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Temat numeru

Preskryptywne UR
Jak wykonać krok w kierunku bardziej 
dojrzałej strategii konserwacji?

Raport
Zasilacze UPS

  Rekrutacja, czyli jak szukać 
dobrych pracowników

  Termowizja w utrzymaniu ruchu

http://www.utrzymanieruchu.pl


GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

LUTIONS

SERVICES

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
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Dane i ich odpowiednia analiza stają się coraz ważniejszym elementem funkcjono-
wania firm w dzisiejszej rzeczywistości produkcyjnej. Są one nośnikiem informacji 
o stanie kluczowych zasobów, dzięki czemu umożliwiają przewidywanie koniecznych 
do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zanim maszyny i urządzenia ulegną 
awarii. Pozwalają więc na podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie. 

Analitycy zwracają uwagę na rosnące w branży produkcyjnej zapotrzebowanie na 
narzędzia predykcyjne i preskryptywne. Według ekspertów z firmy Gartner aż 40% 
firm dokona w najbliższym czasie inwestycji w analitykę predykcyjną i preskryp-
tywną. Jak bowiem czytamy we wstępie do raportu „100 Data and Analytics Pre-
dictions Through 2020”, menedżerowie firm zaczynają rozumieć, jak ważne jest 
usprawnienie procesu podejmowania decyzji, i to we wszystkich aspektach działal-
ności. 

Dane i ich analiza stają się więc podstawą sukcesu przedsiębiorstwa cyfrowego. 
Warunkiem jest jednak wiedza, w jaki sposób wykorzystywać pozyskane informacje, 
a także gotowość do przekształcenia kultury organizacji na proaktywną, a więc do 
zmiany dotychczasowych nawyków.

O tym, w jaki sposób wykonać krok w kierunku bardziej dojrzałej strategii kon-
serwacji, piszemy w artykułach publikowanych w ramach Tematu numeru. Opisu-
jemy w nich wpływ technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy na strategie utrzy-
mania ruchu, a także sposoby wdrożenia działań proaktywnych. Radzimy również, 
jakie kroki podjąć, by przygotować się do implementacji nowych technologii oraz 
związanych z nimi nowoczesnych strategii konserwacji, by już dziś uzyskać korzyści 
w postaci obniżenia kosztów UR i zwiększenia dostępności zasobów.

Zachęcam do lektury tego materiału, a także całego najnowszego wydania 
naszego magazynu. Znajdą w nim Państwo również obszerną sekcję „Smary i Oleje”, 
w której piszemy m.in. o jednym z podstawowych, ale często zaniedbywanych 
zabiegów konserwacyjnych, jakim jest smarowanie. Zwracamy uwagę na potrzebę 
umieszczania go na liście priorytetów oraz uwzględniania w planach budżetów. Pod-
sumowując, porzucenia starych przyzwyczajeń i przygotowania się do działania 
w nowy sposób.
Życzę przyjemnej lektury. 

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

Porzucić stare 
przyzwyczajenia
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6 badania rynku

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

8 aktualności

 8 Nowoczesne turbiny wytworzą 
czystą energię

 8 Nowa fabryka we Wróblowicach
10 Ostatnia prosta wyścigu pojazdów 

autonomicznych
10 Kirchhoff  Polska mistrzem P+F Cup
12 Wzrost poziomu gotowości 

na transformację cyfrową
12 Po raz pierwszy w Polsce – ExpoSEALING
13 Tork świętuje 50. urodziny
14 Targi BI-MU: cyfrowa epoka obrabiarek
14 Sztuczna inteligencja w polskim przemyśle

– współpraca DSR z Alphamoon
15 Zakup fi rmy Aven  cs
16 Edge Compu  ng w nowoczesnym przemyśle

23 smary i oleje

24 Efektywne analizy olejowe
Opłacalna, kompleksowa i sprawdzona 
analiza olejowa to bardzo skuteczne na-
rzędzie do monitorowania stanu technicz-
nego urządzenia. 

32 Środki smarne – co na rynku
Wybór odpowiedniego środka smarnego 
do zastosowań przemysłowych nie jest ła-
twą decyzją, szczególnie że oferta rynko-
wa w tym zakresie jest bardzo bogata.

40 Kilka uwag na temat procesu smarowania
Wiele awarii urządzeń i maszyn jest bez-
pośrednio lub pośrednio wynikiem nie-
prawidłowo prowadzonego procesu sma-
rowania. 

44 Prawidłowe techniki smarowania 
łożysk pomp
Znaczna część uszkodzeń łożysk wyni-
ka z nieprawidłowych praktyk związanych 
z częstotliwością dosmarowywania.

48 Środki smarne dla przemysłu spożywczego
Oleje i środki smarne stosowane w prze-
myśle spożywczym powinny nie tylko cha-
rakteryzować się najlepszymi właściwo-
ściami eksploatacyjnymi, ale także speł-
niać wymagania norm określających bez-
pieczeństwo żywności. 

54 temat numeru

54 Preskryptywne utrzymanie ruchu
Dzięki IIoT utrzymanie ruchu może wejść 
w kolejną fazę rozwoju – konserwacji pre-
skryptywnej.

55 Droga do konserwacji preskryptywnej
W konserwacji preskryptywnej anali-
za danych z czujników może zasygnalizo-
wać możliwość wystąpienia problemu ze 
sprzętem. 

59 Wykorzystanie potencjału technologii 
IIoT w utrzymaniu ruchu
Jakie korzyści mogą przynieść rozwiązania 
Przemysłowego Internetu Rzeczy dla pra-
cowników działów utrzymania ruchu?

60 Trzy fi lary programu niezawodności
Rozpoczęcie wdrożenia programu nie-
zawodności w zakładzie przemysłowym 
może być bardzo trudne.

62 Konserwacja zapobiegawcza 
vs. prognozowana
Podstawowym celem funkcjonowania 
działu UR jest maksymalizacja dyspozycyj-
ności i wydajności zasobów, przy jak naj-
niższych kosztach.

68 fabryka 4.0

CYBERBEZPIECZEŃSTWO JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ
Przemysł to obecnie druga najczęściej ata-
kowana przez cyberprzestępców bran-
ża na świecie. Liczba ataków na fi rmy pro-
dukcyjne może się jeszcze zwiększyć.
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ZASILACZE UPS
Inwestycja w systemy zasilania gwaranto-
wanego, w tym w zasilacze UPS, powin-
na być uwzględniona w planie kosztowym 
każdego przedsiębiorstwa.

82 utrzymanie ruchu

82 Serwis taśm przenośnikowych
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowa-
nia transportu bliskiego w zakładzie pro-
dukcyjnym jest ważnym elementem za-
chowania ciągłości produkcji.

88 Dobór obudów przemysłowych
Ze względu na rolę, jaką odgrywają obu-
dowy przemysłowe, ważne jest określenie 
wymagań, jakie powinny spełniać w okre-
ślonych środowiskach.

92 pomiary i diagnostyka

TERMOWIZJA W UTRZYMANIU RUCHU
Termowizja umożliwia m.in. bezkontak-
tową, nieinwazyjną ocenę i diagnostykę 
stanu technicznego urządzeń. Ta techni-
ka stanowi cenne narzędzie diagnostycz-
ne w utrzymaniu ruchu, gdzie liczy się czas 
i wczesne wykrywanie usterek.

99 mechanika

ZALETY I WADY WSPÓŁCZESNYCH 
METOD ROZRUCHU SILNIKÓW 
ELEKTRYCZNYCH
Rozruch i zatrzymywanie silników stanowi 
dla wielu fi rm nie lada wyzwanie. 

102 zarządzanie

REKRUTACJA, CZYLI JAK SZUKAĆ 
DOBRYCH PRACOWNIKÓW
Skuteczne pozyskiwanie na rynku osób 
o wysokim zaangażowaniu i kluczowych 
umiejętnościach stało się poważnym pro-
blemem wielu fi rm.

105 produkty

105 Boroskopy diagnostyczne Fluke
105 Komutatory ZELTECH-ME
105 Głowice myjące XactClean® HP+, seria 5S5
105 System HAIMER Safe-Lock™
107 InSites 4.0
107 Wózki widłowe EDiA EM
107 Nasadko-przystawki termowizyjne TEQ1
107 Laser DDL

108 felieton
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Współcześni klienci wymagają, aby dobra były wytwarzane 
i dostarczane tak szybko, jak to możliwe, w sposób, który od-
powiada ich stylowi życia. To swego rodzaju skutek uboczny 
naszych czasów – owładniętych mobilnością, sterowanych apli-
kacjami, gdzie wszystko jest „na żądanie”. Dla wielu organizacji
i ich magazynów oraz ekspertów branży logistycznej potrzeby
i wymagania takich klientów wpływają na potrzebę zmiany modelu biznesowego.

Czy robotyzacja zmniejszy liczbę wypadków 
przy pracy?
34 proc. firm w Europie Zachodniej wykorzystuje w swojej działalności robo-
ty. Polska pod tym względem znajduje się w ogonie wśród państw Unii Europej-
skiej, jednak i naszą gospodarkę czekają zmiany. Według da-
nych Międzynarodowej Federacji Robotyki jesteśmy w czołów-
ce krajów, w których najszybciej rośnie liczba robotów wyko-
rzystywanych do pracy. Jak automatyzacja procesów i rozwój 
nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
wpływają na bezpieczeństwo ludzi?

Efektywna produkcja napędza konkurencyjność
Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji to głów-
ne założenia transformacji cyfrowej, na którą otwiera się prze-
mysł. Potencjał nowych technologii dostrzegają też firmy dzia-
łające w Polsce, które według danych PwC do 2020 roku pla-
nują zwiększyć wydatki na ten cel do prawie 8% rocznych przy-
chodów.

5 inteligentnych rozwiązań do implementacji 
w magazynie

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

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

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu
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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 automatyza-
cją procesów prze-
mysłowych, ener-
gią, bezpieczeń-
stwem. Nasi pre-
numeratorzy otrzy-
mują 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:
• Drukarki przemysłowe
• Czujniki bezprzewodowe
• Pompy odśrodkowe
• Systemy do zarządzania produkcją 

Magazyn wydawany jest na licencji
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Zalety i wady współczesnych metod rozruchu silników elektrycznych | Serwis taśm przenośnikowych

www.utrzymanieruchu.pl
Po

na
dto

 w
 nu

merz
e:

Smary
 i Oleje

2018/20
19

R
U

C
H

U
Z

Y
M

A
N

IE
 R

•
E

LE
K

T
R

Y
K

A
•

A
U

T
O

M
A
T

Y
K

A
•

P
N

E
U

M
A
T

Y
K

A

Temat numeru

Preskryptywne UR
Jak wykona  krok w kierunku bardziej 
dojrza ej strategii konserwacji?

Raport
Zasilacze UPS

  Rekrutacja, czyli jak szuka  
dobrych pracowników

  Termowizja w utrzymaniu ruchu

Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

20
18

Z a jako  energii to ogromne koszty, 
zarówno po stronie odbiorcy, 
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

http://www.utrzymanieruchu.pl/5-inteligentnych-rozwiazan-do-implementacji-w-magazynie
http://www.utrzymanieruchu.pl/5-inteligentnych-rozwiazan-do-implementacji-w-magazynie
http://www.utrzymanieruchu.pl/czy-robotyzacja-zmniejszy-liczbe-wypadkow-przy-pracy
http://www.utrzymanieruchu.pl/czy-robotyzacja-zmniejszy-liczbe-wypadkow-przy-pracy
http://www.utrzymanieruchu.pl/efektywna-produkcja-napedza-konkurencyjnosc
http://www.utrzymanieruchu.pl/efektywna-produkcja-napedza-konkurencyjnosc
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.facebook.com/pages/Utrzymanie-Ruchu/329501523911301
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl/zamow-prenumerate
http://www.utrzymanieruchu.pl
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P rzedstawiamy pięć najważniejszych 
wniosków z badania dotyczącego 
bezpieczeństwa pracy, przeprowa-

dzonego wśród czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Na podstawie badania można 
wysnuć optymistyczny wnio-

sek, że poziom bezpieczeństwa w pol-
skich zakładach postrzegany jest bardzo 
dobrze – 52% respondentów oceniło go 
jako wysoki, a 24% jako bardzo wysoki. 
Średni poziom zaznaczyło 19% badanych, 
a niecałe 5% wskazało na bardzo niski. 

Koreluje to z wynikami drugiego pyta-
nia, jakie zadaliśmy czytelnikom: W jakim 
stopniu na co dzień w Państwa fir-
mie egzekwuje się przestrzeganie proce-
dur BHP? – 52% ankietowanych opo-
wiedziało się za stopniem wysokim, 
19% za bardzo wysokim i 19% za śred-
nim. Niecałe 5% zwróciło uwagę, że sto-
pień ten jest niski, i również 5% – bardzo 
niski. Dodatkowo aż 85% sondowanych 
osób zapewniło, że ich firma monitoruje 
wskaźniki częstości i ciężkości wypad-
ków i podejmuje działania obniżające te 
wskaźniki, zaś tylko 14% odpowiedziało, 

że w ich zakładzie pracy nie prowadzi się 
takich działań.

2 W większości firm ankietowanych 
osób funkcjonuje system ciągłej iden-

tyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawo-
dowego (81% odpowiedzi „tak”, 19% 
„nie”). Ważną rolę odgrywają tu przeło-
żeni (najwyższe kierownictwo, kierownicy 
liniowi itp.), którzy według ankietowa-
nych są zaangażowani w zapewnienie bez-
piecznych i zdrowych systemów i metod 
pracy oraz w promowanie bezpiecznych 
nawyków i zachowań (81% odpowiedzi 
twierdzących, 19% przeczących).

3 Ankietowani wskazywali, że w ich 
zakładach pracy podejmowane są 

liczne działania mające na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa pracy. Najwięcej bada-
nych wymieniło poprawę bezpieczeństwa 
procesowego (76%), następnie organizo-
wanie dodatkowych tematycznych szko-
leń BHP (52%), zwiększenie automaty-
zacji procesów technologicznych (43%), 
wprowadzenie regularnych audytów BHP 
lub zwiększenie ich częstotliwości (47%), 
angażowanie pracowników w wewnętrzne 
audyty BHP (43%), wprowadzenie pro-
gramu tworzenia zachęt do ciągłego ulep-

szania poziomu BHP lub rozszerzenie 
takiego programu (33%), wprowadze-
nie zewnętrznych ekspertów/konsultan-
tów BHP (24%), zwiększenie częstotliwo-
ści spotkań BHP (19%) oraz udostępnie-
nie pracownikom e-learningu na temat 
BHP (10%). 

4 Negatywnie należy ocenić reakcję 
kierownictwa na przestrzeganie przez 

pracowników procedur bezpieczeństwa. 
Na pytanie: Czy bezpieczne zachowa-
nia pracowników są w jakiś sposób doce-
niane/nagradzane?– aż 57% badanych 
odpowiedziało, że nie. Wśród tych, któ-
rzy odpowiedzieli twierdząco, 47% uści-
śliło, że w ich firmie o takich zachowa-
niach wspomina się np. podczas zebrań 
oraz chwali pracownika, 14% wskazało 
na przyznawanie miesięcznych nagród 
indywidualnych lub grupowych, a niecałe 
5% na program zachęt moralnych (odkła-
danie przez firmę pewnych kwot na cele 
charytatywne).

5 Badani wymienili też proaktywne 
działania BHP, jakie są podejmo-

wane w ich firmach: ciągła identyfikacja 
zagrożeń (71%), regularna ocena ryzyka 
(66%), dbanie o zrozumienie i stosowanie 
się do polityki BHP wśród załogi (47%), 
uwzględnianie propozycji pracowników 
dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
w pracy (47%), dbanie o skuteczność 
szkoleń w dziedzinie BHP (33%), zatrud-
nianie ekspertów zewnętrznych z dzie-
dziny BHP (24%), organizowanie dla pra-
cowników konkursów o tematyce BHP 
(14%). 14% badanych wskazało, że ich 
firma nie prowadzi tego typu działań.

Bezpieczeństwo pracy

   90,5%  ankietowanych odpo-
                                      wiedziało, że niebez-
pieczne zachowania w ich zakładzie pracy są 
korygowane. 

   57%  osób twierdzi, że w ich firmie 
                           nie mierzy się skuteczności 
szkoleń BHP.

   85%  badanych ma poczucie, że ma
                           realny wpływ na BHP w swo-
jej firmie.Anna Strożek 

Online

Więcej raportów z naszych badań 
znajdą Państwo na stronie:
www.utrzymanieruchu.pl/category/
badania-rynku

badania rynku

Działania związane z poprawą bezpieczeństwa pracy

 0 20 40 60 80 100

Wprowadzenie regularnych audytów 
BHP lub zwiększenie ich częstotliwości

Organizowanie dodatkowych 
tematycznych szkoleń BHP

Poprawa bezpieczeństwa procesowego

Zwiększenie automatyzacji procesów 
technologicznych

Angażowanie pracowników
 w wewnętrzne audyty BHP

Wprowadzenie programu tworzenia zachęt
do ciągłego ulepszania poziomu BHP 

lub rozszerzenie takiego programu
Wprowadzenie zewnętrznych ekspertów/

konsultantów BHP

Zwiększenie częstotliwości spotkań BHP

Udostępnienie pracownikom e-learningu
na temat BHP
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  www.schaeffler.pl/X-life 

Wytrzymuje dłużej.
Uzyskaj większą wartość ze swoich maszyn i urządzeń.

Wyższa nośność dynamiczna: główna zaleta łożysk tocznych i produkty 
liniowe Schaeffler opatrzone znakiem jakości X-life. Dla zastosowań,  
które zapewniają wyższą wydajność i maszyn, które działają bardziej  
efektywnie, zapraszamy do wyboru z naszej szerokiej linii produktów X-life.

X razy dłuższa żywotność

X razy większa nośność

X razy efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni

http://www.schaeffler.pl/X-life
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Dwie turbiny (każda o masie 81 ton), 
działające podobnie jak wiatraki, zostaną 
połączone ze zmodernizowaną instala-
cją gazu wielkopiecowego. Do każdego 
z dwóch wielkich pieców pracujących 
w dąbrowskiej hucie będzie przeznaczona 
jedna turbina z generatorem. Obie zostały 
już zamontowane. 

Zanim turbiny pojawiły się w dąbrow-
skiej hucie, musiały odbyć długą morską 
podróż. Wyruszyły z Japonii, gdzie zostały 

wyprodukowane, a następnie podróżo-
wały przez Chiny, Singapur, Arabię Sau-
dyjską, Grecję i Niemcy, skąd przypły-
nęły do Gdańska. Stamtąd drogą lądową 
dotarły do Dąbrowy Górniczej. By ten 
niecodzienny transport mógł wjechać na 
teren huty, trzeba było zdemontować frag-
ment bramy nr 4. 

Do tej pory elektrociepłownia TAMEH 
POLSKA produkowała energię m.in. 
z gazu wielkopiecowego, którego ciśnienie 
musiało być wcześniej obniżone. – Teraz 
w miejscu, w którym zmniejszaliśmy 
ciśnienie gazu, zamontujemy turbiny TRT. 
Napędzane siłą rozprężanego gazu wiel-
kopiecowego będą produkować energię – 

TAMEH POLSKA

Nowoczesne turbiny wytworzą czystą energię
W elektrociepłowni TAMEH POLSKA 
w Dąbrowie Górniczej zostanie 
uruchomiona pierwsza w Polsce 
instalacja turbin wytwarzających 
energię elektryczną w procesie 
rozprężania gazu wielkopiecowego 
(Top-Pressure Recovery Turbine – TRT). 
Turbiny będą produkować energię 
elektryczną w sposób całkowicie 
ekologiczny, nie emitując do atmosfery 
gazów i pyłów. 

Na 16-hektarowej działce powstał budy-
nek biurowy oraz dwie nowoczesne hale 
o powierzchni 6 tys. m² każda. W jed-
nej z hal ulokowane są linie technolo-
giczne, głównie do produkcji automatycz-
nej, w drugiej – zautomatyzowany maga-
zyn zintegrowany z rozwiązaniami logi-
stycznymi bazującymi na systemie SAP. 
Łączna powierzchnia produkcyjna w Pol-
sce po zakończeniu inwestycji przekro-
czyła 21 tys. m². 

– W listopadzie ubiegłego roku zakoń-
czyliśmy pierwszy etap budowy kolej-
nego zakładu produkcyjnego – powiedział 
Michał Kownacki, dyrektor generalny 
WAGO ELWAG. – Ale na tym nie koniec. 
Mamy już plany inwestycyjne na następne 
lata, co pozwoli nam stać się znaczącym 
zapleczem produkcyjnym dla całej Grupy 
WAGO.

WAGO ELWAG 

Nowa fabryka we Wróblowicach
Ruszyła produkcja w nowo wybudowanej fabryce WAGO we Wróblowicach, 
w gminie Miękinia. To już drugi, oprócz inwestycji we Wrocławiu, zakład 
produkcyjny spółki w regionie. Firma WAGO jest jednym ze światowych 
producentów elementów do łączenia przewodów elektrycznych i dostawcą 
rozwiązań dla automatyki budynkowej i przemysłowej.

AKTUALNOŚCI
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powiedział Artur Łój, kierownik projektu w biurze Zarządza-
nia Programem Inwestycyjnym w TAMEH POLSKA. Dzięki 
zastosowaniu tych turbin do produkcji energii nie trzeba 
będzie wykorzystywać węgla. – Technologia TRT jest całkowi-
cie bezemisyjna, zatem nie będzie obciążała środowiska. 

Każda z turbin ma moc 12,5 MW, czyli łącznie mają moc 
25 MW. By wyprodukować taką samą ilość energii przy uży-
ciu paliw kopalnych, trzeba byłoby spalić aż 45 tys. ton 
węgla kamiennego rocznie. Dzięki tej inwestycji TAMEH POL-
SKA uniknie emisji do środowiska blisko 90 ton dwutlenku 
siarki i tlenków azotu oraz prawie 9 ton pyłu w ciągu roku. 

Turbiny TRT to pierwsza tego typu instalacja w Polsce. Na 
całym świecie jest ich kilkaset i są stosowane głównie w Azji, 
a w Europie jest ich na razie zaledwie kilkadziesiąt. 

W dąbrowskiej elektrociepłowni turbiny pozwolą zwięk-
szyć ilość energii elektrycznej produkowanej w zakładzie – nie 
zwiększając kosztów i nie generując dodatkowej emisji. 

Turbiny zostały już zamontowane. Obecnie trwa mon-
taż generatorów i rurociągów. Następnie trzeba będzie pod-
piąć turbiny do instalacji gazu wielkopiecowego dwóch wiel-
kich pieców. – Terminy montażu dostosowaliśmy do harmono-
gramu pracy wielkich pieców, by wpasować się w planowane 
postoje i nie zaburzać rytmu ich pracy – powiedział Artur Łój. 

W realizację inwestycji, która zakończy się jeszcze w tym 
roku, poza generalnym wykonawcą (konsorcjum firm Prime-
tals z Austrii i EKO ENERGIA z Krakowa), zaangażowanych 
jest wiele firm z regionu. Na placu budowy codziennie pra-
cuje ponad 100 osób. Wartość inwestycji znacznie przekracza 
100 mln zł. 

www.tameh.pl

W polskich zakładach produkowane są wyroby z wielu 
różnych serii, m.in. złączki do płytek drukowanych, wielo-
wtyki, złączki silnoprądowe, komponenty do prefabrykowanej 
instalacji WINSTA®. W najbliższym czasie ruszy również pro-
dukcja nowej złączki listwowej TOPJOB® S z dźwignią. 

Nowo wybudowany obiekt we Wróblowicach jest w pełni 
sterowany przez produkowane w WAGO elementy automatyki 
budynkowej. 

– Postawiliśmy na własne, sprawdzone rozwiązania – 
powiedział Michał Kownacki. – Sterowanie oświetleniem, kli-
matyzacją czy ogrzewaniem bazuje na naszych sterownikach 
i modułach I/O. Wszelkie połączenia elektryczne realizowane są 
za pomocą sprężynowych złączek WAGO. A ponieważ chcemy 
mieć możliwość elastycznej zmiany ustawienia stołów, maszyn 
czy urządzeń, zdecydowaliśmy się na zastosowanie nowocze-
snej instalacji wtykowej WINSTA®. 

W spółce zatrudnionych jest ponad 1,2 tys. osób. Mimo iż 
zakład we Wróblowicach uruchomiony został niedawno, pra-
cuje tam już ponad 300 osób.

 – Szukamy specjalistów z różnych dziedzin – poinformo-
wał Michał Kownacki. – Poza tym zdecydowaliśmy się na pod-
jęcie ścisłej współpracy ze szkołami zawodowymi. Będziemy 
organizować praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się 
w dziedzinie mechaniki i mechatroniki. 

www.wago.pl

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018  

Tworzymy bezpieczne
miejsca pracy.

 Bistabilny, napędzany silnikiem
elektrycznym sworzeń ryglujący

 Siła ryglująca 10.000 N

 Odryglowanie pomimo poprzecznej
siły nawet 300 N

 Dwukanałowy sygnał sterujący ryglowaniem

 PL e / Kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania

www.schmersal.pl

Blokada bezpieczeństwa
AZM400

http://www.tameh.pl
http://www.wago.pl
http://www.schmersal.pl
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Po raz drugi w mistrzostwach P+F Cup 
wzięło udział aż 16 ekip, które utworzyły 
4 grupy czterodrużynowe. Nie mogło też 
zabraknąć debiutantów – w tym roku 
było ich aż pięciu: Supravis Group i Gala 
Collezione (Bydgoszcz), Synthos Dwory 
(Oświęcim), Nice (Pruszków) oraz CPP 
Toruń – Pacific. 

O najwyższe stopnie podium zagrali: 
w meczu o 3. miejsce fantastycznie pre-
zentująca się przez całe rozgrywki dru-
żyna Dekorglass (Działdowo) pokonała 
Durr (Radom) 2:0, a w finale już po raz 
trzeci w historii rozgrywek P+F Cup 
zmierzyły się Kirchhoff Polska z Gliwic 
oraz Grupa Azoty Police Serwis. W regu-
laminowym czasie gry wynik meczu pozo-
stał remisowy i zwycięzcę musiały wyło-
nić rzuty karne. Postawa bramkarza oraz 
skuteczni napastnicy zapewnili w serii 
rzutów karnych wygraną 2:0 i po raz 
czwarty z rzędu Mistrzami Polski P+F 
Cup zostali piłkarze gliwiccy z Kirchhoff 
Polska.

www.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs

Kirchhoff Polska z Gliwic ponownie mistrzem P+F Cup
Mistrzostwa Polski branży automatyki przemysłowej w piłce nożnej P+F Cup już 
na stałe zagościły w kalendarzu sportowych zmagań zakładów przemysłowych 
w naszym kraju. Tegoroczne zawody odbyły się na obiektach Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Toruniu, a gośćmi specjalnymi byli niedawni 
reprezentanci kraju w piłce nożnej – Piotr Świerczewski i Radosław Majdan. 

Z 99-procentowym prawdopodobień-
stwem zautomatyzowania zestawienie 
otwierał telemarketer, zamykał je zaś 

menedżer hotelu z ryzykiem zastąpie-
nia przez sztuczną inteligencję na pozio-
mie 0,4%. Zawody, takie jak kierowca 
autobusu, szofer/taksówkarz oraz opera-
tor wózka widłowego, znalazły się mniej 
więcej w połowie stawki z prawdopodo-
bieństwem automatyzacji stanowisk pracy 
wynoszącym od 61,2 do 48,2%. Kto wie, 

czy dziś naukowcy nie zweryfikowaliby 
swoich przewidywań. Motywacja inwesto-
rów, by ziścić tę wizję, jest duża. 

Grupa Goldman Sachs przewiduje, 
że w związku z rychłym pojawieniem się 
na drogach robo-taksówek, do 2030 r. 
wartość rynku usług ride-sharingowych 
wzrośnie z 5 do 285 miliardów dolarów. 
Zwiększaniu obrotów ma towarzyszyć 
poprawa marż dzięki obniżeniu kosztów 
ze względu na niewymagających płacy 
automatycznych kierowców.

Czwarty poziom tuż za rogiem
W dokumencie na temat samochodów 
autonomicznych SAE wyodrębniło sześć 
poziomów automatyzacji, gdzie zero ozna-
cza brak automatyzacji, a piątka – pełną 
automatyzację. Z raportu agencji Bloom-

STILL 

Ostatnia prosta wyścigu pojazdów autonomicznych
W 2015 r. BBC opublikowało inter-
aktywne zestawienie prawdopodo-
bieństwa robotyzacji poszczególnych 
zawodów w 20-letniej perspektywie, 
opracowane na podstawie wspólnych 
badań Uniwersytetu w Oxfordzie oraz 
Deloitte. Na jednym biegunie listy 
liczącej 366 pozycji znalazły się zajęcia 
wymagające empatii, kreatywności 
i inteligencji emocjonalno-społecznej, 
na drugim – te polegające na wyko-
nywaniu powtarzalnych czynności, 
korzystaniu z algorytmów i bazujące 
na manualnej precyzji. 
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berg, opublikowanego w maju tego roku, 
wynika, że już bardzo niedługo będziemy 
mieć szansę zetknąć się z autami poziomu 
czwartego, charakteryzującego się tym, 
że „na zaprogramowanych trasach zauto-
matyzowany system kontroluje wszyst-
kie czynności pojazdu bez interwencji kie-
rowcy”. Już w tym roku możemy się spo-
dziewać pierwszych spełniających te kry-
teria komercyjnych wdrożeń. 

Waymo, projekt funkcjonujący wcze-
śniej pod nazwą Google Car – jako jedyny 
mający na koncie przejazdy 4. poziomu 
z użytkownikami niebędącymi pracowni-
kami firmy – ma już za sobą 5 milionów 
mil przejechanych w ramach testów w 25 
miastach. W tym roku jego sztuczna inte-
ligencja będzie wozić pasażerów – tym 
razem już za pieniądze – w amerykańskim 
Phoenix.

W magazynach przyszłość jest dziś
W swoim artykule na temat automatyza-
cji BBC wspominało, że w nieustruktu-

ryzowanym otoczeniu – charakterystycz-
nym np. dla pracy jako osoba sprzątająca 
w czyimś domu – szanse, że w najbliż-
szej przyszłości zadania przejmą roboty, 
są stosunkowo niewielkie. W magazy-
nach natomiast, gdzie położenie poszcze-
gólnych towarów jest dokładnie opisane 
dzięki kodom kreskowym oraz RFID, 
a listę wykonywanych czynności można 
sprowadzić do pobierania i odkładania 
ładunków oraz ich transportu z punktu 
A do punktu B z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa i unikaniem kolizji, 
pełna automatyzacja staje się dziś faktem.

– Choć jako STILL specjalizujemy się 
w produkowaniu wózków załogowych, 
dzięki ścisłej współpracy w obrębie grupy 
kapitałowej KION z przedsiębiorstwem 
Dematic Egemin jesteśmy w stanie przy-
stosować oferowane modele pojazdów do 
całkowitej autonomii – tak jak miało to 
miejsce w nagrodzonym nagrodą IFOY 
2015 dla najlepszego wdrożenia magazy-
nie Kuraray Trosifol – powiedział Michał 
Stanisławski, dyrektor działu Advanced 

Applications STILL Polska. – W związku 
z rosnącymi kosztami pracy oraz 
powszechnymi obecnie w branży maga-
zynowej kłopotami kadrowymi przewidu-
jemy, że całkowita automatyzacja maga-
zynów lub pojedynczych funkcjonujących 
w nich procesów będzie coraz powszech-
niejsza – także w naszym kraju. Dowodem 
na to jest np. rosnąca sprzedaż STILL iGo 
neo CX 20 – samobieżnego wózka komple-
tacyjnego.

Czy więc rzeczywiście tysiące ope-
ratorów wózków widłowych powinno 
się bać konkurencji ze strony automa-
tów? Według Josephine Hofmann, badają-
cej w Instytucie Fraunhofera rynek pracy 
w sektorze przemysłowym, zmiany oczy-
wiście występują. Jednak w miejsce likwi-
dowanych posad powstają nowe, o nieco 
innym – bardziej skomputeryzowanym – 
profilu zatrudnienia. Przewiduje się, że 
zamiast zastępować robotników, maszyny 
będą w rosnącym zakresie ich wspierać, 
zwiększając ich efektywność.

www.still.pl

http://www.flir.com
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.still.pl
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Po sukcesie premierowych Targów Tech-
nologii Klejenia ExpoBONDING, które 
odbyły się jesienią ubiegłego roku w Cen-
trum Targowo-Konferencyjnym Expo Sile-
sia w Sosnowcu, organizatorzy wyda-
rzenia podjęli decyzję o poszerzeniu 
zakresu tematycznego i uruchomieniu po 
raz pierwszy w Polsce targów z zakresu 
uszczelnień i technik uszczelniania. Pre-
mierowa edycja targów ExpoSEALING, 
bo o nich mowa, ma za zadanie skupić 
producentów oraz dystrybutorów uszczel-
nień, których rozwiązania techniczne są 
w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowa-
nie prawie wszystkich branż przemysło-
wych w Polsce. 

Organizacja wydarzenia jest odpo-
wiedzią na potrzeby branży. – Uszczel-
nienia znajdują zastosowanie w więk-
szości procesów produkcyjnych, niemniej 
patrząc na krajowy rynek imprez prze-
mysłowych, technologie i produkty z tym 
związane wydają się być mocno niedoce-
nione. Chcemy podczas jednego wydarze-
nia zgromadzić zarówno producentów, jak 
i dystrybutorów tych technologii. Rozwią-
zania z zakresu techniki uszczelniania, na 
które osoby odpowiadające za dobór odpo-
wiednich maszyn lub urządzeń często nie 
zwracają uwagi, mogą mieć kluczowe zna-
czenie dla ciągłości procesu przemysło-
wego, a przez to wpływ na zrównowa-

żone działanie firm produkcyjnych. Wła-
śnie na zagadnienia dotyczące odpowied-
niego doboru uszczelnień: wyboru materia-
łów, rodzajów uszczelnień, projektowania, 
budowy i późniejszej eksploatacji maszyn, 
urządzeń czy wręcz całych linii produkcyj-
nych oraz wskazania najlepszych rozwią-
zań technicznych, odpowiedzią będą Targi 
Uszczelnień i Technologii Uszczelniania 
ExpoSEALING – powiedział Mariusz Dzi-
czek, menedżer targów ExpoSEALING. 
Zaproszenia do odwiedzenia wydarzenia 
otrzymają m.in. przedstawiciele branży 
automotive, maszynowej i narzędziowej, 
hydrauliczno-pneumatycznej oraz wodo-
ciągowej. 

Uzupełnieniem targów ExpoSEALING 
będą również Targi Ważenia i Dozowa-
nia WAGexpo oraz Targi Opakowań Expo-
OPAKOWANIA.

www.exposealing.pl
www.expobonding.pl 

Expo Silesia

Po raz pierwszy w Polsce Targi Uszczelnień 
i Technik Uszczelniania ExpoSEALING
W dniach 21–22 listopada w Sosnowcu po raz pierwszy odbędą się targi 
stworzone z myślą o specjalistach branży uszczelnień przemysłowych. 
Równolegle zostanie zorganizowana druga edycja Targów Technologii Klejenia 
ExpoBONDING oraz drugie Międzynarodowe Seminarium Klejenia „Klejenie 
w aplikacjach przemysłowych”, organizowane przez Instytut Spawalnictwa.

Badanie IFS wskazuje także, że dokonano 
już znaczących inwestycji w obszarze 
transformacji cyfrowej. Dzięki nim liczba 
firm, które deklarują wysoki lub bardzo 
wysoki stopień gotowości swojego opro-
gramowania do podjęcia wyzwań zwią-
zanych z transformacją cyfrową, zwięk-
szyła się od badania przeprowadzonego 
w 2015 r. aż o 26%. Opierając się na 
wynikach badania, IFS uważa, że proces 
transformacji cyfrowej będzie przebiegał 
w kolejnych latach coraz szybciej, ponie-
waż jedynie 5% respondentów oczekiwało 

zmniejszenia swoich przeznaczonych na 
ten cel budżetów.

Wyniki uzyskane przez IFS potwier-
dzają także badania przeprowadzone 
przez firmy analityczne, wykazujące 
znaczny wzrost poziomu inwestycji doty-
czących transformacji cyfrowej. Według 
badania firmy IDC globalne wydatki 
ponoszone na transformację cyfrową osią-
gną do 2019 r. poziom 1,7 biliona dola-
rów, tj. zwiększą się o 42% w stosunku 
do 2017 r. „Wyniki 2018 Gartner Digital 
Business Survey wskazują, że 59% firm 

z sektora MŚP zamierza zrealizować swoje 
cyfrowe ambicje zarówno poprzez opty-
malizację, jak i transformację swojej dzia-
łalności i przystosowanie jej do wymogów 
ery cyfrowej”.

– Liczba firm, które deklarują gotowość 
przejścia procesu transformacji cyfrowej, 
jest obecnie dużo większa, niż była rok 
temu – powiedział Rick Veague, dyrek-
tor IFS ds. technologii na region Ameryki 
Północnej. – To niemożliwe, by 20% firm 
działających na rynku zmieniło swoje sys-
temy do zarządzania działalnością przed-
siębiorstwa w ciągu zaledwie roku. Okre-
ślenie wymogów danego projektu, wybór 
odpowiedniej technologii i proces realiza-
cji trwają zdecydowanie dłużej. Niektóre 
spółki musiały więc już wcześniej rozpo-
cząć wdrażanie projektów, które teraz 
stały się rzeczywistością. W ciągu tego 

IFS, dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikował raport 
zawierający podsumowanie 200 ankiet wypełnionych przez menedżerów 
firm produkcyjnych z Ameryki Północnej. Wynika z niego, że ponad połowa 
respondentów spodziewa się zwiększenia w ciągu dwóch kolejnych lat 
budżetów przeznaczonych na działania związane z transformacją cyfrową.

IFS

Wzrost poziomu gotowości na transformację cyfrową

http://www.exposealing.pl
http://www.expobonding.pl
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Od pierwszych lat działalności marka 
Tork w szybkim tempie rozszerzała por-
folio swoich produktów i usług, rozwija-
jąc biznes. Dozowniki, wkłady i usługi 
znajdujące się w ofercie marki zaspo-
kajają różnorodne potrzeby szerokiego 
grona odbiorców: od restauracji, przez 
służbę zdrowia, biura i szkoły, aż po 
przemysł.

– Historia marki Tork obfituje w mnó-
stwo wydarzeń, które okazały się klu-
czowe dla rozwoju branży higienicznej – 
powiedział Wojciech Nizio, Brand Com-

munication Manager w firmie Essity. 
– Sztab specjalistów nieustannie opra-
cowuje nowe rozwiązania ułatwiające 
utrzymanie higieny. Dzięki 50-letniemu 
doświadczeniu marka Tork z optymi-
zmem patrzy w przyszłość, planując 
kolejne 50 lat, w których chce nadal 
odgrywać tak istotną rolę w rozwoju pro-
fesjonalnej higieny.

Marka Tork, pragnąc zachęcić 
wszystkich użytkowników do święto-
wania z nią swoich urodzin, urucho-
miła specjalną platformę internetową  
http://www.tork50more.com/, gdzie 
każdy może umieścić zdjęcie związane 
z marką. Sukcesywnie ze wszystkich 
fotografii będzie tworzona mozaika. 
W ten sposób każdy może stać się czę-
ścią historii marki Tork.

www.tork.pl

roku zdecydowanie wzrósł jednak udział 
firm, które są bardziej świadome dostęp-
nych możliwości.Wdrożenie technologii 
pozwalających na zwiększenie dostępno-
ści usług, takich jak rozwiązania mobil-
ne, a także w coraz większym stopniu 
Internet Rzeczy – zapewnia wiele korzy-
ści, które można natychmiast uzyskać. 
Dostawcy oprogramowania dla przedsię-
biorstw dostosowali już swoją ofertę do 
nowych technologii. Dlatego też możemy 
się spodziewać, że proces wprowadzania 
zmian ulegnie zdecydowanemu przyspie-
szeniu. Ci, którzy nie będą zmieniać się 
tak szybko, jak ich konkurenci, niestety 
pozostaną w tyle.

Badanie rzuca również nieco świa-
tła na to, jakie rodzaje projektów zwią-
zanych z transformacją cyfrową zostały 
uwzględnione w budżetach responden-
tów. Firmy biorące udział w badaniu naj-
częściej wymieniały w tym kontekście 
projekty z dziedziny analityki i rozwiązań 
mobilności.

IFSworld.com

W 2018 r. marka Tork® obchodzi 
50-lecie istnienia. Jej historia 
rozpoczęła się w 1968 r. wraz 
ze stworzeniem czyściwa 
włókninowego „All-Tork”. 

Essity 

Tork świętuje 50. urodziny

| | |

.

https://www.ifsworld.com
http://www.nachi.de
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.tork50more.com/
http://www.tork.pl
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Inteligentne fabryki naszpikowane tech-
nologiami Przemysłu 4.0 – taką przy-
szłość zapowiada Capgemini. Renomo-
wana firma konsultingowa przewiduje, 
że dzięki zakładom produkcyjnym, któ-
rym uda się osiągnąć dojrzałość cyfrową, 
w najbliższych latach produktywność 
będzie rosnąć 7 razy szybciej niż w latach 
90. XX w., a jakość produktów – 12 razy 
szybciej. Aby to osiągnąć, potrzebne jest 
specjalistyczne oprogramowanie. 

Tę szansę chce wykorzystać DSR, wro-
cławska firma, która w swojej ofercie ma 

m.in. systemy ERP, MES, APS czy BI oraz 
rozwiązania Przemysłowego Internetu 
Rzeczy, służące do identyfikacji anoma-
lii w pracy maszyn. Według Piotra Rojka, 
prezesa zarządu DSR, wdrażanie rozwią-
zań, po które najczęściej sięgają produ-
cenci, już nie wystarczy, by przed słowem 
„fabryka” z czystym sumieniem postawić 
określenie „inteligentna”. Dopiero wdro-
żenie sztucznej inteligencji do optymaliza-
cji procesów produkcyjnych czy kontroli 
jakości daje prawo do używania tego ter-
minu.

– Nisza na rynku jest ogromna. Wszy-
scy mówią o sztucznej inteligencji w pro-
dukcji, jednak prawda jest taka, że ekspe-
rymentuje z nią garstka największych pro-
ducentów, takich jak Siemens czy Gene-
ral Electric. Cała reszta zapewne z chęcią 
poszłaby w ich ślady, jednak znalezienie 
gotowego rozwiązania wykorzystującego SI 
w wystarczającym stopniu jest niezmiernie 
trudne. Nie chcemy dostarczać produktów, 
które robią to w sposób powierzchowny, 
stąd decyzja o współpracy z Alphamoon. 
Nie znam drugiej polskiej firmy, która 
w dziedzinie SI posiadałaby równie wyso-
kie kompetencje – powiedział Piotr Rojek.

Alphamoon ma na swoim koncie wiele 
zaawansowanych projektów zrealizowa-
nych na polskim i zagranicznym rynku. 
Do najciekawszych należy wykorzystanie 
metod uczenia maszynowego (machine 
learning) oraz uczenia głębokiego (deep 
learning) do projektowania nowych leków
czy przetwarzania języka naturalnego do 

DSR

Sztuczna inteligencja w polskim przemyśle 
– współpraca DSR z Alphamoon
DSR, wrocławska spółka wspierająca przedsiębiorstwa produkcyjne w cyfryzacji, 
rozpoczęła współpracę z firmą Alphamoon, specjalizującą się w rozwoju i adaptacji 
rozwiązań opartych na metodach sztucznej inteligencji. Efektem współpracy 
ma być nowej klasy oprogramowanie, wyróżniające się kompleksowym 
wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego. Ponadto firmy 
będą realizować wspólny projekt AI 4FACTORY, w ramach którego przeprowadzone 
zostaną audyty oceniające przydatność SI w fabrykach.

Jest to jedyna wystawa branżowa we Wło-
szech o prawdziwie międzynarodowym 
zasięgu, która jako pierwsza otworzyła 
się na świat technologii do łączności sys-
temowej dla przemysłu, kładąca szcze-
gólny nacisk na Internet Rzeczy (Internet 
of Things – IoT), analizę dużych zbiorów 
danych (Big Data), bezpieczeństwo tele-

informatyczne (cyber security), przetwa-
rzanie w chmurze/chmura obliczeniowa/ 
(cloud computing), rzeczywistość rozsze-
rzoną (augmented reality), integratora 
systemu (system integrator), drukowa-
nie przestrzenne/produkcję warstwową/ 
(additive manufacturing), sterowanie 
wizyjne i sterowanie systemami (vision 
and systems control).

Dla Włoch, które pod koniec 2018 
roku będą mogły dokonać wstępnej oceny 
ostatnich dwóch lat przemysłu ukierun-
kowanego na cyfrową ewolucję maszyn 
i fabryk, również dzięki postanowie-
niom Krajowego Planu dla Przemysłu 4.0, 
31. Targi BI-MU będą naturalną plat-
formą, na której zostaną przedstawione 
wzajemne powiązania pomiędzy światem 
systemów produkcyjnych i technologii 
cyfrowych, prezentując dogłębną analizę 
głównych trendów rynkowych i modeli 

produkcyjnych stworzonych w pierwszych 
latach czwartej rewolucji przemysłowej.

www.bimu.it

W dniach od 9 do 13 października 
2018 r. w Fiera Milano Rho odbędzie 
się 31. edycja BI-MU, najważniejszych 
targów we Włoszech przeznaczonych 
dla branży producentów obrabiarek 
do obróbki skrawaniem i do obróbki
plastycznej, robotów, automatyzacji, 
produkcji cyfrowej (digital manufac-
turing), technologii pomocniczych 
i technologii wspomagających.

Targi BI-MU

Targi BI-MU: cyfrowa epoka obrabiarek
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Zakup Aventics zwiększa możliwości 
firmy Emerson o rozwiązania na dyskret-
nych i hybrydowych rynkach automatyki. 
Przyczynia się on do powstania szerokiego 
portfolio urządzeń pneumatycznych i ste-
rowania przepływem mediów, które łączą 
detekcję i monitoring, poprawę wydajno-
ści, bezpieczeństwa, a także optymalizację 
zużycia energii. 

Firma Aventics zatrudnia na całym 
świecie ponad 2,1 tys. pracowników oraz 
ma pięć zakładów produkcyjnych. 

Firma Emerson oferuje produkty dla 
klientów na rynkach przemysłowym, 
komercyjnym i konsumenckim na całym 
świecie. Dostarcza rozwiązania w ramach 
dwóch segmentów biznesowych: Auto-
mation Solutions (sterowanie proce-
sami, automatyka przemysłowa, techno-
logie montażowe, aparatura elektryczna 
i oświetleniowa) oraz Commercial & Resi-
dential Solutions (rozwiązania komercyjne 
i mieszkalne). 

www.emerson.com

Emerson

Zakup firmy Aventics
Firma Emerson ogłosiła zakup Aventics, jednego z producentów inteligentnych 
technologii pneumatycznych, które napędzają maszyny i są wykorzystywane 
w zastosowaniach zawiązanych z automatyką przemysłową. Zakup Aventics 
znacząco zwiększy zasięg firmy Emerson na rynku sterowania przepływem mediów, 
wartym obecnie 13 miliardów dolarów, a tym samym pozwoli ugruntować 
obecność technologii automatyzacji firmy Emerson w Europie. 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018  

automatycznej analizy dokumentów. Klien-
tami Alphamoon są m.in. Fortia Financial 
Solutions i Bank Zachodni WBK.

Michał Staśkiewicz, prezes zarządu 
Alphamoon, jest zdania, że wdroże-
nie sztucznej inteligencji przyniesie 
wiele korzyści producentom, szczegól-
nie w takich obszarach, jak kontrola jako-
ści, prognozowanie zużycia czy zarządza-
nie łańcuchem dostaw. Podobnie jak Piotr 
Rojek, podchodzi on sceptycznie do roz-
wiązań obecnie dostępnych na rynku. – 
Istnieje gros firm, które promują swoje pro-
dukty jako nowatorskie rozwiązania wyko-
rzystujące SI. W praktyce okazuje się, 
że bazują one jedynie na prostych meto-
dach statystycznych do regresji, detek-
cji anomalii czy analizy szeregów cza-
sowych. My opieramy nasze rozwiąza-
nia przede wszystkim na głębokich sie-
ciach neuronowych, które dla odpowied-
nio dużych zbiorów danych znacznie prze-
wyższają efektywnością pozostałe algo-
rytmy. Liczę na to, że połączenie wiedzy 
DSR i wieloletniego doświadczenia w pro-
dukcji z naszymi kompetencjami w obsza-
rze sztucznej inteligencji zaowocuje stwo-
rzeniem rozwiązań, które pomogą firmom 
spełnić wymagania na drodze do Produkcji 
4.0 – powiedział Michał Staśkiewicz.

Jednym z elementów współpracy DSR 
i Alphamoon jest realizacja projektu AI 
4FACTORY, w ramach którego w fabry-
kach będą wykonywane specjalistyczne 
audyty. Mają one wskazać obszary, w któ-
rych wdrożenie sztucznej inteligencji przy-
niesie wymierne korzyści. – W wielu fir-
mach brakuje świadomości potencjału 
sztucznej inteligencji. Przychodzimy im 
z pomocą, identyfikując obszary, w któ-
rych jej implementacja przyniesie realne 
korzyści. Badamy przede wszystkim, 
jakimi danymi dysponuje klient i do 
czego można je wykorzystać, gdyż od tego 
zależy, w jaki sposób sztuczna inteligencja 
może pomóc. Finalnie przedstawiamy pro-
pozycję rozwiązania i jego sposób ewalu-
acji. W miarę możliwości prognozujemy też 
zwrot z takiej inwestycji – wyjaśnił ideę 
projektu prezes zarządu Alphamoon. 

Spodziewanym efektem współpracy 
jest określenie obszarów w polskich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, w któ-
rych wdrożenie AI 4FACTORY przyniesie 
największe korzyści. Realizacja projektu 
ma się również przyczynić do podniesie-
nia poziomu wiedzy na temat możliwych 
zastosowań SI w przemyśle i opracowania 
nowych rozwiązań informatycznych.

www.dsr.com.pl

http://www.nord.com
http://www.emerson.com
http://www.dsr.com.pl


Zgodnie z przewidywaniami globalnej 
firmy badawczej Markets & Markets war-
tość rynku Edge Computing, przy rocznej 
stopie wzrostu wynoszącej ponad 35%, 
zwiększy się z 1,47 mld w 2017 r. do 
6,72 mld w 2022 roku. Z kolei według 
raportu IDC FutureScape: Worldwide IoT 
2017 Predictions do 2019 r. co najmniej 
40% danych IoT będzie przechowywa-
nych, przetwarzanych i analizowanych na 
granicy sieci. Co więcej, liczba inteligent-
nych urządzeń z roku na rok będzie wzra-
stać, a wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji i uczenia maszynowego pozwoli na ich 
ciągły rozwój. 

Koncepcja Edge AnalyticsEdge Analytics
Koncepcja analityki krawędziowej opiera 
się na gromadzeniu, przetwarzaniu i anali-
zie danych na peryferiach sieci, w pobliżu 
czujnika, przełącznika sieciowego lub 
innego podłączonego urządzenia, czyli bli-
sko źródła ich wytwarzania. Samo okre-
ślenie „edge” ma podkreślić, że część prac 
odbywa się na samym końcu sieci, gdzie 
w systemach IoT świat fizycznych obiek-
tów komunikuje się z Internetem. Jednak 
Edge Computing to znacznie więcej niż 

obliczanie i przetwarzanie danych. Jego 
podstawową funkcją jest płynna integra-
cja urządzeń brzegowych i chmury obli-
czeniowej oraz dwukierunkowa wymiana 
informacji. 

Rozwiązanie to daje możliwość ana-
lizowania danych kluczowych z punktu 
widzenia firmy w czasie rzeczywistym, 
„na miejscu”, bez konieczności przesyła-
nia ich do serwera centralnego. W chmu-
rach obliczeniowych magazynowane są 
natomiast dane mniej wrażliwe lub o niż-
szym priorytecie, często zagregowane do 
postaci wskaźników statystycznych. Na 
„krawędzi sieci” odbywa się też ich segre-
gacja, polegająca na podejmowaniu decy-
zji, które dane warto magazynować, 
a które są na tyle mało istotne, że nie 
będzie potrzeby analizowania i wykorzy-
stywania ich w przyszłości. 

Według przewidywań Instytutu Gart-
nera 90% pozyskiwanych danych będzie 
bezużyteczne, ponieważ przedsiębiorstwa 
nie wiedzą, w jaki sposób odpowiednio je 
analizować. Może to mieć poważne konse-
kwencje dla branż, w których otrzymywa-
nie danych i reagowanie na nie w czasie 
rzeczywistym jest kluczowe do popraw-
nego funkcjonowania. Do tej grupy należą 

m.in. zakłady przemysłowe, dla których 
każda godzina przestoju może się wią-
zać ze stratami od kilkuset do nawet kilku 
milionów euro, dlatego tak ważne jest, 
by analitycy byli w stanie wykorzystać 
potencjał danych otrzymywanych dzięki 
zastosowaniu urządzeń z zakresu IoT. 

Zastosowanie w przemyśle 
Koncepcja Edge Computing odgrywa nie-
bagatelną rolę m.in. w nowoczesnym 
przemyśle. Implementacja na urządze-
niach brzegowych algorytmów diagno-
stycznych pozwala na stały monitoring 
i detekcję odstępstw od normalnej pracy 
maszyny w oparciu o automatycznie 
wyuczony profil pracy. Przykładowo, jeśli 
dane z czujników podłączonych do sys-
temu będą wskazywać na ryzyko poten-
cjalnej awarii, dzięki ich szybkiej interpre-
tacji przez algorytm analityczny informa-
cja ta trafi do osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie ruchu w zakładzie w postaci 
komunikatu o konieczności wymiany 
określonej części. 

– Dzięki wykorzystaniu danych uzy-
skiwanych z czujników jesteśmy w sta-
nie monitorować pracę maszyn i urzą-
dzeń w czasie rzeczywistym. Urządzenia 
brzegowe na bieżąco analizują przebiegi 
czasowe wybranych parametrów i alar-
mują o wszelkich nieprawidłowościach, 
więc jesteśmy w stanie reagować, zanim 
nastąpi usterka czy zatrzymanie całej linii 
produkcyjnej, a dzięki temu generować 
ogromne oszczędności dla przedsiębiorstw 
przemysłowych – powiedział Wojciech 
Czuba, szef działu R&D w firmie Elmodis, 
wykorzystującej rozwiązania z zakresu 
Edge Computing. 

Istotną dla przedsiębiorstw zaletą tego 
rozwiązania jest też skalowalność. Przesu-
nięcie algorytmów analitycznych do inteli-
gentnych czujników i urządzeń sieciowych 
zmniejsza obciążenie sieci przetwarzanymi 
danymi. Dzięki temu, nawet gdy zwiększa 
się liczba podłączonych urządzeń wdraża-
nych przez organizację oraz ilość genero-
wanych danych, obciążenie jest mniejsze 
niż w przypadku ograniczenia się do gro-
madzenia danych tylko w chmurze obli-
czeniowej.

www.elmodis.com

Wraz z rosnącą popularnością inteligentnych urządzeń podłączonych do sieci 
i rozwojem Internetu Rzeczy (IoT) wiele branż, m.in. produkcja, handel czy 
transport, generuje ogromne ilości danych, których docelowym miejscem 
przechowywania są serwery w chmurze. W jaki sposób radzi sobie z tym Edge 
Computing – jeden z najważniejszych trendów technologicznych?
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BALTIC BEARING COMPANY to grupa firm, które w 2016 roku stworzyły od zera 
pierwszą w krajach bałtyckich fabrykę łożysk.

Od początku celem było uruchomienie najnowocześniejszego zakładu do produkcji 
wysokiej jakości łożysk. Realizując ten projekt od 2014 roku, w ciągu 2 lat zakupio-
no ponad 200 precyzyjnych, wysoko wydajnych maszyn wiodących producentów 
z Niemiec i Japonii. Linie produkcyjne zostały tak zbudowane, żeby przejście  
z jednego rodzaju łożyska na inny odbywało się w jak najkrótszym czasie. Wysoce 
zautomatyzowane procesy pozwalają zminimalizować wpływ czynnika ludzkiego. 
100-procentowa kontrola parametrów produkowanych łożysk odbywa się ręcznie  
i automatycznie podczas każdej operacji. Gotowe łożyska są również sprawdzane 
we własnym laboratorium przez specjalnie wyszkolony personel, który posiada 
duże doświadczenie w branży łożyskowej. To wszystko pozwala produkować łoży-
ska w klasie dokładności P6, jakościowo nieustępujące liderom rynku. 

Zakład Baltic Bearing Company posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Do każdej partii łożysk dodawany jest certyfikat 
potwierdzający jakość (Quality Certificate) z unikatowym numerem.

Łożyska marki BBC-R LATVIA (made in Latvia) są skutecznie stosowane w technice budowlanej, w obróbce drewna, w obrabiarkach,  
w górnictwie, hutnictwie i w wielu innych branżach w całej Europie.

W lutym 2018 r. w Łodzi powstało przedstawicielstwo Baltic Bearing Company Sp. z o.o., które zajmuje się rozwojem sieci partnerskiej  
w Polsce i we wschodniej Europie.

Oferuje łożyska kulkowe, walcowe, stożkowe, baryłkowe, ślizgowe marki BBC-R LATVIA (made in Latvia), w opakowaniu przemysłowym 
oraz indywidualnym.

Wysyłka towaru odbywa się z głównego magazynu w Rydze na Łotwie i w ciągu 2–3 dni roboczych łożyska są już w magazynie klienta.  
W 2019 r. zaplanowano otwarcie magazynu w Polsce do szybkiego zaopatrzenia konsumentów z Europy Wschodniej.

Główne zalety Baltic Bearing Company to:
1)      Nowoczesny europiejski zautomatyzowany zakład produkcyjny na Łotwie.
2)      Szeroki asortyment produkowanych wysokiej jakości łożysk.
3)      Konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy partnerów zainteresowanych rozwojem nowej europejskiej marki, oferującej 
szeroki asortyment wysokiej jakości łożysk.

BALTIC BEARING COMPANY SP. Z O.O. - niezawodny i perspektywiczny partner dla waszego biznesu.

Więcej informacji i 3-D tour po zakładzie można znaleźć na stronie internetowej: www.bbcr.eu

Baltic Bearing Company Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126 lok. 304, 91-204 Łódź

 tel. +(48) 42 206 74 79, kom. +(48) 507 446 680
e-mail: company.pl@bbcr.eu

http://www.bbcr.eu
mailto:company.pl@bbcr.eu
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Bezpiecze stwo, oszcz dno ci, spokój
Eksploatacja urz dze  elektrycznych w warunkach przemys owych
W miejscach pracy liczba ró nego rodzaju elektronarz dzi i innych urz dze  elektrycznych 
jest przyt aczaj co du a. Jak wi c mamy dopilnowa , aby ka de z nich by o sprawne 
i nie zagra a o zdrowiu i yciu pracowników?

N ie mamy pewno ci, e kiedy wyst -
pi uszkodzenie, zabezpieczenie zain-
stalowane w sieci zadzia a popraw-

nie. Jest to bowiem uzale nione od rodzaju 
uszkodzenia samego elektronarz dzia. Zda-
rzy  si  mo e, e nawet sprawna sie  elektro-
energetyczna nie zagwarantuje ochrony, 
w przypadku gdy urz dzenie jest uszkodzo-
ne. Pora enie pr dem elektrycznym przyczy-
ni  si  mo e do utraty zdrowia, a w skrajnych 
przypadkach nawet ycia. Wbrew pozorom 
do takich wypadków dochodzi stosunkowo 
cz sto. Na stronie polskiego G ównego Urz -
du Statystycznego odnale  mo emy infor-
macje o kilkudziesi ciu wypadkach miertel-
nych rocznie, które by y spowodowane pora-
eniem pr dem elektrycznym. 

Ludzka pomys owo  nie zna granic. Uszko-
dzenia przewodu ochronnego, izolacji czy 
te  nadmierne przeci anie urz dzenia zda-
rzaj  si  nagminnie. Prowadzi  to mo e do 
pora enia pr dem elektrycznym, zepsucia si  

samego elektronarz dzia, a co za tym idzie 
– przerwy w cyklu produkcyjnym. Regular-
na kontrola elektronarz dzi nie tylko pozwala 
zaoszcz dzi  nasz czas i pieni dze, ale przede 
wszystkim chroni  ludzkie zdrowie i ycie. 
Dlatego tak wa ne jest, aby sta a si  ona nie 
przykrym obowi zkiem, a dobrym nawykiem.

Jest bezpieczniej 
Bezpiecze stwo jest kluczowym aspektem 
w zak adach pracy. Mimo dzia a  prewencyj-
nych i szkole  BHP niekiedy trudno unikn  
wypadku lub awarii. Sposoby na „u atwienie 
sobie pracy” cz sto bywaj  kosztowne lub 
tragiczne w skutkach. Bez regularnych prze-
gl dów ci ko jest wykry  uszkodzenia, b dy 
czy przeci enia. 

Jest taniej 
Regularne badanie urz dze  elektrycznych 
po prostu si  op aca! Dzi ki danym, które 

zbierzemy, jeste my w stanie zaplanowa  
zakupy i akcje serwisowe, które przeprowa-
dzone w por , pozwol  unikn  nag ych, nie-
przewidzianych wydatków. Sprawne urz dze-
nia wi  si  równie  z eliminacj  strat spo-
wodowanych postojem produkcyjnym. 

Jest spokojniej
Dane G ównego Urz du Statystycznego co 
roku podaj  kilkadziesi t przypadków mier-
telnego pora enia pr dem elektrycznym. 
Kodeks pracy jasno okre la, e odpowiedzial-
no  za bezpieczne miejsce pracy, chroni -
ce pracownika przed szkodliwymi czynnika-
mi, w tym równie  pora eniem pr dem elek-
trycznym, ponosi pracodawca. Dbaj c o bez-
piecze stwo urz dze  elektrycznych minima-
lizujemy ryzyko powstania zagro enia zdro-
wia i ycia pracowników i nie nara amy si  
na negatywne konsekwencje niedope nienia 
obowi zków pracodawcy. Prowadzenie doku-
mentacji po pomiarach za wiadcza o tym, e 
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zak ad pracy do o y  wszelkich stara , by do 
takiego wypadku nie dopu ci , co zwalnia 
z ewentualnej odpowiedzialno ci.

Rozwi zanie jest proste! 
Rozwi zaniem usprawniaj cym kontrol  nad 
stanem urz dze  elektrycznych, a co za tym 
idzie, mniejszymi kosztami i wi kszym bez-
piecze stwem, jest wprowadzenie regular-
nych bada . Wytyczne dotycz ce sposobu 
przeprowadzania testów zawarte s  w szere-
gu norm przedmiotowych. 

Proces szkolenia kadry równie  nie jest kosz-
towny – wi kszo  istotnych informacji mo e-
my odnale  w przewodniku „Badanie bez-
piecze stwa urz dze  elektrycznych”, który 
znajduje si  w „Centrum Wiedzy” na stronie 

producenta testerów PAT – www.sonel.pl. 
W razie potrzeby przeszkolenia pracowni-
ków przez wykwalifikowany personel firma 
SONEL S.A. prowadzi równie  szkolenia sta-
cjonarne i wyjazdowe. 

Znajd  z oty rodek 
Dost pne na rynku urz dzenia s u ce do 
badania elektronarz dzi ró ni  si  funkcjo-
nalno ci , rozmiarem, wag , ergonomi  
obs ugi i wieloma innymi parametrami – nie 
przep acaj! 

Urz dzenie z serii PAT 2/2E/10 skrywa elek-
tronik  umo liwiaj c  prowadzenie zaawan-
sowanych pomiarów, b yskawiczn , prost  
i ergonomiczn  obs ug . Transmisja danych 
do komputera, po czenie z drukark  czy 

te  aplikacja mobilna umo liwia korzysta-
nie z urz dzenia w sposób prosty, efektywny 
i przede wszystkim skuteczny! 

Zaufaj do wiadczeniu – SONEL S.A.

Szymon Potoniec 

Tabela 1. Sugerowane okresy pocz tkowe kontroli przeno nego sprz tu elektrycznego

Sprz t otoczenie Kontrola u ytkownika Formalne ogl dziny Inspeckcja oraz testowanie

Zasilany bateri  o napi ciu poni ej 40 V Nie Nie Nie

Napi cie bezpieczne (poni ej 50 V AC): sprz t telefoniczny, 
niskonapi ciowe o wietlenie biurka Nie Nie Nie

Komputery stacjonarne, monitory Nie Tak, co 2-4 lata
Nie, je li maj  izolacj  

wzmocnion , w przeciwnym wypadku 
nie rzadziej ni  co 5 lat

Kserokopiarki, faksy, ale nie podr czne (przeno ne), lecz rzadko 
przenoszone Nie Tak, co 2-4 lata

Nie, je li maj  izolacj  
wzmocnion , w przeciwnym wypadku 

nie rzadziej ni  co 5 lat

Sprz t z izolacj  wzmocnion  (Klasa II), ale nie podr czny (przeno ny), 
lecz przenoszony sporadycznie, np. wentylatory, lampy sto owe Nie Tak, co 2-4 lata Nie

Podr czny (przeno ny) sprz t z izolacj  wzmocnion  (Klasa II), 
np. odkurzacze, sprz t kuchenny Tak Tak, co 6-12 miesi cy Nie

Sprz t uziemiony (Klasa I): czajniki elektryczne, odkurzacze, 
sprz t kuchenny, elazka Tak Tak, co 6-12 miesi cy Tak, w okresach od roku do 2 lat

Kable (przewody i wtyczki u yte przy ww. sprz cie), przed u acze 
i urz dzenia aduj ce baterie Tak

Tak, w okresach od 6 miesi cy do 4 lat 
(w zale no ci od urz dzenia, 
do którego s  pod czone)

Tak, w okresach od roku do 5 lat 
(w zale no ci od urz dzenia, 
do którego s  pod czone)

SONEL S.A.
ul. Stanis awa Wokulskiego 11
58-100 widnica
tel. +48 74 85 83 800
fax: +48 74 85 83 809
e-mail: sonel@sonel.pl
www.sonel.pl
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Zu ycie energii mniejsze o 55% 
przy wytwarzaniu pró ni
W pozna skiej fabryce Duni codziennie produkowane s  olbrzymie ilo ci papierowych serwetek. 
Nowoczesny zak ad grupy Duni wytwarza w Polsce papierowe serwetki na rynki ca ego wiata. 
Firma Duni zmieni a system zasilania w pró ni  maszyn do ci cia i sk adania na pró niowe pompy 
opatkowe R 5 firmy Busch, osi gaj c w ten sposób oszcz dno  55% zu ywanej energii w stosunku 

do wcze niej stosowanego rozwi zania. Poza tym technologia pró niowych pomp opatkowych 
zapewnia stabilne i niezawodne dzia anie systemu wytwarzania pró ni przy niewielkim poziomie 
ha asu. Rozwi zanie zajmuje równie  ma o przestrzeni.

Duni Poland Sp. z o.o. to zak ad pro-
dukcyjny grupy Duni, maj cej siedzi-
b  g ówn  w Szwecji. Firma mo e si  

pochwali  ponad 60-letni  histori . Dzia-
alno  zacz a w szwedzkim Malmö, gdzie 

w 1949 r. wyprodukowano pierwsze wosko-
wane papierowe kubki i serwetki z cien-
kiej, pobielanej krepy. Obecnie Duni wytwa-
rza opakowania oraz wyroby jednorazowe 
dla gastronomii i konsumentów bezpo red-
nich. Duni zatrudnia 2300 pracowników w 23 
krajach i zajmuje czo ow  pozycj  na rod-
kowo- i pó nocnoeuropejskim rynku. Duni 
Polska w Poznaniu zatrudnia 400 pracow-
ników. W nowoczesnej fabryce w Poznaniu 

na ponad 50 maszynach produkowane s  
g ównie jednorazowe serwetki drukowane 
i niedrukowane oraz talerze. Do produktów 
firmy nale  tak e innowacyjne nakrycia sto-
u i kreatywne opakowania, zaprojektowane 

z my l  o tworzeniu nastroju „goodfoodmo-
od” w miejscach, w których ludzie gromadz  
si  przy dobrym jedzeniu i napojach.

Papier ró nego rodzaju i o ró nych gramatu-
rach do produkcji serwetek jest dostarcza-
ny na wa kach. Zwini ty papier przechodzi 
przez wiele zautomatyzowanych linii produk-
cyjnych, na których wytwarzane s  gotowe 
do wysy ki serwetki. Zarówno w przypadku 

wyt aczanych serwetek, jak i tych z nadru-
kiem, na ko cu linii zawsze stoi maszyna, któ-
ra wielokrotnie przycina papier i sk ada go 
nawet trzykrotnie, zanim gotowe serwetki 
zostan  spakowane. Maszyny do przycinania 
i sk adania umo liwiaj  ustawienie ró nych 
formatów i sposobów sk adania. Pró nia 
potrzebna jest do transportu i przytrzymywa-
nia papieru na walcach oraz w urz dzeniach 
do przycinania i sk adania, a tak e do wyrzu-
cania gotowych serwetek.

W trzech takich maszynach, przeznaczo-
nych do przycinania i sk adania, u ywa-
no wcze niej do wytwarzania pró ni pomp 
pró niowych z pier cieniem wodnym. Pom-
py te wymaga y du o prac konserwacyjnych, 
poniewa  codziennie konieczne by o dole-
wanie wody wykorzystywanej jako rodek 
eksploatacyjny. Poniewa  w urz dzeniach 
do przycinania stosowany jest olej do smaro-
wania no y, nie mo na wyeliminowa  przeni-
kania cz steczek oleju do powietrza odsysa-
nego z tego obszaru. Powodowa o to, e olej 
miesza  si  z wod  w pompach pró niowych. 
W przypadku trzech identycznych pomp 
pró niowych z pier cieniem wodnym woda 
stosowana jako rodek eksploatacyjny by a 
t oczona z powrotem do obiegu. Dlatego ist-
nia a konieczno  regularnej wymiany i usu-
wania zanieczyszczonej olejem wody. In y-
nier odpowiedzialny za technologi  eksplo-
atacyjn  nie móg  d u ej tolerowa  tej sytu-
acji. Ponadto wspomniane pompy pró nio-
we z pier cieniem wodnym, które znajdowa-
y si  w pobli u stanowisk pracy, emitowa y 

Fot. 1. opatkowa pompa pró niowa R 5 
do zasilania w pró ni  maszyn do ci cia 
i sk adania przy produkcji papierowych 
serwetek

Busch 03 art spons press.indd   2 2018-09-18   10:42:54

20 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU



bardzo du y ha as. In ynier szuka  równie  
rozwi zania, które jednocze nie zu ywa oby 
mniej energii.

Eksperymenty z suchymi pró niowymi pom-
pami opatkowymi przynios y rozczarowa-
nie, poniewa  grafitowe opatki niszczy y si  
od zasysanego powietrza zawieraj cego olej. 
W zwi zku z tym in ynier firmy Duni nawi za  
kontakt z firm  Busch Polska. Zak ad wykorzy-
stywa  bowiem ju  w dwóch maszynach flek-
sograficznych pompy pró niowe firmy Busch 
i in ynier by  w pe ni zadowolony z ich dzia-
ania. Specjali ci Busch zalecili zastosowanie 
opatkowych pomp pró niowych typu R 5, 

smarowanych olejem. Te pompy pró niowe 
o wydajno ci 630 m3/h maj  wystarczaj c  
moc, aby zasili  w pró ni  wszystkie potrze-
buj ce jej walce i urz dzenia. Ponadto mog  
odsysa  przenikaj ce przez papier powietrze 
bez ograniczania wydajno ci. Wysoka sta-
a moc wytwarzania pró ni i ci nienie ko co-

we rz du 0,1 milibara umo liwiaj  skuteczny 
i szybki transport papieru oraz jego przytrzy-
mywanie. Na pocz tku 2016 r. zamontowano 
opatkow  pomp  pró niow  R 5 (fot. 1) przy 

maszynie do ci cia i sk adania. Szybko uwi-
doczni y si  zalety tego rozwi zania. Pobór 
pr du spad  o 55%. Ma to szczególnie du e 

znaczenie, poniewa  zak ad pracuje na trzy 
zmiany, 24 godziny na dob , przez 5 lub 6 dni 
w tygodniu. W tym czasie dzia a pompa pró -
niowa, z wyj tkiem przerw i czasu przygoto-
wania do pracy. Zakres konserwacji znacz-
nie si  zmniejszy  i ogranicza si  do regular-
nej kontroli wzrokowej poziomu oleju oraz 
wymiany oleju i filtra raz na rok. Zasysane 
cz steczki oleju, które wcze niej by y przyczy-
n  zwi kszonych wymaga  w zakresie kon-
serwacji, pozostaj  w pompie wykorzystuj -
cej olej mineralny. 

opatkowe pompy pró niowe R 5 (fot. 2) 
s  od kilkudziesi ciu lat standardowym roz-
wi zaniem do wytwarzania pró ni w ró -
nych zastosowaniach. Dzi ki wewn trzne-
mu obiegowi oleju zasysane cz steczki cie-
czy nie stanowi  ju  problemu. Olej gwaran-
tuje dobre uszczelnienie, smarowanie komo-
ry spr ania i umo liwia osi gni cie wysokie-
go poziomu pró ni rz du 0,1 milibara. War-
to  ta odpowiada 99,99% pró ni. Pompy 
pró niowe z pier cieniem wodnym ze wzgl -
du na uwarunkowania konstrukcyjne mog  
przy idealnych warunkach eksploatacyjnych 
osi gn  ci nienie ko cowe na poziomie 
33 milibarów (czyli 96,7%). Suche opatko-
we pompy pró niowe wykorzystuj  podobn  

zasad  spr ania jak te smarowane olejem. 
Nie wykorzystuj  jednak oleju, co negatywnie 
oddzia uje na ci nienie ko cowe. W zwi z-
ku z tym pompy pró niowe o podobnej wiel-
ko ci mog  zapewni  tylko poziom pró ni 
wynosz cy 200 milibarów (czyli 80%). Dzi ki 
wysokiemu poziomowi pró ni rz du 0,1 mili-
bara w przypadku opatkowych pomp pró -
niowych R 5, firma Duni mo e uzyska  na tyle 
du e rezerwy mocy przy przenoszeniu papie-
ru w maszynach do ci cia i sk adania, e 
zmiany formatu i przecieki powietrza nie 
wp ywaj  negatywnie na utrzymanie sta ej 
mocy ss cej i równego poziomu pró ni.

In ynier odpowiedzialny za odpowiedni  eks-
ploatacj  urz dze  w firmie Duni by  równie  
pod wra eniem cichej pracy opatkowej pom-
py pró niowej R 5, która dzia a znacznie ciszej 
ni  wcze niej stosowane pompy pró niowe 
z pier cieniem wodnym. Ponadto obecne roz-
wi zanie zajmuje znacznie mniej miejsca.

Dzi ki pozytywnym do wiadczeniom jesz-
cze w tym samym roku firma Duni wyposa y-
a równie  pozosta e dwie maszyny do ci cia 

i sk adania w opatkowe pompy pró niowe 
R 5 tej samej wielko ci.

Wszystkie trzy pompy pró niowe firmy Busch 
po roku eksploatacji pracuj  w trybie ci -
g ym bez jakichkolwiek reklamacji i ca y czas 
zapewniaj  wysoki poziom pró ni i du  moc 
ssania.

W mi dzyczasie firma Duni zawar a z firm  
Busch umow  dotycz c  konserwacji, któ-
ra gwarantuje wykonywanie regularnych prac 
konserwacyjnych przez specjalistów Busch 
i pe n  dost pno  wszystkich pomp pró -
niowych Busch w ca ym okresie eksploatacji. 
Oznacza to, e gdyby pompa pró niowa ule-
g a awarii, Busch natychmiast dostarczy pom-
p  zast pcz .

Busch Polska Sp. z o.o.
Nowa Wie , ul. Dedala 7
87-853 Kruszyn
+48 54 231 54 00
busch@busch.com.pl
www.busch.com.pl

Fot. 2. Zasada dzia ania opatkowej pompy pró niowej R 5
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P rzyczyn rozmaitych problemów tech-
nicznych mo e by  wiele. Powstawa  
mog  wskutek zaniedba , niew a ci-

wego u ytkowania czy mechanicznego uszko-
dzenia wyrobów producenta. Niezale nie od 
tego, czy b dzie to uszkodzenie bramy spo-
wodowane przez kierowc  nieuwa nie pod-
je d aj cego ci arówk  na stanowisko, czy 
zablokowanie jej przez p kni t  spr yn  lub 
rozregulowane urz dzenie steruj ce, czy te  
b d  to np. zablokowane drzwi wej ciowe 
do domu lub mieszkania – zaradzi  mo e tyl-
ko fachowiec. 

Jak wa na jest natychmiastowa pomoc, prze-
kona  si  mo na w sytuacjach, gdzie istot-
ny jest nie tylko osobisty komfort, ale tak e 
bezpiecze stwo zgromadzonego w magazy-
nie towaru, którego kradzie  lub zniszczenie 
mo e narazi  nas na du e koszty. Kiedy 

na skutek awarii nie mo emy zamkn  bramy, 
a pozostawienie otwartego magazynu bez 
opieki nie wchodzi w gr , kiedy uszkodzenie 
bramy do ch odni mo e spowodowa  ogrom-
ne straty – liczy si  ka da minuta. Wtedy b y-
skawiczna pomoc jest bezcenna. 

Ca odobowa infolinia serwisowa
Pod numerem 618 200 100 w nag ych i nie-
spodziewanych przypadkach przez ca  dob  
uzyska  mo na profesjonaln  porad  doty-
cz c  eksploatacji bram, drzwi, nap dów 
i innych urz dze  firmy Hörmann. Zg oszenia 
serwisowe wysy a  mo na równie  ze stro-
ny internetowej www.hormann.pl. Tam znaj-
duje si  zak adka Serwis, a w niej formularz, 
w którym podaj c dane urz dzenia – bramy 
czy rampy – oraz opisuj c rodzaj uszkodze-
nia, w prosty i szybki sposób mo na zg osi  

konieczno  naprawy. Przeszkolony specja-
lista skontaktuje si  niezw ocznie, a w razie 
potrzeby przy le ekip  serwisow , która 
wyreguluje b d  naprawi urz dzenie.

Dla kogo infolinia 
Infolinia serwisowa firmy Hörmann obs ugu-
je zarówno inwestorów indywidualnych, jak 
i du e przedsi biorstwa. Po pomoc zg asza  
si  tam mog  u ytkownicy centrów logistycz-
nych i magazynów firmowych, gdzie zamon-
towane zosta y ró nego typu bramy prze-
mys owe oraz rampy i uszczelnienia. Liczy  
na ni  mog  tak e deweloperzy i zarz d-
cy wspólnot mieszkaniowych w budynkach, 
w których u ytkowane s  drzwi do mieszka  
i pomieszcze  gospodarczych oraz bramy do 
hal gara owych. Tam pomoc uzyskaj  tak e 
mieszka cy domów jednorodzinnych korzy-
staj cy z bram gara owych, drzwi i nap dów 
firmy Hörmann.

Serwis przysz o ci
Sprawna i szybka obs uga serwisowa w nie-
dalekiej przysz o ci stanie si  jeszcze atwiej-
sza. Hörmann Polska pracuje bowiem nad 
wprowadzeniem rozwi zania polegaj ce-
go na po czeniu urz dze  tego producen-
ta za po rednictwem systemu GSM ze stano-
wiskiem serwisowym, tak aby w przypadku 
awarii komunikat informuj cy o niej wysy a-
ny by  do serwisu automatycznie. To pozwoli 
na szybk  diagnoz  i dokonanie naprawy bez 
zb dnej zw oki. Taki system testowany jest 
ju  w niektórych krajach europejskich. 

Na infolini  serwisow  mo na te  zg asza  
pro by o przegl dy techniczne. Warto o nich 
pami ta , bowiem wszystkim produktom fir-
my Hörmann zapewniaj  one wieloletni  
trwa o  i bezawaryjno . S  te  gwarancj  
bezpiecze stwa pracy.

24 godziny na dob , 7 dni w tygodniu 

Hörmann zapewnia ca odobow  
obs ug  serwisow  
24 godziny na dob , 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – tak dzia a 
serwis firmy Hörmann w Polsce. Dzi ki temu klienci mog  mie  
pewno , e w awaryjnych sytuacjach w ka dej chwili liczy  mog  
na fachow  konsultacj  i natychmiastow  pomoc.

www.hormann.pl  •  801 500 100

FIRMA PREZENTUJE
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Smary i Oleje
2018/2019

Efektywne
analizy olejowe
Opłacalna, kompleksowa i sprawdzona 
analiza olejowa to bardzo skuteczne 
narzędzie do monitorowania stanu 
technicznego urządzenia.

  Kilka uwag na temat procesu smarowania

  Środki smarne – co na rynku
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Efektywne analizy olejowe
Opłacalna, kompleksowa i sprawdzona analiza olejowa to bardzo skuteczne narzędzie do monitorowania 
stanu technicznego urządzenia. Osoby nieprzekonane o jej zaletach prawdopodobnie stosują ją 
niepoprawnie i nie w pełni wykorzystują jej olbrzymie możliwości.

Jeanna Van Rensselar A by analiza olejowa stała się efek-
tywnym narzędziem monitorowa-
nia stanu technicznego urządzeń, 

należy poprawnie skonfigurować jej pro-
gram, a następnie dokładnie go przestrze-
gać. Firmy, które nie dysponują odpo-
wiednimi zasobami, by zrobić to samo-
dzielnie, mogą skorzystać z pomocy eks-
perta zewnętrznego, który udzieli konsul-
tacji w zakresie uruchomienia programu 
i zarządzania nim.

Korzyści z analiz olejowych
Według Matta Spurlocka, lidera plat-
formy RCL firmy Allied Reliability, ana-
liza oleju to jedyna metoda, która pozwala 

na faktyczne proaktywne monitorowa-
nie sprzętu. – Analiza oleju to dosko-
nałe narzędzie konserwacji predykcyjnej – 
powiedział Matt Spurlock. – Jeśli próbki 
zostaną pobrane z właściwego miejsca, 
przy zastosowaniu najlepszych praktyk 
próbkowania i z wykorzystaniem komplek-
sowego podejścia do testowania próbek, 
dzięki analizie oleju można określić obec-
ność osadu ze ścierania materiału wysoko 
na krzywej P-F. 

Smary i Oleje  2018/2019

Analiza wydajności

Najczęściej zaniedbywanym krokiem 
podczas rozważania kwestii zwią-
zanych z analizą oleju jest analiza 
wydajności. Obejmuje ona porów-
nanie faktycznych danych staty-
stycznych zebranych w trakcie pracy 
z parametrami podanymi przez pro-
ducenta, które można zazwyczaj zna-
leźć na tabliczce znamionowej urzą-
dzenia. Są one również dostępne 
w instrukcji obsługi, na stronach 
internetowych lub można je uzy-
skać od przedstawiciela produ-
centa. W połączeniu z analizą oleju 
dodatkowe metody monitorowania 
pozwolą wykryć większość proble-
mów związanych z funkcjonowaniem 
urządzeń, zanim zaburzą one ciągłość 
procesu. Jeśli jedna z metod wykryje 
anomalię, eksperci zalecają użycie 
innej technologii, aby ją potwierdzić.

Źródło: CFE Media
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Jedną z korzyści analiz olejowych, 
jakiej nie mają inne narzędzia do moni-
torowania parametrów pracy i stanu 
urządzeń, jest wykrywanie problemów 
zarówno w samym oleju, jak i w urzą-
dzeniu. Ponadto analiza oleju pozwala na 
wykrycie uszkodzenia wcześniej niż inne 
technologie, takie jak termografia i ultra-
dźwięki. Z tego powodu jest ona pierw-
szym ze stosowanych narzędzi.

Do innych istotnych zalet analiz olejo-
wych należą:

→ dłuższa żywotność sprzętu – analiza oleju 
pozwala na zapewnienie właściwego sma-
rowania urządzenia, a także monitorowa-

nie takich problemów, jak zużycie i zanie-
czyszczenie. Analiza cząstek zużycia, pod-
stawa analizy oleju, jest wyjątkowo sku-
teczna, jeśli chodzi o lokalizowanie i prze-
widywanie problemów, zanim zaczną 
one negatywnie wpływać na żywotność 
sprzętu;

→ przedłużona żywotność środka smarnego 
– analiza oleju daje jasny obraz stanu 
środka smarnego, dzięki czemu nie jest 
on wymieniany przedwcześnie. Może to 
w niektórych przypadkach bardziej niż 
dwukrotnie wydłużyć czas między wymia-
nami filtrów i smaru. Wyeliminowanie 
choćby jednej wymiany oleju smarnego 

w roku to istotne oszczędności materia-
łów i czasu pracy;

→ skrócony czas postoju maszyn – analiza
oleju daje szanse pracownikom działu 
UR na wykrycie i skorygowanie proble-
mów, zanim spowodują one zatrzymanie 
maszyn. Awarie w trakcie pracy są szcze-
gólnie kosztowne. Koszt analizy oleju jest 
nieporównywalnie mniejszy;

→ monitorowanie lepkości i kwasowości – 
wartość lepkości wskazuje, czy olej wła-
ściwie smaruje części. Liczba zasadowa 
i liczba kwasowa w raporcie analizy oleju 
są informacjami o tym, czy olej nadal wła-
ściwie chroni urządzenia;

2018/2019  Smary i Oleje

Monitorowanie stanu urządzeń krytycz-
nych jest ważnym elementem strategii 
doskonałości operacyjnej. Usługodawcy 
w zakresie zapewnienia wysokiej nie-
zawodności maszyn i urządzeń przemy-
słowych oferują wiele opcji, które obej-
mują konserwację, konsultacje na temat 
niezawodności i poprawnego działania, 
a także serwisu, oferują szkolenia i pomoc 
w doborze załogi. Wdrażają i integrują oni 
także programy analizy oleju.

Monitorowanie stanu jako usługa (Con-
dition Monitoring as a Service – CMaaS) 
obejmuje gromadzenie komponentów, 
rozwiązań i wsparcia, które ma na celu 
wydłużenie żywotności maszyn i zwiększe-
nie opłacalności. CMaaS zmniejsza wysi-
łek związany z gromadzeniem danych 
i integrowaniem ich w jeden format nada-
jący się do analizy. Dzięki danym z kontroli 
przechowywanym w centralnym systemie, 
integracji elementów i narzędzi zapew-
nienia niezawodności, konserwacji opar-
tej na stanie komponentów i raportowa-
niu dostawcy, podwykonawcy i pracownicy 
mogą ze sobą współpracować. Poprawia 
to konkurencyjność zakładów produkcyj-
nych oraz jakość produktów, wydłuża czas 
pracy bez awarii i zwiększa moce produk-
cyjne, a dzięki temu obniża koszty.

Od dostawcy CMaaS należy oczekiwać:

1 oceny strategii konserwacji. Ten pro-
ces gwarantuje, że klient prawidłowo 

konserwuje każde urządzenie – we wła-
ściwym momencie i z użyciem najlepszych 
środków. Podstawowe cele obejmują:
 • dopasowanie działań związanych z utrzy-
maniem ruchu do potrzeb biznesowych,
 • zmniejszenie ilości awarii sprzętu i strat,
 • zwiększenie dostępności i niezawodności,
 • zmniejszenie całkowitego kosztu utrzyma-
nia ruchu w sposób zrównoważony;

2 zaplanowania procedur konserwa-
cji. Dostawca CMaaS skonfiguruje, 

wdroży i będzie wspierać zaplanowane 
procedury konserwacji. Pozwoli to zwięk-
szyć wydajność zasobów, ich niezawod-
ność oraz wydłużyć czas pracy bez awa-
rii, a także zwiększy szansę na osiągnięcie 
zakładanych celów produkcyjnych i bizne-
sowych. Efektywne planowanie i harmo-
nogramowanie skutkuje skutecznym pla-
nem konserwacji;

3 planowania pracy i harmonogra-
mowania. Jest to kluczowe działanie 

w produkcji przemysłowej. Dobrze opra-
cowane i aktualne plany zmniejszą koszty 
i pozytywnie wpłyną na programy bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska, zapobie-
gając nieprzewidzianym zdarzeniom;

4 niezawodności, dostępności i łatwo-
ści konserwacji. Zapewnia to zinte-

growaną analizę oczekiwanej wydajności 
systemu, na podstawie projektu, działa-

nia i utrzymania systemu. Jest to kluczowy 
element kosztu cyklu życia i programów 
zarządzania zasobami;

5 kontroli opartej na ryzyku. Obejmuje 
ona właściwe techniki przeprowadza-

nia inspekcji w częstotliwości opartej na 
konsekwencjach i prawdopodobieństwie 
awarii. Ocena ryzyka umożliwia wdrożenie 
optymalnych programów inspekcji;

6 analizy głównej przyczyny problemu. 
Ten proces identyfikuje główną przy-

czynę awarii i działania, które zapobiegną 
jej powtórnemu wystąpieniu. Proces bada 
trzy przyczyny awarii:
 • fizyczne lub techniczne,
 • błąd ludzki,
 • systemy organizacyjne: procedury opera-
cyjne i podejmowanie decyzji.

W przypadku większości urządzeń analiza
oleju będzie najbardziej efektywną koszto-
wo metodą badania stanu zarówno urządze-
nia, jak i cieczy smarującej. Jednocześnie 
analiza oleju staje się bardziej skuteczna, 
gdy zostaje połączona z inną technologią, 
taką jak termografia lub analiza wibracji.

Organizacje, które nie wdrożyły jesz-
cze programu analizy oleju, mogą to zro-
bić w kilku prostych krokach. Mogą też 
wybrać dostawcę CMaaS, który zaprojek-
tuje taki program i będzie nim zarządzać 
w ich imieniu.

Monitorowanie stanu jako usługa 
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→ zwiększanie wartości odsprzedaży – 
raporty przedstawiające regularne analizy 
oleju są najlepszym dowodem na to, że 
dba się o sprzęt w zakładzie.

Analiza oleju to nie tylko sposób na 
oszczędności, ale też na zapobieganie pro-
blemom. Jej właściwe przeprowadzanie 
daje pewność, że produkcja nie zostanie 
zakłócona awariami sprzętu. 

– Analiza środków smarnych w trakcie 
pracy urządzenia może pomóc w wykry-
ciu wielu symptomów i sytuacji awaryj-
nych, w tym uszkodzone elementy, trudne 
warunki pracy, brak właściwej konserwa-
cji, brak właściwego smarowania, pogar-
szanie się jakości środka smarnego lub 
jego zanieczyszczenie – stwierdza David 
B. Doyle, dyrektor zarządzający firmy 
ALS Tribology. – Różne typy sprzętu mają 
różne symptomy i stany awaryjne, typowe 
dla ich budowy i użytych materiałów, 
a specjaliści od analiz olejowych zostali 
wyszkoleni tak, by je bezbłędnie rozpo-
znawać. Parametry testowe mogą wska-
zać przyczynę awarii. W innych przypad-
kach dane testowe wykryją symptomy 
stanu awaryjnego, który będzie wyma-
gał dalszych badań uzupełniających. 
W wielu sytuacjach wartość danych testo-
wych i płynących z nich informacji można 
zwiększyć nawet dziesięciokrotnie dzięki 
komunikacji między użytkownikiem koń-
cowym lub zarządcą aktywów a laborato-
rium wykonującym testy. 

Wdrożenie programu analizy oleju
Wdrożenie kompleksowego programu 
może się wydawać trudnym zadaniem. 
Oto kilka kroków, których wykonanie 
zapewni właściwe wdrożenie i działanie 
programu.

1 Wybór laboratorium analizy oleju. 
Jest to o tyle ważny krok, że labo-

ratorium może doradzić w kwestii wdro-
żenia różnych części programu. Należy 
wybrać laboratorium o ugruntowa-
nej pozycji, które ma wdrożony pro-
gram zapewnienia jakości i akredyta-
cje branżowe, takie jak ISO 17025 lub 
10CFR50. Dobrze jest odwiedzić labora-
torium przed rozpoczęciem współpracy. 
Bliskość laboratorium też może być zaletą, 
gdyż ułatwia utrzymanie terminowych 
dostaw próbek, co jest szczególnie ważne 
w sytuacjach nagłych.

2 Określenie celów. Struktura i pod-
stawy programu analiz powinny 

być oparte na przyjętych w zakładzie 
celach dotyczących niezawodności pracy 
maszyn, decydujących o kształcie pro-
jektu i realizacji programu analiz. Labora-
torium może pomóc w tym zakresie, jed-
nak to użytkownik końcowy musi dopa-
sować program do kluczowych potrzeb 
i wymagań organizacji. Oto kilka suge-
stii dotyczących identyfikacji wspomnia-
nych celów:

→ poprawa niezawodności dzięki unikaniu 
awarii i wydłużeniu żywotności (zarówno 
urządzeń, jak i ich części),

→ oznaczenie i wyeliminowanie powtarzają-
cych się problemów,

→ wyeliminowanie nieplanowanych posto-
jów na przeprowadzenie czynności kon-
serwacyjnych,

→ maksymalizacja żywotności środka smar-
nego i jego wydajności,

→ wsparcie kompleksowej, proaktywnej 
i predykcyjnej konserwacji.

Po określeniu celów należy wybrać lidera 
w procesie wdrażania programu.

3 Stworzenie listy urządzeń. Należy 
opracować listę sprzętu, który ma 

być testowany. Priorytety należy okre-
ślić na podstawie krytyczności urządze-
nia w danej aplikacji i pozwolić na ich 
korekty w czasie trwania programu. Lista 
powinna obejmować co najmniej następu-
jące elementy:

→ identyfikację sprzętu (ogólny opis z nume-
rem seryjnym),

→ typ elementu, markę i model,
→ wymaganą markę i klasę środka smar-

nego, zazwyczaj określone przez OEM,
→ pojemność zbiornika oleju,
→ typ i przepuszczalność filtra,
→ częstotliwość pobierania próbek.

Sprzęt o znaczeniu krytycznym dla dzia-
łania zakładu pracy powinien być ziden-
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Analiza wibracji to kluczowe narzędzie do 
monitorowania stanu urządzeń obrotowych. 
Wyjątkowo precyzyjnie wykrywa zbliżające 
się awarie systemów łożysk działających 
z dużą prędkością. Gdy elementy składowe 
osiągają kres swojej żywotności, zaczy-
nają bardziej wibrować. Ciągła analiza 
wibracji wykrywa te oznaki, zanim wystąpi 
poważny problem. Typowe stany awaryjne 
wykrywane przez analizę wibracji to:
 • zaburzenie równowagi,
 • niewspółosiowość,
 • powstanie wgłębień,
 • popękane/złamane zęby koła zębatego,

 • luzy zarówno w łańcuchach, jak i w struk-
turze,
 • zużycie kół zębatych,
 • uszkodzenia łożyska elementu obro-
towego,
 • rezonans,
 • skrzywione tłoki,
 • złożone problemy z łożyskami,
 • zużycie koła pasowego,
 • problemy elektryczne,
 • problemy z przepływem płynu i powietrza.

Analiza oleju i analiza wibracji uzupełniają 
się niemal idealnie: analiza oleju moni-

toruje i kontroluje jakość środka smar-
nego i zanieczyszczenia, a analiza wibracji 
monitoruje i kontroluje równowagę, luzy 
i współosiowość.

W branżach zarządzania taborem 
jest to podstawowa technologia, ponie-
waż silniki spalinowe są najbardziej popu-
larne. W zastosowaniach przemysłowych, 
szczególnie w produkcji energii i przemy-
śle petrochemicznym, analiza wibracji jest 
najlepszą technologią. W zastosowaniach 
przemysłowych, takich jak przemysł meta-
lurgiczny, papierniczy itd., obie metody są 
stosowane łącznie.

Analiza oleju z zastosowaniem analizy wibracji
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tyfikowany jako pierwszy. Właściwa ana-
liza oleju dla sprzętu krytycznego obej-
muje analizę zużycia metalu, zawartości 
wilgoci, lepkości, liczby kwasowej, liczby 
cząstek i ferrografię analityczną.

4 Opracowanie strategii pobiera-
nia próbek. Mimo że laboratorium 

może służyć radą, to do użytkownika koń-
cowego należy wybór strategii pobiera-
nia próbek. Strategia obejmuje lokalizację, 
metodę i procedurę. 

Procedura pobierania próbek jest naj-
trudniejszym elementem strategii. Nie-
przestrzeganie jej podstawowych elemen-
tów jest jednym z najczęstszych powodów 
niepowodzenia w implementacji progra-
mów analiz olejowych. W efekcie bowiem 
laboratoria otrzymują olbrzymią liczbę 
próbek z niekompletnymi informacjami, 
przez co użytkownik końcowy nie może 
w pełni skorzystać z danych w raporcie. 
Tutaj ważna jest rola lidera programu. 
Jego zadaniem jest zapewnienie, aby 

każda próbka była właściwie oznaczona, 
gdy trafia do laboratorium.

– Kluczem do uzyskania maksymal-
nych korzyści z analizy oleju jest zapew-
nienie, aby laboratorium otrzymało 
wszystkie niezbędne informacje na temat 
sprawdzanego sprzętu – powiedział Spur-
lock. – Kiedy wybieramy się do leka-
rza na badanie krwi, podajemy informa-
cje na temat naszego wieku i historii zdro-
wia, aby badanie zostało właściwie zinter-
pretowane. Tak jak w przypadku diagnozy 
stanu zdrowia człowieka, niepodanie nie-
zbędnych informacji na temat urządzenia 
również spowoduje błędną diagnozę.

5 Określenie parametrów wydajności. 
Parametry te pozwalają na ocenę, 

dlatego powinny być powiązane z celami 
programu. Na przykład: czy jest mniej 
awarii? Czy liczba powtarzających się pro-
blemów się zmniejsza? Czy jest mniej nie-
planowanych postojów? Czy okresy mię-
dzy wymianami oleju zostały wydłużone? 
Należy uwzględnić anomalie i inne czyn-
niki, które wpłyną na dokładność danych.

Jeśli pytania te wydają się zbyt trudne, 
można skorzystać z pomocy eksper-
tów w zakresie utrzymania wysokiej nie-
zawodności maszyn i urządzeń prze-
mysłowych, którzy są przygotowani do 
tego, aby takie programy wdrażać i nimi 
administrować. Najważniejsze jest jed-
nak to, że wdrożenie programu analizy 
oleju wymaga zastanowienia, planowa-
nia, a przede wszystkim konsekwencji 
i dokładnego przestrzegania określonych 
zasad i wymagań, zarówno w odniesieniu 
do użytkowników końcowych, jak i eks-
pertów dokonujących analiz. 

Case study: KapStone Paper
Firma KapStone Paper, zlokalizowana 
w Longview w stanie Waszyngton w USA, 
produkuje bogaty asortyment produktów 
z papieru siarczanowego i papieru z recy-
klingu, od tektury po papier typu Kraft, 
papier siarczanowy nasycony i arku-
sze kartonu. Jest to przykład firmy, która 
w pełni wykorzystuje zintegrowane tech-
nologie monitorowania stanu technicz-
nego maszyn: analizy olejowe, analizę 
mikroskopową, analizę wibracji, a także 
obrazowanie ultradźwiękowe i termiczne.

– W KapStone Paper połączyliśmy kilka 
różnych technologii w jeden program kon-
serwacji predykcyjnej, aby wydłużyć czas 

pracy bez postoju i zmniejszyć ilość awa-
rii – podsumowuje Jeffrey H. DesArmo, 
menedżer ds. systemów smarowania 
firmy KapStone. – Jest wiele zalet ana-
liz olejowych, a możliwość zintegrowa-
nia innych narzędzi konserwacji progno-
zowanej w całym zakładzie przynosi nam 
znaczne korzyści i pozwala na bardziej 
szczegółową analizę problemów z urządze-
niami. Na bieżąco współpracujemy z dzia-
łem badań wibracyjnych i wymieniamy 
się uwagami na temat kondycji sprzętu.

Raporty badań oleju odbiegające od 
normy są analizowane przez dwa zespoły, 
które sprawdzają wcześniejsze dane na 
temat oleju i wibracji. W razie potrzeby 
można przeprowadzić ponowne bada-
nie sprzętu i uważnie monitorować pod 
kątem pojawiających się zmian. Jeśli 
grupa badań wibracyjnych zgłasza silnik, 
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Analiza oleju 
z zastosowaniem 
termografii

Podstawą termografii jest założenie, 
że wzrost temperatury wskazuje na 
pogorszenie pracy elementów. Ter-
mografia analizuje rozłożenie tempe-
ratury i mierzy temperaturę elemen-
tów elektrycznych i mechanicznych. 
Obszary zwiększonej temperatury 
mogą wskazywać na opór elektryczny 
lub tarcie mechaniczne. Termogra-
fia jest również idealna do wykry-
wania utraty ciepła. Może ponadto 
wykryć problemy związane z wilgo-
cią, grubością, łączeniem, pojemno-
ścią i tarciem.

Termografia wykryje anoma-
lie pojawiające się w silnikach, złącz-
kach, łożyskach, pasach, kołach paso-
wych, kolektorach pary, wymienni-
kach ciepła i systemach/elementach 
elektrycznych.

Termografia pozwala zidentyfi-
kować wady, których analiza oleju 
nie może wykryć, takie jak stan 
rolek, poziom nagromadzonych osa-
dów w zbiornikach i stan łożysk i złą-
czek działających przy dużych pręd-
kościach.

Analiza oleju 
z zastosowaniem badania 
ultradźwiękowego

Ultradźwięki są definiowane jako fale 
dźwiękowe o częstotliwości powy-
żej 20 kHz i do 300 kHz i są jedną 
z najbardziej elastycznych technolo-
gii monitorowania stanu urządzeń. 
Powszechnie stosuje się je do wykry-
wania wycieków (sprężonego gazu) 
i inspekcji mechanicznych i elektrycz-
nych. W ostatnim przypadku ultra-
dźwięki mogą być używane jako 
narzędzie do zapewnienia bezpie-
czeństwa, ponieważ wykrywa wyła-
dowania łukowe czy koronowe.

Badanie ultradźwiękowe opiera 
się na pomiarach cyfrowych, które 
mierzą sygnały o wysokiej częstotli-
wości i podają wynik w decybelach 
na mikrowolt. Analiza wartości może 
wskazywać na potencjalne defekty 
powstałe w wyniku kontaktu, np. 
pocierania lub tarcia. Badanie ultra-
dźwiękowe uzupełnia analizę wibra-
cji, ta zaś uzupełnia analizę oleju.
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który głośno pracuje lub ma wysoką czę-
stotliwość na łożysku i wymaga dodatko-
wego smarowania, specjalista ds. smaro-
wania wykorzystuje pomiar ultradźwię-
kowy, aby upewnić się, że łożysko otrzy-
muje wystarczającą ilość środka smar-
nego. Obrazowanie termiczne pomaga 
znaleźć miejsca wzrostu temperatur i zlo-
kalizować potencjalne problemy w więk-
szych, bardziej skomplikowanych syste-
mach.

– Analiza mikroskopowa to sku-
teczna metoda identyfikowania cząste-
czek ze zużycia, gdyż pozwala sprawdzić, 
jaki typ cząstek powstaje w oleju, dokład-
nie określić ich ilość i sprawdzić ich roz-
miar i kształt, co umożliwia nam dokładną 
ocenę stanu urządzeń i oleju – powiedział 
DesArmo. – Wyniki są dostępne nawet już 
po godzinie.

Dobrym przykładem korzyści płyną-
cych z analizy zintegrowanej stosowanej 
w firmie KapStone jest przypadek próbki 
oleju, która w badaniu nie wykazała pro-
blemów, ale grupa zajmująca się bada-
niami wibracyjnymi wykryła złą pracę 
zębatek przekładni montowanej na wałku. 
Temperatura przekładni rosła, a silnik 
pobierał więcej mocy.

– Po przeprowadzeniu analizy mikro-
skopowej oleju zauważyliśmy, że w oleju 
docierającym do przekładni znajdują się 
cząstki ze zużycia – powiedział DesArmo. 

– Materiał pochodził z nieprawidłowo dzia-
łającej pompy, która zasilała przekładnię 
z większego zbiornika oleju. Pompa gro-
ziła awarią, a dzięki odkryciu tego faktu 
mogliśmy przełączyć się na pompę zapa-
sową i na czas wymienić uszkodzone urzą-
dzenie. Koszt możliwej awarii przekładni 
i związanego z nią nieplanowanego prze-
stoju wyniósłby 300 tys. dolarów.

W sytuacjach, gdy próbka nie może 
zostać pobrana w warunkach pracy, ter-
mografia i analiza wibracji dostarczają 
dane bez konieczności postoju lub prze-
rwania pracy. Pokazują też, co dzieje się 
w czasie pracy urządzeń.

Poza termografią i analizą wibracji 
badanie ultradźwiękowe dostarcza infor-
macji o wadach struktury, zanim pojawią 
się poważniejsze problemy, a których ana-
liza oleju mogłaby nie wykryć. Skład emi-
towanych gazów i uzdatnianie ścieków 
również mogą dostarczyć nowych infor-
macji na temat stanu sprzętu.

Matt Spurlock z firmy Allied Relia-
bility współpracował z firmą KapStone. 
Dodaje on, że oprócz regularnego wysyła-
nia próbek do zewnętrznego laboratorium 
firma KapStone zakupiła sprzęt do przy-
gotowywania próbek i ich analizy mikro-
skopowej w zakładzie.

– Daje to firmie KapStone wczesną 
informację o możliwości wystąpienia trud-
nych warunków – stwierdził Matt Spur-

lock. – W całym procesie osoba nadzoru-
jąca środki smarne przygotowuje próbki 
olejów smarnych i smarów do analizy. Kil-
kakrotnie zaobserwowała nieoczekiwane 
cząsteczki ze zużycia w próbce i mogła 
poinformować grupę ds. badań wibra-
cyjnych o konieczności dalszych badań. 
W każdym z tych przypadków potwier-
dzone zostało wystąpienie problemu, choć 
dane badań wibracyjnych nie osiągnęły 
jeszcze poziomów alarmowych. Dzięki 
temu zakład miał wystarczająco dużo 
czasu, aby zaplanować niezbędne działa-
nia korygujące lub wymianę urządzenia.

Jeffrey DesArmo powiedział, że firma 
KapStone wybrała zintegrowane techno-
logie konserwacji predykcyjnej z kilku 
powodów, ale przede wszystkim ze 
względu na możliwość wydłużenia czasu 
pracy bez awarii i zwiększenia nieza-
wodności. – Do tego dochodzi zrozumie-
nie innych dziedzin i ich działania. Wyko-
rzystując wszystkie technologie razem, 
widzimy, że wspólnie osiągamy lepsze 
rezultaty, niż gdy każda grupa samodziel-
nie stara się zwiększyć niezawodność, nie 
wiedząc, jakie działania podejmują inni – 
dodał DesArmo.

Jeanna Van Rensselar Jeanna Van Rensselar współpracuje jako 
dziennikarka z TLT – wydawnictwem 
instytutu Society of Tribologists 
and Lubrication Engineers (STLE).
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Online

Serwis olejowy i gospodarkę sma-
rowniczą może prowadzić dział 
utrzymania ruchu lub stacjonarna 
grupa serwisowa. Wymaga to jed-
nak zatrudnienia odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych pracowników, 
a także zakupu i utrzymania odpo-
wiedniego sprzętu. Inną możliwo-
ścią jest przekierowanie tych obo-
wiązków na zewnętrzne firmy outso-
urcingowe, które przejmą część obo-
wiązków w ramach pojedynczych 
zleceń lub poprowadzą długotermi-
nową i całościową opiekę nad klien-
tem. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule „Gospo-
darka smarownicza – zalety outsour-
cingu”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Zastosowanie wbudowanych czujników 
monitorujących warunki pracy urządze-
nia staje się rozwiązaniem powszechnym. 
– Spodziewamy się w najbliższych latach 
znacznego rozwoju technologii Przemy-
słowego Internetu Rzeczy – powiedział 
Matt Spurlock z firmy Allied Reliability. – 
Czujniki są obecne już od ponad dekady, 
ale do niedawna były bardzo kosztowne. 
Wyobraźmy sobie zestaw czujników, 
które monitorują dane związane z wibra-
cjami, temperaturą oleju, zanieczyszcze-
niem i cząsteczkami ze zużycia rucho-
mych części maszyn. Takie czujniki mogą 
przez cały czas wysyłać dane do chmury, 
gdzie algorytmy uczenia maszynowego 

pozwalają zastosować dynamiczne 
alarmy, które natychmiast powiadomią 
o zmianie warunków pracy i zaproponują 
właściwe działanie korygujące. Ten dzień 
się zbliża.

Technologia analizy oleju w ciągu 
ostatnich lat stała się towarem. Mię-
dzy laboratoriami trwa walka o klienta 
końcowego – dodał Spurlock. – Ponadto 
analiza oleju to jedno z najgorzej rozu-
mianych narzędzi monitorowania stanu 
maszyn. Idea monitorowania w trakcie 
pracy powinna zwrócić uwagę na obie 
te kwestie i pokazać prawdziwe korzy-
ści kompleksowego monitorowania i inte-
gracji wielu technologii.

Analiza oleju z zastosowaniem czujników

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Wyd u  ywotno  oleju i filtra. 
Wymiana p ynów i cz ci eksploatacyjnych 
zwykle odbywa si  co 1000–2000 godzin pra-
cy, w zale no ci od rodzaju silnika gazowego 
i jako ci paliwa. Stosowanie wysokiej jako ci 
olejów, takich jak Mobil Pegasus™, pozwala 
wyd u y  okres pomi dzy wymianami oleju 
i filtra, skróci  czas przestojów serwisowych 
i obni y  koszty utylizacji zu ytego oleju.

Dopasuj program serwisowy do jako ci paliwa.
Cz st  przyczyn  nieplanowanych przestojów
serwisowych jest niska jako  gazu. Gaz ziemny 
ma mniej zanieczyszcze  i jest mniej wyma-
gaj cy dla silnika ni  biogaz. Dlatego wa ne 
jest, aby w przypadku u ywania niskiej jako-
ci biogazu okresy serwisowe by y cz stsze.

Wspó pracuj z dostawcami.
Wspó praca z dzia em serwisowym i do wiad-
czonymi dostawcami rodków smarnych 
mo e pomóc utrzyma  sprawno  silników 
gazowych. Dodatkowe korzy ci mo e przy-
nie  wdro enie programu monitoringu oleju 
i silnika, takiego jak wspomniany Mobil Serv 
Lubricant Analysis (MSLA).

Oleje do nowoczesnych 
silników gazowych
Nowo ciami w ród olejów do silników gazo-
wych s  Mobil Pegasus™ 1105 oraz Mobil 
Pegasus™ 1107. Pierwszy z nich spe nia 

wymagania ka dego silnika, jest odpowied-
ni do ka dego typu t oków, natomiast 
Mobil Pegasus™ 1107 jest przeznaczony do 
smarowania wysokoobci onych, wysoko-
obrotowych silników gazowych, silników 
z wysokim ci nieniem u ytkowym BMEP 
(BMEP równy lub wy szy ni  22 bary). Oba 
produkty wyró nia dobrze zbalansowana for-
mulacja, pomagaj ca 1,5-krotnie wyd u y  
okresy pomi dzy wymianami w porównaniu 
z konwencjonalnymi olejami mineralnymi*. 
Podczas 300-godzinnego badania w trudnych 
warunkach z wykorzystaniem silnika gazo-
wego oleje Mobil Pegasus™ 1100 wykaza-
y doskona  rezerw  alkaliczn  (wg normy 

ASTM D2896), sprzyjaj c  wyd u eniu czasu 

pracy oleju i zachowaniu doskona ej czysto-
ci t oków.

Podczas szczegó owych testów nowe ole-
je wykaza y równie  doskona  odporno  
na utlenianie i stabilno  termiczn . Najnow-
sze oleje ExxonMobil do silników gazowych 
zabezpieczaj  nawet najbardziej obci one 
elementy silnika przed zu yciem i przeciw-
dzia aj  gromadzeniu si  osadów. Poni sze 
zdj cia pokazuj  skuteczno  utrzymania czy-
sto ci t oków silników gazowych.

Wi cej informacji o olejach do silników gazo-
wych i us ugach ExxonMobil dla przemys u 
znajduje si  na stronie: mobil.com/industrial 
lub u autoryzowanych dystrybutorów olejów 
i smarów ExxonMobil (dexol.pl, ekonaft.com.pl, 
mobipol.pl, smartplus.pl). Bezp atna infolinia 
techniczna ExxonMobil: 00 800 44 11 603, 
techdeskeurope@exxonmobil.com.

Przygotowano na podstawie materia ów 
ExxonMobil

Analizy olejowe ród em dobrych praktyk 
w serwisowaniu silników gazowych
Ponad 18 500 próbek oleju z silników zasilanych biogazem i gazem wysypiskowym zosta o poddanych 
analizie w laboratoriach ExxonMobil w ramach programu Mobil Serv . Zebrane w ten sposób informacje 
s  podstaw  wielu dobrych praktyk, które pomagaj  oszcz dza  poprzez ograniczanie prac serwisowych, 
wzrost produktywno ci i bezpieczne wyd u anie okresów mi dzy wymianami oleju w silnikach zasilanych 
biogazami. Zatem o czym warto pami ta ?

Wykres. Skuteczna ochrona silnika: 
Trend zmian liczby zasadowej 
podczas eksploatacji

 * Mobil Pegasus 1105 i Mobil Pegasus 1107 to oleje typu long life, które umo liwi y 1,5-krotne wyd u enie okresów pomi dzy wymianami 
w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi u ywanymi w wysokoobci onych silnikach zasilanych gazem ziemnym.
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U szkodzenia o ysk zwi zane ze sma-
rowaniem stanowi  od 60% do 80% 
przedwczesnych awarii o ysk. Awarie 

te mog  wynika  z braku odpowiedniej ilo-
ci (zbyt ma ej lub zbyt du ej), niew a ciwe-

go doboru lub nieprawid owego u ycia rod-
ka smarnego.

Wykorzystuj c instrumenty ultrad wi kowe 
podczas nak adania smaru, mo na kontrolo-
wa  poziom decybeli. Dzi ki temu mo liwe 
jest umieszczenie odpowiedniej ilo ci rodka 
smarnego oraz okre lenie progu rozpoczyna-
j cego przesmarowanie o yska.

W przypadku kiedy wi kszo  awarii o ysk 
ma zwi zek z smarowaniem, zastosowanie 
przyrz du ultrad wi kowego mo e znacznie 
zmniejszy  ilo  uszkodze  o ysk i sprz tu, 
które mo na przypisa  niew a ciwym proce-
durom smarowania.

Czym s  ultrad wi ki?
Ultrad wi ki powietrzne i strukturalne s  
d wi kami o wysokiej cz stotliwo ci, przekra-
czaj cymi przeci tny zakres s uchu cz owie-
ka. Przy pomocy instrumentów ultrad wi ko-
wych oraz zestawów s uchawkowych mo na 

zarejestrowa  je uchem ludzkim. Instrument 
ultrad wi kowy wykrywa i „s yszy” d wi k 
o wysokiej cz stotliwo ci, a nast pnie t uma-
czy go na s yszalny dla cz owieka.

Do typowych zastosowa  ultrad wi ków 
zaliczamy: detekcj  wycieków spr onego 
powietrza i gazu, inspekcj  elektryczn  
urz dze  elektrycznych w celu wykrywa-
nia wy adowa  niezupe nych, odwadnia-
cze pary oraz mechaniczne inspekcje maszyn 
wiruj cych (w tym smarowanie przy u yciu 
ultrad wi ków w oparciu o znajomo  sta-
nu sprz tu).

Smarowanie o ysk z u yciem 
ultrad wi ków
Istnieje wiele ró nych róde  ultrad wi ków.
W przypadku ultrad wi ków zwi zanych ze 
smarowaniem o ysk ród em jest tarcie. 
Wraz ze wzrostem tarcia zwi ksza si  tak e 
poziom decybeli oraz nasila si  szum.

Podczas inspekcji poziom decybeli oraz jako  
d wi ku b d  okre la y stan badanej maszy-
ny. Przy u yciu instrumentu ultrad wi ko-
wego i obserwacji poziomu decybeli na nim 
analizowana jest praca o yska. W momen-
cie osi gni cia w a ciwej ilo ci smaru poziom 

decybeli b dzie sta y. Gdy ilo  rodka smar-
nego w o ysku nie jest wystarczaj ca lub jest 
zbyt du a, stopniowo wzrasta zarówno tar-
cie, jak i szumy. Kiedy ilo  jest odpowiednia, 
smarowanie nale y przerwa , poniewa  ist-
nieje ryzyko przekroczenia progu nadmier-
nego smarowania. Przesmarowanie zwi ksza 
ci nienie i tarcie wewn trz obudowy, wytwa-
rzaj c w ten sposób wi cej szumów.

Wykres zamieszczony obok obrazuje zmiany 
amplitudy ultrad wi ków zarejestrowanych 
podczas procesu smarowania o yska. Plik 
d wi kowy mia  ok. 13 sekund d ugo ci. War-
to zwróci  uwag  na smarowanie na pocz t-
ku procesu (lewa strona wykresu) i porów-
na  ze smarowaniem ko cowym (prawa stro-
na wykresu).

Zalety smarowania wspomaganego 
ultrad wi kami

1.  Usterki o ysk zostaj  wykryte wcze niej.
2.  Uszkodzenia o ysk i awarie sprz tu zwi za-

ne ze smarowaniem ulegn  zmniejszeniu, 
potencjalnie zmniejszaj c te  nieplanowane 
przestoje.

3.  Programy gospodarki smarowniczej z progra-
mu opartego na harmonogramie czasowym 
smarowania zmieni  si  na bardziej ekono-
miczne – oparte na znajomo ci stanu o ysk.

4.  Ilo  zu ywanego smaru zmaleje.
5.  Ilo  zu ywanego sprz tu do smarowania 

tak e si  zmniejszy.
6.  Pojawi  si  równie  oszcz dno ci wynikaj -

ce ze zredukowania kosztów napraw silników 
i sprz tu.

Smarowanie przy u yciu ultrad wi ków
Przekszta cenie programu opartego na harmonogramie czasowym 
w program oparty na znajomo ci stanu o ysk

Jurek Halkiewicz – Regional Manager Poland
+48 510 518 832
jurekh@uesystems.com

Wykres. Zmiany amplitudy ultrad wi ków zarejestrowanych podczas procesu 
smarowania o yska.
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O dpowiedni środek smarny 
– smar czy olej – jest elementem 
tak samo ważnym dla popraw-

nego funkcjonowania urządzeń, jak np. 
łożyska czy koła zębate. Jego niewłaściwy 
dobór może mieć poważne konsekwen-
cje – w najlepszym razie spowodować 
konieczność częstszej wymiany środka 
oraz nadmierne zużycie elementów trą-
cych, w gorszych sytuacjach doprowadzić 
do niezaplanowanego przestoju lub awa-
rii maszyny bądź całej linii produkcyjnej, 
a nawet do wypadku czy pożaru. Efek-
tem końcowym są oczywiście straty finan-
sowe. 

Jak to wygląda w praktyce, wyja-
śnia Arkadiusz Leżoń, dyrektor ds. badań 
i rozwoju w firmie PDP Naftochem: 
– Zetknąłem się z sytuacją, kiedy zasto-
sowanie smaru niskiej jakości w krążni-
kach pracujących na taśmociągach trans-

portujących węgiel brunatny spowodo-
wało (ze względu na duże obciążenia, jakie 
przenosiło łożysko) znaczny wzrost tem-
peratury pracy smaru, ponad jego tempe-
raturę kroplenia. To skutkowało szybszą 
degradacją smaru i wydzielaniem z niego 
oleju, co spowodowało dalszy wzrost tem-
peratur. Doszło do zatarcia łożyska, które 
– ciągle pracując – nagrzewało się, a to 
spowodowało zapalenie otuliny krążnika, 
a następnie taśmociągu i urobku. Konse-
kwencją doboru tańszego smaru był w tym 
przypadku pożar i kilkadziesiąt metrów 
spalonego przenośnika. Koszt przestoju 
i naprawy awarii znacznie przewyższał 
milion złotych. 

Jak zapewnia Krzysztof Niedź-
wiedź, dyrektor ds. technicznych w fir-
mie Venturo, paradoksalnie niewska-
zane jest też dobranie zbyt dobrego 
smaru, bowiem środek smarny, który 
będzie spełniał wymagania techniczne 
aplikacji „z nadmiarem”, będzie gene-
rował wyższe koszty. Paul Nadin-Sal-
ter, Technical Manager na Europę, Che-
vron, dodaje: – Nawet jeśli wybrany smar 
jest odpowiedni, istnieją jeszcze inne ele-
menty, na które należy zwrócić uwagę, 
aby przedłużyć żywotność sprzętu. Sza-
cuje się bowiem, że aż 82% wszystkich 
awarii maszyn jest spowodowanych przez 
różne cząstki, jakie dostają się do układów. 
Również wilgoć i wnikanie zanieczysz-
czeń mogą spowodować zniszczenie przy 
zastosowaniach przemysłowych. Na przy-
kład łożyska w układzie turbiny mają 
film olejowy mniejszy niż szerokość ludz-
kiego włosa i oczekuje się, że będą w stanie 
przenieść 160 ton ładunku. Dostanie się 
do smaru brudu lub wody może spowodo-
wać katastrofalne uszkodzenie maszyny.

Środki smarne – co na rynku
Smary odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu tarcia i zużycia 
współpracujących komponentów. Jednak wybór odpowiedniego 
środka smarnego do zastosowań przemysłowych nie jest łatwą 
decyzją, szczególnie że oferta rynkowa w tym zakresie 
jest bardzo bogata.

Anna Strożek

Smary i Oleje  2018/2019

↖ Oprócz wyboru właściwego smaru znaczenie 
ma również wybór metody smarowania, 
np. za pomocą szczotki.
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Dlatego podczas wyboru smaru tak 
ważne jest uważne prześledzenie potrzeb 
danej firmy oraz szczegółowe zapozna-
nie się z ofertą rynkową producentów 
i dystrybutorów smarów. Postanowiliśmy 
przyjrzeć się ofertom wybranych firm.

Oferta rynkowa
Firma Chevron oferuje smary przemy-
słowe w różnych klasach konsystencji/
lepkości NLGI, odpowiadające szero-
kiemu zakresowi zastosowań i środowisk 
operacyjnych. W jej ofercie można zna-
leźć np. Ulti-Plex Synthetic Grease EP. 
Jest to smar do ekstremalnych zastosowań 
w łożyskach pracujących pod ciśnieniem, 
w wysokiej i niskiej temperaturze oraz 
do zastosowań wymagających przedłu-
żonych okresów smarowania. Inny pro-
dukt – Multifak EP – to uniwersalny smar 
do pracy przy ekstremalnych obciąże-
niach, odpowiedni do zastosowań komer-
cyjnych, w przemyśle i w żegludze. Jak 
zapewnia producent, smary te charaktery-
zuje zdolność przenoszenia dużych obcią-
żeń, dzięki czemu dobrze chronią sma-
rowane części przed zużyciem. Spraw-
dzają się też w obecności wody, chroniąc 
powierzchnie łożysk przed korozją, a przy 
tym są odporne na utlenianie, co sprzyja 
dużej trwałości podczas przechowywa-
nia i eksploatacji. Chevron SRI Grease 2 
to wysokotemperaturowy smar do kulek 
i łożysk tocznych, stworzony z wysoko 
rafinowanych baz, bezpopiołowego, orga-
nicznego zagęszczacza polimocznikowego 
połączonego z inhibitorami rdzy i utlenia-
nia (ten ostatni zapewnia ochronę przed 
rdzą, na którą narażonych jest wiele sil-
ników działających w terenie). Warto 
też wymienić Chevron Coupling Grease 
– smar przeznaczony do sprzęgieł działa-
jących przy dużych prędkościach, zapew-
niający odporność na separację odśrod-
kową w szybkich sprzęgach zębatych lub 
siatkowych. 

CT Chemie Technik Polska zajmuje się 
m.in. dystrybucją olejów smarująco-chło-
dzących i chłodziw marki Bellini. W jej 
ofercie znajduje się m.in. Harolbio – linia 
olejów chłodząco-smarujących na bazie 
estrów roślinnych. Jak zapewnia produ-
cent, ma ona wszystkie zalety wynikające 
z braku olejów mineralnych, w szczegól-
ności są to: większa stabilność na utlenia-
nie w porównaniu z olejami roślinnymi, 
bardzo dobra smarność, biodegradowal-

ność, wysoki punkt zapłonu w porówna-
niu z innymi formułami technologicznymi 
dostępnymi na rynku, brak WWA (wie-
lopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych), brak nieprzyjemnego zapa-
chu w procesie produkcji, wysoki punkt 
dymienia, nietoksyczność. Firma oferuje 
także linię produktów Torma. Są to chło-
dziwa wodorozcieńczalne, w większości 
nieoznaczone piktogramami dzięki zasto-
sowaniu formuły jednoskładnikowej. Nie 
mają w składzie toksycznego kwasu boro-
wego, związków tworzących formaldehyd 
oraz amin drugorzędowych. Produkty te 
są zgodne z niemiecką normą TRGS 611. 
Jak podsumowuje Agnieszka Gruca, spe-
cjalista ds. inwestycji w firmie CT Che-
mie Technik Polska, obie linie zapewniają 
wydłużenie żywotności narzędzi, znaczącą 
redukcję dymu podczas procesu produk-
cji wraz ze zmniejszeniem zużycia fil-
tra w pochłaniaczu, zmniejszenie stopnia 
deformacji części, zwiększenie standar-
dów cięcia oraz redukcję kosztów energii 
i konsumpcji olejów.

W ofercie firmy DEFORIN znajdują 
się smary szeroko stosowane w prze-
myśle, jak CASTROL SPHEEROL EPL2, 

wykorzystywany do ogólnego smarowa-
nia łożysk tocznych i ślizgowych pracują-
cych w standardowych obciążeniach oraz 
CASTROL SPHEEROL EPL0 do central-
nych układów smarowania, a także TRI-
BOL GR100 do smarowania wysoko 
obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych 
pracujących w warunkach wibracji, w sze-
rokim zakresie prędkości i ciśnień. DEFO-
RIN oferuje także smary SHELL, m.in. 
popularny GADUS S2 V220 2, stoso-
wany w łożyskach tocznych i ślizgowych 
oraz przegubach pracujących pod dużym 
obciążeniem, w wysokich temperaturach 
i w obecności wody, a także GADUS S3 
220 C2, stosowany w bardzo obciążo-
nych łożyskach przemysłowych, w wyso-
kich temperaturach. Oferta firmy obej-
muje także smary marki MOLYKOTE do 
różnych zastosowań w ekstremalnych 
warunkach pracy, takich jak ostre che-
micznie środowisko, niskie i wysokie tem-
peratury, ekstremalne ciśnienia i wyso-
kie prędkości. Firma DEFORIN oferuje 
ponadto całe instalacje, części zamienne 
i serwis centralnych układów smarowa-
nia WOERNER, GRACO, BEKA, SKF, LIN-
COLN, smarownice ręczne, nożne, pneu-

2018/2019  Smary i Oleje

Paweł Herzyk, zastępca kierownika działu ds. smarowania w firmie Hennlich 

Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze smaru

Pierwszą decyzją, jaką trzeba podjąć, jest wybór między sma-
rem plastycznym a olejem, zależny m.in. od klasy penetracji, pręd-
kości i intensywności pracy maszyny, wypierania wody, tempera-
tury oraz metody podawania środka smarnego. Gdy z węzła tarcia 
trzeba odprowadzać ciepło, należy zastosować smar ciekły, taki jak 
olej mineralny lub syntetyczny, który nadaje się do wysokich pręd-
kości i temperatur, pozwala na łatwą kontrolę ilości środka dostar-
czanego do każdego punktu smarnego oraz nadaje się do systemu 
smarowania metodą kropelkową, poprzez kąpiel olejową, smaro-
wanie mgłą olejową lub smarowanie obiegowe. 

Smarów plastycznych używa się w aplikacjach charakteryzujących się niskimi 
lub średnimi prędkościami i temperaturą pracy w granicach charakterystyki smaru. 
W wielu przypadkach stosuje się je zamiast oleju, ponieważ pozostają dłużej w miejscu 
pierwotnej aplikacji. Sięga się po nie również wtedy, gdy częste uzupełnianie środków 
smarnych jest ograniczone lub nieopłacalne. 

Wybierając środek smarny do zastosowania w wysokich temperaturach, należy 
wziąć pod uwagę m.in. stabilność termiczną, odporność na utlenianie, punkt kroplenia 
czy punkt zapłonu. Bardzo ważnym kryterium jest też sposób aplikacji. Nie każdy smar 
może być stosowany w systemach automatycznego smarowania, a do automatycznej 
aplikacji niektórych smarów wymagane są specjalistyczne narzędzia.
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matyczne GRACO, ALEMITE, SAMOA, 
RAASM, a także jednopunktowe smarow-
nice automatyczne ATS ELECTRO-LUBE, 
PERMA, GREASEMAX, SKF LAGD. Nie-
wątpliwymi zaletami smarownic ATS 
ELECTRO-LUBE są m.in. synchronizacja 
pracy smarownicy z pracą maszyny oraz 
możliwość napełniania dowolnym środ-
kiem smarnym wskazanym przez użyt-
kownika. 

Ecol to dystrybutor smarów, ole-
jów i materiałów pomocniczych, dostar-
czający środki smarne wraz z pełnym 
doradztwem i serwisem eksploatacyj-
nym. W swojej ofercie ma produkty m.in. 
Fuchs, Chevron, Shell, Mobil, Texaco, 
Total, Addinol, Quaker. Firma jest także 
dystrybutorem środków smarnych LOTOS 
Oil dla energetyki przemysłowej i zawo-
dowej, a także smarów szwajcarskiej 
firmy STRUB dla przemysłu spożywczego. 
Produkty STRUB spełniają rygorystyczne 
normy organizacji NSF i wymagania 
normy ISO 21469 oraz są dopuszczone 
do zastosowań, w których możliwy jest 

incydentalny kontakt z żywnością. Są to 
np. smar STRUB Magic Grease USDA H1 
NLGI 00 z dodatkami polimerów do sma-
rowania prowadnic, łożysk i innych czę-
ści maszyn przy produkcji środków spo-
żywczych: w maszynach rolniczych, przy 
produkcji piwa i wina, rozlewniach wody 
mineralnej, w piekarniach, zakładach 
mięsnych, w przetwórstwie ryb, warzyw 
i owoców, do maszyn napełniających 
puszki i produkcji pasz, a także STRUB 
Calor USDA H1 NLGI 00, 0, 1, 2 – smar 
aluminiowy dla przemysłu spożywczego 
o bardzo dobrej odporności na wodę przy 
wysokiej przyczepności i wysokich zdol-
nościach przenoszenia obciążeń. Ponadto 
Ecol oferuje środki smarne dla branży 
hutniczej, górniczej, maszynowej oraz che-
micznej i petrochemicznej.

Firma Hennlich oferuje różne rodzaje 
środków smarnych, w tym nowocze-
sne produkty smarowe ulegające biode-
gradacji oraz mogące wchodzić w kon-
takt z produktami spożywczymi. Wśród 
smarów uniwersalnych i specjalnych są 

m.in. smary glinowe, wapniowe, litowe, 
sodowe, dwumocznikowe oraz zawie-
rające dodatki stałe, takie jak PTFE czy 
dwusiarczek molibdenu. Każdy z nich ma 
zupełnie inne zastosowania i właściwości. 
– Oferujemy również smary mające dosko-
nałe właściwości adhezyjne i zdolność 
wydłużania okresów uzupełniania smaru 
– mówi Paweł Herzyk, zastępca kierow-
nika działu ds. smarowania w firmie Hen-
nlich. – To przyczynia się do zmniejszenia 
wycieków i optymalizacji wydajności sma-
rów, a w efekcie obniżenia kosztów niepla-
nowanych przestojów, zagrożeń eksploata-
cyjnych oraz wymagań w zakresie obsługi 
technicznej i związanych z nią kosz-
tów obsługi. Hennlich ma w swojej ofer-
cie również smary na bazie syntetycznej, 
umożliwiające pracę w szerszym zakre-
sie temperatur niż konwencjonalne smary 
na bazie mineralnej oraz smary, które są 
starannie zrównoważone, poprzez połą-
czenie zagęszczacza, olejów bazowych 
i dodatków, pozwalające uzyskać smar 
wydłużający żywotność łożysk, ogranicza-
jący przestoje, zapewniający odporność 
na działanie wody oraz ochronę przed 
zużyciem i korozją.

Z kolei PDP Naftochem ma w swoim 
asortymencie kilkadziesiąt gatunków sma-
rów, od najbardziej popularnych litowych, 
wapniowych, glinowych czy bentonito-
wych, po specjalistyczne smary do naj-
trudniejszych zastosowań. Spośród środ-
ków uniwersalnych na uwagę zasługują 
smary glinowe kompleksowe – Aliten PS, 
z atestem PZH, przeznaczone dla prze-
mysłu spożywczego, czy Aliten N, nisko-
temperaturowy smar do łożysk wysoko-
obrotowych, mogący pracować w tempe-
raturze od -50oC. W tym roku antykoro-
zyjne smary Linkor W i Linkor N, służące 
do smarowania przewodów, lin i łańcu-
chów Galla, zostały uzupełnione o nowy 
produkt – Linkor FPE 40A150, który 
z powodzeniem jest używany przez pol-
skich producentów stalowo-aluminiowych 
przewodów energetycznych. W ostat-
nich latach firma wdrożyła do produk-
cji nowy gatunek wodoodpornych sma-
rów Herkules, bazujących na sulfonia-
nie wapnia, przeznaczonych do smarowa-
nia elementów maszyn i urządzeń w gór-
nictwie węgla i miedzi, w przemyśle sta-
lowym i cementowym, w hutach, portach 
i wszystkich innych gałęziach przemysłu 
ciężkiego. Sprawdzają się w węzłach tar-
cia narażonych na ekstremalne naciski, 

Smary i Oleje  2018/2019

Damian Bartkowiak, inżynier ds. sprzedaży w firmie Alfa Laval Polska

Liczy się także oczyszczanie 

Procesy przemysłowe, w których stosowane są środki smarne, 
przebiegają prawidłowo, pod warunkiem że ciecze lub oleje pozo-
stają wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Co się jednak 
dzieje, gdy po pewnym czasie ulegną nieuniknionemu zanieczysz-
czeniu? 

Zazwyczaj podejmowana jest decyzja o zakupie nowego oraz 
utylizacji starego środka smarnego, co wiąże się z nakładami finan-
sowymi. Koszty te można jednak znacznie ograniczyć, stosując 
separację odśrodkową i moduły wirówkowe, które są w stanie usu-
nąć cząstki stałe, wodę lub emulsje znajdujące się w cieczy/oleju.

W wirówkach na ciecze oddziaływają siły dużo większe niż siła grawitacji. Wewnątrz 
bębna ciecz jest obracana z prędkością nawet 10 000 obr./min, co pozwala usunąć 
z oleju ponad 99% cząsteczek stałych między 2–5 μm oraz praktycznie całą wodę. Pod-
czas procesu separacji siła odśrodkowa wypycha wszystkie ciężkie cząstki znajdujące 
się w cieczy w kierunku ścianek obracającego się bębna wirówki, skąd zostają one 
automatycznie wyrzucane do zbiornika osadu. 

Jeśli mamy do czynienia z dwiema cieczami (np. olejem i wodą), różnice w gęstości 
spowodują rozdzielenie dwóch faz. Faza lekka i faza ciężka opuszczają wirówkę oddziel-
nie przez niezależne wyloty w urządzeniu. 

Dzięki wysokim wydajnościom uzyskiwanym w procesie separacji odśrodkowej 
w znaczącym stopniu wydłuża się okres używalności smarów, olejów i innych cieczy 
przemysłowych, co w efekcie pozwala ograniczyć koszty związane z ich wymianą oraz 
utylizacją.



wysoką temperaturę oraz obecność wody 
i solanki, są odpowiednie do smarowania 
łożysk, przekładni, sworzni, kół zębatych, 
przenośników taśmowych oraz innych 
węzłów tarcia pracujących w wysokich 
temperaturach. 

Firma Megart jest dystrybutorem spe-
cjalistycznych środków smarnych marki 
OKS. Oferuje m.in. smar silikonowy OKS 
1140, przeznaczony do powoli obra-
cających się części maszyn pracujących 
w szczególnie wysokich temperaturach, 
do łożysk w piecach do wypalania, har-
towania, maszynach piekarniczych, tune-
lach suszarniczych, maszynach odlewni-
czych, paleniskach kotłowych, maszynach 
do przeróbki tworzyw sztucznych lub 
spawarkach albo maszynach do lutowa-
nia itp. Innym przykładem produktu jest 
podkładowy smar adhezyjny OKS 495 
do wysoko obciążonych powierzchni bocz-
nych i ślizgowych, zapobiegający uszko-
dzeniom nowo zamontowanych kół zęba-
tych i elementów ślizgowych. W ofercie 
firmy znajduje się też OKS 427 do sto-

sunkowo wolno obracających się prze-
kładni, jako alternatywa dla smarowania 
olejowego, sprawdzający się w przypadku 
smarowania łańcuchów napędowych 
i transportowych, łożysk tocznych i śli-
zgowych, do wysokich nacisków, również 
przy obciążeniach udarowych. W asorty-
mencie firmy można znaleźć również: uni-
wersalny smar OKS 402 do takich ele-
mentów maszyn, jak łożyska toczne i śli-
zgowe, wrzeciona i prowadnice ślizgowe 
w normalnych warunkach obciążenia, 
odporny na ciśnienie i wodę oraz na sta-
rzenie i utlenianie, a także trwały smar 
wysokociśnieniowy OKS 410 do miejsc 
narażonych na wysokie naciski lub obcią-
żenia udarowe, również wystawionych 
na bezpośrednie wpływy atmosferyczne, 
sprawdzający się w trudnych warunkach 
pracy, np. w walcowniach, maszynach 
budowlanych i rolniczych, w kopalniach 
i portach.

ORLEN OIL produkuje m.in. wysoko-
temperaturowe smary sulfonianowe z linii 
HUTPLEX, przeznaczone do smarowa-

nia elementów maszyn w przemyśle górni-
czym, hutniczym, ciężkim oraz morskim, 
zwłaszcza do węzłów tarcia narażonych 
na wysokie obciążenia udarowe i niskie 
momenty obrotowe, pracujących w wyso-
kim zapyleniu, w warunkach narażenia 
na wodę i solankę. Oferuje m.in. GRE-
ASEN SYNTEX HT 2 – wysokotemperatu-
rowy smar kompleksowy litowy na bazie 
oleju syntetycznego, przeznaczony 
do smarowania wysoko obciążonych 
i wysokoobrotowych łożysk tocznych i śli-
zgowych oraz innych mechanizmów pra-
cujących w zakresie temperatur od -50°C 
do +180°C. Z kolei GREASEN COMPLEX 
2 to wielofunkcyjny, wysokotemperatu-
rowy smar przeznaczony do smarowania 
wysoko obciążonych łożysk tocznych i śli-
zgowych oraz innych mechanizmów, rów-
nież za pomocą centralnych układów sma-
rowania, pracujących w zakresie tem-
peratur od -40°C do 160°C, okresowo 
do 200°C. Smar jest szczególnie zalecany 
do smarowania łożysk piast kół samocho-
dowych, silników elektrycznych, gorących 
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wentylatorów, a także prowadnic, przegu-
bów i innych mechanizmów samochodo-
wych oraz przemysłowych. Innym przy-
kładem produktu jest LITEN NANO-2. 
Jest to kompleksowy smar litowy na bazie 
oleju naftenowego, przeznaczony do sma-
rowania łożysk tocznych, ślizgowych oraz 
wysoko obciążonych skojarzeń trących 
pracujących w zakresie temperatur od 
-30°C do +140°C. 

Firma Vento to dystrybutor, który 
w ofercie ma smary marki Lubcon. Wśród 
nich można wymienić np. Turmogre-
ase N 4602 – smar specjalny odporny 
na działanie kwasu siarkowego oraz zim-
nej i gorącej wody, do łożysk tocznych 
i ślizgowych w urządzeniach przemysło-
wych, łącznie z obciążeniami pulsują-
cymi i uderzeniowymi. Typowymi zasto-
sowaniami tego środka są łożyska toczne 
w przemyśle maszynowym, w mecha-
nizmach rozciągowych maszyn tekstyl-
nych, w maszynach do obróbki na mokro. 
Innym przykładem jest syntetyczny Tur-
mogrease N2 o różnych możliwościach 
zastosowania w urządzeniach przemy-
słowych i w pojazdach, szczególnie zale-
cany do układów centralnego smarowa-
nia w całym przemyśle maszynowym pod 
działaniem wody zimnej i gorącej oraz 
pary, wodnych alkalicznych i kwasowych 
mediów myjących i ich pary. Zakres jego 
zastosowania to łożyska toczne i ślizgowe 

w przemyśle budowy maszyn poddanych 
zmiennym obciążeniom, w przemyśle 
samochodowym, we wszystkich maszy-
nach do obróbki na mokro oraz pompach, 
myjkach i płukarkach. Firma dystrybu-
uje także smar Turmogrease NM 4601, 
przeznaczony do łożysk tocznych i śli-
zgowych w urządzeniach przemysłowych 
oraz takich, które są narażone na obciąże-
nia pulsujące i uderzeniowe. 

Firma Venturo jest dystrybutorem 
wyrobów trzech producentów specja-
listycznych środków smarnych: Ande-
rol, Cogelsa i Atrin, i ma w swoim port-
folio smary praktycznie do każdej aplika-
cji przemysłowej (prawie 100 pozycji), 
od przemysłu ciężkiego (górnictwo, hut-
nictwo, przemysł maszynowy) do nietok-
sycznego przemysłu spożywczego i farma-
cji (ze wszystkimi atestami). Wśród naj-
popularniejszych smarów Venturo znaj-
dują się: Anderol 86EP-2 – uniwersalny 
smar zagęszczany sulfonianem wap-
nia do trudnych aplikacji oraz Anderol 
FGCS 2 – syntetyczny uniwersalny smar 
do maszyn w przemyśle spożywczym 
i farmacji, o dużej odporności na obciąże-
nia mechaniczne i bardzo szerokim zakre-
sie temperatur pracy, do średnich pręd-
kości, z certyfikatami NSF H1, InS H1, 
Kosher, Halal. W ofercie firmy jest także 
Ultragrease BETA 2 – syntetyczny smar 
do ekstremalnie wysokich prędkości 

i niskich temperatur, także dla przemy-
słu spożywczego i farmacji, z atestem NSF 
H1. Z kolei Ultragrease Atox 2 to półsyn-
tetyczny smar do maszyn tego samego 
przemysłu, do bardzo wysokich obcią-
żeń, o wysokiej wodoodporności, do śred-
nich prędkości, z atestem NSF H1. Innym 
przykładem produktu jest Atrin Unifood 
2 Spray – uniwersalny smar półsynte-
tyczny w spreju dla przemysłu spożyw-
czego, który ma atest InS H1 i cechuje 
się dużą wodoodpornością i odporno-
ścią na wysokie obciążenia mechaniczne. 
Warto wymienić również Atrin Chain-
max Food – smar w spreju do łańcuchów, 
także w przemyśle spożywczym (InS H1), 
o dobrej adhezji do powierzchni, dużej 
odporności na wymywanie wodą i szero-
kim zakresie temperatur pracy. 

Podsumowanie
Dobór odpowiedniego smaru jest klu-
czowy dla niezawodności i trwałości 
sprzętu. Tylko właściwie dobrany śro-
dek smarny zapewnia urządzeniom mak-
symalną wydajność i opłacalność w zasto-
sowaniach przemysłowych, dlatego warto 
dobrze rozważyć wszystkie za i prze-
ciw przed wyborem produktu. W podję-
ciu decyzji o zastosowaniu konkretnego 
środka smarnego mogą pomóc eksperci 
firm produkujących i dystrybuujących 
smary do zastosowań przemysłowych. 

Anna Strożek Anna Strożek – dziennikarka i redaktorka 
od wielu lat współpracująca z prasą bran-
żową. Interesuje się nowymi technologiami 
i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-
słu 4.0.
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Stały postęp w badaniach prowa-
dzonych przez laboratoria naukowe 
sprawia, że producenci dysponują 
coraz większą wiedzą na temat wła-
ściwości współczesnych środków 
smarnych. Dzięki temu możliwe jest 
doskonalenie ich charakterystyk. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Nowoczesne środki 
smarne”, dostępnym na naszej stro-
nie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Przykład montażu rozdzielacza smaru w układach centralnego smarowania
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O becnie oleje przek adniowe i hydrau-
liczne stosowane w przemy le 
w du ym stopniu oparte s  na pod-

stawowych pakietach dodatków oraz bazach 
mineralnych. Polski rynek jest nadal wystar-
czaj co ch onny, aby produkcja takich ole-
jów mia a sens. Istnieje jednak coraz wi -
cej ga zi przemys u wymagaj cych zastoso-
wania bardziej z o onych produktów. Mi dzy 
innymi górnictwo, które dzi ki moderniza-
cjom ch tnie testuje produkty wy szych klas 
jako ciowych i udost pnia maszyny i aparatu-
r  w celach eksperymentów i monitoringów 
rodków smaruj cych uk ady.

Produkty wy szych klas jako ciowych, spe nia-
j c podstawowe normy DIN 51517-3, 51524-3 

oraz ISO 12925, 11158, pozwalaj  na znacz-
ne wyd u enie czasu eksploatacji dzi ki ogra-
niczeniu podatno ci na utlenianie produktu. 
Podwy szone parametry s  uzyskiwane dzi ki 
zastosowaniu baz grupy II, III oraz syntetycz-
nych baz typu PAO, cz sto wspomaganych 
modyfikatorami lepko ci. Pozwala to zaliczy  
najnowocze niejsze oleje hydrauliczne i prze-
k adniowe do grupy „Energy Efficiency”, obok 
znajduj cych si  tam olejów silnikowych.

W ród produktów przemys owych ole-
je hydrauliczne jako pierwsze by y rozwija-
ne w tym kierunku. Dzi ki temu powsta o 
wiele produktów, które dzi ki swoim w a ci-
wo ciom mog  przyczyni  si  do znacznych 
oszcz dno ci w zakresie zu ycia energii i pali-
wa. Orlen Oil w swojej ofercie posiada pro-
dukty linii HYDROL POWER L-HV, które dzi -
ki zastosowanej technologii zaliczaj  si  do 
wysokiej klasy olejów typu EE.

Dzi ki wspó pracy z najwi kszymi technolo-
gicznymi partnerami z bran y rodków sma-
rowych powsta y produkty HYDROL POWER 
L-HV VG 32, VG 46 oraz VG 68, które charak-
teryzuj  si  wyj tkowymi w a ciwo ciami 
reologicznymi oraz antyoksydacyjnymi. Zasto-
sowanie wysokiej klasy baz grupy III oraz syn-
tetycznych wraz z perfekcyjnie dobranym 
dodatkiem wiskozuj cym powoduje zmini-
malizowanie strat na tarciu wewn trznym 
cieczy, co prowadzi do maksymalizacji wydaj-
no ci pracy rodka smarowego. Taka wydaj-
no  potwierdzona jest szeregiem bada  
laboratoryjnych oraz eksploatacyjnych, któ-
re wskazuj  na oszcz dno  paliwa si gaj -
c  nawet 10%. Kolejn  wielk  zalet  takiego 
produktu jest mo liwo  stosowania w d u -
szych przedzia ach czasowych, poniewa  
zastosowana technologia zapobiega degra-
dacji oleju i zachowuje jego w a ciwo ci przy-
najmniej dwa razy d u ej ni  w standardo-
wym produkcie. Oleje HYDROL POWER L-HV 
s  wyposa one w aprobaty Parker Denison, 
co jest dowodem najwy szej klasy jako cio-
wej potwierdzonej bardzo restrykcyjnymi 
testami na sprz cie Parkera.

Jak bardzo stosowanie wspomnianych pro-
duktów wp ynie na czas i koszty eksploatacji? 
Mo liwo  redukcji zu ycia paliwa oraz ener-
gii to pierwsza cz  oszcz dno ci, wyd u-
enie czasu eksploatacji generuje kolejne, 

wynikaj ce bezpo rednio z czasu stosowa-
nia rodka smarowego, a tak e ograniczenia 
kosztu przestojów oraz czyszczenia uk adu. 
Ich poziom jest jednak ograniczony w zale -
no ci od warunków panuj cych w uk adzie 
oraz procesu, w którym rodek smarowy bie-
rze udzia .

Marek Fajferek specjalista
Dzia  Bada  i Rozwoju ORLEN OIL Sp. z o.o.

Energy Efficiency  w olejach hydraulicznych ORLEN OIL

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
tel. +48 12 665 55 00
e-mail: centrala@orlenoil.pl
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Kilka uwag 
na temat procesu 
smarowania
Smarowanie to jeden z podstawowych zabiegów konserwacyjnych 
prowadzonych przez służby utrzymania ruchu. Jak jednak pokazuje 
praktyka, wiele awarii urządzeń i maszyn jest bezpośrednio lub 
pośrednio wynikiem nieprawidłowo prowadzonego procesu 
smarowania. 

J ednym ze sposobów zwiększenia 
wydajności zakładów produkcyjnych 
jest ograniczanie awarii, zwłaszcza 

      tych, których wystąpienia nie dało 
się wcześniej przewidzieć. Jakie są typowe 
przyczyny występowania awarii? 

W opublikowanej przez MIT pracy 
„Friction and Wear of Materials” stwier-
dzono, że za wycofanie maszyny z użytku 
w 50% odpowiada jej zużycie mecha-

niczne, a dodatkowe 20% – jej koro-
zja. Za ograniczanie zużycia mechanicz-
nego i korozji odpowiadają właśnie środki 
smarne.

Według ekspertów znacznie mniej 
łożysk (w niektórych warunkach eksplo-
atacji nawet tylko 10%) osiąga swoją 
trwałość nominalną określaną jako L10 
(według definicji przyjętej w normie ISO 
i ABMA), czyli trwałość, którą powinno 
osiągnąć lub przekroczyć 90% odpowied-
nio dużej grupy jednakowych łożysk. 
Nieodpowiednie smarowanie jest jedną 
z przyczyn, dla których łożyska ulegają 
awariom lub zostają wcześniej wymie-
nione z powodu nieprawidłowej pracy 
w ramach prowadzonego predykcyjnego 
utrzymania ruchu (PdM). Przekłada się to 
bezpośrednio na koszty ponoszone przez 
firmę. 

Rynek środków smarnych
Wśród głównych światowych graczy 
na rynku środków smarnych wymienia 
się takie firmy, jak: Royal Dutch Shell, 
ExxonMobil, BP, Total, Chevron, FUCHS, 
Sinopec, Lukoil, Valvoline, Pt Pertamina 
i Petrobras.

Analitycy z firmy Grand View Rese-
arch ocenili wielkość światowego 

Bohdan Szafrański
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rynku środków smarnych w 2016 r. 
na 118,89 mld dolarów. Stale też rośnie 
zapotrzebowanie na środki smarne. Eks-
perci prognozują, że zwiększający się 
popyt w najbliższych latach będzie doty-
czył zwłaszcza płynów smarowych, 
o niskiej lepkości, stosowanych głównie 
w nowoczesnych maszynach. 

Firma analityczna Mordor Intelligence 
przewiduje, że w latach 2018–2023 
światowy rynek środków smarnych będzie 
rósł średnio rocznie o 2,18%, a użytkow-
nicy będą szukać wysokowydajnych sma-
rów ze względu na ich ulepszone właści-
wości, takie jak: zmniejszona palność, 
wpływ na zużycie przekładni i zwiększona 
żywotność, również w wysokich tempera-
turach. 

Nowoczesne środki smarne
W ostatnim czasie nastąpił duży postęp 
w chemii i technologii produkcji sma-
rów. Coraz powszechniej wykorzystuje się 
bazy syntetyczne zamiast tych uzyskiwa-
nych w procesie przetwarzania ropy naf-
towej. Wraz z wprowadzeniem długotrwa-
łych, wysokowydajnych smarów, a także 
rozwojem technologii obróbki, przedział 
wymiany oleju rozszerzył się o prawie 
100%. 

Środki smarne to dzisiaj wysoko-
sprawne substancje, powszechnie stoso-
wane w różnych aplikacjach, ulepszane 
przez zastosowanie w nich dodatków 
przeciwzużyciowych, inhibitorów korozji, 
polepszaczy wskaźnika lepkości, modyfi-
katorów tarcia oraz poprawiających para-
metry przy pracy pod wysokim ciśnieniem 
i w ekstremalnych temperaturach. Nowo-
czesne produkty osiągają takie cechy, jak: 
wysoki wskaźnik lepkości, poziom stabil-
ności termicznej, niski punkt krzepnię-
cia i wysoki punkt wrzenia, które poma-
gają zmniejszyć tarcie między powierzch-
niami części maszyn oraz tempo ich zuży-
cia, a wszystko to bez ograniczenia wydaj-
ności operacyjnej. 

Wśród zalet stosowania właściwych 
środków smarnych wymienia się: wol-
niejsze zużywanie się części, wydłużenie 
okresów pracy pomiędzy wymianą oleju 
lub smaru, redukcję zużycia środka smar-
nego, lepszą dyspozycyjność maszyn, 
zmniejszenie kosztów napraw, oszczęd-
ność energii, a także zmniejszenie kosz-
tów utylizacji olejów i smarów. 

W większości nie da się osiągnąć tych 
celów, korzystając tylko z mineralnych 
środków smarnych. Środki syntetyczne, 
choć często droższe, dzięki swoim zaletom 
pozwalają osiągać większe oszczędności 
w trakcie eksploatacji. 

Na pewno zawsze podstawą suk-
cesu jest dobór właściwego środka smar-
nego do danej aplikacji, np. do zastoso-
wania w przemyśle spożywczym. Warto 
przy tym zwracać uwagę nie tylko na jego 
cenę, lecz także jakość, którą może 
zapewnić dobry dostawca.

Smarowanie
Nawet najlepszy środek smarny nie 
zapewni prawidłowej pracy, jeśli nie 
zostanie zastosowany w odpowiednim 
miejscu i we właściwej ilości. 

W zastosowaniach przemysło-
wych odchodzi się, jeśli to tylko moż-
liwe, od ręcznego smarowania i uzupeł-
niania smarów w punktach smarowni-
czych. Zyskują za to na popularności sys-
temy automatycznego smarowania. Sys-
tem automatycznego smarowania (ALS), 
często określany jako scentralizowany sys-
tem smarowania, dostarcza kontrolowane 

ilości środka smarnego do wielu miejsc 
w maszynie podczas jej pracy. 

Analitycy z firmy Wiseguy Research 
Consultants, która opublikowała w sierp-
niu raport dotyczący globalnego rynku 
automatycznych systemów smarowa-
nia, są przekonani, że innowacje w sys-
temie smarowania będą jednym z kluczo-
wych trendów wpływających na rozwój 
tej branży. Dostawcy takich rozwiązań 
koncentrują się na opracowywaniu inno-
wacyjnych produktów, w tym na monito-
rowaniu jakości smarów, ponieważ są one 
poddawane działaniu wysokiej tempera-
tury i zanieczyszczeń, co zmniejsza ich 
wydajność. Wśród głównych producen-
tów takich rozwiązań wymienia się firmy: 
Cenlub Systems, Graco, Kluber Lubrica-

tion, Pricol, SKF, Timken, Alemite, Ambi-
lube, ATLANTA Drive Systems, ATS Elec-
tro-Lube, Auto Mat Lub Systems, BEKA-
WORLD, Bijur Delimon, Dropco, Dropsa, 
Esko Pacific Sales, FLO Components 
i Howard Marten. 

Do automatyzacji smarowania sto-
suje się różnego typu smarownice 
jedno- i wielopunktowe z różnym rodza-
jem napędów. Spośród nowych produk-
tów na rynku można wymienić np. jed-
nopunktowy automatyczny dozow-
nik smaru o napędzie elektromechanicz-
nym SKF serii TLMR. Jest to jednopunk-
towa automatyczna smarownica, zapro-
jektowana na potrzeby doprowadzania 
smaru do pojedynczego punktu smarowa-
nia. Dzięki stosunkowo wysokiemu ciśnie-
niu wynoszącemu 30 barów może praco-
wać w dużej odległości od punktu sma-
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Podstawą sukcesu jest 
dobór właściwego środka 
smarnego do danej 
aplikacji. Warto przy 
tym zwracać uwagę 
nie tylko na jego cenę, 
lecz także jakość, którą 
może zapewnić dobry 
dostawca.

http://www.deforin.com.pl
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rowania. Ma szeroki zakres pomiarowy 
temperatury i wytrzymałą konstrukcję 
oraz jest odpowiednia do warunków robo-
czych o różnym poziomie temperatury 
i drgań. Możliwe są różne nastawy szyb-
kości dozowania smaru oraz dostępne są 
wersje z zasilaniem bateryjnym (standar-
dowe baterie litowe typu AA) i prądem 
stałym 12–24 V. Do obliczenia prawidło-
wego czasu opróżniania smarownic służy 
program SKF DialSet. 

Na rynku dostępny jest też duży 
wybór jedno- i wieloliniowych systemów 
smarowania do oleju, półpłynnego smaru 
plastycznego i smaru sztywnego. Przykła-
dem jest wieloliniowy system smarowania 
SKF, na który składa się: zespół pompy, 
urządzenia sterujące i monitorujące, 
przewody rurowe i osprzęt (armatura). 
Zespoły pompy wieloliniowej doprowa-
dzają środek smarny do punktów sma-
rowania bez użycia dodatkowych urzą-
dzeń dozujących. Potencjalna liczba wyjść 
wynosi od 1 do 30. 

Wieloliniowe pompy olejowe i sma-
rowe SKF zostały zaprojektowane z myślą 
o wymagających zastosowaniach w pra-
wie wszystkich gałęziach przemysłu, 
w instalacjach potrzebujących ciśnie-
nia dochodzącego do 4000 barów 
(58 000 psi). Takie produkty mają 
w swoich ofertach m.in. firmy: Henn-
lich, Gacol, PREMA, MultiMasz, Deforin, 
Utech Technics i inne.

Obecnie w przemyśle promuje się 
proaktywne podejście do serwisowania 
maszyn i urządzeń. Jedną z zalecanych 
przez specjalistów metod oceny stanu 
urządzenia jest analiza zużytego oleju. 
Prowadząc odpowiednie testy, można 
określić kondycję sprzętu i środków smar-
nych. To pozwala wydłużyć okres eksplo-
atacji maszyn i urządzeń. Analizy olejowe 
umożliwiają wykrycie zanieczyszczenia 
środka smarnego i podjęcie odpowiednich 
działań prewencyjnych. 

Warto zwrócić uwagę, że choć koszty 
środków smarnych stanowią przecięt-
nie 1–2% całkowitych kosztów utrzyma-
nia zakładów produkcyjnych, to w ocenie 
ekspertów działu olejowego Shell odpo-
wiednia gospodarka smarownicza oraz 
zastosowanie właściwych, wysokiej jako-
ści środków smarnych pozwala osiągnąć 
oszczędności w budżecie przeznaczonym 
na utrzymanie ruchu nawet o 30%. 

W jakich elementach związanych 
z gospodarką smarowniczą i z samym 

smarowaniem popełnia się najwięcej błę-
dów? Często przez wiele lat jedna osoba 
odpowiada za wykonywanie programów 
smarowania. Zna obsługiwane urządzenia 
i wydaje się, że potrafi rozpoznać oznaki 
niedostatecznego nasmarowania. Co jed-
nak bardzo istotne, procedury smarowa-
nia zawsze powinny być dobrze udoku-
mentowane, ponieważ do firmy przycho-
dzą nowi pracownicy, którzy nie zawsze 
dysponują podobną wiedzą praktyczną. 
Dlatego warto zainteresować się rozwiąza-
niami wspierającymi proces smarowania. 

Przykładem jest rozwiązanie firmy UE 
Systems: Ultraprobe 401 Digital Gre-
ase Caddy Pro. Zapewnia ono wszyst-
kie dane potrzebne do optymalizacji pro-
gramów smarowania, niezależnie czy pro-
wadzi się smarowanie na podstawie har-
monogramu, czy wiedzy o stanie łożysk. 
Dzięki wykorzystaniu detekcji ultradźwię-
ków można ocenić stan nasmarowania 
łożyska i rozpoznać moment optymalnego 
nasmarowania, by uniknąć przesmarowa-
nia, które również ma negatywny wpływ 
na jego pracę. Kompleksowe rozwiązanie 
Ultraprobe 401 łączy w sobie technolo-
gię cyfrową z oprogramowaniem zarządza-
jącym danymi, co daje wgląd w cały pro-
gram smarowania. 

Jeśli chodzi o dobór środka smar-
nego, to radzi się zwracać uwagę nie 
tylko na zalecenia producentów urzą-
dzeń i środków smarnych, ale i na inne 
czynniki, które mogą wpływać na odpo-
wiedniość smaru do określonego zada-
nia. Na przykład niektóre smary lub 
dodatki mogą powodować problemy ze 
zgodnością z niektórymi metalami lub 
innymi materiałami stosowanymi w kon-
strukcji sprzętu. Przy transporcie i prze-
chowywaniu środków smarnych trzeba 

mieć na uwadze możliwość ich degra-
dacji w czasie lub w wyniku niewłaści-
wego przechowywania, np. wpływu wil-
goci oraz dostania się do nich zabrudzeń. 
Smary, sprzęt dozujący i punkty smarowa-
nia powinny być wyraźnie i jednoznacz-
nie oznaczone. Jeśli chodzi o określanie 
właściwej częstotliwości wymiany oleju 
i ogólnie środków smarnych, najlepszym 
sposobem jest wyeliminowanie zgadywa-
nia i przejście do regularnej ich analizy. 

Podsumowanie
To tylko kilka rad, które nie zastąpią 
przygotowania i wdrożenia w zakładzie 
produkcyjnym prawidłowego programu 
smarowniczego. 

Efektywne zarządzanie gospodarką 
smarowniczą jest procesem złożonym, 
dlatego dla wielu firm dobrym rozwiąza-
niem może być outsourcing tych zadań 
do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. 
Zwłaszcza gdy skala działalności czyni 
nieopłacalnym wyszkolenie personelu 
i wyposażenie go w odpowiedni sprzęt 
diagnostyczny.

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

Online

Menedżerowie fabryk muszą zacząć 
dostrzegać znaczenie procesu sma-
rowania i umieszczać go tak wysoko 
na liście priorytetowych działań, jak 
inne czynności niezbędne do działa-
nia procesu. Jest to warunek uzyska-
nia najwyższego poziomu wydajno-
ści i produktywności zakładu. Wię-
cej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Kultura smarowa-
nia”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Nieodpowiednie smaro-
wanie jest jedną z przy-
czyn awarii łożysk lub 
przedwczesnej wymiany 
z powodu nieprawidłowej 
pracy w ramach prowa-
dzonego predykcyjnego 
utrzymania ruchu (PdM).

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Prawidłowe techniki 
smarowania łożysk pomp
Producenci, projektanci i użytkownicy końcowi wiedzą, że niemal 50% uszkodzeń łożysk jest wynikiem 
niewłaściwego smarowania – nieodpowiedniej ilości lub złych właściwości środka smarnego. Znaczna 
część tych uszkodzeń wynika z nieprawidłowych praktyk związanych z częstotliwością dosmarowywania. 
Stworzenie odpowiedniego programu dosmarowywania nie jest trudne, ale wdrażanie go i stosowanie 
bywa często zaniedbywane przez personel działu utrzymania ruchu.

Z apewnienie prawidłowego smaro-
wania łożysk pomp w wielu przy-
padkach może być trudne. W róż-

nych aplikacjach układy smarowania 
łożysk są często niewłaściwie zaprojekto-
wane. Na przykład w układach ze sma-

rowaniem olejowym poziom oleju zazwy-
czaj sprawdza się przy użyciu wziernika. 
Odczyt poziomu oleju jest dokładny jedy-
nie wówczas, gdy pompa jest wyłączona 
i odpowiednio wypoziomowana. W takim 
przypadku prawidłowy poziom oleju nie 
powinien przekraczać połowy dolnego 
najniższego wałeczka. Zbyt duża ilość 
oleju może prowadzić do generowania 
ogromnych ilości ciepła, a w konsekwen-
cji do zerwania filmu olejowego. Ponadto, 
jeśli olej jest zanieczyszczony, a szkło 
wziernika przebarwione, odczyt poziomu 
może być utrudniony.

Smarowanie łożysk smarem stałym 
również może stwarzać problemy. Podob-
nie jak w przypadku oleju, łożyska można 
przepełnić smarem. W typowych zastoso-
waniach węzły łożyskowe pomp powinny 
być wypełnione od 30% do 50% wol-
nej przestrzeni w węźle. Również w tym 
wypadku zbyt duża ilość smaru prowa-
dzi do wytwarzania dużych ilości ciepła 
i ostatecznie do uszkodzenia łożyska.

Smarowanie automatyczne
Automatyczne systemy smarowania 
pozwalają wyeliminować ryzyko związane 
ze smarowaniem ręcznym. Dostępne są 
opcje od smarownic jednopunktowych po 

Philipp Theilmann
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↖ Smarownice jednopunktowe okresowo 
dozują smar lub olej do łożysk, łańcuchów i 
innych elementów instalacji przemysłowych.
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wyrafinowane układy centralnego smaro-
wania. Zalety takich rozwiązań to: niskie 
koszty, łatwość montażu i precyzyjne 
dozowanie smaru do każdego punktu 
smarowania.

Układy centralnego smarowania mogą 
doprowadzać smar dla całych instala-
cji. Jeden system może obsługiwać cały 
zakład lub linię produkcyjną, o ile we 
wszystkich punktach smarowania można 
stosować ten sam rodzaj smaru. Zazwy-
czaj wymagana jest jednak ich okresowa 
konserwacja w celu eliminowania proble-
mów powodowanych przez wodę i zanie-
czyszczenia.

Smarownice jedno- 
i wielopunktowe
Smarownice jednopunktowe eliminują 
konieczność smarowania ręcznego i zapo-
biegają przedwczesnym uszkodzeniom. 
Smarownice gazowe lub z napędem elek-
tromechanicznym okresowo doprowa-
dzają smar lub olej do łożysk, łańcuchów 

i innych elementów. Smarownice wielo-
punktowe podają smar do wielu punktów 
smarowania.

Mniejsze smarownice wielopunktowe 
z napędem elektromechanicznym mogą 
doprowadzać smar jedynie do ograni-
czonej liczby punktów smarowania, ale 

mają kilka zalet w porównaniu z rozbu-
dowanymi układami centralnymi. Zasob-
nik smarownicy wielopunktowej zawsze 
dostarcza czysty smar, wymaga minimal-
nej konserwacji i jest oddzielnym sys-
temem. Usterka systemu nie powoduje 
wyłączenia całej instalacji. Wielopunk-
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KOMPOZYT-EXPO®

 

↙ Istnieje wiele typów 
układów central-
nego smarowania. 
Najczęściej spotyka-
nym jest układ 
smarowania obiego-
wego olejem. 
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towe układy smarowania mają niewiel-
kie gabaryty i są bardzo praktyczne, gdy 
konieczne jest stosowanie różnych sma-
rów.

W zależności od produktu, zastosowa-
nia i wielkości zasobników układy sma-
rowania mogą pracować od kilku dni 
do wielu miesięcy. Niektóre produkty są 
przeznaczone do jednorazowego użytku, 
a inne można ponownie napełniać.

Układy centralnego smarowania
Jeśli niezbędne jest zastosowanie układu 
centralnego smarowania, ważna jest zna-
jomość dostępnych typów i ich własno-
ści. Najpowszechniej stosowanym typem 
układu centralnego smarowania jest 
układ ze smarowaniem olejowym obie-
gowym. W tym układzie olej ze zbior-
nika jest pompowany do różnych punk-
tów smarowania. Jedno urządzenie 
może obsługiwać wiele łożysk. Z czasem 
w układzie mogą jednak nagromadzić się 
zanieczyszczenia i wilgoć, co wymaga jego 
okresowego czyszczenia. Zaledwie 0,04% 

wody w smarze może zmniejszyć trwa-
łość łożyska o 50%. W układach tych sto-
sowane są również filtry, które wymagają 
regularnego czyszczenia.

Smarowanie mgłą olejową to inny 
typ centralnego smarowania, popularny 
w przypadku łożysk pomp. W układach 
tych określona ilość oleju jest w regular-
nych odstępach czasu podawana do łoży-
ska w postaci mgły olejowej. Takie układy 
zapewniają dobre warunki smarowania, 
jednakże wymagają systematycznej kon-
serwacji w celu utrzymania drożności 
i czystości dysz rozpylających. Ich wadą 
są wysokie koszty instalacji.

Podsumowanie
Łożyska pomp mogą być smarowane ręcz-
nie, z wykorzystaniem układu central-
nego smarowania lub za pomocą mniej-
szych smarownic jedno- lub wielopunk-
towych. Trzeba mieć świadomość, iż har-
monogram smarowania ręcznego może 
być właściwy, ale w praktyce jest on czę-
sto zaniedbywany. Układy centralnego 

smarowania mogą rozwiązać ten problem 
dzięki automatyzacji, ale są kosztowne 
i wymagają konserwacji z uwagi na zanie-
czyszczenia. Smarownice wielopunk-
towe obsługują jedynie ograniczoną liczbę 
punktów smarowania, ale są tańsze, nie-
wielkie i niemal bezobsługowe. Są rów-
nież praktyczne, gdy niezbędne jest zasto-
sowanie wielu rodzajów smarów lub awa-
ria układu centralnego smarowania grozi 
wyłączeniem instalacji.

Philipp Theilmann Philipp Theilmann jest inżynierem ds. 
zastosowań w firmie Timken Europe.
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Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „Lepsze 
smarowanie, czyli jak przedłużyć czas 
pracy łożyska”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Smarowanie odprowadza ciepło, zmniejsza 
tarcie i zużycie, może usuwać zanieczysz-
czenia i chroni powierzchnie łożysk przed 
korozją. W celu uzyskania maksymalnych 
osiągów w pracy smarowanych maszyn 
należy starannie dobierać środki smarne 
i metody smarowania. 

Podobnie jak oleje, smary mają ograni-
czenia dotyczące prędkości, temperatury 
i obciążeń roboczych. Każde zastosowa-
nie może wymagać innych cech lub składu 
smaru, by zapewnić maksymalną ochronę. 
To, co działa w jednym rodzaju aplikacji, 
może się nie sprawdzić w innych. Wybór 
właściwego smaru wymaga dobrej zna-
jomości typu łożysk, środowiska, wyma-
gań związanych z danym zastosowaniem 
i dostępnych typów smarów. 

Dla przykładu w walcowniach 
potrzebny jest smar do zastosowa-
nia w łożyskach klatek walcowniczych. 
W takich warunkach konieczna jest apli-
kacja produktu o najlepszej odporności 

na działanie wody i korozję. Smary synte-
tyczne o długiej żywotności nie są dobrym 
wyborem, ponieważ uszkodzenia łożysk 
w tym zastosowaniu są najczęściej powo-
dowane przez korozję.

Różne typy łożysk mogą wymagać 
także zastosowania różnych zagęszczaczy. 
Na przykład łożyska kulkowe, pracujące 
przy umiarkowanych prędkościach i obcią-
żeniu, wymagają innego środka smarnego, 
niż pracujące w tych samych warunkach 
łożyska stożkowe. Łożysko kulkowe, ze 
względu na jego punktowy styk pomiędzy 
elementem tocznym a bieżnią, wymaga 
smaru o minimalnym oporze toczenia, aby 
zapobiegać efektowi poślizgu.

Wybór właściwego smaru wymaga 
znajomości dostępnych opcji. Większość 
osiągalnych na rynku smarów to smary 
do ogólnego zastosowania. Są one zazwy-
czaj wytwarzane na bazie mydła litowego, 
wapniowego czy glinu i zawierają typowe 
dodatki uszlachetniające. Stosowanie sma-

rów na bazie mydeł prostych jest zwykle 
ograniczone do niewielkich zakresów tem-
peratur. Smary specjalne są droższe, ale 
mają znacznie lepsze własności, takie jak 
odporność na zanieczyszczenia, obecność 
wody lub podwyższone temperatury pracy. 
Smary te zazwyczaj zawierają zagęsz-
czacz, taki jak sulfonian wapnia, polimocz-
nik lub kompleks litowy, glinowy albo wap-
niowy. Nierzadko zawierają one wysokiej 
klasy dodatki i oleje syntetyczne, tworzące 
smary syntetyczne.

Specjalne rozwiązania układów sma-
rowania, dobrane i dopasowane do kon-
kretnego zastosowania, zapewniają 
właściwą pracę łożysk i innych elemen-
tów w różnych środowiskach przemysło-
wych. Dodatki wysokotemperaturowe, 
zapobiegające zużyciu czy też zapewnia-
jące doskonałą ochronę w wymagających 
warunkach, wydłużają czas eksploatacji 
łożysk, zwiększają ich wydajność i skracają 
przestoje.

Środki smarne – o czym warto wiedzieć
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Zielony trend 
kluczem do wydajno ci produkcji
Zmiana na lepsze
Streparava to wiod ce przedsi biorstwo 
w sektorze automotive, które ma ponad 
60-letnie do wiadczenie w produkcji kompo-
nentów do pojazdów u ytkowych i przemy-
s owych. Dzi ki implementacji za o e  globa-
lizacji Grupa Streparava dumnie prowadzi fir-
m  metod  cost-effective, zgodnie z rozwo-
jem wspó czesnego rynku. W ród jej klientów 
s  tak e jedne z najwa niejszych firm OEM. 

Przedsi biorstwo zwraca szczególn  uwa-
g  na aspekt rodowiskowy (posiada certyfi-
kat ISO 14001) i ju  w 2007 r. zainteresowa-
o si  badaniami firmy Bellini SpA nad rod-

kami smarnymi oraz olejami przemys owy-
mi. Paolo Rolfi, specjalista w Grupie Stre-
parava, podsumowuje przedsi wzi cie jed-
nym zdaniem: „Byli my przekonani, e pro-
jekt jest dobry, a jego celem jest udoskonale-
nie nowego wyrobu, który nie tylko okaza  si  
czysty i ekologiczny, ale tak e zapewnia lep-
sze parametry z punktu widzenia produkcji 
wraz z ograniczeniem kosztów”.

Streparava z pokor  przyznaje, e lata 
2008–2011 by y wyzwaniem ze wzgl du na 
kryzys ekonomiczny. Jednak podkre la, e 
inwestycje w produkty biologiczne, biodegra-
dowalne i biokompatybilne jak Harolbio spo-
wodowa y zauwa alny wzrost obrotów firmy. 
Streparava udost pni a firmie Bellini niektó-
re maszyny do obróbki z o onych komponen-
tów mechanicznych, które przy tej okazji by y 
opró nione i zalane nowym produktem. Po 
rozpocz ciu do wiadcze  uruchomiono sys-
tem ci g ego monitoringu wszystkich para-
metrów: skrawania, poboru energii elek-
trycznej, rozpylania/oparów, zu ycia narz dzi 
i komponentów, zapachu, czysto ci, tempe-
ratury silników, a tak e obecno ci substancji 
toksycznych takich jak WWA (Wielopier cie-
niowe W glowodory Aromatyczne) itp. 

Zielona linia wydajno ci
Linia Harolbio to oleje ch odz co-smaruj ce
stworzone z surowców pochodz cych ze ró-
de  odnawialnych i biodegradowalnych. Zasto-
sowanie estrów pochodzenia naturalnego, 
genetycznie i chemicznie zmodyfikowanych, 

pozwala na rezygnacj  z tradycyjnych olejów. 
Linia ta charakteryzuje si  wi ksz  odporno-
ci  na utlenianie w porównaniu z tradycyj-

nymi olejami mineralnymi; lepszymi w a ci-
wo ciami smarnymi, ze wspó czynnikiem tar-
cia ni szym o 30% bez dodatków EP; biode-
gradowalno ci  powy ej 90%; wysok  tem-
peratur  zap onu; ca kowitym brakiem tok-
syczno ci. Ch odziwa z tej linii nie maj  rako-
twórczych WWA i nie pozostawiaj  pow ok 
lub osadów. Dzi ki produktom Harolbio notu-
je si  d u sz  ywotno  narz dzi, brak opa-
rów oleju, redukcj  zu ycia oraz zwi ksze-
nie dok adno ci obróbki i parametrów skra-
wania. Harolbio to uk on w stron  rodowi-
ska, pracownika, a tak e gwarancja najwy -
szej jako ci. 

Ekologiczna doskona o
Paolo Rolfi przedstawia krótko i przejrzy cie 
wszystkie korzy ci wynikaj ce ze stosowania 
Harolbio i podsumowuje: „G ówny parametr, 
który uda o nam si  monitorowa , doty-
czy narz dzi, których ywotno  zwi kszy-
a si  o co najmniej 15–20% wraz z doskona-
ym wynikiem w ograniczaniu kosztów. Je li 

chodzi o inne czynniki, trudno poda  dok ad-
ne oceny, ale korzy ci by y oczywiste: popra-
wi y si  warunki pracy przy maszynie, a testy 
wykonane przez ASL (w oski instytut zdrowia 
publicznego) to potwierdzaj . Dzisiaj mo e-
my powiedzie , e post pili my s usznie, 
inwestuj c w ten projekt”.

41-400 Mys owice
Pl. Mieroszewskich 2
tel./fax: 00 48 32 223 00 25
e-mail: biuro@ct-technik.com.pl
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Środki smarne 
dla przemysłu spożywczego
Oleje i środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym powinny nie tylko charakteryzować się 
najlepszymi właściwościami eksploatacyjnymi, ale także spełniać wymagania norm określających 
bezpieczeństwo żywności. Wszystko po to, aby konsumenci mogli się cieszyć najlepszą jakością 
produktów, bez obawy o zdrowie. 

B ezpieczna żywność to jeden z klu-
czowych czynników wpływających 
na stan zdrowia człowieka. Pod 

jej pojęciem rozumie się takie produkty, 
które nie zawierają fizycznych, chemicz-
nych lub biologicznych zanieczyszczeń 
powyżej ustalonego poziomu toleran-
cji zagwarantowanego przez odpowiednie 
przepisy prawne. Znaczenie mają tu jed-
nak nie tylko same komponenty, ale rów-
nież urządzenia wykorzystywane do pro-

dukcji żywności, w tym środki smarne 
użytkowane przy ich eksploatacji. Stoso-
wanie środków smarnych przeznaczonych 
dla przemysłu spożywczego oznacza, że 
producenci są w stanie zagwarantować, 
iż artykuły spożywcze są produkowane 
w czystym i bezpiecznym środowisku.

Bezpieczeństwo żywności 
w połączeniu w wysoką 
wydajnością
Automatyzacja linii produkcyjnych 
pozwala na standaryzację produkcji. 
Z drugiej jednak strony procesy techno-
logiczne, takie jak mieszanie składników 
czy transport przenośnikiem taśmowym, 
zwiększają szansę na kontakt produktów 
spożywczych z urządzeniami, do działania 
których niezbędne są środki smarne. Aby 
wyeliminować takie niebezpieczeństwo, 
a co za tym idzie, ryzyko ekonomiczne, 
które może być efektem zanieczyszczenia 
produktów żywnościowych, należy sto-
sować środki smarne posiadające odpo-
wiedni certyfikat. 

Tego typu produkty przeznaczone dla 
przemysłu spożywczego muszą przede 
wszystkim spełniać wymagania normy 
NSF (National Sanitation Foundation). 
Ta amerykańska organizacja opracowała 
podział środków smarnych na następu-
jące kategorie:

→ NSF H1 – smary stosowane w środowi-
sku spożywczym, w którym występuje 

Zbigniew Drużcz
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niewielka możliwość przypadkowego kon-
taktu z żywnością. Składniki smaru mogą 
zawierać jeden lub kilka z dopuszczonych 
olejów bazowych, dodatków i zagęszcza-
czy;

→ NSF H2 – standardowe środki smarne 
(niedopuszczone do kontaktu z żywno-
ścią), smary wykorzystywane w urządze-
niach i częściach maszyn w miejscach, 
gdzie nie ma możliwości kontaktu smaru 
z produktem żywnościowym. Ponieważ 
nie ma ryzyka kontaktu z żywnością, 
smary w tej grupie nie mają zdefiniowa-
nej listy dopuszczalnych składników;

→ NSF H3 – smary znane jako rozpusz-
czalne lub jadalne. Są używane do czysz-
czenia i zabezpieczania przed korozją czę-
ści maszyn i urządzeń mających bezpo-
średni kontakt z żywnością.

W przypadku przemysłu spożywczego 
najważniejsze są oleje o oznaczeniu NSF 
H1. Jeśli dany smar posiada taką reje-
strację, to oznacza, że jego skład jest 
zgodny z przepisami amerykańskiej insty-
tucji FDA (Food and Drug Administra-
tion), która ustanawia międzynarodowe 
standardy, a także spełnia takie wymaga-
nia, jak:

→ obojętność zapachowa,
→ obojętność smakowa,
→ obojętność fizjologiczna,
→ odporność na specjalne środki dezynfek-

cyjne i czyszczące,
→ obojętność dla żywności.

Podejście do stosowania i wdrażania sma-
rów przeznaczonych do kontaktu z żyw-

nością może się różnić w zależności od 
konkretnego zakładu. W jednych zale-
cane jest stosowanie wyłącznie produk-
tów z dopuszczeniem NSF H1 – na każ-
dym etapie produkcji. W innych – stoso-
wanie produktów smarnych ograniczone 
jest tylko do tych miejsc, w których może 
dojść do bezpośredniego kontaktu z żyw-
nością. Drugie podejście jest uzależnione 
przede wszystkim od kwestii ekonomicz-
nych. 

Produkty z dopuszczeniem NSF H1 są 
podzielone na 6 grup:

→ środki smarne na bazie olejów roślinnych 
(soja, olej słonecznikowy i inne);

→ środki smarne na bazie białych (mineral-
nych) olejów bez dodatków;

→ środki smarne na bazie białych (mineral-
nych) olejów z dodatkami;

→ środki smarne na bazie oleju syntetycz-
nego, jak polialfaolefiny bez dodatków;

→ środki smarne na bazie olejów syntetycz-
nych z dodatkami;

→ środki smarne (głównie oleje) półsynte-
tyczne będące mieszaniną oleju syntetycz-
nego polialfaolefiny i oleju białego (olej 
mineralny – parafina). 

Środki smarne „klasy spożywczej” 
powinny odpowiadać wymaganiom tech-
nicznym i mechanicznym urządzeń, 
w których mają być stosowane. Ich wła-
ściwości muszą być równie dobre (lub lep-
sze), jak w przypadku olejów, smarów bez 
dopuszczenia NSF H1. 

Cechy środków smarnych dla przemy-
słu spożywczego można podzielić na dwie 
grupy – „eksploatacyjne” oraz „odporno-

ściowe”. W przypadku pierwszej grupy 
cech, od środków smarnych w tej branży 
oczekuje się przede wszystkim, że będą 
one miały niższy współczynnik tarcia, 
będą zapobiegały zużyciu ciernemu oraz 
chroniły przed korozją, zachowywały sta-
bilność w wysokich temperaturach oraz 
posiadały dobre własności uszczelniające 
łożysk. Biorąc pod uwagę cechy odpor-
nościowe, oleje powinny być niepodatne 
na zanieczyszczenia żywnością (amino-
kwasy), skażenie napojami, sokami owo-
cowymi, mlekiem, cukrem w proszku itp., 
na wymywanie gorącą i zimną wodą pod-
czas produkcji i czyszczenia, na deter-
genty, środki dezynfekujące (zwykle kwas 
octowy) oraz czyszczenie parą. Środki 
smarne powinny być również kompaty-
bilne z tworzywami sztucznymi, uszczel-
nieniami typu EPDM czy z plastikowymi 
powierzchniami ślizgowymi. 

Przy doborze środków smarnych dla 
przemysłu spożywczego oprócz ozna-
czenia NSF H1 warto zwrócić uwagę, 
czy spełniają one wymagania dodatko-
wych norm, które są szczególnie istotne 
dla współczesnych konsumentów. Chodzi 
m.in. o to, czy zawierają składniki pocho-
dzenia zwierzęcego, organizmy genetycz-
nie modyfikowane (GMO) oraz czy są 
odpowiednie do stosowania w miejscach, 
w których przygotowuje się potrawy 
wegetariańskie. Dla alergików jest szcze-
gólnie istotne, czy do produkcji środków 
smarnych nie stosuje się dodatków lub 
materiałów bazowych, np. pochodnych 
wszelkiego rodzaju orzechów (nerkowca, 
ziemne, pistacjowe itd.). Nie bez znacze-

2018/2019  Smary i Oleje

http://www.energetics.targi.lublin.pl


50 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

nia jest również to, czy oleje posiadają 
aprobaty lub są zatwierdzone przez dużą 
liczbę producentów oprzyrządowania dla 
przemysłu spożywczego.

Syntetyczne środki smarne
Spośród wszystkich wymienionych rodza-
jów środków smarnych dla przemysłu naj-
lepsze właściwości fizykochemiczne mają 
środki smarne na bazie oleju syntetycz-
nego (PAO) z dodatkami. Aby uzyskać 
wysoką wydajność środków smarnych 
oraz dobre właściwości fizykochemiczne, 
należy stosować właśnie wysokiej jako-
ści oleje bazowe oraz związki chemiczne 
posiadające aprobaty dla przemysłu spo-
żywczego w dopuszczalnym zakresie pro-
centowym.

Do najważniejszych zalet syntetycz-
nych środków smarnych na bazie PAO 
z dodatkami należą przede wszystkim: 

→ bardzo dobre zabezpieczenie przed zuży-
ciem ciernym, 

→ niski współczynnik tarcia w porównaniu 
z innymi bazami olejowymi, 

→ znakomite zabezpieczenie przed korozją,
→ zdolność przenoszenia wysokich obciążeń,
→ doskonała adhezja do powierzchni metalu 

w węzłach tarcia, 
→ bardzo dobra zdolność separacji wody.

Środki smarne z tej grupy mogą być nieco 
droższe w porównaniu z produktami 
o innych bazach, ale ich jakość i wydaj-
ność jest na najwyższym poziomie. Ozna-
cza to niezawodność działania urządzeń, 
mniej przestojów i mniejsze ryzyko finan-
sowe, które jest efektem awarii.

Dobór środków smarnych
Środki smarne dla przemysłu spożyw-
czego są przeznaczone do stosowania 
w różnych zakładach związanych z pro-
dukcją i przetwórstwem żywności, takich 
jak: mleczarnie, browary, piekarnie, pro-
dukcja słodyczy, masarnie, przemysł 
rybny, produkcja cukru. 

Szeroka gama dostępnych produk-
tów dla przemysłu spożywczego może być 
wykorzystana we wszystkich typach urzą-
dzeń, od hydrauliki do przekładni, od 
łożysk do sprężarek, zarówno w wysokiej, 
jak i niskiej temperaturze. 

Wśród dostępnych na rynku olejów 
przeznaczonych dla przemysłu spożyw-
czego można wyróżnić następujące typy:

→ oleje przekładniowe – tego typu oleje 
powinny być wyjątkowo odporne na eks-
tremalne naciski, chronić przed zużyciem 
ciernym i zjawiskiem tzw. micropittingu, 
mieć dobrą stabilność termiczną i odpor-
ność na utlenianie, a także zdolność prze-
noszenia wysokich obciążeń i ochronę 
przed korozją. Dodatkowo powinny one 
charakteryzować się wysokim wskaźni-
kiem lepkości, bardzo niską tempera-
turą krzepnięcia, dobrymi własnościami 
deemulgującymi oraz łatwo wydzielać 
powietrze;

→ oleje hydrauliczne – są stosowane 
w układach hydraulicznych wyposa-
żonych w pompy i silniki o znamiono-
wej prędkości i ciśnieniu. Tego typu oleje 
powinny być odporne na wodę i zapew-
niać doskonałą ochronę przed korozją. 
Nadają się do stosowania jako lekki olej 
smarowy w wilgotnym środowisku oraz 
tam, gdzie urządzenia są często opłuki-
wane;

→ oleje łańcuchowe – stosowane w syste-
mach wyposażonych w łańcuchy – oleje 
tego typu powinny być odporne na wymy-
wanie przez wodę oraz posiadać zdolność 
przenoszenia wysokich obciążeń. Zazwy-
czaj zawierają specjalne dodatki zabez-
pieczające przed zużyciem ciernym oraz 
przed korozją. Stosowane są w takich 
aplikacjach, jak łańcuchy produkcyjne, 
maszyny do nalewania i pakowania;

→ oleje sprężarkowe – stosowane w sprę-
żarkach śrubowych, tłokowych, łopat-
kowych i sprężarkach powietrza lub do 
narzędzi pneumatycznych. Powinny mieć 
wysoki wskaźnik lepkości, niską tempe-
raturę krzepnięcia, znakomicie separować 
wodę i zapewniać wydłużone okresy eks-
ploatacji w porównaniu z olejami mineral-
nymi;

→ oleje procesowe/oleje białe – wysoko 
rafinowane oleje mineralne spełniające 
wszystkie wymagania dotyczące czy-
stości wielu międzynarodowych związ-
ków farmaceutycznych dla ciekłych para-
fin. Mogą być stosowane do smarowania 
i konserwacji maszyn w przemyśle spo-
żywczym, przy produkcji napojów, farma-
cji i przy produkcji kosmetyków, a także 
jako olej bazowy do produkcji kosmety-
ków i produktów farmaceutycznych;

→ aerozole – środki smarne w aerozolu dla 
przemysłu spożywczego są zaprojekto-
wane w taki sposób, aby umożliwić szyb-
kie i bezproblemowe smarowanie części 
maszyn, które najbardziej narażone są na 

procesy cierne w procesie produkcji żyw-
ności;

→ smary – różne serie produktów o dosko-
nałych własnościach plastycznych, 
z dobrą ochroną przed korozją oraz 
odpornością na temperatury oraz zimną 
i gorącą wodę. Mogą być stosowane 
w różnych aplikacjach, np. liniach do 
napełniania jogurtów lub do paczkowa-
nia żywności, w napełniarkach, maszy-
nach do mycia butelek, etykieciarkach, 
monoblokach. Mogą być wykorzystywane 
w przekładniach, gdy wymagany jest 
smar półpłynny, jako smar uszczelniający 
i do łożysk.

Jakość przede wszystkim
Bogactwo produktów dostępnych na 
rynku pozwala na wybór rozwiązań odpo-
wiednio do potrzeb. Przy doborze środ-
ków smarnych należy jednak pamiętać, 
że najważniejsza jest ich wysoka jakość, 
zgodność z najwyższymi standardami oraz 
najlepsze możliwe rozwiązania technolo-
giczne, które zapewniają niezawodność 
i bezawaryjność maszyn. 

Zadbanie o właściwe oleje to jeden 
z najważniejszych czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo żywności oraz 
efektywność produkcji.

Zbigniew Drużcz Zbigniew Drużcz – Advanced Technical 
Specialist CEE w firmie BP Europa SE, 
Oddział w Polsce. Ekspert ds. wsparcia 
technicznego w Polsce oraz Europie Cen-
tralnej (Czechy, Słowacja, Węgry). Specjali-
zuje się w rozwiązywaniu problemów tech-
nicznych klientów, prowadzeniu audytów 
oraz przygotowywaniu analiz do projektów 
Total Fluid Management.

Online

Od nowoczesnych olejów i sma-
rów oczekuje się przede wszystkim 
zachowania wysokich parametrów 
użytkowych w całym okresie użytko-
wania. Dotyczy to również zastoso-
wania w warunkach odbiegających 
od standardowych. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Smary i oleje do zastosowań 
specjalnych”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Smary i Oleje  2018/2019

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Pomiary przep ywu

Poznaj 9 zalet nowych innowacyjnych 
przep ywomierzy Proline 300/500
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P rzep ywomierze Proline ju  ponad 25 
lat temu ustanowi y rynkowy wzór 
niezawodno ci i solidno ci. Obecnie 

cz  w sobie sprawdzone w dzia aniu czujni-
ki pomiarowe z przetwornikami posiadaj cy-
mi szereg innowacyjnych funkcji. Dzi ki prze-
p ywomierzom Proline Endress+Hauser wie-
lokrotnie poszerza  i definiowa  na nowo gra-
nice mo liwo ci pomiarowych. Proline to 
równie  synonim bezpiecze stwa, dok adno-
ci i powtarzalno ci pomiaru przep ywu. Nie-

ustannie gromadzone do wiadczenie aplika-
cyjne jest ród em, z którego czerpiemy, two-
rz c kolejne generacje urz dze . Zawsze s u-
chamy opinii i nowych wymaga  milionów 
u ytkowników przep ywomierzy Proline na 
ca ym wiecie. Otwiera nam to drog  do two-
rzenia rozwi za  powszechnie cenionych, 
a zarazem unikatowych.

Innowacyjno  czujników 
i przetworników
Od niemal 40 lat Endress+Hauser oferuje naj-
bardziej wszechstronny asortyment urz dze  
do pomiaru przep ywu cieczy, gazów i pary 
wodnej. W tym czasie firma dostarczy a do 
wielu bran  przemys u ponad 3 miliony prze-
p ywomierzy wyró niaj cych si  innowacyj-
nymi rozwi zaniami technicznymi, tworz c 
standardy rynkowe. By y to m.in.:

• czujnik przep ywomierza elektromagnetycz-
nego (EMF) z detekcj  pustego ruroci gu,

• pierwszy przep ywomierz masowy Coriolisa 
w technice 2-przewodowej,

• przep ywomierz masowy Coriolisa z pomia-
rem lepko ci cieczy,

• pierwszy przep ywomierz wirowy z automa-
tycznym wykrywaniem mokrej pary wodnej,

• przep ywomierz ultrad wi kowy z oblicza-
niem st enia metanu w biogazie i wiele 
innych.

Nieustanne doskonalenie 
sprawdzonych rozwi za
Wiod ca pozycja rynkowa przep ywomie-
rzy Proline zosta a osi gni ta równie  dzi -
ki ci g ej integracji nowych wymaga  bez-
piecze stwa, metrologii prawnej oraz bran  
przemys u. Podstaw  pozostaj  zawsze solid-
ne – sprawdzone w milionach zastosowa   
czujniki, ciesz ce si  doskona  opini  w ród 
u ytkowników.

9 wyj tkowych zalet 
przep ywomierzy Proline:

 Obudowa dostosowana do wymaga  przemys u:
• solidna i trwa a,
• wersja kompaktowa (Proline 300) lub roz-

dzielna (Proline 500), z mo liwo ci  monta u 
przetwornika do 300 m od czujnika.

 Dwukomorowa obudowa:
• atwy dost p do komory pod cze  elek-

trycznych,
• osobna komora dla przetwornika poprawia 

jego bezpiecze stwo.

 Wiele wariantów komunikacji:
• HART, WirelessHART, Profibus PA/DP, Foun-

dation Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP 
lub Profinet,

• liczne wej cia/wyj cia, w tym uniwersalne 
modu y z mo liwo ci  konfiguracji kierunku 
transmisji.

 Zadaniowy wska nik lokalny:
• mo liwo  uruchomienia i diagnostyki prze-

p ywomierza oraz weryfikacji Heartbeat 
za pomoc  LCD bez stosowania osobnych 
narz dzi,

• czytelne, wsparte graficznie informacje o zda-
rzeniach umo liwiaj  szybkie podj cie wyma-
ganych dzia a .

 HistoROM – kopia bezpiecze stwa ustawie :
• automatyczny zapis i przechowywanie 

nastaw przetwornika w dedykowanej, nie-
ulotnej pami ci,

• natychmiastowe uruchomienie przep ywo-
mierza po usterce elektroniki przetworni-
ka i po jej wymianie na now  (plug & play) 
oszcz dza czas.

 Interfejs u ytkownika:
• czytelne menu u ytkownika i komunika-

ty w j zyku polskim gwarantuj  du y kom-
fort pracy,

• ujednolicona struktura menu dla wszystkich 
metod pomiaru przep ywu  atwa obs uga 
i krótszy czas szkolenia kadry.

 WLAN – dost p bezprzewodowy:
• atwa konfiguracja w miejscach trudno 

dost pnych,
• odczyt warto ci mierzonych, komunikatów 

diagnostycznych, danych procesowych i para-
metrów urz dzenia za pomoc  smartfona/
tabletu,

• bezpiecze stwo IT sprawdzone przez Nie-
miecki Federalny Urz d ds. Bezpiecze stwa 
Informacji (BSI).

 Wbudowany serwer WWW i OPC-UA 
– bezkonkurencyjna innowacyjno :

• oszcz dno  czasu dzi ki obs udze za pomoc  
laptopa i kabla Ethernet lub smartfona/table-
tu i sieci WLAN (bez dodatkowego oprogra-
mowania),

• funkcja zdalnej weryfikacji Heartbeat i eks-
portu raportu na urz dzenie mobilne.

 Czujniki Proline – trwa e i godne zaufania:
• czujniki o najwy szej dok adno ci pomiaro-

wej (nawet po wieloletniej eksploatacji), zop-
tymalizowane pod k tem wymaga  proceso-
wych i zastosowa ,

• sprawdzone w u yciu – ponad 2,7 miliona 
czujników Promass i Promag zainstalowanych 
od 1977 roku.

Twoje gwarantowane korzy ci z u ytkowania 
przep ywomierzy Proline 300/500:

• wsteczna kompatybilno  mechaniczna, elek-
tryczna i funkcjonalna z poprzednikami serii 
Proline 2,

• dopuszczenie do u ytkowania w obwodach 
automatyki awaryjnego wy czenia SIS/ESD 
(SIL2/3),

• aprobata MID/GUM do eksploatacji w aplika-
cjach rozliczeniowych/akcyzowych.

Poczuj bicie serca nowego 
przep ywomierza
Atestowana diagnostyka, weryfikacja i moni-
toring Heartbeat zintegrowane w przetwor-
niku przep ywomierza umo liwiaj  sta  kon-
trol  parametrów metrologicznych urz dze-
nia i obserwacj  procesu. Heartbeat porów-
nuje aktualne warto ci parametrów z wbu-
dowanymi wzorcami odniesienia. Krytycz-
ne odchylenia s  sygnalizowane zgodnie 
z NAMUR. Dzi ki Heartbeat rozpoznasz takie 
zak ócenia w procesie, jak: cz ciowe wype -
nienie ruroci gu, osad, wycieranie lub koro-
zja czujnika czy ciecze wielofazowe. Ci g a 
kontrola nad procesem i stanem technicznym 
urz dzenia daj  pewno  utrzymania oczeki-
wanej wysokiej jako ci oraz mo liwo  obni-
enia kosztów operacyjnych. 

Dowiedz si  wi cej:
www.pl.endress.com/proline300-500

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
www.pl.endress.com
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Preskryptywne utrzymanie ruchu
Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet 
of Things – IIoT) dają branży przemysłowej ogromne możliwości. 
Łańcuchy dostaw stają się dzięki nim bardziej dynamiczne 
i elastyczne, a producenci mogą oferować konsumentom pojedyncze 
partie gotowych wyrobów. Jednakże korzyści z zastosowania tej 
technologii w przemyśle w żadnym obszarze nie wydają się tak 
fascynujące, jak w przypadku utrzymania ruchu. Dzięki IIoT może 
ono wejść w kolejną fazę rozwoju – konserwacji preskryptywnej.

D zięki nowym technologiom 
maszyny mogą alarmować ope-
ratorów o pogorszeniu się ich 

stanu i przewidywać czas wystąpie-
nia awarii. Rozwiązania IIoT pozwalają 
na dostarczanie dokładnych raportów 
w odpowiednim czasie na temat kondy-
cji kluczowych zasobów zakładu. Dane te 
umożliwiają kierownictwu fabryki podej-

mowanie decyzji, dzięki którym unika się 
nieplanowanych przestojów, zmniejszają-
cych wydajność produkcji, obniżających 
bezpieczeństwo pracowników oraz powo-
dujących straty finansowe.

Utrzymywanie kluczowych zasobów 
fabryki w stanie produktywnym zawsze 
było celem działów utrzymania ruchu, zaś 
cele te mają wpływ na każdy aspekt dzia-
łalności zakładu produkcyjnego, od sprze-
daży i marketingu po finanse i zatrud-
nienie. Konserwacja preskryptywna daje 
organizacji możliwość działania na pod-
stawie informacji w czasie rzeczywistym. 
Po prostu zmienia sposób, w jaki reali-
zowane będą procesy utrzymania ruchu 
w zakładach produkcyjnych w przyszłości.

Bob VavraBob Vavra – redaktor naczelny
Plant Engineering
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P otencjał drzemiący w technolo-
gii IIoT jest ogromny, jednak wiele 
firm nie czuje się gotowych na 

wdrożenie tej technologii. Dotyczy to 
zwłaszcza tych zakładów, które przecho-
dzą z konserwacji reaktywnej (reactive 
maintenance) i zapobiegawczej (preventive 
maintenance – PM) na konserwację pro-
gnozowaną (predykcyjną, predictive main-
tenance – PdM).

Wdrożenie strategii preskryptyw-
nej może się wydawać zadaniem ponad 
siły, jednak można sobie z nim poradzić. 
Zamiast dokonywać heroicznego skoku 
z konserwacji reaktywnej na preskryp-
tywną, można już dziś podjąć wiele dzia-
łań, aby przygotować się do wdrożenia 
technologii IIoT i preskryptywnego UR, 
co pozwoli natychmiast uzyskać reduk-
cję kosztów utrzymania ruchu i zwiększyć 
dostępność zasobów.

Być proaktywnym
Jedną z najczęściej wymienianych korzy-
ści z implementacji technologii IIoT jest 
eliminacja przestojów oraz zwiększenie 
produktywności, a dzięki temu – wzrost 
zysków firmy. Jednak korzyści te są uzy-
skiwane tylko wtedy, gdy firmy porzucają 
stare przyzwyczajenia i są gotowe zacząć 
działać w nowy sposób – na podstawie 
szczegółowych informacji, które pozwa-
lają przewidzieć awarie zasobów. 

W wielu zakładach stosujących stra-
tegię PdM realizowany jest niestety taki 
scenariusz: po otrzymaniu powiadomie-
nia, że jakieś urządzenie w zakładzie ule-
gnie awarii w ciągu kolejnych 10 dni, 
zostaje wydane zalecenie dokonania dzia-
łań korygujących, jednak tylko po to, by 
pozostawało ono w systemie tak długo, aż 
urządzenie wreszcie ulegnie awarii (sic!). 
Konserwacja preskryptywna może tylko 
zwiększyć precyzję i częstotliwość uzyski-
wania danych, a zatem dopóki firma nie 

będzie przygotowana do działania na pod-
stawie alarmujących informacji w odpo-
wiednim czasie, to osiągnie ona niewiel-
kie korzyści.

We wdrożeniu strategii PdM oraz przy-
gotowaniu organizacji do implementacji 
w odpowiednim czasie konserwacji pre-
skryptywnej pomocne będą następujące 
działania:

 →  przygotowanie kultury organizacji do 
zmiany na proaktywną,

 →  zintegrowanie programu monitorowania 
stanu urządzeń z procesami zarządzania 
pracami konserwacyjnymi,

 →  wdrożenie procesu ciągłego doskonalenia.

Najlepiej funkcjonujące zakłady przemy-
słowe cieszą się niezmiennie wysoką nie-
zawodnością. W rzeczywistości mają one 
wysoki poziom dyspozycyjności i goto-
wości technologicznej oraz jednocześnie 
niskie koszty utrzymania ruchu (rys. 1). 
Gorzej funkcjonujące firmy produkcyjne 
wydają się zawsze walczyć z problemami 
wymagającymi najwięcej uwagi, przez co 

cierpi przede wszystkim właśnie dostęp-
ność i gotowość technologiczna procesów.

Korzyści biznesowe z funkcjonowania 
na najwyższym poziomie dyspozycyjności, 
którego wynikiem są niższe koszty utrzy-
mania ruchu – powinny być najważniej-
sze dla personelu kierowniczego. Wsparcie 
ze strony kierownictwa jest najważniej-
szym składnikiem transformacji kultury 
organizacji z reaktywnej na proaktywną, 
zaś jej fundamentem powinno być dobrze 
udokumentowane uzasadnienie projektu 
(business case – BC). Aby otrzymać apro-
batę kierownictwa, należy jasno wykazać, 
że korzyści związane z niezawodnością 
przynosi strategia proaktywna, zaś organi-
zacja czerpie z niej zyski finansowe.

Ponieważ większość awarii sprzętu 
występuje w przypadkowych przedzia-
łach wiekowych sprzętu, to program kon-
serwacji zapobiegawczej opartej na usta-
lonych wcześniej harmonogramach (okre-
sowej) (time-based maintenance – TBM) 
może dopuścić nieplanowane wyłącze-
nie sprzętu, w wyniku którego nastąpi 

Will Goetz

www.utrzymanieruchu.pl

Droga do konserwacji preskryptywnej
Nowe technologie prowadzą nas w kierunku konserwacji preskryptywnej (prescriptive maintenance), 
w której analiza danych z czujników może zasygnalizować możliwość wystąpienia problemu ze sprzętem 
(maszyną) i pozwolić na uporządkowanie według priorytetów, wstępne wyznaczenie i opracowanie 
przez ekspertów działań zmierzających do wyeliminowania tego problemu. 

↗ Rys. 1. Wysoka dyspozycyjność technologiczna przy niskich kosztach utrzymania ruchu może 
się wydawać sprzeczna z intuicją, jednak te dobre wyniki są konsekwentnie uzyskiwane przez 
najlepiej funkcjonujące firmy.

Wpływ na niezawodność firmy
Znormalizowany do wyników z pierwszego kwartyla
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dłuższy przestój niż w przypadku, gdyby 
fabryka stosowała strategię progno-
zowanego UR (rys. 2). Poważne awa-
rie powodują często konieczność wyko-
nywania kosztownych napraw. Wysokie 
koszty wynikają z potrzeby uzyskania czę-
ści zamiennych w krótkim czasie, znisz-
czeń ubocznych danego urządzenia oraz 
konieczności planowania zasobów w krót-
kim czasie.

Wiele zakładów stosuje strategię utrzy-
mania ruchu opartą na ustalonych harmo-
nogramach, polegającą na wykonywaniu 
przez technika w pewnych określonych 
przedziałach czasowych prac konserwa-
cyjnych dotyczących jakiegoś urządzenia, 
które mają zapobiec jego awarii. Jak poka-
zuje rys. 2, wiele zadań realizowanych 
według tej strategii jest nieefektywnych 
oraz kończy się niepowodzeniem. Ponie-
waż podejście zapobiegawcze wymaga 
więcej planowanych przestojów i jego 

wynikiem jest więcej przestojów nieplano-
wanych, zakłady, w których realizowany 
jest ten model, stawiają czoła ogromnym 
wyzwaniom, by uzyskać wyniki odpowia-
dające najwyższej wydajności. 

Model konserwacji zapobiegawczej jest 
powszechnie wykorzystywany od lat 50. 
XX w. Dlatego zmiana mentalności opera-
torów, personelu utrzymania ruchu oraz 
dyrekcji firm musi być częścią każdego 
planu wdrożenia konserwacji PdM i dąże-
nia do najwyższej wydajności. Najważniej-
sze jest zaszczepianie w organizacji funda-
mentalnego przekonania, że awarie są nie 
do zaakceptowania i że każdy w firmie 
bierze udział w eliminowaniu ich przy-
czyn. Gdy przekonanie to się zakorzeni, 
a nagrodą będzie stabilność funkcjono-
wania zasobów (zamiast wykonywania 
poważnych napraw), będzie można czer-
pać korzyści z monitorowania stanu urzą-
dzeń i wprowadzić ulepszone zachowania.

Holistyczna wizja zarządzania 
zasobami 
Aby przygotować się na uzyskanie pozy-
tywnych wyników, należy najpierw pomy-
śleć o zarządzaniu zasobami w sposób 
całościowy (holistyczny). Łańcuch warto-
ści związanych z niezawodnością (rys. 3) 
pomoże wyobrazić sobie, jak poszcze-
gólne elementy są dopasowane do sie-
bie w ciągłym przepływie. Wszystkie ele-
menty w takim łańcuchu są skoordyno-
wane przez „rdzeń” strategii niezawod-
ności, optymalizujący rodzaj zbieranych 
danych na temat zasobów i sposobu ich 
wykorzystywania dla wspierania efek-
tywności konserwacji. Ogniwa tego łań-
cucha należą do czterech kategorii: otrzy-
mywanie dokładnych danych, translacja 
danych na informacje, uzyskiwanie wie-
dzy z informacji oraz podejmowanie na 
podstawie tej wiedzy decyzji dotyczących 
działań.

Należy się zastanowić, w jaki sposób 
pozyskiwane są dane dotyczące naszych 
zasobów z procedur utrzymania ruchu, 
parametrów procesowych i czujników 
stanu sprzętu. Następnie trzeba rozwa-
żyć, jak można wykorzystać zebrane dane 
do analizy stanu zasobów i ostatecznie do 
opracowania harmonogramu prac konser-
wacyjnych.

Przedstawiony na rys. 3 łańcuch war-
tości ilustruje sposób, w jaki czujniki 
zamontowane na sprzęcie są wykorzysty-
wane do monitorowania czynników, które 
mogą prowadzić do awarii danego urzą-
dzenia – symptomów awarii. Z perspek-
tywy niezawodności awaria niekoniecznie 
oznacza, że urządzenie całkowicie prze-
stanie działać. Urządzenie ulegnie awarii 
wtedy, gdy przestanie spełniać wymaganą 
od niego funkcję przy realizacji danego 
procesu. Monitoring stanu i technologie 
predykcyjne mogą razem wykrywać zbli-

TEMAT NUMERU

↖ Rys. 2. Podczas stosowania strategii zapobie-
gawczej awarie zasobów są wykrywane zbyt 
późno i zakład traci zbyt dużo czasu, który 
mógłby być przeznaczony na zapobieganie 
zbliżającym się problemom. Działania korygu-
jące są więc podejmowane podczas długiego 
nieplanowanego przestoju. Konserwacja pro-
gnozowana umożliwia wcześniejsze wykrycie 
zbliżającej się awarii, odpowiednie reagowa-
nie oraz wykonanie napraw, co ogranicza czas 
przestojów i ich wpływ na produkcję.

Kondycja zasobu w zależności od czasu

Konserwacja
zapobiegawcza

Konserwacja
prognozowana

Wykryty początkowy objaw awarii

Konserwacja zapobiegawcza
oparta na ustalonych

harmonogramach

Funkcjonalność zasobu zawodzi

Zatrzymanie produkcji
Wydanie polecenia wykonania 

prac naprawczych oraz 
zamówienie części zamiennych

Zasób naprawiony i przywrócony
do funkcjonowania

Opracowany plan naprawy
Zamówione części zamienne
Zaplanowana konserwacja

Zasób naprawiony i przywrócony 
do funkcjonowania

pogarszająca się kondycja
awaria zasobu
przestój
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żanie się awarii, dając organizacjom czas 
na zaplanowanie odpowiednich działań. 

Najlepsze firmy, o najwyższych wskaź-
nikach niezawodności zasobów, od wielu 
lat wykorzystywały czujniki i monito-
ring stanu w swoich modelach operacyj-
nych. Monitorowanie stanu jest coraz czę-
ściej stosowaną metodą działania, ponie-
waż koszty wdrożenia czujników i wskaź-
ników stanu spadły, zaś techniki analityki 
danych stają się coraz bardziej zaawanso-
wane. Przy pomocy dobrze opracowanego 
planu monitoringu stanu można zasto-
sować właściwe typy i zestawy czujni-
ków do obserwacji sprzętu w czasie nie-
mal rzeczywistym. Monitoring dostarczy 
danych niezbędnych do poznania i zrozu-
mienia stanu sprzętu oraz wdrożenia kon-
serwacji prognozowanej. Na podstawie 
tych informacji można zaplanować spo-
sób eliminacji występowania problemów, 
zgodnie z priorytetami danego zakładu. 

Zmiana procesów 
i kultury organizacji
Odpowiedź na pytanie „Co zdarzy się 
dalej” może się okazać pomocna w usta-
leniu, czy integracja informacji predykcyj-
nych z działaniami w zakresie zarządza-
nia procesami została już zrealizowana. 
W praktyce może się okazać, że takie 
pytanie trzeba będzie zadać dwu-, trzy- 
lub nawet czterokrotnie. Przykładowo: 
zauważyliśmy, że w urządzeniu wystą-
piły duże wibracje. Co się zdarzy dalej? 
Inżynier ds. niezawodności sprawdza róż-
nicę ciśnień. Co się zdarzy dalej? Inżynier 
dostarcza raport planiście. Co się zdarzy 
dalej? Gdy odpowiedź ostateczna brzmi 
„Została wykonana naprawa i urządzenie 
zostało przywrócone do działania”, ozna-
cza to, że integracja jest kompletna. 

Warto zwrócić uwagę, że choć prze-
pływy robocze, które mogą być udoku-
mentowane elektronicznie, mają sporo 
zalet, to jednak zwykle stanowią tylko 
kopię zapasową informacji dla organiza-
cji, która realizuje dobrze już sobie znany 
i zdefiniowany proces.

Zmiany w kulturze i procesach są bar-
dzo ważne i wymagają szczególnego pod-
kreślenia. Kultura zakładu musi się zmie-
nić, zachowania i przyzwyczajenia pra-
cowników również. Tylko wtedy możliwe 
będzie skuteczne wykorzystanie nowych 
zasobów danych z urządzeń i narzędzi słu-
żących ich przetwarzaniu. Kierownictwo 

firmy szybko straci motywację do inwe-
stowania w konserwację prognozowaną, 
jeśli po zainstalowaniu nowych czujni-
ków wyniki funkcjonowania zakładu się 
nie poprawią. Tylko wtedy, gdy organiza-
cja ta potrafi skutecznie wykorzystywać 
informacje dotyczące kondycji zasobów, 
powinna się decydować na wdrożenie 
odpowiednich narzędzi do ich pozyskiwa-
nia i analizowania. Dlatego też umiejęt-
ność efektywnego wykorzystania wspo-
mnianego wcześniej mechanizmu z pyta-
niem „Co się zdarzy dalej?” może się oka-
zać niezwykle pomocna przy weryfikacji, 
czy organizacja, przedsiębiorstwo, firma 
jest gotowa na wykorzystanie możliwości, 
jakie oferuje konserwacja preskryptywna. 

Przygotowanie do ciągłego 
ulepszania
Na kwestie wdrożenia konserwacji PdM 
i docelowego osiągnięcia najwyższego 

poziomu wydajności realizowanych proce-
sów warto spojrzeć jak na swego rodzaju 
podróż w kierunku ciągłego ulepsza-
nia. Jest bardzo mało prawdopodobne, że 
w tej podróży uda się wyznaczyć i zacho-
wać kurs wzdłuż linii prostej. W prak-
tyce konieczne okaże się zbaczanie z niego 
i dokonywanie zmian, w miarę jak będą 
się pojawiać nieprzewidziane okoliczności.

Platforma nawigacyjna w tej podróży 
składa się z solidnej bazy informacji doty-
czących zasobów pozostających w gestii 
przedsiębiorstwa czy firmy. W szczególno-
ści należy mieć udokumentowany każdy 
podlegający konserwacji zasób w fabryce. 
Niezbędne będzie zrozumienie sposobu, 
w jaki zasoby ulegają awariom, oraz 
ryzyka związanego z tymi awariami. Aby 
zacząć ten proces, nie trzeba znać każ-
dego szczegółu, ale za to każda osoba 
w zakładzie musi brać udział w działa-
niach na rzecz wdrożenia tej strategii 
i dzielić się swoją wiedzą w miarę zbli-

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Rys. 3. Łańcuch wartości związanych z niezawodnością odzwierciedla ścieżkę ciągłego ulepsza-
nia konserwacji PdM i dążenia do najwyższej wydajności realizowanych procesów.
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żania się do celu. Po zidentyfikowaniu 
i uszeregowaniu według znaczenia ryzyka 
związanego z awariami, kurs powinien 
być obrany tak, aby wyeliminować lub 
złagodzić w pierwszej kolejności najwięk-
sze z nich.

Podczas oceny ryzyka należy wziąć 
pod uwagę potencjalne konsekwencje 
awarii dla jakości wyrobów, środowiska, 
procesu produkcji i kosztów utrzymania 
ruchu. Dotyczy to wszystkich sposobów, 
w których awaria może wpłynąć na firmę, 
ale powinny być one każdorazowo dosto-
sowane do konkretnych uwarunkowań. 
W opracowanie takich analiz należy zaan-
gażować działy operacyjne, inżynieryjne, 
BHP, utrzymania ruchu, zaopatrzenia 
i finansowe. Ich udział pomoże w określe-
niu priorytetów.

Dokumentowanie strategii
Po zidentyfikowaniu i uszeregowaniu 
ryzyka związanego z awariami niezbędne 
jest udokumentowanie planów realizacji 
strategii niezawodności, tak aby trzymała 
się ona wyznaczonego kursu. Początkowo 
mogą się pojawić nieoczekiwane okolicz-
ności, ale posiadanie udokumentowanych 
oczekiwań pomoże w zakomunikowaniu, 
co wymaga zmiany i dlaczego. 

Proces skutecznego dokumentowania 
strategii niezawodności może pochłaniać 
dużo zasobów, jednak w ostatecznym roz-
rachunku opłaca się on dzięki temu, że 
systematycznie coraz bardziej ograniczone 
zasoby są kierowane na obsługiwanie 
potencjalnych awarii, z ryzykiem, które 
jest zgodne z kosztem strategii.

Za stosowaniem konserwacji prognozo-
wanej przemawiają silne względy natury 
biznesowej. Istnieją także względy natury 
technicznej. Przeciętnie czujniki mogą 
wykryć 70% awarii wśród zasobów pod-
legających konserwacji (rys. 4). Nie jest 
zbiegiem okoliczności, że firmy o najwyż-
szych wskaźnikach wydajności zawdzię-
czają ją właśnie inwestycjom w tech-
nologie monitorowania i wykrywania 
zmian parametrów pracy zasobów. Ponie-
waż możliwości wykrywania cały czas 
rosną, rozwijają się technologie w zakresie 
pomiarów i monitoringu, znaczenie zadań 
UR realizowanego według ustalonych har-
monogramów będzie nadal malało.

Dzięki dokumentowaniu bieżących 
strategii wykorzystywanych w drodze 
do konserwacji PdM tworzone są funda-
menty dla przyszłych programów kon-
serwacji preskryptywnej. Można opraco-
wać i dokumentować ryzyko awarii każ-
dego z zasobów, aby zakład dyspono-
wał gotowym planem łagodzenia skut-
ków awarii. Należy opracować i udoku-
mentować swego rodzaju menu strategii, 
które są realizowane, gdy zostanie przewi-
dziany problem ze sprzętem, a zalecenia 
dotyczące postępowania zostaną dostar-
czone dzięki analizom danych bezpośred-
nio ze sprzętu przez oprogramowanie ana-
lityczne lub konsultanta.

Podążanie w kierunku uzyskania naj-
wyższej wydajności składa się przede 
wszystkim z serii poprawek realizowa-
nych w procesie ciągłego ulepszania. Na 
tej drodze pojawią się niespodziewane 
awarie oraz elementy strategii, które się 
nie sprawdziły. Początkowo niezawodność 

będzie różna w zależności od napotyka-
nych problemów. Jest to okres krytyczny, 
w którym należy przewidywać i rozwią-
zywać problemy podczas częstych okreso-
wych spotkań, w celu przeanalizowania 
i ulepszenia funkcjonowania programu. 
Idealnie byłoby, gdyby w spotkaniach 
brały udział wszystkie zainteresowane 
osoby: z działów operacyjnych, inżynieryj-
nych, zaopatrzenia oraz dyrekcja zakładu.

Każdy sukces powinien być święto-
wany w tej samej grupie osób. Podob-
nie jak rozpoczynanie każdego spotkania 
podaniem raportu na temat liczby dni od 
zarejestrowanego zdarzenia dotyczącego 
bezpieczeństwa lub wypadku przy pracy 
skutkującego zwolnieniem lekarskim, 
raportowanie tendencji czasu trwania nie-
planowanych przestojów na każdym spo-
tkaniu jest doskonałym sposobem na pod-
kreślanie ulepszeń i zwiększanie świado-
mości.

W miarę wdrażania konserwacji pre-
dykcyjnej w odniesieniu do większej 
liczby zasobów zostaną odkryte utajone 
awarie, które należy dodać do zaległo-

↙ Rys. 4. Tryby awaryjne dla najważniejszych 
typów zasobów podlegających konserwacji. 
Kluczowym aspektem jest dobór technologii, 
które pozwolą na ich zaplanowanie. 
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↗ Rys. 5. W praktyce okazuje się, że efektywne 
wdrożenie wymaganego zestawu prac zwią-
zanych z konserwacją tworzy wysoki zwrot 
z inwestycji (ROI).
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ści w ramach utrzymania ruchu. Będzie 
to wymagało posiadania tymczasowych 
dodatkowych zasobów w celu przeciw-
działania tym zdarzeniom. Ponieważ prze-
stoje wynikające z destrukcyjnych zda-
rzeń i utajonych awarii skracają się, pro-
gram ostatecznie ustabilizuje się w kie-
runku tendencji do stale rosnącej dostęp-
ności, wspierany przez eliminowanie 
coraz mniejszych defektów oraz uwolnie-
nie zasobów z konserwacji reaktywnej.

Wymagany zestaw prac pomoże w uzy-
skaniu informacji, kiedy możemy ocze-
kiwać realizacji założonego celu (rys. 5). 
Ponieważ procent zasobów użytych do 
uzyskania informacji na temat kondycji 
zasobów, zarówno w przypadku PdM, jak 
i konserwacji zapobiegawczej opartej na 
ustalonych harmonogramach wynosi 15% 
całkowitej liczby godzin, zaś wyniki tych 
działań zbliżają się do wartości odpowied-
nio 35% i 15%, to dyspozycyjność tech-

niczna zasobów i koszty utrzymania ruchu 
staną się coraz bardziej stabilne i przewi-
dywalne.

Rosnący procent wymaganych prac 
składających się ze zmian procesów 
i modyfikacji projektów wskaże, że orga-
nizacja proaktywnie eliminuje powta-
rzające się przyczyny awarii. Niezależ-
nie od tego, w którym punkcie drogi do 
osiągnięcia najwyższej wydajności znaj-
duje się firma, zmniejszenie zakresu prac 
w ramach konserwacji reaktywnej jest 
ważną oznaką uzyskanych postępów. 

Podsumowanie
Aby przygotować się do wdrożenia kon-
serwacji preskryptywnej, nie trzeba się 
znajdować wśród liderów w obszarze naj-
wyższej wydajności procesów. Podjęcie 
działań w celu wykorzystania informa-
cji o kondycji zasobów do prac konserwa-

cyjnych przyniesie korzyści już dziś, przy-
śpieszy wykorzystanie potencjału tech-
nologii IIoT i konserwacji preskryptyw-
nej w przyszłości oraz zapewni stabilność 
programu przez długi czas.

Konsekwentna praca mająca na celu 
zmianę strategii z zapobiegawczej na pro-
gnozowaną przygotowuje firmę na wdro-
żenie konserwacji preskryptywnej oraz 
istotne osiągnięcia w dziedzinie poprawy 
niezawodności, które mogą stanowić siłę 
napędową znacznych ulepszeń w funkcjo-
nowaniu zakładu.

Oba cele są uzyskiwane dzięki cią-
głemu ulepszaniu. Pozwoli ono przygoto-
wać organizację na postęp technologiczny, 
wdrożenie nowych technologii i rozwią-
zań, utrzymanie konkurencyjności oraz 
uzyskanie większych dochodów.

Will Goetz Will Goetz jest wiceprezesem ds. rozwoju 
biznesu w firmie Emerson.

G dy technologie IIoT pojawiły się 
na rynku, menedżerowie firm 
podchodzili do nich sceptycznie. 

Obecnie jednak wykorzystywanie techno-
logii tzw. chmury staje się już w zasadzie 
standardem. Systemy oparte na chmurze 
oraz rozwiązania IIoT umożliwiają firmom 
nabywanie i wykorzystywanie najlepszych 
w swojej klasie rozwiązań bez dokonywa-
nia rewolucji w swoich działach informa-
tycznych. Współcześnie zakłady przemy-
słowe mogą wdrożyć i wykorzystać klu-
czowe elementy technologii IIoT, w tym 
uczenie maszynowe, analitykę danych 
i mobilność.

Uczenie maszynowe
Jest to rodzaj sztucznej inteligencji, która 
daje komputerom zdolność do uczenia 

się wzorców i trendów bez konieczno-
ści specyficznego programowania. Ucze-
nie maszynowe w aplikacjach przemysło-
wych koncentruje się na tworzeniu pro-
gramów, które zmieniają się przy przyjmo-
waniu nowych danych. Dla fachowców 
ds. utrzymania ruchu taka organizacja 
programów może oznaczać zmiany w har-
monogramach konserwacji zapobiegaw-
czej (preventive maintenance – PM) lub 
prognozowanej (predictive maintenance – 
PdM), opartej na stanie sprzętu.

Nie jest tu najważniejszy sposób 
importowania informacji do systemu 
takiego jak CMMS (Computerised Mainte-
nance Management System – system kom-
puterowego wsparcia zarządzania utrzy-
maniem ruchu). Doświadczenia z ewolucją 
CMMS i mobilnością pokazały, że nawet 
przy wykorzystaniu metod manualnych 
wdrożenie procedur uczenia maszyno-
wego może doprowadzić do efektywniej-

szego unikania pułapek w planowaniu, 
lepszej kontroli nad zapasami, lepszych 
praktyk w zakresie konserwacji zapobie-
gawczej oraz większej dyscypliny w UR.

Analityka danych
Informacje dotyczące wszystkich zaso-
bów, pracy ludzkiej i zarządzania pracą są 
łatwo dostępne dzięki możliwości połą-
czenia systemu CMMS i odpowiednich 
narzędzi. Mówiąc bardziej szczegółowo, 
poprzez zaawansowaną analitykę danych 
specjaliści utrzymania ruchu potrafią 
interpretować dane pochodzące z wielu 
źródeł (w tym dane ustrukturyzowane 
i nieustrukturyzowane) i wykorzystywać 
je w szerokim zakresie systemów zarzą-
dzania operacjami i zasobami. Ta analiza 
daje głęboką i szeroką perspektywę, poka-
zując warunki, które normalnie nie są 
weryfikowane i oceniane.

Wykorzystanie potencjału technologii IIoT 
w utrzymaniu ruchu
Jakie korzyści mogą przynieść rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things 
– IIoT) dla pracowników działów utrzymania ruchu usiłujących spełnić wymagania stawiane przez działy 
produkcji, zwiększyć wydajność produkcji i poprawić wyniki finansowe firm?

Kevin Clark

www.utrzymanieruchu.pl
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Jako przykład można tu podać otrzy-
manie informacji o statusie środowisko-
wym jakiegoś urządzenia, gdy zaczyna 
ono ulegać awarii i gdy ulegnie awa-
rii. Ten głębszy i szerszy obraz może rzu-
cić światło na różne nowe istotne czyn-
niki, które poprzednio nie były brane pod 
uwagę. Za pomocą tych danych łatwiej 
jest przewidywać, co może się wydarzyć.

Firmy analizują obecnie działa-
nie sprzętu w przeszłości i obecnie, aby 
przewidzieć, co wydarzy się z nim jutro 
i w najbliższej przyszłości. Dzięki wyko-
rzystaniu możliwości analityki IIoT:

 →  producenci mogą zapobiegać awariom 
pojazdów i powiadamiać kierowców 
o zbliżającej się awarii lub przewidywać 
przestoje na linii montażowej,

 →  firmy z branży przetwórstwa ropy i gazu 
mogą opracować zoptymalizowane har-
monogramy konserwacji dla kluczowych 
zasobów,

 →  zakłady przemysłowe mogą przewidywać 
przerwy w działaniu sprzętu generującego 
energię.

Mobilność
Współcześnie w branży przemysłowej 
smartfony i laptopy są używane czę-
ściej niż komputery stacjonarne. Mobil-
ność dotyczy obsługi większości urzą-
dzeń w otaczającym nas świecie i sprzyja 
opłacalności wdrożenia technologii IIoT. 

Potęga i przystępność rozwiązań mobil-
nych może zmienić uczenie maszynowe 
i analitykę danych w użyteczne aplika-
cje poprzez przekazywanie danych bezpo-
średnio z jakiegoś sprzętu do urządzenia 
mobilnego.

Smartfony i tablety są niezwykle 
pomocne w udostępnieniu bogactwa 
danych i wynikających z nich informa-
cji, w tym historii dotyczącej kluczowego 
sprzętu, czego efektem jest podejmowanie 
lepszych decyzji.

Dzięki korelowaniu trendów historycz-
nych i bieżących firmy mogą wykrywać 
potencjalne awarie i wydłużać czas pracy 
sprzętu. Dostęp do standardowych pro-
cedur operacyjnych napraw sprzętu może 
być także uzyskany za pomocą smartfona, 

co redukuje ilość awarii spowodowanych 
błędem ludzkim.

Podsumowanie
Analizując przedstawione trendy rozwo-
jowe technologii IIoT i rozwiązań mobil-
nych służących wsparciu działań zespo-
łów utrzymania ruchu, może się oka-
zać, że aktualna sytuacja firmy i miejsce, 
w którym ona się znajduje, jest nie tak 
daleko od punktu, w jakim firma może 
znaleźć się jutro. Narzędzia służące do 
przygotowania wdrożenia technologii IIoT 
są bowiem dostępne już dziś.

Kevin Clark Kevin Clark jest dyrektorem globalnych 
usług i partnerstwa w firmie Fluke Corp.

T rzy główne przyczyny niepowo-
dzenia wdrożenia programu nieza-
wodności to: uboga struktura pro-

gramu, niewłaściwy wybór technologii 
i złe zarządzanie danymi. To właśnie trzy 
główne obszary – filary wdrażania pro-
gramu niezawodności i zmiany kultury 
zakładowej: 

 →  uruchomienie nowego programu,

 →  wybór odpowiednich technologii,
 →  efektywne zarządzanie danymi.

Zmiany mogą być trudne, jednak opar-
cie programu niezawodności na tych 
trzech filarach zwiększa prawdopodobień-
stwo odniesienia sukcesu i może zwięk-
szyć możliwości w zakresie utrzyma-
nia ruchu: ograniczyć przestoje, zapobiec 
awariom i zmniejszyć koszty ponoszone 
przez firmę. 

Filar 1: Uruchomienie nowego 
programu
Rankingi newralgiczności zasobów są 
wykorzystywane do pomocy w ustale-
niu priorytetów prac konserwacyjnych 
oraz identyfikacji najbardziej krytycznych 
zasobów organizacji. Wiele osób przeko-
nuje się, że istnieje tak wiele kluczowych 
urządzeń z perspektywy wdrożenia efek-
tywnych procedur utrzymania w ruchu, 
że staje się to przytłaczające. Tradycyjnie 

Trzy filary programu niezawodności
Wielu kierowników działów utrzymania ruchu jest świadomych tego, że rozpoczęcie wdrożenia programu 
niezawodności w zakładzie przemysłowym może być bardzo trudne. Ponadto część z nich nie zdaje sobie 
sprawy, że utrzymywanie takiego programu może być nawet jeszcze trudniejsze. Warto jednak wiedzieć, 
że istnieją filary efektywnego i stabilnego programu niezawodności.

Tyler Evans, John Bernet
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myślą oni o swojej liście newralgicznych 
elementów na cztery sposoby: binarny, 
dynamiczny, konserwacja każdego zasobu 
według jego indywidualnego harmono-
gramu oraz kompleksowa organizacja kon-
serwacji wszystkich zasobów. Stosowanie 
takiego podejścia kończy się jednak bra-
kiem elastyczności i stabilności oraz pomi-
nięciem podstawowego dylematu w usta-
laniu krytyczności utrzymania ruchu róż-
nych aplikacji: organizacje mają zwykle 
więcej zasobów niż możliwości ich obsługi 
przez dział utrzymania ruchu. Pierwszym 
krokiem w kierunku zmniejszenia wpływu 
tego dylematu jest ustanowienie lepszej 
klasyfikacji urządzeń. 

Rozważmy następujące cztery klasy 
zasobów (tabela):

 →  gwiazdy („star athletes” – „gwiazdy 
sportu”). Procent produkcji lub zgodności 

ze standardami jest skorelowany bezpo-
średnio z funkcjonowaniem (niezawodno-
ścią) zasobów. Wymagają one stałej oceny 
i optymalizacji niezależnie od warunków 
i zawsze muszą pracować na najwyższym 
poziomie wydajności;

 →  zasoby newralgiczne (krytyczne). Pewność 
funkcjonowania takich zasobów nie jest 
tak ważna, jak po prostu „działa lub nie 
działa”, jednak czas ich funkcjonowania 
jest bezpośrednio skorelowany z docho-
dami z produkcji;

 →  zasoby półkrytyczne. Przestój lub awa-
ria takich zasobów wywiera wpływ na 
produkcję lub zgodność ze standardami. 
Realizowane codziennie procesy mogą być 
kontynuowane na poziomie niższym od 
optymalnego, nawet gdy dany zasób ulega 
awarii;

 →  zasoby niekrytyczne. Nie wpływają na 
produkcję lub zgodność ze standardami. 
Potrzeba ich naprawy nie wynika z bezpo-
średniej straty w produkcji.

Przez wiele lat z problemem newralgiczno-
ści urządzeń i ich aplikacji zmagał się per-
sonel medyczny. W efekcie opracowano 
wielopoziomowe podejście operacyjne:

 →  poziomy szkoleń i certyfikacji,
 →  poziomy kwalifikacji pracowników,
 →  wolumen wizyt/inspekcji,
 →  ilość czasu przeznaczonego na każdą 
osobę.

To wielopoziomowe podejście operacyjne 
może być zastosowane także w obsza-
rze utrzymania ruchu zakładów przemy-
słowych. Dzięki wielopoziomowemu pro-
gramowi konserwacji organizacje mogą 

Tabela. Podział zasobów na cztery klasy

Następnie Obecnie Newralgiczność = wpływ na koszty produkcji

Newralgiczne (krytyczne)
gwiazdy procent zmian w funkcjonowaniu = procent zmian w dochodach

krytyczne działanie sprzętu = dochód, przestój = brak dochodu

Niekrytyczne
półkrytyczne przestój = wpływ na produkcję lub zgodność ze standardami

niekrytyczne przestój = brak natychmiastowego wpływu na produkcję

www.utrzymanieruchu.pl
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ograniczyć stratę czasu na analizowanie 
pracy maszyn będących w dobrej kondy-
cji, zmniejszyć liczbę zleceń prac w całej 
organizacji oraz uniknąć wykorzystywa-
nia ekspertów do wykonywania prostych 
rutynowych napraw. Powyżej pokazano 
przykład wielopoziomowego utrzymania 
ruchu (rys.).

Filar 2: Wybór technologii
Różne technologie i narzędzia dla utrzy-
mania ruchu mogą dostarczać podsta-
wowych lub szczegółowych informacji, 
w zależności od umiejętności i doświad-
czenia użytkownika. Jednak obsługa róż-
nego rodzaju zasobów wymaga zastoso-
wania, a często nawet łączenia, różnych 
technologii z obszarów elektrotechniki, 
elektroniki czy mechaniki.

Istnieje kilka kluczowych wyma-
gań, które trzeba spełnić podczas pracy 
w strukturze wielopoziomowej, przy 
wykorzystaniu wielu technologii pomia-
rów. Są to:

 →  wprowadzanie danych w czasie rzeczywi-
stym,

 →  zapewnienie efektywności obsługi wielu 
strumieni danych w czasie rzeczywistym,

 →  współpraca,
 →  porównywanie,
 →  analizy dodatkowego kontekstu,
 →  konsekwencja i powtarzalność.

Filar 3: Zarządzanie danymi
Znajdowanie głównych przyczyn proble-
mów oraz odpowiedzi na pytania zwią-
zane z poprawą efektywności eksploatacji 

urządzeń jedynie na podstawie zbieranych 
danych może przypominać szukanie igły 
w stogu siana, ponieważ same dane i ich 
ilość nie ułatwiają automatycznie proce-
dur identyfikowania problemów. Pracow-
nicy działów utrzymania ruchu potrzebują 
więcej danych właściwego typu, a najle-
piej wyników analiz tych danych, do pod-
jęcia kluczowych decyzji i wprowadzenia 
rzeczywistych zmian, np. w ustawieniach 
maszyn. 

Jakie są zatem te „właściwe” dane? 
To dane przetworzone, dane przeanalizo-
wane. Wymagane są zatem dodatkowo:

 →  analiza – dane muszą nadawać się do 
przeanalizowania,

 →  kontekst – dane muszą być widziane 
w szerszym kontekście, tak szerokim, jak 
to tylko możliwe,

 →  integralność i rzetelność – dane muszą 
być dokładne i bezpieczne,

 →  demokracja – wszyscy pracownicy działu 
utrzymania ruchu powinni mieć możli-
wość zarówno wniesienia swojego wkładu 
w procedury analityki danych, jak i ich 
wykorzystania. 

Wizja pełnego wdrożenia technologii tzw. 
chmury obliczeniowej oraz Przemysło-
wego Internetu Rzeczy polega na pobie-
raniu danych z urządzeń oraz narzędzi 
przenośnych i przesyłaniu ich do central-
nej chmury obliczeniowej, z którą będzie 
w pełni zintegrowany skomputeryzowany 
system zarządzania utrzymaniem ruchu 
(Computerised Maintenance Manage-
ment System – CMMS). Przy takim podej-
ściu do organizacji systemu i jego integra-
cji, gdy stan ogólny sprzętu i jego para-

metry robocze spadają poniżej określonej 
granicy, automatycznie zostaje wydane 
polecenie podjęcia działań korygujących. 
Ponadto możliwe będzie bezproblemowe 
zamawianie wszystkich części zamien-
nych potrzebnych do wykonania naprawy. 
Zarządzanie zasobami będzie odbywało 
się w jednym centralnym miejscu w celu 
udostępniania odpowiednich informacji 
wszystkim pracownikom działu utrzyma-
nia ruchu.

Podsumowanie
Ostatecznym celem programu powinno 
być to, że wszyscy pracownicy działu 
utrzymania ruchu pracują razem w wielo-
poziomowym i zintegrowanym systemie 
obsługi procedur monitoringu oraz ser-
wisowych, z uzależnieniem typu wyko-
nywanych prac od klasy serwisowanego 
zasobu. Technologia powinna pomóc per-
sonelowi utrzymania ruchu w uszerego-
waniu według ustalonych priorytetów 
wszystkich używanych narzędzi i tech-
nik, które zapobiegną najbardziej typo-
wym dla zakładu rodzajom awarii. Efek-
tywne zbieranie, przetwarzanie i udostęp-
nianie danych umożliwi ich analizę we 
właściwym kontekście przy zachowaniu 
integralności, rzetelności i bezpieczeństwa 
danych oraz pozwoli na ich udostępnie-
nie wszystkim pracownikom działu utrzy-
mania ruchu, w momencie gdy będą ich 
potrzebować.

Tyler EvansTyler Evans jest kierownikiem oddziału,  jest kierownikiem oddziału, 
John BernetJohn Bernet jest specjalistą ds. aplikacji  jest specjalistą ds. aplikacji 
w firmie Fluke Corp.w firmie Fluke Corp.

S trategie utrzymania ruchu ogólnie 
można podzielić na dwie kategorie: 
reaktywne i proaktywne. Utrzy-

manie reaktywne, określane też mianem 
eksploatacji aż do wystąpienia awarii 

(run-to-failure), polega na naprawach 
zasobów dopiero po tym, gdy ulegną one 
awarii. Natomiast utrzymanie proaktywne 
polega na unikaniu napraw i awarii dzięki 
działaniom prewencyjnym oraz predykcji 
możliwych stanów awaryjnych oraz symp-
tomów awarii. 

Eksploatacja maszyn i urządzeń aż 
do wystąpienia ich awarii jest najstarszą 
i najprostszą strategią utrzymania ruchu. 
Wynika z niej zamierzenie celowej eks-
ploatacji danego zasobu aż do końca jego 
cyklu życia, przed wykonaniem konserwa-
cji korygującej (corrective maintenance). 

Konserwacja zapobiegawcza vs. prognozowana
Podstawowym celem funkcjonowania działu utrzymania ruchu w zakładzie jest maksymalizacja 
dyspozycyjności i wydajności zasobów w oczekiwanych okresach ich eksploatacji (cyklu życia), 
przy jak najniższych kosztach.

Mark C. Munion
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Strategia ta powinna być stosowana tylko 
w odniesieniu do zasobów niekrytycz-
nych, takich jak żarówki ogólnego prze-
znaczenia lub zasoby wspierające w ukła-
dach redundantnych (redundant assets), 
takie jak pompy rezerwowe, których awa-
ria nie stwarza bezpośredniego zagroże-
nia dla bezpieczeństwa i ma minimalny 
wpływ na wydajność produkcji.

Producenci osiągający największe suk-
cesy rynkowe, szczególnie w obszarach 
wysokiej wydajności i niezawodności pro-
cesów, stosują zwykle jednak strategię 
proaktywnego utrzymania ruchu, która 
wydłuża czas eksploatacji zasobów, zwięk-
sza wydajność produkcji, poprawia ogólną 
efektywność i zmniejsza koszty utrzyma-
nia ruchu. 

Planowanie z wyprzedzeniem
Zwykle, aby technicy mogli wykonać 
wymagane prace w ramach konserwacji 
zapobiegawczej, należy wycofać maszyny 
z produkcji. W związku z tym trzeba nie 
tylko zaplanować i ująć w harmonogra-
mach te interwencje, lecz także przydzie-
lić operatorów serwisowanych maszyn 
do pracy przy innych urządzeniach. To 
wymaga solidnej współpracy pomię-
dzy działami utrzymania ruchu, produk-
cji i planowania, aby umożliwić okre-
sowe wyłączanie maszyn w celu wykona-
nia prac związanych z konserwacją zapo-
biegawczą.

Strategia PdM polega na wykorzysta-
niu technologii i narzędzi, takich jak ana-
liza wibracji, analiza oleju oraz obrazowa-
nie termiczne, w celu stałego monitoro-
wania wydajności i zużycia zasobów oraz 
dostarczenia zaawansowanych ostrzeżeń 
o zbliżającej się awarii lub utracie możli-
wości funkcjonowania tego zasobu. Zaletą 
tej metody jest to, że monitoring jest prze-
prowadzany podczas pracy sprzętu – nie 
ma potrzeby wyłączania go, aby zidenty-
fikować zbliżającą się awarię. Strategia 
ta daje najbardziej realistyczne i aktualne 
dane na temat stanu urządzeń. Trzeba 
podkreślić, iż w klasycznym podejściu 
dostarczane informacje mogą być popraw-
nie interpretowane jedynie przez posia-
dających wysokie kwalifikacje techników 
utrzymania ruchu. 

Niemniej jednak to podejście zapewnia 
elastyczność przy określaniu harmonogra-
mów napraw w dogodnym dla firmy cza-
sie, o ile prace są planowane i harmono-

gramowane przed wystąpieniem awarii. 
W porównaniu z konserwacją zapobiegaw-
czą konserwacja prognozowana uwzględ-
nia bardziej proaktywne podejście i ma 
najmniejszy wpływ na wydajność pro-
dukcji.

Krzywa potencjalnej awarii 
(krzywa P-F)
Podczas porównywania strategii zapobie-
gawczej z prognozowaną ważne jest omó-
wienie i zrozumienie krzywej potencjal-
nej awarii (Potential Failure curve – krzy-
wej P-F). Awaria zasobu jest często trak-
towana raczej jako zdarzenie niż proces. 
Jednak większość usterek i ich sympto-
mów pojawia się z czasem. Krzywa P-F 
(rys.) ilustruje pogarszanie się kondycji 
zasobu w czasie. 

Zasadniczo krzywa P-F ma olbrzymią 
wartość jako narzędzie prognozowania 
awarii lub wczesnego ostrzegania przed 

awarią. Koncepcja ta ma zastosowanie dla 
każdego podzespołu w maszynie.

Oś pozioma krzywej P-F reprezentuje 
czas, natomiast oś pionowa – stan zasobu. 
Ponieważ stan ten stopniowo się pogar-
sza, potencjalną awarią (P) w tym pro-
cesie jest punkt, w którym po raz pierw-
szy możliwe jest wykrycie, że nieuchron-
nie zbliża się awaria lub utrata możliwo-
ści funkcjonowania. Jeśli taki objaw pozo-
stanie niewykryty i nie zostaną podjęte 
żadne działania, proces pogarszania się 
stanu przyspieszy aż do wystąpienia awa-
rii funkcjonalnej zasobu (F). Przedział 
czasowy pomiędzy punktami P i F jest 
określany mianem przedziału P-F i może 
wynosić od kilku dni do tygodni czy mie-
sięcy, w zależności od podzespołu.

Specjaliści utrzymania ruchu mogą 
wykorzystać krzywą P-F do kwestiono-
wania i modernizowania prac związa-
nych z konserwacją zapobiegawczą, zale-
canych przez producentów OEM. Liczba 

Chociaż istnieją pomiędzy nimi podo-
bieństwa, to konserwacja zapobiegawcza 
i konserwacja prognozowana znacznie się 
różnią pod względem ich realizacji. 

Konserwacja zapobiegawcza (preven-
tive maintenance – PM) – polega na sys-
tematycznym, opartym na ustalonych 
harmonogramach, okresowym i zapo-
biegawczym wykonywaniu prac konser-
wacyjnych. Działania te są przeprowa-
dzane niezależnie od bieżącego stanu 
lub rzeczywistego zużycia sprzętu. Jak 
sama nazwa wskazuje, celem konserwacji 
zapobiegawczej jest zapobieganie niepla-
nowanym konsekwencjom awarii sprzętu 
lub utraty możliwości jego prawidłowego 
funkcjonowania.

Typ i częstotliwość każdych działań 
związanych z konserwacją zapobiegaw-
czą jest zasadniczo wstępnie określony 
przez producenta wyposażenia oryginal-
nego (OEM) w odniesieniu do każdego 
sprzętu. Konserwacja zapobiegawcza jest 
przeważnie klasyfikowana jako wstępne, 
zaplanowane wymiany podzespołów 

sprzętu lub zaplanowane wyłączenia. 
Częstotliwość prac serwisowych związa-
nych z tą strategią jest zwykle oparta na 
ustalonych dla nich wcześniej harmono-
gramach lub odczytach wskazań mier-
ników, niezależnie od bieżącego stanu 
danego podzespołu.

Konserwacja prognozowana (predic-
tive maintenance – PdM) – strate-
gia ta polega na bezpośrednim monito-
ringu parametrów roboczych i rzeczy-
wistego stanu zasobu oraz poprawno-
ści jego funkcjonowania przy realizacji 
normalnych operacji w celu jak najwcze-
śniejszego wykrycia symptomów awa-
rii i w ten sposób przewidzenia niepra-
widłowego funkcjonowania tego zasobu. 
Jej celem jest wykrycie konieczności 
wykonania prac konserwacyjnych, zanim 
wystąpi awaria lub utrata możliwości 
prawidłowego funkcjonowania sprzętu. 
Po wykryciu jakichkolwiek problemów 
można prawidłowo zaplanować i ująć 
w harmonogramie niezbędne prace kon-
serwacyjne.

Preventive i predictive – różnice
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tych prac może być zredukowana dzięki 
efektywnemu planowaniu realizacji tych 
zadań na podstawie danych historycznych 
dostarczonych przez krzywą P-F. Nie-
stety, wiele organizacji nie docenia war-
tości krzywej P-F lub koncentrują one 
wymagane prace na zbieraniu i analizo-
waniu danych historycznych. W ten spo-
sób prace związane z konserwacją zapo-
biegawczą pozostają takie same jak wcze-
śniej.

Realizowany w strategii prognozowa-
nej proces monitoringu stanu zasobów 
w czasie rzeczywistym daje najlepszą oka-
zję do wykorzystania w pełni zalet krzy-
wej P-F i uniknięcia awarii funkcjonalnej, 
pod warunkiem że dane z monitoringu 
są analizowane i prawidłowo interpre-
towane. Dzięki temu wymiana lub rege-
neracja podzespołu może być sprawnie 
zaplanowana i ujęta w harmonogramie 
w najszybszym dogodnym terminie przed 
wystąpieniem awarii. Dodatkowo strate-
gia PdM wymaga mniejszej liczby przerw 
w produkcji niż strategia PM. 

Konserwacja ukierunkowana 
na niezawodność
Zamiast debatować na temat, czy jedna 
proaktywna strategia utrzymania ruchu 
ma przewagę nad drugą, warto skupić 
się na innym trendzie: konserwacji ukie-
runkowanej na niezawodność (reliabili-
ty-centered maintenance – RCM). RCM 
ma na celu maksymalizację funkcjonowa-
nia zasobów dzięki wykonywaniu właści-
wych działań w odniesieniu do właści-
wego zasobu na odpowiednim etapie jego 
cyklu życia, przy jednoczesnej optymali-
zacji produktywności. Zamiast koncentro-
wać się na wydajności zasobu, to podej-
ście skupia się na funkcjonowaniu i nieza-
wodności działania systemu.

Skuteczne wdrożenie RCM wymaga 
włączenia optymalnej kombinacji wszyst-
kich innych strategii utrzymania ruchu, 
co bezpośrednio odpowiada krytyczności 
zasobu oraz kosztom związanym z wystą-
pieniem jego awarii. Przed rozpoczęciem 
wdrażania RCM dyrekcja zakładu produk-
cyjnego powinna wykonać staranną ana-

lizę każdego zasobu i fazy w procesie pro-
dukcji. Następnym krokiem jest określe-
nie krytyczności, zagrożeń bezpieczeń-
stwa, potencjalnych kosztów oraz ryzyka 
wystąpienia awarii. Końcowym etapem 
jest wybór najlepszej strategii utrzymania 
ruchu w odniesieniu do każdego zasobu.

Mark C. Munion Mark C. Munion jest konsultantem 
w firmie T.A. Cook Consultants.

↗ Rys. Krzywa P-F – potencjalnej awarii
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58-306 Wałbrzych,
ul. OGRODOWA 15D

 Zadzwoń do nas
+48 74 668 18 46

Godziny otwarcia biura
P

   Zwiększona żywotność pasów  
klinowych dzięki wentylowanym 
rowkom, co powoduje obniżenie 
temperatury pracy(od 10°C do 17°C). 

   Mniejsza masa oznacza mniejszy 
moment bezwładności i wymaga 
użycia mniejszych łożysk. To powoduje 
zmniejszenie kosztów eksploatacji.

   Wykonanie z żeliwa sferoidalnego 
o nowej konstrukcji powoduje 
zmniejszenie naprężeń w kole 
pasowym.

   Koła są odporne na wstrząsy,  
co zmniejsza ryzyko uszkodzenia  
w transporcie i montażu.

   Możliwość zwiększenia ponad 
dwukrotnie prędkości obwodowej  
(do 100m/s).

   Koła pasowe wentylowane umożliwiają 
stosowanie pasów klinowych w 
wyższych temperaturach otoczenia.

   Nowy sposób obróbki powierzchni ED 
(Chemiczne Substancje Powlekające) 
zapewnia zwiększoną odporność na 
korozję

Główne zalety

Rewolucyjne rozwiązanie dla napędu  
w przekładniach pasowych 

KOŁA PASOWE 
WENTYLOWANE
Nagrodzone koło pasowe charakteryzuje się 
całkowicie nową konstrukcją, łącząc w sobie  
wszystkie aspekty zoptymalizowanego 
funkcjonowania koła pasowego. Jednym  
z udoskonaleń jest wykonanie konstrukcji  
z wysokiej jakości odlewu, co przyniosło w efekcie 
zmniejszenie masy aż o 50% w porównaniu  
z typowym kołem pasowym. 

Ponadto, poprzez zastosowanie nachylonych 
ramion, znacznie zmniejszone zostały wewnętrzne 
naprężenia koła. 

Zastosowanie żeliwa GGG60 pozwala na 
zwiększenie prędkości obwodowej koła do 100m/s 
oraz podwyższa odporność na zużycie pasa  
w miejscu styku z kołem.

Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi  
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA dla 

wentylowanego koła pasowego.

Medal Acantus Aureus 
Międzynarodowych Targów 
Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA dla TR Polska Sp. z o.o.  
za stoisko najbardziej sprzyjające 
realizacji strategii marketingowej

 
 

o
 
.

http://www.tr-polska.pl


FIRMA PREZENTUJE

Szerszy aspekt us ug serwisowych
Okre lenie „serwis” kojarzymy od razu z napraw  lub pracami 
konserwacyjnymi. Cykl ycia tej us ugi ma znacznie szerszy aspekt. 
Us ugi serwisowe SEW-Eurodrive s  jak polisa ubezpieczeniowa 
– dzi ki niej czujemy si  bezpiecznie. Doradzamy, pomagamy 
w planowaniu projektu, oferujemy wsparcie techniczne i jeste my 
obecni przy realizacji.

S pecjalizujemy si  w prewencyjnym 
utrzymaniu ruchu, dzielimy si  wiedz  
podczas szkole  – tak aby zminimali-

zowa  ryzyko awarii. Je li jest taka potrzeba, 
pomagamy w nag ych wypadkach w ramach 
naszej 24-godzinnej linii serwisowej.

Jedn  z najbardziej popularnych w portfo-
lio us ug naszej firmy jest us uga serwiso-
wa CDM (Complete Drive Management), czy-
li kompletne zarz dzanie procesem konser-
wacji. To kluczowy element w prewencyjnym 
utrzymaniu ruchu, redukuj cy ryzyko awarii 
do minimum. Dzi ki tej us udze klient zysku-
je dost p do wszystkich stosowanych w jego 

zak adzie nap dów wraz z informacj , kiedy 
powinien dokona  konserwacji i jakich cz ci 
zamiennych b dzie potrzebowa . Mo e te  
atwo sprawdzi  dost pno  zamienników, 

a wszystkie dane znajdzie na platformie onli-
ne. Us uga CDM to równie  gwarancja prio-
rytetowego podej cia w przypadku awarii 
i dostawy nowych motoreduktorów – nawet 
w czasie kilku godzin.

W bazie CDM skatalogowane s  wszystkie 
nap dy. Efektem tej inwentaryzacji jest lista 
nap dów ze wszystkimi parametrami, któ-
ra umo liwia szybkie odtworzenie lub zast -
pienie dowolnego nap du. System CDM jest 

fachowym wsparciem, stanowi cym profe-
sjonalne narz dzie przy prewencyjnym utrzy-
maniu ruchu.

Aby umo liwi  korzystanie z banku danych 
CDM zgromadzonych w systemie, ka dy kom-
ponent nap dowy, motoreduktor czy podze-
spó  elektroniki jest jednoznacznie oznako-
wany unikatowym numerem CDM®, wykorzy-
stywanym przy rejestrowaniu danych.

Pozwala to na dost p do wielu informacji, po-
cz wszy od danych technicznych a  do bie -
cego stanu komponentu, wszystko w central-
nie zarz dzanym banku danych CDM®. Daje 
to pewno , e dysponujemy w a ciwymi 
danymi przy podejmowaniu decyzji, zarówno 
w godzinach pracy, jak i w weekendy.

CDM® – zarz dzanie konserwacj  
– zielone wiat o dla twojej produkcji
System CDM® pomaga ograniczy  przestoje 
i zwi kszy  dost pno  operacyjn  urz dze , 
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oferuj c przej cie na nowy, wy szy poziom 
dost pno ci danych i niezawodno ci.

Co oferujemy:
• Prowadzenie rejestru nap dów i falowników 

wraz z ocen  bie cego stanu;
• Dost p online do danych nap dów i falow-

ników przez internetowy portal Online Sup-
port, dost pny pod adresem www.sew-
eurodrive.pl/os;

• Jednoznaczne oznakowanie nap dów i falow-
ników, umo liwiaj ce szybk  identyfikacj , 
równie  na potrzeby linii serwisowej SEW 
Hotline (24h/7 dni w tygodniu);

• Indywidualne wskazówki dotycz ce optymali-
zowania strategii konserwacji;

• Realizowanie uzgodnionych czynno ci kon-
serwacji i obs ugi serwisowej;

Korzy ci:
• Dost p do informacji o wszystkich nap dach 

i falownikach;
• Innowacyjny i wygodny w obs udze bank 

danych CDM®, umo liwiaj cy zapisywanie, 
aktualizacj , wyszukiwanie i analiz  danych;

• Mo liwo  optymalizacji czynno ci konser-
wacji przy pomocy funkcji systemu CDM®, 

takich jak planowanie i podgl d historii kon-
serwacji;

• Optymalny poziom zapasów pomaga obni-
y  koszty magazynowania. Funkcja zarz dza-

nia zapasami pozwala zidentyfikowa  nad-
wy kowe komponenty oraz z wyprzedzeniem 
zapewni  dost pno  cz ci zamiennych.

Równie istotnym elementem prewencyjne-
go utrzymania ruchu jest diagnostyka. Ana-
liza stanu nap du opiera si  na systematycz-
nej rejestracji stanu technicznego nap dów. 
Zakres us ugi obejmuje pomiar zdefiniowa-
nych parametrów, ich interpretacj , wizuali-
zacj  oraz przes anie odpowiednich danych 
do systemu utrzymania maszyn. W a ciwa 
diagnostyka zapewnia dost p do informacji 
– w jakim czasie nale y przeciwdzia a  niepla-
nowanym przestojom maszyn.

Us ugi:
• Termografia szaf sterowniczych i komponen-

tów nap dów;
• Badania stetoskopowe i endoskopowe 

w ramach diagnostyki przek adni;
• Wizualna kontrola techniki nap dowej;
• Analiza stanu przy obci eniu;

• Analiza wp ywu otoczenia specyficznego 
dla danego urz dzenia;

• Pomiar poboru pr du oraz wiele innych.

Korzy ci:
• Obni enie kosztów magazynowych;
• Wy sza produktywno  dzi ki wykorzystaniu 

wydajno ci maszyn;
• Wysoka dost pno  maszyn dzi ki konserwa-

cji uwzgl dniaj cej redukcj  zu ycia cz ci;
• Niezawodno  maszyn dzi ki sta ej analizie

i kontroli monitorowanych maszyn i urz dze .

Pe na oferta us ug dost pna jest pod adresem: 
www.sew-serwis.pl

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 ód
tel. +48 42 293 00 00
www.sew-eurodrive.pl
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D uża liczba cyberataków na 
zakłady produkcyjne nie jest 
przypadkowa. Hakerzy zdają 

sobie sprawę z wartości i wrażliwości 
danych w branży produkcyjnej. Firmy 
z tego sektora prowadzą badania i w jakiś 
sposób je dokumentują. Przechowują 
informacje dotyczące patentów, wirtu-
alnych modeli produktów czy tajemnice 
handlowe. To czyni je atrakcyjnym celem 
dla cyberprzestępców. Do ataków zachęca 
także fakt, że przedsiębiorstwa te nie są 
w pełni gotowe i wyposażone, aby pora-
dzić sobie z atakiem. 

Kim są hakerzy?
Większość tzw. cyberprzestępców to naj-
częściej osoby o bardzo powierzchow-
nej wiedzy na temat bezpieczeństwa IT. 
Do tego grona zalicza się młodzież lub 
osoby nieco starsze, które traktują haker-
stwo jak hobby. Ich motywacja to z reguły 
ciekawość, czasem chęć zdobycia sławy, 
a efekty ich działań można porównać do 
pomalowania sprayem muru. Jest szkoda, 
owszem, ale niewielka. 

Firmami produkcyjnymi interesuje się, 
niestety, zupełnie inna grupa cyberprze-
stępców. Jej celem jest najczęściej kradzież 
ważnych informacji stanowiących wartość 
intelektualną firmy. Działają oni często na 

zlecenie dużych grup przestępczych lub 
rządów, a ich wiedza w zakresie łamania 
zabezpieczeń jest na dużo wyższym pozio-
mie niż przedstawicieli wcześniej wspo-
mnianej grupy (rys. 1). 

 
Ponadto ci doświadczeni cyberprzestępcy 
najczęściej mierzą się z organizacją, która 
nie jest dobrze przygotowana na atak. Do 
niedawna obszar produkcji i sterowania 
procesami przemysłowymi był niemal cał-
kowicie odizolowany od świata Internetu. 
Jednak obecnie systemy tzw. technolo-
gii operacyjnej (OT), w tym m.in. automa-
tyki przemysłowej oraz sterowania i moni-
torowania procesów technologicznych, 
na niespotykaną dotąd skalę są integro-
wane z systemami IT, którym przekazują 
różnego rodzaju dane. Dzięki przetworze-
niu i analizie tych danych przedsiębior-
stwa przemysłowe odnoszą wiele korzy-
ści, np. lepiej zarządzają produkcją, łań-
cuchem dostaw, kosztami. Jednocześnie 
jednak podłączane do sieci systemy OT 
– które potrafią działać po 10 lat i dłu-
żej bez żadnej modyfikacji – są całkowicie 
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Konrad Antonowicz

Cyberbezpieczeństwo 
jednym z najważniejszych wyzwań
Przemysł to obecnie druga najczęściej atakowana przez cyberprze-
stępców branża na świecie. Liczba ataków na firmy produkcyjne 
może się jeszcze zwiększyć wraz z upowszechnianiem się rozwiązań 
Przemysłowego Internetu Rzeczy. Wykorzystanie wzajemnie 
połączonych i komunikujących się ze sobą urządzeń i systemów 
produkcyjnych oraz innych systemów IT oznacza wiele potencjalnych 
miejsc ataku, którego skutki mogą być bardzo dotkliwe.

FABRYKA 4.0

↙ Rys. 1. Grupy cyber-
przestępców oraz 
ich motywacje
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nieprzygotowane na współczesne zagroże-
nia w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Połączenie aplikacji IT z systemami 
przemysłowymi naraża zatem firmy na 
duże ryzyko, bo włamanie się do takiej 
sieci nie jest dużym wyzwaniem dla 
doświadczonego hakera, szczególnie jeśli 
ta nie jest odpowiednio zabezpieczona, 
a tak jest właśnie w przypadku wielu 
firm z branży produkcyjnej, co poka-
zały np. badania CyberX. Firma ta pod-
dała audytowi 375 przedsiębiorstw mają-
cych fabryki na terenie Europy, USA oraz 
w regionie Pacyfiku. Wedle tych badań 
w aż 76% zakładów produkcyjnych dzia-
łają np. systemy operacyjne Windows, 
takie jak XP i 2000, które od dłuższego 
już czasu są pozbawione tzw. wsparcia. 
Oznacza to, że na tych komputerach nie 
można zainstalować aktualizacji zabez-
pieczeń od firmy Microsoft. Dodatkowo 
59% zakładów ma nieszyfrowane hasła 
w postaci zwykłego tekstu, które są bar-
dzo łatwe do przechwycenia, a w niemal 
50% przebadanych firm nie funkcjonuje 
program antywirusowy.

Badanie pokazało także, że w prawie 
połowie zakładów pracowało co najmniej 
jedno nieznane lub nieautoryzowane urzą-
dzenie, a 20% z nich jest wyposażonych 
w bezprzewodowe punkty dostępowe. 
Aż 82% fabryk korzysta z kolei z proto-
kołów służących do zdalnego połączenia 
RDP, VNC i SSH. Wszystko to sprawia, 
że hakerom łatwiej jest uzyskać dostęp 
do wewnętrznej sieci firmy. Średnio 28% 
urządzeń w każdym zakładzie zostało 
uznanych przez CyberX za „podatne”, 
czyli ich wynik bezpieczeństwa (ustalany 
na podstawie oceny wszystkich odnalezio-
nych luk w zabezpieczeniach) jest mniej-
szy niż 70%.

Kiedy i jak atakują cyberprzestępcy?
Podczas niedawnego seminarium Security 
Day 2018, którego organizatorem były 
firma Passus wspólnie z Symantec, Fide-
lis CyberSecurity oraz STM Solutions, 
organizatorzy ujawnili statystyki, z któ-
rych wynika, że do najczęstszych typów 
ataku na firmy należą m.in. te z wyko-
rzystaniem meltdown (nazwa podatno-
ści, na którą narażone są nowoczesne pro-
cesory firmy Intel i innych), a także ataki 
mające na celu zbieranie danych oraz 
wyszukiwanie luk i podatności w syste-
mach IT firmy. Bardzo popularne są także 

ataki socjotechniczne, przechwytywanie 
sesji szyfrowanych, zdalna egzekucja kodu 
– SEH/BoF, ataki na infrastrukturę Wi-Fi 
oraz ataki celowe.

Cyberprzestępcy wykorzystują kry-
tyczne luki w aplikacjach pomiędzy 40. 
a 60. dniem od ich wykrycia – prawdo-
podobieństwo ataku na firmę wykorzy-
stującą aplikację z ujawnioną podatno-
ścią sięga wtedy aż 90% (sic!). Tymcza-
sem załatanie takiej luki w aplikacji trwa 
w przeciętniej firmie średnio 100–120 
dni od jej wykrycia.

Scenariusz ataku może zatem wyglą-
dać w następujący sposób: wykorzystu-
jąc jedną z luk w zabezpieczeniach lub za 
pomocą technik socjotechnicznych, ata-
kujący dostaje się do sieci firmowej, która 
ma połączenie z systemami przemysło-
wymi. Będąc wewnątrz struktur komuni-
kacyjnych firmy, włamywacz może zain-
stalować złośliwe oprogramowanie w sys-
temach OT, które będzie np. wykradało 
dane przekazywane przez nie do syste-
mów IT (dotyczące produkcji czy wyko-
rzystania mocy). Dodatkowo oprogramo-
wanie to może zablokować wszystkie ope-
racje produkcyjne i logistyczne, a także 
spowodować ich nieprawidłowe działanie.

Atak może także zostać przeprowa-
dzony za pośrednictwem rozwiązań IoT, 
które są coraz powszechniej wykorzysty-
wane w fabrykach 4.0, a z reguły ich pro-
jektanci nie kierują się przede wszystkim 
zapewnieniem ich odporności na cyberza-
grożenia. Efekt jest taki, że, według sza-
cunków, do 2020 r. co czwarty ze ziden-
tyfikowanych ataków na firmową infra-
strukturę IT będzie miał związek wła-
śnie z technologią Przemysłowego Inter-
netu Rzeczy.

Jeśli cyberprzestępca nie zdecyduje się 
na ujawnienie swojej obecności przez spo-
wodowanie zakłóceń w działaniu fabryki, 
jego atak może pozostać niezauważony 
bardzo długo. Z danych firmy Passus wy-
nika, że firmom, które mają własny dział 
bezpieczeństwa IT, wykrycie włamania 
zajmuje średnio 56 dni. Z kolei przedsię-
biorstwa, które nie mają własnego wyspe-
cjalizowanego działu bezpieczeństwa, 
orientują się, że ich infrastruktura IT 
została naruszona średnio po 320 dniach. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą 
także pamiętać, że zagrożeniem mogą być 
też zatrudnieni w nim pracownicy, któ-
rzy, kierowani chęcią zysku lub zemsty, 
mogą wykradać cenne firmowe dane. 

Szkodliwe działania pracowników często 
mogą mieć też charakter nieświadomy, 
co potwierdzają niedawne badania PwC. 
Zgodnie z nimi 68% zakładów produkcyj-
nych wskazało „nieautoryzowany dostęp 
z wewnątrz organizacji” jako najczęst-
sze źródło incydentów w systemach OT. 
Skutki takich incydentów dla firmy mogą 
być równie bolesne, co w przypadku 
ataku doświadczonego cyberprzestępcy.

Większość cyberataków nie jest ogła-
szana publicznie, a skalę zjawiska poka-
zują jedynie zbiorcze statystyki, np. ujaw-
nione przez firmę KPMG. Zgodnie z nimi 
w 2017 r. 82% przedsiębiorstw w Pol-
sce odnotowało przynajmniej jeden incy-
dent bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego. Z kolei wyobrażenie o skali ataków 
w branży produkcyjnej dają niedawne 
wyniki badania brytyjskiej organizacji 
zrzeszającej firmy produkcyjne EEF, prze-
prowadzone wspólnie z firmą ubezpiecze-
niową AIG i Royal United Services Insti-
tute (RUSI). Według nich 48% firm pro-
dukcyjnych w Wielkiej Brytanii zostało 
w ostatnim czasie zaatakowanych przez 
cyberprzestępców i poniosło z tego tytułu 
straty materialne. 

Do najbardziej znanych przykładów 
cyberataków na zakłady przemysłowe 
należy np. ten przeprowadzony przez nie-
znanych sprawców (ale łączonych z rzą-
dami w USA i Izraela) z wykorzysta-
niem Stuxneta, czyli wirusa opracowa-
nego w 2009 r. i wykorzystanego do infil-
trowania systemów irańskiego programu 
zbrojeń atomowych. Wedle szacunków, 
zanim oprogramowanie zostało wykryte 
i zneutralizowane, doprowadziło do znisz-
czenia ok. jednej piątej wirówek wyko-
rzystywanych w irańskich zakładach 
nuklearnych i cofnęło realizację programu 
o ok. 10 lat. 

Motywowany politycznie był również 
cyberatak przeprowadzony na saudyjską 
korporację Saudi Aramco, która wówczas 
dostarczała 10% światowego zapotrzebo-
wania na paliwa napędowe. Nie doprowa-
dził on wprawdzie do trwałego zatrzyma-
nia produkcji, ale spowodował zakłócenia 
w produkcji przez blisko tydzień. 

Przykłady można mnożyć – w ostat-
nich latach media donosiły o cyberata-
kach wymierzonych w fabryki takich 
firm, jak Boeing, Renault czy Nissan, 
z wykorzystaniem wirusa WannaCry. 
Z kolei ataków z wykorzystaniem innej 
rodziny wirusów – Petya i NonPetya – 
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doświadczyły takie firmy, jak Merck, 
Mondelez International czy FedEx.

Wykorzystywane do przeprowadzania 
ataków wirusy są ciągle modyfikowane, 
a ich kod mieszany, co umożliwia cyber-
przestępcom tworzenie ich nowych wersji. 
Zgodnie z danymi SonicWall w przypadku 
ransomware wzrost w tworzeniu różnych 
wariantów tego typu szkodliwego opro-
gramowania sięgnął w 2017 r. aż 101% 
w porównaniu z 2016 r. (sic!). Dane 
te pokazują skalę zagrożenia i powinny 
uświadomić zakładom produkcyjnym, że 
prędzej czy później i one mogą się stać 
obiektem takiego ataku. I należy się do 
tego odpowiednio przygotować.

Jak radzić sobie z zagrożeniami?
Nie można zupełnie wyeliminować cyber-
ataków na firmy przemysłowe i ich sys-
temy. Dlatego warto zawczasu przygo-
tować się na taki atak. Przed decyzją 
o zainwestowaniu w cyberbezpieczeń-
stwo można obliczyć ryzyko zagrożenia 
w oparciu o informacje, ile firma może 
stracić rocznie w wyniku ataku haker-
skiego i jakie jest prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia. Umożliwi to podjęcie 
racjonalnej decyzji, czy bardziej opłaca 
się funkcjonowanie na rynku bez inwe-
stowania w bezpieczeństwo IT, czy też 
raczej lepszym pomysłem jest zatroszcze-
nie się zawczasu o odpowiednie zabezpie-
czenia. Wyliczenie takie z reguły zapewnia 
też poparcie ze strony zarządów firm dla 
inwestycji w cyberbezpieczeństwo. 

Jeśli zapadnie decyzja na tak, klu-
czową sprawą jest wydzielenie odpowied-
niej komórki, która będzie się zajmowała 
kwestiami bezpieczeństwa IT (jeśli tako-

wej jeszcze nie ma) i opracowanie odpo-
wiedniej polityki w tym zakresie. Powinno 
to być poprzedzone audytem bezpie-
czeństwa, podczas którego należy usta-
lić stan wyjściowy w odniesieniu do sys-
temów OT i IT, np.: Czy na pewno wia-
domo, jakie urządzenia automatyki pra-
cują w firmowej sieci? Jak te urządzenia 
komunikują się ze sobą? Jakie występują 
w nich podatności? Czy mamy narzędzia 
do monitoringu sieci przemysłowej i peł-
nego wglądu w sieć OT? W jaki sposób 
wygląda monitoring zagrożeń pozostałych 
systemów IT w organizacji?

Wiedząc, jaki jest stan faktyczny 
i mając rozpoznane słabości i zagrożenia, 
można dopiero przystąpić do planowa-
nia systematycznych działań w obszarze 
cyberbezpieczeństwa, co obejmuje m.in. 
zarządzanie prawami dostępu pracowni-
ków i aplikacji, w myśl zasady, że każdy 
element systemu (pracownik czy program) 
powinien mieć dostęp tylko do tych infor-
macji i zasobów, które są niezbędne do 
wykonania wyznaczonego mu zadania. 
Realizację zaplanowanych działań można 
wspomóc, sięgając po odpowiednie narzę-
dzia informatyczne do monitoringu zagro-
żeń i ich neutralizowania. 

Bez względu na wykorzystywane 
narzędzia należy pamiętać, że najbardziej 
skuteczną metodą walki z cyberzagroże-
niami jest odpowiednio przygotowana 
i zabezpieczona sieć transmisji danych, 
która składa się z kilku warstw ochrony 
(rys. 2). Warstwy te powinny odręb-
nie chronić dane, aplikacje, hosta, stycz-
ność z Internetem, a także użytkowników 
korzystających z Internetu. Bardzo ważna 
jest także fizyczna ochrona oraz edukacja 
pracowników. 

Podsumowanie
Dbałość o cyberbezpieczeństwo ma cha-
rakter ciągły, dlatego w prowadzo-
nych działaniach w tym obszarze należy 
się skupić na systematycznym monito-
ringu zagrożeń i optymalizacji zabezpie-
czeń oraz eliminowaniu słabych punktów, 
np. komputerów z systemami operacyj-
nymi, na których nie można zainstalować 
odpowiednich aktualizacji, czy urządzeń 
mobilnych z dostępem do sieci firmowej, 
a pozbawionych systemów antywiruso-
wych. Szczególna uwaga powinna także 
zostać poświęcona ochronie najważniej-
szych zasobów oraz zapewnieniu ciągłości 
produkcji. Tylko działając w tak komplek-
sowy sposób w obszarze bezpieczeństwa, 
firmy produkcyjne będą w stanie osiągać 
realne korzyści z cyfrowej transformacji 
swoich fabryk.

Konrad Antonowicz Konrad Antonowicz jest specjalistą ds. bez-
pieczeństwa w firmie Passus, będącej pro-
ducentem i integratorem rozwiązań do 
poprawy bezpieczeństwa i wydajności sieci 
teleinformatycznych.

FABRYKA 4.0

Online

Ok. 60% sondowanych osób 
w naszym badaniu redakcyjnym 
doświadczyło złośliwych cyberata-
ków na swoje sieci i/lub sprzęt syste-
mów sterowania. Raport z badania 
„Cyberbezpieczeństwo” znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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↙ Rys. 2. Warstwy 
ochrony sieci trans-
misji danych
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Wydajne rozwiązania. Zawsze i 
wszędzie. Tym się zajmujemy.
Działalność górnicza to długoterminowe  
zadanie. Jesteśmy z Tobą podczas poszuki-
wania surowców, planowania i budowy. Na 
etapie rozruchu i produkcji zapewniamy do-
radztwo techniczne oraz wiedzę potrzebną, 
gdy planujesz rozszerzyć działalność. Będzie-
my przy Tobie również podczas zamykania 
kopalni, gdy działalność dobiegnie końca. 

Kopalnie nie mogą funkcjonować  bez odpowiedniego oraz stabilnego i niezawodnego źródła 
zasilania. Wysokie temperatury wewnątrz oraz woda są problemem zarówno dla ludzi jak i dla 
sprzętu. Metan może być przyczyną zagrożenia spowalniającym wydobycie, ale także dodatkowym 
źródłem produkcji prądu dającym nowe możliwości kopalniom.

Nasze agregaty te na ropę jak i te na gaz (np. metan), chillery, wieże chłodnicze oraz 
pompy mogą być przydatne w procesie wydobywczym poprawiając bezpieczeństwo pracy, 
przyspieszając procesy podczas wydobycia dając możliwość zastosowania nowych rozwiązań.
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J akiego rodzaju zasilacze UPS są naj-
chętniej wybierane do pracy w ukła-
dach przemysłowych? Jakie czyn-

      niki mają wpływ na wybór UPS-ów? 
Jakie parametry techniczne powinny być 
najistotniejsze podczas decyzji zakupo-
wej? Jakie zastosowania znajdują owe 
rozwiązania? Na te i inne pytania odpo-
wiemy w raporcie opracowanym na pod-
stawie badania przeprowadzonego wśród 
czytelników magazynu Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu.

Bez zasilacza ani rusz
Zasilania bezprzerwowego wymagają 
nie tylko linie produkcyjne, ale także 
aparatura medyczna, systemy fiskalne 
w małych i dużych sklepach oraz auto-
matyka w szerokim tego słowa zna-

czeniu. Ciągłość zasilania to niezwykle 
istotna kwestia, gwarantująca bezpieczeń-
stwo ludziom, mieniu oraz danym. W tro-
sce o zapewnienie optymalnej ochrony 
w tym zakresie powszechnie stosuje się 
zasilacze UPS (Uninterruptible Power Sup-
ply). Urządzenia te skutecznie chronią 
sprzęt informatyczny oraz inne odbior-
niki elektryczne w czasie awarii sieci, 
a także w przypadku wystąpienia falowa-
nia napięcia, udarów, zakłóceń wysokich 
częstotliwości oraz innego rodzaju niepra-
widłowości.

Jest to możliwe dzięki temu, że UPS 
jest wyposażony w przetwornice napięcia 
i akumulator stanowiący autonomiczne 
źródło energii elektrycznej. Gdy zanika 
zasilanie z sieci energetycznej lub jego 
parametry nie są odpowiednie, zasilacz 
przełącza się w tryb awaryjny, co ozna-
cza, że falownik zaczyna pobierać ener-
gię z akumulatora. Z kolei gdy powraca 
zasilanie z sieci, układ ponownie zaczyna 
czerpać z niej energię. Takie przełącza-
nie między źródłami zasilania nie powo-
duje zakłócenia pracy podłączonego urzą-
dzenia, ponieważ zwykle liczone jest ono 
w milisekundach. 

Oprócz ochrony sprzętu przed uszko-
dzeniem, do którego dochodzi najczę-
ściej z powodu przepięć i skoków napię-
cia, wiele zasilaczy UPS przyczynia się do 
poprawy jakości dostarczanej energii. Roz-
wiązania te zapewniają także dostępność 
sieci komunikacyjnych i innych aplikacji, 

COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.comex.com.pl

Conrad Electronic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.conrad.pl

CSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.csi.pl

Ever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.ever.eu

Medcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.medcom.com.pl

Phoenix Contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.phoenixcontact.com

Schneider Electric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.schneider-electric.pl

Slider Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.slidertechnologies.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk

Zasilacze UPSZasilacze UPS
UPS-y stosowane są w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności 
systemu zasilania i dostępności energii o odpowiednich 
parametrach. Inwestycja w systemy zasilania gwarantowanego, 
w tym w zasilacze UPS, powinna być uwzględniona w planie 
kosztowym każdego przedsiębiorstwa. Produkty te pełnią funkcję 
parasola ochronnego dla urządzeń elektrycznych, zapewniając 
ciągłość zasilania oraz dobrą jakość dostarczanej energii.
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co pozwala uniknąć przestojów, a także 
skutecznie zapobiegają utracie danych 
przechowywanych w urządzeniach, które 
są narażone na nagłe wyłączenie systemu. 
Brak zasilacza UPS oznaczałby w tym 

wypadku modyfikację danych lub całko-
witą ich utratę. 

Jak wyjaśnia Arthur Chen, Product 
Director w firmie FSP Power Solution, 
UPS-y zasadniczo znajdują zastosowa-

nie w każdym obszarze działalności, od 
klienta końcowego, obsługującego bezpo-
średnio linie produkcyjne i ich urządze-
nia (tzw. end-usera), aż po klienta biz-
nesowego. Są one dedykowane głównie 
dla branży IT oraz powszechnie wyko-
rzystywane w serwerowniach. Przemy-
słowe zasilacze UPS znajdują zastosowa-
nie wszędzie tam, gdzie panują trudne 
warunki środowiskowe. Idealnie spraw-
dzają się m.in. w przemyśle naftowym 
i gazowym, w stacjach uzdatniania wody, 
w przemyśle morskim, w górnictwie, 
a także w energetyce.

Jeśli chodzi o głównych odbiorców 
przemysłowych zasilaczy UPS, to, jak tłu-
maczy Zbigniew Kołodziejski, dyrektor 
ds. operacyjnych w firmie Slider Techno-
logies, są to przede wszystkim te zakłady, 
w przypadku których nawet krótkotrwała 
przerwa w procesie produkcyjnym powo-
duje zatrzymanie ciągu produkcyjnego 
oraz uszkodzenie półproduktu. Mowa 
tu o zakładach spożywczych, papierni-
czych, hutach oraz innych przedsiębior-
stwach, które są sterowane kompute-
rowo, a krótka przerwa generuje znaczące 
straty finansowe.

Jak wynika z badania redakcyjnego, 
najważniejszymi odbiorcami zasilaczy UPS 
są IT i telekomunikacja (82%) oraz prze-
mysł (76%). W dalszej kolejności pojawiły 
się: energetyka (49%), medycyna, labo-
ratoria (46%), zastosowania wojskowe 
i specjalne (39%), zastosowania konsu-
menckie (18%) oraz pojazdy i transport 
(9%) (rys. 1).

Topologie zasilaczy
Obecnie na rynku dostępne są urządzenia 
UPS zróżnicowane pod względem parame-
trów i zastosowanych technologii. Podsta-
wowe kategorie UPS-ów występujące na 
rynku to zasilacze: online (VFI – Voltage 
& Frequency Independent), line-interactive 
(VI – Voltage Independent) oraz offline 
(VFD – Voltage & Frequency Dependent). 

Powołując się na wyniki badania, 
zasilacze online są stosowane w zakła-
dach 64% ankietowanych osób (rys. 2). 
W przypadku tych rozwiązań wartość 
i częstotliwość napięcia wyjściowego są 
niezależne od parametrów napięcia zasi-
lającego. Jak tłumaczy Krzysztof Rokosz, 
młodszy Category Manager w firmie 
Conrad Electronic, zasilacze awaryjne 
z podwójną konwersją (online) zapewniają 

RAPORT

Radosław Gruszka, młodszy menedżer produktu w firmie Phoenix Contact

Coraz większe możliwości UPS-ów

Na rozwój rynku przemysłowych zasilaczy UPS wpływają rosnące 
wymagania klientów, co z kolei napędza rozwój zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań – zarówno pod względem sprzętu, jak 
i oprogramowania. Klienci szukają modeli, które mogą dopasować 
do swoich aplikacji, co powoduje, że coraz częściej wybierają roz-
wiązania, kierując się w pierwszej kolejności nie ceną, a jakością.

Dzięki rozwojowi rynku zasilaczy UPS urządzenia te cechują się 
obecnie takimi funkcjami, jak: większa sprawność i węższe obu-
dowy, które zajmują mniej miejsca przy zachowaniu tej samej 
mocy co starsze technologicznie rozwiązania; większa wytrzyma-

łość na przeciążenia krótko- i długoterminowe (łatwa rozbudowa systemu); sygnaliza-
cja dająca większą niezawodność dzięki funkcjom prewencyjnego monitorowania (zgła-
szanie krytycznych stanów roboczych zanim wystąpi awaria); możliwość skonfigurowa-
nia parametrów do konkretnych wymagań, ustalanie np. progów sygnalizacji i napię-
cia wyjściowego poprzez interfejs NFC; w przypadku powtarzalnych aplikacji zasila-
cze można skonfigurować przed zamówieniem, wskutek czego inżynierowie utrzyma-
nia ruchu nie muszą wykonywać dodatkowej pracy; maksymalizacja żywotności dzięki 
dopasowanej charakterystyce ładowania w zależności od zastosowanego akumula-
tora; możliwość integracji modułów UPS np. poprzez interfejsy Profinet, EtherNet/IP, 
EtherCAT czy USB (z Modbus/RTU) do nadrzędnych sterowników, co pozwala mieć stały 
dostęp do informacji o stanie zasilaczy i baterii, np. o czasie podtrzymania czy typie 
podłączonego akumulatora (VRLA, WTR, LiFePO4). 

Rys. 1. Główne obszary zastosowań UPS-ów

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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kompleksową ochronę podłączonych urzą-
dzeń, generując optymalne napięcie wyj-
ściowe, dzięki czemu można ich użyć do 
zasilania najbardziej wrażliwych odbiorni-
ków. Zasilacz tego typu przetwarza napię-
cie z sieci na napięcie stałe, które jest 
zmieniane przez falownik na przebieg 
sinusoidalny. Wymaga to ciągłej pracy 
falownika, ale pozwala na całkowite odse-
parowanie od sieci zasilającej. Dzięki 
temu nie występuje zjawisko opóźnienia 
związane z przełączeniem pomiędzy pracą 
sieciową a akumulatorową. Zdaniem użyt-
kowników najważniejszymi zaletami zasi-
laczy online są: wysoka jakość zasilania 
podłączonych urządzeń, zapewnienie naj-
wyższego standardu ochrony i doskonałe 
parametry filtrowania oraz zabezpieczania 
przed udarami.

Jeśli chodzi o zasilacze line-interac-
tive, w przypadku których wartość napię-
cia wyjściowego jest niezależna od para-
metrów napięcia zasilającego, zostały one 
wskazane przez 30% uczestników bada-
nia. Tego typu zasilacze awaryjne chro-
nią przed zanikiem napięcia zasilającego 
oraz przed zakłóceniami w sieci. Zdaniem 
Krzysztofa Rokosza mogą być używane do 
zasilania urządzeń zawierających silniki. 
Cechą szczególną tego typu urządzeń jest 
synchronizacja fazowa falownika z siecią 
zasilającą. Pozwala to zredukować zakłó-
cenia oraz przerwy napięcia wyjściowego. 
Napięcie monitorowane jest przez filtr 
przeciwzakłóceniowy i AVR – układ regu-
lacji napięcia.

Z kolei zasilacze awaryjne z tzw. bierną 
rezerwą (offline) są używane w zakła-
dach 21% ankietowanych. W przypadku 
tych rozwiązań wartość i częstotliwość 
napięcia wyjściowego są zależne od para-
metrów napięcia zasilającego. UPS-y te 
zapewniają ochronę urządzeń przed zani-
kiem prądu. W czasie pracy takiego urzą-
dzenia napięcie zasilania jest monitoro-
wane i w razie jego zaniku, zbytniego 
obniżenia lub podwyższenia, układ ste-
rowania odłącza zasilanie z sieci, a UPS 
przechodzi w stan pracy akumulatorowej. 
Zwolennicy tego typu zasilaczy doceniają 
je ze względu na prostą budowę, małe 
rozmiary, niską wagę, łatwość obsługi 
i niską cenę.

Trudna sztuka wyboru UPS-a
Wybór odpowiedniego UPS-a do konkret-
nych aplikacji stanowi dla wielu klientów 

nie lada wyzwanie. Na rynku dostępne są 
różne typy zasilaczy i w przypadku każ-
dego z nich istotne są inne kryteria. Jak 
wyjaśnia Arthur Chen z firmy FSP Power 
Solution, wybierając dany rodzaj urządze-
nia, klienci głównie mają na uwadze moż-
liwe do wystąpienia w danym środowisku 
pracy awarie zasilania, zaniki napięcia 
w sieci albo jego nagłe wzrosty. Interesują 
ich również parametry samego zasilacza, 
np. napięcie pracy, generowany hałas, 

zmiany częstotliwości. Jak wiadomo, pod-
stawową częścią systemu UPS jest aku-
mulator, więc klienci zawsze powinni 
dokładnie znać jego parametry. Kolej-
nym istotnym kryterium powinien być 
rodzaj zastosowanych elementów elektro-
nicznych. Najczęściej zdarza się jednak, 
że te informacje nie są podawane w spe-
cyfikacji producenta, dlatego przy wybo-
rze odpowiedniego rodzaju zasilacza UPS 
firma sugeruje klientom, aby wybierali 
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Rys. 2. Topologie zasilaczy UPS stosowanych w zakładzie

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Cezary Gutowski, kierownik wsparcia sprzedaży systemów zasilania gwarantowanego 
i szaf teleinformatycznych w firmie Schneider Electric 

Prawidłowy dobór zasilacza to podstawa

Zasilacze UPS są przeznaczone dla wszystkich firm, urzędów i orga-
nizacji, dla których ciągłość i niezawodność zasilania jest w ich 
funkcjonowaniu kluczowa, a trzeba podkreślić, że nawet najkrócej 
trwająca awaria może spowodować poważne straty. Jest to szcze-
gólnie ważne dla firm, które, przykładowo, przechowują swoje pro-
dukty w chłodziarkach. Nie wspominając już o ryzyku związanym 
z awarią systemów komputerowych – nagłe odłączenie zasilania od 
komputera czy serwera może poskutkować utratą ważnych danych.

Zasilacze UPS są najczęściej wykorzystywane w procesach 
wspomagających produkcję, czyli np. gwarantują zasilanie syste-

mów IT dedykowanych dla ERP, systemów DCS, a także linii produkcyjnych, w przy-
padku których zatrzymanie procesu produkcyjnego oznacza przestój, często także 
straty wykorzystywanego surowca.

Przy wyborze UPS-ów należy na wstępie dokładnie przeanalizować potrzeby i ocze-
kiwania pod kątem systemu zasilania gwarantowanego. Jeśli np. zależy nam przede 
wszystkim na niezawodności, powinniśmy zainteresować się systemem UPS w układzie 
nadmiarowym. Natomiast w sytuacji, gdy planujemy znaczące zwiększenie mocy, naj-
lepszym rozwiązaniem jest wybranie UPS-a modułowego, który oferuje większą ela-
styczność w rozbudowie. Z kolei wysoka temperatura otoczenia, w której będą praco-
wać baterie, wymaga zastosowania baterii litowo-jonowych. W każdym wypadku klu-
czową kwestią jest dostęp do obsługi serwisowej. Warto zwrócić uwagę właśnie na ten 
element oferty – ważne, aby wsparcie serwisowe było dostępne zarówno na początku, 
jak i przez cały okres użytkowania zasilacza. 
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znane, popularne na rynku i godne zaufa-
nia marki. 

W opinii eksperta ciekawym zjawi-
skiem na rynku przemysłowym jest nie-
chęć klientów do stosowania najnowszych 
produktów i podążania za nowymi tren-
dami. Wciąż wolą stosować sprawdzone, 
stabilne rozwiązania. Ważna jest dla nich 
także długotrwała dostępność danego pro-
duktu na rynku. 

Natomiast z obserwacji Zbigniewa 
Kołodziejskiego z firmy Slider Technolo-
gies wynika, że w Polsce wciąż najważ-
niejszym kryterium wyboru zasilaczy UPS 
jest cena. Na szczęście trend ten się zmie-
nia, zwłaszcza wśród producentów tzw. 
nowych technologii, gdzie ważniejszą rolę 
zaczynają odgrywać parametry techniczne 
i dopasowanie produktu do procesów pro-
dukcyjnych. 

Czy osoby biorące udział w bada-
niu zwracają uwagę na parametry tech-
niczne? Okazuje się, że jak najbardziej 
tak – dla 91% respondentów to najważ-
niejsze kryterium uwzględniane podczas 
wyboru UPS-a (rys. 3). W dalszej kolej-
ności brane są pod uwagę: jakość (82%), 
wsparcie techniczne (58%), cena (42%), 
dostępność (34%), długotrwała współ-
praca z dostawcą (24%) oraz marka pro-
ducenta (22%).

Rynek zasilaczy UPS uległ dużemu roz-
drobnieniu. Jak wyjaśnia Cezary Gutow-
ski, kierownik wsparcia sprzedaży sys-
temów zasilania gwarantowanego i szaf 
teleinformatycznych w firmie Schneider 
Electric, oprócz znanych międzynarodo-
wych producentów operujących na rodzi-
mym rynku, pojawiła się duża liczba 
nowych, nieznanych dotąd firm, w tym 
marki stworzone przez lokalnych dystry-
butorów, w przypadku których praktycz-
nie niemożliwe jest ustalenie pochodze-
nia danego produktu. Takie rozdrobnienie 

RAPORT

Grzegorz Grzegrzółka, dyrektor ds. energetyki w firmie MEDCOM

Głównym kryterium wyboru nie powinna być cena, 
lecz wysoka jakość użytych komponentów 
i renoma producenta

Na początku warto rozgraniczyć zasilacze przemysłowe UPS od 
UPS do zastosowań komputerowych, które charakteryzują się małą 
przeciążalnością prądową i prostszą konstrukcją, ponieważ do tego 
typu zastosowań jest to wystarczające. W przypadku UPS-ów prze-
mysłowych mamy do czynienia z dynamicznym charakterem zmian 
obciążenia i znacznie większymi mocami. Przemysłowe systemy 
UPS posiadają również separację galwaniczną na wyjściu (obwodu 
AC od DC) oraz dużą przeciążalność prądową do 10 In w czasie 3 s, 
umożliwiającą załączenie urządzeń o dużych prądach rozruchowych.

Układy zasilania gwarantowanego dużej mocy są stosowane 
przede wszystkim w elektrowniach, przemyśle chemicznym, dystrybucji oraz elektro-
ciepłowniach w ramach dużych modernizacji. Zasilacze przemysłowe znajdą zastoso-
wanie również w systemach technologicznych, oświetleniu awaryjnym oraz automa-
tyce przemysłowej − rozproszonych systemach sterowania (DCS). Dostarczamy także 
specjalistyczne rozwiązania stosowane w kolejnictwie i wojsku.

Odbiorcami przemysłowych zasilaczy UPS są klienci, którzy nie szukają najtańszych 
produktów tego typu. Dla nich najważniejszym kryterium wyboru nie jest więc cena, 
lecz bardzo dobra jakość. Może ją zagwarantować użycie wysokiej jakości komponen-
tów, a także unifikacja w procesie produkcji, która jest lepszym rozwiązaniem niż nie-
ustanne modyfikacje. Stabilna konstrukcja i stosowanie sprawdzonych rozwiązań prze-
kładają się na bezawaryjność, a także łatwość eksploatacji i serwisowania, co doceniają 
klienci. Ważnym kryterium wyboru jest również renoma dostawcy. Kluczowe są zatem 
referencje, stosowana technologia oraz dotychczasowe doświadczenie w danym sekto-
rze, szczególnie istotne w dostarczaniu układów zasilania dla przemysłu chemicznego.

Rys. 3. Najważniejsze cechy zasilaczy UPS brane pod uwagę
przy zakupie

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Dla klientów coraz więk-
sze znaczenie mają efek-
tywność i wydajność 
UPS-ów. Kupując zasilacz, 
chcą mieć pewność, że 
otrzymują wysokiej klasy 
produkt, gwarantujący 
stabilność zasilania.



WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018 77

rynku zasilaczy z pewnością zaostrzyło 
konkurencję – głównie w zakresie ceno-
wym, co niestety często przekłada się na 
obniżenie poziomu jakości i niezawodno-
ści urządzeń.

Wokół parametrów technicznych
Wybór odpowiedniego zasilacza awaryj-
nego zależy od kilku parametrów, które 
należy wziąć pod uwagę, by dopasować 
urządzenie do odpowiedniej aplikacji. 
Według Krzysztofa Rokosza z firmy Con-
rad Electronic parametrami tymi są:

→ moc (tzw. moc czynna) – wyrażana 
w watach (W). Jest to moc znamionowa, 
która może zostać wykorzystana przy 
wykonaniu pracy i dostarczona do podłą-
czonych urządzeń. Przy obliczaniu zapo-
trzebowania mocy w celu doboru odpo-
wiedniego zasilacza należy zsumować 
moc wszystkich podłączonych urządzeń 
z odpowiednim zapasem;

→ kształt napięcia – w tańszych modelach 
kształt przebiegu zmian napięcia jest zbli-
żony do prostokątnego. Im lepszy zasi-
lacz, tym ten kształt coraz bardziej zbliża 
się do sinusoidy. Nie wszystkie urządze-
nia mogą być podłączone do UPS-a gene-
rującego przebieg prostokątny. Dla bez-
pieczeństwa należy wybierać wyłącznie 
UPS-y z tzw. czystą sinusoidą na wyjściu. 
Jest to bardzo istotne, ponieważ zanie-
dbanie tego warunku może doprowadzić 
nawet do zniszczenia podłączonych do 
niego urządzeń;

→ czas pracy na akumulatorach – w więk-
szości przypadków zasilacze awaryjne 
przy znamionowym obciążeniu pracują 
na akumulatorze do 5 minut. Czas ten 
pozwala na bezpieczne zamknięcie sys-
temu operacyjnego komputera;

→ liczba i typ gniazd wyjściowych – w zasi-
laczach awaryjnych nie powinno się sto-
sować rozgałęźników gniazd i list zasi-
lających. Należy wybrać model urzą-
dzenia, który dysponuje odpowiednią 
liczbą gniazd (np. w wypadku komputera 
powinny to być trzy gniazda: monitor, 
komputer oraz np. router);

→ złącza komunikacyjne – powalają spraw-
dzić na komputerze stan pracy zasilacza 
UPS, poziom naładowania akumulatorów, 
a także wyłączyć komputer;

→ wygodny panel kontrolny;
→ czas przełączenia – wskazuje czas reakcji 

zasilacza UPS w przypadku zaniku napię-
cia. Optymalna wartość powinna się mie-

ścić w przedziale do 20 ms. Im mniejsza 
wartość czasu przełączania, tym bezpiecz-
niejsza praca podłączonych urządzeń.

Dobór zasilacza UPS jest uwarunkowany 
również wymaganiami środowiska, w któ-
rym będzie on wykorzystywany. Wybiera-
jąc zasilacze UPS do zastosowań w prze-
myśle, należy zwrócić uwagę również 

na stopień ochrony pozwalający na ich 
zastosowanie w niesprzyjających warun-
kach (np. zapylenie, duża wilgotność 
itd.), a także na zakres temperatur robo-
czych oraz zabezpieczenie przed przegrza-
niem, co pozwoli na zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie niezbędne jest najwyższej 
jakości zasilanie awaryjne UPS, zapewnia-
jące zasilanie gwarantowane, a także cią-
głość i niezawodność systemów automa-
tyki, linii produkcyjnych i systemów ste-
rowania. 

Jak mówi Cezary Gutowski, z jego 
praktyki wynika, że klienci często znie-
chęcają się dużym poziomem skompliko-
wania zasilaczy, a co za tym idzie – wyso-
kim kosztem serwisu. Czasami właści-
ciele firm wybierają rozwiązania o słab-
szych parametrach, które są już im znane, 
w obawie przed procesem instalacyjnym 
i wdrożeniowym nieznanego urządze-
nia. Strach przed innowacjami nie powi-
nien jednak stanowić przeszkody. Wystar-
czy wybrać producenta, który proponuje 
wsparcie serwisowe przy uruchamianiu 
urządzenia, dzięki czemu sama instalacja, 

www.utrzymanieruchu.pl

Arthur Chen, Product Director w firmie FSP POWER SOLUTION, przy współpracy z firmą CSI

Parametry pracy przemysłowych UPS-ów wyróżniają się 
na tle rozwiązań komercyjnych

Do głównych zalet UPS-ów stosowanych w aplikacjach przemysłowych można zaliczyć 
ich wysoką odporność na trudne warunki otoczenia, w tym bezawaryjną pracę w wyso-
kich temperaturach czy zabezpieczenie przed kurzem i pyłem. Dodatkowo zasilacze 
UPS mogą być dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika, np. mieć ulep-
szone układy SCR i IGBT, wyłącznik automatyczny czy pełną izolację galwaniczną. Nie-
stety wersje przemysłowe są nadal dużo droższe od rozwiązań komercyjnych. Użytkow-
nicy przy organizacji przestrzeni muszą też wziąć pod uwagę większy wymiar przemy-
słowych zasilaczy UPS i konieczność zapewnienia im odpowiedniej przestrzeni na wen-
tylację. Są one również dużo cięższe. Ich waga wynosi od 1 tys. do 2,5 tys. kg.

Większość komercyjnych UPS-ów znajduje się w serwerowniach, gdzie wystę-
pują mniejsze problemy z elektrycznością. Przemysłowe UPS-y natomiast są instalo-
wane w warunkach, w których występuje duże zapylenie, wysoki prąd zwarciowy oraz 
należy liczyć się z zakłóceniami w przewodach sygnałowych. Zarówno prostownik, EMI, 
jak i switch muszą być w związku z tym zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić 
odpowiedni poziom zasilania w długim okresie pracy urządzenia.

Głównym trendem na rynku zasilaczy UPS jest uzyskanie wysokiej wydajności przy 
coraz większej oszczędności wykorzystywanej energii. Szczególnie widoczne jest to 
w rozwiązaniach komercyjnych, gdzie w celu uzyskania lepszej wydajności współczyn-
nik mocy przesuwa się od 0,8 do 0,9 lub 1. Obecnie w większości zasilaczy UPS stosuje 
się akumulator kwasowo-ołowiowy, jednak to rozwiązanie powoli jest zastępowane 
akumulatorem litowo-jonowym.

Źródło: Conrad Electronic
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a także późniejsza obsługa i serwisowa-
nie urządzenia nie sprawią najmniejszego 
problemu.

Jeśli chodzi o respondentów bada-
nia redakcyjnego, okazuje się, że głów-
nymi parametrami technicznymi bra-
nymi pod uwagę przy zakupie zasilacza 
UPS są przede wszystkim: znamionowa 
moc wyjściowa (88%), czas podtrzyma-
nia przy 80% obciążenia znamionowego 
(72%), zabezpieczenie: zwarciowe/prze-
ciążeniowe/termiczne akumulatorów 
(55%), znamionowe napięcie wyjściowe 
oraz wbudowane porty komunikacyjne 
(46%), dopuszczalne przeciążenie oraz 
temperatura pracy/otoczenia (36%), czę-
stotliwość napięcia wyjściowego (30%), 
miękki (soft) start/obejście (by-pass) auto-
matyczne/ręczne (34%), częstotliwość 
napięcia wyjściowego (30%), znamionowe 
napięcie wejściowe (27%), praca równo-
legła (24%), technologia oraz współczyn-

nik zawartości harmonicznych – THDu 
(napięcia) na wyjściu/THDi (prądu) 
na wejściu (21%), współczynnik mocy 
wejściowej/wyjściowej oraz wymiary 
zewnętrzne (15%), współczynnik szczytu 
oraz masa całkowita (12%) oraz stopień 
ochrony IP obudowy (9%).

Preferencje dotyczące 
akumulatorów
Jak wynika z badania (rys. 4), w zakła-
dach 40% respondentów stosowane są 
UPS-y wyposażone w baterie wewnętrzne, 
zlokalizowane we wspólnej obudo-
wie zasilacza. Z kolei 25% ankietowa-
nych wskazało na baterie zewnętrzne – 
w postaci modułów bateryjnych umiesz-
czanych w obudowach dopasowanych do 
zasilaczy, w zamkniętych szafach fabrycz-
nych lub na otwartych lub zamkniętych 
stojakach bateryjnych. Pozostałe osoby 

(36%) przyznały, że w ich zakładach sto-
sowane są UPS-y zarówno z akumulato-
rami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 

UPS-y przemysłowe a UPS-y 
do zastosowań komputerowych
Jak podkreśla Grzegorz Grzegrzółka, dy-
rektor ds. energetyki w firmie MEDCOM, 
zasilacze przemysłowe UPS różnią się od 
UPS-ów do zastosowań komputerowych, 
które charakteryzują się inną przeciążal-
nością prądową i prostszą konstrukcją, 
ponieważ współpracują z odbiornikami 
energii o charakterze stałym. W przypadku 
UPS-ów w przemyśle mamy do czynienia 
z dynamicznym charakterem zmian obcią-
żenia i znacznie większymi mocami.

Z kolei Cezary Gutowski zwraca uwagę 
na fakt, że UPS-y do zastosowań kom-
puterowych pochodzą z produkcji seryj-
nej, a przemysłowe są często projekto-
wane i produkowane według potrzeb kon-
kretnego klienta. Stawia się wobec nich 
wyższe wymagania dotyczące warunków 
pracy (środowisko, w którym pracują, 
parametry elektryczne). Inne są natomiast 
wymagania normatywne w przypadku 
zastosowania ich np. w elektrowniach 
atomowych, na statkach czy w przemyśle 
petrochemicznym. Z tego względu cena 
zakupu i eksploatacji UPS-ów do zastoso-
wań komputerowych jest niższa niż zasi-
laczy przeznaczonych do aplikacji prze-
mysłowych. Warto dodać, że zaletą UPS-
-ów stosowanych w aplikacjach przemy-
słowych jest, niewątpliwie, bardzo długi 
okres eksploatacji – nawet do 20–30 lat.

Natomiast w opinii Zbigniewa Koło-
dziejskiego układy UPS w wersji przemy-
słowej w wielu wypadkach są identycz-
nymi urządzeniami jak te stosowane np. 
w branży informatycznej. UPS-y prze-
mysłowe są jednak na ogół urządze-
niami posiadającymi wyższy prąd zwar-
ciowy, a co za tym idzie – mają więk-
szą odporność na udary prądowe odbior-
ników. Urządzenia stosowane w prze-
myśle z reguły mają też większą moc, co 
z kolei pociąga za sobą wyższe wymaga-
nia w zakresie jakości energii. Mowa tu 
głównie o współczynniku mocy widzia-
nym na wejściu UPS-a, a także o poziomie 
odkształcenia prądu. Wyższe wymaga-
nia w zakresie mocy zwarciowej idą czę-
sto w parze z niższą sprawnością zasilacza 
UPS, natomiast nie jest to duża różnica 
względem rozwiązań stosowanych w IT.

RAPORT

Zbigniew Kołodziejski, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Slider Technologies 

Zasilacze dynamiczne – ciekawa alternatywa 
dla tradycyjnych UPS-ów

Najważniejszym obszarem wykorzystującym UPS-y jest szeroko 
rozumiana automatyzacja, produkcja komponentów elektronicz-
nych i światłowodowych. Również w przypadku wytwarzania, prze-
syłu i dystrybucji energii elektrycznej stosowane są urządzenia 
typu UPS w celu niezawodnego zasilania własnej automatyki i urzą-
dzeń kontrolno-pomiarowych.

W Polsce wiele osób związanych z utrzymaniem ruchu uważa, 
że UPS przemysłowy musi być wyposażony w transformator sepa-
racyjny na swoim wyjściu. Jeśli przyjrzeć się ofertom liderów rynku, 
można zauważyć, że transformator na wyjściu UPS-a jest rzadko-

ścią, a jego stosowanie wynika głównie z użytego środka ochrony przeciwporażenio-
wej. W innych przypadkach taki transformator pogarsza jedynie poziom niezawodno-
ści dostaw energii i obniża moc zwarciową na wyjściu urządzenia. W przypadku poważ-
nej awarii UPS-y bez transformatora mogą przewodzić składową stałą, dlatego jako cie-
kawą alternatywę warto rozważyć zasilacze dynamiczne, w których nie występuje skła-
dowa stała, a zdolność generowania dużych prądów zwarciowych pozwala na zadziała-
nie zabezpieczeń przeciwporażeniowych nawet przy pracy autonomicznej (bez dostępu 
do zawodowej sieci energetycznej).

UPS-y dynamiczne są coraz częściej stosowane w zakładach przemysłowych funk-
cjonujących w naszym kraju. Jednakże, globalnie rzecz ujmując, nie jest to rozwiązanie 
nowe. Szerokie stosowanie tych UPS-ów w przemyśle było obserwowane już dawno, 
szczególnie w krajach zachodniej Europy (np. w Niemczech). Wykorzystywane tam 
urządzenia znane są z wysokiej niezawodności nawet w ciężkich warunkach eksploata-
cyjnych, a także z dużej elastyczności w zakresie dopuszczalnych parametrów odbiera-
nego prądu.
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Jak dodaje przedstawiciel firmy Sli-
der Technologies, na polskim rynku zasi-
laczy UPS można znaleźć produkty niemal 
z całego świata. Nie są to jednak urzą-
dzenia przeznaczone wprost do zastoso-
wań przemysłowych. UPS-y stricte prze-
mysłowe wytwarzane są przez zaledwie 
kilku producentów. Jednak w dużej mie-
rze klienci decydują się na komercyjne 
rozwiązania, kierując się przede wszyst-
kim ceną.

Dostawcy mogą spać spokojnie
Z deklaracji ankietowanych wynika, że 
w ciągu najbliższych 2–3 lat wydatki 
na zakup zasilaczy UPS: zwiększą się 
(49%), pozostaną takie same (46%) lub 
się zmniejszą (5%). Jak informują respon-
denci, głównymi przyczynami zwiększe-
nia budżetu przeznaczonego na ten cel są: 
wątpliwa jakość zasilania z sieci energe-
tycznej, zwiększenie się liczby sterowni-
ków PLC oraz innych modułów systemo-
wych automatyki w zakładach, koniecz-
ność stabilizacji pracy urządzeń oraz 
zapewnienia bezprzerwowej pracy ukła-
dów sterowania, wymiana uszkodzonych, 
starych lub wycofanych z rynku urządzeń 
na nowe.

Według dostawców biorących udział 
w badaniu bieżąca koniunktura na pol-
skim rynku zasilaczy UPS jest bardzo 
dobra (62%) oraz dobra (38%) (rys. 5). 
Obecnie nic nie wskazuje na to, że sytu-
acja ta miałaby się zmienić.

Według prognoz 80% dostawców naj-
bliższe 2–3 lata przyniosą wzrost sprze-
daży UPS-ów, głównie ze względu na 

coraz większą świadomość użytkowników 
i przekonanie co do tego, że bez pewnego 
zasilania nie można liczyć na sprawne 
funkcjonowanie eksploatowanych syste-
mów teleinformatycznych. 

Zdaniem Cezarego Gutowskiego roz-
wojowi rynku zasilaczy UPS w sposób 
oczywisty sprzyja niedoskonałość zasi-
lania dostępnego w sieci elektroenerge-
tycznej – przerwy w zasilaniu oraz róż-

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 5. Bieżąca koniunktura na polskim rynku 
zasilaczy UPS 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

bardzo dobra: 62%

dobra: 38%

Krzysztof Rokosz, młodszy Category Manager w firmie Conrad Electronic

Filtrowanie zniekształceń i przepięć występujących w sieci

Zapewnienie odpowiednich parametrów energii zasilającej jest 
sprawą kluczową dla prawidłowej pracy zasilanych urządzeń. Nagły 
zanik napięcia lub zmiana parametrów zasilającej energii może 
spowodować nieprawidłową pracę urządzeń, a w skrajnych przy-
padkach uszkodzenie całego urządzenia.

Norma PN-IEC 60038 określa parametry, jakimi powinna się 
cechować sieć zasilania – jest to 230 V ±10% i częstotliwość 50 Hz, 
o sinusoidalnym przebiegu krzywej napięcia oraz zniekształceniu 
harmonicznym nieprzekraczającym 5%. W praktyce parametry te 
często różnią się od tych wskazanych w normach, a ponadto pro-

blemem są zdarzające się przerwy w zasilaniu.
Aby zapobiec tym niekorzystnym czynnikom oraz ochronić urządzenie docelowe, 

najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie zasilaczy bezprzerwowych. UPS-y są 
zbudowane z akumulatora magazynującego energię elektryczną oraz elektronicznego 
modułu zarządzającego. 

Pierwotna budowa urządzenia jako zasilacza akumulatorowego ewoluowała z cza-
sem. Obecnie UPS-y są wyposażone w rozbudowane moduły regulacji, detekcji i filtra-
cji przetwarzanej energii elektrycznej. Dzięki rozbudowanym modułom potrafią dostar-
czyć stabilne zasilanie o wzorcowych parametrach, niezależnie od czerpanej przez sie-
bie energii. Urządzenia tego typu potrafią także filtrować różnego rodzaju zniekształ-
cenia i przepięcia występujące w sieci, takie jak: wahania napięcia spowodowane pod-
łączeniem urządzeń o dużej mocy, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosfe-
rycznymi i pracą dużych silników czy zniekształcenia harmoniczne spowodowane pracą 
zasilaczy impulsowych.

Rys. 4. Akumulatory stosowane w UPS-ach 
używanych w zakładzie

wewnętrzne: 40%

zewnętrzne: 24%

zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne: 36%
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norakie anomalia parametryczne wymu-
szają zastosowanie zasilaczy UPS, które 
gwarantują ciągłość pracy różnych syste-
mów. Jeśli chodzi natomiast o bariery, to 
w Polsce głównym problemem jest to, że 
firmy pomijają ten element, przygotowu-
jąc budżet inwestycyjny. Jednak w ostat-
nim czasie można zauważyć w tym aspek-
cie pewną poprawę – klienci coraz czę-
ściej są świadomi, że stosowanie zasilaczy 
UPS gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, 
ale przede wszystkim spokój i pewność, 
że sytuacja jest pod kontrolą. 

Trendy i nowości
Zdaniem Zbigniewa Kołodziejskiego 
z firmy Slider Technologies obecnie można 
zauważyć również trend wskazujący na 
zastosowanie w układach zasilania awa-
ryjnego innych technologii magazyno-
wania energii niż standardowe akumula-
tory kwasowo-ołowiowe. W jego opinii 
widać wyraźne zainteresowanie odbior-
ców takimi technologiami, jak: koła zama-
chowe, superkondensatory czy szeroko 
rozumiane akumulatory litowe. W kolej-

nych latach spodziewany jest w Polsce 
dynamiczny rozwój przemysłu tzw. wyso-
kich technologii, który wymusi rozwój 
rynku UPS-ów przemysłowych. Wzrost 
mocy układów przemysłowych będzie 
pociągać za sobą również wzrost mocy 
instalowanych urządzeń UPS, a także 
konieczność zapewnienia zasilania gwa-
rantowanego na poziomie średniego 
napięcia.

Jak wyjaśnia Cezary Gutowski, 
w ostatnim czasie pojawiły się nowe roz-
wiązania w zakresie efektywności – ina-
czej mówiąc: sprawności/poziomu strat 
w UPS-ach, co ma związek z wykorzysty-
wanymi w nich układami przetwarzania 
energii. Im niższe straty generowane przez 
UPS, tym niższe koszty zużycia energii 
oraz chłodzenia pomieszczeń UPS. Innym 
obszarem, w którym pojawiły się cie-
kawe nowości, są technologie bateryjne, 
np. akumulatory litowo-jonowe do zasto-
sowań przemysłowych, które zapewniają 
długi czas eksploatacji i niższe koszty ser-
wisu. 

Według eksperta z firmy Schneider 
Electric obecnie bardzo duży nacisk jest 

kładziony na energooszczędność i mini-
malizowanie całkowitego kosztu posiada-
nia oraz eksploatacji urządzeń (Total Cost 
of Ownership – TCO) w długim okresie – 
co najmniej 10 lat). Przy tym całkowity 
koszt dotyczy nie tylko zakupu, ale i eks-
ploatacji oraz obsługi serwisowej. Intere-
sującym kierunkiem jest także możliwość 
zdalnego sterowania zasilaczem.

Warto zauważyć, że wspomniane wcze-
śniej innowacyjne rozwiązania w zakre-
sie poprawy efektywności urządzeń oraz 
nowe technologie akumulatorowe zna-
cząco wpływają na optymalizację TCO, 
co zdecydowanie zachęca przedsiębior-
stwa do inwestowania w systemy zasila-
nia gwarantowanego. 

Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z ankiety przeprowadzonej wśród 
czytelników magazynu Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu 
raportu bazowano na informacjach pocho-
dzących od dostawców zasilaczy UPS. 
Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu 
rynku.

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

RAPORT

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

Szymon Dembski z firmy Ever

Z perspektywy mijającego roku

Na rynku zasilania w Polsce mogliśmy w mijającym roku zaobserwować wzrost sprze-
daży rozwiązań w obudowie RT. Warto dodać, że rosła świadomość klientów, co wpły-
wało na rynek bardzo pozytywnie. Wielu przedsiębiorców zauważa, że straty finansowe 
związane z utratą danych bądź przestoje w pracy będące skutkiem przerw w dosta-
wach energii elektrycznej mogą wpływać bardzo negatywnie na rozwój biznesu. Co cie-
kawe, nie tylko firmy zaopatrywały się w rozwiązania do układów zasilania. Zauważyli-
śmy, że klienci końcowi zabezpieczali swój sprzęt RTV, a także systemy c.o. w domach. 

Cieszy fakt przywiązywania większej wagi do jakości urządzeń, a także do opieki 
posprzedażowej, a przy tym priorytetowym kryterium wyboru przestaje być cena. Dla 
klientów coraz większe znaczenie mają efektywność i wydajność UPS-ów. Kupując zasi-
lacz, chcą mieć pewność, że otrzymują wysokiej klasy produkt, gwarantujący stabil-
ność zasilania. Zauważyliśmy, że w bieżącym roku zwiększyło się zapotrzebowanie na 
„mocne” UPS-y, szczególnie te oferujące moc powyżej 10 kVa. Popyt na pozostałe pro-
dukty, o mniejszej mocy, pozostał na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. 
Wymagającym użytkownikiem jest klient biznesowy, który coraz częściej pyta o sprzęt 
oferujący czas podtrzymania powyżej pół godziny, a nawet powyżej godziny. 

Zaobserwowaliśmy także wzrost popularności zasilaczy modułowych. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu w łatwy i – co ważne – ekonomiczny sposób zwiększamy moc. 
Należy jednak pamiętać, aby przed zakupem sprawdzić dokładnie, jakiej mocy potrze-
bujemy, żeby nie ponosić większych kosztów, które są związane z zakupem takiego typu 
UPS-a. 

Online

Nowoczesne UPS-y są bardzo złożo-
nymi urządzeniami, którym towa-
rzyszy nieodłącznie ryzyko awarii. 
Można je zmniejszyć lub nawet cał-
kowicie wyeliminować dzięki wdro-
żeniu strategii konserwacji dostoso-
wanej do potrzeb firmy. Więcej na 
ten temat przeczytają Państwo w 
artykule „Zasilacze awaryjne UPS”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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P rzenośniki taśmowe wykorzystuje 
się już od XIX wieku. W 1892 r. 
Thomas Robins opracował prze-

nośnik taśmowy do transportu węgla, 
rud i innych produktów. W kolejnych 
latach doceniono ten sposób transportu. 
W 1905 r. Richard Sutcliffe wynalazł 
pierwsze przenośniki taśmowe do sto-
sowania w kopalniach węgla, które zre-
wolucjonizowały przemysł wydobywczy. 
Natomiast w 1957 r. firma B.F. Goodrich 
Company opatentowała system przenośni-
ków taśmowych. Z kolei w 1970 r. firma 
Intralox z Luizjany w USA zarejestrowała 
pierwszy patent na plastikowe taśmy 
modułowe. 

Dziś trudno sobie wyobrazić branżę 
produkcyjną lub wydobywczą, w której 
nie stosuje się przenośników taśmowych. 
Firma analityczna Technavio ocenia, że 
rynek taśm przenośnikowych na świe-
cie osiągnie do 2021 r. wartość 2,15 mld 
dolarów. Przewiduje się stały jego wzrost 
na poziomie ok. 6% rocznie. 

Analitycy są przekonani, że rosnące 
zapotrzebowanie na automatyzację 
w zakresie obsługi transportu materiałów 
jest jednym z głównych czynników napę-
dzających ten rynek. W wielu branżach 
przemysłowych rosną potrzeby wydajnej 
obsługi transportu materiałów i surow-
ców o dużych gabarytach i różnorodnej 
fakturze. Zwiększa się również zapotrze-
bowanie ze strony takich branż, jak: prze-
mysł motoryzacyjny, spożywczy, handel 
detaliczny i ochrona zdrowia, ze względu 
na większe wymagania związane z auto-
matyzacją procesów i koniecznym trans-
portem materiałów. 

Zdaniem specjalistów będzie rosło 
zainteresowanie taśmami przenośniko-
wymi wzmacnianymi linkami stalowymi. 
W przemyśle wydobywczym potrzebne są 
wysokowydajne systemy taśm przenośni-
kowych, a taśmy przenośnikowe z linkami 
stalowymi zapewniają wytrzymałość, ela-
styczność, łatwą konserwację oraz wysoką 
wytrzymałość połączeń i bezpieczeństwo. 

Można powiedzieć, że rynek przeno-
śników taśmowych jest dziś bardzo kon-
kurencyjny i działa na nim wielu uzna-
nych dostawców, którzy oferują zróżni-
cowane portfolio produktów do wielu 
zastosowań. Wśród największych świato-
wych graczy na tym rynku wymienia się 

Bohdan Szafrański

Serwis taśm przenośnikowych
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania transportu bliskiego w zakładzie produkcyjnym 
jest ważnym elementem zachowania ciągłości produkcji. Z tego powodu niezbędna jest systematyczna 
kontrola stanu i serwisowanie odpowiadających za to urządzeń, w tym również taśm przenośnikowych. 
Na naszym rynku działa wiele firm świadczących usługi naprawy taśm, demontażu i montażu nowych, 
a także wykonujących połączenia taśm przenośnikowych.

UTRZYMANIE RUCHU

↗ Prasa wulkanizacyjna wraz ze sprężarką
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takie firmy, jak: Bando Chemical Indu-
stries, ContiTech, Fenner, The Bridgestone 
Group i Yokohama, a kolejni liczący się 
dostawcy to: Grupa Chiorino, GRT Rub-
ber Technologies, Intralox, Volta Belting 
Technology, YongLi Group, Omtech Food 
Engineering, HIC International i Habasit.

Usługi serwisowe na rynku
Na naszym rynku działa kilkadziesiąt firm 
zajmujących się dostarczaniem i serwi-
sowaniem taśm przenośnikowych. Jed-
nym z ważnych segmentów rynku są 
usługi serwisowe, w tym w zakresie łącze-
nia taśm do urządzeń i ciągów transpor-
towych. Jak mówi Mariusz Stasiak, kie-
rownik ds. handlowych w Przedsiębior-
stwie Technicznym Energopiast, wybie-
rając ofertę wykonywania połączeń taśm 
przenośnikowych, klienci kierują się 
przede wszystkim kryterium ceny i ter-
minu wykonania, powinni jednak zwró-
cić uwagę na czynniki mające wpływ 
na trwałość połączenia, a więc przede 
wszystkim na rodzaj połączenia: klejone 
na zimno lub wulkanizowane na gorąco 
(połączenia mechaniczne są stosowane 
raczej w wąskim zakresie). Jak dodaje, 
specjaliści z wydziału Geoinżynierii, Gór-
nictwa i Geologii Politechniki Wrocław-
skiej wskazują na wyższość połączenia na 
gorąco nad klejonym na zimno. Przepro-
wadzone przez nich badania wykazują, 
że klej po wyschnięciu zachowuje się jak 

ciało sztywne, podczas gdy guma między-
przekładkowa użyta w połączeniach na 
gorąco zachowuje pełną elastyczność pod-
czas przewijania się przez bębny napę-
dowe, zwrotne i kierunkowe. 

Doświadczenia firmy Energopiast, 
a także doświadczenia zaprzyjaźnionych 
serwisów, w zasadzie pozwalają postawić 
znak równości między tymi dwiema meto-
dami, choć z małym wskazaniem na połą-
czenia na gorąco, które są jednak odpor-
niejsze na kontakt z wodą. Połączenia na 

zimno wykonuje się szybciej i ma to zna-
czenie przy naprawie taśm. Jednak jeśli 
brać pod uwagę czas wyschnięcia złącza,
który wynosi co najmniej 6 godz., to w obu 
systemach połączeń jest on podobny. 

Kolejnym plusem złączy na zimno 
jest brak potrzeby użycia prasy wulkani-
zacyjnej, ewentualnie używa się płyt do 
dogrzewania. Energopiast korzysta z pras 
wulkanizacyjnych firm: Komp, Elmex 
i Wagener Schwelm. Dwie pierwsze to 
prasy kompaktowe z poduszką pneuma-
tyczną i grzałką elektryczną, charakte-
ryzujące się dobrym dociskiem i trzyma-
niem temperatury. 

Mariusz Stasiak radzi, by zwrócić 
uwagę na prasy z płytami z nagrzewaniem 
olejowym – wykazują problemy z uszczel-
nieniem i nierównomiernym dociskiem, 
a efektem ich pracy w jego opinii jest 
duża awaryjność takich złączy. Należy 
również dodać, że często są to tzw. samo-
róbki. Poleca zwracać uwagę na mate-
riały wulkanizacyjne – firma Energo-
piast używa produktów firmy Rema Tip 
Top. Jak podsumowuje, wybierając usłu-
godawcę, należy szukać wiedzy oraz 
doświadczenia u wulkanizatorów, bo ma 
to największy wpływ na jakość wykony-
wanych złączy i napraw.

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, 
na rynku działa wiele firm świadczących 
różny zakres usług związanych z serwi-
sem taśm przenośnikowych. Na przy-
kład firma FTT Wolbrom, producent taśm 

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Odpowiednia jakość złącza po zamknięciu taśm na gorąco w trakcie uzupełniania profili

↗ Oklejanie bębna przenośnika
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transportowych o ponad 100-letniej tra-
dycji, świadczy również usługi serwisowe. 
Jak podaje firma, taśmy przenośnikowe są 
produkowane w odcinkach o określonej 
długości, które następnie muszą być połą-
czone, aby utworzyć cięgno bez końca. 
Długości odcinków taśm nie są znorma-
lizowane, a ich maksymalna długość jest 
tylko ograniczona ciężarem lub średnicą 
nawoju. Rodzaje rdzeni taśmy i materiały, 
z których zostały wykonane, wymagają 
zastosowania odpowiednich konstruk-
cji, materiałów oraz technologii wykona-
nia złączy. Tylko wieloletnie doświadcze-
nie związane z łączeniem i naprawami 
taśm przenośnikowych oraz stosowane 
materiały i technologie pozwalają zacho-
wać odpowiednią wytrzymałość doraźną, 
a także zmęczeniową wykonywanych 
połączeń i napraw. 

Inna firma – Fabryczny Serwis Tech-
niczny – wykonuje m.in. usługi obejmu-
jące montaż, łączenia i naprawy taśm 
przenośnikowych metodami: klejenia 
na zimno, wulkanizacji na gorąco oraz 
łączenia mechanicznego. Świadczy rów-
nież usługi oklejania bębnów okładziną 
gumową. 

Firma Belts Service zajmuje się łącze-
niem taśm przenośnikowych wszystkich 
typów: olejoodpornych, odpornych na 
podwyższoną temperaturę i trudno ście-
ralnych. Usługi wulkanizacji taśm wyko-
nywane są u klientów lub w zakładzie 
produkcyjnym. Firma zajmuje się również 
gumowaniem bębnów okładziną antypo-
ślizgową, oklejaniem powierzchni meta-
lowych oraz wykonuje połączenia mecha-
niczne. Firma korzysta z pras pneuma-
tycznych firmy Künneth & Knöchel. 

Klienci firmy to m.in. kopalnie kruszyw, 
elektrownie, ciepłownie, sortownie i inne 
zakłady produkcyjne, a serwis działa na 
terenie całego kraju.

Jedną z firm specjalizujących się 
w świadczeniu usług serwisowych taśm 
przenośnikowych jest działająca od 
2009 r. firma Technobelt. Pod koniec 
2016 r. firma informowała o doposażeniu 
kolejnej ekipy serwisowej w prasę wulka-
nizacyjną do taśm o maksymalnej szero-
kości B-1200 mm. Prasa ma elektryczne 
płyty grzewcze oraz docisk pneumatyczny 
z możliwością chłodzenia płyt za pomocą 
sprężonego powietrza. Jej kompaktowa 
budowa, stosunkowo lekkie elementy oraz 
możliwość chłodzenia płyt pozwalają na 
skrócenie procesu łączenia taśm, podwyż-
szając wydajność pracy ekip serwisowych. 
W minionym roku w ramach poszerza-
nia usług zaoferowano bezpłatną inwen-
taryzację wszystkich przenośników wraz 
ze spisaniem ich parametrów i uwag doty-
czących serwisowania. Kolejnym krokiem 
jest ustalenie częstotliwości okresowych 
przeglądów ich stanu oraz planowanie 
napraw podzespołów lub wymiany taśm 
wcześniej, zanim dojdzie do awarii i nie-
planowanego postoju. Ma to na celu ogra-
niczenie kosztów związanych z awariami 
urządzeń transportu taśmowego.

Kolejną firmą specjalizującą się w kom-
pleksowych usługach w zakresie wulka-
nizacji taśm przenośnikowych jest Thor. 
Działa ona na rynku od kilku lat. Świad-
czy usługi w zakresie łączenia, klejenia, 
progowania i wulkanizacji taśm przeno-
śnikowych. Serwis jest dostępny przez 
całą dobę. Na swoim blogu firma przeko-
nuje m.in., że tkaninowo-gumowe taśmy 
przenośnikowe lepiej łączyć metodą wyko-
rzystującą klejenie niż w sposób mecha-
niczny, czyli za pomocą spinki bądź łącz-
nika. Wpływa ona korzystnie na krążniki 
i bębny przenośnika, wyróżnia się także 
wysokimi parametrami wytrzymałości. 
Jak podaje firma, za jej wyborem prze-
mawiają także niskie koszty oraz łatwość 
wykonania, nawet w trudnych warun-
kach. Można stosować połączenia klejone 
na zimno – są to połączenia schodkowe – 
przy taśmach wieloprzekładowych, oraz 
na gorąco – połączenia schodkowe i pal-
czaste – przy taśmach jednoprzekłado-
wych. Firma zwraca uwagę, że wulka-
nizacja połączeń palczastych taśm prze-
nośnikowych wymaga usunięcia w miej-
scu łączenia okładek z taśmy, a następ-
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↗ Łączenie taśmy za pomocą prasy wulkanizacyjnej

↗ Szorstkowanie powierzchni złącza
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nie dokładnego ukształtowania według 
szablonu końcówek taśmy. Ponadto przy 
wykonywaniu połączeń konieczne jest 
stosowanie materiałów o odpowiednich 
parametrach. Wytrzymałość poprzecznego 
połączenia poprawi specjalna tkanina 
wzmacniająca, którą należy obłożyć pal-
czaste połączenie poprzeczne.

Serwis fabryczny firmy Conbelts działa 
od 2012 r. Zajmuje się kompleksowym 
serwisowaniem transportu przenośniko-
wego, łączeniem i wymianą taśm prze-
nośnikowych wszystkimi obecnie stoso-
wanymi rodzajami połączeń. Firma ofe-
ruje też usługi remontu bębnów zarówno 
zwrotnych, jak i napędowych, oraz gumo-
wania bębnów. Serwis korzysta z techno-
logii Rema Tip Top firmy Sthalgruber. Pra-
cuje w cyklu całodobowym. Wykonuje 
regenerację różnego rodzaju taśm przeno-
śnikowych przy pomocy klejenia na zimno 
i wulkanizacji na gorąco. Przeprowa-
dza remonty i gumowania bębnów (także 
gumowanie bez demontażu). 

Na rynku działa również wiele mniej-
szych firm, np. Rubbelt z Podkarpacia, 
która wykonuje wulkanizację i klejenie 
taśm oraz taśmociągów, łączenie i progo-
wanie taśm oraz oklejanie bębnów napę-
dowych. Firma oferuje usługi na tere-
nie całego kraju. Inny przykład to firma 
Transmer, która świadczy usługi w zakre-
sie wulkanizacji taśm przenośnikowych. 
Specjalizuje się w połączeniach taśm tka-
ninowo-gumowych metodą wulkanizacji 
na gorąco oraz na zimno, a także okleja 
bębny napędowe i naprawia uszkodzenia 
na taśmach. 

To oczywiście tylko kilka przykłado-
wych firm zajmujących się usługami ser-
wisowania taśm przenośnikowych na 
naszym rynku.

W kierunku nowoczesności
Taśmy przenośnikowe mogą być zbudo-
wane z jednej lub wielu warstw mate-
riałów, w tym różnych rodzajów gumy. 
Gumy wykorzystywane do produkcji 
taśm są uplastyczniane przez dodanie róż-
nych domieszek, co zwiększa ich wydaj-
ność. Obserwuje się w tym zakresie stały 
postęp. Taśma musi być jednolita w celu 
uzyskania lepszej wydajności i dłuższej 
żywotności. W przypadku taśm wielowar-
stwowych zawsze istnieje ryzyko dostania 
się powietrza pomiędzy warstwy, dlatego 
też preferuje się jednowarstwowe taśmy 
przenośnikowe. 

Obecnie na świecie najszybciej rozwija 
się rynek lekkich przenośników taśmo-
wych. Automatyzacja procesów znajduje 
odzwierciedlenie w zwiększonym zapo-
trzebowaniu na lekkie i energooszczędne 
konstrukcje przenośnikowe. 

Z punktu widzenia serwisowania taśm 
przenośnikowych warto odnotować poja-
wianie się na rynku nowych modeli biz-
nesowych, takich jak leasing. W trak-
cie tegorocznych targów przemysłowych 
w Hanowerze koncern Continental zapre-
zentował model leasingu, w którym cena 
najmu przenośnika zależy od ilości prze-
wożonego materiału. Czujniki identyfikują 
stan przenośników taśmowych w cza-
sie rzeczywistym, a użytkownicy mają 

dostęp do aktualnego ich stanu w portalu 
internetowym ContiPlus. Czujniki moni-
torują każdy ruch przenośników taśmo-
wych i przenoszonych materiałów. Spraw-
dzają powierzchnie i raportują poziomy 
napełnienia lub nieprawidłowego działa-
nia pasów, co odbywa się w czasie rzeczy-
wistym. Bazy danych przechowują infor-
macje, a odpowiednie algorytmy oceniają 
i informują, kiedy pas wymaga serwiso-
wania. To pozwala użytkownikom skom-
pletować pakiet przenośnika taśmowego 
i związanych z nim usług. 

Jak twierdzą przedstawiciele firmy 
Continental, dzięki wykorzystaniu nowo-
czesnych czujników optycznych i techno-
logii radarowej możliwe jest przejęcie peł-
nej obsługi systemów u klientów. Jak po-
dano w kwietniu 2018 r., w tym czasie 
było już ponad 500 użytkowników tego 
systemu, głównie w USA, Kanadzie, Mek-
syku i Chile. Używali oni oprogramowania 
do monitorowania ok. 1700 zainstalowa-
nych taśm przenośnikowych. 

Grubość taśmy określana jest w każ-
dym przedziale serwisowym za pomocą 
mobilnego urządzenia ultradźwiękowego 
i przechowywana jest w bazie danych. 
Program wykorzystuje dane do przewi-
dywania, kiedy należy wymienić taśmę 
ze względu na jej zużycie. Oznacza to, że 
żywotność przenośnika taśmowego może 
być w pełni wykorzystana. Kiedy koń-
czy się okres użytkowania taśmy, klient, 
dystrybutor i pracownik działu sprze-
daży otrzymują powiadomienia, by mogli 
zaplanować zakupy części zamiennych 
i dogodny moment na ich wymianę. 

www.utrzymanieruchu.pl
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Wydaje się, że takie usługi będą coraz 
powszechniej stosowane w przemyśle.

Rady praktyczne 
W użytkowaniu taśm ważne jest stałe 
dbanie o ich stan i bezzwłoczne wykony-
wanie koniecznych napraw. Dobrze ser-
wisowane taśmy powinny dłużej zacho-
wać właściwości użytkowe. Specjaliści 
radzą pamiętać o usuwaniu uszkodzonych 
obrzeży i ich zabezpieczaniu, zaklejaniu 
dziur oraz pęknięć. 

W celu odpowiedniego połączenia 
taśmy trzeba ją przyciąć do określonego 
wymiaru i kształtu. Przy wyborze metody 
na zimno należy pamiętać o odpowiednim 
naniesieniu substancji klejącej, by póź-
niej zastosować odpowiednią siłę naci-
sku i dać czas na całkowite wyschnięcie 
złącza. Warto też stosować się do zaleceń 
producentów używanego kleju. 

Firma PROXIMA Adhesives, w której 
ofercie znajduje się klej MONOLITH PKT, 
przygotowała poradnik dla osób chcą-
cych podjąć się samodzielnie sklejenia 
przemysłowych taśmociągów gumowych 
na zimno. Zwraca w nim np. uwagę, że 
guma jako podłoże do klejenia jest specy-
ficznym materiałem. Łatwo ulega utlenia-
niu i pokrywa się pasywną warstwą, jak 
to określono „kruchej skórki”. Proces ten 
przebiega bardzo szybko w warunkach 
atmosferycznych. Dlatego podstawową 
operacją przy klejeniu gumy jest usunięcie 
utlenionej warstwy za pomocą szczotek 
drucianych, skrobaków, gruboziarnistego 
papieru ściernego lub innych sposobów 
mechanicznych. Zgodnie z tymi zalece-
niami podstawą wykonania prawidłowego 
złącza taśmy przenośnikowej jest odpo-
wiednie przycięcie i zestopniowanie taśmy 
oraz zgodne z Kartą Danych Technicznych 
naniesienie kleju. Kolejne to zastosowanie 
odpowiedniego docisku i pozostawienie 
sklejonej taśmy do całkowitego utwardze-
nia kleju. W przypadku stosowania kleju 
MONOLITH PKT, jeśli chce się wyko-
rzystać tylko jego część, należy odważyć 
odpowiednią ilości kleju i utwardzacza za 
pomocą dokładnej wagi. Niedokładność 
może być powodem znacznego spadku 
wytrzymałości złącza.

Podsumowanie
Niewłaściwa eksploatacja i serwisowa-
nie systemów przenośnikowych to główne 

przyczyny ich awarii. Trzeba mieć na 
uwadze, że choć nie są to zazwyczaj naj-
droższe komponenty linii produkcyj-
nych, to transportują surowce i produkty 
pomiędzy drogimi urządzeniami, których 
wydajność ma być maksymalnie wykorzy-
stana. Jeśli przenośniki taśmowe nie pra-
cują, to również nie może pracować drogi 
specjalistyczny sprzęt. Dlatego konserwa-
cja przenośnika powinna też być priory-
tetem dla służb utrzymania ruchu. Naj-
lepszym systemem konserwacji, rów-
nież z ekonomicznego punktu widzenia, 
jest konserwacja prognozowana (predic-
tive maintenance), w której buduje się 
harmonogram konserwacji wokół rzeczy-
wistej wydajności różnych elementów 
przenośnika. Obecnie skutecznie można 
ją wspierać przez instalowanie różnego 
rodzaju czujników i wykorzystywanie 
dostarczanych przez nie danych.

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

Online

Temat przenośników często poja-
wia się dopiero na końcowym eta-
pie realizacji inwestycji w zakła-
dach przemysłowych. Urządzenia te 
służą przecież tylko do przenosze-
nia ładunków z punktu A do punktu 
B. Czy jednak na pewno? To zależy 
od inżynierów i projektantów. Rola 
niektórych przenośników rzeczywi-
ście ogranicza się do przemieszczania 
produktów między kolejnymi punk-
tami, jednak są i takie systemy, które 
mogą wykonywać dużo bardziej zło-
żone zadania. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Optymalne projektowanie i wyko-
nanie przenośników”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Przygotowywanie gumy międzyprzekładko-
wej do wykonania połączenia na gorąco
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FIRMA PREZENTUJE

Bezsmarowne systemy transportowe
N owoczesne systemy transportu 

wewn trzzak adowego materia ów 
s  projektowane pod k tem opty-

malnej i energooszcz dnej pracy. Z za o enia 
powinny uwzgl dnia  wymagania procesu 
technologicznego, transportowanych produk-
tów oraz poszczególnych operacji. W prakty-
ce jednak w zak adach produkcyjnych pracuj  
urz dzenia pochodz ce z ró nych róde  oraz 
okresów. Ci g ym zmianom ulega te  pro-
fil produkcyjny, zw aszcza rodzaje stosowa-
nych i produkowanych opakowa . Wymusza 
to na dzia ach utrzymania ruchu wprowadza-
nie nieustannych modyfikacji w posiadanych 
liniach transportowych. Warto przy tej okazji 
oraz przy okazji remontów si gn  po kom-
ponenty przeno ników wykonane z nowo-
czesnych materia ów tworzywowych, któ-
rych zastosowanie przyniesie wiele wymier-
nych korzy ci.

Firma Tech 1 z powodzeniem wdra a roz-
wi zania pozwalaj ce na obni enie kosz-
tów eksploatacji przeno ników i dostar-
cza swoim klientom a cuchy p ytkowe 
oraz ta my modu owe wykonane z tworzyw 
sztucznych samosmarownych o obni onym 

wspó czynniku tarcia. Zastosowanie a cu-
cha p ytkowego z materia u tworzywowe-
go MX (0,12) pozwala dla opakowa  szkla-
nych 3-krotnie obni y  wspó czynnik tar-
cia w porównaniu z a cuchami stalowymi 
(0,33). Si a tarcia materia u MX pracuj cego 
na sucho odpowiada tarciu powszechnie sto-
sowanych materia ów LF (poliacetal) pracuj -
cych ze smarowaniem.

W praktyce cz sto pozwala to na wyelimi-
nowanie dodatkowego smarowania a cu-
chów przeno ników i ca kowity zwrot kosz-
tów zakupu a cucha po roku stosowania. Ale 
korzy ci jest wi cej. Oszcz dzamy na energii, 

której nap dy zu ywaj  mniej przy mniej-
szych oporach tarcia. Spokojniejszy transport 
spowodowany mniejszymi si ami tarcia prze-
k ada si  na mniejsze straty, zw aszcza opa-
kowa  szklanych, a produkcja bez rodków 
smaruj cych jest du o bardziej estetyczna 
i higieniczna. 

Najlepsze efekty uzyskamy przy zastosowa-
niu kompletnego systemu dobranego do apli-
kacji. Tech 1 oferuje kompleksowe rozwi -
zania do przeno ników. Oprócz a cuchów 
i ta m modu owych samosmarownych MX 
i PFX zalecamy zastosowanie prowadnic li-
zgowych prostych i ukowych, wykonanych 
z tworzywa BluLub o du ej g sto ci i zawiera-
j cego rodki smarne.

Proponowane przez firm  Tech 1 rozwi zania 
znajd  zastosowanie g ównie przy transpor-
cie opakowa  szklanych, plastikowych, PET 
i aluminiowych. Sprawdz  si  w przemy le 
spo ywczym, rozlewniczym, hutnictwie szk a 
oraz logistyce i bran y automotive. 

Artur Lewczuk
Tech 1 sp. z o.o. sp.k.

Tech 1 03 art spons press.indd   5 2018-09-14   14:16:04
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Dobór obudów przemysłowych
Ze względu na rolę, jaką odgrywają obudowy przemysłowe, ważne 
jest określenie wymagań, jakie powinny spełniać w określonych 
środowiskach. Tylko w ten sposób można zapewnić właściwą 
ochronę urządzeń elektrycznych i sterowniczych znajdujących się 
w ich wnętrzu. Wybór obudowy uniwersalnej zwykle nie sprawdza 
się w praktyce i może narazić na niebezpieczeństwo sprzęt 
mający duże znaczenie dla zakładu.

Steve Sullivan

M aszyny i urządzenia są podsta-
wowym elementem każdej ope-
racji przemysłowej lub pro-

dukcyjnej. Zasoby te działają prawidłowo 
m.in. dzięki temu, że są sterowane przez 
urządzenia montowane w odpowiednich 
obudowach przemysłowych. Chronią one 
sterowniki i regulatory oraz umożliwiają 
ich bezpieczne funkcjonowanie.

Obudowy przemysłowe są niezbędne 
do instalowania i ochrony przewodów 
i kabli, sprzętu elektrycznego, sterowni-
ków maszyn i innych podzespołów. Sta-
nowią one także skuteczne zabezpiecze-
nie przed zaburzeniami radiowymi i elek-
tromagnetycznymi oraz innymi niekontro-
lowanymi czynnikami środowiskowymi, 
takimi jak bezpośrednio padające na urzą-
dzenia promienie słoneczne czy strugi 
ulewnego deszczu. Z tego powodu kierow-
nictwo zakładów przemysłowych różnych 
branż, a w szczególności branży ropy 
i gazu, obsługi i pakowania materiałów 
czy spożywczej, wykorzystuje często szafy 
sterownicze z klimatyzacją wnętrza, aby 
zapewnić właściwe warunki pracy i odpo-
wiednią ochronę umieszczonym wewnątrz 
obudów urządzeniom, co umożliwia ich 
bezawaryjną pracę i płynną realizację ope-
racji w zakładach.

Przed doborem nowych lub modyfika-
cją istniejących obudów przemysłowych 
należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. 
Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze 
oraz, co ważniejsze, zwiększy bezpieczeń-
stwo sprzętu i zapewni pracę zakładu bez 
przestojów.

↖ Fot. 1. Zastosowanie szyn zbiorczych może 
poprawić konstrukcję układu wewnętrz-
nego rozdzielnicy/szafy sterowniczej, co 
pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń 
i zmniejszyć koszty.

UTRZYMANIE RUCHU
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1 Jakie jest zastosowanie obudowy?
Sprawą najważniejszą jest określe-

nie funkcji obudowy lub systemu obu-
dów, które będą wykorzystywane w zakła-
dzie przemysłowym. Na przykład, jeśli 
obudowa będzie przeznaczona do napędu 
elektrycznego (falownika), ważne jest, 
aby wiedzieć, czy będą możliwe mody-
fikacje w montażu wielu drzwi, odłącz-
nika zasilania lub wielu paneli. Może być 
także potrzebna informacja, czy obudowa 
rozdzielnicy/szafy sterowniczej wymaga 
zastosowania szyn zbiorczych lub innych 
akcesoriów (fot. 1).

2 W jakim środowisku będzie 
umieszczona obudowa?

Wybór obudowy posiadającej odpowiedni 
stopień ochrony zapewni, że będzie ona 
odporna na zanieczyszczenia, wilgoć 
i cząsteczki zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz. Na przykład w przemyśle spo-
żywczym wymagane jest częste mycie 
sprzętu za pomocą agresywnych chemi-
kaliów, podczas gdy w przemyśle ropy 
i gazu może być wymagana ochrona przed 
słoną wodą (fot. 2). Inną kwestią do prze-
analizowania są ekstremalne wartości 
temperatur i wilgotności otoczenia obu-
dów czy systemów obudów w miejscu ich 
zainstalowania.

3 Jakie są ograniczenia dotyczące 
przestrzeni na zewnątrz obudowy?

Kierownictwo zakładów zwykle chce 
umieszczać jak najwięcej sprzętu w jak 
najmniejszej przestrzeni. Czynniki doty-
czące przestrzeni dookoła rozdziel-
nic oraz skrzynek i szaf sterowniczych, 
które należy przeanalizować, to lokaliza-
cja maszyn, szerokość korytarza, łatwy 
dostęp w celu dokonania prac konser-

wacyjnych, odległość od sufitu i ścian 
oraz poziom linii wzroku pracowników. 
Na przykład obudowy modułowe mogą 
być zestawione w szeregu w różnych kon-
figuracjach w celu spełnienia wymagań 
dotyczących przestrzeni (fot. 3). 

4 Jaka jest temperatura wewnątrz 
i na zewnątrz obudowy?

Wysokie temperatury mogą spowodo-
wać kosztowne awarie sprzętu. Ponieważ 
zastosowanie elektroniki w układach 
sterowania wzrasta, chłodzenie wnętrza 
obudów staje się coraz bardziej istotne. 
Tradycyjne metody chłodzenia, takie jak 
wykorzystanie radiatorów i wentylatorów, 
często są niewystarczające. Należy więc 
rozważyć możliwość zastosowania wydaj-
niejszych rozwiązań, takich jak wymien-
niki ciepła powietrze-woda, połączone 
z systemem chłodzenia wody (chillerem). 

↗ Fot. 2. Obudowy ze stali nierdzewnej są optymalne do pracy w trud-
nych warunkach otoczenia, np. w przemyśle spożywczym, gdzie uży-
wane są agresywne środki chemiczne do częstego mycia sprzętu.

↗ Fot. 3. Obudowy do montażu ściennego chronią mniejsze układy ste-
rujące oraz interfejsy operatorskie HMI, co zapewnia dłuższą żywot-
ność tych podzespołów.

www.utrzymanieruchu.pl
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5 Jakie wymagania ergonomiczne 
muszą być spełnione, aby użytkow-

nicy mieli dostęp do urządzeń umiesz-
czonych wewnątrz obudów?
Na podstawie dostępnej przestrzeni 
i przeznaczenia obudowy muszą być prze-
analizowane takie aspekty, jak: lokalizacja 

panelu montażowego, zastosowanie drzwi 
wahadłowych, ścian bocznych, oświetle-
nia LED oraz różne modyfikacje obudowy 
(fot. 4).

6 Jaki jest materiał obudowy?
Wybór pomiędzy stalą nierdzewną 

a stalą węglową ma wpływ zarówno 
na stopień ochrony, jak i cenę obudowy. 
W zależności od przepisów i środowiska 
pracy obudowa ze stali nierdzewnej może 
być albo wymagana, albo może nie przy-
nieść oczekiwanego zwrotu z inwesty-
cji (ROI), aby uzasadniony był jej wybór 
zamiast tańszej, wykonanej ze stali 
węglowej.

7 Jak ważna dla zakładu 
jest estetyka obudowy?

Niewątpliwie wygląd i układ fabryki 
(szczególnie hali produkcyjnej) może 

wpływać na pracę wykonywaną dla klien-
tów. Dzięki starannemu zabudowaniu roz-
dzielnic i szaf sterowniczych w jednoli-
tych rzędach z odpowiednimi oznacze-
niami zakłady uzyskują pewien poziom 
czystości i bezpieczeństwa, który popra-
wia ich postrzeganie przez klientów i pra-
cowników.

8 W jaki sposób kable i przewody są 
wprowadzane do środka obudowy 

oraz zorganizowane w jej wnętrzu?
Warto wiedzieć zawczasu, jaki system 
obudów – modułowy czy tradycyjny (uni-
body) – najlepiej sprawdzi się w zakła-
dzie. Informacja ta pozwoli zorientować 
się, czy istnieje możliwość wykonania 
otworów na przepusty kablowe, gdy obu-
dowa będzie stała lub zostanie położona 
na tylnej ścianie albo czy mogą one być 
wykonane w indywidualnym panelu obu-

↗ Fot. 4. Prawidłowe oświetlenie zapewnia bezpieczniejszą 
i wydajniejszą pracę.

↗ Fot. 5. System szyn zbiorczych zasilania to rozwiązanie typu plug 
and play (podłącz i używaj) do aparatów elektrycznych, akcesoriów 
i elementów konstrukcyjnych.

UTRZYMANIE RUCHU

Wybór obudowy posia-
dającej odpowiedni sto-
pień ochrony zapewni, 
że będzie ona odporna 
na zanieczyszczenia, wil-
goć i cząsteczki zarówno 
wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.
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dowy lub jej części w warsztacie. W tym 
drugim przypadku użytkownik będzie 
musiał wiedzieć, czy obudowa będzie 
modyfikowana w przyszłości w celu insta-
lowania przepustów dla kabli dochodzą-
cych z góry, boków, od spodu lub nawet 
ze wszystkich stron.

9 Jak trudne będzie serwisowanie 
obudowy i znajdującego się w jej 

wnętrzu sprzętu?
Trzeba mieć orientację, czy konstruk-
cja obudowy umożliwia użytkownikowi 
łatwy serwis i przeprowadzanie napraw. 
Na przykład należy przeanalizować kon-
strukcję obudowy pod względem takich 
operacji i właściwości, jak demontaż oraz 
wymiana drzwi i paneli, łatwy dostęp 
i przesuwanie w warsztacie lub fabryce, 
dostęp do oprzewodowania wewnątrz 
oraz łatwość instalowania akcesoriów.

10 Jakie są wymagania konstrukcyj-
ne dotyczące wnętrza obudowy?

Znajomość tych wymagań z góry pomoże 
w modyfikowaniu obudów pod względem 
sprzętu, który ma być w nich zainstalo-
wany. Modyfikacje przed instalacją mogą 
mieć wpływ na wyposażenie elektryczne, 
kompatybilność elektromagnetyczną, 
odporność na wstrząsy i wibracje, sys-
temy szyn zbiorczych oraz wykonywanie 
otworów na wentylatory i inne elementy 
systemów klimatyzacji szaf (fot. 5).

Podsumowanie
Obudowy przemysłowe stanowią dokład-
nie kontrolowane środowiska pracy urzą-
dzeń, które umożliwiają nieprzerwane 
realizowanie operacji w zakładzie prze-
mysłowym. Im więcej pracy wkładają ich 
projektanci, a także pracownicy zakładu 
oraz kierownictwo w dobór właściwej 
obudowy dla swoich potrzeb, tym szyb-
ciej zostanie uzyskany zwrot z inwesty-
cji w postaci nieprzerwanego działania 
sprzętu w zakładzie.

Steve Sullivan Steve Sullivan jest menedżerem ds. szkoleń 
w firmie Rittal Corporation. Nadzoruje
szkolenia prowadzone przez instruktorów 
oraz za pośrednictwem komputerów 
i stron WWW. Jest współzałożycielem 
Uniwersytetu Internetowego Firmy Rittal 
(Rittal University Online).

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Nie ma wątpliwości co do tego, że 
nowoczesna elektronika, w tym urzą-
dzenia odpowiedzialne za sterowa-
nie, wymagają odpowiedniego chło-
dzenia. Od jego skuteczności zależy 
bezpieczeństwo procesów, maszyn 
i niejednokrotnie ludzi. Więcej na 
ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Chłodzenie szaf sterow-
niczych”, dostępnym na naszej stro-
nie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Termowizja w utrzymaniu ruchu
Termowizja jest techniką diagnostyczną, która polega na pomiarze 
promieniowania w paśmie podczerwieni, emitowanego przez 
różne obiekty. Na uzyskanym obrazie widać rozkład temperatur na 
powierzchni badanego obiektu, co umożliwia m.in. bezkontaktową, 
nieinwazyjną ocenę i diagnostykę stanu technicznego urządzeń. 
Ta technika stanowi cenne narzędzie diagnostyczne w utrzymaniu 
ruchu, gdzie liczy się czas i wczesne wykrywanie usterek.

P romieniowanie podczerwone jest 
jednym z rodzajów promieniowa-
nia elektromagnetycznego występu-

jących w przyrodzie. Jest emitowane przez 
każde ciało o temperaturze wyższej niż 
zero bezwzględne. Emisyjność przedmiotu 
zależy od właściwości podłoża, na którym 
się on znajduje, materiału, z jakiego jest 
wykonany oraz, w przypadku niektórych 
materiałów, od jego temperatury. Maksy-
malna emisyjność (=1) odnosi się tylko 
do teorii i nie występuje w rzeczywistości. 
Wartość najbliższą maksymalnej emisyjno-
ści (>0,95) ma „ciało doskonale czarne”, 
wykorzystywane do kalibracji kamer1. 

Wykryje wadę, awarię, 
przegrzanie i pożar
Dziedzina techniki, której przedmiot 
badań stanowią detekcja, rejestracja, 
przetwarzanie i obrazowanie promie-
niowania podczerwonego emitowanego 
przez obiekty, to termowizja. Obraz, który 
otrzymuje się w wyniku badań termo-
wizyjnych, to termogram. Przedstawia 
on rozkład temperatury na powierzchni 
badanego obiektu, co pozwala szybko 
określić na przykład zakłócenia w pracy 
urządzeń, przynosząc olbrzymie oszczęd-
ności czasu i minimalizując przestoje 
w pracy. Z tego powodu termowizja zna-
lazła szerokie zastosowanie m.in. w prze-
myśle, energetyce, budownictwie czy gór-
nictwie. 

Za pomocą termowizji można zobra-
zować stan urządzeń zasilanych ener-
gią elektryczną, zlokalizować przegrzanie 
na złączach oraz wszelkie awarie. Chęt-
nie korzysta z niej sektor energetyczny: 
kamera termowizyjna wykryje wady 
i awarie w układach elektrycznych wypro-
wadzania mocy, prądnic, transformato-
rów, elementów rozdzielnic, sieci prze-
syłowych i torów prądowych. Wychwyci 
stan nagrzania maszyn i urządzeń: łożysk 
tocznych i ślizgowych, przekładni mecha-
nicznych, reduktorów czy sprzęgieł cier-
nych. Ma zastosowanie przeciwpożarowe: 
w kopalniach kamery termowizyjne potra-
fią zlokalizować samozapłon węgla jeszcze 
na etapie, gdy inne urządzenia właściwie 
nie są w stanie wykryć płomieni i dymu2 
oraz diagnozują stan łożysk w przenośni-

Aleksandra Solarewicz

POMIARY I DIAGNOSTYKA

 1 „Źródła błędów w pomiarach termowizyjnych”, www.fachowyelektryk.pl/technologie/pomiary/608-zrodla-bledow-w-pomiarach-termograficznych.html.
 2 R. Ocetkiewicz, „Kamery termowizyjne – jak wybrać najlepszą?”, 7.09.2015 r., www.magazynprzemyslowy.pl/produkcja/Kamery-termowizyjne-ja-

k-wybrac-najlepsza,6286,1.
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↖ Wykorzystanie kamery termowizyjnej pod-
czas akcji pożarowej

http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/pomiary/608-zrodla-bledow-w-pomiarach-termograficznych.html
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http://www.magazynprzemyslowy.pl/produkcja/Kamery-termowizyjne-ja-k-wybrac-najlepsza


kach taśmowych. Ponadto wykorzysta-
nie kamer termowizyjnych podczas akcji 
ratowniczych pozwala odnaleźć ludzi 
w zadymionych miejscach. 

Pięć niezbędnych parametrów3 
Do diagnozowania obiektów na podstawie 
danych temperaturowych można używać 
urządzeń tradycyjnych, np. termometrów 
rtęciowych, termoelementów (zwanych 
pospolicie termoparami) oraz termome-
trów oporowych i manometrycznych, jed-
nak wiąże się to z poważnymi ogranicze-
niami, np. w zakresie temperatur, skom-
plikowania układów oraz inwazyjności 
– np. konieczność bezpośredniego styku 
czujnika z powierzchnią obiektu. 

Urządzenia do pomiarów termowi-
zyjnych mają nad wymienionymi zdecy-
dowaną przewagę w wielu aspektach. 
Wydaje się też, że badanie termowizyjne 
jest stosunkowo łatwe do przeprowadze-
nia. W rzeczywistości jednak jego wyniki 
mają znaczenie wtedy, gdy badanie 
zostało wykonane z zachowaniem ścisłych 
procedur, ponieważ pomiar termowizyjny 
jest funkcją aż pięciu parametrów, zgod-
nie ze wzorem:

Tob=f (ε, T0, Tatm, ω, d) 

gdzie: 
To – temperatura otoczenia,
E – emisyjność,
Tatm – temperatura atmosfery,

d – odległość kamery od ciała promieniu-
jącego,
w – wilgotność względna. 

Wszystkie te czynniki decydują o kształ-
cie obrazu termowizyjnego, czyli emisji 
i odbiciu ciepła. 

Warunki badania termowizyjnego
Współczynnik emisyjności określa zdol-
ność danego ciała do emitowania wła-
snej energii z pominięciem energii odbi-
tej i przepuszczanej, a jego wartość mieści 
się w przedziale od 0 do 1. Im bliższa 1, 
tym pomiar jest łatwiejszy i tym dokład-
niejsze wyniki się otrzymuje. Prawa fizyki 
w prosty sposób pozwalają wyjaśnić ten 

www.utrzymanieruchu.pl

 3 Oprac. na podst.: J. Kozyra, „Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w elektroenergetyce”, w: „Logistyka”, nr 2/2010 oraz „Pomiary termowi-
zyjne – jakich błędów unikać podczas procesów diagnostycznych”, 24.05.2018 r., strona firmowa Conrad Electronics: www.conrad.pl/artykuly/
guides/pomiary-termowizyjne.
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parametr, ale w toku badań trudno go 
określić, dlatego prowadzi się badania 
nad emisyjnością rozmaitych materiałów 
i powierzchni4. 

Należy zatem ustawić odpowiedni 
współczynnik indywidualnie wzglę-
dem każdego badanego elementu, a skła-
dają się na niego: aktualna tempera-
tura obiektu i jego właściwości mate-
riałowe (np. kolor i stopień obróbki), 
a także wpływ elementów znajdujących 
się w otoczeniu. Pomocne są przy tym 
odpowiednie tabele opisujące parame-
try dla wybranych materiałów i ich wła-
ściwości, a także konieczne użycie termo-
metru kontaktowego poprzez mierzenie 
w tym samym punkcie, w którym doko-
nuje się pomiaru kamerą termowizyjną. 
Inna metoda to wykorzystanie elementu 
z określoną emisyjnością – np. taśmy 
z sadzą (emisyjność 0,95). Pomiar należy 

wykonać najpierw na taśmie, a następnie 
nakierować kamerę na badany materiał.

Kolejna kwestia: temperatura odbitego 
promieniowania podczerwonego – czyli 
RTC – i temperatura otoczenia powinny 
być takie same po usunięciu wszelkiego 
rodzaju zakłóceń. Wartość tempera-
tury promieniowania odbitego uzyskuje 
się, kładąc na lub obok badanego przed-
miotu pogniecioną folię aluminiową (sta-
nowi ona ekwiwalent radiatora Lamberta) 
i ustawiając emisyjność na 1. W ten spo-
sób uzyskuje się informację o promienio-
waniu incydentalnym, będącym zakłóce-
niem dla dokładnych badań termowizyj-
nych. Tę wartość wprowadza się następ-
nie do kamery jako RTC i w ten sposób 
otrzymuje dokładny wynik pomiaru. 

Jeżeli temperatura zewnętrzna i tem-
peratura elementów w pomieszczeniu 
istotnie się od siebie różnią, należy prze-

prowadzić stabilizację działania urzą-
dzenia przez jego aklimatyzację. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem badań 
zaleca się odczekanie od 10 minut nawet 
do godziny, po to by części kamery uzy-
skały temperaturę pokojową; wówczas 
unika się błędu pomiarowego.

Odległość od przedmiotu zależy 
przede wszystkim od wielkości stoso-
wanego obiektywu, a co za tym idzie, 
pola widzenia. Wyznaczenie jej umożli-
wiają też następujące czynniki: najmniej-
szy punkt pomiarowy (IFOVmeas) i naj-
mniejszy przedmiot dający się zidentyfi-
kować (IFOVgeo). Specjaliści z firmy Con-
rad Electronics zalecają odległość 2–3 
razy większą niż najmniejszy identyfiko-
wany przedmiot. 

Warunki środowiskowe 
i ich wpływ na termogram 
Środowisko, w którym umieszczony jest 
element, bardzo silnie wpływa na wyniki 
badań. Z tego powodu należy starannie 
przygotować miejsce diagnozowania. 

Trzeba unikać pomiarów w pomiesz-
czeniach przegrzanych, w obrębie sil-
nego pola elektromagnetycznego, a także 
wobec działania zanieczyszczeń oraz 
niekorzystnych czynników środowisko-
wych, takich jak: słońce nagrzewające 
powierzchnie, obiekty sąsiadujące, które 
oddają ciepło obiektowi stojącemu w cie-
niu – i wiatr, który chłodzi (zaleca się 
unikać badań przy wietrze wiejącym szyb-
ciej niż 5 m/s), a także deszcz i opady 
śniegu. Zrozumiałe jest, że niemiarodajne 
wyniki uzyskuje się także w pomieszcze-
niach z włączoną klimatyzacją, zresztą 
pomiary zakłócane mogą być nawet przez 
żarówki i inne źródła światła, bo emitują 
promieniowanie. Wilgotność powietrza 
w otoczeniu diagnozowanego urządze-
nia determinuje przepuszczalność promie-
niowania podczerwonego, emitowanego 
przez ten element, co oznacza konieczność 
zachowania odpowiedniej odległości od 
elementu. 

Jeżeli diagnozuje się maszynę elek-
tryczną, to powinna ona pracować na peł-
nych obrotach, a przynajmniej przy sta-
nie 40% typowego obciążenia. Badania 

POMIARY I DIAGNOSTYKA

 4 Zob. J. Kozyra, „Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w elektroenergetyce”, w: „Logistyka”, nr 2/2010.
 5 M. Jaworowska, „Termowizja w utrzymaniu ruchu i elektroinstalacji. Jak wybrać kamerę i wykonywać pomiary?”, Automatykab2b.pl, 4.12.2015 r., 

https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/45893-termowizja-w-utrzymaniu-ruchu-i-elektroinstalacji-jak-wybrac-kamere-i-wykonywac-pomiary.
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↗ Rozkład temperatur w przewoźnej stacji transformatorowej średniego napięcia 
(widok od strony prawej)

Źr
ód

ło
: a

rc
hi

w
um

 a
ut

or
ki

↗ Rozkład temperatur w przewoźnej stacji transformatorowej średniego napięcia 
(widok od strony lewej)
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należy robić regularnie, po to by zaobser-
wować ewentualne zmiany w działaniu 
konkretnego elementu. Bazę porównaw-
czą powinien stanowić wykres tempera-
turowy właściwy dla maszyny dopiero co 
oddanej do użytku albo bezpośrednio po 
serwisowaniu. 

Podstawowe błędy w pomiarach
Błędy pomiarowe są tym większe, im 
większa jest różnica między temperaturą 
mierzonego przedmiotu a temperaturą 
otoczenia i im niższa jest emisyjność, 
a także w przypadku nieprawidłowego 
ustawienia emisyjności. Kolejna zmienna, 
której złe ustawienie może zepsuć wyniki, 
to RTC (Reflected Temperature Compen-
sation), czyli kompensacja mocy odbi-
tej. RTC można ustawić ręcznie w kame-

rze termowizyjnej, ale, jak się okazuje, 
nie każdy to potrafi. RTC może zostać 
określona przy użyciu wspomnianego już 
radiatora Lamberta. Wyniki zakłócane są 
przez: odległość źle dobraną względem 
wielkości badanego przedmiotu, wpływ 
środowiska zewnętrznego, o czym była 
mowa wcześniej, i wreszcie, źle zinter-
pretowany termogram. Ta ostatnia może 
wynikać z braku wiedzy na temat kształtu 
mierzonego przedmiotu, a wtedy pomocne 
okazuje się porównywanie z rzeczywistym 
badanym przedmiotem albo choćby jego 
zdjęciem.

Parametry kamer termowizyjnych5 
Rozdzielczość detektora (a nie wyświe-
tlacza) jest cechą decydującą o jako-
ści pomiarów i ona powinna być decy-

dująca przy wyborze kamery. Jest szcze-
gólnie ważna w elektrotechnice i elektro-
nice, gdzie liczy się duża dokładność, bo 
elementy są małe, a odległość kamery 
od nich duża. Wysoka rozdzielczość to 
duża liczba punktów pomiarowych, czyli 
liczba sensorów w matrycy i determino-
wana przez nie wysoka jakość wyniko-
wego obrazu. Niższa rozdzielczość wymu-
sza robienie wielu mniejszych obrazów 
i potem łączne ich analizowanie. 

Wysoka rozdzielczość detektora ozna-
cza oczywiście wyższą cenę kamery. Cho-
ciaż sprzęt wyposażony w detektor o roz-
dzielczości 60×60 czy120×120 pik-
seli będzie niedrogi, to lepszy obraz uzy-
ska się za pomocą kamery o rozdzielczości 
320×240 pikseli. Z kolei detektory o roz-
dzielczości 480×360 lub 640×480 albo 
wyższej zapewniają już wysoką jakość ter-

www.utrzymanieruchu.pl

 5 M. Jaworowska, „Termowizja w utrzymaniu ruchu i elektroinstalacji. Jak wybrać kamerę i wykonywać pomiary?”, Automatykab2b.pl, 4.12.2015 r., 
https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/45893-termowizja-w-utrzymaniu-ruchu-i-elektroinstalacji-jak-wybrac-kamere-i-wykonywac-pomiary.
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mogramu. Detekcja przebiega wówczas 
prosto, szybko i wydajnie, co jest zaletą 
właśnie w zastosowaniach przemysło-
wych. 

Kamery termowizyjne mają też różne 
inne przydatne funkcje, takie jak:

 → czułość temperaturowa, czyli zdolność 
kamery do zarejestrowania i zobrazowa-
nia różnicy temperatur. Im większa czu-
łość, tym mniejszą różnicę temperatur 
wykrywa kamera. Mały zakres uwypu-
kla małe różnice temperatur. Duży zakres 
pokazuje tylko zestawienie stref ciepłych 
i zimnych. W przypadku dobrego sprzętu 
różnica temperatur może być liczona 
nawet w setnych częściach stopnia Cel-
sjusza. Dzięki temu badający jest w stanie 
uchwycić zakłócenie, usterkę na bardzo 
wczesnym etapie, zanim temperatura nie-
bezpiecznie wzrośnie;

 → dokładność, czyli zakres pomiarowy, 
powinna pokrywać się z przedziałem spo-
dziewanych temperatur. Liczy się szyb-
kość reakcji detektora na zmianę tem-
peratury i możliwość inspekcji obiektów 
w ruchu;

 → zestawienia termogramu z obrazem rze-
czywistym, ew. ich łączenie lub wręcz 
nakładanie na siebie, co jest możliwe 
dzięki wbudowaniu w kamery termowi-
zyjne kamer cyfrowych; 

 → wskaźnik laserowy, jest to pomocny ele-
ment, który wskazuje, w którą część 
obiektu jest akurat wycelowany obiektyw 
kamery;

 → wymienne obiektywy (teleobiektywy); 
 → funkcje typu łączność Wi-Fi, dodatkowe 
interfejsy, lokalizacja dzięki GPS i opro-
gramowanie do analizowania zapisanych 
obrazów.

Produkowane są także specjalistyczne 
urządzenia termowizyjne, przeznaczone 
do określonych obszarów zastosowań, 
zgodnie z ich parametrami technicznymi.

Niższe parametry detektora wymuszają 
ustawienie się w mniejszej odległości od 
badanego obiektu, wykonanie większej 
liczby termogramów, co – wraz z nastę-
pującą potem analizą – trwa oczywiście 
dłużej. Dłuższe przebywanie w pobliżu 

obiektu o wysokiej temperaturze, pod 
wysokim napięciem albo o nietypowej 
lokalizacji stwarza zagrożenie dla pro-
wadzącego badania. W takim przypadku 
pracownik powinien być wyposażony 
w sprzęt ochronny, zależnie od warun-
ków: buty, rękawice, okulary itp. 

Zalety badań termowizyjnych
Podczas badania termowizyjnego nie 
trzeba wyłączać urządzenia ani instalacji.
Pomiar ma charakter bezkontaktowy, nie-
niszczący, ponieważ jest wykonywany 
z bezpiecznej odległości. Wyniki otrzymu-
je się w czasie rzeczywistym i nie wyma-
gają one przetwarzania, a jeśli tak, to 
tylko w nieznacznym stopniu. Dają pełen 
obraz sytuacji. Badanie pozwala zawę-
zić pole detekcji, dzięki czemu precyzyjnie 
określa się miejsce usterki, a następnie 
ją diagnozuje i usuwa. Dzięki termowizji 
można diagnozować urządzenia średniego 
napięcia z większej odległości, co z kolei 
nie jest możliwe w przypadku zastosowa-
nia mierników innego rodzaju6. 

Kamery termowizyjne obsługuje się 
w łatwy sposób (co – jak już zostało pod-
kreślone – nie neguje faktu, że w uży-
ciu termowizji ważne jest przygotowanie 
merytoryczne), a pomiar za ich pomocą 
trwa krótko. Dla działów utrzymania 
ruchu to szczególnie ważne, ponieważ 
szybkie wykrycie problemu pozwala na 
sprawną interwencję, zanim jeszcze skutki 
tej usterki zdążą zakłócić proces produk-
cyjny. Na przykład w urządzeniach wyso-
kiego napięcia wykrywa się stany przed-
awaryjne, zapobiegając dużym stratom 
ekonomicznym wynikającym z przerw 
w dostarczaniu energii elektrycznej. 

Interesujące dane statystyczne podaje 
serwis Utrzymanieruchu.pl, powołując się 
na Macieja Ochockiego – inżyniera sprze-
daży z firmy VIGO System7. Ochocki 
jako największą zaletę kamer termowizyj-
nych wskazuje to, że pokazują one roz-
kład temperatury, czego nie potrafią piro-
metry. – Ta informacja jest podstawowym 
źródłem wiedzy o stanie badanego obiektu 
– tłumaczy ekspert. – Ponadto dzięki nim 

[kamerom – przyp. AS] możliwe jest prze-
prowadzenie badania zmian tego rozkładu 
w czasie, co często jest jedynym sposobem 
wykrycia usterki. Przykładem może być 
analiza uszkodzonych płyt z elektroniką. 
Po uruchomieniu takiej płyty widać najgo-
rętsze punkty oraz zmiany rozkładu tem-
peratury spowodowane nagrzewaniem się 
uszkodzonych elementów. 

Należy podkreślić, że za złą diagno-
stykę i późniejsze wystąpienie awarii nie-
rzadko odpowiedzialny jest sam opera-
tor kamery, nieodpowiednio przeszkolony 
i w związku z tym popełniający wiele błę-
dów. Jak zauważa autor cytowanego tek-
stu – wciąż niewiele zakładów decyduje 
się na szkolenia z zakresu prawidłowego 
użytkowania kamery termowizyjnej oraz 
właściwej interpretacji wyników bada-
nia termowizyjnego. Szkolenie sprowadza 
się natomiast do szybkiej demonstracji 
działania sprzętu, próby testów i pomia-
rów – w wykonaniu przedstawiciela han-
dlowego, tuż przed przekazaniem kamery 
zakładowi. To jest zdecydowanie za mało, 
biorąc pod uwagę fakt, że trzeba opano-
wać także sztukę interpretowania wyni-
ków, co – jak podkreśla Maciej Ochocki – 
jest najtrudniejszym etapem procesu. 

Aleksandra Solarewicz Aleksandra Solarewicz – publicystka, od 
1997 r. współpracuje z prasą branżową.

 6 R. Kowalczyk, J. Pacholski, J. Walczak, R. Olbrycht, „Praktyczne zastosowanie badań termowizyjnych przez energetykę zawodową”, w: „Zeszyty 
Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 55, Gdańsk 2017.

 7 UR, „Termowizja – niezwykłe możliwości podczerwieni”, Utrzymanieruchu.pl, 13.10.2013 r., www.utrzymanieruchu.pl/index.php?id=47&no_
cache=1&tx_ttnews[tt_news]=6914&cHash=4b099bafa9&type=98.

Online

Zdobywanie wiedzy na temat tech-
nologii termowizyjnej opłaca się nie 
tylko dlatego, że skutkuje lepszym jej 
wykorzystaniem. Przynosi również 
zysk w postaci zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa systemów i sprzętu 
użytkowanego w zakładzie produk-
cyjnym. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Termo-
wizja – od czego zależy zwrot z inwe-
stycji?”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

POMIARY I DIAGNOSTYKA
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Liczba miejsc ograniczona! 
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Organizacja pracy w służbach 
utrzymania ruchu  

Poznaj gotowe i sprawdzone rozwiązania pozwalające 
na efektywną pracę zespołu oraz różne strategie 

działania UR i ich konsekwencje.
8 listopada 2018

Lean Maintenance w utrzymaniu 
ruchu (5S, VSM, SMED, A3, OPL)  

Rozwiń kulturę ciągłego doskonalenia, jednocześnie 
zwiększając motywację i wydajność personelu UR. 

Dowiedz się, których narzędzi Lean warto użyć, a które 
powinny obowiązkowo być wdrożone.

9 listopada 2018

Autonomiczne utrzymanie ruchu,  
czyli jak wdrożyć TPM

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

wykorzystać ich potencjał i usprawnić  
wspólne działanie.
13 grudnia 2018 

 
Zarządzanie  

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

i zapasów!

14 grudnia 2018

Zarejestruj się już dziś!
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P odczas rozruchu i zatrzymania bez-
pośredniego (czyli bezpośredniego 
podłączenia do napięcia zasilają-

cego – Direct On Line, DOL) przez silniki 
elektryczne niskiego i średniego napię-
cia płynie prąd nawet osiem razy więk-
szy od ich prądu znamionowego, wystę-
puje w nich też wówczas szybki wzrost 
momentu obrotowego. Taka charaktery-
styka rozruchu powoduje zarówno zapady 
napięcia w sieci zasilającej, jak i szyb-
sze zużycie mechaniczne samych silników, 
a nawet w niektórych przypadkach znisz-
czenie podzespołów sprzętu, takich jak 
przekładnie, sprzęgła, wały, pasy, rozma-
ite wrażliwe części – jak również samych 
produktów.

Jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych problemów związanych z rozruchem 
i zatrzymywaniem silników elektrycznych 
jest tzw. uderzenie hydrauliczne (water 
hammer effect, dosł. efekt młota wod-
nego) w rurociągach, spowodowane przez 
nagłe zmniejszenie się natężenia prze-
pływu, gdy pompa przestaje działać. Cho-
ciaż silnik napędzający i pompa prawie 
nie podlegają naprężeniom mechanicz-
nym, to inaczej wygląda to w zaworach 
i rurociągu. Naprawa takiego sprzętu jest 
bardzo czasochłonna i kosztowna.

Ponadto zakłady energetyczne i organy 
regulacyjne stale zwiększają wymaga-

nia dotyczące wykorzystania i skuteczno-
ści trójfazowych silników indukcyjnych, 
dążąc do redukcji zużycia energii oraz 
emisji CO2. Zmiana normy IEC 60034-
-30:2008, dokonana w roku 2014, doty-
czyła zużycia energii, sprawności ener-
getycznej i klas sprawności energetycz-
nej trójfazowych silników elektrycznych. 
Klasy te są obecnie następujące:

 →  IE1 – silniki o sprawności standardowej 
(standard efficiency),

 →  IE2 – silniki o wysokiej sprawności (high 
efficiency),

 →  IE3 – silniki o sprawności premium (pre-
mium efficiency),

 →  IE4 – silniki o sprawności super premium 
(super premium efficiency).

Dla firm coraz większą rolę odgrywa 
posiadanie certyfikatów zgodności pro-
duktów z normą ISO 14001, ponieważ 
stale rośnie popyt na rozwiązania napę-
dów o wysokiej sprawności i niskich stra-
tach energetycznych. Im wyższa klasa 
sprawności energetycznej, tym bardziej 
konkurencyjny staje się produkt danej 
firmy.

Regulacje dotyczące sieci 
elektroenergetycznych i układów 
rozruchu
Niestabilność sieci elektroenergetycznych 
znacznie wzrosła od czasu przyłączania 
do nich dostawców energii odnawialnej. 
Fakt ten spowodował wprowadzenie przez 
operatorów sieci bardziej restrykcyjnych 
przepisów dla nowych odbiorców energii. 
Szczególnie w odniesieniu do napędów 
elektrycznych wykorzystujących układy 
łagodnego rozruchu (softstarty) i prze-
mienniki częstotliwości dla silników na 
napięcia znamionowe powyżej 1 kV.

Andreas Fornwald

Zalety i wady współczesnych 
metod rozruchu silników 
elektrycznych
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami silników elektrycznych 
są obecnie modele indukcyjne niskiego i średniego napięcia. Dzieje 
się tak z powodu ich dostępności, prostej i solidnej konstrukcji 
oraz niskiej ceny. Jednocześnie rozruch i zatrzymywanie silników 
przemysłowych – a także inne operacje z nimi związane – stanowi 
dla wielu firm nie lada wyzwanie. 

MECHANIKA



Większość instrukcji technicznych 
i wymagań dodatkowych uwzględnia już 
te regulacje.

Aby wykonać rozruch i zatrzymanie 
silnika w sposób technicznie rozsądny 
i wydajny energetycznie, zaleca się uży-
cie kilku układów rozruchu i metod rozru-
chu. Często preferowanym rozwiązaniem 
jest powszechnie używany układ rozru-
chu z przełącznikiem „gwiazda/trójkąt” – 
ze względu na jego małe wymiary, niską 

cenę i uzyskiwane zmniejszenie natężenia 
prądu rozruchowego.

Jednak wspomniany układ ma także 
duże wady. Nie oferuje użytkownikowi 
regulacji charakterystyki rozruchu, zaś 
łagodne zatrzymanie (soft stop) nie jest 
możliwe. Do podłączenia silnika potrzeba 
aż sześciu przewodów, co znajduje odbicie 
w kosztach. Ponadto podczas przełączania 
„gwiazda/trójkąt” mogą wystąpić udary 
prądowe i wysoki moment obrotowy. Tak 
więc ogółem optymalne zabezpieczenie 
silnika jest możliwe jedynie po dodaniu 
kolejnych komponentów, co oczywiście 
oznacza zwiększenie wydatków.

Podobnie jak układ rozruchowy 
„gwiazda/trójkąt”, zmniejszenie prądu 
rozruchowego zapewnia też układ z auto-
transformatorem, ale wymaga on dużo 
przestrzeni w rozdzielnicy (szafie sterow-
niczej) i jest stosunkowo drogi. Ograni-
czona dopuszczalna liczba rozruchów 
na godzinę redukuje też możliwość wyko-
rzystania tej opcji w bardziej wymagają-
cych aplikacjach. Z tego powodu – i ze 

względu to, że przełączenie charaktery-
styki rozruchu działa tylko w urządze-
niach elektromechanicznych – układy roz-
ruchowe z autotransformatorami są rzadziej 
używane.

Przemienniki częstotliwości
W przemiennikach częstotliwości (falow-
nikach) przewidziano płynną regulację 
różnych parametrów układu zasilania sil-
nika elektrycznego, ale są one drogie. 
Wiele firm wykorzystuje jednak te układy 
w swoich napędach. Silnymi argumentami 
przemawiającymi na korzyść przemienni-
ków są zarówno płynna regulacja charak-
terystyki rozruchu z utrzymaniem przez 
silnik znamionowego momentu obroto-
wego, jak też płynna i precyzyjna regu-
lacja prędkości obrotowej silnika. Tak 
więc przemiennik częstotliwości umoż-
liwia bezpośrednią regulację wymaga-
nego momentu obrotowego, poprzez cią-
głą regulację napięcia i częstotliwości 
napięcia zasilającego silnik. Prowadzi to 

Coraz większą rolę odgry-
wają certyfikaty zgodno-
ści produktów z normą 
ISO 14001, ponieważ 
stale rośnie popyt na 
napędy o wysokiej spraw-
ności i niskich stratach 
energetycznych.

MECHANIKA

http://pr.utrzymanieruchu.pl
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do zwiększenia sprawności mechanicznej 
całego układu napędowego.

Ponieważ dla przemienników często-
tliwości potrzebny jest układ sterowania, 
firmy stają przed koniecznością poniesie-
nia dodatkowych wydatków. Aby uniknąć 
uszkodzeń podczas eksploatacji, silniki 
współpracujące z przemiennikami wyma-
gają odizolowanej przestrzeni roboczej, co 
zwiększa koszt ich eksploatacji. Ponadto 
sprawność energetyczna przemiennika 
częstotliwości, szczególnie w przypadku 
urządzeń niższej klasy, pozostawia wiele 
do życzenia – straty elektryczne mogą 
wynosić nawet 5%. Przemiennik często-
tliwości może być też źródłem zaburzeń 
elektromagnetycznych (EMI) w sieci ener-
getycznej. Sprawą kluczową bywa także 
duża ilość ciepła wydzielana przy zmniej-
szaniu momentu napędowego.

Alternatywa: układ łagodnego 
rozruchu 
Bardziej ekonomiczną alternatywą dla 
wyżej wymienionych metod rozruchu 

jest układ miękkiego rozruchu (softstart). 
Z powodu wykorzystanej technologii pół-
przewodnikowej nie jest on wymagający 
w zakresie konserwacji i oferuje różne 
charakterystyki rozruchu oraz zatrzymy-
wania silników.

Faza rozruchu trwa przez okres mak-
symalny, ok. 30 sekund, po którym soft-
start przełącza się w tryb bypass (obej-
ścia tyrystorów za pomocą styczników). 
Emisja zaburzeń EMI do sieci występuje 
tylko podczas rozruchu i zatrzymywa-
nia. Wydzielanie ciepła ma miejsce rów-
nież jedynie w krótkim okresie faz rozru-
chu i zatrzymywania. W ten sposób układ 
łagodnego rozruchu zmniejsza naprężenia 
mechaniczne.

W porównaniu z przemiennikami czę-
stotliwości softstarty są znacznie mniej-
sze i osiągają wysoką sprawność – ponad 
99%.

Wprowadzanie nastaw parametrów 
rozruchu i zatrzymywania jest łatwe. Tak 
więc można indywidualnie ustawić para-
metry regulacji napięcia zasilającego oraz 
czasy rozpędzania (ramp-up) i wybiegu 

(ramp-down) silnika. Softstarty są wyko-
rzystywane w wielu aplikacjach przemy-
słowych, szczególnie w napędach, które 
wymagają łagodnej zmiany momentu 
napędowego, zmniejszenia prądu roz-
ruchowego oraz w sieciach o małym 
dopuszczalnym prądzie maksymalnym. 
Urządzenia typu softstart psują się znacz-
nie rzadziej niż przemienniki częstotliwo-
ści. Wykorzystują jako elementy sterujące 
tyrystory lub triaki, które są bardziej nie-
zawodne niż tranzystory bipolarne z izolo-
waną bramką (IGBT), stosowane w falow-
nikach. Jeśli nie wymaga się regulacji 
prędkości obrotowej – a ze względu na 
konieczność powodowania jak najmniej-
szych zaburzeń w sieci oraz zapobiega-
nia zużyciu mechanicznemu pożądana jest 
możliwość łagodnego rozruchu – to soft-
start będzie oczywistym wyborem.

Andreas Fornwald Andreas Fornwald jest dyrektorem zarzą-
dzającym i dyrektorem generalnym (CEO) 
w firmie Igel Electric (Niemcy).

↘  Typowa procedura 
rozruchu silnika 
elektrycznego przy 
wykorzystaniu soft-
startu – oscylogramy 
przebiegów napięć 
i prądów silnika

start ograniczenie prądu rozruchu obejście tyrystorów

czas względny [s]
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Ograniczenie prądu rozruchu
Nazwa pliku: A5.DAT
Liczba próbek danych pomiarowych: 12 600 (16 s); Liczba analogowych kanałów pomiarowych: 4
Liczba kanałów logicznych: 4; Częstotliwość próbkowania: 8 kS/s (125 μs)
Data pomiaru: 2004/11/20 02:36:44; Punkt aktywacji: 2560 [320 ms]
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K olejne roczniki absolwentów szkół 
średnich i wyższych wchodzą na 
rynek pracy, jednak oczekiwa-

nia tych młodych pracowników są wyso-
kie. Pracodawcy rzadko kiedy potrafią im 
sprostać, tym bardziej że tempo zmian 
w sprzedaży wytwarzanych dóbr nie jest 
aż tak duże. Owszem, ceny produktów 
wzrastają, lecz znacznie wolniej niż stawki 
wynagrodzeń. Jak więc powinno się szu-
kać osób wykwalifikowanych, zdolnych 
i pracowitych, a przy tym skromnych 
i mniej wymagających? 

Samorządy uczniowskie 
i studenckie
W każdej szkole i na każdej uczelni funk-
cjonuje samorząd. Jest to organ uczniow-
ski lub studencki odpowiedzialny za orga-
nizację życia studenckiego, uchwalanie 
regulaminów, opiniowanie aktów praw-
nych dotyczących studentów, współpracę 
ze szkołą i uczelnią przy zarządzaniu jej 
beneficjentami. Samorząd to organizacja 
non profit. Oznacza to, że za pracę w nim 
nie otrzymuje się wynagrodzenia. Jedy-
nie sporadycznie, na największych uczel-
niach, przewodniczący samorządów otrzy-
mują gratyfikację finansową. Przykładem 
mogą być takie uczelnie, jak Politechnika 
Warszawska czy Uniwersytet Jagielloński. 

Zazwyczaj jednak studenci, którzy 
angażują się w życie samorządu, poszu-
kują czegoś zupełnie innego niż pienią-

dze, a mianowicie rozwoju osobistego, 
nowych umiejętności, nauki pracy w zmo-
tywowanej do działania grupie, wpływu 
na to, co dzieje się wokół nich. Ambicja, 
pracowitość i koleżeńskość to cechy, które 
ich charakteryzują. Jeśli więc potrzebu-
jemy ambitnego i pracowitego automa-
tyka, poszukajmy go np. na wydziałach 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki. 
Wydziały te, jak wszystkie inne, mają 
swoje samorządy, a w nich chętnych do 
pracy ludzi, którzy tylko czekają na taką 
możliwość. 

Samorządy są także szkołami liderów. 
Ich członkowie stają się z czasem dobrymi 
przywódcami, ponieważ w czasie swojego 
zaangażowania na uczelni uczyli się podej-
mowania trudnych decyzji, odpowiedzial-
ności za organizację pracy innych oraz 
zarządzania nimi. 

Poszukiwanie liderów to niezwykle 
trudna sztuka. Ileż razy zatrudniliśmy 
w firmie kogoś, kto najpierw, w czasie 
okresu wdrożenia, nie był zbytnio zaanga-
żowany, a następnie, po kilku tygodniach, 
wciąż wykazywał ten sam poziom zainte-
resowania pracą? Taka sytuacja nie sta-
nowi dużego problemu w wypadku sze-
regowego pracownika, jeśli jednak dana 
osoba ma być odpowiedzialna za pracę 
własną i innych, powinna być proak-
tywna, ambitna i odpowiedzialna. Tylko 
osoba o takim zestawie cech chce się roz-
wijać w takim kierunku, by zajmować 
w przyszłości stanowiska kierownicze. 

Zarządzanie kimś takim nie jest pro-
ste, ponieważ wiąże się z ciągłymi wyzwa-
niami. Jednak ostatecznie to właśnie byli 
członkowie samorządów uczniowskich 
i studenckich najlepiej dają sobie radę 
jako liderzy grup. 

Rekrutacja,
czyli jak szukać dobrych pracowników
Luka kompetencyjna na rynku rośnie. Wakaty pojawiają się 
na każdym szczeblu, w każdej branży. Skuteczne pozyskiwanie 
na rynku osób o wysokim zaangażowaniu i kluczowych 
umiejętnościach stało się poważnym problemem wielu firm.

Agnieszka Hyla
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Organizacje studenckie
Tworem podobnym do samorządów stu-
denckich są organizacje. Działają podob-
nie – również mają budżet, organ zarzą-
dzający, plany realizacji, członków, hierar-
chię. Również funkcjonują niczym mała, 
a czasami całkiem spora firma, która ma 
określone cele. 

Organizacje nie działają jednak na 
rzecz studentów jako części uczelni, lecz 
na rzecz studentów jako młodych, rozwi-
jających się ludzi. Co organizacja, to inny 
temat przewodni – wspinaczka wyso-
kogórska, wymiany międzynarodowe, 
wyjazdy na praktyki zagraniczne, wspar-
cie charytatywne potrzebujących. Orga-
nizacje często działają na polu między-
narodowym, dzielą się doświadczeniami 
i wspólnie rozwiązują problemy. 

Osoby zaangażowane w pracę organi-
zacji studenckich to ludzie, którzy chcą 
osiągać więcej. Warto więc szukać w CV 
kandydata wzmianek o tego typu działal-
ności w czasie studiów. 

Koła naukowe
Jeśli poszukujemy osoby, która lubi zdo-
bywać wiedzę, potrafi ją odpowiednio 
ustrukturyzować i zaprezentować, a przy 
tym jest pracowita, ambitna i żądna 
wyzwań, najlepiej zwrócić uwagę na koła 
naukowe. Przy każdej uczelni działają stu-
denckie koła naukowe; realizują one naj-
różniejsze tematy – od analizy biomate-
riałów po psychologię w praktyce praw-
niczej. 

Absolwenci kół naukowych to osoby 
wciąż ciekawe świata i nowości, chętne 
do nauki, pracowite i bardzo dobrze 
zorganizowane. Zazwyczaj posiadają 
także znacznie większą wiedzę na dany 
temat niż ich koleżanki i koledzy z grupy. 
Dla firm, które prowadzą biznes oparty 
na wiedzy i umiejętności, taka osoba 
będzie cennym uzupełnieniem grona 
pracowników. Może poprowadzić nieje-
den projekt naukowy oraz odpowiednio 
wykorzystać wiedzę dostępną w przedsię-
biorstwie. 

Firmy konkurencyjne
Nie od dzisiaj wiadomo, że rekrutując 
pracowników z rynku wtórnego, czyli 
osoby z doświadczeniem zawodowym, 
zwraca się uwagę na ludzi zatrudnionych 
w firmach konkurencyjnych. Posiadają oni 
najczęściej dokładnie takie kompetencje, 
jakich poszukujemy. 

Warto jednak pamiętać o zasadach 
etykiety rekrutacyjnej. Osobom rekruto-
wanym zależy na otrzymaniu informacji 
zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i nega-
tywnej. Dodatkowo ważna jest termino-
wość – jeśli umawiamy się z kimś na kon-
takt w danym dniu, o konkretnej godzi-
nie, powinien on w tym czasie nastąpić. 

Jednakże w angażowaniu osoby, która 
wcześniej pracowała u naszego konku-
renta, zalecana jest ostrożność. Może 
się bowiem okazać, że powody, dla któ-
rych rekrut chce opuścić poprzednie miej-
sce zatrudnienia, są aktualne również 
dla naszej firmy. Może się więc zdarzyć, 
że już po kilku tygodniach odczujemy 

www.utrzymanieruchu.pl

http://emt-systems.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


pewną niechęć nowego pracownika do 
naszej organizacji. Z tego powodu istotne 
jest dokładne zbadanie, dlaczego pracow-
nik chce zmienić pracę, co nim powoduje 
i czego oczekuje od nowego pracodawcy. 

Konferencje branżowe
Kolejnym sprawdzonym źródłem poten-
cjalnych dobrych pracowników są kon-
ferencje i spotkania branżowe. To tam 
zazwyczaj pojawiają się i czynnie w nich 
uczestniczą osoby, których zaangażowanie 
w pracę jest znacznie większe niż przecięt-
nego pracownika. Poświęcają swój czas 
na udział w wydarzeniu z myślą o tym, że 
dowiedzą się tam czegoś lub nawiążą kon-
takty, które wzmocnią ich kompetencje 
zawodowe, a nie przełożą się bezpośred-
nio na zysk w życiu prywatnym. 

Konferencje, w szczególności te oma-
wiające wąski problem, są bardzo war-
tościowym źródłem wiedzy i kontak-
tów branżowych. Dzięki nim można być 
na bieżąco z nowościami technicznymi, 

odnajdywać inspiracje do rozwiązywa-
nia problemów, uczyć się, korzystając 
z doświadczeń innych osób. 

Szkolenia tematyczne
Miejscem, w którym można szukać pra-
cowników, na jakich nam zależy, są także 
szkolenia i kursy tematyczne. Centra szko-
leniowe odwiedzane są oczywiście przez 
pracowników firm, delegowanych na nie 
w celu przyswojenia konkretnej wiedzy. 
Jednak w kursach otwartych bierze udział 
wiele osób, które są tam jako osoby pry-
watne, poszukujące nowych umiejętno-
ści. Odczuwają potrzebę nauki i samodo-
skonalenia w życiu zawodowym. To cecha 
bardzo pożądana u pracownika. Szkolenia 
są więc dla rekruterów szansą na pozy-
skanie osób, które na własną rękę starają 
się zwiększać swoje kompetencje. 

Warto skontaktować się z firmą szko-
leniową, w której kursach rocznie biorą 
udział tysiące ludzi. Może to zagwaran-
tować stały dopływ ciekawych kandy-

datów, oczywiście spośród tych osób, 
które wyrażą zgodę na przekazanie kon-
taktu. Warto też co jakiś czas wziąć udział 
w szkoleniu lub oddelegować nań osobę, 
która zwróci uwagę na osoby pozytyw-
nie odróżniające się od reszty. Takie 
osoby mogłyby stanowić solidne wsparcie 
w codziennych działaniach naszej firmy.

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems, autorka tek-
stów z zakresu zarządzania 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
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Zalety i wady współczesnych metod rozruchu silników elektrycznych | Serwis taśm przenośnikowych
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Temat numeru

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu online
–  wszystko, czego potrzebujesz:

 
  Ponad 10 000 artykułów  

na temat automatyzacji z archiwum  
od ponad 15 lat

  Ponad 40 kategorii technologii  
o Utrzymaniu Ruchu

  Sekcja specjalna o Przemyśle 4.0

  Wywiady i opinie liderów branży

  Pełny kalendarz wydarzeń

Wyznaczamy kierunki rozwoju w utrzymaniu ruchu
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Komutatory oferowane przez ZELTECH-ME przygotowane 
są na indywidualne zamówienie lub w krótkich seriach 
o następujących parametrach: wymiary: średnica bieżni 
– 50–950 mm, średnica kołnierza – 950 mm, średnica piór 
– do 1600 mm, długość miedzi – 15–600 mm; dopuszczalna 
prędkość obrotowa: znamionowa – 3000 obr./min, maksymalna – 6500 obr./min; 
napięcie probiercze: wycinek-wycinek – 500 V, wycinek-tuleja – 2500 V (5000 V 
na żądanie); klasa izolacji – F, H.

Komutatory wykonywane są w następujących konstrukcjach: z pierścieniami 
epoksydowo-szklanymi; z pierścieniami skurczowymi izolowanymi kaptonem: z tuleją 
stalową oraz bez tulei; z bandażami zewnętrznymi; z płaską czołową powierzchnią 
ślizgową; skręcane: ze stożkami izolacyjnymi z mikanitu oraz ze stożkami izolacyjnymi 
z kaptonu. Firma oferuje komutatory do przetwornic Pta-44: strona silnika 
– typ 145-159/156-55-65 oraz strona prądnicy – typ 81-159/156-70-65, a także 
komutatory do silników Lta-220 – typ 145-212/190-92-35.

Produkty wykonywane są wyłącznie na zamówienie jako pojedyncze sztuki lub 
w krótkich seriach. 

www.zeltechme.pl

 ZELTECH-ME

Komutatory ZELTECH-ME

Nowe produkty firmy Fluke umożliwiają zespołom
serwisowym szybką identyfikację i diagnozowa-
nie problemów wyposażenia przemysłowego 
bez jego demontażu. Zostały zaprojektowane 

tak, aby sprostać wyzwaniom w trudnym śro-
dowisku, o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

Boroskopy składają się z urządzenia typu tablet połą-
czonego z elastyczną sondą wyposażoną w dwie kamery 

i źródło światła umieszczone w jej końcówce. Sonda jest 
wsuwana do rury lub otworu inspekcyjnego w komponen-

cie, aby użytkownik mógł się zapoznać z widokiem wnętrza w celach diagnostycznych. 
Ponieważ boroskopy znacznie skracają czas wykonywania inspekcji, można je przepro-
wadzać częściej, co pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące konserwacji.

www.fluke.pl 

 Fluke 

Boroskopy diagnostyczne Fluke DS701 i DS703 FC

 HAIMER

System HAIMER Safe-Lock™

System zabezpiecza przed wysuwaniem się 
narzędzia podczas obróbki. Ponadto zwięk-
sza się produktywność procesu dzięki szyb-
szym dopuszczalnym prędkościom skrawa-
nia i zwiększonej żywotności narzędzia.

Zasada Safe-Lock™ jest następująca: spi-
ralne rowki są szlifowane na chwycie narzę-
dzia tnącego, który ma taki sam kąt jak 
w narzędziu. W połączeniu ze specjalnym 
typem obróbki EDM tworzą zamknięte klu-
cze kierunkujące w uchwycie narzędzio-
wym (uchwyty pasowane termokurcz-
liwe, uchwyty zaciskowe lub uchwyty 
hydrauliczne), a rowki zapobiegają skrę-
caniu lub wyciąganiu narzędzia skrawa-
jącego z uchwytu podczas ekstremalnej 
obróbki, dzięki czemu eliminuje się bardzo 
wysokie koszty, mogące wystąpić w trakcie 
obróbki tak kosztownych elementów. Połą-
czenie ochrony przed wysunięciem i wyso-
kiej dokładności bicia prowadzi do zmniej-
szenia wibracji i podnosi wydajność procesu 
usuwania metalu. Dzięki temu możliwe jest 
znaczne zwiększenie szybkości usuwania 
metalu przez zwiększenie głębokości skra-
wania i posuwów. 

www.haimer.de

Nowe głowice myjące serii XactClean® HP+ wzboga-
cają ofertę urządzeń myjących firmy Lechler. Urzą-
dzenia XactClean® HP+, pierwszy raz zaprezento-
wane podczas targów ACHEMA 2018 we Frankfur-
cie nad Menem, mogą być stosowane w zbiorni-
kach o średnicy dochodzącej do 10 m. Zaliczają się 
do 4. klasy efektywności mycia. Zostały wyposa-
żone w specjalnie skonstruowane dysze płaskostru-
mieniowe, wytwarzające mocne strumienie o wyraź-
nych ostrzach. Do napędu użyto zwartej jednostki 
przekładniowej, co sprawia, że głowica nie wiruje 
zbyt szybko, pozwalając na systematyczne, skuteczne 
oddziaływanie strumieni na czyszczoną powierzchnię. 

Głowice 5S5 są wykonywane ze stali kwasoodpornej 
316L i 316. Wybierać można spośród kilku nominal-
nych wydatków cieczy: 165, 200, 250 oraz 300 l/min 
(przy ciśnieniu 2 bary). Dostępne są różne warianty 
kąta natrysku: 360°, 270° do góry lub do dołu oraz 
180° do góry lub do dołu. Przyłącze hydrauliczne 
jest gwintowane (1", 1¼", 1½") według standardów 
BSPP lub NPT albo nasadowe do zastosowań o zwięk-
szonych wymaganiach higienicznych. Urządzenie 
może pracować przy zasilaniu cieczą o ciśnieniu do 
10 barów i temperaturze do 95°C. Produkt spełnia 
wymagania FDA oraz UE 1935/2004. 

www.hennlich.pl

 HENNLICH 

Głowice myjące XactClean® HP+, seria 5S5
Firma prezentuje

Firma prezentuje

http://www.fluke.pl
http://www.zeltechme.pl
http://www.haimer.de
http://www.hennlich.pl


Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  
doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie
www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl
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Firma i3systems z Korei Południowej jest 
jednym z producentów miniaturowych 
nasadko-przystawek termowizyjnych do 
urządzeń z systemem operacyjnym Android, 
a także Windows. 

W ofercie handlowej znajdują się 
kamerki Thermal Expert Q1 (Basic, Pro, 
Plus) z matrycą 384×288 pikseli w obra-
zie, o czułości <50–80 mK, częstotliwości 
9 Hz, z wymienną optyką (ogniskowa 6,8 i/
lub 13 mm), z ręcznie regulowaną ostrością. 
Radiometryczne obrazy o dobrej rozróż-
nialności szczegółów są nieznacznie gorsze 

od uzyskiwanych z tzw. kamer profesjonal-
nych. W pracy bardzo pomocne są też duże 
ekrany smartfonów i tabletów. 

Wysokiej jakości elektronika zabudo-
wana została w lekkiej (≤ 30 g), ale solid-
nej, aluminiowej obudowie, charakteryzu-
jącej się nowoczesnym wzornictwem. Małe 
gabaryty pozwalają schować nasadki w nie-
wielkiej kieszeni. Pobór mocy <0,5 W z aku-
mulatorów urządzeń, do których są podłą-
czone, zapewnia ok. 2 godz. pracy. 

Bezpłatne aplikacje, wymienione zalety 
oraz wiele innych funkcji sprawiają, że 

nasadki TEQ1 są cennym narzędziem do 
diagnostyki ad hoc instalacji i urządzeń 
w elektroenergetyce, utrzymaniu ruchu, 
w budownictwie i wielu innych zastosowa-
niach. Modele Basic i Pro we współpracy 
z Windows OS sprawdzają się np. w diagno-
styce uszkodzeń modułów elektronicznych.

www.ircams.eu

 ADIRCAMS 

Nasadko-przystawki termowizyjne TEQ1
Firma prezentuje

Najnowsza seria wózków elektrycznych 
EDiA EM powstała na fundamencie serii 
80-woltowych modeli EDiA EX. Do nowej 
rodziny należą 48-woltowe wózki elek-
tryczne o udźwigu od 1,4 do 2,0 t. 

Oprogramowanie wózka EDiA EM 
analizuje dane o faktycznym użytkowa-
niu pojazdu i automatycznie modyfikuje 
parametry jego działania tak, by praca przebiegała bezpiecznie i efektywnie. 

Każdy z modeli jest wyposażony w układ napędu Mitsubishi SDS (Sensitive Drive Sys-
tem). Automatycznie zwiększa on płynność ruszania i zatrzymywania pojazdu, poprawia 
zwinność i dopasowuje charakterystykę napędu do szybkości ruchu stopy operatora. 

Wózki EDiA EM są standardowo wyposażone w układ ICS (Intelligent Cornering Sys-
tem), który wykrywa kąt skrętu i automatycznie redukuje prędkość na bardzo wczesnym 
etapie manewru, zapewniając stabilność i dokładność pokonywania zakrętów. 

www.mitforklift.com

 Mitsubishi Forklift Trucks

Wózki widłowe EDiA EM

Laser DDL (Direct Diode Laser) firmy Yama-
zaki Mazak to rozwiązanie przeznaczone do 
cięcia blach płaskich. Wykorzystująca tech-
nologię DDL wycinarka OPTIPLEX 3015 DDL 
4 kW korzysta z nowej generacji przemy-
słowych laserów na ciele stałym i oferuje 
wysoką wydajność cięcia.

Maszyna uzupełnia dotychczasową 
ofertę rozwiązań OPTIPLEX Fiber i CO2 firmy 
Mazak, a dzięki wykorzystaniu lasera DDL 
zapewnia wydajność cięcia, którą docenią 
klienci oczekujący dużej szybkości i niezwy-
kle dokładnego cięcia krawędzi. 

Maszyny z serii OPTIPLEX 3015 DDL tną 
materiały do 20% szybciej niż lasery światło-
wodowe i zapewniają wysoką jakość wykoń-
czenia powierzchni materiałów o większej 
grubości. Przyspieszenie osi sięga 1,8 G, 
a prędkość posuwu 120 m/min. Dokładność 
pozycjonowania wynosi ±0,05 mm/500 mm 
dla osi X i Y oraz ±0,01 mm/100 mm dla 
osi Z. Maszyna zapewnia też powtarzalność 
na poziomie ±0,03 w osiach X, Y i Z.

Kluczową zaletą OPTIPLEX 3015 DDL jest 
wysoka wydajność – sprawność całkowita 
w wypadku tej maszyny wynosi 40–50%, 
podczas gdy wskaźnik ten dla rezonatora 
CO2 wynosi 10%, dla rezonatora dyskowego 
– 15–20%, a dla rezonatora światłowodo-
wego – 30–40%.

www.mazakeu.pl

 Yamazaki Mazak Corporation

Laser DDL

InSites 4.0 jest gotowym do wdrożenia zestawem 
narzędzi, opartym na systemie lokalizacji wewnątrz-
budynkowej, wykorzystującym nowe urządzenia 
od Indoorway: Tagi i Huby. Tagi to nadajniki, które 
przymocowuje się do pojazdów, maszyn i innych 
ruchomych aktywów lub rozdaje się pracownikom. 
Z kolei Huby instaluje się na ścianach lub sufitach, 
aby zbierały dane o lokalizacji wymienionych wcze-
śniej ruchomych obiektów i przesyłały je do sys-
temu Indoorway. Tak zebrane informacje o ruchu 
w przedsiębiorstwie są prezentowane w przyjaznym 
dla użytkownika, internetowym panelu analitycz-

nym. Zarządcy mogą w nim sprawdzić m.in.: poziom wykorzystania ramp rozładunko-
wych; ścieżki przepływu oraz operacje wejścia i wyjścia; czas poświęcony na kompleto-
wanie zamówienia, załadunek i rozładunek; ruch wózków widłowych i innych pojazdów 
wraz z trasą poruszania się maszyn; nieprzewidziane przestoje i wiele więcej.

insites40.com 

 Indoorway 

InSites 4.0

http://www.mitforklift.com
http://www.mazakeu.pl
http://www.ircams.eu


108 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

FELIETON

N
W utrzymaniu ruchu jest podobnie jak w odchudzaniu. Gdy rano stajemy na wadze, otrzymujemy 

wartość, która, choć nie zawsze zadowalająca, jest dla nas punktem wyjściowym. 
Jeśli jednak ważymy się i odczytujemy tę informację tylko raz dziennie, nie dysponujemy 

zapisem zmian tej wartości w danym przedziale czasowym.

Prawdziwa wartość danych

Niegdyś czynności utrzymania ruchu 
w zakładach produkcyjnych prowadzone 
były w podobny sposób. Zbierano dane, 
lecz zależały one od czasu, w którym 
zostały zebrane. Można było na ich pod-
stawie obserwować pewne trendy zmian, 
ale nawet jeśli dokonywano pomia-
rów o tej samej porze każdego dnia, nie 
było możliwości sprawdzenia, jak stan 
maszyny zmieniał się w ciągu doby.

Potrzeba planowego zbierania 
i analizy danych
Ta praktyka nie dońca przeszła do histo-
rii. Co więcej, wciąż istnieje wiele przy-
padków, w których utrzymanie ruchu 
powinno być realizowane właśnie w opar-
ciu o czas, i z pewnością istnieją takie 
podzespoły jak żarówki i inne źródła 
światła, które mogą działać popraw-
nie dotąd, aż ulegną awarii, bez wpływu 
na proces. Jeżeli jednak utrzymanie 
ruchu ma wspierać poprawę efektywno-
ści i przynosić zysk fabryce, dominująca 
część strategii konserwacji musi rozpoczy-
nać się od planowego zbierania i analizy 
danych na temat funkcjonowania maszyn. 
Zwłaszcza że technologie umożliwiające 
ciągłe kontrolowanie stanu maszyn i urzą-
dzeń są już dostępne. 

Stworzyć program UR w zakładzie
Osiągnięcia w dziedzinie analizy danych 
i spadek cen czujników zapoczątkowały 
erę zwaną Big Data. Gromadzenie danych 
w chmurze lub na lokalnym serwerze 
oraz zarządzanie dużymi zbiorami danych 
w czasie rzeczywistym stwarza obiecu-
jące możliwości w dziedzinie utrzymania 
ruchu.

Nie jest to oczywiście jedyny element 
monitoringu stanu urządzeń i procesów 

przemysłowych. Konserwacja zapobie-
gawcza to wciąż najpopularniejsza stra-
tegia. Nadal stosowana jest również stra-
tegia eksploatacji aż do wystąpienia awa-
rii. Stwierdzić jednak należy, że potrzeba 
wielu różnorodnych, ale właściwie pro-
wadzonych strategii konserwacji do opra-
cowania pełnego programu utrzymania 
ruchu w każdej fabryce.

EAM i IIoT coraz popularniejsze
Gdy kilka lat temu po raz pierwszy prze-
prowadziliśmy badanie wśród czytelników 
magazynu Plant Engineering na temat 
procesów utrzymania ruchu w fabrykach, 
byliśmy zdumieni, jak popularne jest zapi-
sywanie danych odręcznie na arkuszach 
papieru. Taki sposób prowadzenia czyn-
ności związanych z obsługą techniczną 
maszyn i urządzeń jest wciąż stosowany. 
Wykorzystywanie prawdziwych narzędzi 
analitycznych ciągle należy do mniejszo-
ści, jednak zarówno zarządzanie zasobami 
przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Mana-
gement – EAM), jak i rozwiązania IIoT 
stają się coraz bardziej popularne.

Rozumieć kontekst
Trzeba mieć świadomość, że same dane 
nie mówią o tym, czego potrzebujemy i co 
powinniśmy wiedzieć o naszym zakładzie. 
Nie dadzą nam one bezpośrednio wie-
dzy, czy dana maszyna musi zostać napra-
wiona oraz czy linia produkcyjna lub 
system działa w zakresie swoich nomi-
nalnych parametrów i przyjętych zało-
żeń dotyczących ich wydajności. Dlatego 
chcemy i musimy przetwarzać te dane 
w czasie rzeczywistym, ponieważ czekanie 
na raport do dnia następnego może się 
okazać zbyt długie.

Same dane będą bezwartościowe, jeśli 
nie przypiszemy im określonego kontek-
stu. Wracając do przykładu z kontrolo-
waniem wagi: dane takie jak masa ciała 
to tylko liczby. By kontrolować proces 
odchudzania, niezbędny jest ich kontekst. 
Dlatego, niezależnie od zastosowanej stra-
tegii UR, wyzwaniem jest nie samo zbie-
ranie danych, lecz podejmowanie właści-
wych działań w oparciu o te dane.

Podejmować właściwe działania
Nad tym stwierdzeniem warto się pochy-
lić, ponieważ dotyczy to naszej fabryki. 
Ja robię to samo z liczbą kilogramów 
wyświetlaną przez moją wagę. Ozna-
cza to, że musimy zrozumieć, jak nasze 
wcześniejsze działania wpływają na stan 
obecny oraz jak zmiana tych zachowań 
zmieni ten stan.

Analiza danych powinna prowadzić 
do zmian – czy to lepszego smarowa-
nia maszyny, czy np. wykluczenia z diety 
słodkich bułeczek. Dane to tylko liczby, 
mimo wszystko. Potrzeba umiejętności 
i doświadczenia, by przełożyć je na kon-
kretne i efektywne działanie.
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Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering
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D yskusje o Przemysłowym Inter-
necie Rzeczy (IIoT) i koncepcji 
Przemysłu 4.0 zwykle koncen-

trują się na zaawansowanej łączności oraz 
niezawodnej transmisji danych. Komu-
nikacja jest bardzo ważna nie tylko dla 
implementacji tych technologii, ale rów-
nież dla funkcjonowania całego przed-
siębiorstwa, dlatego należy odpowiednio 
wcześnie zastanowić się nad architekturą 
systemu sieciowego. Przez całe lata firmy 
bazowały w tej kwestii na własnych ser-
werach, które obsługiwały pocztę elektro-
niczną, bazy danych i inne aplikacje, np. 
system ERP. W dzisiejszym, niemal cał-
kowicie skomunikowanym elektronicznie 
świecie tego typu podstawowe usługi są 
przenoszone do tzw. chmury, która zastę-
puje lokalne serwery. Służące do tego 
oprogramowanie typu SaaS (Software as 
a Service) jest także szeroko wykorzysty-
wane w rozwiązaniach związanych z IIoT 
oraz Przemysłem 4.0.

Producenci maszyn
Dlaczego warto korzystać z chmury i do 
czego może się ona przydać? Jednym 

z najczęstszych zastosowań tej technolo-
gii i związanych z nią narzędzi jest zdalne 
monitorowanie maszyn, zarówno przez 
OEM-owych producentów, jak i użyt-
kowników końcowych. Taka implemen-
tacja może obejmować kilka sieci w obrę-
bie przedsiębiorstwa i zbierać, zapisywać 
w chmurze oraz analizować dane z pro-
dukcji lub zużycia energii, co jest znaczną 
korzyścią dla firm produkcyjnych. Efek-
tywna analiza danych oznacza łatwiej-
szy dostęp do pożytecznych informacji 
dla osób podejmujących decyzje, co prze-
kłada się na lepsze zarządzanie zakładem 
i pozwala wdrożyć predykcyjne utrzy-
manie ruchu. Technologie chmury ofe-
rują usługi powiadomień i alarmów, np. 
w formie e-maili, gdy maszyny wymagają 
interwencji serwisu lub linia produkcyjna 
została zatrzymana.

Usługi dla przemysłu bazujące na 
chmurze to stale rosnący rynek, a ich 
rozwój technologiczny postępuje wraz 
z pojawiającymi się nowymi aplikacjami. 
Usługi takie mają praktyczne zastosowa-
nie w zbieraniu i przetwarzaniu danych. 
Chmura oferuje proste i skalowalne narzę-
dzia, pozwalające połączyć z nią urządze-
nia i maszyny przemysłowe. Dostawcy 
sterowników stosują obecnie wiodące pro-
tokoły komunikacyjne IIoT, w tym MQTT 
i AMQP, by jeszcze bardziej zoptymalizo-
wać integrację z chmurą. Gdy korzysta się 
z usług na niej opartych, wdrażanie idei 
tzw. inteligentnej fabryki staje się o wiele 
łatwiejsze niż dotąd.

Dane – kiedy i gdzie są potrzebne
Wraz z rosnącym stopniem skomuniko-
wania rośnie ilość informacji, dlatego 
użytkownicy potrzebują coraz bardziej 
zaawansowanych metod obróbki suro-
wych danych, by uzyskać z nich uży-
teczną wiedzę. Podstawowa analiza infor-
macji z maszyn dotyczy m.in. monitoringu 

wartości progowych, analizy czasu pracy 
(całkowitego, minimalnego, maksymal-
nego i średniego) czy kalkulacji związa-
nych ze zużyciem energii. Dane mogą być 
przechowywane w standardowych forma-
tach, w postaci skompresowanej, lokalnie 
w sterowniku, na firmowym serwerze lub 
w chmurze, o ile jest to konieczne.

Inną korzyścią płynącą z analizy 
danych z maszyn i procesów technologicz-
nych jest łatwiejsza organizacja konser-
wacji predykcyjnej. Zbieranie informacji 
z liczników czasu pracy, analiza częstotli-
wości czy obliczeń średniej kwadratowej 
może skutkować wdrożeniem efektyw-
nego monitoringu stanu maszyn. Nowe 
systemy ułatwiają kontrolowanie róż-
nych danych procesowych, a identyfikacja 
schematów pojawiania się nieprawidłowo-
ści pozwala poprawić stabilność procesu.

Producenci maszyn konfigurują ste-
rowniki swoich najnowszych urządzeń 
tak, by możliwe było wysyłanie danych 
operacyjnych z maszyny do chmury przez 
łącze internetowe. Dane te zawierają 
np. informacje o alarmach, czasie pracy 
i przestojach, temperaturze jednostki ste-
rującej czy wielkości produktów.

Daymon Thompson Daymon Thompson jest specjalistą ds. 
automatyki w firmie Beckhoff Automation.

Daymon Thompson

Przetwarzanie zbiorów typu 
big data a technologie chmury 
Aplikacje związane z Przemysłowym Internetem Rzeczy oraz Przemysłem 4.0, a także podstawowe usługi 
elektroniczne i przetwarzania danych są sukcesywnie przenoszone z lokalnych serwerów do chmury.

Online

Dzięki inteligentnej technologii 
zarządzania aktywami i połączeniu 
z chmurą obliczeniową można wizu-
alnie monitorować proces produk-
cji. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule "Parasol dla 
chmury", dostępnym na naszej stro-
nie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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C zynników, jakie wpływają na zado-
wolenie użytkownika z wybra-
nego i ostatecznie zaimplemento-

wanego systemu serwonapędów, jest bar-
dzo wiele. W artykule wyróżniono te, 
które wydają się najważniejsze. W efekcie 
powstała lista obejmująca dziewięć pod-
stawowych zagadnień.

1 Wielkość silnika
Wybrany przez nas silnik musi spełniać 
wymagania w trzech głównych zakresach: 

→ prędkości,
→ momentu,
→ współczynnika bezwładności wirnika.

Pierwsze dwie wartości są niemal oczywi-
ste. Najczęściej wymiaruje się je w progra-
mach komputerowych. Jako dane wpro-

Wybór serwosystemu

9 najważniejszych kwestii 
Dopasowanie optymalnego systemu 
serwonapędowego do zróżnicowanych aplikacji 
przemysłowych jest niełatwe. W artykule 
zwracamy uwagę na najważniejsze elementy, jakie 
warto uwzględnić w procesie selekcji i wyboru 
najwłaściwszego rozwiązania. 

Jerry Tyson

wadza się wtedy zakres ruchów, a opro-
gramowanie samo dobiera moment i pręd-
kość na podstawie zakładanego obciąże-
nia i rodzaju przeniesienia napędu (skrzy-
nia biegów, pasek, mechanizm zębatkowy, 
mechanizm śrubowo-toczny itd.). 

Współczynnik bezwładności wirnika 
stanowi już nieco mniej intuicyjną war-
tość, jednak równie ważną, jak dwie 
pierwsze. Ponieważ sprzęgła i przekładnie 
mechaniczne muszą działać zgodnie, bar-
dzo ważne jest, aby odbita bezwładność 
obciążenia nie była zbyt duża w stosunku 
do bezwładności wirnika silnika.

Gdy wartość tego stosunku rośnie, 
nadawanie obrotów przychodzi silnikowi 
z coraz większym trudem. Systemy napę-
dowe dysponują co prawda coraz szyb-
szymi mikroprocesorami, z możliwością 
implementacji i obsługi coraz bardziej 
zaawansowanych algorytmów odpowie-
dzialnych za dostrajanie, co pozwala na 
pracę nawet przy bardzo niekorzystnych 
wskaźnikach, ale wciąż jako bufor bezpie-
czeństwa uznaje się stosunek obciążenia 
do bezwładności wynoszący 10:1. 

2 Podłączenie obciążenia
Czy silnik ma być połączony bezpośrednio 
z obciążeniem, czy nie? Istnieje klasa ser-
wonapędów umożliwiająca bezpośrednie 
zamontowanie obciążenia na wirnik sil-
nika. Dzięki prostocie takiego układu oraz 
małemu przyspieszeniu współczynniki 
bezwładności, jakie osiąga taki system, 
sięgają nawet 100:1. Aby ustalić kryte-
ria projektowe i uzyskać wymagane przez 
daną aplikację systemu współczynniki 
bezwładności, trzeba sięgnąć po oprogra-
mowanie dostarczone przez producenta.

3 Odzyskiwanie energii
Kolejnym, wartym rozważenia czynni-
kiem jest możliwość odzyskiwania ener-

↗  Rys. 1. Odpowiednie oprogramowanie pomaga zwymiarować system i dobrać właściwy silnik. 
Widoczny zrzut ekranu (z oprogramowaniem SigmaSelect Servo Sizing – służącym jako przykład 
na wszystkich ilustracjach) ilustruje typowe schematy obciążenie/mechanizm, pokazując dzia-
łania sił zewnętrznych, masę ładunku, obciążenia boczne, wysokość i bezwładność śruby kulo-
wej, tarcie oraz kierunek ruchu.
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gii wytwarzanej przez silnik i obciążenie. 
Konieczne staje się zastosowanie bloku 
wzmacniacza w serwosystemie – gdy 
moment obrotowy silnika jest przyłożony 
w przeciwnym do faktycznego kierunku 
obrotów wirnika, wówczas silnik odzyska 
część energii z powrotem do wzmacnia-
cza. Dzieje się tak dlatego, że w praktyce 
generator i silnik są tak samo zbudowane, 
zatem obiekt „silnika” z powodzeniem 
może zadziałać w określonych warunkach 
jako „generator”. 

Przyłożenie energii do uzwojenia sil-
nika elektrycznego wytwarza pole magne-
tyczne, które powoduje obroty wirnika 
(magnesy stałe). Jednak zjawisko to działa 
i w drugą stronę – wywołanie obrotu wir-
nika spowoduje indukcję energii elek-
trycznej do uzwojenia. Serwosystemy 
w różny sposób gospodarują tą odzyskaną 
energią – mniejsze napędy mają kon-
densatory absorbujące odzyskaną ener-
gię, a większe często pochłaniają energię 
dzięki zastosowaniu rezystancji.

Oprogramowanie do wymiarowania 
napędów najczęściej uwzględnia systemy 
odzyskiwania energii.

4 Aktywna „regeneracja”
Większe systemy są wyposażone w kon-
wertery pozwalające na zwrot „zregenero-

wanej” energii do sieci zasilającej. Jej ilość 
stanowi kolejny problem podczas pro-
jektowania serwosystemu – należy odpo-
wiednio dobrać dopuszczalne niedopaso-
wanie bezwładnościowe pomiędzy silni-
kiem a obciążeniem. 

Powszechne jest chociażby wcze-
śniej wspomniane podłączanie rezy-
stancji do bloku wzmacniacza, jed-
nak głównie w zastosowaniach wyma-
gających pracy w pionie, gdy grawita-
cja wpływa na znaczne obciążenia bez-
władnościowe. Oprócz zdolności rege-
neracji energii wzmacniacz oczywiście 
ma na celu zapewnienie odpowiedniego 
poziomu prądu i napięcia silnika w celu 
osiągnięcia wymaganego momentu obro-

towego i prędkości. Jednak wymiarowanie 
samego silnika pod kątem wydajności to 
dopiero początek.

5 System sterowania
Następnym krokiem jest dobór nastaw 
i konfiguracji systemu sterowania. Z defi-
nicji serwosystem będzie działał w ukła-
dzie ze sprzężeniem zwrotnym. W obec-
nie produkowanych systemach kluczowy 
element takiej pętli to najczęściej enko-
der wysokiej rozdzielczości lub przelicz-
nik (tzw. resolwer). Ważną sprawą jest, 
aby niezależnie od wybranego urządze-
nia miało ono odpowiednią rozdzielczość, 
zapewniając powtarzalność i dokładność 
obliczeń – dokładnie taką, która pozwoli 
spełnić wymagania tolerancji pozycjo-
nowania. Ponadto wzmacniacz musi 
być zgodny z typem sygnału pochodzą-
cego z urządzenia generującego sygnały 
zwrotne silnika.

6 Rozdzielczość pozycjonowania
Enkodery zazwyczaj wykorzystują dwa 
wyjścia impulsowe do przesyłania infor-
macji o pozycji, prędkości oraz kierunku 
obrotu do układu wzmacniacza. Ponie-
waż stale wzrasta rozdzielczość tych urzą-
dzeń, niektórzy producenci stosują sze-
regowo połączone enkodery, przesyła-
jące zamiast impulsów pakiety informacji 
w szybkim tempie. Szeregowe enkodery 
oprócz przesyłania sygnału w znacznie 
wyższej rozdzielczości są bardziej odporne 
na zakłócenia, mogą też przesyłać dodat-

↗  Rys. 2. Wykres zależności momentu obrotowego od prędkości. Na osi pionowej widoczne są 
pozycja [m] oraz prędkość [m/s], a na osi poziomej – czas [s].

→  Rys. 3. Odpowiednie oprogramowanie potrafi 
wskazać, kiedy konieczne staje się zastosowa-
nie dodatkowego rezystora.
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kowe informacje, takie jak temperatura 
silnika czy nawet numer seryjny konkret-
nego podzespołu.

W serwosystemach, w których silnik 
i wzmacniacz są dostarczane przez tego 
samego producenta, dodatkową korzy-
ścią jest łatwa identyfikacja silnika przez 
wzmacniacz. Pozwala to na dostosowa-
nie konfiguracji do znanych (bo własnych) 
parametrów, zapewniając optymalną 
wydajność pracy i automatyczną ochronę 
silnika.

7 Łączność i komunikacja
Gdy już uda się dopasować wzmacniacz 
i silnik (najlepiej tej samej firmy) o odpo-

wiedniej mocy, wraz z układem sterują-
cym i monitorującym niezbędne infor-
macje zwrotne o rozdzielczości wymaga-
nej przez użytkownika aplikacji, czas na 
wybór komunikacji między wzmacnia-
czem a sterownikiem ruchu. Dla ruchu 
w jednej osi powszechne są sterow-
niki wbudowane lub zainstalowane obok 
wzmacniaczy, jako że potem systemy te 
są integrowane z jednym dużym syste-
mem sterowania. Sterowniki PLC lub 
kontrolery PAC mogą sterować pojedyn-
czą komórką produkcji/całą linią, ste-
rując ruchem 1-osiowym przez cyfrowe 
I/O (wejścia/wyjścia) lub wykorzystując 
w tym celu Ethernet/IP, ModbusTCP/IP 
albo inne protokoły komunikacyjne.

8 Wybór interfejsu
Do zastosowań wymagających ruchu wie-
loosiowego zazwyczaj wykorzystuje się 
zewnętrzny sterownik. Tradycyjnie uży-
wanym sygnałem jest +10 V, regulu-
jący, w zależności od potrzeby, moment 
obrotowy lub prędkość. Obecnie więk-
szość producentów dostarcza rozwiąza-
nia oparte na działaniu sieci – wyma-
gają mniejszej plątaniny przewodów, ofe-
rują wyższą rozdzielczość i dodatkowo 
zapewniają diagnostykę już z poziomu 
wzmacniacza. Praktycznie każdy produ-
cent proponuje swoje rozwiązanie sie-
ciowe, mające wady i zalety. Użytkownik 
i jego inżynierowie muszą wybrać takie, 
które będzie odpowiednie dla konkret-
nego zastosowania.

9 Sieć sterowania ruchem
Wiele sieci opiera się na standardzie 
Ethernet i zgodnym z nim sprzęcie siecio-
wym, korzystając z coraz większej dostęp-
ności, niskich cen oraz wysokiej prędko-
ści transmisji. Oczywiście samo zasto-
sowanie złącza RJ-45 nie oznacza jesz-
cze, że wzmacniacz od razu będzie zgodny 
z resztą sterowników w sieci. To bowiem 
wykorzystany protokół w danej sieci defi-
niuje kompatybilność urządzeń – Ether-
CAT, Mechatrolink III czy Powerlink pozo-
stają chyba najpopularniejszymi rozwią-
zaniami.

Systemy sieciowe są najczęściej wypo-
sażone w dodatkowe porty Ethernet, 
umożliwiające prace diagnostyczne i prze-
syłanie informacji do sieci nadzoru. 
Z reguły pracują na protokołach takich 
jak Modbus TCP/IP czy Ethernet/IP.

↙  Rys. 4. Wizualizowanie nominalnego oraz 
szczytowego poziomu momentu obrotowego 
w porównaniu z przebiegiem momentu może 
być naprawdę przydatne. 

↗  Rys. 5. Katalog silników do wielu aplikacji – posegregowanych w łatwy sposób, z możliwością 
filtrowania – znacznie ułatwia wybór konkretnego rozwiązania. 
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Więcej materiałów o serwosyste-
mach znajdą Państwo na stronie:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


Bez względu na to,  
jaki portal społecznościowy preferujesz,

zawsze możesz połączyć się
z „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

www.utrzymanieruchu.pl
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