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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


Działalności zakładów przemysłowych nieodmiennie towarzyszy presja związana ze 
zwiększaniem wydajności i opłacalności produkcji przy jednoczesnej maksymaliza-
cji bezpieczeństwa. W wypadku zadań służb utrzymania ruchu sprowadza się to do 
redukcji przestojów i zapewnienia ciągłości działania.

W dzisiejszej rzeczywistości produkcyjnej nie jest jednak łatwo ten cel zrealizo-
wać. Jak piszą autorzy artykułu „Antidotum na przestoje”, publikowanego w tym 
wydaniu na s. 32–34, przyczyną tego stanu rzeczy są braki kadrowe w zakresie 
wykwalifikowanych pracowników UR, a także większa złożoność środowiska prze-
mysłowego. Sytuację komplikuje dodatkowo tendencja do zwiększania elastyczności 
produkcji – wytwarzania w zakładzie różnych produktów, a jednocześnie minimali-
zowania czasu potrzebnego na przestawienie linii produkcyjnych. 

Receptą na te problemy jest wykorzystanie zdalnego monitoringu parametrów 
maszyn i procesów z zastosowaniem technologii bezprzewodowej, polegającego na 
zbieraniu danych z maszyn i urządzeń, a następnie zamianie ich na użyteczne infor-
macje, będące podstawą do dalszych działań.

Dzięki wykorzystaniu technologii bezprzewodowej komunikacji możliwe jest 
dokonywanie pomiaru procesów tam, gdzie to dotychczas nie było możliwe. Do nie-
wątpliwych zalet zdalnego bezprzewodowego monitoringu należy również nadzór 
nad pracą wielu maszyn w różnych lokalizacjach, zbieranie danych w czasie rzeczy-
wistym oraz ich bieżąca analiza. Ponadto pozwala on na lepsze, bardziej precyzyjne 
diagnozowanie problemów oraz proaktywne reagowanie na nie. Korzyści, które 
można uzyskać ze zdalnego monitorowania, są więc ogromne. Są nimi: zapobieganie 
nieplanowanym przestojom, przedłużanie okresu eksploatacji urządzeń, zmniejsza-
nie kosztów utrzymania ruchu czy minimalizowanie kosztów pracy.

Zdalny monitoring może więc pomóc w usprawnieniu procesów oraz zwiększeniu 
wydajności produkcji, musi być jednak właściwie zorganizowany. Od czego w takim 
razie zacząć i jak przeprowadzić proces jego wdrożenia w zakładzie, by uzyskać 
zakładane korzyści? Który rodzaj zdalnego monitorowania – zarządzany wewnętrz-
nie czy zewnętrznie – będzie w danej sytuacji najlepszy?

Zagadnienia te poruszamy w najnowszym wydaniu naszego magazynu. W obszer-
nym materiale zamieszczonym w rubryce Temat numeru znajdą Państwo wska-
zówki, jak wykorzystać możliwości zdalnego monitoringu – a mianowicie osiągać 
więcej przy użyciu mniejszych zasobów.

Zapraszam do lektury.

 

Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna
agnieszka.korzeniewska@utrzymanieruchu.pl
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6 badania rynku

WDROŻENIA SYSTEMÓW CMMS
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

8 aktualności

 8 Trzecia edycja konferencji MAINTECH
11 Nowa marka olejów i smarów 

na polskim rynku
12 Firma Bosch Rexroth gotowa 

na wyzwania przyszłości
12 Przemysł 4.0 bez tajemnic – warsztaty 

„ifmnova  on!”
14 „Smart Industry Polska 2018” – badanie
16 25 lat działalności Emerson Automa  on 

Solu  ons w Polsce
18 Jak narzędzia online zmieniają przemysł
18 ITM Polska: Subcontrac  ng, Modernlog, 

Focast, 3D Solu  ons
20 Wirtualna rzeczywistość w branży 

procesowej

25 temat numeru

25 Zdalny monitoring
Zdalne monitorowanie parametrów ma-
szyn i procesów z wykorzystaniem techno-
logii bezprzewodowej pomaga użytkowni-
kom rozwiązywać problemy eksploatacyjne.

29 Wykorzystywanie czujników bezprzewo-
dowych w układach sterowania procesa-
mi przemysłowymi 
Instalowanie systemu czujników bezprze-
wodowych może wydawać się skompliko-
wanym zadaniem, jednak wykonanie go 
w czterech etapach może je uprościć.

32 An  dotum na przestoje 
Zdalny monitoring w zakładach przemy-
słowych zapobiega problemom związa-
nym z brakiem fachowców i złożonością 
realizowanych operacji.

36 fabryka 4.0

36 Zastosowanie technologii IIoT, czyli opty-
malizacja procesu produkcji i łańcucha 
dostaw w czasie rzeczywistym
Rozwiązania IIoT umożliwiają zbieranie 
danych z większej liczby urządzeń i czujni-
ków, nawet z pominięciem tradycyjnych 
systemów sterowania.

37 Jak przygotować sieć do wdrożenia 
technologii IIoT 
Droga do sukcesu w przygotowaniu sieci 
do wykorzystania technologii IIoT w za-
kładzie przemysłowym składa się z pięciu 
etapów. Jej początkiem jest ocena istnie-
jących już i wykorzystywanych w zakładzie 
systemów oraz realizowanych operacji.

41 raport

DRUKARKI PRZEMYSŁOWE
Technologie druku wykorzystywanego 
w przemyśle są stale rozwijane i doskona-
lone, a oferta rynkowa urządzeń prze-
znaczonych do tego celu – różnorodna. 
Drukarki przemysłowe są na szeroką skalę 
stosowane do znakowania produktów 
w magazynie lub na linii produkcyjnej, 
a także do drukowania listów przewozo-
wych i oznaczeń.

51 utrzymanie ruchu

51 Smarowanie łożysk tocznych
Łożyska toczne mają ogromne znacze-
nie w łożyskowaniu maszyn i urządzeń 
w wielu branżach. Ich nieprawidłowa 
konserwacja prowadzi do awarii, a te 
do kosztownych przestojów. Jak jednak 
dobrać odpowiedni środek smarny oraz 
właściwą metodę smarowania?

58 Pneumatyczne złącza wtykowe 
– nadal będą potrzebne
Niezawodność, sprawność i efektywność 
systemów pneumatyki oraz elektropneu-
matyki zależą m.in. od pneumatycznych 
złączy wtykowych. Ich rodzaj, konstrukcja 
i materiały, z jakich zostały wykonane, 
mają istotny wpływ na oszczędności.
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62 Instalacja urządzeń monitorujących 
i pomiarowych
Przestrzeganie poprawności instalacji, np. 
zasad dotyczących właściwego testowania 
i podłączania uziemienia, może pomóc 
uniknąć problemów związanych z pracą 
wielu urządzeń. Umożliwi ponadto uzy-
skanie zakładanego zwrotu z inwestycji. 

66 diagnostyka

KONSEKWENCJE STOSOWANIA 
NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH CZ. 2
W drugiej części artykułu omówiono skutki
zastosowania przypadkowych uszczelnień
oraz wyniki testowego uruchomienia sprę-
żarki po skorygowaniu błędów remonto-
wych. Opisano też przykłady maszyn, dla 
których zastosowanie przypadkowych za-
mienników przyczyniło się do wystąpienia 
poważnych problemów ruchowych.

72 usługi

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY 
WYBORZE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH?
Rynek szkoleń technicznych przeżywa 
prawdziwy rozkwit. Bez względu jednak 
na to, czy są to kursy online czy offl  ine, ich 
skuteczność jest różna. 

76 bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE 
WEWNĄTRZZAKŁADOWYM.
PROCEDURY PRACY Z WÓZKIEM 
JEZDNIOWYM
Każda maszyna, by pracować w pełni efek-
tywnie, wymaga umiejętnej obsługi przez 
pracownika. Nie uda się jednak zagwa-
rantować sprawnego współdziałania ludzi 
i maszyn, jeśli fi rma nie zapewni pracow-
nikowi bezpiecznych warunków pracy. 

79 produkty

79 Nasadko-przystawki termowizyjne 
Xtherm T3S i Pro

79 System szaf pełnogabarytowych 
Ri  al VX25

79 Serwoprasa YJKP

80 felieton

CZAS NA IIoT

e1 e-wydanie

e1 ZASILANIE SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH
Z SIECI JEDNOFAZOWEJ
Istnieje kilka metod, które ułatwiają ten 
proces i przynoszą oszczędności.
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Większość ekspertów zauważa korzyści wynikające z europejskiego rynku ener-
gii, a więc niższe ceny dla odbiorców, lepszą integrację źródeł odnawialnych 
(OZE) i ograniczenie emisji CO2. Część z nich zgłasza jednak wątpliwości: co się 
stanie w sytuacjach kryzysowych, kiedy równolegle w kilku sys-
temach wystąpi problem z dostępną mocą? Czy Polska będzie 
mogła polegać na dostawach energii z sąsiednich krajów? Za 
zarządzanie systemami energetycznymi w Europie odpowia-
dają krajowi operatorzy, którzy w sytuacjach kryzysowych za-
troszczą się najpierw o krajowych odbiorców energii. 

Regeneracja łożysk 
Nie każde łożysko można i warto naprawiać czy regenerować. Jednak w przy-
padku nietypowych dużych konstrukcji jest to zazwyczaj rozwiązanie optymal-
ne, które znacznie skraca czas przywrócenia sprawności urządzenia. Regeneracja 
wykonana z uwzględnieniem właściwej dla danego typu łożysk procedury w wie-
lu przypadkach umożliwia przywrócenie ich do takiego stanu, 
jak w przypadku nowego łożyska.

Wiele firm, w tym uznani producenci łożysk, oferuje usługi 
regeneracji łożysk. Przed podjęciem decyzji o naprawie należy 
dokonać inspekcji łożyska i oceny jego stanu, co pozwoli okre-
ślić zakres prac związanych z regeneracją oraz jej opłacalność.

Coraz węższe konstrukcje ograniczników przepięć
Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca, w tym ograniczniki przepięć (ochronniki 
przepięciowe, Surge Protective Device – SPD) muszą być odporne na trudne wa-
runki otoczenia, które zwykle panują w przemyśle przetwórczym. Współczesne 
konstrukcje tych urządzeń są odporne na takie warunki, a jed-
nocześnie charakteryzują się coraz mniejszymi gabarytami 
i wymiarami zewnętrznymi. To bardzo istotne, biorąc pod uwa-
gę, że każda nowa generacja sprzętu technologicznego w prze-
myśle powoduje, że zmniejsza się przestrzeń dostępna w sza-
fach sterowniczych do zainstalowania ochronników.

Czy w przypadku problemów z dostawami energii 
Polska może liczyć na sąsiadów?

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

e-wydanie 

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

Numery specjalne
i dodatki tematyczne 

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automa-
tyzacją procesów 
przemysłowych, 
energią, bezpie-
czeństwem. Nasi 
prenumeratorzy 
otrzymują je 
w wersji drukowanej 
wraz z magazynem. Publikacje dostępne są 
też w wersji cyfrowej na stronie: www.utrzy-
manieruchu.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:
• Czujniki bezprzewodowe
• Pompy odśrodkowe
• Systemy do zarządzania produkcją 
• Technologie filtracji cieczy

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

Magazyn wydawany jest na licencji
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Z a jako  energii to ogromne koszty, 
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jak i dostawcy

  Zarz dzanie energi  w dobie Przemys u 4.0

  Modernizacja systemu o wietleniowego

  Zasilacze awaryjne UPS – jak wybra  
w a ciw  us ug  konserwacji

Jakość energii
elektrycznej
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P rzedstawiamy sześć najważniejszych 
wniosków z badania dotyczącego 
wdrożeń systemów CMMS (Com-

puterised Maintenance Management Sys-
tems) w polskich firmach produkcyjnych, 
przeprowadzonego wśród czytelników 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Jeden system, wiele korzyści
Zdaniem respondentów najważniej-

sze korzyści wynikające z wdrożenia sys-
temu CMMS to: zagwarantowanie spraw-
ności maszyn zgodnie z wymaganiami ja-
kości (72%), redukcja kosztów związanych 
z utrzymaniem ruchu (64%) oraz wzrost 
jakości wykonywanych zadań (57%). Poza 
tym co drugi ankietowany wskazał zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych i reduk-
cję zapasów magazynowych, a co trzeci – 
zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

2 Na co zwracają uwagę klienci?
Podczas zakupu systemu CMMS 

respondenci kierują się takimi czynni-
kami, jak: funkcje systemu (72%), moż-
liwość integracji z innymi systemami 
(46%), koszt zakupu (35%) i koszt eks-
ploatacji (28%), a także serwis powdro-
żeniowy (25%), potencjalne zyski (14%), 
marka producenta (12%) oraz czas 
zwrotu z inwestycji – ROI (10%).

3 Najważniejsze funkcje CMMS
Z perspektywy 90% sondowanych 

użytkowników najważniejszymi funkcjami 
systemu klasy CMMS jest rejestracja zda-
rzeń związanych z utrzymaniem wypo-
sażenia produkcyjnego i pomiarowego 
(np. awarii, remontów) oraz planowanie 
ich przeglądów. Dla 65% osób dużą rolę 
odgrywa analiza i ocena działań w obsza-
rze UR, a dla połowy ankietowanych – 
zarządzanie wyposażeniem przedsiębior-
stwa oraz personelem służb UR.

4 Poziom zadowolenia
Na pytanie: „Czy są Państwo zado-

woleni ze stosowanego w zakładzie syste-
mu CMMS?” ankietowani odpowiedzieli 
w następujący sposób: „ogólnie jesteśmy 
zadowoleni” (46%), „jesteśmy częściowo 
zadowoleni” (25%), „jesteśmy bardzo 
zadowoleni” (13%). Pozostali uczestnicy 
badania przyznali, że w ogóle nie są usa-
tysfakcjonowani tym rozwiązaniem. 

5 Wdrożenie systemu CMMS nie 
zawsze przebiega bez zakłóceń

W 17% przypadków wdrożenie systemu 
CMMS w zakładzie przebiegało bez żad-
nych zakłóceń. Pozostali respondenci 
przyznali, że podczas wdrażania systemu 
pojawiło się sporo problemów, jednak nie 
były one trudne do rozwiązania (34%), 
lub pojawiły się poważne problemy 

(21%). Reszta osób przyznała, że wdroże-
nie CMMS przebiegło niemalże bez żad-
nych zakłóceń (28%).

6 Źródła problemów
Za główne przyczyny problemów 

we wdrażaniu systemów CMMS zostały 
uznane: wprowadzenie niewystarczają-
cych danych, np. o maszynach i pracow-
nikach (43%), nieodpowiednie nadanie 
uprawnień poszczególnym użytkownikom 
(38%), problemy techniczne przy insta-
lacji programu (28%), brak zaangażowa-
nia w szkolenia (20%), niewystarczające 
testowanie programu (16%) oraz wybór 
nieodpowiedniego programu (14%).

Wdrożenia systemów CMMS

   40%  ankietowanych twierdzi, że
                           główną korzyścią wynikającą 
z wdrożenia systemu CMMS jest minimali-
zacja nakładów pracy związanych z obróbką 
dokumentów tradycyjnych. 

   1 na 4  osoby uważa, że najważ-
                                      niejszą funkcją systemu 
CMMS jest zarządzanie rozliczeniami, zaku-
pami i sprzedażą wyposażenia.

   9%  respondentów podczas zakupu
                    systemu klasy CMMS kieruje się 
referencjami dostawcy.

Agata Abramczyk

Online

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

badania rynku

Zatosowanie w zakładzie systemu CMMS ma na celu 
automatyzację prac związanych głównie z:

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

 0 20 40 60 80 100

prowadzeniem przeglądów technicz-
nych i konserwacji maszyn

prowadzeniem gospodarki remon-
towej

zarządzaniem zamówieniami na 
materiały i części zamienne

prowadzeniem gospodarki magazyno-
wej w ramach utrzymania ruchu

raportowaniem i generowaniem 
statystyk

zarządzaniem środkami trwałymi infra-
struktury 36%

93%

82%

71%

62%

60%

nie korzystamy
i nie widzimy

takiej potrzeby:
10%

Wykorzystywanie 
w przedsiębiorstwie

systemu CMMS

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

tak,
korzystamy
z systemu
CMMS: 72%

nie, ale planujemy
zakup w najbliższym
czasie: 18%

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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Konferencję moderował Maciej Gulanow-
ski, trener ds. efektywności produkcji 
w firmie Proresult, z 7-letnim doświadcze-
niem zawodowym w obszarze Lean Mana-
gement, które zdobywał w branżach: moto-
ryzacyjnej, poligraficznej, medycznej oraz 
obróbki skrawaniem CNC.

W trakcie tegorocznej konferencji wy-
słuchaliśmy wystąpienia Andrzeja Krótkie-
go, który omówił przykłady małych uspra-
wnień dających duże efekty i oszczęd-
ności. Była to przypowieść o czasie, 
o tym, jak SPRYTnie przerobić 11 minut 
w 4 692 814 zł. Postępować SPRYTnie 
to: Standaryzować, działać Praktycznie, 
Razem, zYskownie i Trwale.

O skutecznej analizie Big Data opowie-
dział Andrzej Junkiert, starszy specjalis-
ta techniki połączeń śrubowych w Volks-
wagen Poznań. Problemem, który udało 

się rozwiązać w zakładach Volkswagen, 
było usunięcie błędów montażowych belki 
haka w karoseriach modeli VW Caddy 
i VW Caddy MAXI. Oznaczono czynniki 
mające wpływ na błąd montażu w sta-
cji automatycznej w bazowaniu systemu 
transportu oraz związane z różnorodno-
ścią źródeł danych.

Natomiast praktyczne aspekty wspar-
cia serwisowego działów UR przedstawił 
Marcin Dzioba, członek zarządu w firmie 
Adegis. Obecnie, wraz z niemiecką firmą 
IBA AG – producentem oprogramowa-
nia pomiarowo-diagnostycznego, pracuje 
nad wdrażaniem autorskich rozwiązań tej 
firmy w zakładach produkcyjnych na tere-
nie kraju.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję
w zarządzaniu i optymalizacji produkcji?
Tego dowiedzieliśmy się od Michała 

Tekieli kierującego firmą ANEGIS. Przed-
stawił on przegląd najnowszych rozwią-
zań informatycznych usprawniających 
i optymalizujących systemy produkcji 
w ramach cyfrowej transformacji. W tym 
rozwiązania IIoT oraz ich integrację 
z uczeniem maszynowym, analizą predyk-
cyjną i kognitywną, a także z inteligent-
nymi systemami klasy PLM, WMS, ERP.

Zoptymalizowane zarządzanie utrzy-
maniem ruchu i zasobami za pomocą sys-
temu EfficiencyManager zaprezentował 
Grzegorz Kocela z Klüber Lubrication 
Polska. Jak się okazuje, 20% uszkodzeń 
łożysk jest powodowanych przez nieodpo-
wiedni smar, 15% – gdy jest go za mało, 
a kolejne 20% – gdy jest on już zużyty.

Z kolei o optymalizacji procesu pro-
dukcyjnego mogliśmy usłyszeć podczas 
wystąpienia Marcina Bąka, dyrektora pro-
dukcji Grupy Porta, Porta KMI Poland. 
Przekonał on słuchaczy, że informacja 
i jej właściwe przetwarzanie to klucz do 
sukcesu, a Industry 4.0 nie istnieje bez 
nowoczesnych rozwiązań IT. Dotyczy 
to zarówno potrzeb maszynowych, jak 
i organizacji pracy ludzi. Również naj-
większą wartość mają inteligentne rozwią-
zania IT przy produkcji, w której postę-
puje indywidualizacja oczekiwań produk-
towych klientów.

Natomiast o wymianie układów ste-
rowania w aspekcie zwiększenia produk-
tywności, niezawodności i bezpieczeń-
stwa maszyn mówił Ireneusz Nowak, kie-
rownik projektu w firmie INEE Industry. 
Jak stwierdził, wielu użytkowników staje 
przed dylematem, czy warto zainwesto-
wać w maszynę używaną. Warto zasta-
nowić się nad korzyściami płynącymi 
z wymiany sterowania maszyn i procesów.

„Urządzenia myjące części a utrzy-
manie ruchu – na co zwracać uwagę” to 
temat wystąpienia Grzegorza Sirko, spe-
cjalisty ds. marketingu w firmie GT85 
Polska. Z procesami mycia i odtłuszczania 
w produkcji ma do czynienia większość 
producentów elementów przeznaczonych 
dla branż: automotive, lotnictwa, medy-
cyny, komponentów złącznych i innych. 
Jak podsumował, mycie to kluczowy pro-
ces zapewniający jakość produktu końco-
wego, nad którym można mieć pełną kon-

Wydawnictwo Trade Media International

Trzecia edycja konferencji MAINTECH za nami
12 czerwca uczestnicy konferencji MAINTECH spotkali się we Wrocławiu, 
by rozmawiać o najnowszych modelach teoretycznych i praktycznych w nowo-
czesnej organizacji utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. To kontynuacja 
działań podejmowanych przez czasopismo Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, 
mających na celu wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce. 
W tym roku spotkaliśmy się w nowoczesnym centrum konferencyjnym w hotelu 
Ibis Styles Wrocław Centrum.
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www.utrzymanieruchu.pl

trolę – należy tylko to dobrze zaplanować 
od strony SUR.

Zagadnienia związane z olejami i sma-
rami w przemysłowych programach efek-
tywnościowych przedstawił dr Wojciech 
Leszek, Global Field Engineering Support 
Advisor w firmie ExxonMobil. Mówił 
m.in. o formulacjach olejów podnoszą-
cych efektywność energetyczną. Jak się 
okazuje, oleje i smary to doskonałe środki 
do wykorzystania w podnoszeniu efek-
tywności energetycznej.

Rozwiązania automatycznych systemów
 magazynowania w kontekście Przemysłu 
4.0, ich wady i zalety przedstawił Amade-
usz Duduś, szef zespołu technicznego 
AWS, Cocacola HBC. Mówił m.in. o auto-
matycznych systemach magazynowania, 
rozwiązaniach wykorzystujących układ-
nice i wózki transferowe (T-Car).

Oszczędność energii i niezawodność
urządzeń dzięki technologii ultradźwię-
kowej to temat wystąpienia Jerzego 
Halkiewicza, Regional Managera Poland 
w UE Systems Europe. Przedstawił on 

praktyczne aspekty wykorzystania tej 
technologii do inspekcji stanu łożysk 
i innych urządzeń mechanicznych, a także 
do detekcji wycieków sprężonego powie-

trza oraz inspekcji urządzeń elektrycznych 
pod kątem wyładowań niezupełnych.

Nad Przemysłem 4.0 i czwartą gene-
racją utrzymania ruchu zastanawiał się 
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razem ze słuchaczami Andrzej Kulik, 
niezależny konsultant. Jak stwierdził, 
czwarta generacja będzie się skupiać 
raczej na eliminowaniu awarii, niż na pre-
dykcji lub prewencji. Bardziej efektywne 
jest użycie organizacyjnego, systemo-
wego i kulturalnego nadzoru wymagają-
cego większego zrozumienia i docenienia 
„miękkich” umiejętności.

Z kolei Tomasz Śliwiński, właściciel 
firmy Efektywniej, przedstawił zagad-
nienia związane z audytem energe-
tycznym w zakładach produkcyjnych. 
Odpowiedział na pytanie, czy audyt ener-
getyczny można wykonać bezpłatnie. 
Jak się okazuje, jest to możliwe. Celem 
audytu jest usystematyzowanie informa-
cji o zużyciu energii w przedsiębiorstwie 
oraz zidentyfikowanie możliwych przed-
sięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycznej. 

Czy Przemysł 4.0 potrzebuje narzędzia 
Lean Management? Na tak postawione 
pytanie starał się odpowiedzieć Maciej 
Gulanowski. Zdaniem eksperta należy 
się zastanowić nad kilkoma kwestiami, 
m.in.: w których obszarach jesteśmy naj-
mniej efektywni, gdzie jest najwięcej mar-
notrawstwa, od których procesów powin-
niśmy zacząć wdrażanie usprawnień, czy 
kadra poradzi sobie z innowacjami, czy 
potrzebujemy wsparcia zewnętrznego oraz 
czy wiemy, ile potrwa projekt. 

Nowoczesne utrzymanie ruchu na pod-
stawie metody predykcji – case study 
– przedstawił Paweł Łęciński, kierow-

nik ds. predykcyjnego UR w Zakładach 
Tłuszczowych Kruszwica. Jak zauwa-
żył, zarządzanie zasobami technicz-
nymi (assets management) staje się coraz 
częściej jednym z kluczowych obsza-
rów doskonalenia firm. Jedną ze strate-
gii zarządzania zasobami technicznymi 
jest predykcyjne utrzymanie ruchu, czyli 
popularna diagnostyka, która pozwala na 
ciągłe monitorowanie stanu urządzeń bez 
potrzeby ich zatrzymywania. Przykładem 
podejmowanych w zakładzie działań jest 
wykorzystanie technologii, która wykrywa 
objawy zużycia łożysk, sygnalizując nam 

problem już we wczesnej fazie powsta-
wania awarii. Używanie ultradźwięków 
pozwala nam wcześnie wykryć awarię 
i zaplanować naprawę.

Tegoroczny MAINTECH zakończyły 
dwie prezentacje. W pierwszej z nich 
Anna Timofiejczuk, koordynator projektu 
Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 
(CKP4.0) z Politechniki Śląskiej, zapo-
znała słuchaczy z problematyką utrzy-
mania ruchu w Przemyśle 4.0. Zwróciła 
uwagę, że Przemysł 4.0 polega nie tyle na 
wprowadzeniu nowych technologii, ile na 
ich integracji oraz zastosowaniu nowych 
polityk eksploatacyjnych. To wymaga 
odmiennego podejścia do utrzymania 
ruchu z wykorzystaniem możliwości, jakie 
daje Internet Rzeczy.

W drugiej prezentacji była mowa o tym,
jak w 90 dni oszczędzić 10 tys. zł – o sku-
tecznym wdrażaniu TPM mówił Krzysztof
Szulc, trener ds. utrzymania ruchu w Szko-
lenia Inżynieria & Utrzymanie Ruchu. Jak 
stwierdził, TPM to najczęściej stosowane 
w działach UR narzędzie z arsenału filozo-
fii Lean. Choć często wdraża się TPM, bo 
„dobrze byłoby” je mieć, to zapomina się 
o zwrocie z inwestycji.

MAINTECH to nie tylko wiedza prze-
kazywana przez specjalistów i praktyków 
związanych z nowoczesnymi rozwiązania-
mi dla przemysłu, ale też miejsce spotkań 
i wymiany poglądów kadry inżynierskiej. 
Zapraszamy za rok na kolejną edycję. 

Bohdan Szafrański
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Marka Texaco Delo będzie firmować 
w Polsce i na rynkach europejskich pro-
dukty komercyjne i przemysłowe Chevron 
Lubricants. Zaliczają się do nich m.in. 
oleje do silników wysoko obciążonych – 
przetestowane i używane w ekstremal-
nych warunkach przez obecną również na 
konferencji Lisę Kelly, kobietę kierowcę 
ciężarówki, gwiazdę telewizyjnej serii „Ice 
Road Truckers”. Gamę produktów Texaco 
Delo tworzą oleje silnikowe do pojazdów 
drogowych i pozadrogowych, oleje do 
układów przeniesienia napędu, oleje do 
przekładni głównych, smary oraz płyny 
do chłodnic o wydłużonej żywotności.
W Europie Chevron prowadzi dzia-
łalność pod główną marką Texaco. 
Wprowadzana zmiana ma na celu ujed-
nolicenie działalności i dostosowanie 
jej do globalnej marki Delo. Pod marką 
Delo firma funkcjonowała do tej pory 
w Ameryce Północnej i Środkowej, rejo-
nie Azji-Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce. Wprowadzenie marki Texaco 
Delo w Europie umożliwi firmie efek-
tywne wykorzystanie wiedzy zdobytej 
na całym świecie, podczas współpracy 
z partnerami i klientami, w zakresie prac 
nad nowymi produktami i usługami, 
a także doskonalenia tych już istnieją-
cych.

– Wobec rosnącej liczby międzynaro-
dowych producentów OEM oraz klien-
tów wymagających dostępu do produktów 
wysokiej jakości na całym świecie, coraz 
ważniejsze staje się dla Chevron umiesz-
czenie komercyjnych olejów smarowych 
pod jedną marką, rozpoznawaną na całym 
świecie. Texaco Delo umożliwi taką kon-
solidację produktów, zapewniając naszym 
klientom i partnerom korzyści wynikające 
z kompleksowej oferty produktów, dostęp-

nej na całym świecie – powiedział James 
Welchman, kierownik marketingu EMEA 
w Chevron. – Naszym celem jest zoptyma-
lizowanie wydajności pojazdów naszych 
klientów poprzez pomoc w minimalizacji 
kosztów operacyjnych, podniesienie trwa-
łości podzespołów i tym samym maksy-
malne zwiększenie niezawodności pojaz-
dów. Wielu producentów OEM i global-
nych klientów pragnie kupować ten sam 
produkt w każdym regionie świata, dlatego 
tam, gdzie jest to niezbędne i potrzebne, 

wprowadzamy globalne formuły. Oferta 
Texaco Delo oznacza dla europejskich 
klientów możliwość korzystania z siły 
i niezawodności marki Texaco, a jednocze-
śnie z integralności i testów wydajnościo-
wych produktów z rodziny Delo – dodał.

Delo jest marką o długiej historii, 
która rozpoczęła się od wprowadzenia na 
rynek w 1953 r. pierwszego na świecie 
oleju wielosezonowego. Od tamtej pory 
Delo doskonali swoje produkty, w tym 
pierwszy na świecie olej do wysoko obcią-
żonych silników, spełniający wymaga-
nia dla olejów o wydłużonych przebie-
gach API CH-4, Cummins CES 20076 
oraz Mack EO-M Plus, wprowadzony 
w 1998 r. W ostatnich latach marka 
jako pierwsza wprowadziła na rynek olej 
niskoemisyjny (API CJ-4), przeznaczony 
do ochrony silników wysokoprężnych, 
wykorzystujących olej napędowy o zawar-
tości siarki do 5000 ppm.

Produkty Delo przeznaczone są do 
pojazdów mocno obciążonych, wykorzy-
stywanych m.in. w transporcie, logistyce, 
budownictwie, górnictwie, rolnictwie oraz 
energetyce. 

www.texacopolska.pl

Texaco Polska

Nowa marka olejów i smarów 
na polskim rynku
Chevron Lubricants – światowy producent olejów i smarów – wprowadza 
zmiany w swoim portfolio produktów dla polskich kierowców, rolników 
i przemysłu. Produkty firmy sprzedawane będą teraz w całej Europie 
pod nową marką Texaco Delo. To krok ku globalnemu ujednoliceniu oferty. 
10 maja w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tę 
markę na polskim rynku.
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Doświadczenie inżynierów
Pierwszą częścią warsztatów był cykl 
wykładów i dyskusji branżowych, na 
których specjaliści z ifm electronic oraz 
naukowcy z Politechniki Śląskiej przy-
bliżyli uczestnikom tematy, które są klu-
czowe dla skutecznej pracy inżynierów. 
O rewolucji przemysłowej, utrzymaniu 

ruchu, technologii 3D, a także automa-
tyce procesowej opowiedzieli eksperci 
z wieloletnim doświadczeniem. 

Wiedza w praktyce
Po krótkim wstępie teoretycznym przy-
szedł czas zmierzyć się z rzeczywistymi 
wyzwaniami, jakie stają przez inżynierami 
w codziennej pracy. Przy sześciu dedyko-
wanych stanowiskach uczestnicy spotka-
nia mieli okazję pracować na najnowszych 
sprzętach ifm electronic. Każdy z omó-
wionych przez ekspertów tematów został 
przedstawiony również w praktyce, a bio-

rący udział w warsztatach mieli okazję 
przetestować sprzęt pod okiem specjali-
stów w dziedzinie Przemysłu 4.0. 

ifm electronic 

Przemysł 4.0 bez tajemnic 
– warsztaty „ifmnovation!”
W dniach 7–8 czerwca w Radziejowi-
cach pod Warszawą odbyła się kolejna 
edycja warsztatów ifm electronic. 
W tym roku głównym tematem był 
Przemysł 4.0. 

W zeszłym roku spółka Bosch Rexroth 
zwiększyła swoje przychody o 12%. 
W tym samym okresie ilość zamówień 
wzrosła aż o 24%. Na ten trend oddzia-
ływały uwarunkowania polskiego rynku, 
takie jak wzrost PKB, dynamiczny rozwój 
produkcji w obszarze maszyn i obrabia-
rek skrawających oraz w przemyśle samo-
chodowym. Na tak pozytywne wyniki 
firmy znaczący wpływ miały zmiany stra-
tegiczne i organizacyjne, jakie firma Bosch 
Rexroth przechodzi od 2016 r.

Firma Bosch Rexroth lokalnie 
– rozwój na polskim rynku
Ważnymi czynnikami, które przyczyniły 
się do wzrostu sprzedaży, były pogłę-
bienie współpracy z siecią dystrybuto-
rów oraz rozwój elektronicznego kanału 
sprzedaży eShop. Ponadto firma rozsze-

rzyła sieć i pogłębiła kompetencje inte-
gratorów systemowych. Wymierne efekty 
przyniosło konsekwentne budowanie 
relacji z klientami końcowymi w dzia-
łach utrzymania ruchu, podobnie jak roz-
budowywanie działu mechatroniki czy 
aktywna współpraca z ośrodkami badaw-
czo-naukowymi, takimi jak Politechnika 
Łódzka czy Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie. Co więcej, dzięki sprawniej-
szej logistyce, centralizacji oraz efektyw-
nemu ofertowaniu wzrosła konkurencyj-
ność firmy na polskim rynku.

W 2017 r. firma Bosch Rexroth poło-
żyła duży nacisk na promocję innowacyj-
nych produktów, szczególnie nowych na-
pędów i osi elektrohydraulicznych, w ra-
mach kampanii produktowej Connected 
Hydraulics. Kolejnym ważnym celem 
firmy był rozwój kompetencji w zakre-
sie elektroniki mobilnej z wykorzystaniem 
systemowego oprogramowania BODAS 
w maszynach samojezdnych. Istotnym 
obszarem działań firmy Bosch Rexroth 

Bosch Rexroth

Firma Bosch Rexroth gotowa na wyzwania przyszłości
W 2017 r. firma Bosch Rexroth uzyskała znaczący wzrost sprzedaży i ilości 
zamówień, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Wyniki za ubiegły rok 
oraz cele na kolejne lata przedstawił dyrektor generalny Thomas Ilkow podczas 
dorocznej konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce. Spotkanie odbyło się 
28 maja w Warszawie w Klubie Polskiej Rady Biznesu. 

↖ Thomas Ilkow – dyrektor generalny firmy
Bosch RexrothŹr
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Trendy a rzeczywistość
Od kilku lat inżynierowie mogą rozwijać 
swoje umiejętności na warsztatach orga-
nizowanych przez ifm electronic. Jest to 
okazja, by wiedzę o najnowszych trendach
w przemyśle wykorzystać w praktyce. 
Uczestnicy szkolą się w małych grupach,
wypracowując rzeczywiste rozwiązania.
Podczas większości wydarzeń warsztato-
wych omawia się bieżące nowości z zakre-
su technologii, jednak niewielu organiza-
torów umożliwia pracę na takim sprzęcie, 
jaki jest wykorzystywany w fabrykach. 
Celem dorocznych warsztatów śląskiego 
producenta jest przełożenie zdobytej wie-
dzy teoretycznej na realne działania i ich 
optymalizację w codziennej pracy.

ifm electronic planuje organizację 
kolejnej edycji warsztatów w 2019 r. 
Więcej informacji na:

www.ifm.com.pl
facebook.com/ifm.electronic.poland 

były aktywności związane z koncepcją 
Przemysłu 4.0 – promowanie, edukacja 
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Firma Bosch Rexroth globalnie
W 2017 r. firma Bosch Rexroth zain-
westowała aż 322,5 mln euro w bada-
nia i rozwój nowych produktów. Dzięki 
temu rozwiązania oferowane klientom 

są trwałe, efektywne i najwyższej jako-
ści. Również dzięki inwestycjom na kwotę 
ponad 116 mln euro firma stale umacnia 
swoją silną pozycję w każdym z 80 kra-
jów, w których jest obecna. 

Bosch Rexroth stawia przede wszyst-
kim na nowe rozwiązania technolo-
giczne, wykorzystywanie efektu synergii 
zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy 
Bosch, a także na rozwój koncepcji zwią-
zanych z oprogramowaniem i automaty-
zacją. Poza tradycyjnie już mocną pozy-
cją w dziedzinie hydrauliki przemysło-
wej oraz hydrauliki mobilnej, firma Bosch 
Rexroth została kluczowym dostawcą 
rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. 
Transformacja firmy przynosi efekty: 
Bosch Rexroth stale zwiększa swoją kon-
kurencyjność i udział w rynku.

Nowy wizerunek firmy 
Bosch Rexroth
Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zapre-
zentowane po raz pierwszy w kwietniu 
2018 r. na targach w Hanowerze, pod-
kreśla zakończoną sukcesem transfor-
mację firmy w liczącego się dostawcę 
rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. 
Wizerunek marki jest wizytówką firmy. 
Ostatni raz firma Bosch Rexroth wpro-
wadzała zmiany w swoim znaku graficz-
nym w 2001 r. Nowa marka „Rexroth – 

A Bosch Company” symbolizuje nowocze-
sność, niezależność i elastyczność, a także 
przynależność firmy do mocnej grupy.

Fabryka Przyszłości – kluczowy
projekt Bosch Rexroth w 2018 r.
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno 
doświadczonym użytkownikiem, jak 
i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, 
opracowała koncepcję urzeczywistnienia 
wizji Fabryki Przyszłości. Część rewolucyj-
nych rozwiązań automatyki firma Bosch 
Rexroth oferuje już teraz, niektóre z nich 
wkrótce pojawią się na rynku.

W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie 
sekcje i zakłady produkcyjne są ze sobą 
połączone, co zwiększa ich elastyczność. 
Użycie otwartych standardów umożli-
wia szybkie i łatwe skonfigurowanie sys-
temów. Firma Bosch Rexroth oferuje lub 
wkrótce zacznie produkować wszystkie 
niezbędne elementy do urzeczywistnienia 
tej wizji, od technologii i komponentów 
po czujniki i rozwiązania systemowe.

Projekt Fabryki Przyszłości łączy trzy 
kluczowe elementy: inteligentną prze-
strzeń, mobilność i produkty sieciowe. 
To odpowiedź na potrzeby klientów doty-
czące automatyzacji, elastyczności, perso-
nalizacji i zmniejszania kosztów w ramach 
nowych cyfrowych modeli biznesowych.

www.boschrexroth.com
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W kwietniu firma Siemens we współ-
pracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Technologii zakończyła kompleksowe 
badanie „Smart Industry Polska 2018”. 
Zostało ono przeprowadzone przez 
Instytut Kantar Millward Brown na gru-
pie firm: mikro, małych oraz średnich.

– Z badania wyłania się obraz polskiego 
przedsiębiorcy, który walczy o utrzymanie 
swojej firmy na konkurencyjnym rynku 
i mierzy się z barierami rozwoju technolo-
gicznego. Konsekwencją tych codziennych 
zmagań jest odkładanie na drugi plan 
tematyki innowacji i długofalowej strate-
gii. Z drugiej strony, widać wzrost świa-
domości dotyczący znaczenia poszczegól-
nych technologii dla rozwoju firm – przed-

siębiorcy chcą się rozwijać i to najbardziej 
cieszy – mówi Tomasz Haiduk, dyrektor 
branż przemysłowych, członek zarządu 
w Siemens. – Zapytani o bariery w roz-
woju, przedsiębiorcy stwierdzili, że naj-
większą jest biurokratyzacja. Firmy chcą 
także, aby państwo zapewniało właściwe 
kształcenie kadr – przyszłych pracowni-
ków tych podmiotów – dodaje Tomasz 
Haiduk.

Bariery rozwoju 
W polskich firmach z sektora MŚP rzadko 
jest czas na długofalową działalność inno-
wacyjną. „Brak czasu” (62% wskazań) 
to druga z największych barier, zaraz po 
„braku środków finansowych” (64% 
wskazań) hamujących procesy rozwojowe 
w przedsiębiorstwach. Niedobory środ-
ków finansowych można także powiązać 
z pogonią za bieżącymi wynikami firmy, 
a pochodną tego jest wspomniany brak 
czasu na myślenie średnio- i długotermi-
nowe. 

Trzecią istotną barierą w rozwoju pol-
skich małych i średniej wielkości przed-
siębiorstw są problemy z pozyskiwaniem 
odpowiednio wykształconych kadr (śred-
nio 53% wskazań). Jest to ważne ogra-
niczenie, szczególnie w przypadku firm 
średnich, z których aż 61% uznało ten 
fakt za regresywny dla ich rozwoju.

Do czynników zewnętrznych (otocze-
nia firmy) hamujących innowacyjność 
zalicza się, co nie jest zaskoczeniem, biu-
rokrację. Polskich przedsiębiorców istot-
nie ograniczają także: trudności z pozy-
skiwaniem kompetentnych pracowników 
oraz niewystarczające wsparcie ze strony 
organów publicznych. Na trudności z uzy-
skaniem dotacji unijnych skarżą się głów-
nie firmy najmniejsze, tj. zatrudniające do 
9 pracowników. 

Najchętniej wdrażane technologie
Najpowszechniej stosowane są: automa-
tyzacja linii produkcyjnych, oprogramo-
wanie do analizy danych i optymalizacji 
produkcji, a także obniżające koszty pro-
totypowania. Do najmniej popularnych 
obecnie technologii wdrażanych przez 
firmy z sektora MŚP należą: rozwiązania 
bazujące na sztucznej inteligencji, analiza 
Big Data oraz, co może być zaskoczeniem 
– cloud computing.

Wszystkie te innowacje są znacznie 
częściej wdrażane w firmach średnich 
(50–250 pracowników) niż w mniejszych. 
W takich podmiotach zostały one wska-
zane przez 50% lub więcej badanych. 
Przykładowo automatyzację produkcji sto-
suje średnio 52% MŚP, natomiast w przy-
padku firm średnich jest to aż 68%. Co 
interesujące, najmniejsze firmy częściej 
niż małe i średnie stosują produkcję addy-
tywną (druk 3D).

Technologie przynoszące zyski
Według respondentów największe zna-
czenie w zwiększaniu konkurencyjno-
ści i poprawie pozycji rynkowej firmy ma 
automatyzacja linii produkcyjnych, wyko-
rzystanie systemów do analizy danych 
i optymalizacji wytwarzania, a także opro-
gramowania obniżającego koszty pro-
totypowania oraz robotyzacji. Najmniej 
istotne z punktu widzenia optymaliza-
cji kosztowej są takie technologie, jak: 
cyfrowy bliźniak, cloud computing, 
sztuczna inteligencja oraz rozwiązania 

Siemens

„Smart Industry Polska 2018” 
– wyniki badania 
Polskie MŚP dążą do rozwoju 
technologicznego, ale ogranicza 
je niedobór kwalifikowanych kadr, 
biurokracja i brak środków na 
inwestycje.
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z obszaru Internetu Rzeczy. O najwięk-
szym przełożeniu wdrożenia technologii 
na dynamikę zysków firmy można mówić 
w przypadku podmiotów z branży prze-
mysłu ciężkiego. Dotyczy to zwłaszcza 
oprogramowania analitycznego, robotyza-
cji czy wykorzystania robotów współpra-
cujących (collaborative robots).

Decydenci
Najczęściej wpływ na decyzje o wdrażaniu 
innowacyjnych technologii mają właści-
ciele firm. W dalszej kolejności wpływ ma 
zarząd, potem dział produkcji. Najrzadziej 
wpływ mają działy sprzedaży i finansowy. 
Relatywnie mniejsze znaczenie działów 
rozwoju (R&D) wynika z faktu, że w wielu 
firmach, zwłaszcza najmniejszych, nie ma 
takiego departamentu. 

Działy produkcyjne i działy sprzedaży 
częściej mają wpływ na decyzje o inno-
wacjach w firmach zajmujących się prze-
mysłem lekkim niż przemysłem ciężkim. 
Wśród firm działających w ramach prze-
mysłu ciężkiego statystycznie częściej 
decyzje o innowacjach podejmuje zarząd 
firmy. Warto dodać, że decyzje dotyczące 
wdrażania innowacyjnych technologii nie 

są scentralizowane – zwłaszcza w śred-
nich firmach, gdzie zaangażowanych jest 
w nie zazwyczaj trzy lub więcej osób.

Nowe technologie – oczekiwania 
Przedsiębiorcy spodziewają się, że dzię-
ki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych oraz oprogramowania 
w pierwszym rzędzie poprawi się jakość 
ich produktów i usług. Oczekują także 
zwiększenia wydajności produkcji i obni-
żenia jej kosztów. Firmy średniej wielko-
ści często też wskazywały na możliwość 
zmniejszenia ilości awarii i przestojów.

Korzyści, które mogą osiągnąć przed-
siębiorstwa dzięki wdrożeniu innowa-
cyjnych technologii, to: wyższa rentow-
ność, ogólny wzrost przychodów, zdoby-
cie nowych klientów, większa sprzedaż 
i skala produkcji. Wszystkie one zostały 
wskazane przez blisko 80% responden-
tów. Nieco mniej, bo około 70% osób, 
widziało szansę wejścia na nowe rynki 
zbytu. Więcej po nowych technologiach 
i ich wdrożeniach spodziewają się przed-
stawiciele firm średnich. Nieco mniej 
entuzjastycznie do innowacji, chociaż 
poziom oczekiwań jest także dość wysoki, 

nastawieni są przedsiębiorcy z firm 
zatrudniających mniej pracowników.

Wsparcie państwa
Najbardziej oczekiwanym wsparciem są 
zachęty podatkowe, zapewnienie ram edu-
kacyjnych powalających na dostosowanie 
kształcenia przyszłych kadr do potrzeb 
firm i przejrzystość prawa. Relatywnie 
małe oczekiwania przedsiębiorcy wiążą ze 
wsparciem państwa w budowaniu sieci
współpracy (pomiędzy firmami oraz przed-
siębiorstwami i jednostkami naukowymi).

Firmy przeznaczają średnio 14,5% 
przychodów na wdrażanie nowych tech-
nologii opartych na informatyzacji i auto-
matyzacji. Część z nich, głównie przedsię-
biorstw najmniejszych, nie inwestuje żad-
nych środków w takie wdrożenia. Warto 
też odnotować, że to właśnie małe firmy 
inwestują częściej powyżej 30% swoich 
przychodów w działania innowacyjne. 
Ma to związek z bezwzględną wielkością 
nakładów ponoszonych na rozwój, które 
dla mniejszych firm stanowią zwykle wyż-
szy procent całościowego przychodu i tym 
samym większe obciążenie.

www.siemens.pl 
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Emerson jest globalnym producentem 
urządzeń i rozwiązań do automatyza-
cji procesów produkcyjnych, dostarczają-
cym innowacyjnych rozwiązań dla klien-
tów przemysłowych i gospodarstw domo-
wych. W Polsce koncern obecny jest od 
wczesnych lat 90. i zatrudnia ponad 500 
osób. 

Emerson a proces 
transformacji rynku
Na przestrzeni lat firma wdrażała swoje 
systemy w większości głównych zakła-
dów produkcyjnych w Polsce, wspoma-
gając je w dostosowywaniu się do global-
nych trendów oraz europejskich standar-
dów i wymagań.

– Od ponad 25 lat uczestniczymy 
w transformacji polskiego przemysłu. Prze-
chodziliśmy z naszymi klientami przez 
wszystkie fazy koniunktury gospodarczej.
Myślę, że polskie elektrownie, rafinerie, 
zakłady chemiczne są konkurencyjne na 
światowym rynku, ale nie jest to zasługa 
tylko automatyki. Przez lata dużo inwesto-
waliśmy w rozwój w Polsce. Mamy w War-
szawie europejskie centrum inżynierskie 
dla przemysłu energetycznego, silny ośro-
dek R&D rozwijający najnowocześniejsze 
produkty IIoT, mamy w Łodzi najnowo-
cześniejszą fabrykę komponentów elektro-
pneumatycznych i centrum dystrybucyjne 
na Europę Środkowo-Wschodnią – pod-
sumował mijające 25 lat firmy w Polsce 
Tomasz Kosik, dyrektor generalny. 

W Warszawie znajduje się europejskie 
centrum inżynierskie Emersona dla rynku 
energetyki. Centrum kompetencyjne spe-
cjalizuje się w zaawansowanych techno-
logiach regulacji, sterowania i automaty-
zacji. Dzięki rozbudowanym strukturom 
firmy polska myśl techniczna jest wyko-
rzystywana i wdrażana na całym świecie.

PlantWeb – cyfrowa platforma 
sterowania
Jednym z rozwiązań prezentowanych pod-
czas spotkania była platforma PlantWeb – 
produkt wpisujący się w ramy koncepcji 
Przemysłu 4.0.

Idea PlantWeb – architektury cyfrowe-
go zakładu produkcyjnego – narodziła się
20 lat temu. W ostatnich latach rozbudo-
wywana była o prosty, bezpieczny oraz 
obejmujący całe przedsiębiorstwa dostęp 
do danych i analiz, umożliwiając w ten 
sposób firmom osiągnięcie lepszych para-
metrów produkcyjnych. Jest to szczegól-
nie istotne dla energochłonnych gałęzi 
przemysłu, które dzięki PlantWeb mogą 
zwiększyć bezpieczeństwo produkcji, po-
prawić niezawodność i optymalizować zu-
życie energii lub zasobów materiałowych.

PlantWeb to cyfrowa platforma ste-
rowania i zarządzania eksploatacją 
obiektu wykorzystująca inteligencję urzą-
dzeń obiektowych do poprawy wydaj-
ności, oparta na inteligentnych urządze-
niach obiektowych typu smart, komuni-
kacji cyfrowej w standardzie Foundation 
Fieldbus, HART, WirelessHART oraz na 
systemie sterowania DeltaV. Inteligencja 
predykcyjna PlantWeb obniża koszty prac 
UR dzięki wykrywaniu i diagnozowaniu 

Emerson Automation Solutions

25 lat działalności 
Emerson Automation Solutions w Polsce

7 czerwca w Łodzi firma Emerson Automation Solutions świętowała jubileusz 
25-lecia obecności na polskim rynku. W wydarzeniu, które odbyło się 
w hotelu Vienna House Andel’s, wzięli udział eksperci firmy, reprezentanci 
firm współpracujących, a także przedstawiciele mediów branżowych. Goście 
mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat produktów firmy, a także zwiedzić 
fabrykę ASCO – jednej z marek Emersona. Spotkanie zakończyło się uroczystą 
jubileuszową kolacją, podczas której wręczono nagrody dla partnerów firmy 
za największy obrót w danym segmencie produktowym, a także za wieloletnią 
współpracę.
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potencjalnych problemów z urządzeniami, 
zanim dojdzie do awarii i przestoju. 
Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość, 
zakres i koszt dokonywanych napraw.

Zakład ASCO w Łodzi
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do
zwiedzenia fabryki ASCO, w której pro-
dukowane są zawory elektromagnetyczne
oraz inne komponenty automatyki przemy-
słowej. Elementy te stosowane są w wielu 
branżach, takich jak przetwórstwo żyw-
ności, pakowanie, przemysł chemiczny, 
petrochemiczny, energetyka, przemysł 
motoryzacyjny czy drzewno-papierniczy. 

Fabryka w Łodzi istnieje od 1996 r. 
Rozpoczęła swoją działalność w dawnym 
budynku technicznym POLMO, który 
został zaadaptowany na cele produkcyjne. 
W ciągu 20 lat była kilka razy modernizo-
wana i doinwestowywana.
Łódzki zakład ma akredytację ISO:9001

 i jest zaawansowany technologicznie pod
względem wykorzystywanych w nim ma-

szyn produkcyjnych, narzędzi oraz kom-
puterowego systemu zarządzania produk-
cją. Wszystkie etapy produkcji, począwszy 
od projektowania, przez badania, testy, 
produkcję, aż po dostawę produktów, 
podlegają rygorystycznej kontroli jakości.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
w zakładzie wyprodukowano ok. 6 mln 
sztuk 10 tys. różnych produktów. Z każ-
dym rokiem wolumen ten się zwiększa. 

– Zakład wciąż się rozwija. Jest to już 
nie tylko lokalna jednostka produkcyjna, 
ale bardzo ważny ośrodek w całym ASCO, 
wspomagający inne zakłady w Europie – 
powiedział Krzysztof Hauk, dyrektor ope-
racyjny łódzkiej fabryki. – Uruchamiamy 
w Polsce nowe produkty, a także wciąż 
rozwijamy istniejącą produkcję – dodał.

Zakład w Łodzi realizuje produkcję 
High Mix/Low Volume. W tym modelu 
produkuje się krótkie serie, małe zestawy, 
pojedyncze partie, a nawet pojedyncze 
egzemplarze dostosowane do konkret-
nego zamówienia. – Dbamy o taką orga-
nizację produkcji, by odpowiednie kompo-

nenty były dostępne o właściwym czasie. 
Tym, czym chcemy się także pochwa-
lić, jest kompleksowość i szybka reakcja. 
Potrafimy dostarczać wyroby w ciągu jed-
nego dnia od momentu zamówienia do 
wysyłki – powiedział Krzysztof Hauk.

W fabryce ASCO powstaje również 
środkowoeuropejskie centrum dystrybu-
cyjne. – Kiedyś takie centrum znajdowało 
się we Francji. W tej chwili zostało podzie-
lone na dwie części: Francja zaopatruje 
rynki zachodnie, natomiast nasz łódzki 
zakład będzie dostarczał produkty na 
obszarze od Turcji do Norwegii – wyjaśnił 
dyrektor operacyjny fabryki.

– Polska i cały region Europy Środkowo-
Wschodniej jest dla koncernu Emerson 
Automation Solutions atrakcyjnym ryn-
kiem, który cały czas rośnie, a my planu-
jemy wzrost większy niż rynek. Mamy 
ambitne plany rozwojowe, a i konkurencja 
stymuluje nas do działania – podsumował 
spotkanie Tomasz Kosik. 

Agnieszka Korzeniewska 
(na podst. materiałów firmy Emerson)

http://www.coltinfo.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Przez cztery dni na każdym metrze kwa-
dratowym przestrzeni targowej czuć 
było powiew zmian. Roboty przemy-
słowe, które zautomatyzowały produk-
cję, dźwięki maszyn będące żywym przy-
kładem najnowszej myśli technologicz-

nej, wydarzenia merytoryczne, spotkania 
biznesowe – blok targów ITM to już od 
kilku lat ważny punkt w kalendarzu pro-
ducentów maszyn i nowoczesnych rozwią-
zań dla przemysłu, a także przedsiębior-
ców poszukujących innowacji dla swo-

ich przedsiębiorstw. Targi umożliwiły 
wystawcom prezentację innowacyjnych 
produktów, a zwiedzającym dały okazję 
do zapoznania się z najnowszymi rozwią-
zaniami technologicznymi oraz trendami 
w przemyśle na najbliższe lata.

Tegoroczna ekspozycja obejmowała 
9 pawilonów wystawienniczych, w któ-
rych swoją ofertę zaprezentowało bli-
sko 1 tys. wystawców i firm z 26 kra-
jów. Przez cztery dni targi odwiedziło 
17,090 tys. zwiedzających. Oprócz boga-
tej oferty wystawienniczej o sile wydarze-
nia świadczyły liczne rozmowy, spotka-
nia i nawiązywana współpraca. Zarówno 

MTP

ITM Polska: Subcontracting, Modernlog, Focast, 3D Solutions
Dźwięki pracujących maszyn, liczne rozmowy, spotkania kooperacyjne 
oraz ciekawe konferencje – tak można podsumować Targi ITM Polska 
Innowacje-Technologie-Maszyny oraz odbywające się w tym samym czasie 
Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, Targi Skanu 
i Druku 3D SOLUTIONS, Forum Odlewnicze FOCAST oraz Targi Kooperacji 
Przemysłowej SUBCONTRACTING. Wydarzenie odbywało się w dniach 
5–8 czerwca w Poznaniu.

Współczesny rynek wymaga od firm 
zupełnie nowego podejścia do wielu kwe-
stii związanych z produkcją. Coraz wię-
cej klientów chce mieć produkty, które są 
niepowtarzalne albo przynajmniej dosto-
sowane do jego indywidualnych potrzeb 

i upodobań. Coraz częściej wymaga to 
wytworzenia zaledwie kilku czy wręcz 
tylko jednej sztuki spełniającej te ocze-
kiwania. W podołaniu temu wyzwaniu 
pomagają producentom narzędzia online. 

– Przy użyciu narzędzi online można 
samodzielnie znaleźć czy skonfigurować 
indywidualne, dopasowane do potrzeb roz-
wiązania, co pozwala na szybsze podejmo-
wanie decyzji. Można to zrobić całkowicie 
niezależnie od godzin pracy producenta, 
w jakimkolwiek czasie i miejscu, jeśli tylko 
mamy dostęp do Internetu. Dzięki temu 
oszczędza się czas i pieniądze – powiedział 
Thomas Rösler, Project Manager Online 
Tools z igus GmbH.

Zdaniem eksperta Marcina Suleckiego, 
architekta-programisty, interesującego 
się zagadnieniami z obszaru lnternetu 
Rzeczy i uczenia maszynowego (machine 
learning) – tendencja do indywidualiza-
cji produkcji, a jednocześnie zmniejszania 
kosztów i skracania czasu od zamówie-
nia do dostarczenia gotowego wyrobu jest 
wyraźna i będzie się rozwijać.

Maszyny w chmurach
Zdaniem ekspertów z igus kilka trendów 
będzie miało wpływ na to, jak będzie się 
rozwijał proces indywidualizacji w najbliż-
szych latach. 

– Rozwiązania do konfiguracji online 
będą napędzane jeszcze bardziej przez roz-
wój technologii związanych z wizualizacją 
w czasie rzeczywistym. Będzie się to odby-
wać w obszarze chmury i narzędzi cross-

igus

Jak narzędzia online zmieniają przemysł

Linia produkcyjna zarządzana z poziomu
smartfona lub konfiguracja robota prze-
mysłowego przez aplikację na stronie 
WWW nie są już dziś wymysłami rodem 
z science fiction. Narzędzia online 
zmieniają nie tylko kwestie związane 
ze sprzedażą, ale także z produkcją.

AKTUALNOŚCI

Źródło: MTP



zwiedzający, jak i wystawcy chętnie brali udział w zorganizo-
wanych w tym roku wydarzeniach i konferencjach. Spośród 
nich warto zwrócić uwagę na odbywającą się po raz pierwszy 
konferencję „Druk 3D w metalu”, podczas której wystąpili 
przedstawiciele najważniejszych firm z branży w Polsce, pre-
zentujący wykorzystanie technologii przyrostowych w prak-
tyce.

Ważnym przedsięwzięciem były dyskusje w ramach MM 
Speakers Corner, które w tym roku były poświęcone idei 
czwartej rewolucji przemysłowej. Doświadczeni specjaliści – 
menedżerowie największych firm przemysłowych działających 
na polskim rynku – podzielili się swoją wiedzą i doświadcze-
niami z zakresu koncepcji Przemysłu 4.0. Temat został rów-
nież poruszony podczas konferencji „Przemysł 4.0 – rewo-
lucja staje się faktem. Czy Polska jest na nią gotowa?”, 
przygotowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-
-Handlową. Jednym z ważniejszych wydarzeń targów było 
XV Forum Inżynierskie, którego tematem przewodnim była 
„Technika w Recyclingu”. Drugiego dnia targów odbyły się 
również spotkania branżowe, m.in.: VII Dzień Mechanika, 
przygotowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników 
Polskich, oraz Technosteel Poland, czyli spotkanie dostawców 
stali, ich odbiorców oraz przedstawicieli firm z otoczenia biz-
nesowego, umożliwiające zapoznanie się z nowymi zastosowa-
niami stali, innowacjami w zakresie technologii i strategii biz-
nesowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się również 
pokazy realizowane m.in. w ramach „Poligonu Umiejętności” 
czy warsztaty ze skanowania 3D i obróbki wyników pomia-
rów 3D. Dobrze zostały przyjęte, zarówno przez zwiedzają-
cych, jak i wystawców, „Ścieżki zwiedzania”, w ramach któ-
rych grupy pod opieką merytoryczną przewodnika odwie-
dzały wybrane stoiska, gdzie zapoznawały się z tematyką: 
„Przemysłu 4.0” oraz „Druku 3D”.

www.itm-polska.pl/pl

device, które pozwalają użytkownikowi sprawdzić, jak działa 
produkt końcowy, jeszcze zanim zostanie on fizycznie złożony 
w całość – powiedział Thomas Rösler.

Jednocześnie rosnąć będą także oczekiwania użytkowni-
ków odnośnie czasu dostawy kompletnego zestawu części 
oraz ceny indywidualnej konfiguracji. 

Pionierzy online
Firma igus ma na swoim koncie rozwiązania, które wręcz 
zapoczątkowały wiele z tych trendów. Przykładem jest możli-
wość szacowania żywotności produktów wykorzystywanych 
w konkretnym rozwiązaniu. Kupując prowadnik kablowy, 
zamawiający może, po określeniu parametrów pracy tego 
urządzenia, otrzymać kalkulację, jak długo mogą praco-
wać poszczególne części prowadnika. Unikalnym rozwiąza-
niem jest też projektant online robolink. Odbiorca może za 
jego pomocą skonfigurować np. niskokosztowe ramię robo-
tyczne z wizualizacją zakresu ruchów, jakie będzie wykony-
wać w danej aplikacji w czasie rzeczywistym. 

 www.igus.pl

LIPIEC/SIERPIEŃ 2018  

http://www.hormann.pl
http://www.itm-polska.pl/pl
http://www.igus.pl
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Tegoroczna konferencja Process Automa-
tion odbyła się w dniach 7–8 czerwca 
w samym sercu Torunia. To kontynu-
acja wcześniejszych spotkań, organizo-
wanych pod nazwą Systemy Sterowania 
w Automatyce Procesowej. Celem tej edy-
cji wydarzenia była wymiana doświad-
czeń i najlepszych praktyk rynkowych. 

– W tym roku oprócz tematu zmian 
w procesach produkcyjnych w kontekście 
rewolucji przemysłowej 4.0 chcieliśmy roz-
mawiać o potrzebach i wyzwaniach sto-
jących przed służbami utrzymania ruchu 
– powiedział Szymon Paprocki z firmy 
Siemens. – Chcieliśmy, by nasi partne-
rzy i fachowcy z branży energetycznej, che-
micznej, a także innych branż proceso-

wych mogli podzielić się wiedzą na temat 
narzędzi wykorzystywanych do komplek-
sowego wsparcia ruchu, czy np. zapoznać 
się rozwiązaniami w kwestii cyberbezpie-
czeństwa. Wykorzystaliśmy też okazję do 
zaprezentowania innowacyjnego systemu, 
który dzięki wykorzystaniu technologii VR 
pozwala przeprowadzić symulację każdego 
zdarzenia, jakie może mieć miejsce w cza-
sie pracy zakładu. Uczestnicy konferencji 
będą mogli przekonać się o walorach i sze-
rokim zastosowaniu wirtualnej rzeczywi-
stości w pracy operatorów i służb utrzyma-
nia ruchu.

Wykłady zaczęły się prelekcją 
Sebastiana Jasióka z firmy Siemens na 
temat poprawy skuteczności działania 

służb UR w zakładach produkcyjnych. 
W swoim wystąpieniu przedstawił rozwią-
zania i narzędzia wspierające pracę insta-
lacji procesowej. Uczestnicy konferencji 
mieli okazję posłuchać także, jak propo-
nowane przez Siemens metody wspar-
cia sprawdzają się w praktyce – o ich 
skuteczności szczegółowo opowiedział 
Andrzej Nocoń z firmy Tameh Polska, 
który oprócz prezentacji rozwiązań wdro-
żonych w elektrociepłowni ZW Nowa 
przedstawił także plany ich rozwoju.

Szczególnym zainteresowaniem słu-
chaczy cieszyły się wykłady na temat 
wykorzystania wirtualnej rzeczywi-
stości w testowaniu nowych narzę-
dzi do kompleksowego wsparcia utrzy-
mania ruchu. W technologii Siemensa 
pozwala ona m.in. na dokładne spraw-
dzenie ich funkcjonowania bez podejmo-
wania ryzyka wstrzymania pracy zakładu. 
Po bogatym wprowadzeniu dr. Ludomira 
Błeszyńskiego, który przedstawił m.in.
rozwiązania dotyczące ujednolicania 

Omega Communication

Wirtualna rzeczywistość w branży procesowej
Kilkunastu prelegentów, niemal setka przedstawicieli wiodących zakładów 
i wiele godzin prezentacji oraz merytorycznych dyskusji na temat adaptowania 
innowacyjnych rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu – tak w skrócie można 
podsumować 12. edycję konferencji naukowo-technicznej, której partnerem 
technologicznym była firma Siemens.



www.utrzymanieruchu.pl

struktury danych w zakładach, przyszedł 
czas na praktykę. Jarosław Siemianowski 
zaprezentował praktyczne wykorzysta-
nie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu 
przyszłych inżynierów, którzy będą sys-
temowo zarządzać działaniem poszcze-
gólnych sektorów w zakładach w pełni 
zautomatyzowanych. 

Część prelekcji dotyczyła szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, które 
w dobie postępującej cyfryzacji potrze-
buje nowych, skutecznych narzędzi. 
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć 
się więcej o filozofii firmy Siemens w tym 
zakresie, poznając konkretne rozwiązania 
w sferze bezpieczeństwa i przykłady ich 
zastosowania w zakładzie Heinz-Glas.

– Konferencja to doskonały pretekst do 
tego, by wymienić się doświadczeniami na 
temat rozwiązań w dynamicznie rozwija-
jącej się branży procesowej. Fakt, że to już 
12. edycja naszych spotkań, dowodzi, że 
wybrana przez nas formuła się sprawdza 
– powiedział Cezary Mychlewicz, dyrek-
tor ds. marketingu w firmie Siemens. 
– Podobnie jak w poprzednich edycjach, 

zadbaliśmy również o przestrzeń, w której 
nasi partnerzy oprócz możliwości zaprezen-
towania swojej działalności mogli nawią-
zać relacje branżowe, będące często zaląż-
kiem szerszej współpracy.

Konferencja Process Automation 
2018 odbyła się pod honorowym patro-
natem Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Izby Gospodarczej 
Gazownictwa, Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego, Przemysłowego Instytutu 
Automatyki i Pomiarów, Politechniki 
Wrocławskiej oraz Urzędu Dozoru 
Technicznego. Partnerami konferencji 
były firmy ENCON, MAWOS, PROCOM 
SYSTEM, PRO-CONTROL, Stoltronic 
i Theus-Led.

www.konferencja-processautomation.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Kontrola napi cia zasilania
Przez ostatnie kilkadziesi t lat nast pi  znacz-
ny rozwój aplikacji wykorzystuj cych jako uk a-
dy wykonawcze silniki pr du przemienne-
go. Ze wzgl du na prostot  budowy dominu-
j  silniki asynchroniczne klatkowe. Generacja 
momentu w tego typu maszynie opiera si  na 
wzbudzeniu pola wiruj cego w pakiecie blach 
stojana. Wskutek dzia ania tego pola, zgodnie 
z prawem indukcji, w klatce wirnika z powodu 
zaindukowania si y elektromotorycznej zaczy-
na p yn  pr d. Pole od pr du wirnika zaczyna 
„goni ” pole stojana, co powoduje coraz szyb-
sze obroty wa u maszynowego. W momen-
cie synchronizacji strumieni od stojana i wirni-
ka pr d w klatce przestaje p yn , powoduj c 
delikatne zmniejszenie pr dko ci i ponowne 

rozsynchronizowanie pól, co z kolei spowo-
duje kolejny przep yw pr du. Silnik b dzie 
zatem oscylowa  pomi dzy stanem synchroni-
zacji i rozsynchronizowania (st d nazwa asyn-
chroniczne). Oczywi cie jest to du e uprosz-
czenie i dotyczy jedynie idealnego biegu ja o-
wego, niemniej jednak dobrze oddaje fizyczn  
zasad  dzia ania takiego uk adu. Aby zapew-
ni  wzbudzenie pola wiruj cego w maszynie, 
nale y zagwarantowa  symetryczno  trzech 
faz napi cia zasilania. Je li si  tego nie zapew-
ni, pole przejdzie w kszta t eliptyczny (super-
pozycja sk adowej wiruj cej i pulsuj cej), co 
mo e spowodowa  nierównomiern  prac , 
zwi kszenie strat cieplnych w elazie, a nawet 
w skrajnych przypadkach zniszczenie maszy-
ny. Dlatego nale y zabezpieczy  maszyn  

Efektywny nadzór nad prac  
uk adów nap dowych
Silniki elektryczne w porównaniu z innego rodzaju nap dami 
(hydraulicznymi, spalinowymi) cechuj  si  szeregiem zalet, takich 
jak np. prostota budowy, powszechny dost p do ród a zasilania, 
mo liwo  odzyskiwania energii w momencie hamowania czy du a 
sprawno . Nic wi c dziwnego, e wiod  one prym we wszelkich 
aplikacjach przemys owych. Niestety s  dosy  drogie i bardzo 
wra liwe na jako  energii, co sprawia, e musz  by  nieustannie 
monitorowane pod k tem dostarczanej do nich mocy elektrycznej.

przed asymetriami i zanikami napi  w fazach. 
Dodatkowo nale y zapewni  prawid owe 
nast pstwo faz, tak aby maszyna wirowa-
a w odpowiedni  stron . Dla samej maszyny 

nieprawid owe nast pstwo nie jest szkodliwe, 
niemniej jednak istniej  aplikacje, w których 
nieprawid owy kierunek obrotu mo e spowo-
dowa  nieprawid ow  prac  uk adu wykonaw-
czego lub nawet jego zniszczenie (np. wszel-
kiego rodzaju uk ady pompuj ce). 

O ile w uk adach sterowanych przemiennika-
mi cz stotliwo ci cz sto takie zabezpiecze-
nie stanowi sam przemiennik, to je li maszy-
na jest zasilana z sieci (cz sto koszt zakupu 
przekszta tnika znacznie przewy sza ewentu-
alne korzy ci p yn ce z jego u ycia), wietnie 
w takich aplikacjach sprawdzaj  si  przeka ni-
ki kontroli napi cia i faz. Przyk adem takiego 
urz dzenia mo e by  E1PF400VSY01 austriac-
kiej firmy Tele-Haase. Urz dzenie mierzy 
napi cia we wszystkich fazach i porównuje je 
ze sob . W przypadku pojawienia si  asymetrii 
wi kszych ni  zadeklarowane przez u ytkowni-
ka lub ca kowitego zaniku jednej fazy urz dze-
nie zaalarmuje o tym, prze czaj c wbudowa-
ny we  cznik. Mo e to zosta  wykorzystane 
do wyzwolenia zabezpieczenia, uruchomienia 
sygna u alarmowego itp.
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Gdy silnik jest zasilany przez przekszta tnik, 
kontrola napi cia w du ej mierze zale y od 
mo liwo ci i architektury samego przemienni-
ka cz stotliwo ci. Je li przekszta tnik jest dwu-
stopniowy (a jest tak najcz ciej), to nawet 
w razie braku jednej fazy po stronie zasilania 
uda mu si  wyprodukowa  na wyj ciu napi -
cie trójfazowe. Mo e natomiast pojawi  si  
problem ze zrównowa eniem pr dów pobie-
ranych z sieci, a tak e z utrzymaniem napi -
cia obwodu po rednicz cego na odpowied-
nim poziomie, co jest niezb dne, je eli chce 
si  utrzyma  na wyj ciu napi cie sinusoidal-
ne o odpowiedniej amplitudzie. Przekszta tni-
ki zazwyczaj s  wyposa one w funkcje moni-
toringu faz, jednak e nawet w takim przypad-
ku warto rozwa y  dodatkowe zabezpieczenie. 
Koszt takiego przeka nika waha si  w grani-
cach 100–150 z .

W porównaniu z cenami rynkowymi prze-
kszta tników to niewielkie pieni dze, a wyda-
nie ich pozwala zwi kszy  odporno  uk a-
du nap dowego na uszkodzenia i zaoszcz dzi  
kilkana cie tysi cy w zwi zku z konieczno-
ci  naprawy oraz d ugotrwa ymi postoja-

mi. Dobrze jest te  zastosowa  co , co b dzie 
kontrolowa o fazy i przekazywa o informa-
cje o wszelkich stanach anormalnych do stero-
wania nadrz dnego (PLC, komputer itp.), np. 
wy ej wymieniony przeka nik monitoruj cy.

Nadzór nad pr dami
O ile na sie  elektroenergetyczn  odbiorca 
nie ma wp ywu, o tyle pr d pobierany przez 
maszyn  jest zale ny od momentu przy o o-
nego do wa u maszyny. Nale y pami ta  jed-
nak, e przep yw pr du elektrycznego powo-
duje wydzielenie si  w materiale wiod cym 
pr d ciep a Joule’a, co wywo uje wzrost tem-
peratury. Zbyt du e zwi kszenie temperatury 
mo e spowodowa  zniszczenie izolacji uzwo-
je , przez co wymagana b dzie jego wymia-
na, co jest powa nym i drogim przedsi wzi -
ciem. Standardowo funkcje zabezpieczenia 
w uk adach nap dowych stanowi  bezpiecz-
niki topikowe lub wyzwalacze termiczne, jed-
nak e musz  one zapewni  stosown  zw ok  
celem zagwarantowania ci g o ci przep ywu 
pr du przy rozruchu maszyny. Jako e aparaty 
te swoj  zasad  dzia ania opieraj  na prostych 
zjawiskach fizycznych, nie maj  one mo liwo-
ci rozpoznania, czy zwi kszony pr d pobie-

rany jest skutkiem rozruchu, czy przeci enia 
maszyny.

Sytuacja ma si  troch  inaczej w przypad-
ku zastosowania przemiennika cz stotli-
wo ci. Tutaj te  wiele zale y od samego 

przekszta tnika i oczywi cie wi ksze mo liwo-
ci wi  si  z wy sz  cen . Przekszta tniki 

s  równie  zazwyczaj wyposa one w bezpiecz-
niki wej ciowe pracuj ce jako zabezpieczenia 
ostateczne, wy czaj ce pr d w sytuacji gdy 
uk ad kontrolno-pomiarowy zawiedzie. Nie-
mniej jednak z powodu wcze niej opisanego 
zw ocznego charakteru wk adki warto zasto-
sowa  inne zabezpieczenie, które b dzie 
w stanie rozpozna , kiedy nast puje rozruch 
maszyny, a kiedy jest ona przeci ona. Pozwa-
la to znacznie zwi kszy  ywotno  izolacji. 
W tym przypadku równie  nasuwaj  si  prze-
ka niki monitoruj ce, tym razem pr d. Przy-
k adem mo e by  równie  produkt firmy Tele-
-Haase – E1IM10AACL10. Zasada dzia ania 
jest tutaj taka sama jak w poprzednim przy-
padku, z t  ró nic  oczywi cie, e nadzoro-
wi podlega pr d fazy odbiornika. Oczywi cie 
mo na je wykorzysta  równie  do nadzoru 
pr dów odbiorników pomocniczych (obwo-
dy o wietleniowe, zasilaj ce elektronik  itp.), 
a nawet sygna ów analogowych z przetworni-
ków pomiarowych, co mo e si  okaza  przy-
datne, je li np. nast pi uszkodzenie przewodu 

cz cego przetwornik daj cy sygna  4-20 mA 
z uk adem sterowania.

Kontrola innych wielko ci 
elektrycznych
Oczywi cie pr d i napi cie to niejedyne wiel-
ko ci elektryczne, na podstawie których mo -
na okre li  stan maszyny. Istnieje np. mo -
liwo  monitorowania wspó czynnika mocy 
pobieranej przez maszyn . Warto  tego para-
metru jest ci le powi zana z momentem 
obci enia maszyny. Jednak e ze wzgl du na 
do  nieliniowy charakter tej zale no ci oraz 
jej niemonotoniczno  sprawdza si  to jedy-
nie w aplikacjach, w których kluczowe jest 
wykrywanie biegu ja owego maszyny, a wi c 
np. we wszelkiego rodzaju uk adach pompo-
wych. Inn  ciekaw  aplikacj  jest nadzoro-
wanie mocy czynnej pobieranej przez uk ad, 
ze wzgl du na fakt, e moc czynna pobiera-
na przez maszyn  z sieci i moc mechaniczna 
na wale s  powi zane ze sob  w przybli eniu 
zale no ci  liniow .

W skrócie moc czynna pobierana przez maszy-
n  elektryczn  to nic innego, jak suma mocy 
mechanicznej na wale, mocy strat zwi za-
nej z wydzielaniem ciep a Joule’a, mocy strat 
histerezowych i wiropr dowych w pakiecie 
blach stojana oraz mocy strat mechanicznych 
zwi zanych z tarciem w o yskach i o powie-
trze. Dla du ego zakresu pracy zale no  ta 
wykazuje przebieg o wiele bardziej zbli ony do 
liniowego ni  np. pr d pobierany, co sprawia, 

e aplikacja tego typu wydaje si  skuteczniej-
sza ni  monitorowanie pr du. Dla stanów pra-
cy przy niskim obci eniu charakterystyka pr -
dowa wyp aszacza si  znacznie szybciej ni  
zale no  mocy czynnej. W skrajnych przypad-
kach pr d pobierany przy zmniejszaniu obci -
enia mo e rosn , co mo e spowodowa , e 

urz dzenie monitoruj ce zinterpretuje to jako 
zwi kszenie obci enia i nie zareaguje. Dzie-
je si  tak w przypadku, gdy napi cie zasilania 
zmniejszy si  na tyle, e nawet w stanie ja o-
wym maszyna jest bliska utyku. Z tego powo-
du bardziej op aca si  monitorowanie mocy 
czynnej, która dla ca ego zakresu pracy jest 
monotoniczna, mniej lub bardziej zbli ona 
do zale no ci liniowej, niezale nie od warun-
ków zasilania. Niestety, urz dzenia monitoru-
j ce moc czynn  z samej natury dokonywania 
pomiaru (jednoczesny pomiar napi cia, pr du 
i przesuni cia fazowego mi dzy nimi) s  dro -
sze ni  uk ady nadzoru pr du czy wspó czyn-
nika mocy. Wszystko zatem zale y od tego, na 
jak dobr  aplikacj  nap dow  mo emy sobie 
pozwoli .

Podsumowanie
Monitorowanie wielko ci elektrycznych 
przez dedykowane uk ady elektroniczne ma 
w porównaniu z klasycznymi zabezpieczeniami 
bardzo du o zalet i warto rozwa y  stosowa-
nie takich uk adów nawet w aplikacjach nap -
dzanych za po rednictwem przemiennika cz -
stotliwo ci. Na rynku jest wiele firm oferuj -
cych tego typu urz dzenia. Niemniej jednak 
warto zwróci  uwag  na austriack  firm  Tele-
-Haase. Jest to firma stosunkowo ma o znana 
na polskim rynku, dopiero wchodz ca i budu-
j ca swoj  reputacj  w naszym kraju, jednak e 
jako producent wyspecjalizowany w produk-
cji tego typu osprz tu mo e zapewni  wyso-
k  jako , a fakt, e dopiero buduje swój rynek 
zbytu, sprawia, e jest w stanie zaproponowa  
swoje rozwi zania za ceny znacznie ni sze ni  
krajowi potentaci. Oczywi cie uk ady nap do-
we to tylko przyk ad. Urz dzenia te sprawdza-
j  si  wietnie wsz dzie tam, gdzie du e zna-
czenie ma jako  energii elektrycznej.

Zapraszamy do odwiedzenia nas 
na Targach ENEREGETAB, stoisko A27

www.dacpol.eu
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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 

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

Warszawa

Zarządzanie 
Częściami Zamiennymi 

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

i zapasów!

11 października 2018 

Opracowanie Planu Prewencji 
(metoda Empiryczna,  

FMEA i RCM)  
Podpowiadamy dla jakich sytuacji dane podejście 
da nam więcej korzyści i pochłonie mniej zasobów 

podczas tworzenia planu prewencji.

12 października 2018

ew

Zarejestruj się już dziś!

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia
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W ciągu ostatniej dekady gwał-
townie wzrosła liczba zastoso-
wań przemysłowych dla bez-

przewodowych sieci czujników. Istnieje 
wiele przykładów udanych wdrożeń mają-
cych wpływ na procesy, ich niezawodność, 
zużycie energii, ale również zdrowie, bez-
pieczeństwo, ochronę samych danych oraz 
kontrolę stanu środowiska. Wielu użyt-
kowników mających kontakt z tymi zagad-
nieniami odkryło, że monitoring bezprze-

wodowy to nowy sposób na poprawę moż-
liwości i niezawodności prowadzonych 
działań operacyjnych.

Pomiar parametrów wcześniej 
niemierzalnych
Koszt sieci czujników bezprzewodo-
wych jest znacznie mniejszy niż koszt kla-
sycznej infrastruktury przewodowej ze 
względu na eliminację wydatków kabli, 
sprzęt i moduły We/Wy (I/O) oraz reduk-
cję nakładów pracy związanych z pro-
jektem, instalacją oraz utrzymaniem sys-
temu. Zredukowany koszt sprawia, że 
system może zostać zastosowany w obsza-
rach, w których jego wykorzystanie 
było wcześniej ekonomicznie nieuzasad-
nione. Na przykład wdrażanie projektów 
z branży automatyki w magazynach zbior-
nikowych jest obecnie możliwe dzięki pły-
nącym z tej technologii oszczędnościom 
na poziomie nawet 70%. Oszczędności 
te powstają dzięki redukcji infrastruk-
tury, mniejszemu nakładowi pracy na pro-
jekt, realizację instalacji i uruchomienie 
systemu (fot. 1). Bezprzewodowy pomiar 
poziomu substancji, temperatury oraz 
ciśnienia może być zastosowany w celu 
monitorowania stanu materiałów przecho-
wywanych w zbiornikach, co wpływa na 
zwiększenie możliwości operacyjnych.

Technologia bezprzewodowej komu-
nikacji z czujnikami umożliwia pomiar 
procesów dotychczas niemożliwych do 
obsłużenia. Nowa generacja czujników 
w połączeniu z oprogramowaniem anali-
zującym znajduje zastosowanie w takich 
obszarach, jak rozruch procesów, kon-
trola stanu odwadniaczy, diagnostyka 

Mike Bourdeaux

Zdalny monitoring
Zdalne monitorowanie parametrów maszyn i procesów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej 
pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy eksploatacyjne poprzez integrację nowych technologii 
oraz już istniejących rozwiązań w obrębie wspólnej infrastruktury, umożliwiając jednocześnie bezpieczne 
dostarczenie danych do tych, którzy ich potrzebują.

↗ Fot. 1. Dzięki łatwej implementacji i przystępnym kosztom zakupu technologia bezprzewodowa 
ułatwia niegdyś trudne i kosztowne do kontrolowania procesy w magazynach ładunków zbior-
nikowych. 
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stanu zaworów bezpieczeństwa oraz 
monitorowanie procesu korozji sprzętu. 
Uprzednio czynności te wymagały inspek-
cji manualnej za pomocą podręcznych 
narzędzi lub innych technik. Podczas 
inspekcji manualnej wykrycie źródła emi-
sji gazów, które trafiają do pochodni spa-
lającej gazy odpadowe, może być utrud-
nione. Obecnie bezprzewodowe systemy 
monitorujące z czujnikami akustycznymi 
pozwalają zidentyfikować źródło gazów 
i oszacować ilości materiału spalanego 
w pochodni (fot. 2).

Pewna firma z branży gazowej i elek-
trycznej zaimplementowała system czuj-
ników bezprzewodowych, by zyskać moż-
liwość zdalnego monitorowania wartości 
ciśnienia gazów na wyjściu z regulatorów. 
Firma postawiła wymóg szybkiej instala-
cji, a szacowany koszt okablowania był 
bardzo wysoki. Dzięki zastosowaniu ada-
pterów interfejsu WirlessHART do istnie-
jących czujników i transmiterów ciśnie-

nia możliwe było zastąpienie tradycyjnych 
rejestratorów informacją cyfrową wyświe-
tlaną na ekranach w sterowni i zapi-
sywaną w bazie danych. Cała instala-
cja została zamontowana, przetestowana 
i uruchomiona w trzy dni.

Bezprzewodowe sieci WirlessHART 
pozwalają również na dostęp do danych 
z diagnostyki urządzeń pracujących 
w terenie. Tej możliwości pozbawione są 
starsze systemy. Większość z nich nie ma 
osprzętu z kanałami We/Wy (I/O) zdol-
nego do cyfrowej komunikacji typu HART 
z inteligentnymi urządzeniami w tere-
nie. Szeroki zakres możliwości diagno-
stycznych i duża ilość danych z czuj-
ników pozostaje niedostępna w tych 
urządzeniach z powodu braku możliwo-
ści podłączenia ich do systemu sterują-
cego. Dawniej użytkownicy wykorzysty-
wali multipleksery sygnału, ale podej-
ście to jest kosztowne i skomplikowane 
w użyciu. Zamiast tego sieci WirlessHART 

umożliwiają dostęp do informacji dia-
gnostycznych przez wykorzystanie trans-
miterów bezprzewodowych zainstalowa-
nych na urządzeniach w terenie (rys.). Na 
przykład parametry pracy zaworu steru-
jącego dostępne są zdalnie, dzięki czemu 
technicy mogą przeprowadzić diagnostykę 
i znaleźć rozwiązanie problemu.

Gromadzenie danych 
w tzw. silosach informacyjnych
Dane bezprzewodowe nie powinny być 
pozostawiane same sobie. Gromadzenie 
danych z systemów przewodowych i bez-
przewodowych w aplikacjach do analizy 
i graficznej prezentacji danych zwiększa 
możliwości ich wykorzystania przez użyt-
kownika. Informacje pochodzące z syste-
mów bezprzewodowych mogą być inte-
growane w ramach systemów sterowa-
nia, bazach danych i w oprogramowaniu, 
gdzie dostępne są także dane z pozo-

↗ Fot. 2. Urządzenia pomiarowe nowego typu, takie jak czujniki akustyczne, pozwalają na identyfikację źródła i ilości materiału spalanego w pochodni.
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stałych źródeł. Przed dodaniem sprzętu 
pomiarowego inżynierowie powinni doko-
nać spisu istniejących już czujników 
i dodać nowe punkty do istniejącego sys-
temu pomiarowego.

Gdy dane są już zgromadzone, plat-
formy służące do ich analizy i wizuali-
zacji pozwolą ekspertom uzyskać wgląd 
w niezbędne informacje będące podstawą 
do dalszych działań. Fachowcy mają 
dzięki temu całościowy pogląd na para-
metry i mogą zaproponować rozwiązania 
w oparciu o swoje doświadczenie i wie-
dzę. Oprogramowanie dedykowane może 
zostać wykorzystane do odzwierciedle-
nia zjawisk fizycznych lub modeli empi-
rycznych w celu opracowania dokład-
niejszej analizy. Na przykład oprogramo-
wanie wykorzystujące model pierwszej 
zasady termodynamiki może zostać zin-
tegrowane z danymi procesowymi w celu 
wykrycia zmian jakości pracy sprzętu jako 
wczesnego objawu problemów mechanicz-
nych. Wymiennik ciepła może wykorzy-
stywać pomiar temperatury i przepływu 
do kontroli temperatury, ale zastosowa-
nie systemu monitorującego dla wymien-
nika wymagałoby zainstalowania dodat-
kowych czujników temperatury i ciśnie-
nia. Informacje pochodzące z istniejących 
czujników mogą być sprzężone z danymi 
pozyskiwanymi z nowych urządzeń bez-
przewodowych, gdzie wskaźniki mecha-
niczne są zastąpione przez nadajniki bez-
przewodowe. Dzięki rozszerzeniu zakresu 
danych o wszystkie dostępne warto-
ści pomiarowe modele termodynamiczne 
mogą zostać wykorzystane przez eksper-
tów do dokładniejszego diagnozowania 
problemów i podejmowania proaktyw-
nych działań.

Stworzenie i rozwój systemu
Często się zdarza, że użytkownik chcący 
rozpocząć przygodę ze zdalnym monitoro-
waniem nie wie, od czego zacząć. Jednym 
z rozwiązań jest projekt rozbudowanej 
bezprzewodowej infrastruktury, która 
umożliwia monitorowanie parametrów 
związanych z niezawodnością, zużyciem 
energii, bezpieczeństwem, środowiskiem 
itd. Możliwe jest zaprojektowanie sieci 
wykorzystującej bramki bezprzewodowe, 
optymalnie rozmieszczone w różnych 
obszarach operacyjnych, oraz warstwę dla 
aplikacji, jeśli jest to wymagane. W przy-
padku dostępności odpowiedniego kapi-

tału rozwiązanie to jest bardzo korzystne 
i opłacalne. Należy się jedynie upew-
nić, że zastosowana zostanie technologia 
ustandaryzowana, będąca w stanie obsłu-
żyć wiele rodzajów pomiarów i rozwiązań, 
które następnie będzie można gromadzić 
w zakresie jednej infrastruktury.

Niestety, ten scenariusz nie jest dość 
popularny. Wiele zakładów ma ograni-
czony budżet, a lista inwestycji oczekują-
cych na realizację jest długa. Trudno jest 
wówczas zainwestować jednorazowo duży 
kapitał w rozległą sieć infrastruktury bez-
przewodowej. Rozwiązaniem bardziej 

↙ Rys. Sieci bezprze-
wodowe umoż-
liwiają połącze-
nie przewodowych 
i bezprzewodowych 
urządzeń pracują-
cych w terenie, co 
sprawia, że dane 
pochodzące z wielu 
urządzeń są łatwo 
dostępne dla róż-
nych czynności ope-
racyjnych.
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praktycznym jest identyfikacja najbar-
dziej palącego problemu w danym okre-
sie i rozwiązanie go z wyraźnym zwrotem 
z inwestycji, który jest łatwy do oblicze-
nia. Warto wówczas opracować przypadek 
biznesowy dla takiej inwestycji i zastoso-
wać ustandaryzowaną infrastrukturę bez-
przewodową umożliwiającą rozwiązanie 
danego problemu.

Tworzenie sieci bezprzewodowej 
należy planować z myślą o przyszłości. 
Warto stosować takie rozwiązania, które 
mogą być rozszerzone również na inne 
obszary. Sieci bezprzewodowe wykorzy-
stujące topologie siatki mogą być łatwo 
rozbudowywane przez dodawanie no-
wych pomiarów online, jednocześnie 
zwiększając niezawodność i możliwości 
całej sieci. Dzięki zwrotowi z inwestycji 
na przykładzie jednego problemu i stwo-
rzeniu sieci z możliwością jej rozwoju 
można zaimplementować infrastrukturę, 
która będzie wspierać dodatkowe rozwią-
zania bezprzewodowe w zakresie moni-
toringu, które mogą być dodane w przy-
szłości.

Pozyskanie wiedzy eksperckiej
Niezależnie od rozmiarów zakładu nie 
jest możliwe dokonanie dogłębnej eks-
pertyzy w każdej z dziedzin. Eksperci nie 
zawsze są dostępni w miejscu, w któ-
rym akurat są potrzebni. Zamiast pono-
sić koszty i oczekiwać na przyjazd eks-
perta do zakładu, można wykorzystać 
monitorowanie bezprzewodowe – zebrać 
dane i wysłać je do ekspertów, niezależnie 
od ich lokalizacji. Pozwala to na bardziej 
efektywne wykorzystanie czasu ekspertów 
i może sprawić, że ich zatrudnienie będzie 
bardziej korzystne finansowo.

Ponieważ pracujący zdalnie specjali-
ści nie mogą znajdować się blisko sprzętu, 
nie mogą też widzieć, czuć, dotykać i sły-
szeć tego, co się dzieje. Z tego powodu 
wymagana jest większa liczba pomiarów. 
Bezprzewodowe pomiary sprawiają, że 
możliwe jest zebranie wystarczającej ilo-
ści danych, aby specjaliści mogli podej-
mować kompetentne decyzje bez fizycz-
nej obecności przy sprzęcie. Na przykład 
mechaniczne wskaźniki ciśnienia i tem-
peratury można zastąpić pomiarem bez-
przewodowym, co umożliwi zdalny odczyt 
pomiarów.

Większe przedsiębiorstwa mogą pozy-
skiwać ekspertów spośród wielu placó-

wek, czasem inwestując w scentralizo-
wane ośrodki nazywane centrami dosko-
nałości, w których eksperci mogą być 
oddelegowani do współpracy z zakładem. 
Ten rodzaj podejścia staje się coraz bar-
dziej popularny w przemyśle naftowym, 
gazowym, energetycznym i wydobyw-
czym.

Nawet w tych ośrodkach nie ma sensu 
zajmować się każdym zagadnieniem. 
Zamiast tego firmy wybierają ekspertów 
skupiających się na monitorowaniu pro-
cesu i stanu ważniejszego sprzętu i zlecają 
lub nawiązują współpracę z zewnętrz-
nymi dostawcami usług na monitorowa-
nie innych obszarów pracy. Na przykład 
zakład specjalizujący się w nadzorowa-
niu elektrowni może zatrudniać inżynie-
rów chemików zajmujących się monito-
rowaniem osiągów i optymalizacją pracy 
turbin i bojlerów wchodzących w skład 
floty elektrowni oraz zlecać monitorowa-
nie mniej znaczących urządzeń i zawo-
rów innej firmie zewnętrznej. Eksperci 
z branży monitorowania pracy maszyn 
i zaworów mogą dokonywać analizy 
danych w celu wykrycia wczesnych oznak 
awarii mechanicznych, diagnozy proble-
mów i wydawania zaleceń mających na 
celu spowolnienie propagacji uszkodze-
nia lub planowania działań utrzymania 
ruchu. Czy to na miejscu, czy z pomocą 
firmy zewnętrznej, eksperci polegają na 
danych dostarczanych z urządzeń pracu-
jących w terenie. Użycie sieci bezprzewo-
dowej do zapewnienia lepszego wglądu 
w działanie fabryki pozwala ekspertom na 
bardziej efektywny wkład w jej funkcjo-
nowanie i poprawę niezawodności.

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa
Istnieje kilka podstawowych sposo-
bów na implementację bezprzewodo-
wej sieci czujników w zakładzie przemy-
słowym. Jednym z nich jest integracja 
sieci bezprzewodowej z istniejącym sys-
temem sterowania. Można tego dokonać 
za pomocą sieci bezprzewodowej wbudo-
wanej w podsystem układów i modułów 
We/Wy (I/O) przez dostawcę systemu lub 
poprzez integrację sieci bezprzewodowych 
z systemem sterowania z wykorzystaniem 
takich protokołów, jak Modbus, OPC oraz 
EtherNet/IP. Taki sposób jest korzystny, 
gdy pomiary są niezbędne operatorom do 
lepszej kontroli procesu. Ponieważ takie 

sieci są zintegrowane z systemem stero-
wania, korzyścią dodatkową są te same 
zabezpieczenia, co używane do ochrony 
całego systemu sterowania. W celu zabez-
pieczenia sieci bezprzewodowej należy 
dobrać taką technologię, którą cechują 
niezawodne zabezpieczenia, włącznie 
z FHSS dla wirtualnych sieci lokalnych, 
zaszyfrowaną komunikacją, autoryzacją 
wiadomości, metodą białej listy i innymi 
metodami zabezpieczeń.

Kolejnym sposobem jest instalacja sieci 
bezprzewodowej niezależnie od systemu 
sterowania. Takie rozwiązanie może upro-
ścić wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa sieci monitorującej, ponieważ imple-
mentacja przebiega w taki sposób, że nie 
wprowadza połączeń z systemem stero-
wania. Wiele z aplikacji nie wymaga inte-
gracji z systemem sterowania, ponieważ 
dane nie są wykorzystywane przez opera-
torów do sterowania procesem. Zamiast 
tego dane z czujników sieci bezprzewodo-
wej mogą być gromadzone w sieci IT za 
pomocą oprogramowania, a inżynierowie 
i specjaliści mogą uzyskać do nich łatwy 
dostęp. Następnie informacja może zostać 
przekazana do bazy danych lub osobnej 
aplikacji służącej do zarządzania energią, 
monitorowania środowiska czy raporto-
wania na temat zgodności z przepisami.

W przypadku bardziej wyspecjalizowa-
nych zastosowań popularne staje się ofe-
rowanie przez dostawców usług połączo-
nych, bazujących na sieciach bezprzewo-
dowych z czujnikami. W takim przypadku 
bezprzewodowa sieć monitorująca należy 
do dostawcy usługi i jest przez niego 
obsługiwana, a użytkownik płaci jedy-
nie abonament za miesięczną obsługę. 
Dostawca zapewnia usługi w oparciu 
o sieci monitorujące, które są jego wła-
snością oraz są przez niego zainstalo-
wane i obsługiwane. Sieci te są połą-
czone w bezpieczny sposób poprzez istnie-
jącą sieć IT użytkownika lub instalowane 
z wykorzystaniem Internetu poprzez 
router. Dostawca usługi stosuje właściwe 
środki bezpieczeństwa, takie jak firewall, 
szyfrowanie danych, a nawet fizyczne 
zabezpieczenia przeciwdziałające manipu-
lacji przy urządzeniu.

Samodzielne, niezależne sieci bezprze-
wodowe stosowane jedynie do pomiaru 
takich wartości, jak poziom wibracji, aku-
styka czy temperatura, muszą zostać 
zabezpieczone pod kątem dostępu, inte-
gralności i poufności danych. Jednakże, 
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jeżeli sieć monitorująca jest połączona 
z ważnym sprzętem, takim jak zawory 
sterujące, analizatory gazów czy przepły-
womierze, poziom bezpieczeństwa powi-
nien być znacznie wyższy. W takiej sytu-
acji technologie bezpieczeństwa takie jak 
„data diode” mogą zostać użyte w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa sieci monito-
rującej przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Podsumowanie
W dobie transformacji cyfrowej firmy 
wykorzystujące nowe technologie zyskują 
przewagę nad konkurencją. Samo doda-
wanie punktów pomiarowych do sieci 
bezprzewodowej nie sprawi, że użytkow-
nik dostrzeże nowe możliwości. Gdy użyt-
kownicy zaczną strategicznie wykorzy-

stywać technologię jako dopełnienie tra-
dycyjnej infrastruktury przewodowej, 
będą mogli wówczas zwiększyć wydaj-
ność zakładu oraz poziom niezawodności 
wykonywanych operacji.

Mike Boudreaux Mike Boudreaux jest dyrektorem ds. usług 
połączonych w firmie Emerson Process 
Management.

Z akłady przemysłu przetwórczego 
działają pod presją związaną 
z oczekiwaniem wzrostu produk-

cji i wydajności realizowanych procesów, 
zmniejszenia zużycia energii i kosztów 
utrzymania ruchu, a także poprawy bez-
pieczeństwa. Aby spełnić te wymagania, 
zakłady przemysłowe muszą monitorować 
wszystkie aspekty swoich procesów, reali-
zować akwizycję danych z nowych przy-
rządów, a także analizować zebrane dane, 
tak aby zamienić je na użyteczne infor-
macje oraz podejmować na ich podstawie 
działania mające na celu rozwiązywanie 
konkretnych problemów.

Jak więc przeprowadzić proces wdro-
żenia strategii monitoringu w zakładzie? 
Zostanie on opisany w czterech krokach.

Etap 1: Zidentyfikowanie obszarów 
do wprowadzenia ulepszeń
Pierwszym etapem jest określenie warto-
ści ekonomicznej wynikającej z poprawy 
obserwowalności prowadzonych operacji. 
Można np. określić, ile dla zakładu warta 
jest wiedza o tym, że jakaś maszyna czy 
urządzenie niedługo ulegnie awarii lub nie 
pracuje wydajnie. Po oszacowaniu warto-

ści ekonomicznej mogą być określone nie-
zbędne do wykonania pomiary i zmienne 
do wyznaczenia, które będą wymagane do 
podjęcia świadomej decyzji w trakcie pro-
wadzenia procesów przemysłowych.

Jednym ze sposobów realizacji tego eta-
pu jest dokonanie obchodu i/lub wykona-
nie schematu orurowania i analizy oprzy-
rządowania (Piping and Instrumentation 
Diagram – P&ID) w zakładzie z pomocą 
firmy będącej dostawcą systemu bezprze-
wodowego. Specjaliści od technologii bez-
przewodowej oraz kluczowy personel fir-
my dokonują obchodu zakładu i/lub ana-
lizują rysunki P&ID, badają sprzęt i reali-
zowane procesy technologiczne, notują 
dostępne przyrządy, oprzewodowanie 
oraz infrastrukturę We/Wy (I/O) sygnało-

wych, a także określają obszary do wpro-
wadzania ulepszeń. Specjaliści identyfi-
kują miejsca, w których ulepszenia przy-
niosą szybki zwrot z inwestycji, takie jak 
monitoring odwadniaczy instalacji paro-
wych czy nadciśnieniowych zaworów bez-
pieczeństwa.

W niektórych przypadkach specja-
liści pracujący w zakładzie wiedzą już, 
co należy ulepszyć. Na przykład kierow-
nictwo pewnego zakładu energetycz-
nego w Kalifornii chciało wdrożyć archi-
tekturę bezprzewodową w całej elektro-
ciepłowni w celu uzyskania dostępu do 
danych, które poprzednio były nieosią-
galne w tradycyjnych systemach przewo-
dowych (fot. 1). – Musieliśmy monitoro-
wać pracę naszych chłodni kominowych. 

 Wykorzystywanie czujników bezprzewodowych 
w układach sterowania procesami przemysłowymi 
Instalowanie systemu czujników bezprzewodowych może wydawać się skomplikowanym zadaniem, 
jednak wykonanie go w czterech podstawowych etapach może je uprościć.

Brian Joe

↗ Fot. 1. Elektrociepłownia, w której wdro-
żono system czujników bezprzewodowych do 
monitorowania pracy chłodni kominowych, 
turbin oraz innego sprzętu. 
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Temperatury pionu chłodni kominowej są 
kluczowe przy obliczaniu sprawności ener-
getycznej wykorzystywanej do określenia 
jej wydajności – powiedział inżynier zakła-
dowy elektrociepłowni.

Celem kierownictwa zakładu był także 
lepszy monitoring turbin. Proces ten obej-
muje monitorowanie temperatury w celu 
zapobiegania przegrzewaniu oraz monito-
ring filtra powietrza w celu zmniejszenia 
wpływu zapchanych filtrów na sprawność 
turbiny. – Chcieliśmy monitorować tempe-
ratury w komorze turbiny, aby wykrywać 
nieszczelności w układzie wymuszonego 
chłodzenia powietrznego turbiny. Mieliśmy 
zainstalowane wyłączniki termiczne, które 
zwierały obwód po przekroczeniu pewnej 
temperatury, ale nie dawały nam infor-
macji, jaka jest dokładnie temperatura 
w komorze turbiny. Gdy wyłączniki zamy-
kały obwód, wiedzieliśmy, że coś się dzieje, 
ale poza tym nie mieliśmy żadnej informa-
cji – powiedział wspomniany już inżynier 
zakładowy. Mechanicy musieli dokony-
wać inspekcji znacznie częściej, niż było 
to konieczne, ponieważ praktyka udowod-
niła, że nieszczelności w układzie chłodze-
nia turbiny stanowią problem i muszą być 
szybko odnalezione.

Kierownictwo elektrowni przeanali-
zowało swoje potrzeby oraz określiło, 
które procesy przyniosą największy zwrot 
z inwestycji. Następnie zleciło zainstalo-
wanie czujników bezprzewodowych, które 
miały dostarczać niezbędnych informacji.

Etap 2: akwizycja danych
Kluczem do skutecznego wdrożenia czuj-
ników bezprzewodowych jest realizacja 
strategii, w której czujniki te są wykorzy-
stywane do akwizycji danych ze wszyst-
kich części zakładu przemysłowego po 
uzasadnionych kosztach. Wiele z istnie-
jących starszych zakładów mogłoby uzy-
skać znaczące korzyści z tytułu dodania 
znacznie większej liczby punktów pomia-
rowych, biorąc pod uwagę udowodnione 
korzyści finansowe. Jednak zakłady te nie 
realizują takich inwestycji, a jedną z przy-
czyn jest fakt, że w przeszłości musiały 
być wykonane połączenia przewodowe 
pomiędzy punktami pomiarowymi, takimi 
jak czujniki ciśnienia zainstalowane na 
pompie, a systemem sterowania i moni-
toringu.

Zainstalowanie takiego oprzewodowa-
nia w istniejącym zakładzie jest zwykle 
bardzo drogim przedsięwzięciem, ponie-

waż czujniki przewodowe wymagają zasi-
lania, połączenia przewodowego z syste-
mami modułów We/Wy (I/O) oraz dodat-
kowych punktów We/Wy (I/O) w systemie 
sterowania i monitoringu. Takie modyfi-
kacje często wiążą się ze znacznymi prze-
stojami w zakładzie, co nie wchodzi w ra-
chubę, ponieważ wiele zakładów pracuje 
z pełną lub niemal pełną mocą.

Z drugiej strony czujniki obsłu-
gujące technologię bezprzewodową 
WirelessHART mają wbudowane moduły 
zasilania, tak więc nie wymagają dopro-
wadzenia przewodów zasilających. 
Ponadto jako bezprzewodowe nie wyma-
gają dodatkowych układów i modułów 
We/Wy (I/O) ze strony systemów stero-
wania i monitoringu w zakładzie. Czujniki 
te są łączone za pomocą odpowiedniej 
bramy sieciowej z obejmującą cały zakład 
siecią typu mesh. Czujniki WirelessHART 
umożliwiają dodanie nowych punktów 
pomiarowych przy kosztach i czasie mon-
tażu stanowiących ułamek tych wymaga-
nych w przypadku wersji przewodowych. 
Ponadto czujniki, jako niewymagające 
ingerencji w realizowane procesy tech-
nologiczne, mogą być zainstalowane bez 
żadnych przestojów w pracy zakładu.

 * IIoT (Industrial Internet of Things) – Przemysłowy Internet Rzeczy
** AMS (Asset Management Software) – oprogramowanie do zarządzania zasobami

↗ Rys. 1. W nowoczesnej instalacji bezprzewodowej znajduje się wiele czujników WirelessHART. Dane z tych czujników mogą być szybko analizo-
wane przy użyciu aplikacji programowych. 
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Po zainstalowaniu infrastruktury 
WirelessHART dodawanie nowych czuj-
ników jest szybkie i tanie. W przypadku 
wspomnianej elektrociepłowni z Kalifornii 
jej personel odkrył, że można zainsta-
lować bezprzewodowe czujniki tempe-
ratury na pompach pożarowych w celu 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Zainstalowano więc je, a ponadto dodano 
czujniki bezprzewodowe przy odległym 
zbiorniku wody deszczowej, zasilającym 
chłodnie kominowe. Oba zestawy czujni-
ków podłączono do nowej infrastruktury 
WirelessHART.

– Mamy czujnik poziomu wody, który 
ostrzega nas, zanim woda ze zbiornika 

deszczowego zacznie przelewać się do 
rzeki. Daje to nam czas na udanie się do 
zbiornika, wykonanie pomiarów i weryfi-
kację zgodności z wymaganiami. Inny bez-
przewodowy punkt pomiarowy stale moni-
toruje poziom pH wody, aby zapewnić, 
że nie ma problemów z wodą zasilającą 
chłodnie kominowe – powiedział inżynier 
zakładowy elektrociepłowni.

Etap 3: analiza danych
Gdy w zakładzie wdrażana jest techno-
logia wszechobecnych czujników (per-
vasive sensing), ekosystem bezprzewo-
dowy generuje dużą ilość nieprzetworzo-
nych danych. Dla kierownictwa zakładu 
i pracujących w nim inżynierów może 
być trudne podjęcie decyzji, które z tych 
danych są odpowiednie i przydatne 
w praktyce (rys. 1). Kosztowny kom-
puterowy system zarządzania na pozio-
mie przedsiębiorstwa często wymaga 
zainwestowania kwot sześciocyfrowych, 
kompleksowych szkoleń i wielu mie-
sięcy na wdrożenie. Zwykle potrzebne 
jest też zatrudnienie konsultantów z firm 
zewnętrznych w celu uruchomienia sys-
temu oraz posiadanie znacznych zasobów 

informatyków – specjalistów od serwe-
rów, komputerów dedykowanych itd. 

Ponieważ każde z tych rozwiązań jest 
specjalnie opracowane dla specyficznego 
urządzenia, jest tanie we wdrożeniu oraz 
szybkie w działaniu i łatwe w obsłudze. 
Ponadto, posiadając infrastrukturę bez-
przewodową, łatwo dodawać nowe apli-
kacje.

Niedawne postępy w dziedzinie opro-
gramowania do analizy danych, które 
jest obecnie dostępne w postaci aplika-
cji uruchamianych za pomocą przegląda-
rek internetowych na zwykłych kompute-
rach PC, laptopach, tabletach czy smart-
fonach, spowodowały, że analiza ta jest 
prostsza i tańsza (rys. 2). Każda aplika-
cja pobiera dane z bezprzewodowej bramy 
sieciowej lub innych systemów akwizy-
cji danych i monitoringu. Obsługuje ona 
specyficzny sprzęt, taki jak odwadniacze 
instalacji parowych, pompy, wymienniki 
ciepła lub zawory ciśnieniowe za pomocą 
prostych, tanich rozwiązań typu wtyczka 
(plug-in), które mogą być uruchamiane 
niezależnie od zakładowego systemu ste-
rowania. Te aplikacje wykorzystują wbu-
dowane modele analityczne oraz inter-

↘ Rys. 2. Oprogramo-
wanie analityczne 
może być urucha-
miane na kompu-
terach PC, smartfo-
nach lub tabletach.

www.utrzymanieruchu.pl
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Odwadniacz

Przepływ

Zarządzanie siecią

Wymiennik ciepła 
z chłodzeniem
powietrznym

Wymiennik ciepła

Korozja

Manometr
bezprzewodowy

Zabezpieczenia
nadciśnieniowe 

Wycieki
węglowodorów

Pompa

Prysznic
bezpieczeństwa

Komponenty
elektryczne

Kluczem do skutecznego 
wdrożenia czujników bez-
przewodowych jest reali-
zacja strategii, w któ-
rej czujniki te są wyko-
rzystywane do akwizycji 
danych ze wszystkich czę-
ści zakładu przemysło-
wego po uzasadnionych 
kosztach.

Źr
ód

ło
: E

m
er

so
n 

Au
to

m
at

io
n 

So
lu

tio
ns

http://www.utrzymanieruchu.pl


32 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

pretację strategiczną do zamiany danych 
z czujników na informacje, które personel 
zakładu może wykorzystać do podejmo-
wania właściwych decyzji.

Etap 4: podjęcie działań korygujących
Czwartym i końcowym etapem jest podję-
cie działań korygujących.
Ze względu na swoją lokalizację odwad-
niacze instalacji parowych często nie są 
monitorowane. Zamiast tego technicy 
z działów utrzymania ruchu raz lub dwa 

razy w roku dokonują obchodów i testują 
odwadniacze pod kątem ewentualnych 
nieszczelności. Obchody te są często nie-
skuteczne i wiele problemów pozostaje 
niewykrytych. Szacunkowe dane wska-
zują, że 18% odwadniaczy w zakładach 
petrochemicznych ulega awarii co roku, 
a każda taka awaria oznacza koszty stra-
conego paliwa i pary w wysokości 16 tys. 
dolarów.

Dzięki zainstalowaniu czujników aku-
stycznych WirelessHART można szybko 

zidentyfikować sytuacje, gdy odwadniacze 
nie otwierają się lub nie zamykają albo 
nie działają poprawnie (fot. 2). Roczne 
oszczędności kosztów wynikające z moni-
torowania 112 odwadniaczy w fabryce 
etylenu wyniosły ok. 342 tys. dolarów. 

Zainstalowanie czujników akustycz-
nych WirelessHART za nadciśnieniowymi 
zaworami bezpieczeństwa (PRD) pozwala 
personelowi działu utrzymania ruchu na 
identyfikację nieszczelnych lub zaklesz-
czonych zaworów. W pewnym zakładzie 
petrochemicznym, w którym zainstalo-
wanych było 200 zaworów bezpieczeń-
stwa, roczne oszczędności energii uzy-
skane dzięki identyfikacji i naprawie nie-
szczelnych zaworów wyniosły prawie 1,5 
mln dolarów.

Podsumowanie
Zainstalowanie czujników bezprzewo-
dowych i oprogramowania analitycz-
nego w zakładzie przemysłowym zwięk-
sza jego wydajność i sprawność, pozwala 
na odnajdywanie problemów, zmniejsza-
nie kosztów utrzymania ruchu i wydłu-
żenie czasu eksploatacji sprzętu. Dzięki 
pomocy wyspecjalizowanej firmy będą-
cej dostawcą systemów bezprzewodo-
wych oraz przy zastosowaniu opisanej 
w artykule procedury można wdrożyć roz-
wiązanie bezprzewodowe po uzasadnio-
nych kosztach oraz zapewnić szybki zwrot 
z inwestycji.

Brian Joe Brian Joe jest menedżerem działu produk-
tów bezprzewodowych w firmie Emerson 
Automation Solutions.

↙ Fot. 2. Bezprze-
wodowy czujnik 
akustyczny Wire-
lessHART typu 
Rosemount 708 
może monitoro-
wać odwadniacze, 
a dzięki temu wykry-
wać sytuacje, gdy 
elementy te nie 
otwierają się lub nie 
zamykają albo nie 
działają poprawnie.
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TEMAT NUMERU

U nikanie przestojów jest podsta-
wowym celem w każdej opera-
cji przemysłowej. Jednak nawet 

przy wspólnym wysiłku wszystkich zain-
teresowanych cel ten w niektórych zakła-

dach jest trudny do zrealizowania. Istnieje 
kilka przyczyn takiej sytuacji.

Po pierwsze coraz trudniej jest obsa-
dzać stanowiska, które są najważniejsze 
z punktu widzenia zapobiegania przesto-
jom, a mianowicie techników – specjali-
stów ds. utrzymania ruchu w przemyśle.

Doświadczeni fachowcy odchodzą na eme-
ryturę, natomiast na ich miejsca przycho-
dzi zbyt mało młodych ludzi posiadających 
odpowiednie kwalifikacje. Jest to część 
większego problemu, polegającego na 
ogólnym braku fachowców w przemyśle. 

Po drugie operacje usieciowione (con-
nected operations) powodują, że środo-
wiska przemysłowe są obecnie znacz-
nie bardziej złożone. Systemy produk-
cyjne podlegają konwergencji z systemami 
informatycznymi, zaś przestoje w produk-
cji zbiegają się z przestojami w pracy sieci 
informatycznej. Istnieje możliwość wyko-
rzystania danych dostępnych z operacji 

 Antidotum na przestoje 
Zdalny monitoring w zakładach przemysłowych zapobiega 
problemom związanym z brakiem fachowców i złożonością 
realizowanych operacji.

Ante Tomicic, Phil Bush
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usieciowionych do skracania przestojów 
lub zapobiegania im, jednak uwarunko-
wane jest to posiadaniem wykwalifikowa-
nych pracowników, będących ekspertami 
w swojej dziedzinie.

Po trzecie występująca obecnie tenden-
cja do zwiększania elastyczności proce-
sów produkcyjnych wprowadziła pewną 
dodatkową złożoność. Dziś wiele firm 
musi wytwarzać różne produkty w jed-
nym zakładzie, przy minimalizowaniu cza-
sów potrzebnych na przestawienie linii 
produkcyjnych.

Aby w obliczu tych wyzwań zapewnić
ciągłość działania, coraz więcej firm korzy-
sta ze zdalnego monitoringu i wsparcia.

Wsparcie ze strony dostawcy 
usług zdalnych 
Zdalny monitoring rozpoczyna się od zbie-
rania danych z maszyn i urządzeń. Dane 
te, takie jak: napięcie, parametry wibracji,

odczyty temperatur oraz ostrzeżenia i infor-
macje o błędach i awariach, są następnie 
kontekstualizowane i zamieniane na infor-
macje praktyczne, dostarczane w następ-
nej kolejności pracownikom.

Zdalny monitoring może być zarzą-
dzany wewnętrznie za pomocą zautoma-
tyzowanych systemów, które przekazują 
informacje bezpośrednio do pracowników 
w zakładzie. Może on być także zarzą-
dzany zewnętrznie – zdalnie przy pomocy 
zespołu specjalistów z firmy będącej 
dostawcą usług monitoringu zewnętrz-
nego. Specjaliści ci monitorują pracę klu-
czowego sprzętu i systemów w zakła-
dzie. Mogą szybko powiadamiać personel 
zakładu o wszelkich wykrytych proble-
mach i możliwych sposobach ich rozwią-
zania lub nawet przewidywać niektóre 
awarie przed ich wystąpieniem.

Takie usługi zdalnego monitoringu 
mogą być skalowane, tak aby dopasować 
je do potrzeb danej firmy przemysłowej. 

Może to być monitorowanie pracy poje-
dynczej maszyny w fabryce, kilku urzą-
dzeń, całej linii produkcyjnej, a także apli-
kacji, systemów i sieci informatycznych 
w wielu zakładach firmy.

Niektóre przedsiębiorstwa wybierają 
także tworzenie dodatkowych usług na 
bazie zdalnego monitoringu. Usługi te 
mogą obejmować różne formy wsparcia 
administracyjnego, takie jak wykonywa-
nie kopii zapasowych systemów, wspar-
cie przy odzyskiwaniu danych oraz zale-
cenia dotyczące poprawek i aktualizacji 
oprogramowania. Mogą także obejmować 
części i wsparcie inżynierskie na miejscu 
w zakładzie, dostarczane w specyficznych 
ramach czasowych.

Ze zdalnego monitoringu mogą czer-
pać korzyści nie tylko firmy produkcyjne. 
Konstruktorzy maszyn mogą wykorzysty-
wać go do uzyskiwania wglądu w działa-
nie swoich rozproszonych w różnych loka-
lizacjach zasobów. Mogą także użyć go do 

↗ Zdalny monitoring może być realizowany w sterowni zakładu (jak pokazano na zdjęciu) lub za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem tzw. 
rozwiązań chmurowych. Jednak w każdym przypadku celem monitoringu jest centralizacja gromadzenia danych i zarządzania nimi.
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rozszerzenia swoich ofert usług, z opcją 
albo samodzielnego zarządzania monito-
ringiem w zakładzie, albo zlecenia go fir-
mie zewnętrznej.

Studium przypadku: 
zdalne uczenie 
Pewna firma zajmująca się lakierowaniem 
proszkowym w jednym ze swoich zakła-
dów zmodernizowała linie produkcyjne. 
Zastosowano tam nową technologię auto-
matyki do zwiększenia mocy produkcyj-
nej i rozwiązywania problemów z prze-
starzałym sprzętem. Projekt obejmował 
zainstalowanie nowych systemów inter-
fejsów operatorskich (HMI) na każdej linii 
oraz przechodzenie urządzeń linii lakie-
rującej z liczących sobie kilkadziesiąt lat 
generatorów i silników prądu stałego na 
nowe zintegrowane sterowniki i napędy. 
Ponieważ jednak lakiernia znajduje się 
z dala od miast, firma miała ograniczony 
dostęp do inżynierów dysponujących wie-
dzą o tej nowej technologii.

Kierownictwo firmy zadecydowało 
więc o wykorzystaniu dostawcy usług 
zdalnego, ciągłego monitoringu systemu. 
Zespół specjalistów tego dostawcy moni-
toruje nieprzerwanie ok. 2,5 tys. punk-
tów danych pochodzących ze sterow-
ników, napędów, interfejsów HMI oraz 
parametry zgodności z przepisami. Może 
on zawiadamiać personel w zakładzie 
o wszelkich wykrytych problemach. 

Poza rozbudowaniem personelu 
w zakładzie usługa zdalnego monitoringu 
dostarczyła informacji dla prowadzonej 
konserwacji predykcyjnej. Zespół specja-
listów od zdalnego monitoringu może śle-
dzić postęp problemów, monitorować 
trendy i tolerancje urządzeń oraz śledzić 
ich cykle życia. Następnie może alarmo-
wać personel w zakładzie o problemach 
zaraz po ich wystąpieniu oraz poma-
gać w ich rozwiązywaniu, zanim nastąpi 
zatrzymanie linii produkcyjnej.

Po wdrożeniu zdalnego monitoringu 
w firmie lakierniczej stwierdzono reduk-
cję przestojów związanych z konserwa-
cją o 50%.

Studia przypadku: poprawiony 
czas odpowiedzi
Inne firmy wykorzystały usługi zdal-
nego wsparcia do pomocy w zarządza-
niu zwiększoną złożonością nowoczesnych 

operacji, w których tradycyjne wsparcie 
IT mogło nie być dobrym rozwiązaniem.

Tak było w przypadku dużego produ-
centa z branży spożywczej. Firma ta wdro-
żyła sieć Ethernet i przełączniki (switche)
zarządzane. Początkowo producent ten 
zadecydował o wykorzystaniu swojego 
dotychczasowego dostawcy systemów 
informatycznych do wsparcia przy obsłu-
dze sprzętu, jednak okazało się, że nie 
był on w stanie zapewnić krótkiego czasu 
odpowiedzi, wymaganego do utrzymania 
w ruchu urządzeń pracujących w fabryce.

Producent nawiązał więc współpracę 
z dostawcą usług zdalnego wsparcia, 
która obejmowała monitoring ponad 400 
przełączników zarządzalnych, profile alar-
mowe w celu monitorowania ośmiu klu-
czowych parametrów w tych przełączni-
kach oraz 10-minutowy gwarantowany 
czas odpowiedzi na każdy alarm kry-
tyczny. Po tej zmianie firma odnotowała 
znaczną redukcję przestojów. 

Innym przykładem jest przypadek 
papierni, w której występowały problemy 
z niestabilnością produkcji i rozdarciami 
papieru podczas przestawiania produk-
cji na inne wyroby. Firma zainstalowała 
nowy system napędów maszyn, jednak 
brakowało w niej specjalistów do zarzą-
dzania i obsługi tego systemu.

Kierownictwo zwróciło się więc do 
dostawcy usług zdalnych w celu zapew-
nienia sobie wsparcia technicznego 
i pomocy przy rozwiązywaniu proble-
mów. Wsparcie ze strony tego dostawcy 
spowodowało znaczne skrócenie przesto-
jów, czego wynikiem był wzrost rocznych 
przychodów firmy w wysokości 630 tys. 
dolarów. Ponadto papiernia zaoszczędziła 
dodatkowo setki tysięcy dolarów na kosz-
tach szkolenia personelu własnego.

Podejście cyberbezpieczne 
Zdalne wsparcie jest obecnie realizowane 
powszechnie, a dostawcy tych usług opra-
cowali w dużym stopniu standaryzowane 
usługi, które mogą zaspokoić potrzeby 
większości firm przemysłowych. Jednak 
przed wyborem usługi należy się upew-
nić, że dany dostawca spełnia wymagania 
dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Firmy powinny starać się współpraco-
wać z zaufanym dostawcą usług zdalnych
– takim, który przestrzega podstawowych
zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa
przy projektowaniu produktów. Ponadto 
należy upewnić się, że platforma dostawcy
realizuje cyberbezpieczny dostęp zdalny 
przez ograniczanie punktów wejścia, 
wykorzystywanie tylko połączeń wycho-
dzących w sieci oraz ograniczanie dostępu 
przez użytkownika, zakład i urządzenia.

Dzięki zajęciu się już na samym 
początku problemem cyberbezpieczeństwa 
firmy przemysłowe mogą w mniejszym 
stopniu niepokoić się zagrożeniami wyni-
kającymi ze zdalnego dostępu przez sieć 
do swoich zasobów oraz skoncentrować 
się na tym, by zapewnić bezprzerwową 
realizację swoich operacji we współcze-
snych, szybko zmieniających się realiach 
branży przemysłowej.

Podsumowanie
Firmy z branży przemysłowej boryka-
jące się z problemem braku wykwalifiko-
wanych pracowników UR, a także więk-
szą złożonością środowiska przemysło-
wego stają w obliczu większego ryzyka 
przestojów lub nawet wstrzymania pracy. 
Rozwiązaniem tego problemu jest wyko-
rzystanie usługi zdalnego monitoringu.

Ante Tomicic Ante Tomicic jest nadzorcą usług zdalnego 
wsparcia, zaś Phil BushPhil Bush jest menedżerem 
produktu ds. zdalnego monitoringu i ana-
lizy danych. Obaj zatrudnieni są w firmie 
Rockwell Automation.

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej, m.in. w artykule 
„Zdalne monitorowanie”:
www.utrzymanieruchu.pl

TEMAT NUMERU

Zdalne wsparcie jest już 
realizowane powszech-
nie, a dostawcy tych usług 
opracowali w dużym 
stopniu standaryzowane 
usługi, które mogą zaspo-
koić potrzeby większości 
firm przemysłowych.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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W ostatnich latach dokonał się 
olbrzymi postęp w automa-
tyce oraz technologii wymiany 

danych i procesach produkcji. Do tej 
pory czujniki zwykle zbierały jeden rodzaj 
danych procesowych i przesyłały je za 
pomocą kart We/Wy (I/O) do programo-
walnych sterowników logicznych (Pro-
grammable Logic Controller – PLC) lub 
rozproszonych systemów sterowania 
(Distributed Control System – DCS), aby 
mogły być wyświetlone operatorom lub 
przetworzone w celu opracowania tren-
dów historycznych. Obecnie wykorzysty-
wane w przemyśle czujniki są bardziej 
zaawansowane technologicznie i potrafią 
mierzyć znacznie więcej zmiennych.

Technologia IIoT wspomaga OEE 
i diagnostykę
Zrozumienie aktualnych uwarunko-
wań operacyjnych, wykrywanie błędów 
i wysyłanie alarmów przy wykorzystaniu 
odpowiednich narzędzi, takich jak narzę-
dzia weryfikujące Całkowitą Efektywność 
Sprzętu (Overall Equipment Effectiveness 
– OEE), pomogły w zrozumieniu podsta-
wowych przyczyn awarii i przestojów. 
Możliwości diagnostyczne współczesnych 
aplikacji przemysłowych mogą być jed-
nak zwiększone dzięki wykorzystaniu roz-

wiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy – 
IIoT. Założeniem koncepcji Przemysłu 4.0 
jest bowiem uczynienie systemów działa-
jących w fabrykach bardziej inteligentny-
mi, tak aby były „świadome” warunków 
i parametrów operacyjnych oraz potrafiły
przewidywać swoją własną kondycję i po-
dejmować działania zapobiegawcze. Jest 
to możliwe dzięki większej ilości danych 
przesyłanych w sieciach P2P (peer-to-peer) 
oraz dodatkowym informacjom na temat 
stanu technicznego, dostarczanym przez 
inne zasoby podłączone do sieci.

Systemy cyberfizyczne
Nowoczesne technologie informacyjne 
i komunikacyjne, takie jak systemy cyber-
fizyczne, analityka wielkiej ilości danych 
(Big Data) oraz przetwarzanie w tzw. 
chmurze, umożliwiają opracowanie roz-
wiązań, dzięki którym systemy będą 
mogły analizować własną kondycję i śle-
dzić zmienność warunków działania. 

Podstawową zasadą koncepcji 
Przemysłu 4.0 jest to, że dzięki połącze-
niu maszyn, sprzętu, systemów sterowa-
nia oraz innych systemów w przedsiębior-
stwie powstaje inteligentna sieć, w której 
poszczególne elementy mogą się komuni-
kować i sterować sobą w sposób autono-
miczny. Technologie te pomogą w zwięk-
szeniu wydajności produkcji, jakości 
wyrobów, a także elastyczności produkcji.

Analiza Big Data odgrywa kluczową 
rolę w platformie Przemysłu 4.0. Dane 
zebrane z procesów i maszyn muszą być 
przetworzone za pomocą zaawansowa-
nych narzędzi w celu wygenerowania 
użytecznych informacji. Wykorzystanie 
zaawansowanych algorytmów i modeli 

Divya Prakash

Zastosowanie technologii IIoT,
czyli optymalizacja procesu produkcji 
i łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym
Wraz z adaptacją komunikacji opartej na standardzie Ethernet 
znacznie więcej zmiennych procesowych jest dostępnych do 
celów wizualizacji i analizy. Rozwiązania Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) umożliwiają zbieranie 
danych z większej liczby urządzeń i czujników, nawet z pominięciem 
tradycyjnych systemów sterowania.

FABRYKA 4.0



LIPIEC/SIERPIEŃ 2018 37

analitycznych pomaga w identyfikacji nie-
widocznych problemów, takich jak pogar-
szanie się działania maszyn, i przewidy-
waniu awarii ich podzespołów.

Podsumowanie
Rozwiązania IIoT, dzięki ułatwionej i nie-
mal wszechobecnej integracji podsyste-

mów, umożliwią zakładom przemysłowym 
bardzo szybką produkcję nowych wyro-
bów, dynamiczne reagowanie na zmie-
niający się popyt oraz optymalizację pro-
cesu produkcji w czasie rzeczywistym 
– samej produkcji oraz łańcucha dostaw – 
za pomocą sprzętu sieciowego, czujników 
oraz systemów sterowania i innych firmo-
wych podsystemów.

Ponieważ producenci rozważają wdro-
żenie wszystkich tych technologii, ważniej-
sze niż kiedykolwiek przedtem jest zbudo-
wanie solidnego fundamentu do wspiera-
nia oferowanych przez nie możliwości. 

Divya Prakash Divya Prakash jest dyrektorem ds. syste-
mów i rozwiązań produkcyjnych w firmie 
Matrix Technologies Inc.

Wzajemne połączenia w sieci oraz samo-
regulacja maszyn, analiza wielkiej ilo-
ści danych (Big Data) oraz ciągłe ulepsza-
nie realizowanych w zakładach procesów 
będą najważniejszymi czynnikami decydu-
jącymi o utrzymywaniu się firm przemy-
słowych na rynku i dorównywaniu kon-
kurencji. 

Wraz z technologią IIoT nadchodzą 
nowe możliwości. W związku z tym firmy 
powinny przygotować się na to, że:

 → technologie będą głębiej penetrować sys-
temy sterowania, zastępując zarówno ist-
niejące starsze protokoły i technologie, 
jak i systemy przewodowe;

 → coraz więcej (i coraz mniejsze) urządzenia 
będą połączone w sieci, a w miarę ewo-
luowania tego usieciowienia liczba tych 
urządzeń będzie rosła wykładniczo;

 → konserwacja sprzętu w zakładach nie 
będzie już reaktywna: zamiast niej 
maszyny będą potrafiły same monitoro-
wać swój stan techniczny i wysyłać odpo-
wiednio wcześnie ostrzeżenia persone-
lowi, gdy będą zbliżały się awarie ich 
głównych części;

 → integracja technologii informacyjnej 
i operacyjnej połączy systemy firmowe 
z danymi wejściowymi i wyjściowymi 
przemysłowych systemów sterowania. 
Big Data i analiza danych są częścią tego 
trendu;

 → dane istniejące w systemach sterowania, 
które dawniej były wykorzystywane tylko 

do działania samego systemu, będą także 
zawierały całe bogactwo informacji uży-
tecznych do prowadzenia firmy. Infor-
macje te mogą dać wiele nowych korzy-
ści, w tym lepsze wykorzystanie zasobów, 
niższe zużycie energii, lepsze zarządza-
nie łańcuchem dostaw, konserwację pre-
dykcyjną i produkcję jako usługę, wraz 

z oszczędnością kosztów i wzrostem 
dochodów firmy.

Pięć etapów wdrożenia
Aby wykorzystać potencjał technolo-
gii IIoT, firmy muszą odejść od stosowa-
nych obecnie praktyk. Jest to proces ewo-

www.utrzymanieruchu.pl

Nils Buecker

 Jak przygotować sieć do wdrożenia technologii IIoT 
Droga do sukcesu w przygotowaniu sieci do wykorzystania technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) w zakładzie przemysłowym składa się z pięciu etapów. Jej początkiem jest ocena istniejących już 
i wykorzystywanych w zakładzie systemów oraz realizowanych operacji.

↗ Firma farmaceutyczna z Arabii Saudyjskiej była w stanie skonsolidować w swojej fabryce 
maszyny produkujące leki w jedną sieć, wraz ze scentralizowanym systemem realizacji produk-
cji (MES). Zainstalowano łącznie 500 węzłów IP w panelach poza obszarem czystym. 
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lucyjny, który wymaga przede wszystkim 
solidnej infrastruktury Ethernetu przemy-
słowego jako fundamentu pod nowy sys-
tem, który będzie można zaadaptować do 
potrzeb biznesowych.

W przygotowaniu sieci do wykorzysta-
nia technologii IIoT może pomóc firmom 
następujący, pięcioetapowy proces. 

1 Analiza i mapowanie sieci. Najpierw 
należy przeanalizować obecny stan 

przedsiębiorstwa i określić cele inwesto-
wania w technologię IIoT. Celami tymi 
mogą być: całkowity nadzór nad danymi, 
większa elastyczność produkcji lub możli-
wość uzyskania znaczących oszczędności. 
Wykonanie tej analizy pomoże w opraco-
waniu strategii działań i określeniu prze-
szkód, jakie trzeba będzie pokonać na 
drodze do wdrożenia IIoT. Następnie 
trzeba przeanalizować, czy istniejąca 
w zakładzie sieć jest gotowa na wdrożenie 
rozwiązań IIoT. W tym celu należy uzy-
skać odpowiedzi na następujące pytania:

 → Jakie są wymagania połączeń sieciowych 
w istniejącym obecnie systemie? Czy 
zakład wymaga sieciowych komponentów 
przewodowych, czy bezprzewodowych?

 → Jaka jest wymagana przepustowość sieci? 
Czego powinniśmy oczekiwać w obszarze 
niezawodności jej funkcjonowania?

 → Jakie warunki otoczenia należy wziąć pod 
uwagę?

 → Jakie są krótkoterminowe cele dla funk-
cjonalności i wymiany danych?

 → Jakie urządzenia istnieją obecnie w sieci 
i kto zarządza każdym z nich? Jaka jest 
rola każdego z tych urządzeń, gdzie ono 
się znajduje i do czego jest podłączone?

 →  Które urządzenia komunikują się ze sobą?

Elementem końcowym tego etapu 
powinno być opracowanie dokładnej 
mapy infrastruktury sieciowej firmy, która 

będzie służyć jako podstawa i poma-
gać w śledzeniu postępów przy realizacji 
następnych etapów.

2 Modernizacja sieci w kierunku 
Ethernetu. Celem tego etapu jest 

zabezpieczenie solidnej infrastruktury sie-
ciowej, która może obsługiwać sterowa-
nie maszynami i urządzeniami, zapewnić 
cyberbezpieczeństwo i przepływ danych 
wymaganych z punktu widzenia popraw-
nego działania koncepcji IIoT, zarówno 
obecnie, jak i w przyszłości. Należy prze-
analizować istniejące starsze systemy 
i stwierdzić, czy mogą one być wykorzy-
stane w innych celach, czy należy je zmo-
dernizować, a następnie opracować zinte-
growany plan migracji technologii. Obej-
muje ona czujniki, elementy wykonawcze 
i silniki elektryczne, które komunikują 
się za pomocą magistrali obiektowej 
(Fieldbus). Uczynienie Ethernetu funda-
mentem sieci i wykorzystanie mechani-
zmów redundancji do maksymalizacji 
dostępności sieci umożliwi lepszą obsługę 
potrzeb i wymagań IIoT przez sieć.

3 Ponowne przemyślenie projektu 
sieci, aby była ona wykonana zgod-

nie z najlepszymi praktykami. Bardzo 
ważne jest wykonanie nowej sieci zgod-
nie z najlepszymi praktykami oraz stan-
dardami. Wymaga to upewnienia się, że 
elementy sieci nie mają żadnych wbudo-
wanych funkcji, które nie są wykorzysty-
wane oraz że wszystko w sieci jest pra-
widłowo rozdzielone, uporządkowane na 
strefy zabezpieczeń przed cyberwłama-
niami. Warto też sprawdzić, czy techno-
logia bezprzewodowa może ulepszyć sieć 
przez umożliwienie wykorzystania pra-
cowników znajdujących się poza zakła-
dem lub systemów zdalnego monitoringu 
maszyn i urządzeń. Celem tego etapu jest 
dokonanie oceny sieci, aby określić, co 
stanowi o solidności jej konstrukcji i tak 
rozmieścić zespoły pracowników, aby 
efektywnie wykorzystywali oni nowe moż-
liwości, które są związane z zastosowa-
niem technologii IIoT.

4 Zapewnienie elastyczności i nieza-
wodności sieci za pomocą mechani-

zmów obrony w głąb (defense-in-depthdefense-in-depth). 
Rozległe usieciowienie, które nadcho-
dzi wraz z technologią IIoT, powoduje, 
że firmy są bardziej podatne na pro-
blemy związane z zapewnieniem cyber-

bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem 
na zapewnienie bezpieczeństwa w sieci 
jest jej podział na warstwy i opracowa-
nie mechanizmów zabezpieczeń na każ-
dym poziomie sieci, w tym na pozio-
mie urządzeń. Należy dokonać analizy 
ryzyka i wrażliwości sieci, aby zrozumieć, 
jakie są zagrożenia oraz jakie jest praw-
dopodobieństwo ich wystąpienia i wpływ 
na firmę. Następnie trzeba wykorzystać 
opracowaną w pierwszym etapie mapę 
sieci do identyfikacji zasobów wyma-
gających najlepszego zabezpieczenia. 
Skoncentrowanie się najpierw na zabez-
pieczeniu kluczowych zasobów firmy, 
wraz z regularną konserwacją sieci, anali-
zami i audytami, jest sprawą zasadniczą.

5 Ciągły monitoring sieci pod kątem 
zmian. Technologia ciągle się zmie-

nia i stwarza nowe zagrożenia dla cyber-
bezpieczeństwa. Dlatego też niezbędny 
jest ciągły monitoring sieci i dokonywanie 
odpowiednich zmian. Wykorzystywanie 
narzędzi czasu rzeczywistego i mechani-
zmów alarmujących pomoże zespołom 
pracowników w ustanowieniu monito-
ringu ciągłego, rozwiązywaniu problemów 
i panowaniu nad sytuacją w razie zagro-
żeń. Przeprowadzanie regularnej konser-
wacji sieci, analiz i audytów, reagowanie 
na alarmy związane z awariami systemu, 
ustanawianie protokołów odpowiedzi 
i przestrzeganie ewoluujących zasad naj-
lepszych praktyk pomoże w osiągnięciu 
sukcesu wdrożenia technologii IIoT. 

Case study
Saudyjska firma farmaceutyczna 
SPIMACO (Saudi Pharmaceutical 
Industries & Medical Appliances Corp.) 

FABRYKA 4.0

Wykorzystanie zaawan-
sowanych algorytmów 
i modeli analitycznych 
pomaga w identyfika-
cji niewidocznych proble-
mów, takich jak pogarsza-
nie się działania maszyn, 
i przewidywaniu awarii.

Najlepszym sposobem 
na zapewnienie bezpie-
czeństwa w sieci jest 
jej podział na warstwy 
i opracowanie mecha-
nizmów zabezpieczeń 
na każdym poziomie 
sieci, w tym na poziomie 
urządzeń.
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jest przykładem skutecznego zaprojektowania i wdrożenia 
sieci gotowej na technologię IIoT (IIoT ready network). Aby 
wdrożyć nową sieć w swojej fabryce w Al-Qassim (najwięk-
szy zakład farmaceutyczny w Arabii Saudyjskiej, zajmujący 
powierzchnię 150 tys. m²), firma zrealizowała opisany pięcio-
etapowy proces, co zapewniło osiągnięcie sukcesu. Priorytety 
projektu obejmowały zwiększenie wydajności produkcji, 
zapewnienie cyberbezpieczeństwa na najwyższym obecnie 
poziomie oraz optymalizację niezawodności i skalowalności 
na poziomie przedsiębiorstwa.

Firma SPIMACO była w stanie skonsolidować w swojej 
fabryce maszyny produkujące leki w jedną sieć, wraz ze scen-
tralizowanym systemem realizacji produkcji (Manufacturing 
Execution System – MES). Zainstalowano łącznie 500 węzłów 
IP w panelach znajdujących się w miejscach poza strefą czy-
stą, takich jak korytarze i sufity podwieszane, w celu komu-
nikacji z centralnym systemem MES. Rozwiązanie to obej-
mowało sieć o prędkości transmisji 1 Gbit/s, wyposażoną 
w przełączniki warstwy drugiej oraz routery warstwy trze-
ciej, zainstalowane na wielu pierścieniach, co stworzyło infra-
strukturę o wysokiej dostępności, która może być rozszerzana 
według potrzeb.

Kompletna sieć, w tym instalowanie i testowanie zgod-
nie ze standardami przemysłu farmaceutycznego, była gotowa 
w zaledwie pięć dni, zaś jej konstrukcja zapewniła cyber-
bezpieczeństwo, dostępność, niezawodność i skalowalność, 
wymagane do pełnego wykorzystania możliwości technolo-
gii IIoT.

Podsumowanie
Technologia IIoT jest z pewnością drogą, a nie celem. 
Bezpieczna i solidna sieć wymaga stałej uwagi, ponieważ jej 
potrzeby i wrażliwość na cyberataki będą ewoluować w cza-
sie. Opisane w artykule etapy zostały opracowane w celu 
stworzenia solidnego fundamentu do migracji w kierunku 
sieci gotowej na wdrożenie rozwiązań IIoT. Pozwolą one rów-
nież na uświadomienie sobie korzyści i wyzwań, jakie niesie 
ze sobą wysoce usieciowiona rzeczywistość przemysłowa. 

Nils Buecker Nils Buecker jest menedżerem projektu w dziale informatyki 
przemysłowej firmy Belden.

Online

Badania pokazują, że istnieje duża rozbieżność między 
oczekiwaniami odbiorców a rzeczywistymi korzyściami 
z wdrożenia technologii IIoT oraz obecnym poziomem 
jej wykorzystania. Co więcej, zastosowanie technologii 
IIoT w wielu aplikacjach przemysłowych jest jedynie czę-
ściowe. Oznacza to, że korzyści z wdrożenia rozwiązań 
Przemysłowego Internetu Rzeczy nie są znane wielu użyt-
kownikom, a szansa na rozwój wciąż jest przed nimi. Wię-
cej na ten temat przeczytają Państwo w artykule „Czas 
IIoT nadchodzi”, dostępnym na naszej stronie interneto-
wej: www.utrzymanieruchu.pl

Tworzymy bezpieczne
miejsca pracy.

 Proste łączenie różnorodnych urządzeń
bezpieczeństwa do jednego systemu

 PFB - Pasywny moduł fi eldbox:
Wszechstronne zastosowania przemysłowe

 PDM - Pasywny moduł dystrybucyjny:
Dla aplikacji „higienicznych”

 SRB-E-PE – Aktywny multiplikator wejść:
Dla wszystkich popularnych urządzeń
bezpieczeństwa

 Interfejs SD: przekazywanie kompleksowych
danych diagnostycznych 

www.schmersal.pl

Urządzenia przyłączeniowe
dla systemów bezpieczeństwa

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.schmersal.pl
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D rukarki przemysłowe to urzą-
dzenia stosowane najczęściej 
do wydruku etykiet transporto-

wych, magazynowych, tabliczek znamio-
nowych oraz etykiet specjalnych, odpor-
nych na uszkodzenia mechaniczne i che-
miczne. Drukarki te przystosowane są do 
pracy w systemie ciągłym, a także w trud-
nych warunkach, na które składają się 
m.in.: zapylenie, wilgoć, ekstremalne tem-
peratury oraz drgania. W związku z tym 
mają one solidną, często metalową obu-
dowę, a także cechują się dużą wydajno-
ścią, co pozwala drukować szybko oraz 
dużo – i to nie tylko na papierze, ale 
także np. na folii, satynie czy tworzywach 
sztucznych.

Przemysł potrzebuje drukarek
Jak tłumaczy Marta Kita, specjalista 
ds. sprzedaży drukarek etykiet w firmie 
KONCEPT-L, przemysłowe drukarki ety-
kiet stały się niezbędnym elementem 
automatyzacji w wielu branżach, a ich 
trwałość, wydajność i nieprzerwane dzia-
łanie są kluczowe dla utrzymania ciągło-
ści procesów wewnętrznych. Urządzenia 
te są powszechnie stosowane w przemy-
śle, magazynowaniu, logistyce i handlu. 
Wykorzystuje się je do znakowania pro-
duktów w magazynie lub na linii produk-
cyjnej, a także do drukowania listów prze-
wozowych i oznaczeń. 

EBS Ink-Jet Systems Poland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ebs-inkjet.pl
Ganeo.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ganeo.pl
HDF Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.hdf.com.pl
KONCEPT-L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.koncept-l.pl
Przedsiębiorstwo MULTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.multi.com.pl
REA Elektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.reajet.pl
Sato Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.satoeurope.com/pl
Victor Ink-Jet-System Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.drukarkiprzemyslowe.pl

Uczestnicy raportu

Drukarki przemysłoweDrukarki przemysłowe
Technologie druku wykorzystywanego w przemyśle są stale rozwijane i doskonalone, a oferta rynkowa 
urządzeń przeznaczonych do tego celu – różnorodna. Drukarki przemysłowe są na szeroką skalę 
stosowane do znakowania produktów w magazynie lub na linii produkcyjnej, a także do drukowania 
listów przewozowych i oznaczeń.

RAPORT

Agata Abramczyk
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↘ Znakowanie butelek na liniach 
produkcyjnych o wysokiej wydaj-
ności za pomocą technologii 
atramentowej (CIJ).
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RAPORT

Jak widać na rys. 1, drukarki przemy-
słowe stosowane są w zakładach 86% 
respondentów. Pozostali uczestnicy bada-
nia redakcyjnego przyznali, że w ich 
przedsiębiorstwach nie są obecnie wyko-
rzystywane tego typu urządzenia, jednak 

w najbliższej przyszłości planowany jest 
ich zakup (77% wskazań). 

Z informacji podanych przez ankieto-
wanych wynika, że głównymi obszarami 
zastosowania drukarek przemysłowych 
w zakładzie są przede wszystkim: pro-
dukcja (90%), magazyn/logistyka (62%), 
biuro (48%) oraz dystrybucja (19%) 
(rys. 2). Również z praktyki sondowa-
nych dostawców tych urządzeń wynika, 
że są one używane głównie na produkcji 

(100% wskazań) oraz w magazynie/logi-
styce (75% wskazań). 

Jak tłumaczy Krzysztof Adamski, 
dyrektor handlowy w firmie Victor Ink-
Jet-System Service, znakowanie przemy-
słowe ma nie tylko usprawniać działa-
nie wewnątrzzakładowe oraz sprzedaż, 
ale również udostępniać potencjonalnemu 
klientowi możliwie jak najwięcej informa-
cji o produkcie. Najbardziej znaną branżą 
związaną ze znakowaniem przemysłowym 
jest przemysł spożywczy. Każdy prze-
ciętny konsument wie, że w przypadku 
artykułów spożywczych muszą widnieć na 
produkcie: data ważności, kod kreskowy 
bądź data produkcji czy numer seryjny. 
Oprócz tego odbiorcą drukarek przemy-
słowych jest każda gałąź przemysłowa, 
która zajmuje się produkcją lub nawet 
konfekcjonowaniem. 

W przypadku drukarek przemysłowych 
można wyszczególnić trzy główne obszary, 
w których są one wykorzystywane na 
dużą skalę. Są nimi: branża spożywcza 
(produkty zbożowe, pieczywo, napoje, 
słodycze i wyroby cukiernicze, nabiał, 
produkcja jaj, przetwórstwo owocowo-wa-
rzywne, mięso i drób oraz inna żywność 
paczkowana), branża wyrobów farma-
ceutycznych i produktów konsumenckich 
(leki, kosmetyki, środki ochrony osobi-
stej, urządzenia farmaceutyczne, produkty 
tytoniowe) i szeroko rozumiany przemysł 
(motoryzacja, materiały budowlane, arty-
kuły chemiczne, płyty, rury, kable, kar-
tony, przewody, elektronika, lotnictwo, 
elektryka). 

Oprócz wspomnianych już rodzajów 
oznakowania stosowanych w przemyśle 
spożywczym znakowanie przemysłowe 
może zostać wykorzystane do oznaczenia: 
logotypu firmy, nazwy produktu, kraju 
produkcji, materiału, z którego wykonany 

Rys. 1. Korzystanie z drukarek 
przemysłowych w miejscu

pracy

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

tak: 86%

nie: 14%

Łukasz Russak, analityk systemów informatycznych w firmie HDF Polska

Coraz większe znaczenie mają wydajność i integracja 

Drukarki przemysłowe są instalowane głównie w centrach dystry-
bucji oraz firmach produkcyjnych, transportowych i spedycyjnych, 
gdzie służą przede wszystkim do wydruku etykiet w trybie ciągłym. 
W takim ekstremalnym środowisku najlepiej sprawdzają się dru-
karki termotransferowe, głównie ze względu na trwałość wydruku. 
W przypadku drukarek termicznych nadruk zanika zwykle od sze-
ściu miesięcy do roku po wykonaniu wydruku. Co ważne, termo-
transfer oferuje znacznie dłuższą gwarancję odczytu. 

Decydując się na zakup drukarki przemysłowej, warto zwrócić 
uwagę na kilka czynników – zwłaszcza że jest to stosunkowo droga 

inwestycja jednostkowa, dochodząca do kilku tysięcy euro. Kluczowym parametrem 
jest wydajność urządzenia. Istotne są też rozdzielczość oraz interfejsy, w które wyposa-
żone jest urządzenie. Nie bez znaczenia są: wygoda, łatwa obsługa, a także zarządzanie. 
To wszystko wpływa na niski koszt utrzymania IT przez cały okres użytkowania sprzętu, 
który z reguły wynosi 5–7 lat. 

Jeśli chodzi o trendy w obszarze drukarek przemysłowych, jednym z nich jest 
zapewnienie maksymalnej wydajności przy jednoczesnej integracji z całym ekosyste-
mem infrastruktury technologicznej. Bez względu na to, czy urządzenia wytwarzają 
etykiety z kodami kreskowymi, paragony czy pasywne tagi RFID, zintegrowane systemy 
operacyjne umożliwiają kontrolę w czasie rzeczywistym, podłączenie do tzw. chmury 
i zarządzanie bezpieczeństwem danych. To z kolei wpływa na optymalizację ekono-
miczną i wydłużenie cyklu życia drukarki przemysłowej.

Rys. 2. Obszary zastosowania drukarkek przemysłowych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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jest produkt, kodów QR, EAN, kodów 
promocyjnych, a nawet bezpośredniego 
znakowania pojedynczych sztuk jajek oraz 
opakowań zbiorczych.

Drukarka drukarce nierówna
Każda firma, w zależności od specyfika-
cji produktu i samego procesu produkcyj-
nego, wykorzystuje inne metody znako-
wania. Zdaniem Krzysztofa Adamskiego 
ważne są nie tylko właściwości produktu, 
ale także informacja, do kogo jest skiero-
wany produkt. W związku z tym poszcze-
gólni producenci zwracają uwagę na 
różne parametry drukarek – dla niektó-
rych istotna będzie prędkość czy precy-
zja, natomiast dla innych większe znacze-
nie będzie mieć trwałość czy uniwersal-
ność nadruku. 

Spośród wszystkich funkcjonujących 
na rynku metod znakowania na szczegól-
ną uwagę zasługuje znakowanie atramen-
towe (Ink-Jet) i laserowe, a także znako-
wanie drukarkami kartridżowymi. Każda 
metoda znakowania ma – jak to zwy-
kle bywa – swoje zalety i wady. Wydruk 
w danej technologii może być szybszy lub 
wolniejszy, tańszy lub droższy, w jakości 
doskonałej lub zadowalającej.

Bezkontaktowe drukarki Ink-Jet sto-
suje się zazwyczaj do znakowania wszel-
kiego rodzaju produktów jednostkowych. 
Drukarki atramentowe cechują się uni-
wersalnością, elastycznością i trwało-
ścią nadruku. Tusz pigmentowy, który 
jest używany w procesie drukowania, nie 
blaknie i nie zmienia swoich właściwości 
pod wpływem wody. Poza tym wzory na 
etykietach można bardzo łatwo zmieniać, 
modyfikując projekt i wygląd etykiety. 
W przypadku tych urządzeń etykiety są

zwykle drukowane na wytrzymałym pa-
pierze typu gloss. Oprócz tego wydruki 
mogą być tworzone na innych materiałach, 
które są coraz trwalsze i bardziej odporne 
na różne czynniki zewnętrzne. To rozwią-
zanie uniwersalne, które może być stoso-
wane na niemal każdym rodzaju produk-
tu, a także na opakowaniach zbiorczych. 

Jak podkreśla przedstawiciel firmy 
Victor Ink-Jet-System Service, nowością 
w grupie drukarek atramentowych jest 
innowacyjny system uszczelnianej dyszy, 
który gwarantuje: czystość pracy, wygodę 
obsługi, bardzo krótki czas (kilkanaście 
sekund) uruchamiania i wyłączania dru-
karki, brak dodatkowego zużycia rozpusz-
czalnika oraz gotowość drukarki do pracy 
nawet przy długich przestojach produk-
cyjnych – bez potrzeby dodatkowego płu-
kania, a także bez obawy wysychania 
atramentu w głowicy drukarki. Z kolei 
wadą drukarek atramentowych mogą być 
stosunkowo niska rozdzielczość nadruku 
oraz koszt materiałów eksploatacyjnych 
– chociaż, w porównaniu z latami ubie-
głymi, koszty te udało się znacznie zmini-
malizować. 

Do oznaczania produktów jednost-
kowych coraz częściej wykorzystuje się 
lasery znakujące, dzięki którym można 
wyeliminować ok. 90% kosztów związa-

www.utrzymanieruchu.pl

Marta Kita, specjalista ds. sprzedaży drukarek etykiet w firmie KONCEPT-L

Czynniki determinujące wybór drukarki

Jeśli etykieta nie będzie narażona na wpływ warunków atmosfe-
rycznych (takich jak wysoka lub niska temperatura, duża wilgot-
ność, nasłonecznienie), a wydruki nie będą musiały bardzo długo 
spełniać swojej funkcji, istnieje możliwość zastosowania techno-
logii termicznej. Etykiety termiczne zadrukowywane są tylko przy 
użyciu temperatury głowicy. W efekcie charakteryzują się bra-
kiem odporności na zmienne warunki atmosferyczne – mogą tra-
cić wyrazistość i łatwiej ulegać zniszczeniu. Natomiast ich ogromną 
zaletą jest niski koszt jednostkowy. 

W miejscach wymagających, w których etykiety muszą być odporne na zmienne 
warunki atmosferyczne, konieczne jest zastosowanie nadruku termotransferowego. 
Etykiety wydrukowane w tej technologii powstają w wyniku przeniesienia koloru 
z taśmy barwiącej na powierzchnię nośnika. Dzięki temu wykazują znacznie większą 
odporność na nasłonecznienie, wilgotność, a także środki chemiczne. Potrzeba zasto-
sowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych generuje jednak dodatkowe 
koszty, które trzeba wziąć pod uwagę podczas zakupu tego rozwiązania.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest określenie warunków panujących w miejscu 
pracy drukarki. Istnieją modele przystosowane do pracy w miejscach zapylonych lub 
wilgotnych. Oba z wymienionych czynników mogą spowodować awarię urządzeń, które 
nie zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed kurzem i wodą. Alternatywą dla 
drukarek pyło- i wodoodpornych może być zastosowanie specjalnych pokrowców chro-
niących urządzenie przed niesprzyjającymi warunkami otoczenia. Ponadto większość 
modeli drukarek przemysłowych jest wyposażona w metalową obudowę, która w przy-
padku fizycznego kontaktu chroni mechanizm drukujący przed uszkodzeniem.
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↘ Dzięki intuicyjnemu 
ekranowi doty-
kowemu i prostej 
obsłudze nowocze-
sne drukarki prze-
mysłowe są urządze-
niami przyjaznymi 
dla użytkownika.
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nych z eksploatacją drukarek atramento-
wych (tusze, rozpuszczalniki, filtry i inne 
materiały eksploatacyjne zastępowane 
są w procesie znakowania przez światło 
lasera). 

Zastosowanie technologii znakowania 
laserowego pozwala na oznaczenie róż-
nego rodzaju produktów w sposób bar-
dzo precyzyjny oraz estetyczny. Drukarki 
laserowe umożliwiają bezdotykowe zna-
kowanie zarówno opakowań, wyrobów, 
jak i etykiet zmiennymi informacjami, 
takimi jak: kod kreskowy, kod produkcji, 
data przydatności do spożycia itp. Tego 
rodzaju drukarki sprawdzą się doskonale 
w zakładach znakujących duże ilości pro-
duktów, czego przykładem jest branża 
spożywcza czy farmaceutyczna, gdzie 
duże znaczenie ma także wysoka i łatwa 
identyfikacja wyrobów. 

Jak widać, przemysłowe lasery mają 
wiele zalet, jednak – co podkreślają ankie-
towani użytkownicy – są one zwykle 
znacznie droższe w zakupie od druka-
rek typu Ink-Jet. Ponadto, mimo że lasery 

mogą być używane do oznaczania więk-
szości produktów i opakowań, na nie-
których podłożach nadruk może nie być 
dostatecznie widoczny. 

Oprócz tego – jak zaznacza Krzysztof 
Adamski – każdorazowa zmiana kom-
ponentu produktu znakowanego, całego 

materiału bądź linii produkcyjnej wymaga 
sprawdzenia, czy efekt końcowy znako-
wania jest taki sam, jaki był pierwotnie. 
Bardzo często, ze względów bezpieczeń-
stwa użytkowania, stosowanie laserów 
pociąga za sobą konieczność zastosowania 
osłon i odciągów. 

Niewątpliwą zaletą drukarek kartridżo-
wych jest duża prędkość drukowania przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako-
ści druku. Poza tym technologia kartri-
dżowa nie ogranicza użytkownika do sto-
sowania tylko jednego rodzaju atramentu. 
W dowolnym momencie można zmienić 
kolor czy rodzaj atramentu. Wadą tych 
urządzeń są natomiast duże koszty eksplo-
atacji w przypadku wygórowanych oczeki-
wań co do wysokiej jakości nadruku. 

Drukarki termotransferowe 
i termiczne
Biorąc pod uwagę sposób, w jaki nadruk 
„trafia” na etykiety, drukarki można 
podzielić na termiczne oraz termotrans-
ferowe. 

Pierwsze z nich umożliwiają wydruk 
na specjalnym papierze termicznym, który 
zmienia swoją barwę pod wpływem cie-
pła. W tym wypadku do wydruku wystar-
czy jedynie papier – nie ma potrzeby sto-
sowania taśmy barwiącej, tonera czy 
tuszu. Etykiety termiczne używane są do 
znakowania produktów, które są użyt-
kowane przez krótki czas. Są to m.in.: 
naklejki na artykuły spożywcze i na 
przesyłki kurierskie oraz wszelkiego 
rodzaju paragony fiskalne i niefiskalne. 
Użytkownicy cenią sobie tego typu dru-
karki głównie ze względu na szybkość 

RAPORT

Magdalena Jędrzejak, Account Manager w firmie Ganeo.pl

Drukarki przemysłowe – inwestycja w niezawodność

Zwiększenie produktywności oraz wydajności poszczególnych pro-
cesów łańcucha dostaw to główne składowe rozwoju firm. Wprowa-
dzenie do użytku urządzeń do automatycznej identyfikacji wspo-
maga nie tylko automatyzację istniejących procesów, ale również 
śledzenie komponentów i produktów. Mając duże doświadczenie 
zarówno w logistyce, jak i z zakresu rozwiązań autoID, często reko-
mendujemy – głównie dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym, 
handlowym, ale także operatorom logistycznym – wybór wysoko 
wydajnych przemysłowych drukarek kodów kreskowych, które są 
o wiele bardziej wytrzymałe niż typowe, standardowe rozwiązania.

Drukarki przemysłowe to urządzenia stworzone do pracy w trudnych warun-
kach magazynowych i produkcyjnych, cechujące się dużą odpornością na uszkodze-
nia mechaniczne, wysoką wydajnością wydruku oraz niezawodnością działania, dzięki 
czemu eliminowane są koszty związane z przestojami. Klienci sięgający po rozwiązania 
z najwyższej półki chcą mieć pewność, że inwestycja w urządzenia drukujące przynie-
sie nie tylko poprawę funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie, ale też wymierne 
oszczędności finansowe. 

Analizując potrzeby zakupowe klientów, obserwujemy coraz większe zaintereso-
wanie drukarkami przemysłowymi. Firmy coraz częściej wolą zdecydować się na więk-
szy wydatek inwestycyjny, by mieć pewność, że zakupione urządzenie będzie w stanie 
nadążyć za tempem rozwoju przedsiębiorstwa, niż inwestować w tańszy sprzęt i bory-
kać się z przestojami czy wątpliwą jakością, spowodowaną niedostosowaniem techno-
logii do specyfiki pracy.
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↗ Innowacyjny system uszczelniania dyszy
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www.utrzymanieruchu.pl

wydruku i cichą pracę. Wadą tych urzą-
dzeń jest zanikanie wydruku, zwłaszcza 
pod wpływem światła słonecznego lub 
wysokiej temperatury. 

Natomiast w przypadku drukarek ter-
motransferowych możliwe jest drukowa-
nie nie tylko na papierze, lecz także na 
bardziej wymagających podłożach, takich 
jak folia czy materiały poliestrowe. Druk 
termotransferowy to technologia uzyski-
wania obrazu na etykiecie poprzez pod-
grzewanie pigmentu zawartego w taśmie 
termotransferowej, która przesuwa się 
równocześnie z taśmą z niezadrukowa-
nymi etykietami. W tym samym czasie 
rozgrzana głowica uwalnia z taśmy termo-
transferowej barwnik, przenosząc go na 
etykiety. Tego rodzaju drukarki idealnie 
nadają się do znakowania odzieży, sprzętu 
elektronicznego, a także do znakowania 
regałów w magazynach i biurach oraz do 
druku kodów kreskowych. Etykiety wyko-
nywane na drukarce termotransferowej 
są trwalsze w porównaniu z drukiem ter-
micznym. 

Jeśli chodzi o popularność omawia-
nych rozwiązań, to – jak wynika z prze-
prowadzonego badania – częściej stoso-
wany jest druk termotransferowy (40% 
wskazań) niż termiczny (30% wska-
zań). Jak widać na rys. 3, w zakładach 
pozostałych respondentów wykorzysty-
wane są – w zależności od potrzeby – 
obydwa rodzaje druku (30% wskazań). 
By korzystać z obu opcji, należy zamon-
tować w drukarce materiały eksploata-
cyjne odpowiednie dla wybranego rodzaju 
wydruku.

Czynniki determinujące 
wybór drukarki
Powołując się na wyniki przeprowadzo-
nego sondażu, warto zauważyć, że w opi-
nii ankietowanych użytkowników dru-
karek przemysłowych najważniejszymi 
czynnikami decydującymi o wyborze urzą-
dzenia są przede wszystkim: znajomość 
rozwiązania (jest już w użyciu) – 48%, 
atrakcyjna cena – 39%, a także znana 
marka oraz specyfikacja techniczna – 
35%. 

Natomiast z perspektywy sondowa-
nych dostawców głównym kryterium, któ-
rym kierują się klienci przy wyborze dru-
karki przemysłowej, jest atrakcyjna cena 
(100% wskazań). Na drugim miejscu zna-
lazły się: znana marka, znajomość roz-

wiązania i rekomendacja innych użytkow-
ników (po 75% wskazań), a na trzecim 
– szybka dostępność towaru oraz specyfi-
kacja techniczna (po 50% wskazań). 

Co do parametrów drukarek przemy-
słowych, odgrywających kluczową rolę 
w ich użytkowaniu, dla ankietowanych 
użytkowników liczą się najbardziej: nieza-
wodność (59%), wydajność (36%), bogac-
two rozwiązań (32%), a także oszczęd-
ność czasu i pieniędzy oraz łatwość 
obsługi (po 28% wskazań). Ponadto co 
czwarty respondent wskazał na jakość 
wydruku, którą określa rozdzielczość dru-

karki (mierzona w dpi) – im jest wyższa, 
tym lepszą jakość wydruku można uzy-
skać.

Jeśli chodzi o niezawodność, która zna-
lazła się na najwyższej pozycji, to zda-
niem uczestników badania niezawodność 
wykorzystywania drukarek przemysło-
wych – w porównaniu z człowiekiem – 
jest dużo większa (80%), znajduje się na 
tym samym poziomie (15%) lub zależy od 
różnych czynników (5%), np. od tego, co 
w danym czasie jest produkowane.

W parze z niezawodnością idzie awa-
ryjność – oczywiste jest, że im wyższa nie-

Rys. 3. Rodzaj druku stosowanego podczas korzystania
z drukarek przemysłowych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

termotransferowy: 40%

obydwa rodzaje, w zależności
od potrzeby: 30%

termiczny: 30%
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zawodność, tym mniejsza awaryjność. 
Jak wynika z badania, poziom awaryjno-
ści używanych w zakładzie drukarek prze-
mysłowych został określony jako: niski 
(53%), średni (42%) lub wysoki (5%). 
Z kolei w opinii sondowanych dostawców 
klienci zgłaszają awarie drukarek jedynie 
czasami (75% wskazań) lub rzadko (25% 
wskazań). 

Optymalny wybór to wybór 
przemyślany
Jak radzi Krzysztof Adamski, przed sfi-
nalizowaniem zakupu drukarki przemy-
słowej powinno się ją najpierw spraw-
dzić. Większość producentów oferuje testy 
swoich urządzeń, aby móc zweryfikować 
działanie sprzętu w środowisku danego 
zakładu pracy. Testy te umożliwiają wery-
fikację faktycznego działania urządzenia 
na linii produkcyjnej z przedstawionym 
w ofercie potencjalnym jego funkcjonowa-
niem. Jednocześnie, dzięki testom wery-
fikacji, można sprawdzić niezawodność 
drukarki w różnych trybach i warunkach 
otaczającego środowiska. Warto też zwró-
cić uwagę na to, z jakiego kraju pocho-
dzi sprzęt oraz na kwestie związane z jego 
obsługą i niezawodnością. Ważne jest, 
by koszt inwestycji został potraktowany 
całościowo. Trzeba uwzględnić fakt, że 
użytkowanie to perspektywa kilku lat. 
Nie należy też zapominać o takich aspek-
tach, jak: serwis, materiały eksploata-
cyjne oraz konieczność okresowych 
wymian drogich podzespołów. Istotną 
kwestią jest możliwość integracji i komu-
nikacji z wewnętrznymi systemami zarzą-
dzającymi produkcją. 

Według Sławomira Majdzika, Product 
Managera w firmie Przedsiębiorstwo 
MULTI, drukarki muszą spełniać wymogi 
techniczne co do wydajności, czytelno-
ści druku i jego trwałości. Istotne są też 
względy ekonomiczne. Dobrą drukarkę 
powinny charakteryzować: niezawod-
ność, która przekłada się na brak przesto-
jów w produkcji, łatwa obsługa czy niskie 
koszty eksploatacji (dobrze skalkulowany 
koszt nadruku). Bez względu na rodzaj 
drukarek optymalna instalacja jakiejkol-
wiek z nich – obok sprawnego i bezawa-
ryjnego działania – powinna możliwie 
maksymalnie obniżać koszty oraz uspraw-
niać proces produkcyjny. 

Firmy zajmujące się dystrybucją i ser-
wisem drukarek przemysłowych powinny 

RAPORT
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↗ Na liniach produkcyjnych idealnie sprawdzą się drukarki etykiet przeznaczone do pracy ciągłej 
w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
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↙ Wnętrze głowicy 
drukarki dwudyszo-
wej
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www.utrzymanieruchu.pl

kłaść nacisk nie tyle na sprzedaż konkret-
nego produktu, ile na rozwiązanie proble-
mów, jakie mogą się pojawić w związku 
z potrzebą znakowania produktów lub 
opakowań w konkretnych warunkach 
produkcyjnych. Każdy przypadek powi-
nien być dokładnie przeanalizowany pod 
względem rodzaju oferowanego sprzętu. 
Ten z kolei zależy w głównej mierze od: 
prędkości linii produkcyjnej, warun-
ków środowiskowych, liczby produk-
tów, rodzaju opakowań i zróżnicowania 
znakowanych elementów. Bardzo ważne 
są także wymagania dotyczące samego 
nadruku, takie jak: liczba wierszy, wyso-
kość znaków, kody lub logotypy.

Podobnego zdania jest Magdalena 
Jędrzejak, Account Manager w firmie 
Ganeo.pl. Według niej nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie o kryteria, któ-
rymi należy się kierować przy wyborze 
odpowiedniego modelu drukarki przemy-
słowej. Jak zauważa, wszystko zależy od 
warunków, w jakich urządzenie będzie 
pracować, oraz od oczekiwanej wydaj-
ności druku – liczby etykiet, jaka będzie 
drukowana w danym przedziale czaso-
wym. Jej zdaniem w segmencie druka-
rek przemysłowych bardzo ważna jest 
też kwestia wielkości etykiet, jakie mają 
być drukowane. Urządzenia te – w prze-
ciwieństwie do drukarek biurowych, pół-
przemysłowych czy mobilnych – pozwa-
lają na zadruk etykiet nawet do 216 mm 
ich szerokości, umożliwiając np. samo-
dzielne tworzenie wielkoformatowych 
materiałów do znakowania. Przy wyborze 
urządzenia istotne są też: sposób komuni-

kacji, możliwość dodatkowego wyposaże-
nia, takiego jak obcinak etykiet (tzw. gilo-
tyna), dyspenser (tzw. odklejak etykiety 
od podkładu) czy nawijak etykiet/pod-
kładu pod wydruk. 

Wybierając drukarkę, warto też zwró-
cić uwagę na unikatowe cechy danego 
modelu, m.in. możliwość podłączenia do 
klawiatury zewnętrznej, obecność wej-
ścia USB, dostępne w zestawie akcesoria, 
oprogramowanie oraz interfejsy.

Jeżeli chodzi o interfejsy, z których naj-
częściej korzystają ankietowani użytkow-
nicy drukarek przemysłowych, na pierw-
szym miejscu znalazł się interfejs sieciowy 
poprzez LAN/Ethernet (53% wskazań). 
Oprócz tego 38% respondentów wskazało 
na interfejs przewodowy po kablu (np. 
USB/RS-232 itd.), a 9% – na interfejs 
bezprzewodowy poprzez sieć Wi-Fi. 

Kierunki rozwoju rynku drukarek 
przemysłowych
Polski rynek drukarek przemysłowych 
jest zdominowany przez stosunkowo nie-
wielką grupę największych „graczy”, 
o ugruntowanej już pozycji i dużym 
doświadczeniu w omawianej branży. 
Oprócz nich działa w naszym kraju wielu Źr
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↘ Znakowanie wie-
czek drukarką kartri-
dżową

Krzysztof Adamski, dyrektor handlowy w firmie Victor Ink-Jet-System Service

Branża znakowania przemysłowego sukcesywnie 
rośnie w siłę

Tak jak zmienia się gospodarka i ekonomia, zmienia się również 
świadomość obecnych bądź przyszłych użytkowników drukarek 
przemysłowych. Ich wiedza na temat znakowania jest coraz bar-
dziej rozległa i skierowana na szczegóły. Mimo to w wielu zakła-
dach produkcyjnych bazuje się na dawnych metodach znakowania, 
co często jest pozostałością po poprzednim skostniałym systemie, 
który nie dopuszczał wprowadzania nowych metod. Właściciele 
tych obiektów są przekonani o słuszności swojej metody i nie zga-
dzają się nawet na przetestowanie nowych możliwości. Niejedno-
krotnie powoduje to, że nie tylko hamują oni rozwój branży zna-

kowania, ale równocześnie spowalniają rozwój własnej firmy. Nie zmienia to faktu, że 
wiele firm otwartych jest na nowości, szuka nowych metod i potrafi spojrzeć na temat 
w szerszej perspektywie. 

Statystyki pokazują, że Polska to kraj, który w ciągu kilku lat zmienił się z importera 
w eksportera, w związku z czym znacznie wzrosła produkcja. Przepisy prawa UE zmie-
rzają w kierunku coraz większej ilości znakowania, rozszerzenia wymiaru znakowania 
oraz do coraz większej złożoności tego zagadnienia. Bardzo dużą uwagę zwraca się na 
potrzeby klienta indywidualnego, a nie tylko na oczekiwania rynku. 

Zważywszy na to, można wywnioskować, że branża znakowania przemysłowego 
w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać w poszukiwaniu rozwiązań dla coraz 
bardziej świadomego i wymagającego klienta, a jednocześnie do coraz trudniejszych 
środowisk produkcji.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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mniejszych dostawców, którzy nierzadko 
mają problemy z przebiciem się w więk-
szym stopniu na coraz bardziej konkuren-
cyjny rynek. 

Mimo to dostawcy postrzegają obecną 
sytuację na naszym rynku drukarek prze-
mysłowych jako dobrą (75%) lub bar-
dzo dobrą (25%) (rys. 4). Jak wynika 
z doświadczenia ankietowanych dostaw-
ców, zainteresowanie przedsiębiorców 
zakupem drukarek przemysłowych jest 
obecnie – w porównaniu z okresem ostat-
nich 5 lat – dużo większe (60%) lub nie-
znacznie większe (40%).

Według Marty Kity z firmy KONCEPT-L 
rynek drukarek przemysłowych ulega 
ciągłemu rozwojowi, a producenci nie-
przerwanie szukają nowych pomysłów 
na ulepszenie oferowanej technologii. 
Przykładem są firmy, które stawiają na 
elastyczność działania, dzięki czemu moż-
liwe jest drukowanie na różnych materia-
łach, m.in. nylonie czy satynie. Z kolei 
głównym celem innych stało się ułatwie-
nie użytkownikom wymiany materia-

łów eksploatacyjnych przez wprowadza-
nie prostych w obsłudze mechanizmów, 
pozwalających zwiększyć wydajność ofe-
rowanych urządzeń, skracając czas ich 
przestoju. Co więcej, drukarki mogą być 
wyposażone w RTC (Real Time Clock), 
czyli zegar czasu rzeczywistego. Moduł 
ten umożliwia wydrukowanie np. daty 

ważności liczonej od dnia produkcji, bez 
ingerencji operatora.

Z obserwacji Sławomira Majdzika wy-
nika, że producenci drukarek atramento-
wych konsekwentnie starają się zwiększać 
szybkość drukowania. Na rynku dostępne 
są już drukarki osiągające szybkość znako-
wania 40 tys. szt./godz. przy druku dwu-
wierszowym. W ofercie rynkowej znajdują 
się też drukarki dwudziałkowe, zdolne 
drukować nadruki do 8 wierszy albo osią-
gać zawrotne prędkości w przypadku dru-
kowania dwuwierszowego.

Chcąc sprostać potrzebom klientów, 
producenci od pewnego czasu zapewniają 
pracę urządzeń w systemie zdalnego nad-
zoru maszyn, dostępnego przez Internet 
z dowolnego miejsca na ziemi. Taki system
można obsługiwać np. za pomocą smart-
fonu, laptopa, tabletu. Tego typu specjal-
ne aplikacje umożliwiają m.in. sprawną 
kontrolę zarówno samych drukarek, jak 
i bieżącego nadruku oraz odbiór komuni-
katów o ewentualnych błędach, a także 
o przebiegu procesów produkcyjnych.

Najnowszym trendem, który można 
zaobserwować u największych producen-
tów drukarek przemysłowych, jest – jak 
tłumaczy Magdalena Jędrzejak z firmy 
Ganeo.pl, tworzenie dedykowanego śro-
dowiska, dzięki któremu użytkownicy 
mogą w prosty sposób zarządzać urzą-
dzeniem za pomocą tylko jednej aplikacji. 
Integracja i aktualizacja drukarki czy też 
kontakt z zespołem pomocy technicznej 
to tylko niektóre funkcje oferowane przez 
tego typu programy. Co więcej, wielu pro-
ducentów oferuje do swoich urządzeń 
tzw. pakiety serwisowe. Wykupując taką 
„usługę”, firma na określony czas zabez-
piecza urządzenie przed jakimkolwiek jego 

RAPORT

Sławomir Majdzik, Product Manager w firmie Przedsiębiorstwo MULTI

Od drukarek atramentowych do technologii laserowej

Obecnie najpopularniejszymi urządzeniami na rynku są drukarki CIJ 
(Continous Ink Jet), głównie ze względu na właściwości chemiczne 
atramentów wykorzystywanych w tego typu urządzeniach. W dru-
karkach CIJ stosuje się m.in. atramenty na bazie metyloetyloketonu 
(MEK), odznaczające się bardzo szybkim czasem schnięcia i dobrą 
jakością nadruku, co przekłada się na jego czytelność i trwa-
łość. Drukarki CIJ charakteryzują się również określoną budową 
i sposobem działania, co pozwala na umieszczenie i zamontowa-
nie głowicy drukującej w odpowiednim położeniu do znakowa-
nego produktu. Jest to ważna cecha, gdyż bardzo często drukarki 

są „dostawiane” do już istniejących linii produkcyjnych, których projektanci często nie 
zostawili zbyt dużo przestrzeni na znakowarki. 

Ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się także przemysłowe dru-
karki kartridżowe, które umożliwiają nadrukowywanie grafiki (w tym kodów, logoty-
pów) o bardzo wysokiej rozdzielczości. Charakteryzują się one kompaktową budową 
oraz prostą konstrukcją. Klienci upodobali sobie te drukarki także ze względu na czy-
stość technologii. W przeciwieństwie do drukarek CIJ w drukarkach kartridżowych nie 
stosuje się rozpuszczalnika, a wymiana niewielkiego kartridża jest bardzo łatwa. Nie 
wymagają także okresowych przeglądów, które wiążą się z koniecznością zatrzymania 
linii i generują niepotrzebne koszty.

Powoli, aczkolwiek systematycznie, rośnie zapotrzebowanie na znakowarki lase-
rowe. Jednak ze względu na jednorazowy wysoki koszt inwestycji, w tę technologię 
inwestują najczęściej duże firmy.
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↗ Opisywanie powierzchni drukarką Ink-Jet



uszkodzeniem mechanicznym – w przypadku usterki urzą-
dzenie jest szybko naprawiane, bez ponoszenia przez klienta 
dodatkowych kosztów, przy użyciu oryginalnych części ser-
wisowych. Ciekawostką jest, że pakiety serwisowe obejmują 
także usterki głowic drukarek, które jako takie są elemen-
tem eksploatacyjnym urządzenia, podlegającym najczęstszym 
wymianom i naprawom. 

Raport powstał na podstawie danych uzyskanych z ankiety, 
na którą odpowiedzieli czytelnicy magazynu Inżynieria 
i Utrzymanie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazo-
wano na informacjach pochodzących od dostawców druka-
rek przemysłowych. Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu 
rynku.

Agata AbramczykAgata Abramczyk jest dziennikarką, publicystką, autorką tek-
stów, pasjonatką nowoczesnych technologii; od wielu lat zwią-
zaną z branżą wydawniczą.
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Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy wszystkim firmom 
oraz Czytelnikom magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, którzy 
odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.

Online

Dziś trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek firma produk-
cyjna działała sprawnie bez odpowiedniego systemu znako-
wania. Skuteczna kontrola procesu produkcyjnego, efektywne 
utrzymanie ruchu czy zarządzanie gospodarką magazynową 
– wszystko to jest dziś ważnym składnikiem sukcesu firmy 
i w dużej mierze zależy właśnie od poprawnego znakowania. 
Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule „Dru-
karki, czytniki, oznaczniki”, dostępnym na naszej stronie inter-
netowej: www.utrzymanieruchu.pl

Zamów bezpłatne próbki: igus® Sp. z o. o.   

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

Prosimy nas odwiedzić:  

Energetab, Bielsko-Biała | Taropak, Poznań

Nr 1 w przewodach do ruchu – prowadzenie energii w ruchu 

staje się prostsze: 

 Najszerszy wybór, do 7 klas cenowo-jakościowych

 Dostępne z magazynu, od 1 metra, bez kosztów cięcia

 Największe laboratorium testowe w branży

 Dostępne jako gotowe, zmontowane systemy zasilania

 Żywotność wyliczalna online

www.igus.pl/chainflextest

przetestowanych 
mln ruchów50 Test 4011

Przewód światłowodowy  
do ruchu liniowego

chainflex®  
wytrzymuje ...

przetestowanych 
mln cykli27 Test 3105

Przewód światłowodowy  
do ruchu skrętnego

Rys. 4. Ocena obecnej sytuacji panującej 
na polskim rynku drukarek przemysłowych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

dobra: 75%

bardzo
dobra: 25%
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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


LIPIEC/SIERPIEŃ 2018 51

D laczego łożyska wymagają sma-
rowania? Jak wyjaśnia Mirosław 
Jaroszka, Industrial Aftermarket 

Development Manager CEE w firmie NSK 
Europe, smarowanie służy przede wszyst-
kim: 

 → zmniejszeniu tarcia i zużycia – bezpo-
średni kontakt metaliczny pomiędzy pier-
ścieniami łożyska, elementami tocznymi 
oraz koszykiem uniemożliwia warstwa 
filmu smarnego, która zmniejsza tarcie 
i temperaturę w obszarach styczności; 

 → wydłużeniu okresu eksploatacji – trwałość 
zmęczeniowa łożysk zależy w dużej mie-
rze od lepkości i grubości filmu smarnego, 
gruba warstwa filmu smarnego zwiększa 
trwałość zmęczeniową; 

 → chłodzeniu – cyrkulacja oleju może być 
wykorzystana do odprowadzenia cie-
pła z łożyska; system cyrkulacyjny zwy-
kle stosuje się w przypadku wytwarza-
nia nadmiernego ciepła przez łożysko 
w wyniku wysokich prędkości, dużych 
obciążeń lub gdy ciepło wytwarzane 
przez sąsiednie źródło może negatywnie 
wpłynąć na pracę łożyska. Jakość oleju, 
a zatem i jego własności smarne pogar-
szają się w wysokich temperaturach, dla-
tego ważne jest utrzymanie niskich tem-
peratur smaru i łożyska;

 → innym celom – np. właściwe smarowa-
nie zmniejsza ryzyko dostania się obcego 
materiału do łożysk oraz zabezpiecza łoży-
sko przed korozją i rdzewieniem.

Prawidłowe smarowanie łożysk tocznych 
zyskuje szczególnie na znaczeniu, jeśli ele-
menty te pracują w wyjątkowo trudnych 
warunkach, m.in. przy silnych obciąże-
niach, w skrajnie niskich lub wysokich 
temperaturach, przy wysokich prędko-
ściach obrotowych, w otoczeniu silnie 
oddziałujących substancji chemicznych 
czy przy dużym zanieczyszczeniu i zapyle-
niu otoczenia. W takiej sytuacji konieczne 

Anna Strożek

Smarowanie łożysk tocznych
Łożyska toczne mają ogromne znaczenie w łożyskowaniu maszyn 
i urządzeń w wielu branżach, np. w przemyśle automotive, 
górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle cementowym, 
papierniczym, elektronicznym/elektrotechnicznym. Ich 
nieprawidłowa konserwacja prowadzi do awarii, a te do kosztownych 
przestojów. Niezbędne jest więc poprawne smarowanie tych 
elementów. Jak jednak dobrać odpowiedni środek smarny oraz 
właściwą metodę smarowania?

UTRZYMANIE RUCHU

↗ Ręczne smarowanie łożyska
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staje się częste uzupełnianie środka smar-
nego. Jednak również w normalnych 
warunkach pracy pomocne może być jego 
okresowe uzupełnianie, zwłaszcza w przy-
padku wycieku smaru z obudowy lub 
gdy jego jakość uległa pogorszeniu. Warto 
wiedzieć, że nawet w przypadku uży-
cia smaru wysokiej jakości z czasem jego 
właściwości ulegają pogorszeniu, z tego 
względu wymagane jest okresowe uzupeł-
nianie. 

Od warunków pracy łożysk w dużej 
mierze zależy więc właściwy wybór 
środka do smarowania, który jest bardzo 
ważny dla ich prawidłowego funkcjono-
wania. – Mając na uwadze takie czynniki, 
jak: temperatura pracy łożyska, stopień 
obciążenia oraz wibracji, prędkość pracy 
łożyska, stopień zanieczyszczenia otocze-
nia, poziom wilgotności, obecność agresyw-
nych chemicznie mediów, dobiera się śro-
dek smarny na bazie mineralnej lub syn-
tetycznej, z odpowiednimi dodatkami oraz 
zagęszczaczem o określonym stopniu kon-
systencji i zakresie temperatury pracy – 
wyjaśnia Tomasz Gibaszewski z firmy 
Deforin. 

Do wyboru są dwa rodzaje środków 
smarnych: smary plastyczne i oleje. Oba 
rozwiązania mają swoje zalety i wady, 
które warto przeanalizować przed wybo-
rem. 

Smar czy olej? 
Ogólna zasada jest taka, że oleje spraw-
dzają się wtedy, gdy smary plastyczne nie 
spełniają wymagań stawianych środkowi 
smarującemu lub gdy z powodu smarowa-
nia innych zespołów maszyn są one jed-
nocześnie używane do smarowania łożysk 
tocznych. Jak mówi Mirosław Jaroszka 
z NSK Europe, oleje smarujące stosowane 
do łożysk tocznych to zwykle wysoko rafi-
nowane oleje mineralne lub oleje synte-
tyczne, które mają wysoką zdolność two-
rzenia wytrzymałego filmu smarnego 
odpornego na utlenianie oraz korozję. 
Smarowanie olejem jest bardziej wydajne, 
ułatwia usuwanie ciał obcych oraz obniża 
temperaturę w układzie łożysk (cyrkulacja 
oleju powoduje efekt chłodzenia). Z dru-
giej strony możliwe są wycieki oleju, co 
powoduje zanieczyszczenie zewnętrzne, 
dlatego wymagana jest staranna konser-
wacja. 

– Przy doborze oleju smarującego bar-
dzo ważne jest uwzględnienie lepkości 
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Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie Orlen Oil

Dobór smaru warto powierzyć specjalistom

Aby odpowiednio dobrać optymalny smar do danego zastosowa-
nia, trzeba uwzględnić bardzo wiele czynników. Do najważniej-
szych z nich należy zaliczyć: rodzaj urządzenia/mechanizmu, zakres 
temperatur pracy, rodzaj systemu, w jakim smar będzie funkcjono-
wał (np. w układach centralnego smarowania – smar półpłynny lub 
płynny), obecność wody, środowisko pracy danej maszyny/podze-
społu (np. wstrząsy, wibracje), elementy, z jakich zbudowane jest 
dane urządzenie, planowany okres eksploatacji czy jego stan tech-
niczny. 

Dobór smaru do łożysk wymaga szczególnego zaangażowania i wiedzy. Oprócz 
wymienionych czynników należy zweryfikować typ łożyska, rodzaj smarowania oraz 
jego warunki pracy, np. obciążenie, prędkość obwodową, minimalną i maksymalną 
temperaturę pracy oraz czynnik DN – iloczyn średniej średnicy łożyska i maksymalnych 
obrotów. 

Po wyborze smaru można przejść do samego sposobu jego aplikacji. Tutaj 
potrzebny jest audyt, podczas którego określa się m.in. częstotliwość smarowania, spo-
sób implementacji smaru, ilość aplikowanego smaru, konstrukcję danej maszyny lub 
urządzenia oraz panujące w niej ciśnienie. 

Jeśli chodzi o ostatni parametr, możliwe jest smarowanie bezciśnieniowe (ciśnie-
nie w układzie równe lub niższe niż atmosferyczne) i ciśnieniowe (odwrotnie). Rów-
nież sposób obsługi takiego urządzenia wyodrębnia sposoby smarowania, np. ręczne, 
samoczynne i automatyczne. 

Jak widać, dobór optymalnego smaru oraz jego poprawna aplikacja to zagadnienie 
niezwykle trudne, dlatego warto je powierzyć specjalistom.
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w danych warunkach eksploatacji – wyja-
śnia Mirosław Jaroszka. – Jeśli lepkość jest 
za niska, nie utworzy się właściwa war-
stwa smarująca, a to może powodować 
nadmierne zużycie materiału i zakleszcze-
nie łożyska. Z drugiej strony zbyt duża lep-
kość może powodować nadmierne grza-
nie się łożysk, a tym samym utratę mocy. 
Ogólnie mówiąc, oleje o niskiej lepkości 
powinny być stosowane przy dużych pręd-
kościach, jednakże lepkość powinna wzra-
stać wraz ze wzrostem rozmiaru łożyska 
i jego obciążenia. 

Drugie dostępne na rynku rozwiąza-
nie – smar – to półstały środek smarny 
na bazie oleju i zagęszczacza. Smar często 
zawiera wiele substancji dodatkowych, 
takich jak przeciwutleniacze, inhibitory 
korozji oraz dodatki przeciwzatarciowe 
typu EP, nadających mu szczególnych 
właściwości. Dodatki smarne typu 
EP zalecane są do zastosowań, w któ-
rych występują duże obciążenia łożysk. 
Przeciwutleniacze powinny być dodane, 
gdy mamy do czynienia z długą eksplo-
atacją łożysk bez wymiany lub uzupeł-
nienia smaru. Podstawowymi składni-
kami smaru są oleje mineralne, a także 
syntetyczne, jak olej silikonowy czy die-
strowy. Właściwości smaru zależą głównie 
od charakterystyki jego składnika – oleju. 
Dlatego lepkość oleju podstawowego jest 
ważna zarówno przy doborze smaru, jak 
i oleju. – Smary zrobione z oleju o niskiej 
lepkości są zazwyczaj bardziej przydatne 
przy wysokich prędkościach i niskich 
temperaturach, podczas gdy smary, któ-
rych podstawą jest olej o wysokiej lepko-

ści, są właściwe do wysokich temperatur 
i dużych obciążeń – tłumaczy Mirosław 
Jaroszka. – Na zmianę właściwości smaru 
wpływa także zagęszczacz, dlatego kry-
teria wyboru smaru różnią się od kryte-
riów dotyczących oleju. Pamiętajmy też, że 
prędkość graniczna smaru to 65%, a oleju 
– 80%. Jeżeli prędkość robocza przekracza 
prędkość graniczną dla smaru określoną 
dla danego łożyska, do smarowania należy 
użyć oleju.

Warto wiedzieć, że sam dobór odpo-
wiedniego środka smarnego to dopiero 
pierwszy krok, by poprawić warunki 

pracy na styku powierzchni roboczych 
łożyska. Nawet najlepiej dobrany śro-
dek smarny nie zadziała, jeśli nie będzie 
podany do łożyska w odpowiedniej dawce 
i we właściwym czasie. Kolejnym krokiem 
jest więc dobór odpowiedniego systemu 
smarowania.

Jaką metodę smarowania wybrać? 
Jak podkreśla Krzysztof Cholewa, dyrek-
tor spółki TriboTec Polska, podobnie jak 
dobór środka smarnego, dobór systemu 
smarowania warto powierzyć profesjonal-

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Smarownica automatyczna
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nej firmie z doświadczeniem. – Doradca 
firmy przeanalizuje warunki pracy łoży-
ska, dobrany już środek smarny, wyma-
gania dotyczące monitorowania procesu 
i zabudowy systemu smarowania. Po 
takiej analizie – uwzględniając możliwości 
finansowe użytkownika – przygotuje pro-
pozycję systemu smarowania.

Trzy podstawowe sposoby smarowa-
nia łożysk tocznych przedstawia Tomasz 
Gibaszewski z firmy Deforin Systemy 
Smarowania Maszyn. – Tradycyjne sma-
rowanie przez smarowniczkę za pomocą 
smarownic ręcznych, akumulatorowych, 
zestawów smarowych na beczki, spraw-
dza się wtedy, gdy mamy łatwy dostęp do 
łożysk niewymagających częstego smaro-
wania, pracujących w stosunkowo korzyst-
nych warunkach. Smarownice automa-
tyczne stosuje się do smarowania poje-
dynczych łożysk, często o ograniczonym 
dostępie, pracujących w trudnych warun-
kach, wymagających regularnego dostar-

czania smaru w niewielkich ilościach. 
Smarowanie centralne jest zaś odpowied-
nie, gdy większa liczba łożysk jest roz-
mieszczona w niewielkiej odległości, łoży-
ska są często trudno dostępne, pracują 
w niekorzystnych warunkach i wymagają 
regularnego dostarczania środka smarnego 
w większych ilościach – mówi Tomasz 
Gibaszewski.

Do smarowania ręcznego używa się 
smarownic mechanicznych, pneumatycz-
nych oraz elektrycznych, pomagających 
odpowiednio podać i rozprowadzić śro-
dek smarny. Niestety, łatwiej tu o błędy, 
takie jak nałożenie zbyt małej lub dużej 
ilości smaru, co może prowadzić do awa-
rii. Dlatego smarowanie ręczne pole-
cane jest w przypadku maszyn pomoc-
niczych, których ewentualna awaria nie 
będzie dużym problemem. Obecnie czę-
ściej wybiera się metodę automatycznego 
smarowania łożysk, która zdaje egzamin 
nawet przy dużej ilości punktów smarow-
niczych. Zaletą nie do przecenienia jest 
związane z tą metodą bezpieczeństwo per-
sonelu i maszyn. Ponadto smarowanie 
automatyczne wykonywane jest w dużo 
krótszym czasie niż ręczne i świetnie się 
sprawdza w wyjątkowo trudnych warun-
kach eksploatacji łożysk. Automatyczne 
smarowanie łożysk wykonują lokalne 
jedno- i wielopunktowe smarownice roz-
proszone lub układy centralnego smaro-
wania. Te pierwsze podają w wyznaczo-
nym miejscu dokładnie ustaloną dawkę 
smaru w określonych odstępach czaso-
wych, te drugie zaś podają środek smarny 
w sposób ciągły.

Co proponują producenci? 
Na polskim rynku dostępnych jest wiele 
środków i urządzeń pomagających utrzy-
mać łożyska toczne w dobrym sta-
nie, a nawet wydłużyć czas ich pracy. 
Jedną z firm oferujących te produkty jest 
Deforin. Ma ona w swojej ofercie środki 
smarne marek Shell, Castrol i Molykote, 
kierowane do wielu branż przemysłu, 
sprawdzone również w trudnych warun-
kach pracy i wspomagające długotrwałe 
funkcjonowanie łożysk. Ponadto Deforin 
ma w swoim asortymencie urządzenia 
pomocnicze, takie jak smarownice ręczne 
i akumulatorowe (np. Alemite), zestawy 
smarowe na beczki (Graco, Samoa), sma-
rownice automatyczne (np. ATS Electro-
Lube, Greasemax) oraz centralne układy 
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Tomasz Gołaszewski, Biuro Techniczne w firmie Schaeffler Polska

Dobór smaru zawsze powinien być ukierunkowany 
na daną aplikację

Właściwy dobór środka smarnego jest jednym z kluczowych zagad-
nień dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń. Jest to również 
jeden z najtrudniejszych problemów aplikacji łożyskowych, nie-
stety często traktowany bez właściwej atencji. Tymczasem nieod-
powiedni środek smarny jest często przyczyną niewłaściwej pracy 
łożysk oraz niewykorzystania ich potencjału – zarówno wytrzy-
małości, jak i trwałości eksploatacyjnej. Konsekwencją są awarie 
maszyn i urządzeń oraz kosztowne przerwy w produkcji.

Przy dobieraniu właściwego smaru potrzebna jest wiedza 
o budowie urządzenia, o jego parametrach pracy i warunkach otoczenia. Koniecznie 
trzeba uwzględnić rodzaj zastosowanego łożyska, układ wału (pionowy lub poziomy), 
temperaturę pracy, wielkość obciążeń przenoszonych przez łożysko, prędkość obro-
tową, cykl pracy (stałe lub zmienne warunki, nagłe zatrzymania i starty), warunki oto-
czenia (wilgotność, temperatura, zanieczyszczenia stałe lub gazowe) oraz inne czynniki 
typowe dla danej aplikacji.

Prawidłowo dobrany środek smarny daje szanse na długą i bezawaryjną pracę 
maszyn i urządzeń, natomiast niewłaściwie dobrany smar skraca, często dramatycznie, 
trwałość łożysk. Dobór smaru zawsze powinien być działaniem indywidualnym, skiero-
wanym na daną aplikację, czyli konkretne urządzenie o dokładnie zdefiniowanej kon-
strukcji, pracujące w konkretnych warunkach.

Gdy smar zostanie poprawnie dobrany, można obliczyć jego trwałość (w każdym 
łożysku oddzielnie), a w przypadku konieczności dosmarowywania – obliczyć ilość i czę-
stotliwość dostarczania świeżego smaru. Warto pamiętać, że zbyt duża ilość środka 
smarnego w łożysku nie sprzyja jego optymalnej pracy.

↗ Zespół dozowników jednoprzewodowych 
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smarowania (m.in. Woerner, Graco, Beka, 
Lincoln).

Różnorodną ofertę ma firma Orlen 
Oil, proponująca m.in. linię HUTPLEX 
ze smarami EP do smarowania elemen-
tów maszyn w przemyśle górniczym, hut-
niczym, ciężkim oraz morskim, zwłaszcza 
do węzłów tarcia narażonych na wyso-
kie obciążenia udarowe i niskie momenty 
obrotowe, pracujących w wysokim zapy-
leniu, w warunkach narażenia na zetknię-
cie z wodą i solanką. Z kolei GREASEN 
SYNTEX HT 2 to smar przeznaczony 
do mocno obciążonych i wysokoobroto-
wych łożysk tocznych i ślizgowych oraz 
innych mechanizmów pracujących w hut-
nictwie, przemyśle cementowym, papier-
niczym, elektronicznym/elektrotechnicz-
nym. GREASEN COMPLEX 2 jest odpo-
wiedni do wysoko obciążonych łożysk 
tocznych i ślizgowych oraz innych mecha-
nizmów, a szczególnie zalecany jest do 
smarowania łożysk piast kół samochodo-
wych, silników elektrycznych, gorących 
wentylatorów oraz prowadnic, przegubów 

i innych mechanizmów samochodowych 
i przemysłowych. Linia GREASEN ŁT-4S 
to smary odporne na działanie wody, 
które stosuje się do smarowania: samo-
chodowych łożysk tocznych, przegubów 
krzyżakowych w trakcie montażu, cięgien 
i prowadnic maszyn oraz innych elemen-
tów urządzeń i łożysk ślizgowych pracują-
cych w dopuszczalnych zakresach tempe-
ratur. LITEN NANO-2 przeznaczony jest 
do smarowania łożysk tocznych, ślizgo-
wych oraz wysoko obciążonych skojarzeń 
trących pracujących w zakresie tempe-
ratur od -30°C do +140°C. Linia LITEN 
PREMIUM ŁT-4EP jest odpowiednia do 
smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, 
także w centralnych układach smarowa-
nia, przekładni wolnoobrotowych, nisko 
i średnio obciążonych, przegubów i pro-
wadnic ślizgowych maszyn oraz innych 
skojarzeń trących występujących w zasto-
sowaniach przemysłowych. 

Kolejną firmą oferującą komplek-
sowe rozwiązania łożyskowe oraz pro-
dukty niezbędne do prawidłowej eksplo-

atacji łożysk jest Schaeffler Technologies 
AG – producent łożysk tocznych i śli-
zgowych marek INA i FAG. W swojej 

www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Pompa do systemów progresywnych
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ofercie ma także środki smarne spraw-
dzone w różnych zastosowaniach łoży-
skowych. Są to wysokiej jakości smary 
rodziny ARCANOL: ogólnego przezna-
czenia ARCANOL-MULTI2, -MULIT3 
i -MULTITOP, do pracy w podwyższo-
nych temperaturach ARCANOL-TEMP90, 
-TEMP110, -TEMP120 i -TEMP200, do
łożysk poddanych wysokim i bardzo wy-
sokim obciążeniom ARCANOL-LOAD150, 
-LOAD220, -LOAD400, -LOAD460 
i -LOAD1000, a także smary specjalne 
ARCANOL-SPEED2,6, ARCANOL-FOOD2, 
ARCANOL-CLEAN M, ARCANOL-
-MOTION2.

Firma SKF oferuje wiele rozwiązań słu-
żących do ręcznego smarowania łożysk, 
umożliwiających podanie właściwej dawki 
środka smarnego oraz jego jak najprecy-
zyjniejsze naniesienie. Są to m.in. niskoci-
śnieniowe smarownice ręczne LAGP 400, 
ręczne smarownice ciśnieniowe spraw-
dzające się w zastosowaniach przemysło-
wych, budowlanych i rolniczych, ręczne 
smarownice ciśnieniowe obsługiwane 
jedną ręką (odpowiednie do napełniania 
smarem z wykorzystaniem pomp napeł-
niających i pomp smaru plastycznego, 
a także do zasobników ze smarem pla-
stycznym), a także smarownice tłokowe 
z zasilaniem akumulatorowym i z wbu-

dowanym dozownikiem smaru. W ofer-
cie firmy są też pompy do napełniania 
smarem plastycznym oraz pompy smaru 
ręczne i z napędem pneumatycznym. SKF 
dodatkowo proponuje akcesoria do sma-
rowania ręcznego, takie jak urządzenia do 
wyrównywania poziomu oleju, urządzenie 
do napełniania łożysk smarem czy licz-
nik smaru. 

Z kolei w ofercie firmy TriboTec Polska 
jest bogata oferta rozwiązań niemal dla 
każdego środka smarnego i do każdych 
warunków pracy. Klienci firmy mogą 
liczyć nie tylko na dobór systemu, ale 
również na jego montaż i uruchomienie 
wraz z regulacją i szkoleniem pracowni-
ków obsługi. Firma zapewnia także serwis 
i dostęp do części zamiennych. 

Podstawowe systemy smarowania 
przeznaczone do łożysk tocznych, ofero-
wane przez TriboTec Polska, to system 
jednoprzewodowy (do oleju i smaru pół-
płynnego) oraz progresywny i wieloprze-
wodowy (do oleju i smarów włącznie 
z plastycznymi). Całość uzupełnia natry-
skowy system skąpego (minimalnego) 
smarowania, gdzie do łożyska podawany 
jest olej wraz z powietrzem (w celu chło-
dzenia łożyska).

Firma Vento oferuje zarówno smary 
do łożysk tocznych, jak i urządzenia 

do smarowania ręcznego. Turmoxygen 
i Turmotemp to rodzina smarów odpor-
nych na działanie tlenu, które nadają się 
do stosowania w łożyskach tocznych. 
Zakres temperatur, w jakich się spraw-
dzają, wynosi od -65°C do +250°C. 
Ponadto w ofercie firmy znajdują się m.in. 
smarownice ręczne bez zbiornika, prze-
nośne smarownice ręczne, nożne, dźwi-
gniowe i dociskowe, a także smarownice 
pneumatyczne oraz cała gama dodatko-
wych rozwiązań, takich jak napełnia-
cze do oleju, zwijadła do smarów, pompy 
pneumatyczne do smarów czy pistolety 
i przepływomierze do smaru. 

Podsumowanie
Odpowiedni smar lub olej, dobór najlep-
szej metody smarowania oraz przestrze-
ganie związanych z tymi działaniami pro-
cedur są warunkiem długiego okresu 
eksploatacji łożyska. Aby wszystkie te 
czynniki ze sobą współgrały, potrzebna 
jest szeroka wiedza na temat pracy łożysk 
i sposobu ich funkcjonowania. Jeśli taka 
analiza przekracza nasze kompetencje, 
warto zasięgnąć porad specjalistów, któ-
rzy pomogą dobrać właściwy środek 
smarny oraz urządzenia niezbędne do 
jego precyzyjnego dozowania. Początkowa 
inwestycja w tego typu rozwiązania 
szybko się zwróci dzięki wyeliminowaniu 
awarii i przestojów w produkcji. 

Anna Strożek Anna Strożek – dziennikarka i redak-
torka od wielu lat współpracująca z prasą 
branżową. Interesuje się nowymi techno-
logiami i praktyczną realizacją koncepcji 
Przemysłu 4.0.
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Online

Defekty łożysk objawiają się ubyt-
kiem lub zniekształceniem ich masy, 
co w konsekwencji prowadzi do cał-
kowitego zniszczenia łożyska. Należą 
do nich korozja bieżni lub elemen-
tów tocznych, zatarcie, złuszczenie, 
nierówność powierzchni tocznej itp. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Diagnostyka łożysk 
tocznych oraz przyczyny ich uszko-
dzeń”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Prawidłowo smarowane łożyska toczne będą pracować długo i bezawaryjnie.
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NSK wprawia w ruch świat przemysłu – między innymi sektor przekładni 
przemysłowych. Jako wiodący producent łożysk tocznych, NSK łączy swoją 
100-letnią historię sukcesów z wymogiem zagwarantowania najwyższej 
jakości w każdym względzie.

NSK – SYMBOL  
KOMPLEKSOWEJ JAKOŚCI

www.nskeurope.pl

http://www.nskeurope.pl
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Z łączki pneumatyczne są używane 
do łączenia odcinków rur, rurek 
i węży w systemach pneumatycz-

nych (sprężonego gazu). Specjaliści zwra-
cają uwagę, że w porównaniu z hydrau-
liczną, pneumatyczna armatura cha-
rakteryzuje się zazwyczaj mniejszymi 
uszczelnieniami i niższymi wymaganiami 
ciśnieniowymi. Jest często stosowana 
w zakładach przemysłowych w pneuma-
tycznych układach sterowania i oprzyrzą-
dowaniu. 

Złączki pneumatyczne 
– przykłady z oferty rynkowej
Przewody pneumatyczne mocowane są za 
pomocą różnych metod łączenia, z któ-
rych każda ma swoje zalety, ale też ogra-
niczenia. Stosuje się różne rozwiązania 
konstrukcyjne i materiały, począwszy od 
stosunkowo prostych łączników gwin-
towanych lub zaciskowych, po różnego 
rodzaju szybkozłączki. 

Należy zwrócić uwagę, że nawet sto-
sunkowo proste połączenia są obecnie 
modernizowane i ulepszane. Przykładem 
są połączenia gwintowe, w których sto-
suje się gwinty stożkowe zaprojektowane 
tak, aby zapewnić uszczelnienie, co jest 
ważne w zastosowaniach pneumatycz-
nych. Jeśli to możliwe, unika się stosowa-
nia dodatkowych szczeliw, które w niektó-
rych zastosowaniach mogą być źródłem 
zanieczyszczenia lub wystąpienia korozji. 

Połączenia wtykowe i skręcane stosuje
się jako elementy złączne i przyłączenio-
we w celu łatwego, a także wielokrotnego
łączenia przewodów oraz węży pneuma-
tycznych. W przypadku łączenia rur wyko-
nanych z aluminium, miedzi i PE sto-
suje się złączki, przyłączki oraz kształtki 
z pierścieniem zacinającym i tulejami 
wzmacniającymi, co poprawia szczelność. 
Złączki wtykowe i skręcane w zastoso-
waniach specjalnych, w których wyma-
gana jest czystość oraz odporność na agre-
sywne czynniki zewnętrzne, np. w prze-
myśle chemicznym, farmaceutycznym, 
spożywczym itp., stosuje się w wyko-
naniach typu: INOX, PP (polipropylen), 
PVDF (polifluorek winylidenu) oraz PFA. 

Jest z czego wybierać, ponieważ 
w ofertach wyspecjalizowanych dystrybu-
torów znajdują się tysiące produktów. Na 
przykład w firmie Air-Com Pneumatyka-
-Automatyka w dziale złączek wtykowych 
i skręcanych można znaleźć ponad 12 tys. 

Bohdan Szafrański

Pneumatyczne złącza wtykowe 
– nadal będą potrzebne
Niezawodność, sprawność i efektywność systemów pneumatyki 
oraz elektropneumatyki zależą od wielu czynników, w tym 
od pneumatycznych złączy wtykowych. Ich rodzaj, konstrukcja 
i materiały, z jakich zostały wykonane, mają istotny wpływ 
na oszczędności sprężonego powietrza, minimalizację wycieków 
oraz skrócenie czasu przestojów.

UTRZYMANIE RUCHU
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elementów. Wśród nich znajdują się np. 
złączki wtykowe Sanga typu standard 
3–16 mm, dostępne w różnych wyko-
naniach, czyli złączki i przyłączki pro-
ste z gwintem zewnętrznym i wewnętrz-
nym, kątowe (w wersji standard i dłu-
giej), obrotowe, trójniki wtykowe typu T 
i typu Y, kolektory, złączki grodziowe pro-
ste i kątowe, czwórniki wtykowe typu X, 
złączki wtykowe redukcyjne, adaptery 
wtykowe, zaślepki do złączek wtyko-
wych, złącza wtykowe 45° i inne, pozwa-
lające na wykonanie dowolnych połą-
czeń pomiędzy elementami pneumatyki. 
Jak podaje firma, wersja obrotowa złączki 
wtykowej typu standard zabezpiecza prze-
wody i węże pneumatyczne przed mecha-
nicznym uszkodzeniem podczas pracy 
i ułatwia dopasowanie przebiegu instala-
cji zasilających w maszynach i urządze-
niach. Złączki wtykowe Sanga, wyko-
nane z wytrzymałego tworzywa sztucz-
nego lub z mosiądzu niklowanego, stosuje 
się w instalacjach, w których czynnikiem 
roboczym jest sprężone powietrze lub 
inne neutralne gazy. Zalecane ciśnienia 
robocze wynoszą od -0,95 do 20 barów 
(w tym do próżni), a temperatury pracy 
– od -20°C do + 0°C. Stosowane gwinty 
przyłączeniowe to gwinty walcowe G, 
stożkowe R.

Innym przykładem jest oferta firmy 
RECTUS Polska. Znajdują się w niej kom-
ponenty z zakresu automatyki pneuma-
tycznej, systemów łącznych i elementów 
do kontroli przepływu. W 2008 r. firma 
zarejestrowała własną markę handlową 
RQS i pod tą marką oferuje np. całą gamę 
złączy wtykowych tworzywowych serii 
standardowej. Eliptyczny kształt pierście-
nia ułatwia wypinanie przewodu, szcze-
gólnie w wąskich i ciasnych przestrze-
niach. Natomiast sposób łączenia kor-
pusu z tworzywa z częścią gwintowaną 
umożliwia wykonanie obrotu montażo-
wego w celu odpowiedniego ukierunko-
wania przewodu. Metalowe części złą-
cza są niklowane, co zapobiega koro-
zji oraz gromadzeniu się zabrudzeń, 
a gwinty z naniesioną powłoką teflonową 
nie wymagają dodatkowego uszczelnienia 
przy dokręcaniu. 

Jak informuje Grzegorz Wałach, 
zastępca dyrektora i szef działu Fluid 
Connectors w firmie RECTUS Polska, pod 
marką RQS w serii standardowej znaj-
dują się: kolanka złącza proste i reduk-
cyjne, złącza T i Y, korki, zaślepki i inne 

elementy, co pozwala na swobodę w pro-
jektowaniu systemu. Parametry pracy 
dla serii standardowej to m.in. stosowa-
nie z przewodami PU, ciśnienie robocze 
– do 10 barów, temperatura pracy – od 
0°C do +60°C. Firma oferuje też złącza 
wtykowe w wersji MINI – mniejsze o ok. 
30% od złączy standardowych oraz złą-
cza wtykowe funkcyjne, takie jak zawory 
dławiąco-zwrotne na wylocie lub dolo-
cie, zawory kulowe 2/2 i odpowietrzające 
3/2, zawory zwrotne, odcinające i złącza 
łożyskowane. 

Przedstawiciel firmy zwraca uwagę na 
złącza wtykowe mosiężne z uszczelnie-
niem FKM, jak twierdzi, jedyne na pol-
skim rynku złącza wtykowe z mosiądzu 
niklowanego z uszczelnieniem FKM do 
stosowania ze sprężonym powietrzem, 
wodą, olejem napędowym i olejem mine-
ralnym w konkurencyjnej cenie, nawet 
w porównaniu ze złączami z uszczelnie-
niem NBR. Przykładowe aplikacje to: 
produkcja maszyn, przetwórstwo two-
rzyw sztucznych, obrabiarki CNC, kabiny 

lakiernicze, piece, kompresory, aplikacje 
z gorącym sprężonym powietrzem.

Szybkozłącza – co na rynku
Do łączenia węży pneumatycznych oraz 
przewodów spiralnych stosuje się też 
szybkozłącza. Jest to prosty, wygodny 
i bezpieczny sposób, by łączyć przewody 
z odbiornikami bez użycia narzędzi. 

Na rynku dostępnych jest wiele róż-
nych rozwiązań, modeli i wykonań. 
Elementy mogą być wykonane z gwintami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, z mosią-
dzu, mosiądzu niklowanego, stali cynko-
wanej i nierdzewnej oraz z różnych two-
rzyw sztucznych. Można je wykorzy-
stać praktycznie w każdych warunkach 
i w każdej branży przemysłowej. 

Jak mówi Wojciech Sołtan, techniczny 
doradca handlowy w Connectors Division 
w firmie Stäubli, firma jest producen-
tem szybkozłączy i od dawna ma w ofer-
cie linie produktów specjalnie przeznaczo-
nych do instalacji sprężonego powietrza. 
Są to takie produkty, jak szybkozłącza 
metalowe z funkcją dekompresji oblane 
warstwą tworzywa – dzięki temu nawet 
przypadkowy ich kontakt z produktem 
użytkownika nie spowoduje na nim zadra-
pań. Kolejne to: szybkozłącza metalowe 
z funkcją dekompresji, metalowe ze stali 
316L. Jak dodaje Wojciech Sołtan, do wy-
mienionych szybkozłączy dostępne są jako 
opcja moduły przegubowe ułatwiające 
operowanie narzędziem podpiętym do 
zasilania. Firma oferuje również metalowe 
i plastikowe pistolety odmuchowe z róż-
nymi dyszami oraz przewody spiralne.

www.utrzymanieruchu.pl

Połączenia wtykowe 
i skręcane stosuje się 
w przemyśle jako ele-
menty złączne i przyłą-
czeniowe w celu łatwego, 
a także wielokrotnego 
łączenia przewodów oraz 
węży pneumatycznych.

Źródło: Rectus Polska
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Air-Com Pneumatyka-Automatyka ma 
w ofercie różne rodzaje szybkozłączy bez-
piecznych NW7,2 DN7,2 do bezpiecz-
nego łączenia i rozłączania przewodów 
pneumatycznych bez efektu „wystrzele-
nia”, uderzeń i trzepotania przewodu. 
Jak podaje firma, wtyki bezpieczne dzia-
łają na zasadzie odpowietrzania prze-
wodu przez wiele nacięć odpowietrzają-
cych i zapobiegają uderzaniu i trzepota-
niu przewodu. W przypadku szybkozłączy 
bezpiecznych z tuleją przesuwną najpierw 
następuje odcięcie gniazda i odpowie-
trzenie wtyku, który znajduje się jeszcze 
w gnieździe. W tych z przyciskiem otwar-
cie połączenia odbywa się w dwóch eta-
pach. Pierwszy to wciśnięcie przycisku, co 

występują tu jakieś obostrzenia mate-
riałowe. Kolejny to określenie maksy-
malnego przepływu powietrza, jaki jest 
wymagany na danym stanowisku. Czasem 
wystarczy zastosować złącze, które ma 
mniejsze gabaryty i dzięki temu jest tań-
sze. Przewymiarowanie niepotrzebnie 
podnosi koszty inwestycji. Ważne jest 
ciśnienie pracy, a zazwyczaj w instala-
cjach sprężonego powietrza parametr ten 
jest znormalizowany. Trzeba też poznać 
wymogi, jakie stawia się funkcjonalno-
ści przyłącza (np. złącze ma mieć możli-
wość obrotu wokół własnej osi lub przy-
cisk blokady ma być wystający, ponieważ 
pracownicy pracują w grubych rękawi-
cach itp.). 

Wojciech Sołtan radzi zwrócić uwagę 
na bezpieczeństwo operatora. Wiele pro-
duktów na rynku nie ma funkcji dekom-
presji przed fizycznym rozłączeniem 
wtyku z gniazdem, co może powodować 
niebezpieczne sytuacje podczas odłączania 
przewodów. Zgromadzona energia uwal-
nia się wtedy błyskawicznie i wąż wraz 
z wtykiem złącza jest wystrzeliwany, a to 
może być niebezpieczne.

Specjaliści oceniają, że jeśli wąż lub 
rura w układzie będą podłączane i odłą-
czane częściej niż raz w tygodniu, wów-
czas zastosowanie szybkozłączek również 
szybko się zwróci dzięki poprawie wydaj-
ności. Można przyjąć, że dziś na rynku 
dostępnych jest wiele rozwiązań szybko-
złączek zaprojektowanych do konkretnych 
zastosowań. Są już dopracowane, choć 
stale pojawiają się kolejne udoskonalenia. 
Kilka wzorów jest dość standardowych 
i można je wymieniać pomiędzy produ-
centami. Jednak choć na niektóre wzory 
patenty wygasły, to producenci ostrze-
gają przed zamianą komponentów nawet 
typowych modeli ze względu na różnice 
w tolerancjach wymiarów różnych par-
tii wyrobów, co może być przyczyną pro-
blemów. 

Jeśli chodzi o materiały, z których 
wykonuje się złącza, to nawet niewiel-
kie zmiany w składach np. stopów alumi-
nium czy składu mosiądzu mogą wpływać 
na ich wytrzymałość i twardość. Coraz 
częściej stosuje się też kompozyty wyko-
nane z włókna węglowego, szklanego 
i grafitu. Wykorzystuje się je do zastoso-
wań wymagających wysokiej odporno-
ści temperaturowej i chemicznej. Mają też 
niskie przewodnictwo elektryczne oraz 
cieplne. 

UTRZYMANIE RUCHU

Szybkozłącza – sposób działania

Szybkozłącza najczęściej składają się z dwu elementów. Są to szybkozłączka (tzw. 
część damska) oraz wtyk, inaczej nazywany króćcem (tzw. część męska). Łączniki tego 
typu określa się też jako „push-to-connect”. Mają one końce, które są zaprojekto-
wane do przyjęcia rurki poprzez wepchnięcie jej do końca. Osprzęt ten zazwyczaj roz-
łącza się przez retrakcję kołnierza. Główną zaletą i podstawową cechą takich rozwią-
zań jest możliwość szybkiego rozłączenia. Przy wypięciu wtyku szybkozłącza w części 
„damskiej” następuje automatyczne odcięcie (jak w zaworze odcinającym), co blokuje 
wypływ czynnika roboczego. W zastosowaniach, w których niedopuszczalny jest nawet 
niewielki wypływ czynnika roboczego na zewnątrz w trakcie rozłączania, stosuje się 
szybkozłącza bezpieczne i suchoodcinające.
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odpowietrza połączenie, W drugim zwal-
niany jest wtyk. Dla wykonań szybkozłą-
czy bezpiecznych NW7,2 DN7,2 z two-
rzywa sztucznego wtyk zwalniany jest do-
piero w chwili gdy ciśnienie resztkowe po
stronie wtyku spadnie poniżej ok. 0,5 bara. 

To tylko oczywiście niewielki wycinek 
różnorodnej oferty rynkowej. Problemem 
dla użytkowników może być często brak 
wzajemnej kompatybilności rozwią-
zań pochodzących od różnych producen-
tów. Na rynku jest też dużo zamienników 
o różnej jakości wykonania.

Na co zwracać uwagę 
przy wyborze połączenia
Zdaniem Wojciecha Sołtana trzeba zacząć 
od sprawdzenia podstawowych parame-
trów. Po pierwsze środowiska pracy, czy 
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Rynek – tendencje i prognozy
Jak pokazują dane najnowszego raportu „Wyposażenie pneu-
matyczne: technologie i rynki globalne”, opracowanego 
przez firmę analityczną BCC Research, światowy rynek urzą-
dzeń pneumatycznych powinien osiągnąć do 2022 r. wartość 
113,9 mld dolarów (w 2017 r. było to 82,5 mld dolarów). 
Daje to w latach 2017–2022 średnioroczny wzrost rynku 
na poziomie 6,7%. Jak uważają analitycy, przyczyniać się do 
tego mają ulepszenia w zakresie projektowania i technologii, 
ekspansja industrializacji i rosnąca świadomość oszczędności 
w zakresie zużycia energii. Według raportu główni gracze na 
tym rynku to firmy: Advanced Pneumatics, Basso Industry, 
Bosch Rexroth, Chicago Pneumatic, Delton Pneumatics, 
Eaton, Festo, Gardner Denver, Hitachi Koki, Ingersoll Rand, 
Jiffy Air Tool, Kramer Air Tools, Makita, Mann+Hummel, 
Mitsubishi Heavy Industries, P&F Industries, Pneumatic 
Products, SMC Corp. of America, Stanley Black & Decker 
i VAC-U-MAX. 

Energia pneumatyczna jest szczególnie obecna w przemy-
śle budowlanym, wydobywczym i transporcie. Wydajność 
energetyczna w pneumatycznych systemach uruchamiających 
pozwala zaoszczędzić od 1,5% do 2% sprężonego powietrza. 
Zauważa się też znaczną poprawę technologii uszczelnień 
pneumatycznych, możliwą dzięki dostępności wielu nowych 
materiałów kompozytowych oraz nowych stałych materia-
łów smarujących stosowanych w siłownikach, co wydłużyło 
żywotność i zmniejszyło koszty obsługi pneumatycznych urzą-
dzeń wykonawczych. 

Analitycy BCC Research zwracają uwagę, że na rynku 
pojawia się coraz więcej sprzętu elektromechanicznego jako 
zamiennika urządzeń pneumatycznych – korzyści z jego stoso-
wania obejmują lepszą kontrolę, większą moc, czystszą tech-
nologię i dłuższy cykl życia. Jednak nadal sprężone powie-
trze będzie powszechnie wykorzystywane w przemyśle jesz-
cze przez wiele lat. Dlatego warto zwrócić uwagę na właściwe 
i oszczędne jego wykorzystanie.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. związany z branżą 
informatyczną. Ukończył studia podyplomowe z zakresu 
informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. 
Zajmował się zagadnieniami normalizacyjnymi w Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym. Publicysta, dziennikarz. Obecnie 
publikuje m.in. w prasie specjalistycznej skierowanej do 
odbiorców z branży automatyki przemysłowej.

Online

Ocenia się, że nawet połowa wytworzonego sprężonego 
powietrza (przeciętnie 30%) może być tracona przez nie-
szczelności. Większość nieszczelności występuje przy sta-
nowiskach pracy, przyłączach, wężach, armaturze oraz 
w samych narzędziach i maszynach. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule „Przeciwdziałanie wycie-
kom sprężonego powietrza”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej: www.utrzymanieruchu.pl

Stäubli  
60 lat innowacji 
Bezpieczeństwo operatora jest Twoim najwyższym 

priorytetem, dodatkowo wymagasz jak najwyższej  

wydajności od narzędzi pneumatycznych.  

Firma Stäubli nieustannie wprowadza innowacje 

w szybkozłączach przeznaczonych do sprężonego 

powietrza.

Brak odrzutu podczas rozłączania, doskonała szczel-

ność połączenia, optymalny przepływ, ergonomia i 

trwałość to zalety, które zapewnią Tobie wydajność  i 

bezpieczeństwo.

www.compressed-air-couplings.com

Stäubli Łódź Sp. z o.o. - Tel.: +48 42 6368504 - E-mail: staubli.pl@staubli.com

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.compressed-air-couplings.com
mailto:staubli.pl@staubli.com
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Instalacja urządzeń 
monitorujących 
i pomiarowych
Przestrzeganie poprawności instalacji, np. zasad dotyczących 
właściwego testowania i podłączania uziemienia, może pomóc 
uniknąć problemów związanych z funkcjonowaniem wielu urządzeń. 
Umożliwi ponadto uzyskanie zakładanego zwrotu z inwestycji 
(return on investment – ROI). 

P odczas wdrażania inwestycji 
w postaci elektronicznych urządzeń 
monitorujących i pomiarowych na 

terenie skomplikowanego ośrodka prze-
mysłowego może zdarzyć się tak, że 
mimo iż wszystkie połączenia zdają się 
być wykonane poprawnie, wciąż wystę-
pują jakieś problemy, trudne do szyb-
kiego i jednoznacznego zidentyfikowania. 
Niektóre z urządzeń działają poprawnie, 
podczas gdy inne nie chcą funkcjonować 
wcale, a jeszcze inne działają nieregular-
nie lub raz na jakiś czas wysyłają komu-
nikaty o błędach. Większość problemów 
pojawia się w przypadku maszyn o bardzo 
czułych na zmiany układach sterowania 
lub w układach przeniesienia napędu.

Często się też zdarza, że nie zwraca się 
uwagi na szczegóły dotyczące okablowa-
nia w systemach i instalacjach dedyko-
wanych do obsługi urządzeń monitorują-
cych i pomiarowych. Niektóre z proble-
mów związanych z tą kategorią zagadnień 
to niewłaściwy dobór przewodów, nie-
prawidłowa instalacja, wadliwe uziemie-
nie sprzętu i niewłaściwe zabezpiecze-
nia przed polem elektromagnetycznym 
oddziałującym na przewody i złącza.

W artykule opisujemy praktyki, któ-
rych przestrzeganie zapewni poprawność 
wykonania instalacji, a co za tym idzie – 
właściwe funkcjonowanie urządzeń moni-
torujących i pomiarowych.

1 Przestrzeganie wskazówek produ-
centa

Producenci często dostarczają obszernych 
wskazówek dotyczących sposobu pro-
jektowania, montażu i utrzymania oka-
blowania zasilającego i sygnałowego sto-
sowanego w systemach poziomu obiek-

Rick Schear
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↖ Zwykle nie poświęca się wiele uwagi sposo-
bowi montażu przewodów obsługujących 
urządzenia monitorujące i pomiarowe. 
Tymczasem częste błędy podczas instalacji, 
takie jak splątane przewody, są łatwe 
do pominięcia. 
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towego (Fieldbus). Ten rodzaj systemów 
przesyłu informacji to m.in. INCOM, 
RS-485 i warstwy fizyczne Ethernet. 
Przestrzeganie tych zaleceń jest kluczowe 
do zapewnienia niezawodności i trwałości 
komunikacji.

Segmenty sieci zainstalowane zgodnie 
z zaleceniami producenta zapewnią ela-
styczność, prostotę i brak podatności na 
zakłócenia. Nieprzestrzeganie tych wska-
zówek będzie jednak skutkować nieopty-
malnymi osiągami systemu. Na przykład, 
aby zminimalizować zjawisko błędnego 
odczytu danych, nie zaleca się prowa-
dzenia przewodów sygnałowych w kory-
cie z przewodami zasilającymi, służącymi 
np. do obsługi napędów o zmiennej czę-
stotliwości lub modułów startowych, tzw. 
soft start.

Właściwe uziemienie to również 
ważny aspekt podczas instalacji sprzętu. 
Większość systemów oprzyrządowania 
ma dwa uziemienia: zasilania oraz części 
pomiarowej. Warto wiedzieć, że te dwa 
systemy uziemień mają inne zadanie.

Ekranowanie powinno być nieprze-
rwane wzdłuż całego segmentu sieci 
transmisji danych i podłączone do uzie-
mienia sieci elektrycznej budynku.

Dla niezawodności systemu komuni-
kacji kluczowy jest również rozmiar kabli. 
Zalecane jest stosowanie przewodów 
dedykowanych specjalnie dla kanałów 

transmisji RS-485. Przewody sterujące 
i pomiarowe są niewłaściwe do takich 
zastosowań. 

Dodatkowo zastosowania związane 
z przesyłem mocy i automatyką wymagają 
ekranowanych przewodów. Większość 
przewodów jest dostępna z dwoma rodza-
jami ekranowania – otuliną z folii lub 
metalową siatką. Każdy z nich może 
zostać użyty, lecz preferowany jest prze-
wód z ekranowaniem z metalowej siatki. 
Folia chroni przed wysokimi częstotli-
wościami radiowymi i szybkimi prze-
pięciami, podczas gdy metalowa siatka 
zabezpiecza przed przepięciami o niskich 
częstotliwościach. Dla typowych połączeń 
typu kostka z konektorami skrętka musi 
mieć przewód uziemiający.

2 Zrozumienie wyzwań związanych 
z infrastrukturą oraz czynników 

środowiskowych
Obliczenia możliwości systemu powinny 
zostać prowadzone wtedy, gdy nowy sys-
tem jest tworzony lub urządzenia doda-

www.utrzymanieruchu.pl

Aby zminimalizować zja-
wisko błędnego odczytu 
danych, nie zaleca się 
prowadzenia przewo-
dów sygnałowych w kory-
cie z przewodami zasi-
lającymi, służącymi np. 
do obsługi napędów 
o zmiennej częstotliwości 
lub modułów startowych.

http://www.energetab.pl
http://www.targidajawiecej.pl
https://www.facebook.com/TargiDajaWiecej
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wane są do istniejącego systemu. Celem 
obliczeń jest określenie, czy ma on zdol-
ność do obsługi odpowiedniej liczby i typu 
urządzeń, które mają być zastosowane.

Jednak późniejsze problemy mogą nie 
być związane z wydajnością systemu. Na 
przykład większość obciążeń w nowocze-
snych systemach rozdzielczych to obciąże-

nia indukcyjne. Są nimi np. silniki, trans-
formatory, gazowe źródła światła oraz 
piece indukcyjne. Te urządzenia mogą 
generować w obwodach zasilających har-
moniczne, które następnie powodują pro-
blemy dla podłączonych obciążeń.

Owe harmoniczne generują dodatkowe 
ciepło w przewodnikach i innych kompo-

nentach systemu dystrybucji energii elek-
trycznej. Mogą również wywoływać zja-
wisko interferencji elektromagnetycznej 
(electromagnetic interference – EMI), zwa-
nej też interferencją fal częstotliwości 
radiowych (radio-frequency interference 
– RFI), gdy znajdują się w zakresie fal 
radiowych. Jest to zakłócenie generowane 
przez zewnętrzne źródło, które oddziałuje 
na obwód elektryczny poprzez sygnały 
powstające w wyniku indukcji elektroma-
gnetycznej. 

Duża liczba harmonicznych i EMI czę-
sto skutkuje niestabilnym zachowaniem 
sprzętu elektronicznego, w tym brakiem 
ciągłości w komunikacji między sprzętem 
komputerowym i urządzeniami na tere-
nie fabryki, co może zakłócić efektywność 
monitorowania zużycia energii oraz pracę 
urządzeń pomiarowych. 

Problemy te mogą być spowodowane 
przez nieprawidłowe realizacje i plano-
wanie instalacji elektrycznych, takie jak 
instalacja nieekranowanych przewodów 
zbyt blisko innych przewodów z obciąże-
niem indukcyjnym. Zastąpienie takiego 
przewodu jego ekranowanym odpowied-
nikiem lub po prostu zwiększenie odległo-
ści pomiędzy przewodami może rozwią-
zać ten problem. Jeżeli jednak okablowa-
nie jest zgodne z zaleceniami producenta, 
a problem z danymi występuje, zalecana 
jest konsultacja z producentem sprzętu 
lub specjalistą do spraw jakości sygna-
łów w celu określenia, czy filtry i kondy-
cjonery sieciowe mogą rozwiązać ten pro-
blem.

3 Sumienne przeglądanie planów 
i dokumentów przed wydaniem 

zgody na instalację
Potencjalne wymienione wcześniej pro-
blemy mogą być wyeliminowane dzięki 
zwróceniu należytej uwagi na zalecenia 
dotyczące okablowania sprzętu podczas 
procesu projektowania i instalacji sys-
temu.

Dobrą praktyką jest uważne przeglą-
danie dokumentacji przed dopuszcze-
niem projektu w celu upewnienia się, że 
istotne szczegóły dotyczące okablowania 
są wykonane właściwie, włącznie z odpo-
wiednim traktowaniem każdego typu 
urządzenia, stosowaniem właściwych 
przewodów sygnałowych, właściwego 
uziemienia oraz zgodności kabli i termi-
nali ze specyfikacją dla danego oprzyrzą-
dowania. W rezultacie błędy mogą zostać 
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↗ Dysfunkcje w działaniu urządzeń pomiarowych i monitorujących często są powodowane przez 
wadliwe okablowanie, np. użycie złego typu przewodów.
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wykryte i naprawione przed instalacją, co 
pozwoli zaoszczędzić ogromną ilość pracy 
potrzebną do rozwiązania problemów 
i związane z nią koszty.

4 Testowanie sprzętu przed instalacją 
i po jej wykonaniu

Bardzo ważne jest, aby testować sprzęt 
w celu sprawdzenia możliwości systemu, 
wykrycia ewentualnych harmonicznych 
oraz EMI, przed instalacją i po jej prze-
prowadzeniu, co ułatwia proces insta-
lacji przewodów. Proaktywne podejście 
do testowania może pomóc projektan-
tom określić potencjalne przeszkody 
i zaimplementować środki ochronne, 
zanim powstanie lista materiałowa (bill 
of materials – BOM). Badania te powinny 
być prowadzone również po instalacji 
w celu wykluczenia problemów dotyczą-
cych zainstalowanych przewodów.

Pomocna w identyfikacji problemu 
może być również analiza danych pod-
czas rozruchu urządzenia, maksymalnego 
zużycia prądu oraz w momencie jego włą-

czania. EMI oraz poziom harmonicznych 
mogą się różnić podczas tych stanów, dla-
tego zwracanie uwagi na nieciągłości lub 
błędy w pozyskiwaniu danych często 
może pomóc naprawić błędy na krótko po 
instalacji.

Jeżeli określono już przyczyny pro-
blemu z pozyskiwaniem danych, jedną 
z kolejnych możliwości jest bezpośredni 
kontakt z dostawcą urządzenia w celu 
szybkiego rozwiązania problemu i wspar-
cia przy wprowadzaniu korekt.

Podsumowanie
Bez właściwej instalacji niemożliwe jest 
uzyskanie korzyści z inwestycji w urzą-
dzenia monitorujące i pomiarowe. 
Zastosowanie się do wytycznych dotyczą-
cych rodzaju przewodów i zasad ich insta-
lacji pozwoli w pełni korzystać z zalet 
generowania danych czasu rzeczywi-
stego, bez troski o niedziałający sprzęt 
i potrzeby rozwiązywania problemów oraz 
przeprowadzania testów.

Rick Schear Rick Schear jest menedżerem produktu 
w firmie Eaton.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Inteligentne mierniki znajdują zasto-
sowanie w coraz większej liczbie apli-
kacji przemysłowych. Wraz ze wzro-
stem złożoności tych urządzeń rośnie 
też ich podatność na takie zagro-
żenia, jak przepięcia, wyładowa-
nia elektrostatyczne czy zaburze-
nia w sieci energetycznej związane 
z jakością energii. Aby zapewnić nie-
zawodną i nieprzerwaną pracę mier-
ników nawet w trudnych warun-
kach, niezbędne jest zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń. Wię-
cej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Bezpieczeństwo 
użytkowania inteligentnych urządzeń 
pomiarowych”, dostępnym na naszej 
stronie: www.utrzymanieruchu.pl
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W drugiej części artykułu omó-
wiono skutki zastosowania 
przypadkowych uszczelnień 

oraz wyniki testowego uruchomienia sprę-
żarki po skorygowaniu popełnionych błę-
dów remontowych. Opisano też kolejne 
przykłady maszyn, dla których zastosowa-
nie w procesie remontu przypadkowych 
zamienników przyczyniło się do wystąpie-
nia poważnych problemów ruchowych.

Natura problemu 
i jego rozwiązanie
Konkluzje przeprowadzonych badań 
(opisane w pierwszej części artykułu) 
były wystarczające do podjęcia decy-
zji o remoncie korygującym sprężarki. 
Remont miał uwzględniać wymianę 
współpracujących, nieoryginalnych ele-
mentów (w tym uszczelnień, jak pokazane 
na fot. 1A), którym przypisano współod-
powiedzialność za przycieranie.

Przytarcia
Po demontażu wału szybkoobrotowego 
wraz z jego wirnikami stwierdzono, 
zgodnie z wcześniejszym przewidywa-
niem, przytarcie w rejonie nieoryginal-
nego uszczelnienia węglowego. Na fot. 1B 
przedstawiono fragment wału, w którym 
pracują uszczelnienia węglowe. Zarówno 
na lewo, jak i na prawo od tego obszaru 
widoczne są wyraźne przebarwienia wału 

Francesco Miniello
Ryszard Nowicki

DIAGNOSTYKA

Konsekwencje stosowania 
nieoryginalnych części 
zamiennych (cz. 2)
W pierwszej części artykułu zostały przedstawione argumenty 
przemawiające za stosowaniem oryginalnych części zamiennych 
podczas remontów maszyn. Na przykładzie sprężarki z zespoloną 
przekładnią zostało pokazane, jak przypadkowe uszczelnienie 
węglowe może doprowadzić do przytarć wirnika o pierścień wlotowy. 
Przedstawiono także wyniki testów w różnej fazie diagnozowania 
i korygowania popełnionego błędu remontowego.

↗ Fot. 1. Uszczelnienia węglowe (A) i rejon wału, w którym były one zastosowane (B)

↗ Rys. 1. Przekrój poprzeczny stopnia #3 sprę-
żarki z zaznaczonym miejscem przycierania
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będące konsekwencją wzrostu tempera-
tury w wyniku procesu tarcia. 

Ponadnormatywne podwyższenie tem-
peratury wału powoduje wzrost jego dłu-
gości prowadzący do minimalizacji luzu 
między wirnikiem a pierścieniem wloto-
wym i w konsekwencji, po wykasowaniu 
tego luzu, pojawia się przycieranie skutku-
jące efektem Newkirka, takim jak opisany 
w pierwszej części artykułu. Na rys. 1 
pokazano kierunek wzrostu długości wału 
oraz miejsce, w którym doszło do przytar-
cia między wirnikiem stopnia #3, a pier-
ścieniem wlotowym. Na fot. 2A pokazano 
strzałką ślad przytarcia na pierścieniu, 
natomiast na fot. 2B strzałki wskazują 
miejsca przebarwień wirnika będące skut-
kiem tarcia łopatek o pierścień wlotowy. 
W stanie zimnym sprężarki wirnik stop-
nia #3 powinien znajdować się w odle-
głości ~0,6 mm od powierzchni pierście-
nia wlotowego. Fakt wykasowania tego 
luzu prowadzący do wystąpienia przycie-
rania wskazuje na wzajemne przemiesz-
czenie wirnika względem pierścienia wlo-
towego, co może być konsekwencją roz-
szerzalności cieplnej wału spowodowanej 
wzrostem jego temperatury w następstwie 
niepoprawnej pracy uszczelniających pier-
ścieni węglowych. Można łatwo wyliczyć, 
że dla wału o długości ~14 cm wyka-
sowanie tego luzu nastąpi przy wzroście 
temperatury do ~350°C.

W związku z tym, że wykonawca 
remontu próbował bronić się przed zarzu-
conym mu błędem w doborze zastoso-
wanych uszczelnień węglowych, zlecono 
przeprowadzenie analizy porównawczej 
struktury uszczelnień oryginalnych oraz 
zastosowanych w czasie remontu zamien-
ników. Wynik analizy mikroskopowej ilu-
struje fot. 3 dla dwóch różnych powięk-
szeń: u góry znajduje się powiększenie 
20-krotne, na dole 200-krotne. Rezultat 
tej analizy nie pozostawił wątpliwości co 
do braku podobieństwa obu uszczelnień. 
Widoczne jest wyraźne zróżnicowanie 
w strukturze obu materiałów zastosowa-
nych do ich wykonania oraz w wykończe-
niu powierzchni roboczej, ponieważ poka-
zana po lewej stronie rysunku powierzch-
nia uszczelnienia oryginalnego jest 
bardziej jednorodna.

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Fot. 2. Ślady przytarcia: między pierścieniem 
wlotowym stopnia #3 (A) i łopatkami 
wirnika (B)

↗ Fot. 3. Porównawcze badania mikroskopowe materiału oryginalnego (A) oraz zastosowanego 
(B) – u góry powiększenie 20-krotne, na dole 200-krotne
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Trzecia seria badań
Po wymianie elementów na oryginalne 
dokonano kolejnego uruchomienia sprę-
żarki. Rys. 2 przedstawia tygodniowy 
trend zmiany poziomów drgań względ-
nych w węzłach łożyskowych obu wirni-
ków sprężarki w odniesieniu do zróżni-
cowanych warunków jej obciążenia robo-
czego. Widoczny jest stały poziom drgań. 
Dla prawie wszystkich pomiarów drgania 
mieszczą się w limicie określonym przez 
producenta maszyny. Jedyny wyjątek sta-
nowi pomiar w punkcie 1R wynoszący 
33 μm P-P. Ten wyższy poziom drgań 
spowodowany był przez tzw. runout1 
(bicie na wale) [1]. Dysponując wystar-
czająco zaawansowanym systemem dia-
gnostyki, można tę przypadłość nie tylko 
rozpoznać, ale także skompensować, co 
miało miejsce w opisywanym przypadku. 
W wyniku przeprowadzonej kompensa-
cji uzyskano korektę poziomu drgań i oce-
niono je na znajdujące się na granicy 
akceptowalności dla limitu dopuszczo-
nego przez producenta i skonfigurowa-
nego w systemie zabezpieczeń.

W świetle tych faktów sprężarka 
została dopuszczona do ruchu z adno-
tacją, że w czasie kolejnego najbliż-
szego remontu należy skorygować ścieżkę 
pomiarową charakteryzującą się nadmier-
nym runoutem2.

Przykłady i skutki stosowania 
niewłaściwych zamienników
Znanych jest wiele przykładów pogorsze-
nia wyniku finansowego przedsiębiorstwa 
z powodu naruszenia zasad poprawnego 
remontu i stosowania niewłaściwych czę-
ści zamiennych. Oto kilka przykładów.

W pracy „The value of OEM genu-
ine parts vs. the cost of generic parts” [2] 
opisano skutki finansowe będące następ-
stwem zastosowania powszechnie dostęp-
nego elementu zastępczego w transpor-
terze rolkowym napędzanym silnikiem. 

Oszczędności związane z tańszym elemen-
tem zastępczym przełożyły się następ-
nie na ponad 30-krotnie większe od nich 
nakłady w czasie eksploatacji, będące 
konsekwencją nieprawidłowego działa-
nia tego transportera i konieczności pro-
wadzenia jego częstych kolejnych napraw, 
zanim źródło problemu zostało prawi-
dłowo zidentyfikowane.

W publikacji „A pump is only as good 
as its shaft seal. Case Story” [3] opi-
sano przypadek pompy, która z uszczel-
nieniem oryginalnym przepracowała bez-
problemowo 2 lata. W czasie okresowego 
remontu wymieniono uszczelnienia na 
nieoryginalne. Te zdefektowały już po 16 
dniach użytkowania (co stanowiło ~2,2% 
czasu bezproblemowo użytkowanych 
uszczelnień oryginalnych). 

Dość często użytkownicy maszyn 
w pierwszej kolejności winę za złą pracę 
maszyny przypisują jej producentowi, 
a nie wykonawcy remontu. W tym kon-
kretnym przypadku zaangażowany w roz-
wiązanie problemu producent pompy 
przeprowadził badania porównawcze 
zastosowanych uszczelnień z oryginal-
nymi i znalazł 7 istotnych różnic rzutu-
jących zarówno na działanie pompy, jak 
i na jej przydatność do pracy w określonej 

branży ze względu na obowiązujące w niej 
wymogi.

W studium przypadku „Genuine parts 
are the real deal (…)” [4] opisano przy-
kład sprężarki, w odniesieniu do której 
po sześciu latach bezproblemowego dzia-
łania oraz obsługi prowadzonej zgod-
nie z wytycznymi producenta zmieniono 
dostawcę serwisowego outsourcingu. 
Nowy dostawca zastosował nieoryginalne 
filtry oleju i powietrza, a także inny niż 
zalecany olej, co doprowadziło w krótkim 
czasie do nienaprawialnych uszkodzeń.

W publikacji „The Dangers of Using 
Non-Genuine Parts” [5] opisano przy-
padek wysokoobrotowego wrzeciona 
(20 000–125 000 RPM), które pracuje 
w łożyskach gazowych. Producent dostał 
kilka nieoryginalnych części zamiennych, 
w związku z czym postanowił je przete-
stować w sposób identyczny, jaki obo-
wiązuje dla procedur testowania pro-
duktów oryginalnych. W odniesieniu do 
tych zamienników stwierdzono m.in.: 
zwiększone o 40% zapotrzebowanie prą-
dowe, mniejszy o 35% przepływ powie-
trza w stosunku do specyfikacji urzą-
dzenia, problemy z precyzyjną regulacją 
prędkości obrotowej i w końcu przekro-
czenie o kilkadziesiąt procent dopuszczal-

DIAGNOSTYKA

 1 Pojęcie anglojęzyczne runout jest stosowane m.in. do określenia szumu pomiarowego występującego przy realizacji pomiarów drgań wału 
z pomocą czujników bezkontaktowych. Na runout całkowity składają się przyczyny różnej natury, w tym: zakłócenia elektryczne, magnetyzm 
rezydualny, błąd kołowości ścieżki pomiarowej, z którą współpracuje czujnik, mimośrodowość ścieżki pomiarowej w odniesieniu do osi wału. 
Użyty zwrot „bicie na wale” odnosi się do ostatniej z wymienionych przyczyn, która może być również spowodowana przez statyczną deformację 
osi wału. W literaturze anglojęzycznej alternatywnie wykorzystywane jest na tę okoliczność także słowo glitch, tzn. usterka, zakłócenie.

 2 Niezależnie powinny być także podjęte kroki na rzecz poprawnego zarządzania alarmami. Można się bowiem liczyć z tym, że w konsekwencji 
zaszumionych w tym punkcie pomiarowym drgań, których poziomy znajdują się bardzo blisko alarmu typu high-high, może dojść do wygenero-
wania nieuzasadnionego alarmu. 

↗ Rys. 2. Drgania względne wału wirników NP i WP po zastosowaniu oryginalnych części zamiennych
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nego poziomu drgań już po jednej dobie 
od czasu rozpoczęcia testu, co spowodo-
wało jego wymuszone zakończenie podyk-
towane względami bezpieczeństwa.

Nawet w sytuacji, w której zamien-
niki są opisane zwrotem „dokładny 
zamiennik”, należy się liczyć z tym, że 
nie wszystkie kryteria oceny, ważne dla 
poprawnego funkcjonowania maszyny 
i uwzględniane przez jej producenta, 
zostały w przeprowadzonej ocenie wzięte 
pod uwagę przez producenta zamiennika.

Niektórzy producenci maszyn zadają 
sobie trud, aby publikować dokumenty 
pokazujące dewiacje, jakie mają dostępne 
na rynku elementy zamienne w porówna-
niu z dostarczanymi przez oryginalnego 
producenta maszyny. Przykładem takiego 
dokumentu, który nie tylko zwraca uwagę 
na celowość stosowania właściwych czę-
ści zamiennych, ale również pokazuje 
wiele przykładów różnic między elemen-
tami oryginalnymi i popularnymi zamien-
nikami, jest „Genuine Performance. 
Better Value. Every™Time. Cummins New 
and ReCon® Parts” [6]. 

W niektórych skrajnych przypadkach 
problemem nie jest nawet jakość zamien-
nika, a jego zupełny brak. Na fot. 4 
[7] pokazano skutki nieprofesjonalnego 
podejścia w czasie prowadzenia remontu 
silnika tłokowego o mocy kilku MW. 
Pokazane na fot. 4B uszkodzenie jest kon-
sekwencją braku zastosowania w czasie 
przeprowadzonego remontu wybranych 
pierścieni. Na fot. 4A pokazano tłoki 
z kompletem pierścieni oferowane przez 
oryginalnego producenta.

Krytyczne części zamienne
Opisane przykłady dotyczyły drobnych 
elementów zamiennych, które mogą się 
przyczynić do poważnych problemów 
ruchowych większych systemów pro-

dukcyjnych. Koszty tych elementów są 
relatywnie małe w stosunku do kosz-
tów maszyny i już zupełnie nieistotne 
z punktu widzenia potencjalnych strat 
produkcyjnych, a czasem także konse-
kwencji naruszenia szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Natomiast poruszana 
problematyka ma w dalszym ciągu zna-
czący potencjał pozwalający na opracowa-
nie jakiegoś zoptymalizowanego podejścia 
w przypadku krytycznych części zamien-
nych. 

Przez części zamienne krytyczne rozu-
mie się specyficzne elementy dla majątku 
produkcyjnego, których brak w przy-
padku uszkodzenia tego majątku może 
spowodować poważne konsekwencje dla 
procesu produkcyjnego, dla szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa, a także bez-
pieczeństwa na rzecz środowiska. Części 
zamienne krytyczne są rzadko potrzebne, 
cechują się dość wysokim kosztem (w nie-
których koncernach przyjmuje się, że 
są to podzespoły o koszcie powyżej 
1 mln zł), a ze względu na ich unikato-
wość do ich pozyskania może być nie-
zbędny długi czas dostawy3.

Bywa że duże koncerny, mające wiele 
lokalizacji zajmujących się działalnością 

w ramach identycznego profilu produkcyj-
nego, mogą myśleć o optymalizacji poli-
tyki magazynowej. Jednym z elementów 
takiej optymalizacji jest posiadanie poje-
dynczych kosztownych części zamien-
nych z przeznaczeniem do zastosowania 
w wielu lokalizacjach w przypadku wystą-
pienia awarii. 

W referacie „So what did we learn 
about pumps during the past 20 years? 
An ESKOM pump story/experience” [8] 
dokonano analizy wpływu na efektyw-
ność działania koncernu ESKOM4 zbioru 
pomp wody cyrkulacyjnej kotła dla elek-
trowni wieloblokowych z blokami o zbli-
żonych mocach, tzn. znajdujących się 
w przedziale 400–686 MW. W koncer-
nie znajduje się siedem takich elektrowni, 
które użytkują łącznie 42 pompy cyrkula-
cyjne. W zależności od elektrowni pompy 
te charakteryzują się różną krytycznością 
(najczęściej 100%, ale także 50% i 33%). 
Natomiast jedynie dwie elektrownie mają 
na każdym bloku po jednej pompie rezer-
wowej. 

Przeprowadzono analizę przyczyn awa-
ryjności tych pomp i stwierdzono kore-
lację między awaryjnością a pochodze-
niem części zamiennych wykorzystywa-

www.utrzymanieruchu.pl

 3 W jednym z krajowych przedsiębiorstw chemicznych doszło do uszkodzenia sprężarki krytycznej w wyniku pompażu, co spowodowało długo-
trwałe naruszenie ciągłości produkcji dla linii produkcyjnej pewnego półproduktu, przedsiębiorstwo nie posiadało bowiem sprężarki rezerwowej. 
W konsekwencji zakłócona również została ciągłość produkcji na linii produktu finalnego. Zaradzono temu poprzez dostawy półproduktu reali-
zowane liniami kolejowymi z innego przedsiębiorstwa. Natomiast organizacja dostaw zastępczych półproduktu zajęła też jakiś czas. Dokonane 
w taki sposób zaopatrzenie wsadu dla linii zasadniczej spowodowało istotne obniżenie efektywności finansowej produkcji finalnej. Dodajmy, że 
sprężarka ta miała stary (funkcjonalnie bardzo ubogi) system monitorowania i zabezpieczeń oraz wątpliwej jakości system zabezpieczenia anty-
pompażowego. Współcześnie dąży się do nadzorowania maszyn krytycznych nie tylko z pomocą systemów monitorowania i zabezpieczeń, ale 
także włącza się je do odpowiednio silnych online’owych systemów diagnostyki stanu technicznego. Dla feralnej sprężarki krytycznej żaden onli-
ne’owy system diagnostyczny nie był wykorzystywany.

 4 Największy koncern produkujący energię elektryczną w Afryce, który posiada ok. 45% udziału w rynku.

↗ Fot. 4. Tłok z pierścieniami u oryginalnego producenta silnika (A) i tłok po awarii silnika 
w konsekwencji niezastosowania wybranych pierścieni w procesie remontu (B)
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nych w czasie prowadzonych remontów. 
Także w tym wypadku wykorzystywanie 
w remontach jedynie oryginalnych części 
zamiennych owocowało znacznym wydłu-
żeniem czasu między awariami, a stoso-
wanie tzw. substytutów przyczyniało się 
do skrócenia tego czasu. W konsekwen-
cji przeprowadzonych analiz specjaliści 
wydziału niezawodności ESKOM sformu-
łowali zalecenie, aby w kontraktach ser-
wisowych określili m.in. następujące kry-
teria (rzutują one bowiem na KPI – Key 
Performance Indicators – kluczowe wskaź-
niki efektywności): 

 → niezawodność,
 → dyspozycyjność,
 → osiągi elektrowni,
 → naprawy prowadzone u użytkownika,
 → nadliczbowe godziny,
 → rodzaj stosowanych części zamiennych,
 → bezpieczeństwo.

Prowadząc taką analizę na poziomie kon-
cernu, przeanalizowano także możliwe 
scenariusze wykorzystywania (w razie 
zaistnienia takiej potrzeby) pomp rezer-
wowych będących w dyspozycji kon-
cernu i dostępnych w jego innych elek-

trowniach. Analiza ta uwidoczniła jednak 
wiele problemów natury technicznej wyni-
kających z takiego podejścia. Głównymi 
problemami okazywały się: zróżnicowa-
nie konstrukcyjne agregatów pompowych 
po stronie ssącej i tłocznej, zróżnicowa-
nie charakterystyk roboczych pomp oraz 
parametrów ruchowych wykorzystywa-
nych napędów wyprodukowanych przez 
różnych producentów.

W przypadku bardziej dojrzałych 
przedsiębiorstw można zauważyć lep-
sze przygotowanie do procesu kontrakto-
wania outsourcingu na rzecz prowadzo-
nych prac remontowych w zakresie obli-
gatoryjnych załączników kontraktowych 
limitujących zastosowanie różnych czę-
ści zamiennych. To lepsze przygotowanie 
wynika z posiadania dla maszyn krytycz-
nych dokumentów klasyfikujących części 
zamienne w kilku kategoriach i wprowa-
dzania do kontraktów zapisów precyzują-
cych dopuszczalne pochodzenie zamienni-
ków wykorzystywanych w kontraktowa-
nych remontach. Ta kategoryzacja części 
często wygląda następująco:

 I Części zamienne pozyskiwane wyłącznie 
od oryginalnego producenta maszyny;

II Części zamienne nieprodukowane przez 
oryginalnego producenta, ale takie, które 
są nowe i wytwarzane z uwzględnieniem 
różnych patentów lub posiadające cechy 
lepsze niż elementy wytwarzane przez 
oryginalnego producenta i w konsekwen-
cji cechujące się wyższą niezawodno-
ścią i przyczyniające się do podwyższonej 
sprawności maszyny;

III „Kolorowe” części zamienne – w tej kate-
gorii mieszczą się:
a. szare części zamienne (tzw. grey mar-

ket), których producent nie jest znany, 
b. brązowe części zamienne (tzw. brown 

market) – termin ten jest stosowany na 
określenie części regenerowanych lub 
takich, które zostały wyprodukowane, 
wcześniej nie były używane, a przed ich 
pierwszym użyciem zostały poddane 
unowocześnieniu. 

Remontowe serwisy kontraktowe
Jeśli użytkownik majątku korzysta z out-
sourcingowych serwisów związanych z UR,
to celowe jest wykorzystywanie partne-
rów, którzy z własnej inicjatywy stosują 
wiarygodne części zamienne. Jeśli brak 
jest w tym zakresie pewności, dobrze jest 
dokonywać zapisów kontraktowych zobo-
wiązujących do wykorzystywania wyłącz-
nie oryginalnych części zamiennych lub 
(jak zostało to wcześniej opisane) określić 
dokładnie akceptowane źródła pozyskiwa-
nia części zamiennych, jeśli dopuszcza się 
stosowanie nieoryginalnych zamienników. 
Przykład takiego serwisu prowadzonego 
dla określonych sprężarek został opisany 
w publikacji „Aftermarket service” [9]. 

Wnioski
Mimo licznych przykładów negatywnych 
skutków stosowania nieoryginalnych czę-
ści zamiennych, są one dość powszech-
nie wykorzystywane. Często również 
nie zauważa się faktu, iż w wielu przy-
padkach stosowanie oryginalnych czę-
ści znacząco wydłuża czas bezawaryjnej 
pracy maszyn. Koncern WARTSILA5 oce-
nia, że stosowanie nieoryginalnych czę-
ści zamiennych przyczynia się do nawet 
dwukrotnego skrócenia okresów między-
remontowych dla ich produktów [10]. 

DIAGNOSTYKA

 5 Koncern działający w obszarze dostawy napędów i produkcji energii.

↗ Rys. 3. Typowy zestaw działań niezbędny do zdiagnozowania przyczyny złego stanu technicz-
nego maszyny krytycznej, która nie jest wyposażona w stacjonarny system nadzoru stanu tech-
nicznego
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W publikacji „Refrigeration Compressor 
Failure: Cause & Cure – Part 1” [11] 
zaprezentowano ocenę, że stosowanie 
substytutów w sprężarkach wykorzysty-
wanych w systemach schładzania skraca 
czas ich pracy między uszkodzeniami 
nawet czterokrotnie.

Szczególną troską powinny być objęte 
maszyny krytyczne w zakresie: gospo-
darki częściami zamiennymi warunkują-
cymi ich ciągłą pracę, procedur dotyczą-
cych kontraktowania serwisów remon-
towych, wyposażenia w system nadzoru 
stanu technicznego, którego umowna moc 
powinna być skorelowana z krytyczno-
ścią nadzorowanego agregatu. Dbałość 
o poprawność systemu nadzoru powinna 
mieć miejsce już na etapie kontraktowa-
nia maszyny (wcześniej należy dokonać 
oceny jej ważności i znaczenia w proce-
sie produkcyjnym, bowiem krytyczność 
maszyny oraz jej złożoność w pierwszej 
kolejności decydują o zaawansowaniu sys-
temu nadzoru). Proces instalacji czujni-
ków w maszynach krytycznych wymaga 
nieco czasu, a to z tego względu, że insta-
lowane na maszynie czujniki (inne niż sej-
smiczne czujniki drgań lub wykorzysty-
wane w procesie osiowania) wymagają 
dostosowania do gabarytów maszyny oraz 
dostępnej przestrzeni montażowej, a nie 
w każdym przypadku maszyna jest przy-
gotowana do instalacji zbliżeniowych czuj-
ników drgań wału (tak jak w przypadku 
badań przeprowadzonych w odniesieniu 
do sprężarki przekładniowej, która mimo 
że była przygotowana do kompletnej 
instalacji czujników, miała zainstalowane 
jedynie nieliczne z nich). Nie w każdym 
także przypadku przeprowadzenie takich 
efektywnych pomiarów będzie moż-
liwe, ponieważ spowodowane w procesie 

remontowym uszkodzenia wcześniej nie-
wykorzystywanych ścieżek pomiarowych 
mogą znacząco zredukować (z powodu 
runoutu) efektywność pomiarów prowa-
dzonych w trybie awaryjnym (w opisywa-
nym przypadku jedynie jedna ścieżka była 
nieznacznie uszkodzona). 

Potrzeba przeprowadzenia badań dia-
gnostycznych maszyny słabo do nich 
przygotowanej wymaga odpowiednio dłu-
giego czasu. Na rys. 3 przedstawiono 
typowe działania podejmowane w przy-
padku maszyny krytycznej, która jest 
użytkowana bez stacjonarnego systemu 
diagnostyki. Szacuje się, że w takim przy-
padku średni czas od świadomości poja-
wienia się problemu do świadomości 
jego natury i w konsekwencji określenia 
rodzaju działań naprawczych zajmuje od 
1 do 4 tygodni. Jest on znacząco dłuższy 
od czasu potrzebnego na rozpoznanie pro-
blemu w przypadku maszyn krytycznych, 
wyposażonych w zestaw poprawnie zain-
stalowanych czujników podłączonych do 
systemu monitorowania i zabezpieczeń, 
który jest rozszerzony o stacjonarny sys-
tem diagnostyczny. Szacuje się, że dla 
takiego scenariusza czas rozpoznania pro-
blemu wynosi 2–12 godzin.

Podsumowanie
Zastosowanie odpowiednio zaawansowa-
nego funkcjonalnie i nowoczesnego sys-
temu diagnostyki umożliwia bardzo wia-
rygodne rozpoznanie rodzaju i miejsca 
uszkodzenia. Wykorzystywanie stacjo-
narnego systemu diagnostyki umożliwia 
skrócenie czasu formułowania diagnozy 
w przypadku uszkodzeń rozwijających 
się monotonicznie (dane gromadzone są 
bowiem w warunkach pracy maszyny). 

Problemy z majątkiem produkcyjnym, 
będące wynikiem nieprofesjonalnie prze-
prowadzonego remontu, mogą być roz-
poznawane zarówno za pomocą przeno-
śnych, jak i stacjonarnych systemów dia-
gnostycznych. Jednakże wykorzystywanie 
systemu stacjonarnego zawsze powinno 
mieć priorytet, ponieważ umożliwia także 
dokonanie porównania bieżącego stanu 
dynamicznego z danymi historycznymi 
opisującymi normalny stan dynamiczny.
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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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Na co zwracać uwagę 
przy wyborze szkoleń 
technicznych?
Rynek szkoleń technicznych przeżywa prawdziwy rozkwit. Bez względu 
jednak na to, czy są to kursy online czy offline, ich skuteczność jest 
różna. Zależy ona od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę 
przy wyborze szkolenia dla siebie lub swojego zespołu.

O soby, które mogą poszukiwać 
szkoleń technicznych tematycznie 
powiązanych z produkcją, utrzy-

maniem ruchu, serwisem maszyn i urzą-
dzeń, można podzielić na kilka grup. 
Pierwszą są pracownicy dużych firm pro-
dukcyjnych. Zazwyczaj szukają oni dla 
siebie szkoleń, które mogłyby zostać dofi-
nansowane lub w pełni sfinansowane 
przez firmę. 

W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę 
na to, u jakich dostawców szkoliło się 
wcześniej przedsiębiorstwo, ponieważ 
im więcej szkoleń zamawia się u jednego 
dostawcy, tym niższa może być ich cena. 

Ta zasada nie obowiązuje w przypadku 
każdej firmy szkoleniowej, lecz z pewno-
ścią dotyczy większości. Pracując w fir-
mie produkcyjnej na stanowisku wyko-
nawczym, warto więc skonsultować się 
z kierownictwem lub działem kadr czy 
zasobów ludzkich w celu pozyskania listy 
firm, z którymi dana firma współpracuje. 
Może się bowiem okazać, że nie tylko 
cena gra tutaj rolę. Im większa firma, tym 
większe prawdopodobieństwo, że funkcjo-
nuje w niej lista sprawdzonych dostaw-
ców, czyli cały system przeprowadzania 
procesów zakupowych, który jest ogra-
niczony wyłącznie do podmiotów zna-
nych i sprawdzonych. Jeśli chcemy sko-
rzystać ze szkolenia spoza listy, mogą się 
pojawić problemy. Nie oznacza to jed-
nak, że szkolenie to nie jest warte swojej 
ceny czy zachodu związanego z procesem 
wprowadzania nowego dostawcy kursów 
na tę listę. Czasami warto poświęcić czas 
i energię na to, by przekonać się do nowej 
jakości oferowanej przez firmę, z którą do 
tej pory nasze przedsiębiorstwo współpra-
cowało. 

Temat ten dotyczy też drugiej grupy 
osób poszukujących szkoleń, czyli kie-
rowników zespołów czy działów oraz pra-
cowników działów HR. Osoby te zazwy-

Agnieszka Hyla 
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czaj otrzymują oddolnie zapotrzebowa-
nie na szkolenia i na własną rękę szukają 
odpowiednich ofert. Patrzą przede wszyst-
kim na tytuł samego kursu, jego cenę, 
zakres oraz właśnie podmiot realizujący 
usługę. Istotne jest to, że szkolenie może 
być przeprowadzone w zakładzie pracy 
lub wyłącznie w siedzibie szkoleniowca. 
Warto zwrócić również uwagę na długość 
jego trwania ze względu na konieczność 
oddelegowania osoby lub grupy pracowni-
ków z pracy w określone dni. 

Okazuje się, że w praktyce nie
zawsze wybrane zostaje szkolenie naj-
lepsze z merytorycznego punktu widze-
nia, a dzieje się tak z wielu powodów. 
Decydować może cena, nieduża odle-
głość do szkoleniowca lub firmy szko-
leniowej, możliwość realizacji kursu 
w weekend, posiadanie lub nie certyfika-
cji ISO firmy szkoleniowej i wiele innych. 
Jeśli więc pracownicy, którzy wniosko-
wali w firmie o dane szkolenie tema-
tyczne, mają na myśli od razu konkret-
nego dostawcę, warto, aby przekazali 
i odpowiednio umotywowali ten wybór. 
Dzięki temu kadrowiec będzie miał uła-
twioną pracę, a osoby zainteresowane 
wezmą udział w takim szkoleniu, na któ-
rym im zależało.

Trzecia grupa osób poszukujących 
szkoleń to pracownicy firm średnich, 
małych i mikroprzedsiębiorstw, a także 
osoby prowadzące tego rodzaju firmy. 
Z punktu widzenia małej firmy finanse 
zawsze liczą się najbardziej. Szefowie 
takich firm, nauczeni, że na rynku są 
zarówno dobre kursy, jak i bardzo kiep-
skie, które nie wnoszą wartości do know-
-how firmy, często poważnie zastana-
wiają się nad inwestycją w szkolenia. 
W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę 
na firmy szkoleniowe realizujące szkole-
nia dofinansowane z Unii Europejskiej. 
Mikroprzedsiębiorstwa mogą tutaj liczyć 
nawet na 80% dofinansowania. Baza 
Usług Rozwojowych, dostępna pod adre-
sem uslugirozwojowe.parp.gov.pl, ofe-
ruje obecnie ponad 25 tys. usług, z czego 
część dotyczy automatyzacji, utrzyma-
nia ruchu, projektowania, mechatroniki, 
mechaniki, robotyki, zarządzania jakością 
czy programowania. Można sprawdzić, 
czy dostawca, którego szkolenie brane jest 
pod uwagę, oferuje usługi dofinansowane 
z Unii Europejskiej, wpisując nazwę firmy 
w zakładce „Wyszukaj organizatora”, 
a następnie „Szukaj po frazie”. 

Szkoleniowiec przede wszystkim
Trener, wykładowca, szkoleniowiec – bez 
względu na to, jak nazwiemy tę osobę – 
stanowi najważniejszy element każdego 
szkolenia. Wiedza, doświadczenie i umie-
jętności trenera kształtują jakość kursu 
zarówno pod względem zakresu przeka-
zywanych uczestnikom informacji, jak 
i efektywności komunikacji z kursantami. 

Im większe doświadczenie ma dana 
osoba w prowadzeniu tego typu zajęć, 
tym lepiej – potrafi wówczas w jasny 
i zrozumiały dla każdego sposób wytłu-
maczyć nawet bardzo trudne zagadnienia, 
wie, ile czasu należy poświęcić na teo-
rię, a ile na praktykę, potrafi także poro-
zumieć się z różnymi kursantami i na 
tyle zainteresować ich tematem, by szko-
lenie przebiegało sprawnie i bez zbęd-
nych zakłóceń. Dodatkowo doświadcze-
nie trenera w pracy w przemyśle pozwala 
na odniesienie się do praktyki za każ-
dym razem, kiedy kursanci zadają pyta-
nie z życia wzięte. Oczywiste jest, że nie 

każdy zakład produkcyjny wygląda tak 
samo, podobnie jak nie każda maszyna 
jest w ten sam sposób zbudowana 
i wymaga takiego samego serwisowania, 
lecz oferując usługi wielu firmom produk-
cyjnym, ma się możliwość wypracowania 
takiego know-how, które wystarczy, by 
wesprzeć rozwiązanie dużej części proble-
mów branżowych. To umiejętność, której 
nie da się nabyć bez doświadczenia prak-
tycznego. 

Warto także, aby szkoleniowiec miał 
rozległą wiedzę teoretyczną zarówno 
w zakresie podstaw, jak i nowych rozwią-
zań dostępnych w ramach danego zagad-
nienia. Dzięki temu będzie miał możli-
wość przedstawienia porównania kilku 

dostępnych rozwiązań oraz zasugerowania 
tego optymalnego w danej sytuacji, kiedy 
kursanci poproszą o pomoc i wsparcie. 

Zakres i program szkolenia
Kolejnym elementem, na który warto 
zwrócić uwagę, jest oczywiście zakres 
szkolenia. Należy dokładnie zapoznać się 
z zakresem podanym w ofercie kursu, 
a następnie, jeśli tylko jest taka możli-
wość, porównać go z programem szkole-
nia. Sam zakres to bowiem nie wszystko. 
Zakresem szkolenia mogą być ogólnikowe 
sformułowania, które pokierują kursanta 
w odpowiednią stronę, jednak dla prak-
tyka okażą się mało wystarczające. 

Tutaj z pomocą przychodzi właśnie 
program szkolenia. To w nim, najczęściej 
w punktach, przedstawione są konkretne 
elementy wiedzy oraz czynności i ćwicze-
nia wykonywane przez uczestników pod-
czas zajęć. Z programu można się dowie-
dzieć, ile godzin trwa szkolenie każdego 
dnia, ile dni zajmuje, w jakich godzinach 
odbywają się przerwy, czy jest przerwa 
obiadowa i w jaki sposób jest zorgani-
zowana. Warto także doczytać, ile ćwi-
czeń praktycznych na rzeczywistym sprzę-
cie odbywa się w czasie kursu, aby upew-
nić się, że oddelegowane osoby z firmy 
nie zmarnują czasu spędzonego na szkole-
niu, a wrócą do pracy z głową pełną przy-
datnej na co dzień wiedzy i konkretnych 
umiejętności. 

Jeśli firma szkoleniowa nie zamieszcza 
zakresu ani programu szkolenia na swo-
jej stronie internetowej, warto zwrócić na 
to uwagę. Może to oznaczać, że programy 
dostępne są po bezpośrednim kontakcie, 
np. wysyłane e-mailem w formie pliku 
PDF do osób zainteresowanych. W innych 
przypadkach brak oficjalnego zakresu 
i programu może sygnalizować, że szko-
lenie de facto rzadko lub w ogóle się nie 
odbywa, a jego jakość pozostawia wiele 
do życzenia. 

Zawsze lepiej wybierać firmy szko-
leniowe transparentne w komunikacji, 
które przedstawiają na stronie interneto-
wej wszystkie szczegóły dotyczące świad-
czonych usług. 

Liczba uczestników a park 
maszynowy
Warto wspomnieć o tym, że różne centra 
szkoleniowe realizują szkolenia na sprzę-

www.utrzymanieruchu.pl

Wiedza, doświadczenie 
i umiejętności trenera 
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jak i efektywności komu-
nikacji z kursantami.
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cie różnego poziomu. Na polskim rynku 
można spotkać zarówno przedsiębior-
stwa szkolące wyłącznie na symulato-
rach, jak i posiadające park maszynowy 
pełen nowoczesnego, dobrze utrzymanego 
sprzętu. Co ciekawe, ceny takich usług 
nie różnią się tak bardzo, jak można by 
było się tego spodziewać. 

Warto zatem, poszukując szkolenia, 
przeglądać galerie zdjęć zamieszczone na 
stronach internetowych. Firmy, które pro-
wadzą dużo szkoleń, mają dużo sprzętu 
i zazwyczaj chwalą się tym na swoich 
witrynach. Te zaś, które nie mają tak sze-
rokiego spektrum maszyn, często starają 
się ten fakt ukryć. 

Należy zwrócić uwagę także na to, 
jakie stanowiska oferuje firma – czy są 
one indywidualne, czy pracuje się np. 
po dwie osoby przy jednym napędzie lub 
sterowniku, czy np. cała grupa pracuje 
na symulatorach, a jedynie trener poka-
zuje wszystko, korzystając z urządze-
nia. W przypadku szkoleń z programowa-
nia sterowników logicznych o wysokim 
poziomie jakości świadczą tzw. stano-
wiska wykonawcze, czyli zminiaturyzo-
wane układy automatyki, sterowane pod-
czas zajęć przez kursanta. Zdecydowanie 
łatwiej zapamiętuje się wiedzę, kiedy pro-
gramując, można od razu zaobserwować 
efekty swojej pracy, na żywo wyłapać 
błędy i od razu je naprawić. 

W przypadku szkoleń z obsługi 
i programowania maszyn skrawających 
o jakości świadczy nie tylko dostępność 
w sali szkoleniowej maszyn o różnych sys-
temach sterowania, lecz także maszyn 
naprawdę kosztownych. Oczywiście 
trudno spodziewać się w centrach tego 
typu maszyn czysto przemysłowych, 
za których cenę można z powodzeniem 
kupić dwie lub nawet trzy wystarcza-
jące maszyny niższej klasy lub mniej-
sze, ale obecność dużego centrum obrób-
czego w firmie szkoleniowej świadczy 
o tym, że usługodawca podchodzi do 
realizacji szkolenia w sposób poważny 
i odpowiedzialny, że wie, iż praktyka jest 
w tym wypadku kluczowa i z im trudniej-
szą maszyną kursant ma styczność pod-
czas szkolenia, tym lepiej poradzi sobie 
w praktyce wytwórczej. 

Bardzo istotna jest także sama liczeb-
ność grupy kursantów. Zazwyczaj firmy 
szkoleniowe prowadzą kursy dla grup od 
kilku do kilkunastu osób. Im mniej osób 
w grupie, tym większy komfort pracy. 

Jeśli jednak firma oferuje stanowiska dla 
każdego uczestnika, praca może być efek-
tywna nawet w grupie kilkunastooso-
bowej. Optimum stanowią 10-osobowe 
grupy szkoleniowe. 

Organizacja i obsługa
Wiedza trenera, liczebność grupy i jakość 
parku maszynowego to elementy sta-
nowiące o jakości szkolenia, jednak dla 
każdego uczestnika niezwykle istotne 
są także kwestie organizacyjne. Wiele 
szkoleń otwartych jest organizowanych 
w centrach szkoleniowych, gdzie znaj-
duje się park maszynowy firmy organi-
zującej szkolenie. Kursanci zjeżdżają się 
do tych miejsc z całego kraju, niejedno-
krotnie przemierzając setki kilometrów 
w jedną stronę. Po przyjeździe są zmę-
czeni, głodni, potrzebują odpoczynku 
i kompleksowej informacji organizacyj-
nej. Zadaniem organizatorów kursu jest 
zapewnienie wszystkiego, czego kursanci 
oczekują od samego szkolenia, ale również 
od jego zaplecza organizacyjnego. 

Dobre firmy szkoleniowe oferują 
w cenie kursu lub dodatkowo płatne 
zakwaterowanie w pobliskich hote-
lach oraz wyżywienie w postaci śniada-
nia w hotelu i obiadu podczas szkolenia. 
Dodatkowo podczas przerw kawowych 
zazwyczaj dostępne są słodycze. Ważne 
jest, czy uczestnicy otrzymują informa-
cję, gdzie powinni się udać na przerwę 
kawową oraz obiad, w jakich godzinach 
meldować się w hotelu oraz gdzie dokład-
nie znajduje się centrum szkoleniowe. 

Niektóre firmy oferują dowiezienie 
grupy na miejsce szkolenia. Inne z kolei 
mają przygotowaną rozpiskę informującą 
uczestników o tym, gdzie wybrać się na 

popołudniową integrację lub kolację, ofe-
rując zestaw kuponów promocyjnych do 
popularnych miejskich lokali. Wszystko 
po to, aby po intensywnym wysiłku umy-
słowym kursant mógł odpowiednio odpo-
cząć i zregenerować się przed kolejnym 
dniem nauki.

Organizowanie spotkań integracyjnych 
dla kursantów to także umożliwienie im 
poznania się lepiej i nawiązania tzw. rela-
cji networkingowych, których celem jest 
wymiana doświadczeń i wzajemna nauka 
z doświadczenia każdego uczestnika 
kursu. To nieoceniona wartość każdego 
szkolenia i konferencji. Z kursu można 
wówczas wynieść nie tylko solidną dawkę 
wiedzy, lecz także ciekawe znajomości 
i rady od kolegów i koleżanek z branży. 

Certyfikacja i rozpoznawalność 
firmy szkoleniowej na rynku pracy
Dla wielu osób ważnym elementem szko-
lenia jest także certyfikat, który otrzymują 
pod koniec nauki. W tej sytuacji liczy 
się nie tylko jakość i organizacja kursu, 
lecz także rozpoznawalność certyfikatu 
na polskim i międzynarodowym rynku 
pracy. Jeśli ktoś bierze udział w szkole-
niu po to, by poszerzyć swoje umiejętno-
ści oraz poprawić swoją sytuację zawo-
dową, mądrym posunięciem jest wybór 
firmy, która istnieje na rynku od dłuż-
szego czasu i jest rozpoznawalna przez 
pracodawców. Mowa tutaj o firmach, 
które szkolą duże przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne od wielu lat. Warto więc zerk-
nąć na stronę internetową usługodawcy 
i zapoznać się z listą podmiotów, dla któ-
rych dana firma świadczyła w minionych 
latach usługi szkoleniowe. Dzięki temu 
można się dowiedzieć, czy potencjalni 
pracodawcy znajdują się na tej liście. Jeśli 
tak jest, może się okazać, że certyfikat tej 
firmy wpisany w życiorys otworzy kan-
dydatowi drzwi, które wcześniej pozosta-
wały zamknięte, lub sprawi, że zostanie 
on przychylnie potraktowany. 

Poszerzeniem tego tematu jest certyfi-
kacja dostawcy usług przez ISO. Najlepsze 
firmy szkoleniowe spełniają wymagania 
norm ISO w celu zapewnienia najlepszej 
możliwej jakości. Warto zwrócić uwagę na 
te firmy, ponieważ certyfikaty przez nich 
wystawiane mają automatycznie większą 
wartość niż inne. Wynika to z faktu, że 
wymagania ISO, czy to w zakresie zapew-
niania jakości, czy organizacji, są na tyle 
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dotyczące świadczonych 
usług.



wysokie, że pracodawcy bardzo dobrze 
zdają sobie sprawę, ile wysiłku wymaga 
ich wdrożenie i utrzymanie w firmie. 
Z tego powodu darzą firmy certyfikowane 
znacznie większym zaufaniem niż te nie-
spełniające międzynarodowych standar-
dów. 

W zakresie certyfikacji warto także 
zwrócić uwagę na to, czy dana firma 
jest np. autoryzowanym partnerem pro-
ducenta maszyn lub sterowań do nich 
w zakresie, który nas interesuje. Jeśli tak 
jest, oznacza to najczęściej, że usługo-
dawca musiał dodatkowo przejść kursy 
producenta oraz dysponuje unikatowymi 
materiałami, które może wykorzystać 
podczas kursu, poprawiając tym samym 
jakość świadczonych usług. Dla kursanta 
jest to o tyle istotne, że szkolenie u auto-
ryzowanego partnera oznacza dokład-
nie to samo, co szkolenie bezpośrednio 
u producenta sprzętu lub rozwiązania, 
które zazwyczaj jest znacznie droższe, co 
wynika z jego międzynarodowego charak-
teru również w kontekście ceny. 

Podsumowanie
Wybór szkolenia to niełatwa sprawa. 
Konkurencja na tym rynku rośnie szybko, 
prześcigając się w oferowanych rozwią-
zaniach. Warto z tego wyścigu wziąć 
jak najwięcej dla siebie, korzystając 
ze wszystkich możliwych udogodnień. 
Fantastycznym rozwiązaniem dla małych 
firm są dofinansowania szkoleń z Unii 
Europejskiej, co znacznie ułatwia oddele-
gowanie większej liczby pracowników na 
niezbędne lub ciekawe szkolenia. Z kolei 
duże firmy powinny skorzystać z możli-
wości zorganizowania szkolenia zamknię-
tego dla całej grupy pracowników z jed-
nego lub kilku zakładów. Dzięki temu 
kurs skupi się na potrzebach konkretnej 
firmy i będzie bardziej efektywny. Warto 
także zastanowić się nad tym, czy zdecy-
dować się na szkolenie realizowane w fir-
mie szkoleniowej, czy też na terenie wła-
snego parku maszynowego. Obie opcje 
mają swoje zalety i wady, a wszystko 
zależy od priorytetów klienta. 

Do wyboru szkolenia należy więc po-
dejść w sposób świadomy, z przygotowa-
ną listą oczekiwań. Może się okazać, że 
cena jest kryterium, które nie świadczy
bezpośrednio o jakości szkolenia, a jedy-
nie stanowi jeden z drogowskazów. Po-
winno się więc brać ją pod uwagę, jednak 
nie traktować jako czynnik decydujący.

Agnieszka HylaAgnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems, Project 
Manager, autorka tekstów z zakresu zarzą-
dzania w produkcji.

Online

Więcej artykułów na temat zarzą-
dzania kadrami oraz kompeten-
cjami pracowników znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Zarządzanie”:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

https://emt-systems.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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P raca na terenie magazynu wiąże 
się z ciągłym zagrożeniem – awa-
ria maszyny, czynnik ludzki czy 

choćby chwila nieuwagi mogą doprowa-
dzić do skrajnie niebezpiecznych sytu-
acji. Z tych względów niezwykle ważne 
jest opracowanie strategii bezpieczeństwa 
wózkowego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe
– podstawa transportu 
wewnątrzzakładowego
Wózki tego typu przewożą różne rodzaje 
towaru, w zależności od zainstalowa-
nego osprzętu. Są niezbędne w intralogi-
styce, ale jednocześnie praca w obszarze, 
po którym się poruszają, wymaga uwagi 
i skupienia, pojazdy są bowiem wypo-
sażone w widły, trzpienie, chwytaki czy 
platformy. Dlatego też wszyscy – opera-
torzy, pracownicy i same maszyny – dzia-
łają w specyficznym środowisku pracy, 

Dawid Dzikowski

Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym

Procedury pracy 
z wózkiem jezdniowym
Każda maszyna, by pracować w pełni efektywnie, wymaga umie-
jętnej obsługi przez pracownika. Nie uda się jednak zagwarantować 
sprawnego współdziałania ludzi i maszyn, jeśli firma nie zapewni 
pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. 

BEZPIECZEŃSTWO
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w którym dobra i bezpieczna organizacja 
pozwala zachować ciągłość zadań.

Obowiązki firmy wykorzystującej 
w swojej działalności wózki
Podstawowym obowiązkiem pracodawcy 
jest regularna kontrola BHP ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kontroli stanu 
technicznego maszyn i urządzeń tech-
nicznych. W tym zakresie obowiązujące 
jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy użytkowaniu wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (DzU z 2018 r., 
poz. 47). Zawiera ono informacje m.in. 
na temat minimalnych wymagań, jakie 
musi spełnić osoba ubiegająca się o kwa-
lifikacje do kierowania pojazdami jezdnio-
wymi podnośnikowymi, o czynnościach, 
jakie należy wykonać przed rozpoczęciem 
pracy z wózkiem widłowym czy prawi-
dłowym zabezpieczeniu miejsca pracy. To 

najważniejsze aspekty pozwalające stwo-
rzyć regulamin pracy z wózkiem widłowym. 

Wewnętrzne przepisy zakładowe powin-
ny uwzględniać ustalenia dotyczące m.in.:

 → maksymalnej dopuszczalnej prędkości 
jazdy, 

 → stref objętych zakazem wjazdu dla wóz-
ków,

 → typów oznaczeń występujących w maga-
zynie. 

Co można doradzić operatorowi 
wózka widłowego?
Oczywiste jest przestrzeganie regulaminu 
obowiązującego w firmie, o którym była 
mowa wcześniej. Przepisy wewnętrzne 
ułatwiają weryfikację przyczyn nieoczeki-
wanych wypadków. 

Czynnik ludzki jest jednym z aspek-
tów, które prawo, owszem, reguluje, jed-
nak praktyka pokazuje, że nadal warto 
mieć na uwadze bezpieczeństwo i dobro 
człowieka. Pracodawca powinien ocze-
kiwać od zespołu wykonywania takich 
czynności, jak:

 → sprawdzenie stanu wózka przed rozpoczę-
ciem pracy: obejrzenie elementów kon-
strukcyjnych, wideł, masztu, sprawdzenie 
działania układu hamulcowego, sygnaliza-
cyjnego, kierowniczego i hydraulicznego;

 → zgłoszenie usterek sprzętu i osprzętu zaraz 
po ich wykryciu;

 → zapięcie pasów podczas pracy z wózkiem 
widłowym;

 → sprawdzenie, czy osoba używająca danego 
wózka dysponuje stosownymi uprawnie-
niami;

 → przestrzeganie maksymalnych parame-
trów udźwigu nominalnego i zredukowa-
nego;

 → przestrzeganie maksymalnej dozwolonej 
wysokości podnoszenia;

 → przestrzeganie ustalonych prędkości, 
z jakimi można się poruszać w danych 
obszarach zakładu;

 → poruszanie się wózkiem w sposób kon-
trolowany, bez gwałtownych działań, ze 
względu na skrętne tylne koła, zacho-
dzący tył i mały rozstaw kół;

 → pozostawianie wideł w pozycji dolnej pod-
czas jazdy wózkiem;

 → poruszanie się tyłem, jeśli towar ograni-
cza widoczność;

 → przewożenie osób na widłach tylko w spe-
cjalnie skonstruowanej do tego celu plat-
formie;

 → obsługa wózka ze świadomością jego 
prędkości: w przeliczeniu jest to 
2,77 m/s, a często tylko ułamki sekund 
doprowadzają do fatalnych w skutkach 
wypadków;

 → dostosowanie prędkości do aktualnych 
warunków;

 → wykonywanie pracy ze świadomością, że 
wózek hamuje wolniej, niż przyspiesza, 
szczególnie jeśli jest załadowany;

 → obserwacja otoczenia, operatorów 
i maszyn mijanych podczas pracy;

www.utrzymanieruchu.pl

Źródło: STILL

Podstawowym obowiąz-
kiem pracodawcy jest 
regularna kontrola BHP ze 
szczególnym uwzględnie-
niem kontroli stanu tech-
nicznego maszyn i urzą-
dzeń technicznych.

http://www.utrzymanieruchu.pl


 → obsługa wózka ze świadomością, że to 
człowiek w starciu z maszyną zwykle nie 
ma szans, a nie na odwrót.

Znajomość regulaminu, zdrowy rozsądek 
i stała obserwacja warunków to w prak-
tyce funkcjonowania zakładów pracy 
90% bezpieczeństwa pracowników.

Konsekwencje niestosowania się 
do przepisów prawa i regulaminu
Jednym z obowiązków pracodawcy jest 
zapewnienie regularnych szkoleń BHP 
i edukowanie pracowników. Nie chodzi 
przy tym wyłącznie o szkolenie operatora 
wózka, ale też pozostałych pracowników 
– powinni oni wiedzieć, jak się zachować, 
będąc w pobliżu wózka i innych maszyn.

Niestety, regulacje prawne nie przewi-
dują 100 procent sytuacji, jakie mogą się 
wydarzyć, dlatego ryzyko należy ograni-
czać poprzez uświadamianie konsekwen-
cji zachowań i zdarzeń. W tym obszarze 
pracy mówimy przede wszystkim o kon-

sekwencjach zdrowotnych, mogących 
w znacznym stopniu ograniczyć zdat-
ność osoby do pracy, a nawet normalnego 
funkcjonowania w życiu codziennym. Są 
to także konsekwencje prawne, organiza-
cyjne, formalne, finansowe oraz czasowe. 
Nieuwaga, niewiedza czy nieświadomość 
lub awaria maszyny, w której uczestni-
czy jedna lub dwie osoby, potrafi czasowo 
sparaliżować działanie zakładu pracy, co 
ma konsekwencje dla większej liczby pra-
cowników.

Warto stworzyć dokument jasno okre-
ślający zasady pracy z wózkiem widło-
wym i aktualizować go wraz ze zmianami 
wewnętrznymi zachodzącymi w magazy-
nie.

Dawid Dzikowski Dawid Dzikowski – absolwent Wydziału 
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. Zatrudniony jest w firmie 
ELOKON Logistics na stanowisku doradcy 
techniczno-handlowego, jest odpowie-
dzialny za dobór rozwiązań wspomaga-
jących oraz zwiększających bezpieczeń-

stwo w intralogistyce. Ma doświadcze-
nie we wdrażaniu produktów ELOKON 
w wielu przedsiębiorstwach. Autor artyku-
łów w wydawnictwach branżowych.

Online

Odpowiednie planowanie i wdro-
żenie programu obsługi floty wóz-
ków jezdniowych ma krytyczne zna-
czenie dla optymalizacji czasu ciągłej 
pracy i produktywności tych zaso-
bów. W celu osiągnięcia maksymal-
nej wydajności programu i sprzętu 
należy uwzględnić kilka aspektów 
dotyczących konserwacji i gwarantu-
jących długi okres użytkowania floty. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Sprawny transport 
wewnętrzny przy użyciu wózków jez-
dniowych”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

BEZPIECZEŃSTWO
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Zmontowany fabrycznie zestaw serwoprasy YJKP obej-
muje oprogramowanie aplikacyjne, sterownik i sprzęt. 
Jest to gotowy do użycia system do elektrycznego wci-
skania-wtłaczania siłą do 17 kN.

Zestaw jest prostym, intuicyjnym rozwiązaniem 
m.in. dla przemysłu elektronicznego. Spełnia kluczowe 
założenia Przemysłu 4.0, zapewniając łatwą obsługę 
przy zastosowaniu standardów komunikacji OPC-UA. 
Dzięki oprogramowaniu sterującemu jest odpowie-
dzią na główne wyzwania związane z Przemysłem 4.0, 
takie jak precyzyjny dobór, adaptacja do innych roz-
wiązań i sterowanie w oparciu o dane w czasie rzeczy-
wistym.

Serwoprasa Festo jest fabrycznie zmontowa-
nym rozwiązaniem systemowym, które sprawdza się 
w wielu zastosowaniach, np. prasowaniu i wtłaczaniu 

płytek obwodów drukowanych w obudowy, wkłada-
niu precyzyjnych części w różne mechanizmy, uszczel-
nianiu obudów modułów czy prasowaniu i wtłaczaniu 
oraz testowaniu uszczelnienia. System ma modułowe
oprogramowanie sterujące i dopasowane standardo-
we komponenty Festo – elektryczny siłownik ze śrubą 
ESBF, silnik EMMS-AS, sterownik silnika CMMP-AS, 
sterownik CECC-X oraz czujnik siły. 

System modułowy umożliwia użytkownikom 
wybór siły z zakresu 0,8–17 kN, długości skoku – 100–
400 mm – oraz osiowe lub równoległe mocowanie 
silnika. Użytkownik może również wybrać enkoder 
jedno- lub wieloobrotowy. Wybiera się tylko te funk-
cje, które są potrzebne, unikając tym samym kosztow-
nego zawyżania parametrów.

www.festo.pl 

 Festo

Serwoprasa YJKP

 ADIRCAMS 

Nasadko-przystawki termowizyjne Xtherm T3S i Pro

Najnowsze produkty chińskiej firmy InfiRay 
– miniaturowe nasadko-przystawki termo-
wizyjne Xtherm T3S i Pro do smartfonów, 
tabletów z systemem Android 6.0 >, z USB C
– łamią stereotyp produktów niskiej jakości,
plastikowych zabawek jednorazowego użyt-
ku. W pełni profesjonalna elektronika zabu-
dowana została w lekkiej, ale solidnej alu-
miniowej obudowie, charakteryzującej się 
nowoczesnym wzornictwem.

Dzięki matrycy detektorów 384×288 pik-
seli, czułości <60 mK/25°C, częstotliwości 
25 Hz, obiektywowi 13 mm f = 1,0, z ręczną 

regulacją ostrości, użytkownik otrzymuje 
bardzo dobrej jakości obrazy, o dużej rozróż-
nialności szczegółów, porównywalne z uzy-
skiwanymi z tzw. kamer profesjonalnych. 
W czasie pracy bardzo pomocne są też duże 
ekrany smartfonów i tabletów. 

Mała waga <40 g i gabaryty pozwalają 
schować nasadki w niewielkiej kieszeni. 
Mały pobór mocy <0,65 W z akumulatorów 
urządzeń, do których są podłączone, zapew-
nia ok. 2 godz. pracy.

Bezpłatna aplikacja, wymienione zalety 
oraz wiele innych funkcji sprawiają, że 

nasadki Xtherm są idealnym narzędziem 
do diagnostyki ad hoc instalacji i urządzeń 
w elektroenergetyce, utrzymaniu ruchu 
i wielu innych dziedzinach. Niska cena czyni 
te urządzenia dostępnymi również dla użyt-
kowników indywidualnych i małych przed-
siębiorców.

www.ircams.eu

 Rittal 

System szaf pełnogabarytowych Rittal VX25

W projekcie znacznie zredukowano złożo-
ność technologii szaf sterowniczych dzięki 
zastosowanej kompleksowo, ciągłej siatce 
wymiarowej 25 mm i całkowitej syme-

trii. Równocześnie znacznie zwiększono 
liczbę części elementów ślizgowych. Rezul-
tat: mniej części, a dzięki temu mniejsza 
powierzchnia magazynowa.

Ponieważ nowy profil ramy w siatce 
wymiarowej 25 mm jest teraz stosowany 
także w poziomych częściach ramy, możliwa 
staje się elastyczna zabudowa szafy także 
poza jej granicami.

Komponenty zabudowy do piono-
wych części ramy pasują do części dacho-
wej i podłogowej szafy sterowniczej. Także 
w szafach szeregowych siatka wymia-
rowa 25 mm znajduje swoją kontynuację 
w sąsiedniej szafie. W ten sposób można 
np. montować szyny na odcinku kilku szaf. 

Te i inne możliwości montażu można zreali-
zować przy mniejszym o 40% zapotrzebo-
waniu na chassis i szyny montażowe.

Jednocześnie dzięki nowemu profilowi 
ramy i dodatkowej głębokości montażowej 
20 mm powstaje w szafie więcej miejsca do 
wykorzystania do montażu komponentów.

Znaczna redukcja złożoności doty-
czy także montażu lub demontażu drzwi. 
Teraz może to zrobić jedna osoba bez uży-
cia narzędzi. Wystarczy po prostu zawiesić 
drzwi na zawiasach, które są skonstruowane 
w taki sposób, że po zamknięciu drzwi auto-
matycznie się zabezpieczają, co uniemożli-
wia ich przypadkowe wyjęcie. 

www.rittal.pl

Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.festo.pl
http://www.ircams.eu
http://www.rittal.pl
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FELIETON

Pomińmy jednak teorię i szum medialny 
wokół Przemysłowego Internetu Rzeczy 
i spójrzmy na korzyści, jakie ze sobą nie-
sie wdrożenie tej technologii. A są one 
ogromne: dane i ich efektywna analiza są 
narzędziem do realnego wsparcia kierow-
ników produkcji – odpowiednie informa-
cje trafiają we właściwym czasie do odpo-
wiedniego technika czy kierownika, co 
umożliwia rozwiązanie każdego problemu. 

IIoT zmienia sposób postrzegania 
produkcji
Technologia IIoT pozwala na lepsze zarzą-
dzanie utrzymaniem ruchu dzięki bie-
żącemu reagowaniu na potrzeby serwi-
sowe. Dzięki jej wykorzystaniu można 
zapomnieć o sztywno planowanych wyłą-
czeniach i serwisach, a reagować na 
zmieniający się na bieżąco stan maszyn 
i urządzeń. Ponadto IIoT to rewelacyjne 
narzędzie do zarządzania kosztami energii 
oraz koordynowania łańcuchów dostaw.

Rozwiązania IIoT zastosowane 
w zakładzie pozwalają zrozumieć, jak 
działa linia produkcyjna. Umożliwiają 
spojrzenie na produkcję w kontekście jed-
nolitego organizmu, nie zaś jako zhierar-
chizowanej organizacji. 

Chcieć więcej
Jest to genialna teoria. Umiejętnie wdro-
żona całkowicie zrewolucjonizuje sposób 
pracy w przyszłości. 

Na razie jednak producenci trwają 
przy dobrze znanych metodologiach 
i sposobach prowadzenia produkcji. 
Dysponują kompleksowymi procesami 
produkcyjnymi, które ogólnie rzecz bio-

rąc, generują względnie dobry jakościowo 
produkt w relatywnie krótkim czasie 
i w efektywny sposób.

No właśnie: „generalnie”, „względ-
nie” i „relatywnie”. Czy zatem nie byli-
byśmy bardziej zadowoleni, gdyby pro-
ces produkcyjny był po prostu szybki, 
tani i generował doskonałe produkty? Nie 
„względnie” dobre?

Dokąd podążamy?
Żyjemy w czasach, w których istnieje 
duże ryzyko zmian, stąd wdrażanie 
nowych idei jest obarczone dodatkowym 
ryzykiem. Ryzyko związane z pełnozakre-
sowym wprowadzeniem technologii IIoT 
jest więc podejmowane niechętnie. Bo 
skoro mamy względnie wygodną teraźniej-

szość, dlaczego mielibyśmy decydować się 
na jeszcze większe ryzyko w przyszłości?

Zatem z jednej strony mamy ryzyko, 
z drugiej zaś inercję. W którym kierunku 
należy podążać? 

Jak usprawnić proces
W nowoczesnym, konkurencyjnym zakła-
dzie przemysłowym należy postawić na te 
obszary, które dają pole do eksperymento-
wania. Przykładowo, może zauważyliśmy 
wzrost kosztów na konkretnej linii lub 
odnotowujemy ciągłe przestoje. Możliwe, 
że istnieje dział, w którym można zopty-
malizować produktywność. Albo wiemy, 
że są wąskie gardła, które zostały potrak-
towane jako element danego procesu.

Nie ma procesu, którego nie dałoby się 
usprawnić. Dlatego analiza danych pro-
cesowych to doskonały sposób na wska-
zywanie punktów, w których można szu-
kać usprawnień, umożliwiając jednocze-
śnie oszacowanie kosztów potrzebnych 
do sfinansowania modernizacji danego 
etapu czy elementu. Może się zdarzyć, 
że za zaoszczędzone w ten sposób środki 
w całości będzie można pokryć koszty 
procesu modernizacji.

Czas na zmiany
Rewolucja trwa, należy zatem wziąć w niej
czynny udział. Nie można przecież doko-
nać rewolucji, stojąc z boku. Czas na spot-
kanie z szefami działu IT oraz innych dzia-
łów związanych z produkcją. Powiedzmy 
sobie jasno: „To już czas” i zadajmy pro-
ste pytanie: „Od czego zaczynamy?”.

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Czas na IIoT
Koncepcja Przemysłu 4.0 nazwana została rewolucją, a temat jej wdrożenia stał się 

jednym z ulubionych, poruszanych przez ekspertów branżowych po obu stronach oceanu. 
Gdybyśmy chcieli kręcić film poglądowy na temat IIoT, z pewnością byłby wyświetlany 
w kinach 3D z dźwiękiem Dolby Surround, a o efekty specjalne zadbałby Michael Bay. 

Idea IIoT jest po prostu imponująca.

Nie ma procesu, którego 
nie dałoby się usprawnić. 
Dlatego analiza danych 
procesowych to dosko-
nały sposób na wskazy-
wanie punktów, w któ-
rych można szukać 
usprawnień, umożliwiając 
jednocześnie oszacowa-
nie kosztów potrzebnych 
do sfinansowania moder-
nizacji danego etapu czy 
elementu.
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W artykule zostaną omówione 
następujące metody: sztucznej 
fazy,  elektromaszynowej prze-

twornicy napięcia, napędów o zmiennej 
częstotliwości.

Metoda sztucznej fazy
W sieci trójfazowej występują trzy syme-
tryczne napięcia sinusoidalne, przesunięte 
względem siebie w fazie o 120° elektrycz-
nych (rys. 1). Jedną z metod przekształ-
cania zasilania jednofazowego na trójfa-
zowe, która sprawdziła się w ciągu dzie-

sięcioleci, było podłączenie dwóch faz 
silnika do sieci jednofazowej 220 V oraz 
stworzenie sztucznej 3. fazy („phantom 
leg” – „nogi fantomowej”) przez wyko-
rzystanie kondensatorów do wymuszenia 
przesunięcia fazowego pomiędzy uzwo-
jeniem głównym a pomocniczym silnika. 
W tym przypadku przesunięcie wynosi 
90° elektrycznych.

W metodzie tej kondensatory muszą 
być odpowiednio dobrane do obciąże-
nia. W przeciwnym razie nastąpi asyme-
tria prądów obciążenia. Nieprawidłowo 
dobrany kondensator spowoduje dużą 
rozbieżność pomiędzy fazami zamiast pra-
widłowego przesunięcia równego 120°, 
tak jak pokazano na rys. 1 u dołu. Im 
większa rozbieżność, tym mniejszy będzie 
moment obrotowy silnika. 

Metoda wirującej przetwornicy 
fazowej 
Inną opłacalną metodą jest wykorzy-
stanie wirującej przetwornicy fazowej 
(rys. 2). Może to być dobrą opcją np. dla 
warsztatu stolarskiego, gdzie przetwor-
nica umożliwi zasilanie kilku silników 
trójfazowych z sieci jednofazowej. Jedną 
z wad takiego rozwiązania jest to, że pro-
ces może okazać się kosztowny, ponieważ 
przetwornica fazowa pracuje cały czas, 
niezależnie od tego, czy silniki są włą-
czone, czy nie. Gdy maszyny w warszta-
cie pracują, może występować symetria 
prądów obciążenia, jednak przy małym 
albo bardzo dużym obciążeniu przetwor-
nicy wystąpi drastyczna asymetria prą-
dów i napięć po stronie trójfazowej.

Normy amerykańskiego stowarzy-
szenia producentów sprzętu elektrycz-
nego NEMA „MG1: Silniki i Generatory” 
(„Motors and Generators”) wymagają, aby 
silniki elektryczne pracowały przy asy-
metrii napięcia zasilającego nie większej 
niż 1%. Przy zastosowaniu reguły 10x 

Chuck Yung

Zasilanie silników trójfazowych 
z sieci jednofazowej
Istnieje kilka metod zasilania silników trójfazowych z sieci 
jednofazowej, które ułatwiają ten proces i przynoszą oszczędności 
kosztów.

↘ Rys. 1. Porówna-
nie przebiegów 
napięć w sieci zasi-
lającej dwufazowej 
(u góry) i trójfazo-
wej (u dołu).
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(procentowa asymetria prądów obciąże-
nia może być aż 10 razy większa od pro-
centowej asymetrii napięcia zasilającego) 
dla silnika zasilanego napięciem o asyme-
trii równej 1% asymetria prądów obciąże-
nia może wynosić 10%. Jest to korzystne, 
ponieważ większość silników trójfazo-
wych działających w opisanym syste-
mie pracuje przy asymetrii prądowej od 
15% do 50%. Nawet przy zastosowaniu 
wytycznych z wykresu obniżenia parame-
trów roboczych (rys. 3) żaden silnik nie 
powinien pracować przy tak dużej asyme-
trii prądów obciążenia.

Metoda napędów o zmiennej 
częstotliwości
Napęd o zmiennej częstotliwości (Variable 
Frequency Driver – VFD) zamienia każdą 
parę faz na napięcie stałe, a następnie 

przekształca je na wyjściowe trójfazowe 
napięcie zmienne. Oznacza to, że napęd 
VFD może być wykorzystany do zasilania 
silnika trójfazowego z sieci jednofazowej.

Wsparcie ze strony producentów 
jest różne, tak więc zaleca się, aby dla 
ostrożności obniżać parametry znamio-
nowe napędu, mnożąc je przez odwrot-
ność pierwiastka z trzech (1/3, czyli 
obniżać o ok. 58%). Należy także zauwa-
żyć, że moc znamionowa napędów VFD 
[HP/kW] podawana jest dla wygody 
przy ich doborze, ponieważ ich podsta-
wowym parametrem znamionowym jest 
prąd. Na przykład silnik o mocy 10 HP 
(7,5 kW) powinien być zasilany z napędu 
VFD o mocy znamionowej 15 HP 
(11 kW). Zalecane jest, aby użytkownik 
skonsultował się z producentem napędu 
przy wyborze właściwego urządzenia dla 
swojego silnika.

Napędy VFD dobrze nadają się do 
kompresorów, warsztatów mechanicz-
nych, maszyn do obróbki drewna oraz… 
fontann dekoracyjnych. Zamiast kupo-
wania drogiego silnika jednofazowego, 
wymiany aparatów sterujących i koniecz-
ności radzenia sobie z problemami zwią-
zanymi z regulacją prędkości obrotowej 
oraz momentem rozruchowym, lepszym 
rozwiązaniem jest wykorzystanie napę-
du VFD do zasilania istniejącego silnika 
trójfazowego z sieci jednofazowej. Dla 
wielu silników o mocy do 5 HP (4 kW) 
znacznie tańszym rozwiązaniem jest 
nabycie odpowiedniego napędu VFD niż 
przewijanie posiadanego silnika trójfazo-
wego oraz kupowanie nowej aparatury 
sterującej.

Dodatkowe korzyści z takiego rozwią-
zania są takie, że silnik trójfazowy jest 
zwykle tańszy od jednofazowego, jego 
aparatura sterująca nie wymaga wymiany 
lub modyfikacji, zaś napęd VFD ma 
dodatkowy atut w postaci regulacji pręd-
kości obrotowej. 

Chuck Yung Chuck Yung jest starszym specjalistą
wsparcia technicznego w Electrical 
Apparatus Service Association (EASA).

↗ Rys. 2. Układ z wirującą przetwornicą fazową
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Zasadniczym czynnikiem mogącym 
wpływać na zużycie energii przez sil-
nik jest jego przydatność i dopaso-
wanie do danej aplikacji. Silniki dzia-
łają najbardziej efektywnie przy 
swoich parametrach znamionowych. 
Dobór nieodpowiedniego silnika do 
danego zastosowania lub jego praca 
przy parametrach odbiegających 
daleko od parametrów znamiono-
wych zmniejszy jego wydajność i jed-
nocześnie spowoduje dodatkowe 
straty w sieci. Systemy monitorujące 
mogą zidentyfikować wiele obja-
wów wpływających na zmniejszenie 
wydajności silników, włączając w to 
odchylenia od parametrów znamio-
nowych. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Moni-
torowanie silników indukcyjnych”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl
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