywanie powstałych proble-
mów i możliwości.

Potencjał IIoT
Przedsiębiorstwa przemysłowe rozważają 
dziś, jakie następne kroki należy uczynić 
w celu efektywnego wykorzystania szero-
kiego spektrum danych na potrzeby jed-
nej instalacji lub całego kompleksu prze-
mysłowego. W końcu sukces w bizne-
sie polega na podejmowaniu właściwych 
decyzji we właściwym czasie na bazie 
właściwych informacji.

Coraz więcej przedsiębiorstw planuje 
użycie technologii Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy przez wykorzystanie ucze-
nia maszynowego, analizy Big Data i auto-
matyki przemysłowej w celu stworzenia 
„systemu systemów”, który byłby w sta-
nie efektywnie gromadzić, analizować 
i przesyłać dane. Firmy te liczą na uzy-
skanie większej efektywności pracy, zrów-
noważenie produkcji i poprawę jakości 
w całym łańcuchu dostaw.

Przemysłowy Internet Rzeczy jest 
następną znaczącą ewolucją w obszarze 
wydajności produkcji i prowadzenia pro-

Ben Blanchette

Jak rozpocząć wdrażanie 
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Firmy sektora przemysłowego szukają skutecznych sposobów 
zaimplementowania Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). 
W artykule podpowiadamy, jak zacząć korzystać z IIoT, 
włączając w to odpowiednie procesy, urządzenia, systemy, 
doświadczenie operacyjne, automatyzację i sterowanie.



cesów, przez zastosowanie już istniejących 
technologii, takich jak zaawansowane sys-
temy obliczeniowe, inteligentne czujniki, 
mobilne aplikacje, usługi w chmurze czy 
cyfryzacja przedsiębiorstw, które to tech-
nologie umożliwiają przekształcanie suro-
wych danych w użyteczną wiedzę.

Kluczowe elementy takiego rozwiąza-
nia to:

→ szeroka i bezpieczna współpraca,
→ analiza predykcyjna,
→ zarządzanie danymi i sterowanie online,
→ połączone inteligentne urządzenia 

i sprzęt.

Efektywna strategia IIoT opiera się na 
konsolidacji danych w chmurze zbiera-
nych z różnych systemów, zastosowaniu 
zaawansowanej analityki, wykorzystaniu 
wiedzy ekspertów, którzy zwykle znajdują 
się daleko od instalacji przemysłowej.

Analityka predykcyjna zastępuje dzia-
łania manualne (reaktywne) działaniami 
automatycznymi (proaktywnymi), zapo-
biegając niespodziewanym awariom oraz 

zwiększając wydajność i bezpieczeństwo. 
Umożliwia to bezawaryjną pracę instala-
cji nawet w odległych lokalizacjach, także 
w fabrykach kontraktorów i poddostaw-
ców, oraz globalny obrót towarami i pro-
duktami.

Efektywna struktura IIoT
Ze stworzeniem odpowiedniej struktury 
IIoT związanych jest kilka ważnych ele-
mentów. Główna wartość rozwiązania 
polega na scentralizowaniu danych i inte-
gracji stosownych aplikacji w celu upo-
rządkowania i przetwarzania informacji.

Zamiast instalować aplikacje w sys-
temie sterowania, mogą one praco-
wać w chmurze, całkowicie eliminując 
potrzebę ich obsługi technicznej w obiek-
cie i umożliwiając zasilanie danymi z róż-
nych lokalizacji. Typowe aplikacje zwięk-
szające swoje możliwości działaniem 
w chmurze to m.in. sterowanie zaawan-
sowane APC (Advanced Process Control), 
diagnostyka urządzeń CBM (Condition-

-Based Monitoring), historiany danych, 
aplikacje mobilne i planowanie.

Przedsiębiorstwa mogą gromadzić dane 
z różnych źródeł, korzystając z otwartych 
protokołów komunikacyjnych, takich jak 
OPC UA. Większość współczesnych urzą-
dzeń akceptuje ten protokół, więc integra-
cja w ramach IIoT może być realizowana 
w bezpieczny sposób.

Następnie dane mogą być transfe-
rowane z procesu do przedsiębiorstwa 
w celu ich szczegółowej analizy i zidenty-
fikowania najistotniejszych parametrów. 
Niezbędne jest przy tym wykorzysta-
nie lokalnej wiedzy eksperckiej do zrozu-
mienia analizowanych danych, zwiększe-
nia wiedzy ekspertów zewnętrznych oraz 
dostawców.

W celu umożliwienia obsługi dużej 
ilości danych skonsolidowanych, do bar-
dziej szczegółowej analizy konieczne jest 
stworzenie i zastosowanie narzędzi do 
zaawansowanej analityki w chmurze i ulo-
kowanie modeli analitycznych w urzą-
dzeniach na krawędzi sieci (edge devices). 

https://www.ifm.com/pl/pl/
https://www.ifm.com/pl/pl/


Na początku warto opracować pierwszy 
projekt, w wersji mikro, by zademonstro-
wać możliwości, jakie się pojawiają, gdy 
firma ma dostęp do określonych danych 
i informacji o stanie pracy maszyn. Takie 
mikroprojekty mogą okazać się pomocne, 
by uzmysłowić zarządowi firmy opłacal-
ność realizacji projektu wdrożenia IIoT na 
większą skalę.

Najlepszą strategią długoterminową 
jest uwzględnienie wdrożeń technolo-
gii IIoT np. w programach zarządzania 
zasobami, które obejmą wszystkie opera-
cje realizowane we wszystkich zakładach 
należących do firmy. Ponieważ jednak 
realizacja takich strategii może być zada-
niem trudnym i żmudnym, idealny pro-
gram wdrożenia powinien być podzielony 
na fazy lub wielopoziomowy. Celem jest 
uzyskanie rozwiązania do efektywnego, 
zdalnego zarządzania działaniem zaso-
bów przedsiębiorstwa (Asset Performance 
Management – APM). Takie rozwiązanie 
może integrować w jednym komplekso-
wym, otwartym (open-end) pakiecie opro-
gramowanie do m.in.: zbierania danych 

w przedsiębiorstwie, analizy predykcyj-
nej, kompleksowego zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Mana-
gement – EAM) oraz zarządzania przepły-
wem pracy. 

Najlepszym sposobem na rozpoczę-
cie działań związanych z wdrożeniem 
technologii IIoT jest wykorzystanie w jak 
największym stopniu istniejącej infra-
struktury. Wybierając przyszłe, doce-
lowe rozwiązanie APM przedsiębiorstwa, 
należy pamiętać o tym, że musi ono mieć 
otwartą architekturę, aby mogło harmo-
nijnie współpracować ze sprzętem istnie-
jącym w zakładzie, zarówno w warstwie 
funkcji i logiki sterowania, jak i protoko-
łów komunikacji i zbierania danych. 

Przyjęcie strategii wdrożenia IIoT reali-
zowanej poprzez implementację rozwiąza-
nia APM może w sposób natychmiastowy 
poprawić wyniki finansowe firmy. Uzy-
skanie błyskawicznego dostępu do kluczo-
wych informacji umożliwia bowiem lep-
sze przewidywanie problemów, zanim one 
wystąpią. Dzięki tej wiedzy możliwe jest 
bardziej efektywne wykonywanie harmo-

nogramów prac, optymalizacja planowa-
nia zasobów oraz wykorzystanie istnieją-
cych danych operacyjnych w celu maksy-
malizacji wydajności.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
w jaki sposób integrowana jest technolo-
gia informacyjna (IT) z operacyjną (OT) 
w celu wdrożenia rozwiązań biznesowych 
w pętli zamkniętej. Poprawa współpracy 
działów informatycznych z operacyjnymi 
firmy może radykalnie poprawić rezultaty 
w tym zakresie.

Wykorzystanie danych otrzymywanych 
w czasie rzeczywistym może przyczy-
nić się do lepszej współpracy personelu, 
a także na stałe poprawić efektywność 
i niezawodność procesów realizowa-
nych w firmie. To zaś może prowadzić 
do redukcji kosztów utrzymania ruchu, 
wydłużenia czasu eksploatacji zasobów 
i ostatecznie przynieść maksymalny zwrot 
z aktywów.

Kim CusteauKim Custeau jest dyrektorem działu 
zarządzania zasobami w firmie 
Schneider Electric. 

 Jak przyspieszyć osiągnięcie korzyści 
z wdrożenia rozwiązań IIoT 
Kim Custeau
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Niezbędne jest też skalowanie danych, tak 
aby otrzymać wyniki stosowne dla jed-
nego obiektu lub rozległej sieci produkcyj-
nej i wykorzystanie gamy systemów eks-
perckich do monitoringu i analizy.

Zastosowanie IIoT
Prawdziwe zalety Internetu Rzeczy dotyczą
bardziej ludzi zaangażowanych w proces 
niż związanych z nim urządzeń. Firmy, 
które w pierwszym etapie starają się 
poprawić komunikację między pracowni-
kami, a dopiero później tworzyć architek-
turę IIoT, osiągną przewagę nad innymi. 

Kluczem do sukcesu wdrożenia tech-
nologii IIoT jest chęć prowadzenia pro-
cesu w odmienny sposób, a mianowicie 
z zastosowaniem narzędzi wspierających 
nowe role ludzi, ich nową odpowiedzial-
ność i organizację pracy.

Jeżeli plan wdrożenia IIoT nie zawiera 
zmian we współpracy istniejących grup 
funkcjonalnych pracowników, to praw-
dopodobnie wdrożenie należy ponownie 
przemyśleć.

Samodzielne budowanie wiedzy eks-
perckiej niezbędnej dla potrzeb komplek-
sowej instalacji produkcyjnej staje się nie-
zwykle skomplikowane. Rozwinięte rynki 
tracą zasoby wiedzy wraz z odchodzącymi 
na emeryturę pracownikami. Najlepiej 
poradzą sobie te firmy, które w odpowied-
nim czasie odtworzą swoją bazę wiedzy 
i pomogą firmom zewnętrznym w budo-
wie odpowiednich kompetencji.

Główną rolą technologii IIoT w pod-
niesieniu efektywności produkcji jest 
wzmocnienie współpracy z eksper-
tami firm trzecich. Dzisiejsza technolo-
gia umożliwia bezpieczne korzystanie 
w chmurze z wiedzy o całym ekosyste-

mie partnerów, podczas gdy inni uczest-
nicy rynku, tacy jak licencjodawcy czy 
dostawcy wyposażenia OEM, są w stanie 
rozwiązać problemy związane z ich obsza-
rem działania. Takie podejście może rów-
nież obejmować wewnętrzne zasoby firmy 
rozlokowane na całym świecie.

Nie jest kwestią przypadku, że wiedza
dostawców OEM i właścicieli licencji mo-
że mieć wielki wpływ na niezawodność 
urządzeń i efektywne prowadzenie pro-
cesu. Przemysłowy Internet Rzeczy to bo-
wiem nie tylko monitoring urządzeń, ale 
możliwość skorzystania z wiedzy diagno-
stycznej ekspertów i osadzenia jej w kon-
tekście konkretnych aplikacji, tak by słu-
żyła przewidywaniu i zapobieganiu awarii.

Ben Blanchette Ben Blanchette jest dyrektorem strategii
i rozwoju biznesu w Honeywell Process 
Solution. 
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FIRMA PREZENTUJE

Rewolucja przemys owa
Za pocz tek industrializacji (Przemys  1.0) 
uznaje si  czas mechanizacji – wynalezienie 
i spopularyzowanie silnika parowego. Dome-
n  kolejnej – Przemys u 2.0 – by a natomiast 
elektryczno , która stopniowo wypar a sil-
niki parowe. Najwa niejszym aspektem tego 
czasu by o wdro enie linii produkcji. Przemys  
3.0 to z kolei era cyfryzacji i automatyki prze-
mys owej. Proces produkcyjny sta  si  jeszcze 
bardziej zautomatyzowany, lepiej zarz dza-
ny, a w efekcie – wydajniejszy. Zatem co nie-
sie za sob  Przemys  4.0? Oferuje nam tzw. 
Przemys owy Internet Rzeczy (ang. Indu-
strial Internet of Things – IIoT), którego ide  
jest umo liwienie globalnego dost pu do 
danych i maszyn, które s  w stanie autono-
micznie komunikowa  si  z innymi urz dze-
niami wchodz cymi w sk ad danego uk adu 
sterowania.

Fabryka 4.0
Nierozerwalnie zwi zane z ide  Przemys u 
4.0 s  tzw. inteligentne fabryki, które zorien-
towane kontekstowo pomagaj  ludziom 

i maszynom w wykonywaniu ich zada . Jest 
to mo liwe dzi ki dzia aj cym w tle syste-
mom cyberfizycznym, które realizuj  swoje 
zadania w oparciu o informacje pochodz ce 
ze wiata fizycznego i wirtualnego1. Systemy 
te maj  równie  zdolno  do komunikowa-
nia si  (za pomoc  IIoT) i interakcji z otocze-
niem. Przemys  4.0 usun  wi c istniej c  
dotychczas barier  mi dzy wiatem automa-
tyki a wiatem IT. W praktyce, by wykorzysta  
mo liwo ci oferowane przez IIoT, konieczne 
jest utworzenie obszaru (Ethernet), w którym 
urz dzenia mog  si  swobodnie komuniko-
wa , oraz zapewnienie im protoko u komuni-
kacyjnego mi dzy sterownikami PLC i syste-
mami informatycznymi (Enterprise Resource 
Planning – ERP).

Pierwszy krok
Przy rozpocz ciu procesu przekszta cania fir-
my w Fabryk  4.0 konieczne jest wybranie 
odpowiedniego dla naszych potrzeb narz -
dzia. Jedn  z mo liwo ci jest zastosowa-
nie protoko ów komunikacyjnych IO-Link 
dla czujników, które bazuj  na klasycznym 

po czeniu trójprzewodowym, a jego pierw-
sza wersja powsta a ju  10 lat temu. Stwo-
rzenie sieci mi dzy tymi trzema elementami 
jest mo liwe dzi ki technologii równoleg e-
go po czenia czujników z interfejsem IO-Link 
z funkcj  Linerecorder Agent ze sterowni-
kami PLC i oprogramowaniem kontrolnym 
Linerecorder Smartobserver (inaczej po -
czenie Y). Narz dzie to pozwala na wydajne 
podpi cie du ej liczby inteligentnych czujni-
ków tworz cych wspólny informatyczny orga-
nizm i umo liwia jego zdaln  kontrol . Line-
recorder Smartobserver wizualizuje i moni-
toruje stan urz dze  w fabrykach, umo liwia 
podgl d aktualnych warto ci pochodz cych 
z czujników, ustawianie progów alarmowych 
i przegl danie danych historycznych, a zebra-
ne warto ci przechowuje w bazie danych, 
z której rozsy a je do systemów zarz dza-
nia produkcj  ERP. Dost p do danych nie jest 
ograniczony tylko do obszaru fabryki, do ich 
odczytania wystarczy dost p do Internetu.

Wdro enie standardu IO-Link – podpi cie 
czujnika do systemu ifm Linerecorder Smart-
observe mo na okre li  jako plug and play. 
Podpi ty czujnik do modu u IO-Link jest roz-
poznawany i automatycznie wpinany do sys-
temu informatycznego. Dodatkowo warto ci 
procesowe przesy ane s  dok adnie w takiej 
formie, w jakiej zosta y zmierzone, np. gdy 
czujnik mierzy temperatur , to widzimy na 
ekranie warto  w stopniach Celsjusza. Samo 
pod czenie czujnika do systemu IT z wyko-
rzystaniem platformy Y i oprogramowania 
Linrecorder Smartobserver trwa dok adnie 
kilka sekund, nie nast puje równie  adna 
ingerencja w systemy sterowania. Wkrótce 
dost pna b dzie równie  chmura dla prze-
mys u, która u atwi implementacj  algoryt-
mów s u cych poprawie jako ci procesu 
produkcyjnego i zwi kszeniu jego wydajno ci.

Marek Maciejewski
Senior Sales Engineer Systems and IoT 
w ifm electronic

Fabryka 4.0: IIoT
Jak zrobi  pierwszy krok
Termin „Przemys  4.0” zosta  u yty po raz pierwszy ju  w 2011 roku 
na targach Hannover Messe. Wci  jednak pozostaje dla wielu osób 
poj ciem zagadkowym, które nie zosta o jednoznacznie wyja nione.

ifm electronic Sp. z o.o.
ul. W glowa 7
40-105 Katowice
tel.: +48 32 705 64 00
e-mail: info.pl@ifm.com

 1    D. Lucke, C. Constantinescu, E. Westkämper, „Smart Factory – A Step towards the Next Generation of Manufacturing”, Springer, London 2008, p. 115.
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Czy EtherCAT jest rozwiązaniem?
IP zgodne ze standardami dla technologii 
komunikacji o małej mocy
Wraz z wprowadzeniem systemów sieciowych do hal zakładowych środowisko automatyki przemysłowej 
doświadcza dynamicznej transformacji technologicznej. Jednak nawet przy maszynach pracujących 
w sieci potencjał łączności nie zostaje w pełni wykorzystany, ponieważ urządzenia nadal działają jako 
wyspy lub indywidualne moduły, bez wzajemnej interakcji ani wiedzy o innych komponentach linii 
technologicznej. Aby móc wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0, poszczególne maszyny muszą być zdolne 
do sterowania infrastrukturą w zakładzie lub przynajmniej wpływania na nią. 

Andrew Caples P rzyszłością automatyki przemysło-
wej jest środowisko produkcyjne, 
w którym urządzenia, maszyny 

i materiały są wyposażone w czujniki. 
Główni dostawcy automatyki przemysło-
wej obiecują możliwość współpracy urzą-
dzeń na poziomie zakładu, która swoim 
zasięgiem obejmuje także aplikacje dzia-
łające w chmurze oraz korporacyjne cen-
tra danych. W ten sposób zostaje zasy-
pana przepaść pomiędzy sieciami techno-
logii informacyjnej a sieciami technologii 
operacyjnej. 

Każdy czujnik, siłownik i maszyna 
staje się uczestnikiem łańcucha, a dostęp 
do danych w całym obszarze zakładu 
pomaga w zwiększeniu wydajności ope-
racyjnej. Do rozwoju istniejącej infra-
struktury wymagane jest jednak podejście 
oparte na standardach oraz możliwość 
obsługi różnych urządzeń przez istniejące 
platformy i systemy operacyjne. 

Innowacje 
Dla urządzeń o ograniczonych zasobach 
do transportowania danych i integra-
cji z chmurą stosowano protokoły wła-
sne, nieoparte na protokołach interneto-
wych (IP). Było to spowodowane dużymi 
obciążeniami oraz wymaganiami w zakre-
sie zasobów, powiązanymi z pakie-
tami IP. Protokoły własne wykorzysty-
wano dlatego, że dla węzłów sieciowych 
o małej mocy, takich jak czujniki i siłow-
niki, IP nie było uznawane za praktyczne 
ze względu na wymogi przepustowości 
i zużycie pamięci. 

Jednak wraz z wprowadzeniem IPv6 
dla bezprzewodowego Internetu systemów 
wbudowanych (6LoWPAN) krajobraz
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
uległ zmianie. Zgodnie z Wikipedią 6LoW-
PAN to nazwa zawiązanej grupy roboczej 
w obszarze Internetu grupy zadaniowej 

↘  IPv6 po 6LoWPAN pozwala urządzeniom 
o małej mocy i ograniczonych zdolnościach 
przetwarzania stać się częścią Przemysło-
wego Internetu Rzeczy.
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Przesyłając pakiety pomiędzy dwoma 
warstwami, 6LoWPAN obsługuje dużą 
liczbę węzłów w sieciach o małej mocy, 
wymagających wielu skoków na dużych 
obszarach. 

Zastosowanie dla istniejącej 
infrastruktury
Znaczący gracze na rynku automatyki 
przemysłowej doprowadzili do fragmen-
tacji rynku, promując różne technologie 
protokołów Fieldbus. Tymczasem komu-
nikacja sieciowa jest kluczową sprawą 
dla dalszego postępu w automatyzacji 
zakładów. Przyszłość leży w dostosowa-
niu opartych na standardach technolo-
gii Fieldbus, które usprawniają tradycyjną 
infrastrukturę sieciową.

Ethernet dla technologii automatyki 
sterowania (EtherCAT) to jeden z przykła-
dów rozwiązania typu Fieldbus, wykorzy-
stującego istniejącą standardową infra-
strukturę Ethernet. EtherCAT to rozwija-
jąca się technologia o globalnym zasięgu, 
która mogłaby prowadzić do wypracowa-
nia standardu Ethernet Fieldbus. 

EtherCAT bazuje na Ethernecie, ma 
funkcje czasu rzeczywistego oraz wbudo-
wane zabezpieczenia. Jest to jeden z naj-
bardziej wydajnych, dostępnych obecnie 
protokołów komunikacji przemysłowej na
bazie Ethernetu. EtherCAT pracuje na stan-
dardowym sprzęcie Ethernet, zapewniając
komunikację w czasie rzeczywistym w ob-
szarze aplikacji przemysłowych. Przetwa-
rzanie danych w momencie ich wprowa-
dzania to kluczowa cecha EtherCAT.

Wraz z generowaniem ruchu w sieci 
przez główny sterownik EtherCAT urzą-
dzenia podrzędne EtherCAT przetwa-
rzają każdą ramkę „w locie”, bez zatrzy-
mywania tych urządzeń. Zapisy i odczyty 
danych mogą być pobierane i wprowa-
dzane przez każde urządzenie podrzędne 
podczas przechodzenia ramki przez sieć 
bez generowania opóźnień. 

Ponieważ wymagany okres dla pętli 
kontrolnej może się zmieniać w zależności 
od wymaganej funkcji sterowania, Ether-
CAT oferuje elastyczność w tym zakresie. 
Na przykład dłuższe cykle dla aktualizacji 
wejść/wyjść lub bardzo krótkie cykle cza-
sowe dla synchronizacji ramion robotów 

ds. inżynierii internetowej (IETF). U pod-
staw koncepcji leży założenie, że IP może 
i powinien być stosowany nawet dla naj-
mniejszych urządzeń oraz że urządze-
nia o małej mocy i ograniczonych moż-
liwościach przetwarzania powinny móc 
uczestniczyć w Internecie Rzeczy. Tym 
samym użycie IP opartych na standardach 
dla technologii komunikacji o małej mocy 
staje się obecnie możliwe. 

6LoWPAN stanowi warstwę adapta-
cyjną między łączem IP a warstwą sieci, 
pozwalającą na transmisję pakietów IPv6 
przez złącza bezprzewodowe o małej mocy, 
takie jak IEEE 802.15.4. 6LoWPAN 
pozwala na kompresję nagłówka oraz 
fragmentację pakietu, co zmniejsza roz-
miar obciążenia, umożliwiając tym samym 
transmisję małej mocy pakietów IPv6. 

EtherCAT bazuje na Ethernecie, 
ma funkcje czasu rzeczywistego 
oraz wbudowane zabezpieczenia. 
To jeden z najbardziej wydajnych, 
dostępnych obecnie protokołów 
komunikacji przemysłowej.

Znaczący gracze na rynku 
automatyki przemysło-
wej doprowadzili do frag-
mentacji rynku, pro-
mując różne technolo-
gie protokołów Fieldbus. 
Tymczasem komunika-
cja sieciowa jest kluczową 
sprawą dla dalszego 
postępu w automatyzacji 
zakładów.
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mogą być przesyłane jednocześnie tym 
samym przewodem.

Ponieważ w warstwie fizycznej Ether-
CAT bazuje na Ethernecie, wykorzystuje 
standardowe okablowanie oraz infrastruk-
turę sieciową Kategorii 5. W celu umożli-
wienia transferu danych w oparciu o TCP/IP
w obszarze segmentu EtherCAT, dla pro-
tokołu EtherCAT można zastosować 
Ethernet. Do podłączenia urządzeń ether-
netowych do segmentu EtherCAT wyma-
gane są porty typu switch. Ramki ether-
netowe przesyłane są przez protokół Ether-
CAT, dzięki któremu sieć EtherCAT jest 
widoczna dla urządzeń ethernetowych.

Aby nie dopuścić do pogorszenia 
wydajności, porty typu switch zapewniają 
wprowadzanie pakietów TCP/IP do ruchu 
EtherCAT w sposób zachowujący niena-
ruszone właściwości czasu rzeczywistego 
sieci. Ponadto urządzenia EtherCAT mogą 
także obsługiwać protokoły internetowe 
(takie jak HTTP), a tym samym mogą 
działać jako standardowe węzły etherne-
towe poza segmentem EtherCAT. 

Znaczenie OPC UA 
Chociaż EtherCAT sam w sobie jest 
bezpieczny, to łączenie się z innymi sie-
ciami w obrębie przedsiębiorstwa wyko-
rzystującymi TCP/IP może prowadzić 
do problemów. Integracja z EtherCAT 
wymaga protokołów gwarantujących bez-
pieczeństwo niezbędne do zapobieżenia 
awariom urządzeń podłączonych do pro-
tokołu Fieldbus.

Ostatnio EtherCAT wraz z OPC Foun-
dation ogłosiły plany współpracy w zakre-
sie wspólnego wdrożenia standardu dla 
Przemysłu 4.0. Zunifikowana architek-
tura OPC (OPC UA) została zaprojekto-
wana z myślą o bezpieczeństwie całego 

systemu. OPC UA oferuje środki zapo-
biegawcze chroniące przed zagrożeniami 
z cyberprzestrzeni, takimi jak ataki typu 
blokowanie usług, zagrożenie funkcjo-
nowania sieci extranet lub komponen-
tów chmury oraz zainfekowanie złośli-
wym oprogramowaniem z intranetu lub 
Internetu. Wymogi bezpieczeństwa reali-
zowane są poprzez kontrolę dostępu, szy-
frowanie, podpisy cyfrowe oraz certyfi-
katy X.509. 

Ponieważ architektura OPC UA jest 
niezależna od platformy i skalowalna, 
integruje urządzenia w całym zakładzie. 
OPC UA można zastosować dla wbudowa-
nych urządzeń działających w systemach 
operacyjnych w czasie rzeczywistym oraz 
dla usług operujących na platformach 
Linux i Microsoft Windows. Dzięki połą-
czeniu OPC UA oraz EtherCAT protokoły 
oparte na standardach pozwalają na zin-
tegrowanie przestrzeni hal zakładowych 
z przedsiębiorstwem i systemami łańcu-
cha dostaw. 

Andrew Caples Andrew Caples jest menedżerem produktu 
w dziale systemów wbudowanych firmy 
Mentor. 

FABRYKA 4.0

↙  Wieloplatformowe 
podejście oferuje 
najbogatszy port-
fel zintegrowanych 
systemowo rozwią-
zań dla automatyki 
przemysłowej, od 
węzłów końcowych 
i przedsiębiorstwa 
do chmury.
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P rzemys  4.0 zaistnia  ju  w wiadomo-
ci polskich in ynierów i mened erów. 

Badania prowadzone w ród in ynierów 
(ASTOR, 2016–2017) pokazuj , e w stosun-
ku do roku 2016 potrafimy ju  bardzo precy-
zyjnie okre li , w której rewolucji znajduj  si  
nasze firmy. 

Oko o 80% polskich firm jednoznacznie wska-
zuje, e rozpoczyna lub przechodzi trzeci  
rewolucj . Wynika to m.in. z tego, e koszty 
dost pu do technologii (np. robotyzacji) zna-
cz co spad y, ale g ówn  motywacj  do ich 
wprowadzania jest presja na obni anie ceny 
i brak pracowników. Odczuwalny jest tak-
e spadek konkurencyjno ci firm, które opar-
y swoj  strategi  tylko na obszarze produkcji 

(rys. 2), dodatkowo opieraj c si  na sieciach 
dyskontowych jako g ównym kliencie.

Buduj ce jest to, e na rynku mo na spotka  
firmy, które rozwijaj  bardziej warto ciowe 
elementy a cucha warto ci, np. R&D (ang. 
Research and Development, Badania i Roz-
wój), tworzenie marek w asnych czy rozwija-
nie zdolno ci logistyczno-dystrybucyjnych.

Warto wspomnie , e te zmiany w a cuchu 
warto ci dzia aj  w skali globalnej. Oznacza 
to, e firma produkcyjna ulokowana w Szwe-
cji dzi ki automatyzacji i cyfryzacji jest dzi  
w stanie osi gn  podobny poziom kosztów 
produkcji jak jej polski odpowiednik. Dodat-
kow  presj  rynkow  jest powszechne ocze-
kiwanie klientów, e ich produkt b dzie 
spersonalizowany.

W tej sytuacji potrzebna jest strategiczna 
decyzja: w którym kierunku rozwija  fabryki?

Cztery archetypy* fabryk przysz o ci
Kluczowe pytanie, zadawane cz sto przez mened erów w ostatnim 
pó roczu, brzmi: co oznacza dla mnie nadej cie Przemys u 4.0? 
Je eli firma, któr  zarz dzasz, realizuje tylko produkcj  (czyli 
rodkowy etap a cucha warto ci), to po pierwsze – na pewno 

odczuwasz presj  na obni enie ceny jednostkowej produktu, po 
drugie – prawdopodobnie mar a, któr  wypracowujesz, jest ni sza 
od oczekiwa , po trzecie – patrz c na dynamicznie zmieniaj cy si  
rynek pracy i brak pracowników, w najbli szym czasie mo esz mie  
powa ne problemy z zapewnieniem zdolno ci produkcyjnych. Jakie 
s  zatem mo liwe scenariusze rozwoju fabryk?

Jaros aw Gracel

*  Archetyp – pierwotny wzorzec postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Termin wywodz cy si  z psychologii. Upraszczaj c, mo na powiedzie , 
e archetypy s  psychicznym odpowiednikiem instynktu – istniej  jako wspólne dla wszystkich ludzi schematy, które cz owiek automatycznie 

rozpoznaje i jest w stanie wype ni  w asn  tre ci , gdy znajduje si  w sytuacji yciowej przywo uj cej wzorzec archetypowy (np. gdy si  zakocha, 
zostaje rodzicem, szefem itp.). Termin zosta  zapo yczony przez marketing, gdzie jedna z metodologii pozycjonowania marki opiera si  na 
teorii archetypów – mówi, e marki mo na sklasyfikowa  zgodnie z jednym z o miu podstawowych wzorców. S owo „archetyp” oryginalnie 
wskazuje na co  odwiecznego, fundamentalnego dla funkcjonowania cz owieka. Zdecydowali my si  jednak odwo a  do tego terminu, poniewa  
chcieli my zwróci  uwag  na fakt, e w obecnych czasach cyfrowej zmiany wy aniaj  si  idee, w których mo na dopatrywa  si  „pierwotnych 
wzorców” – nowych matryc naszego przysz ego funkcjonowania w wa nych obszarach ycia.

Rys. 1. W której
rewolucji przemy-
s owej znajduja si
firmy (ASTOR, 
2016–2017)
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Rola klienta w yciu fabryki
Pierwszym i podstawowym czynnikiem 
determinuj cym przysz y obraz twoich fabryk 
b dzie charakterystyka twojego klienta i jego 
oczekiwa  wzgl dem produktów. Proces ana-
lizy potrzeb i oczekiwa  klientów warto prze-
prowadzi  z dwóch perspektyw: zewn trznej 
i wewn trznej.

Z perspektywy zewn trznej mo na wykorzy-
sta  do tego takie narz dzia, jak:

• Value Proposion Design (projektowanie pro-
pozycji warto ci) – ocena, jak  warto  
dostarczamy obecnie klientom, a tak e pro-
jektowanie nowej propozycji warto ci,

• Customer Experience Design – projektowa-
nie do wiadczenia klienta (zorientowane 
nie tylko na marketing, ale na ca y a cuch 
warto ci),

• Design Thinking – projektowanie produktów 
i procesów zorientowane na klienta.

Z perspektywy wewn trznej bardzo warto-
ciowe b dzie u ycie sprawdzonych metod, np.:

• Value Stream Mapping – wykorzystywane 
w metodologii Lean Management mapowa-
nie, w jakim stopniu nasze procesy dodaj  
warto  klientowi,

• Voice of Customer – narz dzie metody-
ki Six Sigma, pozwalaj ce na uwzgl dnienie 
potrzeb klienta w procesach usprawnie .

Nast pnie wa na b dzie ocena potencjal-
nego wolumenu produkcji (wielko  rynku) 
dla naszego portfolio, a tak e wybór strategii 
rynkowej (produkcja masowa, koncentracja, 
produkcja niszowa).

Taka wst pna analiza powinna pomóc 
w ustaleniu, na ile twoje produkty i procesy 
s  konkurencyjne, a tak e wst pnie okre li  

kierunek rozwoju. Kolejny krok to wybór 
odpowiedniego archetypu dla fabryki. 

Nowy archetyp fabryki
W opracowaniu „Industry 4.0 – how to navi-
gate digitization of the manufacturing sec-
tor” z roku 2015 McKinsey proponuje cieka-
w  koncepcj  trzech archetypów dla fabryk 
przysz o ci (Smart-Automated Plant, Custo-
mer-Centric Plant, e-Plant in-the-box), któ-
re s  zaklasyfikowane wed ug realizowane-
go wolumenu produkcji oraz ród a warto ci 
(koszty, personalizacja).

Dyskusje z mened erami firm produkcyj-
nych pokazuj  jednak, e takie podej cie nie 
wyczerpuje tematu. Po pierwsze nie mo na 
zgodzi  si  ze stwierdzeniem, e zorientowa-
na na klienta powinna by  tylko jedna grupa 
fabryk. Takie powinny by  wszystkie. Dodat-
kowo w zakresie niskiego wolumenu produk-
cji i wysokiego stopnia personalizacji funk-
cjonuje (i w moim przekonaniu b dzie funk-
cjonowa ) czwarta kategoria fabryk. Dlatego 
proponuj  przyj cie nowej klasyfikacji, w któ-
rej fundamentem ka dego archetypu b dzie 
orientacja na klienta.

Cztery nowe archetypy fabryk przysz o ci 
mog  wygl da  tak:

1.  Smart-automated and robotized factory – 
inteligentna, zautomatyzowana i zrobotyzo-
wana fabryka.
Fabryka realizuj ca bardzo wysokie wolu-
meny produkcji, która dzi ki pe nej auto-
matyzacji i robotyzacji procesów jest w sta-
nie wytwarza  produkty na niskim (ni -
szym ni  konkurencja) poziomie kosztów. 
Produkcja w niej jest zorganizowana w for-
mie dedykowanych zautomatyzowanych linii 

produkcyjnych ze wspólnymi modu ami kon-
fekcjonowania. Taki model mo e przyj  na 
przyk ad producent z bran y spo ywczej, któ-
ry swój biznes opiera na wspó pracy z siecia-
mi dyskontowymi.

2.  Digital mass-individualization factory – cyfro-
wa masowa indywidualizacja w fabryce.
Fabryka realizuj ca produkcj  w zakresie 
rednich lub wysokich wolumenów produk-

cji wysoce indywidualizowanych produktów 
(np. samochody, ubrania, meble, elementy 
konstrukcyjne, bramy). Zak ad pod wzgl dem 
procesowym i technologicznym jest przygo-
towany do realizacji bardzo krótkich serii, 
cz stych przezbroje  i wysokiej personaliza-
cji produktu. Cz sto jest on zorganizowany 
w formie uniwersalnych, modu owych gniazd 
produkcyjnych, gdzie produkt steruje prze-
p ywem sekwencji produkcji. To te  jest pro-
dukcja zrobotyzowana i zautomatyzowana, 
tylko z innym rodzajem organizacji produkcji, 
w formie np. gniazd.

3.  Mobile-modular plant – mobilna fabryka 
modu owa.
Fabryka „mobilna”, czyli taka, która mo e by
w sposób elastyczny budowana, uruchamiana,
pakowana i przenoszona, w zale no ci od 
trendów rynkowych, standardów bran owych 
lub dost pu do surowca. Przyk adem minifa-
bryki w takim archetypie jest system produk-
cji palet tekturowych, które zosta y wprowa-
dzone jako standard w grupie IKEA. Ten sys-
tem ze wzgl du na swoj  mobilno  mo e 
zosta  bardzo szybko zbudowany, zamonto-
wany i uruchomiony w dowolnym miejscu 
na hali produkcyjnej lub w jej bezpo redniej 
blisko ci, na czas realizacji zlecenia. Kolej-
nymi przyk adami s  minifabryki narz dzi 
i komponentów do realizacji du ych inwesty-
cji budowlanych czy bardziej zaawansowane 
rozwi zanie – modu owa mleczarnia Nestlé.

Rys. 2. Zmiany 
w a cuchu warto ci.
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4.  Hand-made with digital touch – produkcja 
r czna z wykorzystaniem cyfryzacji.
To zupe nie nowy archetyp dotycz cy niszowe-
go segmentu rynku, który jednak odpowiada
za produkcj  wyrobów o najwy szej warto ci
jednostkowej (tak e segmentu produktów 
luksusowych). W takich fabrykach proces 
opiera si  na r cznej pracy najwy szej klasy
specjalistów (cz sto rzemie lników), którzy
z wykorzystaniem nowoczesnych narz dzi do
obróbki materia ów wytwarzaj  produkty na
indywidualne zamówienie. W tego typu fa-
brykach nowoczesne technologie s  wykorzy-
stywane w sytuacjach, w których zwi kszaj  
bezpiecze stwo pracy, chroni  zdrowie (np. 
zrobotyzowane malowanie), a tak e poma-
gaj  w podnoszeniu do wiadczenia klienta, 
czy te  organizacji procesu produkcji (cyfro-
wy obieg informacji). Zgodnie z takim arche-
typem dzia aj  producenci samochodów (np. 
Bentley, Ferrari), producenci w bran y zbroje-
niowej oraz sektorze kosmicznym.

Powy ej opisane zosta y cechy ró nicuj ce 
archetypy. Istnieje natomiast szereg zagad-
nie  wspólnych (tzw. pryncypiów), które 
dotycz  ka dego z nich. Nale  do nich:

• rozwój kompetencji mened erów, in ynierów 
i pracowników liniowych,

• dbanie o doskona o  operacyjn  – kontynu-
acja programów ci g ego doskonalenia,

• rozwój infrastruktury cyfrowej i cyfrowy prze-
p yw informacji – tzw. paperless factory,

• polityka i narz dzia w obszarze 
cyberbezpiecze stwa.

Co fabryka to wyzwanie
Nie ma jednej recepty na rozwi zanie opi-
sanych wy ej zagadnie . Grono mened e-
rów i kluczowych in ynierów w ka dej fabry-
ce powinno indywidualnie zastanowi  si  nad 
wizj  swojej przysz o ci. Najistotniejsze punk-
ty, które warto przemy le  – po analizie stra-
tegii rynkowej, w tym a cucha warto ci, oraz 
portfolio produktów – to:

1.  Jak rozbudowywa  i modernizowa  istniej ce 
fabryki?

2.  Jak projektowa  i budowa  nowe fabryki?
3.  Jak rozwija  procesy i technologie 

produkcyjne?
4.  Jak wykorzysta  technologie cyfrowe do 

zwi kszenia czasu pracy umys owej kosztem 
czasu pracy fizycznej?

5.  Jak zmienia  nastawienie i rozwija  kom-
petencje kadry na ka dym poziomie 
odpowiedzialno ci?

6.  Jak rozwija  in ynierów?

Na koniec zostawiam dwa kluczowe pytania:
który archetyp fabryki najbardziej pasuje do 
twojej strategii rynkowej? Jak wdro ysz go 
w ycie?

Jarosław Gracel
Członek zarządu,

dyrektor ds. przemysłu 4.0, ASTOR
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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/cyberbezpieczenstwo
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FABRYKA 4.0

U życie chłodzenia wyparnego 
redukuje koszty dzięki temu, że 
kompresor nie musi pracować 

pod pełnym obciążeniem tak często, jak 
w przypadku rozwiązań standardowych.

Dane kompresora głównego są monito-
rowane i przesyłane przez Internet do sta-
cji roboczej, gdzie są analizowane przez 
oprogramowanie analityczne. Wynikiem 
zastosowania technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT) jest monitorowa-
nie i pomiar wydajności systemu chłodni-
czego przez Internet. 

Jeżeli w modelu dodatkowo wyko-
rzysta się dane historyczne z istniejącej 

instalacji, można uzyskać znaczące rezul-
taty. Niestety, takie dane są często nie-
zbyt szczegółowe do opracowania rozwią-
zania wzorcowego, ale już użycie danych 
z podobnych instalacji umożliwia prze-
widywanie zachowań badanego obiektu. 
Możliwe jest również oszacowanie kosz-
tów eksploatacji systemu klimatyzacji 
wyposażonego w chłodzenie wyparne lub 
bez niego.

Działanie systemu
Przypomnijmy zasadę działania standar-
dowego systemu klimatyzacji. System 
ten przetłacza powietrze z pomieszcze-
nia przez parownik pochłaniający ciepło 
napływające z powietrzem. Tempera-

Chris Curry

Przemysłowy Internet Rzeczy 
optymalizuje chłodzenie wyparne
Chłodzenie wyparne (ewaporacyjne) redukuje koszty eksploatacji 
kompresorów używanych w systemach klimatyzacji, obsługujących 
obiekty komercyjne i przemysłowe. Zastosowanie chłodzenia 
wyparnego do powietrza chłodzącego skraplacz zwiększa wydajność 
systemów HVAC, obniżając jednocześnie zużycie energii elektrycznej.

↙  System chłodze-
nia wyparnego 
zainstalowany na 
zewnątrz klimaty-
zatora; powietrze 
chłodzące opływa 
skraplacz, poprawia-
jąc wymianę ciepła 
i tym samym spraw-
ność systemu. 
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tura gazu chłodniczego rośnie do poziomu 
wyższego niż temperatura otoczenia, 
a gaz jest przetłaczany do zewnętrznego 
skraplacza. Wentylator tłoczy powietrze 
zewnętrzne na skraplacz, chłodząc go, 
a gaz cyrkulujący w skraplaczu oddaje 
przenoszone ciepło i skrapla się w ciecz. 
Schłodzona ciecz jest następnie tłoczona 
i rozprężana w parowniku, po czym cały 
cykl się powtarza. 

Jeżeli temperatura zewnętrzna wzro-
śnie, sprężarka musi pracować bardziej 
intensywnie w celu zapewnienia dosta-
tecznej różnicy temperatur na skraplaczu. 
I odwrotnie – gdy temperatura otoczenia 
spada, poprawia się odprowadzanie cie-
pła w skraplaczu.

System chłodzenia wyparnego działa 
podobnie jak standardowy układ klima-
tyzacji w chłodny dzień. Przy niższej tem-
peraturze na zewnątrz sprężarka nie musi 
pracować zbyt intensywnie, aby osiągnąć 
założony efekt schładzania. Aby obliczyć 
oszczędności, konieczne jest zainstalowa-
nie czujników na wejściu skraplacza, czuj-
ników temperatury otoczenia, licznika 
godzin pracy sprężarki, miernika wielko-
ści przepływającego prądu oraz czujni-
ków innych parametrów. Zamiana genero-
wanych przez nie danych w wartościowe 
informacje wymaga technologii Przemy-
słowego Internetu Rzeczy, dzięki któ-
rej inżynierowie wyposażeni w stosowne 
narzędzia diagnostyczne stworzą wła-
ściwy algorytm wspierany przez informa-
cje historyczne. 

Odpowiednie oprogramowanie umożli-
wia projektantom i ekspertom współpracę 
w wykorzystywaniu otrzymanych danych. 
Skorygowanie niektórych z nich może być 
niezbędne, gdy przykładowo o określonej 
porze dnia temperatura zewnętrzna jest 
zakłócana przez promienie słońca pada-
jące bezpośrednio na czujnik temperatury.
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Budowa modelu
Model procesu zawiera wszystkie nie-
zbędne parametry i jest zbudowany na 
bazie aktualnego doświadczenia. Czuj-
niki przesyłają aktualne dane do mode-
lowego algorytmu, określające bieżący 
stan obiektu. Porównanie kosztów pracy 
systemu z chłodzeniem wyparnym i bez 
niego jest główną korzyścią i zarazem naj-
ważniejszym narzędziem dla użytkownika.

Model zużycia energii elektrycznej 
stworzony przez firmę Evaporcool przy 
użyciu narzędzi dostarczonych przez firmę 
Seeq okazał się dokładny na poziomie 
wartości regresji R = 0,98 (im wartość 
regresji jest bliższa 1, tym model lepiej 
opisuje proces rzeczywisty).

Po uruchomieniu systemu użytkow-
nicy mogą śledzić zużycie energii zdal-
nie (przez Internet) i w czasie rzeczywi-
stym. Infografika pokazuje aktualny stan 
w porównaniu ze stanem instalacji pracu-
jącej bez zastosowania chłodzenia wypar-
nego. Analiza wykresów umożliwia iden-
tyfikację potencjalnych obszarów dalszych 
oszczędności, a stosowna aplikacja wyli-
cza oszczędności w różnych przedziałach 
czasowych.

Zebrane dane mają również dodat-
kową wartość. Niektóre z nich są wyko-
rzystywane w diagnostyce urządzeń. Przy-
kładowo, jeżeli prąd silnika kompresora 
ma stałą tendencję wzrostową bez żad-
nych przyczyn procesowych, możliwe 
jest, że następuje zacieranie się łożysk. Po 
określeniu parametrów krytycznych pod-
legających pomiarom ustala się następnie 
dolny i górny limit ich zmienności oraz 
przyporządkowane im alarmy. Kierow-
nictwo obiektu może monitorować pro-
ces zdalnie, używając komunikacji IIoT, 
a obiekty rozproszone geograficznie mogą 
być monitorowane z jednej centralnej ste-
rowni.

Mechanizm IIoT
W przypadku obiektów rozproszonych 
każdy budynek ma regulator nadrzędny 
zarządzający komunikacją z usługami 
w chmurze, korzystając z mobilnej Wir-

tualnej Sieci Prywatnej VPN. Takie połą-
czenie wykorzystujące sieci lokalne jest 
wspólne dla wszystkich obiektów, gdzie 
każdy zespół klimatyzatora HVAC pełni 
w sieci rolę klienta.

Każdy klient przesyła zapisane dane 
do kontrolera głównego, który konsoliduje 
dane i przesyła je do serwera w chmu-
rze. Tam dane są magazynowane, analizo-
wane i udostępniane przez portal Evapor-
cool. Ta sama infrastruktura umożliwia 
dostęp do danych czasu rzeczywistego 
w celu testowania i diagnostyki online 
oraz zmian parametrów procesowych.

Kierownicy obiektów mogą wykorzy-
stywać portal do monitorowania wydaj-
ności urządzeń i kosztów energii. Zastoso-
wanie protokołu komunikacyjnego BAC-
net (Building Automation and Control 
Networks) pomaga integrować informa-
cje procesowe z poszczególnych systemów 
HVAC w lokalnych systemach zarządza-
nia budynkiem. Stosowny interfejs może 
udostępnić informacje dla kadry zarząd-
czej z możliwością ich dystrybucji w dół, 
na niższe poziomy zarządzania. Prosta 
modyfikacja pozwala dostosować inter-
fejs do wizualizacji wymaganych informa-
cji (np. kierownik działu energetycznego 
potrzebuje innych informacji niż kierow-
nik utrzymania ruchu).

Dane generowane z odpowiednią roz-
dzielczością przez czujniki są gromadzone 
przez punkty centralnego monitorowa-
nia w celu ich weryfikacji i tworzenia 
trendów. Narzędzia analityczne identyfi-
kują trendy i stopniowe zmiany występu-
jące w pracujących systemach i obiektach 

z dużą efektywnością. Na przykład wyod-
rębnienie danych w okresach szczegól-
nych warunków pogodowych lub ocena 
efektów zmian strategii ustawień termo-
statów pozwala na dokładną i obiektywną 
ocenę procesu.

Rozszerzenie modelu
Dysponując dokładnym modelem pro-
cesu, możliwe jest zastosowanie go także 
wówczas, gdy dane historyczne nie są 
dostępne. Przykładowo, gdy kierownik 
obiektu wykorzystuje technologię chłodze-
nia wyparnego w jednej lokalizacji, przez 
modyfikację kilku parametrów można 
przeanalizować, jak system będzie praco-
wał w innej lokalizacji. Dane historyczne 
temperatury i stanu pogody dla jednej 
lokalizacji mogą być dodane do modelu 
i połączone z danymi o wydajności pro-
cesu, co pozwala z dużą dokładnością 
oszacować przyszłe oszczędności. 

Bez możliwości pozyskiwania danych 
do analizy użytkownicy w celu przepro-
wadzenia stosownych analiz musieliby 
odwołać się do skomplikowanych i cza-
sochłonnych arkuszy kalkulacyjnych. 
Łącząc komunikację internetową z algo-
rytmami matematycznymi i aplikacjami 
IIoT, można osiągnąć znaczące korzyści 
przy umiarkowanych kosztach.

Chris Curry Chris Curry jest prezesem firmy Evapor-
cool. Ma tytuł inżyniera Amerykańskiej 
Akademii Wojskowej w West Point oraz 
ukończone studia MBA na Uniwersytecie 
Michigan Ross School of Business. 
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↘  Zastosowanie narzędzi analitycznych umoż-
liwia obserwację procesu i wyliczenie jego 
wydajności przy zastosowaniu chłodzenia 
wyparnego i bez niego w każdym momencie 
cyklu technologicznego.

Mimo wzrostu
temperatur

 moc sprężarki
pozostaje stała

Rozpylenie
wody



FIRMA PREZENTUJE

Za o enia projektowe 
Logoplaste to mi dzynarodowa grupa produ-
kuj ca sztywne opakowania z tworzyw sztucz-
nych dla sektorów: ywno ci i napojów, higie-
ny osobistej, gospodarstw domowych oraz 
olejów i smarów. Maj c na uwadze zachowa-
nie p ynno ci produkcji oraz wysok  jako  
wytwarzanych produktów, firma Logoplaste 
oczekiwa a zaprojektowania systemu zapew-
niaj cego utrzymanie ci le okre lonych pa-
rametrów powietrza oraz jego wilgotno ci. 
Temperatura wewn trzna w budynku w okre-
sie letnim mia a by  utrzymana w zakresie
18°C–25°C przy maksymalnej wilgotno ci
wzgl dnej na poziomie 70%. Projektanci insta-
lacji HVAC automatycznie zaproponowali sys-
tem konwencjonalnej klimatyzacji, który mia
zagwarantowa  sta e warunki wewn trz bu-
dynku, jednak kierownictwo zak adu wia-
domie odrzuci o takie rozwi zanie i wybra o 
innowacyjny system CoolStream.

Efekt ch odzenia w systemach CoolStream 
uzale niony jest w g ównej mierze od tempe-
ratury i wilgotno ci powietrza zewn trznego. 
Znaj c realia polskiego klimatu, Logoplaste 
zdawa o sobie spraw , o ile stopni CoolStream
jest w stanie zredukowa  temperatur  w po-
mieszczeniu. Gwarantowana redukcja tempe-
ratur o 8°C wzgl dem powietrza nawiewane-
go, okre lona dla strefy klimatycznej Polski
jako obszaru II, w którym po o ony jest zak ad,
spe nia a kryteria Logoplaste.

Na podj cie decyzji o zastosowaniu wentyla-
cji z ch odzeniem adiabatycznym wp yw mia  
w g ównej mierze niski koszt eksploatacyj-
ny oraz ekologiczny czynnik ch odniczy syste-
mu CoolStream (woda wodoci gowa), gdy  
odpowiedzialno  za rodowisko wpisana 
jest w strategi  „Environmental Resposibility 
All Natural” firmy Logoplaste.

Technologia CoolStream zu ywa jedynie 
1 kW energii elektrycznej zasilaj cej ener-
gooszcz dny wentylator (spe niaj cy wyma-
gania ekoprojektu ErP) oraz 50 litrów wody, 
któr  mo na wtórnie wykorzysta  do pod-
lewania zieleni. Przy takim zu yciu jednost-
ka gwarantuje 30 kW ch odu, przy czym ch o-
dzenie opiera si  na zjawisku odparowania 
wody i zachodzi bez wymiany energii.

Proces projektowy
Prace projektowe rozpocz y si  od wizji 
lokalnej, gdy  w ramach projektu nale-
a o zaadaptowa  istniej cy budynek do 

potrzeb nowej linii technologicznej, cz c 
dwa budynki o ró nych wysoko ciach w jed-
n  ca o .

Po okre leniu nominalnych mocy urz dze  
generuj cych zyski ciep a oraz nowego lay-
outu budynku, uwzgl dniaj cego towarzy-
sz c  infrastruktur  uzupe niaj cych si  
instalacji, in ynierowie firmy Colt przygo-
towali wst pn  koncepcj  systemu. Okaza-
o si  jednak, e z powodu zmieniaj cych si  

poziomów linii produkcyjnych na ca ej d u-
go ci budynku oraz niewielkiej jego wysoko-
ci wyst puje deficyt miejsca na prowadzenie 

Idealne rodowisko pracy przy 
niskich kosztach eksploatacyjnych 
LOGOPLASTE CASE STUDY
Fabryka 4.0 to idealne warunki pracy nie tylko dla wysokowarto ciowego parku maszyn i robotów, 
ale tak e dla ludzi, którzy w kooperacji z kobotami realizuj  procesy produkcyjne. Zapewnienie takich 
idealnych warunków, gwarantuj cych najwy sz  wydajno  maszyn i dok adno  procesów, a co za tym 
idzie, wysok  jako  wytwarzanych produktów, niejednokrotnie wymaga wyposa enia pomieszcze  
w systemy klimatyzacyjne. Jednak ich zastosowanie nie idzie w parze ze wiadomym zarz dzaniem 
energi . Alternatyw  dla poszukuj cych energooszcz dnych i innowacyjnych technologii jest system 
wentylacji z funkcj  ch odzenia adiabatycznego CoolStream. Z tego w a nie rozwi zania w swoim 
zak adzie skorzysta a firma Logoplaste.

Fot. 1. Pionowa instalacja z nawiewnikiem 
wyporowym.

mgr in . Magdalena Gawro ska-Dudek
Project Manager Power Plants & Heavy 
Industries w Colt International Sp. z o.o.
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instalacji dystrybuuj cej sch odzone powie-
trze. Dodatkowo oprócz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotno ci powietrza prioryte-
tem okaza o si  zapewnienie nadci nienia 
w budynku. Mia o to zagwarantowa  stabilny 
i p ynny transport gotowego produktu. Kolej-
ne wyzwanie stanowi  dach o niskiej no no-
ci, co znacznie ogranicza o mo liwo ci pro-

jektowe. Urz dze  na dachu nie mog o by  
zbyt du o i nie mog y one du o wa y . 

Na bazie oblicze  projektantów Colt i usta-
le  z inwestorem bezpo rednio na budowie 
powsta a kolejna koncepcja, a nast pnie pro-
jekt systemu, który zosta  docelowo zainsta-
lowany w budynku.

Zastosowane rozwi zania
Finalnie zamontowane zosta y cztery jed-
nostki ch odz ce CoolStream S o wydajno ci 
16 tys. m³/h ka da, równomiernie rozmiesz-
czone na po aci dachowej. Zapewniaj  one 
dostaw  powietrza o odpowiednich parame-
trach do hali o cznej powierzchni 708 m2 
i kubaturze 4140 m3.

Przez ca y rok dystrybucja powietrza odby-
wa si  za pomoc  lekkiego, aluminiowe-
go systemu kana ów Coltair, który zamonto-
wano w uk adzie poziomym z nawiewnika-
mi czterostronnymi (fot. 2) oraz pionowym, 
z nawiewnikami wyporowymi (fot. 1). Roz-
wi za o to problem deficytu przestrzeni mon-
ta owej w parku maszynowym.

W okresie jesienno-zimowym, z uwagi na 
wod  b d c  w obiegu zewn trznym, jed-
nostka CoolStream nie pracuje w trybie ch o-
dzenia. W sezonie grzewczym zasysa z prze-
strzeni poddachowej pomieszczenia ogrza-
ne przez proces technologiczny powietrze, 

miesza je w komorze ze wie ym powie-
trzem, a nast pnie transportuje w ni sze par-
tie budynku. Dzi ki temu zminimalizowane 
zosta y koszty ogrzewania zak adu. 

Kompensacja powietrza w budynku pomi -
dzy obiema jego cz ciami zosta a zrealizo-
wana grawitacyjnie, przy u yciu aluzjowych 
klap wentylacyjnych FCO i WCO. Jest to roz-
wi zanie energooszcz dne, gdy  zasilanie 
potrzebne jest jedynie w momencie otwie-
rania lub zamykania urz dze . Klapy wyko-
nano z aluminium (w 100% odpornego na 
korozj ), dzi ki czemu nie stanowi  nadmier-
nego obci enia dla konstrukcji dachu budyn-
ku (fot. 3). Klapy wyposa ono w siatki prze-
ciw insektom i demontowan  aluzj  górn , 
umo liwiaj c  dost p serwisowy z zewn trz 
budynku.

Zarz dzanie systemem
Sterowniki jednostek ch odz cych, klap wen-
tylacyjnych, czujników temperatury i wilgot-
no ci powietrza oraz sensory deszczu s  zin-
tegrowane przez oprogramowanie Cortiva, 
za pomoc  którego odbywa si  sterowanie 

ca ym systemem. Prosta w obs udze aplika-
cja umo liwia sta y monitoring, zarz dzanie 
i kontrol  nad kosztami eksploatacji oraz kon-
takt z serwisem.

Korzy ci z zastosowania systemu
System wentylacji z funkcj  ch odzenia adia-
batycznego CoolStream, zaimplementowa-
ny w hali produkcyjnej Logoplaste, przez ca y 
rok dostarcza wie e powietrze, a w okresie 
letnim sch adza je, zapewniaj c ci g  pro-
dukcj  i wysok  jako  produktu ko cowe-
go. Ponadto, co jest bardzo istotne dla inwe-
stora, dzi ki wykorzystaniu wody jako czynni-
ka ch odz cego jest przyjazny dla rodowiska 
naturalnego. I co najwa niejsze – koszty eks-
ploatacyjne s  siedmiokrotnie ni sze ni  kosz-
ty tradycyjnej klimatyzacji.

Dla kierowników produkcji i utrzymania 
ruchu, borykaj cych si  z nadwy k  ciep a 
w okresie letnim i szukaj cych efektywnych, 
oszcz dnych, a przy okazji ekologicznych spo-
sobów ch odzenia, rozwi zaniem mo e by  
system wentylacji z ch odzeniem adiabatycz-
nym. System CoolStream jest na tyle ela-
styczny, e mo e by  zastosowany w ci le 
zdefiniowanych strefach w budynku, rozwi -
zuj c istniej ce problemy przy niewielkich 
nak adach inwestycyjnych.

Colt International Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. +48 22 350 50 16
info@pl.coltgroup.com
www.coltinfo.pl
www.coolstream.pl

Fot. 2. Pozioma instalacja z nawiewnikiem czterostronnym.

Fot. 3. Klapa alu-
zjowa WCO do per-
manentnej wenty-
lacji o lekkiej kon-
strukcji – mo liwo  
bezpiecznej wenty-
lacji budynku pod-
czas opadów atmos-
ferycznych i silnych 
wiatrów bocznych.
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C zujniki i urządzenia pomiarowe 
stanowią kluczowy element ukła-
dów automatyki przemysłowej. 

Dzięki coraz powszechniejszym na całym 
świecie ideom czwartej rewolucji prze-
mysłowej [1] automatyzacja opanowuje 
nawet mniejsze zakłady produkcyjne. 
Automatyka, robotyka, sensoryka – to 
dziedziny nauki, o których mówi się coraz 
więcej w kontekście efektywności proce-
sów produkcyjnych. Automatyka odpo-
wiada za algorytmy sterowania i zależno-
ści na nie wpływające oraz komunikację 
urządzeń. Robotyka to element wyko-
nawczy – ramię robota porusza się w taki 
sposób, w jaki zostało zaprogramowane, 
zgodnie z procesem prowadzonym na 
linii. Sensoryka zaś, czyli szereg zagad-
nień związanych z czujnikami przemysło-
wymi, pomiarami prowadzonymi w cza-
sie rzeczywistym oraz ad hoc, to nauka 
o tym, w jaki sposób selekcjonować 
i pozyskiwać informacje i wartości para-
metrów, których zmiany w istotnym stop-
niu wpływają na wyniki osiągane przez 

produkcję. Im dokładniej i skrupulatniej 
przeanalizowany i zaplanowany proces, 
tym większa szybkość działania, lepsza 
jakość wyrobów oraz lepiej zapewnione 
bezpieczeństwo załogi produkcyjnej.

Czujniki w produkcji 
w kontekście Przemysłu 4.0 
i Internetu Rzeczy
Procesy produkcyjne charakteryzują 
się zazwyczaj zaawansowanym pozio-
mem skomplikowania. W zależności 
od celów produkcyjnych – tego, czym 
jest wyrób, na jaką skalę jest produko-
wany oraz w jaki sposób sprawdzana jest 
jego jakość – zakres automatyzacji pro-
cesu może być zróżnicowany. Inaczej 
powinno się podejść do projektowania 
procesu produkcji mechanizmu napędo-
wego zegarków w liczbie kilku prototy-
pów czy choćby stu egzemplarzy, a inaczej 
do masowej produkcji dziesięciu tysięcy 
modeli na miesiąc. W pierwszym przy-
padku możliwe jest weryfikowanie wyko-

Agnieszka Hyla

Rola czujników 
w kompleksowej analizie 
danych produkcyjnych
Wiele firm, w szczególności tych o kapitale państwowym, w celu wypracowania większych zysków 
zmuszonych jest do dokonywania znacznych oszczędności. Najłatwiejszą oszczędnością w takiej 
sytuacji jest wstrzymanie inwestycji w nowe technologie. Ale brak postępu technologicznego oznacza 
regres. Kierując się przykładem liderów innowacji, warto wziąć pod uwagę wdrożenie bardziej 
nowoczesnego podejścia do utrzymania ruchu. Oszczędności można bowiem generować długofalowo, 
m.in. dzięki stałemu monitoringowi stanu maszyn, urządzeń oraz procesów. Wykorzystanie czujników 
i urządzeń pomiarowych do pozyskiwania informacji o poszczególnych parametrach procesów pomoże 
w przygotowaniu i wdrożeniu adekwatnej strategii predictive maintenance, która może już w krótkim 
czasie przynieść mierzalne efekty w postaci np. zmniejszenia liczby przestojów nieplanowanych, 
wynikających z przedwczesnego zużycia narzędzi lub usterki maszyny.
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nania każdego z wyrobów bezpośrednio 
przez osobę odpowiedzialną za ich jakość. 
W przypadku drugim ręczne sprawdze-
nie, czy każdy wyrób został wykonany 
poprawnie, nie zda egzaminu. Będzie cza-
sochłonne, niewspółmiernie do efektów 
kosztowne i nieracjonalne.

Produkcja masowa to obszar, w któ-
rym automatyzacja procesów i podproce-
sów ma największe uzasadnienie. Podanie 
materiału wsadowego do maszyny może 
wykonać zamiast człowieka ramię robota. 
Podobnie odbiór gotowego detalu i prze-
kazanie go na taśmę, gdzie układ czujni-
ków laserowych zmierzy jego wymiary. 
Dane te zostaną przekazane do sieci 
komputerowej, gdzie algorytm sterowa-
nia sprawdzi, czy pozyskane wymiary 
mieszczą się w granicach dopuszczal-
nego odchylenia standardowego. Podob-
nie aplikacja wizyjna może zweryfikować, 
czy wymiary detalu mieszczą się w nor-
mie i jeśli tak nie jest – zgłosić do sys-
temu wyrób niespełniający wymaganego 
poziomu jakości.

Określenie, co to znaczy, że dany wyrób
mieści się w normie, jest kluczowe z punktu 
widzenia oceny jakości produktu wytwa-
rzanego zarówno na linii produkcyjnej ste-
rowanej tradycyjnie, jak i zautomatyzowa-
nej. Różnica polega na tym, że raz dobrze 
zaprojektowany algorytm i system stero-
wania nie popełnia błędów. Zdarzają się 
usterki wynikające z braku prądu czy przer-
wanego przesyłu danych, jednak są to 

wydarzenia niezwykle rzadkie. Człowie-
kowi błędy zdarzają się znacznie częściej. 
Stąd w przypadku dziesięciu tysięcy sztuk 
instalowanie czujników wykonujących 
ludzką pracę jest bardziej niż uzasadnione. 

W zakładach produkcyjnych wykorzy-
stuje się znacznie więcej rodzajów czuj-
ników niż tylko te stosowane do wymia-
rowania. Informacje, które są pozyski-
wane dzięki ich użyciu, przekazywane są 
dalej do chmury danych – serwera, gdzie 
przechowywane i analizowane są wszyst-
kie historyczne rekordy dotyczące pro-
dukcji. Internet Rzeczy, a więc połączenie 
wszystkich urządzeń pomiarowych, ste-
rujących i wykonawczych, w jeden układ 
współdzielący wiedzę, pozwala na osią-
ganie wyników wcześniej niedostępnych 
w świecie produkcyjnym. Przede wszyst-
kim należy podkreślić to, że dzięki prze-
chowywaniu danych globalnie, nie lokal-
nie, możliwy jest dostęp do nich z każ-
dego urządzenia z dostępem do sieci na 
terenie zakładu. Ze względów bezpieczeń-
stwa dostęp zdalny jest zazwyczaj bardzo 

ograniczany. Ochrona drogocennego 
know-how należy do priorytetów większo-
ści firm produkcyjnych opracowujących 
własne algorytmy działania. 

Umożliwianie i wspomaganie 
prewencyjnego utrzymania ruchu
Magazynowanie danych z wielu źródeł 
to najlepsza droga do zastosowania kom-
pleksowego podejścia predictive mainte-
nance – utrzymania ruchu opartego na 
analizie wydarzeń historycznych, korela-
cji pomiędzy nimi a poziomem poszczegól-
nych parametrów oraz wyników pomia-
rów dokonywanych przez czujniki. Te 
ostatnie grają tutaj pierwsze skrzypce. 
System automatyki przemysłowej pozba-
wiony odpowiednich czujników po pierw-
sze nie mógłby być w pełni zautomatyzo-
wany, po drugie nie mógłby być podda-
wany autoanalizie. 

Jednostki centralne sterowników 
logicznych zawierają odpowiednie ścieżki 
sterowania, które uruchamiane są 
w zależności od np. szybkości przepływu 
strumienia cieczy, wysokości poziomu gra-
nulatu w pojemniku, liczby wykonywa-
nych detali na minutę, szybkości lakiero-
wania elementu itp. Układy sterowania 
biorą jednak pod uwagę nie tylko infor-
macje pozyskiwane przez czujniki w cza-
sie rzeczywistym. To, co dzieje się tu 
i teraz, to jedynie wkład do odpowiedniej 
metody sterowania bieżącym procesem. 
Czujniki, dzięki ciągłemu monitoringowi 
zapisywanych przez nie danych, stanowią 
także źródło wiedzy o procesie w prze-
szłości, odkąd zostały zainstalowane 
i podłączone do Internetu Rzeczy. 

Przechowywane w serwerach central-
nych lub w chmurze dane są analizowa-
ne przez zespoły projektantów oraz spe-
cjalne algorytmy wyszukujące korelacje 
pomiędzy parametrami. Poziom cieczy 
przekroczony o 2 mm oznacza wylanie 
jej na halę dwa etapy produkcyjne dalej. 
Zwolniona o 2% szybkość lakierowa-
nia drzwi samochodu osobowego oznacza 
kończący się poziom farby lub koniecz-
ność wykonania przeglądu robota lakie-
rującego. Każdy zakład produkcyjny bada 
korelacje występujące w procesie, następ-
nie wybiera te, które mają największy 
wpływ na efektywność produkcji, i wpro-
wadza takie modyfikacje linii produkcyj-
nej i algorytmu sterowania, by poprawić 
finalny efekt pracy. 
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Produkcja masowa to 
obszar, w którym auto-
matyzacja procesów 
i podprocesów ma naj-
większe uzasadnienie.
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Może to oznaczać mniejsze zuży-
cie zasobów, czasami jest to większa 
liczba detali wykonanych w ciągu dnia. 
Innym razem mamy do czynienia z rza-
dziej występującymi usterkami maszyny 
CNC. W każdym z tych przypadków na 
skutek pracy czujników i układów sen-
soryki przemysłowej zespół produkcyjny 
o kolejny krok zbliża się do wypracowania 
procesu optymalnego.

Praca nad efektywnością 
produkcji
W przypadku dużych zakładów czujniki 
tego samego typu podłączane są w tych 
samych miejscach linii produkcyjnych 
o tożsamym przeznaczeniu. Dzięki temu 
możliwe jest porównywanie efektywno-
ści maszyn w zależności od zadanych 
parametrów produkcyjnych. Taka analiza 
porównawcza to świetny sposób na szyb-
kie wychwycenie luk w systemie bądź 
ustalenie, która metoda pracy jest najlep-
sza z punktu widzenia priorytetów firmy. 
Dzięki mądremu zastosowaniu czujni-
ków możliwe jest m.in. zwiększenie praw-
dopodobieństwa wykrycia stanu maszyn 
poprzedzającego usterkę. Dokonanie prze-
glądu i wymiana przestarzałej części na 
nową są znacznie tańsze niż wymiana 
całego urządzenia na skutek poważnego 
uszkodzenia. 

Wykorzystanie czujników i systemów 
pomiarowych wspiera także zwiększenie 
elastyczności produkcji. Posiadając kom-
pleksową informację o stanie linii, można 
w prostszy niż tradycyjny sposób perso-
nalizować całe serie produktów i kontro-
lować, czy są wykonywane zgodnie z zało-
żeniami już w czasie trwania procesu, 
a nie dopiero po jego zakończeniu. Ciągły 
monitoring, który umożliwiają czujniki, 
wspiera wzrost wydajności, znacznie rza-
dziej dochodzi bowiem do nagłych, nie-
planowanych zatrzymań produkcji wsku-
tek usterek urządzeń lub błędów w algo-
rytmie sterowania. Czujniki umożliwiają 
także weryfikację jakości wyrobów na 
każdym etapie produkcji, od obróbki 
skrawaniem czy gięcia blachy, przez pole-
rowanie, lakierowanie, aż po montaż 
gotowego wyrobu. Pozwala to znacznie 
ograniczyć nakłady finansowe na zespoły 
kontroli jakości oraz utylizację wyrobów 
poniżej progu jakości.

Należy jednak pamiętać, że różne 
rodzaje czujników wykorzystywane są 

w różnych branżach, stąd przed rozpoczę-
ciem nauki o konkretnych typach senso-
rów i ich wykorzystaniu warto zapoznać 
się z grupami tych urządzeń, które domi-
nują w wybranej przez nas branży.

Branża wydobywcza, 
przetwórstwo surowców 
kopalnych
W XIX w. górnicy idący do pracy pod zie-
mią zabierali ze sobą kanarki w klatkach. 
Wysoki poziom metanu sprawiał, że kana-
rek najpierw przestawał śpiewać, a póź-
niej zdychał. Dzisiaj górnicy używają za-
awansowanych czujników metanu, które 
jednak w porównaniu z kanarkami mają 

jedną podstawową wadę – mogą się usz-
kodzić. Mogą również zostać umieszczone 
w złych miejscach, np. w tzw. lufcie, czyli 
prądzie powietrza płynącego w kopalni. 
Wówczas wskazania poziomu metanu są 
niepoprawne (zaniżone). Do dzisiaj zda-
rzają się w kopalniach tragiczne wybuchy
metanu spowodowane złym umiejscowie-
niem czujników, których zadaniem ma 
być wykrycie podwyższonego poziomu 
metanu (maksymalnie 2% [2]). Czujniki
automatyczne dodatkowo wyłączają do-
pływ prądu do maszyn wydobywczych. 
Czym spowodowane jest złe umiejscowie-
nie bądź błędne wskazania czujników – 
trudno wyjaśnić. Wiadomo jednak, że spo-
śród polskich kopalń węgla kamiennego, 
określanych jako „metanowe”, większość 
pracuje w czwartej, najwyższej kategorii 
zagrożenia wybuchem [2].

Przetwórstwo rud metali z kolei wyko-
rzystuje całą grupę zaawansowanych 

czujników pomiarowych. Są wśród nich 
np. przepływomierz, czyli urządzenie do 
pomiaru przepływów cieczy, czujniki po-
ziomu, wagi, gęstościomierze. Wśród czuj-
ników poziomu cieczy najczęściej wyróż-
nia się radarowe, ultradźwiękowe i pojem-
nościowe. Wśród czujników poziomu 
materiałów sypkich z kolei – radarowe 
i ultradźwiękowe.

Proces wytwarzania konkretnego pier-
wiastka z rudy metalu jest skompliko-
wany i trudny. Jego efektywność zależy 
od monitorowania materiału wsado-
wego i procentowej zawartości danego 
pierwiastka na każdym etapie procesu. 
Zazwyczaj rudę należy rozdrobnić i w for-
mie płynnej przetwarzać aż do uzyska-
nia gotowego produktu. Konieczne są tu 
więc właśnie czujniki poziomów, głównie 
poziomu cieczy. Istotne jest także wyko-
rzystanie rentgena przemysłowego. Choć 
trudno go nazwać czujnikiem, to służy do 
badania zawartości pierwiastka w rudzie 
i pozwala regulować parametry procesu 
w oparciu o tę zawartość. Podobnie na 
kolejnych etapach pracy proces jest mody-
fikowany w taki sposób, aby wytwarzanie 
postępowało w sposób optymalny i uza-
sadniony. Pomiarów dokonuje się zazwy-
czaj na początku i na końcu konkretnego 
etapu, aby skontrolować jego wpływ na 
zawartość pierwiastka docelowego. Dzięki 
temu można podwyższyć lub obniżyć 
wybrane wymagania systemu, aby praco-
wał bardziej sprawnie. 

Sterylny świat Automotive
W branży motoryzacyjnej z kolei liczą się 
precyzja, efektywność, czystość i bez-
pieczeństwo. Stąd w hali produkcyjnej, 
w której wytwarzane są np. drzwi samo-
chodów osobowych, zamontowane są 
monitorujące warunki produkcyjne czuj-
niki temperatury, wilgotności czy zapyle-
nia. To one są odpowiedzialne za ewentu-
alne sygnalizowanie, czy temperatura pro-
cesu i pracy pracowników nie jest zbyt 
wysoka, czy np. etap mocowania uszcze-
lek nie odbywa się w warunkach zbyt 
dużej wilgotności lub też czy strefa pro-
dukcji jest na tyle czysta i pozbawiona 
ewentualnych pyłów, że proces może 
przebiegać bez zastrzeżeń. Specjalne algo-
rytmy sterowania zbierają i analizują dane 
przekazywane przez czujniki, by następ-
nie wykorzystać je do sprawnego utrzy-
mywania preferowanych poziomów 

Internet Rzeczy, a więc 
połączenie wszystkich 
urządzeń pomiarowych, 
sterujących i wykonaw-
czych w jeden układ 
współdzielący wiedzę, 
pozwala na osiąganie 
wyników wcześniej nie-
dostępnych w świecie 
produkcyjnym.
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wymienionych parametrów dla danego 
pomieszczenia. Dokładność w tej branży 
to niejednokrotnie ułamki milimetra, stąd 
każda warstwa brudu czy stopień Celsju-
sza za dużo jest wrogiem jakości.

W przypadku elementów gabaryto-
wych, takich jak karoseria, bardzo istotna 
jest precyzja wykonania. Złożoność 
współczesnego samochodu osobowego 
przekracza najśmielsze wyobrażenia kon-
sumentów. Aby zapewnić sprawny postęp 
montażu, wykorzystuje się m.in. laserowe 
czujniki odległości sprawdzające odległość 
między elementami. Stosuje się również 
wymiarowanie z wykorzystaniem znaku-
jących ramion robotów z serwonapędem. 
Ich dokładność pozwala na precyzyjne 
wskazanie, w którym miejscu powinien 
znaleźć się montowany element, np. nie-
wielka śrubka na tle kokpitu samochodu 
bądź antena montowana w odpowiednim 
miejscu na dachu karoserii.

Działy jakości oraz inżynierii odwrot-
nej wykorzystują także zaawansowane 
systemy do wymiarowania 3D, zwykle 
oparte na technologii świetlnej lub lase-
rowej, gdzie odpowiednia wiązka wysy-
łana jest do badanego elementu, następ-
nie się od niego odbija, dostarczając 
wynik. Wykorzystuje się również znacz-
niki odblaskowe umiejscowione w strate-
gicznych obszarach weryfikowanego ele-
mentu. Podobne działanie mają systemy 
pomiarowe zaprojektowane w oparciu 
o ultradźwięki. Zadaniem systemu ultra-
dźwiękowego jest tworzenie profilu topo-
graficznego powierzchni badanego ele-
mentu oraz badanie jego zmienności 
w czasie na podstawie odbicia wysyła-
nych ultradźwięków w przypadku układu 
ruchomego.

Automotive to branża niezwykle 
dokładna, gdzie każdy element procesu 
jest skrupulatnie zaplanowany. Stąd np. 
obecność bramek czujnikowych, wyko-
rzystywanych np. do zliczania elemen-
tów na linii produkcyjnej lub zarządzania 
tzw. strefami buforowymi pomiędzy pro-
cesami, gdzie gotowe elementy, będące 

produktem procesu A, oczekują na rozpo-
częcie procesu B. Na podstawie liczby ele-
mentów oczekujących w strefie buforo-
wej można zwolnić lub przyspieszyć pracę 
odpowiednio w procesie A i B.

Obróbka skrawaniem
O zupełnie innych czujnikach należy 
mówić w odniesieniu do działania maszyn 
obróbczych CNC, których zadaniem 
jest nadawanie kształtu detalom docelo-
wym wytwarzanym z brył o kształcie pro-
stym, takich jak walec czy sześcian. Praca 
ta zazwyczaj opiera się na dużym natę-
żeniu ruchu narzędzia, obrotach, znacz-
nych naprężeniach, sile i momencie. Nie-
zwykle istotna jest tutaj możliwość okre-
ślenia mocy i momentu, stosowane są 
więc w maszynach CNC czujniki obu tych 
parametrów. Wykorzystywane są one do 
określania poprawności pracy maszyny, 
a także sterowania z distributed safety, 
które wyłącza maszynę w sytuacji, gdy 
poziom wybranych parametrów zostaje 
przekroczony. Czujniki piezoelektryczny 
i odkształcenia służą z kolei do określania 
zmiany kształtu detalu oraz zużycia narzę-
dzia zamontowanego w maszynie. Podob-
nie czujnik wibracji – badający poziom 
wibracji podczas pracy maszyny, co ma 
znaczny wpływ na szybkość zużywania jej 
poszczególnych elementów konstrukcyj-
nych i wykonawczych, np. narzędzi skra-
wających [3].

Dzięki podpięciu tych czujników do 
panelu sterującego pracą maszyny opera-
tor ma możliwość pozyskania takich infor-
macji, jak bieżący stan maszyny, histo-
ria jej pracy, wykresy liniowe zmienno-
ści poszczególnych parametrów podczas 
pracy. Dane te zaś wspomagają podej-
mowanie takich decyzji, jak koniecz-
ność zmiany narzędzia na nowe, doko-
nania przeglądu maszyny czy naprawy 
elementu, którego dalsze uszkodzenie 
może doprowadzić do zniszczenia całej 
maszyny. Koszty tak poważnej naprawy 
mogą przekraczać zyski wynikające z jej 
wykorzystania, stąd tak istotne w produk-
cji jest monitorowanie stanu maszyn.

Obserwacja stanu rzeczywistego
Rolą czujników w analizie danych pro-
dukcyjnych jest umożliwianie tej analizy 
na poziomie dającym rzeczywistą wartość 
w optymalizacji działań. Dzięki instalowa-
niu zaawansowanych urządzeń pomiaro-
wych w odpowiednich miejscach procesu 
produkcyjnego możliwy jest jego ciągły 
monitoring. Obserwowanie parame-
trów wynikowych działań wytwórczych 
pozwala na zapobieganie usterkom i awa-
riom, efektywne planowanie przeglądów 
i drobnych napraw, optymalizację stanu 
magazynu części zamiennych. 

Obecność czujników oraz ich integra-
cja z systemem zarządzającym poprzez 
sieć przemysłową jest kluczowym ele-
mentem predykcyjnego utrzymania ruchu 
i produkcji projakościowej. Lepiej bowiem 
podejmować decyzje w oparciu o kon-
kretne dane, o precyzyjną wiedzę o stanie 
maszyn i urządzeń, a nie jedynie o szcząt-
kowe informacje będące skutkiem wybiór-
czej analizy jakości lub nieprecyzyjne 
estymacje. 

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems, autorka 
tekstów z zakresu zarządzania 
w produkcji. 
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dostęp z dnia 24.02.2018 r.

Obecność czujników 
oraz ich integracja z sys-
temem zarządzającym 
poprzez sieć przemysłową 
jest kluczowym elemen-
tem predykcyjnego utrzy-
mania ruchu i produkcji 
projakościowej.
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FABRYKA 4.0

Gdyby podjąć się próby opraco-
wania jednozdaniowej definicji 
czwartej rewolucji przemysłowej, 

mogłaby ona brzmieć: integracja syste-
mów, maszyn oraz ludzi w jedną sieć przy 
użyciu technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. 

Stowarzyszenie ISA (International 
Society of Automation) opracowało stan-
dard ANSI/ISA-95 – „Enterpise-Con-
trol System Integration”, który wyróżnia 
kilka poziomów stosowanych w przedsię-
biorstwie systemów i urządzeń. Norma 

ta definiuje również wymianę informa-
cji i szereguje stosowane w przedsiębior-
stwach systemy oraz relacje między nimi. 
Poziomy 0, 1 i 2 dotyczą m.in. fizycz-
nych procesów produkcyjnych, czujni-
ków, sterowników PLC, systemów SCADA 
itp. Poziom 3 dotyczy funkcji ściśle zwią-
zanych z wykonaniem oraz kontrolą pro-
dukcji i to one są elementami składowymi 
systemów MES. Czwarty poziom to sys-
temy biznesowe i tutaj umiejscowione są 
funkcje zawarte w systemach ERP. 

W kontekście definicji opracowa-
nej przez ISA dla MES-ów i umiejscowie-
niu ich wśród systemów stosowanych 
w przedsiębiorstwach wynika, że są one 
niezbędnym elementem Przemysłu 4.0. 
Pozwalają na integrację maszyn pracują-
cych na hali produkcyjnej z systemami 
informatycznymi, co de facto stanowi clou 
Przemysłu 4.0 i idei inteligentnej fabryki. 
Bez łącznika nie może nastąpić integracja, 
a w związku z tym nie może być mowy 
o produkcji w ramach koncepcji czwartej 
rewolucji przemysłowej. Mówienie o Prze-
myśle 4.0 w sytuacji, kiedy nie korzy-
stamy z rozwiązań oferowanych w ramach 
systemów MES, jest niemożliwe.

Funkcja integratora świata maszyn 
i systemów biznesowych (ERP) to główna, 
ale jak pokazuje praktyka, nie jedyna 
funkcja MES-ów. Systemy te realizują 
również funkcje związane z zarządzaniem 
procesami produkcyjnymi, akwizycją 
danych oraz ich analizą.

Bliskość produkcji
Systemy MES pozwalają na wsparcie 
zadań związanych z optymalizacją pro-
cesów produkcyjnych, łatwy dostęp do 
dokumentacji czy też uzyskania ścieżki 
wyrobu. Wszystkie wymienione funkcje 
nie są już pieśnią przyszłości, ale mocno 
wpisują się w codzienność firm produk-
cyjnych.

Przemysław Kędzierski

Systemy MES a Przemysł 4.0
Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, opłacalność 
produkcji krótkoseryjnej, lepsza odpowiedź na potrzeby 
klientów – tak dziś wyglądają najważniejsze cele przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Wpisują się one w ideę Przemysłu 4.0, opartego na 
integracji świata rzeczywistego (maszyn produkcyjnych) ze światem 
wirtualnym (technologii informacyjnej). Połączenie tych dwóch 
światów jest możliwe m.in. dzięki systemom ERP i MES. Pierwszy 
pozwala zarządzać przedsiębiorstwem, drugi jest łącznikiem między 
światem maszyn i systemów biznesowych.
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Rozwiązania klasy MES pozwalają 
na dotrzymanie tempa zmieniającym się 
wymaganiom odbiorców. Jest to możliwe 
przede wszystkim dzięki zbieraniu danych 
w czasie rzeczywistym wprost z maszyn. 
Pozyskane informacje są bardzo warto-
ściowe ze względu na ich wysoki poziom 
szczegółowości. To z kolei umożliwia 
szybką identyfikację potencjalnych pro-
blemów oraz aktywne działania skutku-
jące podniesieniem jakości produkcji oraz 
obniżaniem kosztów. Ale nie tylko. 

Oprogramowanie pozwala również kon-
trolować przebieg procesów produkcyj-
nych i weryfikację ich zgodności ze spe-
cyfikacją technologiczną i jakościową oraz 
reagować na zmiany zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz organizacji. Implemen-
tacja zaawansowanego systemu wspierają-
cego produkcję umożliwia lepsze wykorzy-
stanie kapitału przedsiębiorstwa przez np. 
zastosowanie analiz porównawczych.

Rozwiązania, jakie znajdziemy w sys-
temach klasy MES, mają zastosowanie 
w zasadzie niezależnie od środowiska pro-
dukcyjnego, w jakim funkcjonują. Inaczej 
mogą być jedynie rozłożone akcenty na 
poszczególne funkcje. 

Na przykład w przypadku środowi-
ska produkcyjnego, gdzie mamy do czy-
nienia z małym asortymentem wyrobów, 
relatywnie prostymi i stałymi procesami 
produkcyjnymi oraz partiami produk-
cyjnymi o wysokim wolumenie, istotne 
będą dane o wydajności procesu, para-
metrach jego przebiegu i odchyleniach 

od normy. Doskonałym przykładem 
będzie wdrożenie systemu klasy MES 
w OSM Piątnica. Proces produkcji 
w Spółdzielni jest w pełni zautomatyzo-
wany i sterowany komputerowo, począw-
szy od zwiezienia mleka, którego próby 
są automatycznie pobierane od dostaw-
ców, a dane o nich cyfrowo przekazywane 
z odbiorów do systemu rozliczenia skupu 
surowca. Nad całością obiegu surowca 
czuwa automatyczny system myjący 
i dezynfekujący wszystkie urządzenia 
w cyklu produkcyjnym. Oprogramowa-
nie MES dla Spółdzielni zostało tak opra-
cowane, aby w przyszłości móc, po nie-
wielkich modyfikacjach, zarządzać pracą 
robotów.

W przypadku środowiska produk-
cyjnego, które charakteryzuje się wyso-
kim poziomem indywidualizacji wyrobów 
i niskimi wolumenami produkcji, bardzo 
istotny jest np. łatwy dostęp do doku-
mentacji, zdolność procesów do adapta-
cji czy też automatyzacja w obszarze prze-
zbrojenia maszyn. Doskonałą ilustracją 
będzie produkcja w firmie Agmar, która 
dostarcza systemy obudów metalowych. 
Ze względu na specyfikę produktu proces 
wytwarzania w mieleckim przedsiębior-
stwie ulega częstym modyfikacjom projek-
towym i odbywa się w krótkich seriach. 
Wdrożenie oprogramowania klasy MES 
pozwoliło usprawnić proces indywiduali-
zacji produkcji i utrzymać wysoki poziom 
rentowności przy niskim wolumenie pro-
dukcji.

Analityka dla zaawansowanych
Jednym z głównych pytań, jakie pojawia
się w kontekście MES-ów, jest to, jak 
systemy tej klasy radzą sobie z obróbką 
i analityką wielu danych pochodzących 
z maszyn.

Odpowiadając na to pytanie, na począ-
tku należy zastanowić się, jakie dane i ja-
kie analizy mamy na myśli. Czym innym 
jest analiza danych i trendów w dłuższych 
okresach, a czym innym analiza danych 
na potrzeby realizacji bieżących zadań 
związanych z produkcją i utrzymaniem 
ruchu. Oczywiście te pierwsze wymagają 
analizy dużej ilości danych i służą wycią-
ganiu wniosków raczej przez osoby zarzą-
dzające. Nie trzeba ich przetwarzać na 
bieżąco. Tego typu analizy można wyko-
nywać, korzystając z funkcjonalności sys-
temu ERP lub też sięgać po dedykowane 
narzędzia do analizy danych.

Jeżeli chodzi o analizy danych, które 
są wykorzystywane podczas produkcji 
przez operatorów lub brygadzistów (np. 
bieżące wskaźniki dotyczące wydajności,
efektywności lub jakości), to tego typu 
rozwiązania są oferowane w ramach sys-
temów MES. Nie wymagają one obróbki 
relatywnie dużych ilości danych, co poz-
wala na wysoki poziom ich dostępności 
i aktualności.

Przemysław Kędzierski Przemysław Kędzierski jest Product 
Ownerem obszaru Produkcja w firmie 
Biuro Projektowania Systemów 
Cyfrowych. 
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Funkcja integratora 
świata maszyn i syste-
mów biznesowych (ERP) 
to główna, ale jak poka-
zuje praktyka, nie jedyna 
funkcja MES-ów. Systemy
te realizują również funk-
cje związane z zarządza-
niem procesami pro-
dukcyjnymi, akwizycją 
danych oraz ich analizą.
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W programowaniu produktów 
i aplikacji IIoT założenia pro-
gramistów mogą obejmować: 

→  wsparcie zróżnicowanych czujników 
i siłowników przez Internet,

→  zintegrowanie różnorodnych protokołów 
łączności przewodowej i bezprzewodo-
wej, w tym LoRa, Sigfox, Wi-Fi, Bluetooth 
i innych, 

→  instalację oryginalnego oprogramowania
na różnych platformach sprzętowych, 
w tym MCU, x86/ARM CPU, GPU 
i innych, oraz różnych systemach opera-
cyjnych, m.in. Microsoft Windows, Linux 
Distributions, mbed OS, Android,

→  przyłączenie usług w chmurze, takich jak 
WISE-PaaS, Microsoft Azure, IBM Blu-
emix i inne,

→  utrzymanie własności i integralności danych
oraz rozumienie ich implikacji w zakresie
prywatności i bezpieczeństwa, a także 
szybkie tworzenie stabilnych aplikacji, 

→  stosowanie, aktualizowanie, ulepszanie 
i obsługę wielu urządzeń i usług, 

→  przekształcanie danych typu Big Data 
w cenne informacje gospodarcze.

Tym samym produkt lub rozwiązanie IIoT 
musi sprostać wyzwaniom stawianym 
przed czujnikami, łącznością, bezpieczeń-
stwem, usługami w chmurze, magazyno-
waniem, osprzętem urządzenia, konserwa-
cją urządzenia, analizą końcową/w chmu-
rze, integracją systemu, programowaniem 
aplikacji i tak dalej. Pierwszym wyzwa-

niem, przed jakim staje wiele firm, jest 
migracja do aplikacji IoT przy jednocze-
snym zbilansowaniu takich parametrów, 
jak czas projektu, czas wprowadzenia na 
rynek oraz ryzyko. 

Anatomia sieci 
Dane IoT mogą mieć dużą objętość, pod-
czas gdy aplikacje mają zazwyczaj wyso-
kie wymagania w zakresie pracy w cza-
sie rzeczywistym, stąd przesył olbrzymich 
ilości surowych danych stanowi duże 
obciążenie dla zasobów sieciowych. Dla-
tego zwykle wydajniejszym sposobem jest 
przetworzenie danych w pobliżu ich źró-
dła i przesłanie wyłącznie cennej ich czę-
ści do centrum w chmurze. 

Kurt Au

Kluczowe technologie w służbie
edge-intelligence
W miarę rozwoju Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) podlega tym samym wyzwaniom integracyjnym, 
co poprzednie generacje automatyki. Poza zmieniającymi się wymaganiami mają tutaj zastosowanie 
różne technologie sprzętowe i oprogramowania oraz aplikacje. Obecnie, dzięki otwartym standardom, 
można połączyć jego różnorodne elementy w celu uzyskania odpowiednich rozwiązań. 

Dane IoT mogą mieć dużą 
objętość, podczas gdy 
aplikacje mają zazwyczaj 
duże wymagania w zakre-
sie pracy w czasie rze-
czywistym, stąd przesył 
olbrzymich ilości suro-
wych danych stanowi 
duże obciążenie dla zaso-
bów sieciowych.

FABRYKA 4.0
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Edge computing to architektura roz-
proszonych zasobów IT, w ramach której 
dane klienta przetwarzane są na peryfe-
riach sieci, jak najbliżej źródła, z którego 
pochodzą. Dane uwarunkowane cza-
sowo (time-sensitive data) mogą być prze-
twarzane przez urządzenie inteligentne 
w punkcie ich pochodzenia lub przesyłane 
do serwera pośredniczącego, znajdującego 
się w niedalekiej odległości geograficz-
nej. Dane mniej wrażliwe czasowo mogą 
być przesyłane do chmury w celu analizy 

historycznej, analizy typu Big Data bądź 
ich długoterminowego przechowywania.

Firmy muszą dysponować środkami 
do zarządzania paradygmatem edge com-
puting niezależnie od tego, czy rozwiąza-
niem będzie infrastruktura, architektura, 
platforma czy serwer. Rozwiązanie, które 
firma Advantech określa jako serwer edge-
-intelligence (EIS), umożliwia lokalnym 
sieciom IIoT zastosowanie inteligencji na 
urządzeniach końcowych w celu zmaksy-
malizowania efektywności energetycznej, 
zmniejszenia zagrożenia prywatności, pro-
mocji prostoty wdrażania oraz modulary-
zacji i zminimalizowania opóźnień.

Usługi platformy oprogramowania 
IIoT oparte są na trzech głównych kom-
ponentach: węźle IIoT, serwerze edge-in-
telligence i usługach w chmurze. Poniżej 
opisano niektóre wybory z zakresu tech-
nologii, jakich każdy dostawca lub przed-
siębiorstwo musi dokonywać w opracowy-
waniu swojej platformy. 

W celu zaprogramowania urządzenia 
końcowego łączność w kierunku połu-

dniowym czujnika musi obsługiwać róż-
norodne protokoły detekcyjne, takie jak 
OPC czy BACnet, oraz bezprzewodowy 
IP/NonIP. Protokoły te mogą być obsłu-
giwane przez moduły wtyczkowe, które 
przetwarzają dane z czujnika, normaliza-
cję danych i komunikację.

Rozwiązanie obsługuje także łączność 
w chmurze „w górę” oraz inteligentną 
infrastrukturę, wykorzystując model kon-
tenera mikrousługi w celu modularyzacji 
różnych połączeń w chmurze i umożliwie-
nia zarządzania urządzeniem.

Podobnie inteligentna infrastruktura 
korzysta z architektury kontenera mikro-
usług, umożliwiając obróbkę napływa-
jących danych obejmującą ich wstępne 
przetwarzanie i czyszczenie.

Prawdopodobnie najcenniejszym narzę-
dziem jest usługa analityczna czasu rze-
czywistego na żądanie, która wydobywa 
zadane uprzednio właściwości danych 
w czasie rzeczywistym w miarę ich gene-
rowania. Przeglądy techniczne oraz utrzy-
manie najwyższej jakości służą do weryfi-

↗  Platforma programowa IIoT obejmuje węzły IIoT, serwer edge-intelligence oraz usługi w chmurze.
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WISE-Agent
monitorowanie urządzenia, 
protokoły IoT,
złącze wtyczkowe danych

Dane
SQL/No SQL DB
Wsparcie ODBC

Pulpit 
Wsparcie urządzenia mobilnego, 
podgląd danych

Usługa
w chmurze

EIS

MQTT

Czujnik IoT

Marketplace

SDK

Usługi na kontenerach Docker Zarządzanie danymi

Narzędzie
konfiguracyjne

Łączność chmury w kierunku północnym

Łączność czujnika w kierunku południowym

Edge-intelligence Bezpieczeństwo Dane Pulpit RMM Bezpieczeństwo OTA SCADA IMM

Edge computing to archi-
tektura rozproszonych 
zasobów IT, w ramach któ-
rej dane klienta przetwa-
rzane są na peryferiach 
sieci, jak najbliżej źródła, 
z którego pochodzą.
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kacji przewidywania obszaru końcowego. 
Stanowią one podstawowe ramy do roz-
budowy modułów do analizy i przeglądów 
technicznych z wykorzystaniem otwartej 
normy architektury, w oparciu o wszech-
obecnie występujący protokół komunikacji 
MQTT oraz przy modularyzacji technolo-
gii kontenera Docker.

Pozostałe technologie, takie jak REST-
ful API, MQTT oraz Node-RED, umoż-
liwiają zaprogramowanie aplikacji typu 
„przenieś i upuść”. Node-RED oraz narzę-
dzie konfiguracyjne ułatwiają wdroże-
nie aplikacji niestandardowych. Ponadto 
dobrze udokumentowane SDK z przykła-
dowym kodem MQTT oraz interfejsem 
RESTful API umożliwiają zaawansowa-
nym programistom sprostanie wysokim 
wymaganiom.

Ostatnim komponentem są usługi 
w chmurze z komunikacją SSL/TLS 
oraz Intel Security, zarówno na urządze-
niu końcowym, jak i w chmurze. Usługi 
danych oferują w standardzie Postgre-
SQL DB i Mongo NoSQL DB oraz obsłu-
gują standardowy interfejs integracyjny 
dzięki szerokiemu wyborowi produk-
tów do przetwarzania i magazynowania 

danych. Strona internetowa pulpitu służy 
jako interfejs użytkownika aplikacji IoT, 
wyświetlając informację w przeglądarce 
lub na urządzeniu mobilnym dzięki narzę-
dziom do wizualizacji, takim jak Azure 
Power BI lub Tableau. 

W końcu platforma stanowi rynek udo-
stępniania narzędzi programowych IoT, 
oferując czyste rozwiązania „chmurowe”, 
takie jak bazy danych, pulpit oraz narzę-
dzia do nauki maszynowej. 

Protokoły
Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej niektó-
rym ze wspomnianych już technologii.

MQTT to prosty, lekki protokół komu-
nikacji publikacji/subskrypcji, wykorzysty-
wany w odniesieniu do urządzeń ograniczo-
nych oraz przy małej szerokości pasma, 
dużej latencji lub w sieciach niestabilnych. 
Usługa publikuje swoje zdolności i dane 
do brokera MQTT i subskrybuje okre-
ślone tematy dla interfejsów wejściowych.

RESTful API definiuje zbiór funkcji, 
których programiści używają do wpro-
wadzania zapytań i odbierania odpowie-
dzi przez protokoły HTTP, takie jak GET 
oraz POST. Ponieważ RESTful API wyko-
rzystują do komunikacji protokół HTTP, 
mogą być wykorzystywane przez prak-
tycznie każdy język programowania 
i są łatwe do testowania. RESTful API 
wymaga, aby klient i serwer pozostawały 
od siebie niezależne, co pozwala na zako-
dowanie klienta lub serwera w dowol-
nym języku oraz ich ulepszanie w razie 
konieczności, wydłużając tym samym 
żywotność systemu oraz usprawniając 
możliwość jego rozbudowy.

↗  Edge computing to architektura rozproszonych zasobów IT, w ramach której dane klienta przetwarzane są na peryferiach sieci, jak najbliżej 
źródła, z którego pochodzą.
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RESTful API określa zakres ofero-
wanych funkcji oraz sposób użytkowa-
nia i wymaga samookreślenia wszyst-
kich detali, takich jak parametry zapytań, 
forma odpowiedzi, ograniczenia zapy-
tań, klucze publiczne/API, metody (GET/
POST/PUT/DELETE), wsparcie językowe, 
użycie wywołań zwrotnych, wsparcie 
HTTPS oraz reprezentacje zasobów.

Właściwości podlegające ogranicze-
niom stylu architektury RESTful obej-
mują: 

→  interakcje komponentów, które mogą sta-
nowić dominujący czynnik w działaniach 
odczuwalnych przez użytkownika i wydaj-
ności sieci,

→  skalowalność obsługiwania dużej liczby 
komponentów oraz interakcji pomiędzy 
nimi, 

→ prostotę ujednoliconego interfejsu,
→  modyfikowalność komponentów w celu 

dopasowania się do zmiennych potrzeb, 
także podczas pracy aplikacji, 

→  widoczność komunikacji pomiędzy kom-
ponentami a agentem usług,

→  możliwość przenoszenia komponentów 
przez przemieszczanie kodu programu 
wraz z danymi,

→  odporność na awarie na poziomie sys-
temu mimo awarii komponentów, złączy 
lub błędów danych. 

Wzór architektury mikrousługi pozwala 
programiście na rozdzielenie aplikacji na 
grupy mniejszych, wzajemnie powiąza-
nych usług, zamiast zastosowania poje-
dynczej i monolitycznej aplikacji. Usługa 
zwykle obejmuje różnorodne właściwości 
funkcji, takie jak zarządzanie łącznością, 
aplikacja pionowa i inne. Każda mikro-
usługa stanowi miniaplikację posiadającą 
własną architekturę, w tym logikę bizne-
sową wraz z różnymi łącznikami.

Konteneryzacja to metoda wirtualiza-
cji na poziomie systemu operacyjnego, 
bez uruchamiania całej maszyny wirtu-
alnej (VM) dla każdej aplikacji. Zamiast 
tego mamy tutaj wiele izolowanych pod-

systemów, zwanych kontenerami, działa-
jących na jednym systemie kontrolnym 
hosta z dostępem do pojedynczego jądra. 
Kontenery mają to samo jądro systemu 
operacyjnego co host i są z reguły bardziej 
wydajne niż maszyny wirtualne, z których 
każda wymaga osobnej instancji systemu 
operacyjnego.

Kontener Docker obejmuje fragment 
oprogramowania w postaci niezależnego 
podsystemu, uzupełnionego o wszystkie 
właściwości wymagane do jego funkcjo-
nowania: kod, czas pracy, narzędzia sys-
temowe, biblioteki systemowe oraz wszel-
kie elementy, jakie można zainstalować 
na serwerze. Gwarantuje to zawsze iden-
tyczną pracę, niezależnie od środowiska.

Kontenery mają komponenty 
konieczne do obsługi wymaganej aplika-
cji, takie jak pliki, zmienne środowiskowe 
i biblioteki. System operacyjny hosta rów-
nież ogranicza dostęp kontenera do zaso-
bów fizycznych – takich jak CPU i pamięć 
– a zatem jeden kontener nie może zużyć 
wszystkich zasobów fizycznych hosta.

Jako źródło otwarte dostępny jest 
Node-RED, wdrożony przez IBM 
Emerging Technology. Obejmuje on 
edytor przepływu pracujący w oparciu 
o przeglądarkę, w prosty sposób łączący 
duży wybór węzłów na jednej palecie. 
Przepływy można następnie jednym 
kliknięciem zastosować dla czasu pracy. 
Przepływy utworzone w Node-RED prze-
chowuje się przy wykorzystaniu JSON; 
można je importować i eksportować 
w celu współdzielenia z innymi. Edy-
tor może pracować na krawędzi sieci 
lub w chmurze. Ekosystem menedżera 
pakietu węzła służy do rozszerzania 
palety dostępnych węzłów, umożliwiając 
połączenia z nowymi urządzeniami 
lub usługami.

Freeboard zapewnia prosty sposób 
wizualizacji głównych wskaźników eks-
ploatacyjnych w czasie rzeczywistym. 
Ze względu na swoją prostotę, niewielki 
koszt, otwartość źródła oraz gotowość 
do rozbudowy narzędzie to otwiera wiele 
możliwości dla projektów IoT. Klienci 
mogą rozpocząć pracę za darmo, a we 
właściwym czasie wybrać plan, który naj-
bardziej im odpowiada. 

Układ architektury 
Omawiany tutaj typ architektury można 
sklasyfikować w pięciu poziomach kate-

gorii. Każdy z nich wdrażany jest jako 
osobna mikrousługa, przy użyciu bro-
kera MQTT jako magistrali komunikacyj-
nej. Wszystkie mikrousługi są połączone 
z innymi mikrousługami lub klientami.

W czasie pracy każda instancja jest 
kontenerem Docker. Ułatwia to wdroże-
nie różnych doświadczeń dla określonych 
użytkowników, urządzeń lub przypadków 
specjalnego zastosowania.

1.  Dolna warstwa architektury to warstwa 
łączności czujnika. Czujniki przewodowe 
obsługują różne funkcje, w tym kontrolę 
nadzoru i akwizycję danych (SCADA), 
Modbus oraz OPC UA. Warstwa łączności 
sieciowej gromadzi dane i zarządza cen-
trami czujników.

2.  Warstwa SDK oferuje usługi programo-
wania, takie jak EIS RESTful API, usługę 
algorytmu predykcji błędów HDD itp. 
Programista może wywołać taką usługę 
poprzez RESTful API lub MQTT. Użyt-
kownik może również dodawać własne 
usługi, takie jak platforma uczenia maszy-
nowego, silnik bazy danych itp.

3.  Warstwa przepływu ma Node-RED jako 
silnik projektowania przepływu danych 
wraz z dodatkami, takimi jak SUSI API, 
WSN i węzły predykcyjne HDD. Użyt-
kownik projektuje ścieżki logiki poprzez 
proste operacje typu „przenieś i upuść” 
w środowisku graficznym. 

4.  Warstwa zarządzania i prezentacji inter-
fejsu UI. Program Webmin do administro-
wania systemem i konfiguracji łączności 
IoT używa Node-RED-UI do prezentacji 
IoT/danych czujnika.

5.  Warstwa chmury (Cloud) może zostać 
wcześniej zainstalowana, np. z WISE-
-Agent podłączonym do WISE--PaaS/
serwera RMM Cloud.

Podsumowanie
Elastyczna i skalowalna architektura 
sprzętowo-programowa pomaga firmom 
w opracowywaniu złożonej infrastruktury 
IoT w zintegrowanym ekosystemie obsłu-
gującym rozmaite rynki wirtualne. Taka 
architektura powinna być dostosowana 
do użytkownika, łącząc w sobie kilka 
usług programowych. Następnie, w zależ-
ności od wymagań, można ją zainstalować 
na różnym sprzęcie.

Kurt Au Kurt Au jest menedżerem produktu 
w Advantech Embedded IoT Group. 
 

Nowe architektury poma-
gają firmom w opracowa-
niu złożonej infrastruk-
tury IIoT w zintegrowa-
nym ekosystemie.
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R ynkowe urządzenia cyfrowe są 
okresowo modernizowane poprzez 
modyfikacje ich oprogramowa-

nia sprzętowego. W podobny sposób uno-
wocześnia się urządzenia przemysłowe 
pracujące w instalacjach produkcyjnych, 
dodając nową funkcjonalność. 

Przykładowo, wyposażając urządzenia 
w technologie monitorowania ich stanu 
technicznego, można znacząco poprawić 
wskaźnik OEE (Overal Equipment Effec-
tivness) – całkowitej efektywności wypo-
sażenia. Zdalna kalibracja i konfiguracja 
urządzeń pozwalają na oszczędności czasu 
i zasobów, obniżając znacząco koszty.

Warunkiem wprowadzenia tych roz-
wiązań jest posiadanie urządzeń połączo-
nych w sieć komunikacyjną za pomocą 
Ethernetu. Jednak droga do upowszech-
nienia Ethernetu nie jest prosta. Nikt nie 
chce zakłócać funkcjonującego systemu 
lub wymieniać pracujących urządzeń. Kie-
rownictwo nie chce zatrzymywać pracują-
cych linii produkcyjnych w celu dokona-
nia gruntownej modernizacji. I wreszcie, 
niektóre urządzenia nie mogą komuniko-
wać się w standardzie Ethernetu.

Wydobyć jak najwięcej
Jako przykład weźmy komunikację HART. 
Jest to międzynarodowy protokół komu-
nikacyjny transmisji danych cyfrowych 
z użyciem pętli prądowych 4–20 mA 
(w przeszłości ten rodzaj zasilania był naj-
bardziej rozpowszechnioną formą połą-
czenia urządzeń obiektowych z systemami 

rozproszonymi DCS). Szacuje się, że na 
świecie zainstalowanych jest ponad 40 
milionów urządzeń pracujących w stan-
dardzie HART. Badania rynkowe pokazują 
jednak, że mniej niż 10% z nich wykorzy-
stuje w pełni swój potencjał.

Urządzenia typu HART mogą być zdal-
nie kalibrowane i konfigurowane oraz 
mają możliwość diagnostyki indywidual-
nej. Zaleta tych urządzeń polega na tym, 
że zawór może zgłosić swoje zablokowa-
nie, a przepływomierz podaje warunki 
ciśnienia i temperatury, jakie panują 
w czasie pomiaru. Niestety, większość 
zainstalowanych sterowników PLC i syste-

Garrett Schmidt

Uwolnić dane
Podłączenie do sieci Ethernet starszych urządzeń, pracujących w takich standardach komunikacyjnych, 
jak HART, RS-232, RS-485 czy Modbus RTU, pozwala nie tylko w pełni wykorzystać ich potencjał, 
ale stwarza również nowe możliwości ich zastosowania, m.in. dzięki udostępnieniu w sieci danych 
procesowych i diagnostycznych, które do tej pory były dostępne jedynie lokalnie, często nie wychodząc 
poza obręb urządzenia, w którym powstały.

↗  Przekształcenie protokołu Modbus RTU 
w Modbus TCP umożliwia efektywną moder-
nizację instalacji przemysłowej.
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Wyposażając urządzenia 
w technologie monitoro-
wania ich stanu technicz-
nego, można znacząco 
poprawić wskaźnik OEE 
(Overal Equipment Effec-
tivness) – całkowitej efek-
tywności wyposażenia. 
Zdalna kalibracja i konfi-
guracja urządzeń pozwala 
na oszczędności czasu 
i zasobów, obniżając zna-
cząco koszty.
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mów DCS nie ma funkcjonalności HART. 
Istnieje zatem potrzeba przesyłania infor-
macji w standardzie HART poprzez sieć 
Ethernet bez zakłócenia pracujących sys-
temów sterowania.

Zastosowanie multiplexera Ethernet 
HART jest prostą drogą do konfigurowa-
nia i monitorowania urządzeń typu HART 
poprzez sieci HART IP, Profinet, Mod-
bus TCP i FDT/DTM w celu integracji 
z niemal każdym rodzajem systemu ste-
rowania. Jest to nowoczesna alternatywa 
w stosunku do tradycyjnego rozwiązania, 
jakim jest multiplexer RS-485/HART.

Modułowa budowa multiplexerów 
Ethernet HART pozwala na skalowalność 
i stopniowe modernizacje istniejących sys-
temów DCS. Moduł podstawowy multi-
plexera wraz z jego rozszerzeniami typu 
HART może spełniać wiele potrzeb apli-
kacyjnych. Również cenne jest rozwią-
zanie 1 x 1 HART Master, które oznacza 
jeden HART master dla każdego kanału. 
Umożliwia to użytkownikowi przyspiesze-
nie procedur serwisowych przez obsługę 
wielu urządzeń w tym samym czasie. 
Moduł podstawowy zawiera osadzony 
serwer, umożliwiający łatwą konfigurację 
sprzętu. Dodatkowo interfejs CommDTM 
może współpracować z urządzeniami pra-
cującymi w technologii FDT, tak samo jak 

interfejs PACTware oraz wiele podobnych 
aplikacji do zarządzania sprzętem, ofero-
wanych przez dostawców systemów ste-
rowania.

Komunikacja szeregowa 
z podwyższonym poziomem 
bezpieczeństwa
Spójrzmy na urządzenia z komunika-
cją szeregową. Jest ich całkiem dużo na 
obiektach – skanery kodów kreskowych, 
wagi przemysłowe, czytniki tagów RFID 
i inne. Urządzenia te wyposażone są 
w porty RS-232 lub RS-485 i posługują 
się kodem ASCII w postaci ciągu znaków. 
Podłączenie tych przestarzałych urządzeń 
do Ethernetu daje im drugie życie. Nawet 
stare urządzenia, jeżeli są dobrze skon-
figurowane, mogą transmitować dane 
do sieci, do czego nie były nigdy prze-
znaczone. Ta przemiana nie jest naciąga-
niem rzeczywistości, a serwery komunika-
cji szeregowej są dostępne od lat. Trzeba 
mieć jednak na względzie fakt, że serwery 
te łatwo mogą paść ofiarą hakerów, dla-
tego należy zastosować odpowiednie spo-
soby szyfrowania informacji i uwierzytel-
niania odbiorcy.

Serwery z komunikacją szeregową 
stanowią dobry sposób na przejście 
z urządzeń szeregowych na nowocze-
sną komunikację ethernetową. Na rynku 
dostępne są urządzenia wyposażone 
w uniwersalne porty RS-232/485, z jed-
nym, dwoma lub czterema portami sze-
regowymi i z jednym lub dwoma portami 
Ethernet. Serwery urządzeń mogą pełnić 
rolę „wirtualnego portu COM” oraz jako 

naturalne urządzenie Ethernet TCP lub 
UDP. Oprogramowanie COM Port Redi-
rector, a także sterowniki Microsoft Win-
dows są dostępne dla integracji w aplika-
cjach PC.

Konwersja ASCII do Ethernetu
Osadzone serwery WWW umożliwiają 
prostą konfigurację i uruchomienie. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo komunika-
cji, należy wziąć pod uwagę urządzenia 
z 256-bitowym szyfrowaniem AES i moż-
liwością zainstalowania własnych certyfi-
katów autentyczności. Urządzenia o dużej 
amplitudzie temperatury pracy (–40°C 
do +70°C) i w wykonaniach dla obsza-
rów zagrożonych wybuchem są odpowied-
nie do zastosowań przemysłowych. Idąc 
dalej, zintegrujmy te stare urządzenia sze-
regowe w nowoczesną sieć przemysłową.
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↙  Multiplekser Ether-
net HART jest nowo-
czesną alternatywą 
dla tradycyjnych 
multiplekserów 
HART RS-485.

↗  Konwerter ASCII umożliwia wykorzystanie 
czytników kodów kreskowych starej generacji 
w nowoczesnych sieciach Ethernet.

Modułowa budowa mul-
tiplexerów Ethernet HART 
pozwala na skalowalność 
i stopniowe moderniza-
cje istniejących systemów 
DCS. Moduł podstawowy 
multiplexera wraz z jego 
rozszerzeniami typu HART 
może spełniać wiele 
potrzeb aplikacyjnych.
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Gdy stary skaner kodów kreskowych 
jest zmodernizowany do obsługi komuni-
kacji Modbus TCP lub Ethernet/IP, poja-
wiają się nowe możliwości. Kod kreskowy 
może być zeskanowany i użyty do kiero-
wania montowanym pojazdem w fabryce 
samochodów lub umieszczenia podze-
społu na taśmie transportowej skierowa-
nej do magazynu. Można zaplanować wię-
cej działań na bazie istniejącego wyposa-
żenia. Moduł konwersji kodu ASCII może 
zamienić ciąg znaków ASCII z takich urzą-
dzeń, jak skaner kodów kreskowych, 
waga przemysłowa lub tag RFID w pro-
tokół komunikacyjny Modbus TCP, lub 
Ethernet/IP. Jak wspomniano wcześniej, 

jedno-, dwu- lub czteroportowe urządze-
nia szeregowe z jednym lub dwoma por-
tami Ethernet są dostępne na rynku. 

Na koniec nie zapominajmy o starych 
regulatorach, sterownikach PLC i zdal-
nych terminalach, których wiele wciąż 
pracuje na naszych obiektach. Wbrew 
obiegowej opinii, że nic się już nie da 
z nimi zrobić, są one nadal sprawne, ale 
wymagają okresowych przeglądów. Urzą-
dzenia te prawdopodobnie komunikują 
się po starych protokołach komunikacyj-
nych, takich jak Modbus RTU, które nie 
są kompatybilne z błyszczącymi nowością 
sieciami Ethernet, zainstalowanymi po 
ostatnich modernizacjach w obiekcie. 

Ale adaptując te stare urządzenia do 
współpracy z nowymi rozwiązaniami, 
można utrzymać cały system w sprawno-
ści przez wiele najbliższych lat.

Przesiadka z Modbus RTU 
na Modbus TCP
Bramy sieciowe TCP/RTU przetwarzają 
szeregowy Modbus RTU (inaczej ASCII) 
na Modbus TCP. Urządzenia te są nie-
zwykle wydajne i mogą zostać skonfigu-
rowane do niemal każdej aplikacji sys-
temu klient–serwer obsługiwanego przez 
Modbus, włącznie ze współdzieleniem 
pamięci, pozwalającym dwóm modbu-
sowym serwerom master na wzajemną 
komunikację. Identyfikatory ID urządzeń 
są wykorzystywane do tworzenia „wirtu-
alnego” Modbus ID dla urządzeń mod-
busowych nieobsługujących konfiguracji 
swoich adresów.

Przy minimalnych kosztach i niewiel-
kim wysiłku można dokonać pierwszego 
kroku w kierunku Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy (IIoT). Urządzenia i sprzęt 
mają wiele do przekazania, jeżeli znaj-
dziemy sposób, aby je wysłuchać, a przy 
niewielkim zaangażowaniu nawet przesta-
rzała infrastruktura może pozostać bardzo 
użyteczna.

Garrett SchmidtGarrett Schmidt jest menedżerem 
ds. protokołów komunikacyjnych 
w Phoenix Contact. 

Słownik skrótów i terminów użytych w artykule

→  AES (Advanced Encryption Standard) – specyfikacja szyfrowania danych cyfrowych, 
opracowana przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w Stanach 
Zjednoczonych. AES został przyjęty przez rząd USA i jest powszechnie używany na świe-
cie. Algorytm przedstawiony w AES jest algorytmem z kluczem symetrycznym, co ozna-
cza, że ten sam klucz jest używany do szyfrowania i deszyfrowania informacji.

→  ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – kod bitowy reprezentu-
jący tekst w komputerach i innych urządzeniach.

→  FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) – międzynarodowy standard do 
zdalnej obsługi urządzeń obiektowych, utworzony w 2009 r. przez firmy ABB, Endress+
Hauser, Invensys, Metso Automation i Siemens.

→  HART (Highway Addressable Remote Transducer) – hybrydowy, analogowo-cyfrowy 
przemysłowy protokół komunikacyjny. Największą jego zaletą jest możliwość komuni-
kacji cyfrowej w pętli 4–20 mA zasilającej urządzenia obiektowe. Wykorzystuje jedną 
parę przewodów łączących system sterowania z urządzeniem obiektowym.

→  Modbus – protokół komunikacyjny w transmisji szeregowej, będący dziś w powszech-
nym użytku, łączący urządzenia cyfrowe na obiektach. Używany często do połączenia 
komputera nadrzędnego ze sterownikami PLC lub zdalnymi terminalami RTU.

→  Modbus TCP – wariant protokołu Modbus używany w sieciach TCP/IT.
→  OEE (Overal Equipment Effectiveness) – współczynnik określający efektywność wyko-

rzystania maszyn i urządzeń.
→  Profinet (Process Field Net) – standard sieci przemysłowej dla komunikacji przez Inter-

net przemysłowy. Jest siecią deterministyczną i dobrze się sprawdza przy transmisjach 
z dużymi obciążeniami.

→  RFID (Radio Frequency Identification) – użycie pola elektromagnetycznego do identyfi-
kacji i śledzenia drogi urządzeń RFID (tagów) przypiętych do obserwowanych obiektów 
i zawierających pakiet stosownych informacji.

→  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – zestaw protokołów stoso-
wanych w sieci Internet i innych podobnych sieciach komputerowych. Standard ten 
określa, jak przesyłane dane powinny być pakietowane, adresowane, transmitowane, 
kierowane i odbierane.

→  UDP (User Datagram Protocol) – protokół komunikacyjny alternatywny dla TCP. Uży-
wany wówczas, gdy wymagana jest szybka transmisja, nie ma jednak mechanizmów 
kontroli połączenia.

Przy minimalnych kosz-
tach i niewielkim wysiłku 
można dokonać pierw-
szego kroku w kierunku 
Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT). Urządze-
nia i sprzęt mają wiele do 
przekazania, jeżeli znaj-
dziemy sposób, aby je
wysłuchać, a przy nie-
wielkim zaangażowaniu 
nawet przestarzała infra-
struktura może pozostać 
bardzo użyteczna.

FABRYKA 4.0
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Nowe technologie, problemy i skandale

 Prześwietlamy fabrykę Tesli
Fabrykę Tesli uznaje się za ikonę koncepcji Przemysłu 4.0. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. 
Skandale związane z licznymi urazami pracowników, którzy narzekają na zawrotne tempo pracy, oraz 
problemy z terminową realizacją zamówień rzuciły się cieniem na firmę Elona Muska. Czy słusznie?

Marcel Płoszczyński G dy pisałem ten artykuł, dotarła 
do mnie informacja, że akcje 
Tesli na giełdzie NASDAQ spa-

dły właśnie o prawie 3%. To nie pierw-
sza taka sytuacja i zapewne nie ostatnia. 
Zdaniem analityków przyczyn należy szu-
kać przede wszystkim w dużych proble-
mach z dostawą Modelu 3 – sztandaro-
wego samochodu producenta.

Każdy, kto posiada chociaż odrobinę 
wiedzy na temat produkcji, z pewno-
ścią zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, 
że jedna z najnowocześniejszych fabryk 
świata, prawdziwa ikona czwartej rewo-
lucji przemysłowej zalicza takie wpadki. 
Przemysł 4.0 nie działa?

A może winy trzeba szukać gdzie 
indziej? Przecież niedotrzymywanie ter-
minów nie musi wynikać ze słabości sys-
temów informatycznych. Zdaniem Piotra 
Rojka z DSR, spółki dostarczającej nowo-
czesne rozwiązania IT polskim i zagranicz-
nym producentom, Internet Rzeczy, opro-
gramowanie klasy SFC i APS czy systemy 
ERP holistycznie obejmujące działalność 
fabryki potrafią diametralnie zwiększyć jej 
wydajność, jednak nie zmniejszą niereali-
stycznych oczekiwań zarządu. 

– Moce przerobowe każdego zakładu 
są ograniczone. Za pomocą nowych tech-
nologii obniżymy koszty produkcji, zredu-
kujemy zastoje i przewidzimy awarie.

Źródło: Wikipedia
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FABRYKA 4.0

Posiadając odpowiednie know-how, może-
my zwiększyć efektywność zakładu nawet 
o kilkadziesiąt procent, jednak gdy popyt 
znacząco przekracza jej możliwości, trzeba 
zastanowić się nad innymi krokami – 
przekonuje Rojek.

Czy Elon Musk, jeden z najwybit-
niejszych biznesmenów naszych czasów, 
który jak mało kto rozumie nowe techno-
logie, w pełni wykorzystuje możliwości 
swojej największej fabryki? Przecież każda 
jego działalność wiąże się z porzuceniem 
utartych sposobów działania, a kończy 
małą rewolucją.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
powinniśmy przyjrzeć się z bliska osła-
wionemu zakładowi Tesli, położonemu 
w kalifornijskim miasteczku Fremont. 
Jego wcześniejszymi właścicielami byli 
General Motors i Toyota. We wspólnej 
fabryce obie firmy produkowały 6 tys. 
pojazdów tygodniowo, aż do 2010 r., 
kiedy stała się ona własnością Tesli.

Na początku firma Elona Muska wyko-
rzystywała trochę ponad 10% dostęp-
nej powierzchni o wielkości 1,5 mln m2. 
W zeszłym roku urząd miasta Fremont 
zgodził się na powiększenie zakładu pra-
wie o połowę. Tesla planuje wykorzy-
stać nową przestrzeń po to, by zwiększyć 
liczbę produkowanych samochodów do 
10 tys. pojazdów tygodniowo.

„Profesor” Musk i jego X-Meni
Hala produkcyjna, w której powstaje 
Model 3, nawet jak na współczesne stan-

dardy jest wysoce zautomatyzowana. 
Odwiedzając fabrykę, nie sposób przejść 
obojętnie obok największej w USA prasy 
Schuler SMG, tłoczącej nowy panel samo-
chodowy co sześć sekund (czyli 5 tys. 
sztuk dziennie) z siłą do 10 tys. ton. Cho-
ciaż jedna taka maszyna kosztuje 50 mln 
dolarów, to Elonowi Muskowi udało się 
kupić ją za 6 mln, wliczając koszt dostawy.

Roboty pracują tu u boku człowieka, 
a z upływem czasu jest ich coraz wię-
cej. Michael Rundle, dziennikarz maga-
zynu „Wired”, który miał okazję przyjrzeć 
się im z bliska, w swojej relacji zwrócił 
uwagę na humorystyczny aspekt tej futu-
rystycznej asymilacji. – Nadawanie robo-
tom imion sprawia, że cały proces kon-
struowania samochodów jest trochę absur-
dalny – zauważa Rundle.

Maszyny odpowiedzialne za wkłada-
nie pojazdów na taśmę nazwano „Wolve-
rine” i „Iceman” – na cześć komikso-
wych superbohaterów. Tesla rolę robo-
tów w społeczeństwie bierze na poważnie, 
o czym świadczyć może intrygujący napis 
umieszczony na podłodze hali produkcyj-
nej fabryki we Fremont: „Roboty nienawi-
dzą śmieci. Prosimy o niedostarczanie im 
dodatkowych powodów do obalenia ludz-
kości”. Pomimo tak osobliwych akcen-
tów pracownikom placówki zapewne nie 
jest do śmiechu, gdy słyszą o ambitnych 
planach swojego CEO, a te, delikatnie 
mówiąc, godzą w ich interesy.

Wizja Muska sprowadza się do total-
nej dehumanizacji produkcji. By ją urze-
czywistnić, Tesla kupiła niemiecką firmę 

Grohmann Engineering, specjalizującą się 
w automatyzacji. Opowiadając o celach 
na najbliższe lata, przedsiębiorca z Połu-
dniowej Afryki zapowiedział, że zamie-
rza stworzyć zakład produkcyjny, który 
będzie się diametralnie różnił nawet od 
tych obecnie najbardziej zaawansowa-
nych. Ma on przezwyciężyć ogranicze-
nia ludzkiego tempa pracy. Nad proce-
sami odbywającymi się w takiej fabryce 
będzie czuwać zaledwie garstka eks-
pertów. Surowe materiały produkcyjne 
dostarczane będą z jednej strony, a z dru-
giej wyjeżdżać będą gotowe samochody. 
Za ich składanie odpowiedzialne będą 
wyłącznie roboty, a wszystko odbywać się 
będzie przy zawrotnej prędkości, wyklu-
czającej udział człowieka w produkcji 
m.in. ze względów bezpieczeństwa.

W poszukiwaniu straconego czasu
Trudno się dziwić Muskowi, że w pogoni 
za sposobami na przyspieszenie produkcji 
wykracza poza konwencjonalne rozwiąza-
nia – nawet te najnowocześniejsze, z któ-
rych już teraz fabryka z Fremont korzysta 
na potęgę. Opóźnienia w dostawie Tesli 
Model 3 są tak duże, że znużeni czeka-
niem klienci rezygnują z zamówień. Nie Źr
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zagłębiając się w temat, można pochopnie 
zarzucić idei Przemysłu 4.0, że nie działa. 
Nic bardziej mylnego. 

Telewizja CNBC dotarła do grupy 
obecnych i byłych pracowników Tesli, 
którzy przyczyny kryzysu dopatrują się 
w słabej jakości komponentów pochodzą-
cych od zewnętrznych dostawców. Jeden 
z inżynierów zatrudnionych w fabryce 
przekonuje, że około 40% części, które 
trafiają do Fremont, wymaga przeróbek. 
Regeneracja i odzyskiwanie są standar-
dem w branży motoryzacyjnej, jednak 
w odróżnieniu od największych produ-
centów samochodowych Tesla nie korzy-
sta z podwykonawców, lecz przeprowadza 
regenerację we własnym zakresie.

Czy takie rozwiązanie przyspiesza pro-
ces naprawy wadliwych komponentów? 
Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że
skala problemu z dostawcami jest tak duża,
że osłabia morale pracowników placówki.
– Zdaje się, że Tesla nie ma szczęścia do 
dostawców. W takiej sytuacji nie pomogą 
najlepsze rozwiązania technologiczne. 
Gdyby problemem były awarie maszyn 
na hali produkcyjnej, system SFC nowej 
generacji pomógłby w redukcji przestojów. 
Można go również wykorzystać do identy-
fikacji czynników wpływających na jakość 

wyrobów. W tym przypadku wydaje mi 
się, że przyczyna problemu nie wymaga 
identyfikacji. Potrzeba natomiast konkret-
nych kroków naprawczych – zauważa 
dyrektor zarządzający w DSR.

Lepiej znaczy inaczej
Nowatorskie podejście twórcy Tesli dało 
o sobie znać na wiele różnych sposo-
bów, jednak największym jego świadec-
twem jest sam produkt końcowy. Andre 
Rivera, weteran branży automotive 
z ponad 20-letnim stażem, który pracę 
w fabryce rozpoczął, gdy ta należała jesz-
cze do poprzednich właścicieli, dostrzega 
ogromną różnicę pomiędzy starym 
a nowym pracodawcą. – To, w jaki sposób 
patrzymy na samochody, różni się diame-
tralnie od tego, w jaki sposób postrzega je 
większość ludzi. To nie jest nic szalonego, 
lecz zdrowy rozsądek. Czemu inni nie 
myślą w taki sposób? – pyta Rivera.

Na czym polega to innowacyjne myśle-
nie? Tradycyjnie producenci samocho-
dów wprowadzają zmiany w cyklach 
trwających od 5 do 7 lat. To archaiczne 
podejście, które nie zaspokaja rosnących 
potrzeb konsumentów. Z Teslą jest ina-
czej. Sam update oprogramowania może 

natychmiast polepszyć działanie samo-
chodu, a odbywające się przez Internet 
aktualizacje są na porządku dziennym.

To jednak nie koniec wyścigu do 
doskonałości. Z doniesień „Motor Trend” 
wynika, że firma Elona Muska potrafi 
wprowadzić 20 modyfikacji w ciągu tygo-
dnia, i nie chodzi wcale o software, lecz 
o fizyczne części samochodów. Na uwagę 
zasługują również wyśrubowane stan-
dardy kontroli jakości, która odbywa się 
na różnych etapach produkcji i o niebo 
przewyższa wszystkie działania podej-
mowane w tym zakresie przez inne firmy 
motoryzacyjne. 

Czy to wystarczy? Według Tomasza 
Króla, autora książki „Lean Management 
po polsku. O dobrych i złych praktykach” 
i dyrektora zarządzającego w Instytucie 
Doskonalenia Produkcji – niekoniecznie.

– Wszystkie biznesy Elona Muska 
dotychczas są pod kreską, ponieważ są 
w fazie testów i opracowywania pro-
duktów. Obawiam się, że to trochę przy-
kład Krzysztofa Kolumba, który płynął 
w zupełnie inną stronę, niż nakazywał 
zdrowy rozsądek. Ten upór doprowadził 
go do wielkich odkryć i na zawsze zmie-
nił świat. Zapewne podobnie będzie z Elo-
nem Muskiem. Ale czy wylądujemy na 
Marsie? Czy będziemy jeździć autonomicz-
nymi samochodami? Czy rakiety będą 
wracać na Ziemię? Czy dachy będą pro-
dukować prąd? Wierzę, że tak. Choć nie 
wiem, czy w czasie, który założył Musk – 
uważa Król.

Wszystkie grzechy Muska
O ile opieka, jaką Elon Musk otacza 
produkowane we Fremont samochody, 
zasługuje na podziw, o tyle jego podejście 
do pracowników wzbudza mieszane uczu-
cia, przez co nie raz znalazł się w ogniu 
krytyki.

W zeszłym roku „Guardian” opubliko-
wał artykuł o wymownym tytule: „Tesla 
factory workers reveal pain, injury and 
stress: 'Everything feels like the future but 
us'” („Pracownicy fabryki Tesli skarżą się 
na ból, stres i wypadki: »Wszystko jest 
tu jak z przyszłości, poza nami«). Dra-
mat pracowników kalifornijskiej fabryki 
wyszedł na jaw i szybko zyskał rozgłos. 
Z raportów, które w tajemniczych okolicz-
nościach ujrzały światło dzienne, wynika, 
że w ciągu zaledwie dwóch lat na teren 
zakładu karetkę wzywano ponad 100 
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razy, a pracownicy Tesli doświadczają 
omdleń, zawrotów głowy, a nawet drga-
wek, zaburzeń oddychania i bólu w klatce 
piersiowej. Łącznie zanotowano kilkaset 
urazów, z czego część można zakwalifiko-
wać jako trwałe. 

Praca po kilkanaście godzin pod pre-
sją, często w bólu i pomimo odniesio-
nych urazów, byle tylko zrealizować 
ambitne plany produkcyjne narzucone 
przez zarząd – tak zdaniem pracowników 
wygląda kultura organizacyjna w Tesli. 
– Widziałem, jak ludzie tracili przytom-
ność, upadali na ziemię, rozbijając twa-
rze o podłogę. Kazali nam pracować mimo 
wszystko, obchodząc leżącego na ziemi 
człowieka – powiedział angielskiemu 
dziennikowi Jonathan Galescu, technik 
produkcji z Fremont.

Ta historia znalazła zresztą potwier-
dzenie w relacjach innych osób zatrudnio-
nych w Tesli, jednak nie wywołała więk-
szego wzruszenia jej CEO, który prze-
konuje, że jego firmy nie powinno się 
porównywać z innymi producentami 
samochodów. – Jesteśmy nierentowni. 

To nie jest sytuacja, w której chciwi kapi-
taliści decydują się pominąć kwestie 
bezpieczeństwa, aby wygenerować więk-
sze zyski i dywidendy. Tu nie chodzi 
tylko o to, ile pieniędzy stracimy, lecz 
o to, czy przetrwamy i czy wszyscy nie 
stracą pracy – zasłania się Musk i twier-
dzi, że zależy mu na dobrobycie swoich 
pracowników. W oficjalnym komunika-
cie Tesla przekonuje, że poziom bezpie-
czeństwa w ostatnich latach uległ znacz-
nej poprawie.

Fabryka we Fermont to nie raj na 
ziemi. Mimo spektakularnego sukcesu 
firma boryka się z wieloma problemami, 
jednak Elon Musk nie raz pokazał, że 
w biznesie nie ma sobie równych i z pew-
nością wyprowadzi Teslę na prostą. Pozo-
staje tylko pytanie, jakim kosztem.

Fakt, że odnoszącą straty firmę 
uznaje się za ikonę Przemysłu 4.0, który 
przede wszystkim polega na generowaniu 
oszczędności poprzez optymalizację proce-
sów produkcyjnych, zakrawa na absurd. 
Jeśli jednak futurystyczna wizja jej zało-
życiela doczeka się realizacji, pozostanie 

nam wyrazić podziw i uznanie i zapłakać 
nad losem zwolnionych pracowników.

Tymczasem doniesienia medialne wska-
zują, że na jej urzeczywistnienie przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. – Nadmierna auto-
matyzacja w Tesli była błędem. A mówiąc 
precyzyjnie, moim błędem. Ludzie są nie-
ocenieni – zaskoczył opinię publiczną 
Musk, który jeszcze rok wcześniej snuł 
poważne prognozy na temat robotyzacji.

Co sprawiło, że założyciel Tesli zmienił 
zdanie? Być może zrozumiał, że maszyny 
nie zastąpią ludzi z dnia na dzień. Sztucz-
nej inteligencji, której rozwoju tak bar-
dzo się obawia, mogło zabraknąć polotu 
i kompetencji. Nie jest tajemnicą, że 
nawet najbardziej zaawansowane roz-
wiązania technologiczne, jakimi chlubią 
się dziś inżynierowie, wciąż pozostawiają 
wiele do życzenia i w licznych obszarach 
nie są w stanie zastąpić człowieka. Zdaje 
się, że hurraoptymistyczny pęd miliardera 
w kierunku dehumanizacji to nic innego, 
jak zwyczajny falstart. 

Niemniej we współczesnej fabryce 
zmianie ulega stopień interakcji pomię-
dzy człowiekiem a maszyną, o czym prze-
konuje Przemysław Kędzierski z BPSC. – 
Głównym założeniem Przemysłu 4.0 jest 
łączenie ze sobą światów maszyn, syste-
mów IT i ludzi. Powstające w ten sposób 
„inteligentne” sieci mają zdolność samo-
nadzorowania i na podstawie przesłanych 
informacji optymalizują procesy zacho-
dzące w przedsiębiorstwach – tłumaczy 
ekspert BPSC i dodaje, że Przemysł 4.0 to 
również nowy wymiar utrzymania ruchu. 
Pozwala on autoryzowanemu serwisan-
towi na zdalny dostęp do maszyny w celu 
zbadania jej stanu, wykrycia, a często 
także usunięcia usterki bez konieczności 
fizycznego kontaktu z urządzeniem. – Rola 
człowieka wciąż jest niezwykle istotna – 
podkreśla Kędzierski.

Historia Tesli pokazuje, że w nowo-
czesnej fabryce kluczowa jest wyważona 
integracja. Musi być ona odpowiednio 
zbilansowana, by każdy z elementów – 
maszyny, ludzie, oprogramowanie – skła-
dał się na sukces całej drużyny. Usunię-
cie jednego z nich nie zawsze się opłaca, 
o czym Musk przekonał się na własnej 
skórze.

Marcel Płoszczyński Marcel Płoszczyński jest konsultantem 
medialnym i entuzjastą nowych 
technologii.

 

Tomasz Król, dyrektor zarządzający w Instytucie Doskonalenia Produkcji 

Tesla biegnie jak antylopa goniona przez głodne lwy 
z Detroit, Wolfsburga, Monachium, Stuttgartu i Toyota City

Jestem fanem poczynań Elona Muska. Uważam, że to, co robi 
z Teslą, kompletnie rewolucjonizuje rynek samochodów. Sposób 
sprzedaży, serwisowania, konfiguracji, aktualizacji wyposażenia 
i parametrów, a także konstrukcja samochodu obalają wszelkie ste-
reotypy funkcjonujące w tej skostniałej branży. To, że ludzie czekają 
w niewyobrażalnie długich kolejkach na samochody Tesli, podczas 
gdy od ręki mogą kupić lepsze auta innych producentów, świadczy 
o tym, że użytkownicy są gotowi na zmianę paradygmatu. Dlaczego 
więc idzie tak opornie? Sądzę, że presja wielkich graczy na zacho-

wanie status quo jest tak ogromna, że Tesla zewsząd napotyka przeszkody. Jest takie 
amerykańskie powiedzenie „Pionierów poznaje się po strzałach w plecach”. Zatem 
Musk ma tych strzał wbity cały kołczan. Jako pionier pokonuje przeciwności niczym 
superbohater bajki Pixara. Testuje nowe możliwości, wkracza na grunt, na którym nikt 
nigdy nie postawił nogi, a zbudzone lwy motoryzacji rozwierają paszcze, wydobywa-
jąc potężny ryk, słyszalny coraz głośniej we Fremont. Technicznie – można było zbudo-
wać lepszą sieć dostawców, przygotować się lepiej sprzętowo (fabryka we Fremont ma 
ponad 30 lat). Ojcowie wiedzą takie rzeczy przy kolejnych dzieciach. Przy pierwszym się 
po prostu uczą. Gdy dziecko rośnie, nie ma czasu na myślenie. Jest czas na działanie. 
O błędach Elona Muska będzie można powiedzieć więcej za kilka lat. Teraz Tesla bie-
gnie jak antylopa goniona przez głodne lwy z Detroit, Wolfsburga, Monachium, Stutt-
gartu i Toyota City. Czy zdoła zmylić trop i złapać oddech?

FABRYKA 4.0



T o, jak powinien wyglądać program 
obsługi technicznej, zależy od roz-
miarów floty. Najczęściej taki pro-

gram będzie zawierał podstawowe czyn-
ności serwisowe. W przypadku większych 
flot warto natomiast wyjść poza granice 
podstawowej obsługi technicznej i zasto-
sować dodatkowe narzędzia przeznaczone 
do zarządzania zasobami.

1 Szkolenia dla techników
Nie bez powodu każdy producent 

wózków widłowych zaleca wykonywa-
nie przeglądów przez technika przeszkolo-
nego u producenta. Tylko dobrze wyszko-
leni serwisanci, zaznajomieni ze specy-
fiką obsługiwanego sprzętu, będą potrafili 
sprawnie i efektywnie go naprawić.

Przeszkoleni przez producenta technicy 
– zarówno przedstawiciele producenta, 
jak i pracownicy klienta – mają dostęp 
do oprogramowania i wiedzy technicznej, 
np. biuletynów technicznych, które poma-
gają szybko zdiagnozować i naprawić pro-
blem. Nieprzeszkolony pracownik może 
użyć niewłaściwych lub zbędnych części, 
co spowoduje wydłużenie czasu przestoju 
maszyny i wzrost kosztów.

Przeszkolona załoga ma ponadto więk-
szą motywację do pracy oraz czerpie 
z niej więcej satysfakcji, co w rezultacie 
przekłada się na dłuższe działanie i trwa-
łość sprzętu.

2 Planowane czynności serwisowe 
i inne środki zapobiegawcze

Konserwacja planowana może obejmować 
wymianę płynów i filtrów oraz zapewnie-
nie odpowiedniego smarowania. Ważne 
jest, by planować działania serwisowe 

na podstawie godzin pracy urządzenia 
i poziomu jego aktywności. Na przykład 
wózek widłowy służący do wykonywania 
czynności lekkich może wymagać prze-
prowadzenia działań serwisowych co 500 
godzin pracy, podczas gdy wózek przezna-
czony do cięższych zadań (np. pracujący 
w chłodni) – co 250 godzin. 

Planując program utrzymania ruchu, 
warto uwzględnić w nim również czynno-
ści mające na celu odpowiednie utrzyma-
nie opon, użytkowanie baterii i ładowa-
rek, a także zapewnienie wysokiej spraw-
ności energetycznej urządzeń.

Opony i nawierzchnia. Dostępnych jest 
wiele różnego rodzaju opon do wózków 
widłowych, a każda z nich jest przezna-
czona do pracy w innych warunkach. 
Przy wyborze ogumienia należy wziąć pod 
uwagę takie czynniki, jak masa, rodzaj 
nawierzchni i pokonywane dystanse. Wła-

Obsługa techniczna 
wózków widłowych
Właściwie zaplanowany i wdrożony program utrzymania ruchu 
to czynnik wpływający na optymalizację czasu pracy floty 
i wzrost jej produktywności. W jaki sposób zwiększyć 
efektywność działania tego programu?

Tony Fedele

e-wydanie

↗  Wyszkoleni technicy to klucz do sukcesu każdego programu utrzymania ruchu, jednak równie 
ważne są odpowiednie procedury. 
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e-wydanie

ściwie dobrana opona może nie być naj-
tańsza, ale dzięki swojej trwałości będzie 
najbardziej opłacalna w dłuższym okresie 
eksploatacji.

Prostym sposobem na eliminację 
uszkodzeń ogumienia, kół i łożysk jest 
utrzymanie w czystości samej nawierzchni 
oraz jej naprawa w razie uszkodzenia lub 
powstania nierówności. Odłamki palet, 
zanieczyszczenia i kawałki folii do pako-
wania mogą bowiem utknąć w elemen-
tach kół wózka widłowego, co powoduje 
uszkodzenia i przestój maszyny. 

Baterie i ładowarki. Należy się upew-
nić, że każdy wózek widłowy ma wła-
ściwy akumulator, i ładować go tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne. Współczesne 
technologie pozwalają na użycie wskaź-
nika, który informuje o potrzebie nałado-
wania baterii. Akumulatory mają skoń-
czoną liczbę cykli określającą ich trwa-
łość – zwykle jest to od 1500 do 2000 
cykli. Każde rozładowanie akumulatora to 
jeden cykl, zatem wózki widłowe z wyż-
szą sprawnością energetyczną zapewniają 
również dłuższe życie akumulatorom.
Ładowanie akumulatorów niezupełnie 

rozładowanych może obniżyć ich trwa-
łość, dlatego należy przestrzegać harmo-
nogramu ładowań. By spełnić wymaga-
nia dotyczące utrzymania gwarancji bate-
rii, może być konieczne przechowywanie 
szczegółowych raportów zawierających 
opis interwałów ładowań, temperatur 
i wilgotności (w celu udowodnienia, że 
czynności serwisowe prowadzone są zgod-
nie z zaleceniami).

Wykorzystanie wózka z niesprawnym 
akumulatorem lub z akumulatorem z nie-
sprawnymi ogniwami może skutkować 
wystąpieniem mylących kodów usterek 
w pojeździe lub nawet wpływać na nie-
zawodność wyposażenia elektrycznego 
pojazdu. 

Należy się również upewnić, że uży-
wana jest odpowiednia ładowarka. Jeżeli 
nie jest ona zaprojektowana do ładowa-
nia dużego akumulatora, pełne ładowanie 
nie będzie możliwe, co skróci jego trwa-
łość i wymusi częstsze powtarzanie proce-
dury ładowania.

Sprawność energetyczna. Wózek widłowy 
z niską sprawnością energetyczną może 
generować zbędne koszty i zmniejszać 
wydajność produkcji. Ponadto niska 
sprawność energetyczna powoduje zwięk-

szenie ilości energii potrzebnej do wyko-
nania danej pracy, co przekłada się na 
zwiększoną emisję gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Czynnik ten jest zaś istotny 
dla firm, które chcą funkcjonować zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istnieją sposoby na sprawdzenie, 
czy pojazd działa w zakresie najwyższej 
sprawności. Po pierwsze bateria powinna 
pracować przy maksymalnym napię-
ciu. Jeśli pracuje przy niskim, brak mocy 
pojazdu kompensowany jest większym 
natężeniem prądu pobieranego z baterii. 
Skutkiem tego jest zwiększone wydziela-
nie ciepła, co może prowadzić do uszko-
dzenia podzespołów elektronicznych. Po 
drugie części powinny być odpowied-
nio zamocowane i właściwie smarowane, 
by uniknąć oporu ruchu wymagającego 
dostarczenia większego momentu mecha-
nicznego, a co za tym idzie, powodują-
cego dodatkowy pobór prądu z baterii. 

Program do zarządzania flotą wóz-
ków może pomóc w oszacowaniu spraw-
ności energetycznej dzięki porównaniu 
zużytej energii elektrycznej i wykonanej 
pracy. Przy zachowaniu pozostałych czyn-
ników na stałym poziomie pojazd o wyż-
szej sprawności będzie cechował się dłuż-
szym okresem pracy między ładowaniami, 
co zmniejszy koszty energii i nakład pracy 
przy wymianie baterii.

3 Gwarancja
Sprzedawca wózków widłowych 

może pomóc w dostosowaniu pakietu 
gwarancyjnego odpowiedniego dla danego 
zastosowania oraz zaproponować poziom 
usług serwisowych wykraczający poza 
standardowo oferowane usługi. Przy 
wyborze gwarancji warto rozważyć, czy 
firma będzie korzystać z usług techników 
zakładowych, czy zewnętrznej firmy ser-
wisującej. Pytania, na jakie należy sobie 
odpowiedzieć, brzmią: „Czy technicy 
z naszej fabryki będą dysponować wystar-
czającą ilością czasu i poziomem wiedzy, 
by przeprowadzać planowane czynności 
serwisowe w odniesieniu do wszystkich 
wózków z naszej floty?”; „Kto może naj-
szybciej zareagować na wystąpienie awa-
rii, znaleźć części i przeprowadzić nie-
planowane czynności serwisowe, by zmi-
nimalizować przestój pojazdu?”; „Jeżeli 
wózki widłowe nie wykonują pracy i ocze-
kują na wykonanie czynności serwiso-
wych, jakie są realne koszty traconego 
czasu?”; „Czy dodatkowe wózki widłowe 

są potrzebne jako zapasowe na czas 
remontu innych pojazdów?”; „Jaki jest 
koszt ich zakupu?”.

4 Zarządzanie flotą
Dzięki zbieraniu i analizie danych 

w czasie rzeczywistym można zaobserwo-
wać, w jaki sposób wózki są używane i ile 
godzin każdy z nich pracuje. Takie infor-
macje mogą być wykorzystane do maksy-
malizacji produktywności i redukcji kosz-
tów. Mogą również ujawnić wykorzystanie 
wózka widłowego niezgodnie z przezna-
czeniem. Jeśli np. wózek widłowy służący 
do transportu towarów na duże wyso-
kości jest używany do transportu pozio-
mego na długie dystanse, stwarza to nie-
potrzebne ryzyko zużycia pojazdu. 

Zarządzanie flotą może również pomóc 
w ocenie, czy pojazd wykorzystywany jest 
wydajnie. Jeżeli jeden wózek znajduje się 
w użyciu cały dzień, inny zaś większość 
czasu jest niewykorzystany, oznacza to, 
że liczbę pojazdów można zmniejszyć lub 
część z nich przeznaczyć do innych zadań.

Innym sposobem, dzięki któremu 
zarządzanie flotą może długookresowo 
zmniejszyć koszty, jest możliwość szaco-
wania wydatków na konserwację każdego 
wózka. Jeśli jakiś starszy pojazd wymaga 
sporych wydatków, bardziej opłacalne 
może się okazać kupno nowego.

Podsumowanie
Właściwie zaplanowany i wdrożony pro-
gram utrzymania ruchu zapewni długą 
i niezawodną pracę wózków widłowych. 
Planowane czynności serwisowe przepro-
wadzane przez przeszkolonych techników 
oraz analiza danych czasu rzeczywistego 
pozwolą zmaksymalizować czas pracy 
pojazdów oraz zminimalizować koszty.

Tony Fedele Tony Fedele jest wicedyrektorem ds. opera-
cyjnych w firmie Abel Womack Inc., 
centrum sprzedaży i serwisu 
Raymond Corp.

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „Wózki 
pod kontrolą”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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