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Temat numeru

Nowoczesna 
diagnostyka 
i monitoring
System diagnostyki i monitorowania 
maszyn w zakładach przemysłowych 
jest coraz częściej zintegrowany 
z innymi systemami informatycznymi.
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Raport 
Technologie mycia przemysłowego

  Controlling – co zrobić, 
by nie tłumił produktywności

  Oświetlenie w miejscu pracy

http://www.utrzymanieruchu.pl


Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos wyznacza granice dla 

pomp wielostopniowych. Nowa pompa CR jest bardziej niezawodna 

i wytrzymała niż kiedykolwiek wcześniej dzięki zastosowaniu 

najnowocześniejszej technologii w projektowaniu i symulacjach, 

materiałach oraz podczas testowania i produkcji. Układ hydrauliczny 

pompy został przeprojektowany i zoptymalizowany – wirniki i 

kierownice, króćce ssawny i tłoczny, płaszcz zewnętrzny i dyfuzor – w 

celu zapewnienia światowej klasy efektywności energetycznej. 

Poznaj nową pompę CR firmy Grundfos na grundfos.pl/cr

Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos  

DLA INŻYNIERÓW, 
KTÓRZY CHCĄ 
WYZNACZAĆ 
GRANICE

https://pl.grundfos.com


23 października rząd przyjął wyczekiwany przez branżę projekt ustawy o Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości. Tego dnia projekt został skierowany do Sejmu.

O potrzebie zapewnienia wsparcia polskim przedsiębiorstwom w ich drodze do 
Przemysłu 4.0 pisaliśmy wielokrotnie. Polskie firmy, zwłaszcza te z sektora MŚP, 
potrzebują mechanizmów redukcji ryzyka w procesie transformacji cyfrowej, i to 
na wszystkich etapach wprowadzania zmian. Takimi mechanizmami są m.in. dzia-
łania informacyjne, doradcze, budowanie sieci wsparcia oraz ułatwianie dostępu 
do technologii.

Owe zadania ma właśnie realizować Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. 
Celem tego podmiotu jest wsparcie przedsiębiorców w procesie cyfryzacji w zakresie 
procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnię-
cia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych 
oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii, jednym z najważniejszych działań Fundacji będzie wyposażenie przedsię-
biorstw w wiedzę z zakresu tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, a także budowa-
nie odpowiedniego środowiska wokół Przemysłu 4.0. W tym celu Fundacja będzie 
koordynować funkcjonowanie hubów innowacji cyfrowej (digital innovation hubs), 
a także standaryzować te ośrodki. Huby mają zapewnić firmom kompleksową 
obsługę, tak aby ich procesy biznesowe, produkcyjne, produkty lub usługi wykorzy-
stujące technologie cyfrowe stawały się coraz bardziej konkurencyjne.

Fundacja będzie proponować rozwiązania technologiczne z obszaru Przemysłu 
4.0, a także konieczne w ich stosowaniu zarządzanie zmianą, wiedzą i innowacjami. 
Jej zadaniem ma być również tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się 
wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami zaangażowanymi 
w proces transformacji cyfrowej. Istotne będzie przy tym budowanie świadomości 
kadry menedżerskiej dotyczącej potrzeby wprowadzania daleko idących zmian.

Temat ten poruszamy w najnowszym wydaniu naszego magazynu. Piszemy 
w nim m.in. o korzyściach z wdrożenia technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy, 
z których te chyba najbardziej obiecujące dotyczą monitorowania kondycji maszyn 
i urządzeń oraz przewidywania awarii. Zapraszam do lektury!
 

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

OUTSOURCING USŁUG UR
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

8 aktualności

 8 Ciekawostki z targów energetycznych
10 Transformacja cyfrowa zależy od ludzi
10 Konferencja Automo  ve 2018 – wyzwania 

dostawców i oczekiwania producentów
11 Nowa generacja pomp podbija rynek 

duński i austriacki
12 Jubileuszowe Targi MSV
14 Marka sama w sobie – podsumowanie 

targów SYMAS/MAINTENANCE

18 produkt roku 2018

Produkty zgłoszone do konkursu 

30 temat numeru

30 Nowoczesna diagnostyka i monitoring
Podstawą do skutecznego utrzymania 
ruchu w zakładach przemysłowych są 
obecnie systemy diagnostyki i monitoro-
wania maszyn. 

34 Konserwacja oparta na danych
Jednym z rozwijających się obszarów za-
stosowania Big Data stają się analizy da-
nych dotyczące konserwacji maszyn.

35 Pięć kroków do wdrożenia PdM 
Zdarza się, że w zakładzie dokonywany 
jest demontaż sprzętu w celu przeprowa-
dzenia działań konserwacyjnych, po czym 
okazuje się, że nie było to konieczne. Ta-
kich kosztownych działań można uniknąć, 
wdrażając konserwację predykcyjną.

38 fabryka 4.0

JAK TECHNOLOGIA IIoT ZMIENIA 
PRODUKCJĘ 
Postęp techniczny w obszarze czujników 
i sieci informatycznych oraz nowe systemy 
komunikacyjne otworzyły nowe możliwo-
ści adaptacji i rozwoju technologii IIoT. 

42 raport

TECHNOLOGIE MYCIA 
PRZEMYSŁOWEGO
Mycie i odtłuszczanie części i elementów 
wykorzystywanych w produkcji jest zasad-
niczym etapem większości procesów prze-
mysłowych.

54 utrzymanie ruchu

54 Oświetlenie w miejscu pracy
Obiekty przemysłowe wymagają specjali-
stycznego oświetlenia, przystosowanego 
do trudnych warunków pracy.

62 Klejenie jako technika łączenia w przemyśle
Klejenie to obecnie efektywna i szybka
metoda uzyskiwania połączeń o dużej 
wytrzymałości i odporności na działanie 
czynników zewnętrznych.

66 Budowa, cechy i zastosowanie pneuma-
tycznych wzmacniaczy ciśnienia
Podstawowe zalety pneumatycznych 
wzmacniaczy ciśnienia to: brak konieczno-
ści stosowania dodatkowego źródła ener-
gii, generowanie małej ilości ciepła, mały 
koszt wdrożenia, możliwość zabudowy 
inline, prostota i niskie koszty utrzymania, 
a także kompaktowa budowa.

70 Dobór zaworów do systemów hydrauliki 
wodnej
Wodne wysokociśnieniowe systemy hy-
drauliczne są powszechnie używane 
w przemyśle. Szczególnie ważny dla syste-
mu jest dobór zaworów, a kluczowym jego 
elementem jest zrozumienie, jaki wpływ 
będą miały materiały użyte do ich produk-
cji na wydajność całego systemu. 
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73 Minimalizowanie kosztów sprężonego 
powietrza w aplikacjach przemysłowych 
Sprężone powietrze jest niezbędne w wie-
lu zastosowaniach przemysłowych, jednak 
w przypadku występowania nieszczelności 
w instalacji może być bardzo kosztowne.

78 Jak zapobiegać występowaniu uderzeń 
hydraulicznych
Lepsze zrozumienie zjawiska uderzenia hy-
draulicznego może pomóc w podjęciu de-
cyzji o wdrożeniu zmian w celu wyelimi-
nowania tego groźnego zjawiska.

84 mechanika

ANALIZA STANU UZWOJENIA 
SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Usterki oraz awarie silników mogą zakłó-
cać płynność produkcji, a w efekcie powo-
dować zmniejszenie jej wydajności oraz 
spadek przychodów.

86 zarządzanie

CONTROLLING  CO ZROBIĆ, 
BY NIE TŁUMIŁ PRODUKTYWNOŚCI
Przedsiębiorcy prześcigają się w systemach 
motywowania i kontrolowania pracy 
swoich ludzi. 

90 produkty

90 Miniaturowy zamek krzywkowy E5
90 Aplikacja Astro WMS® Mobile Companion
90 Silnik PLSES 4500 do zastosowań 

chłodniczych
90 Usługa „Security as a Service” (SECaaS)
91 Statyczne kule myjące RinseClean 

Seria 5B2/5B3
91 System zarządzania etykietami 

Label Cloud
91 Osuszacze chłodnicze najnowszej 

generacji
91 Analizatory napędów silnikowych Fluke 

MDA-510 i MDA-550

92 felieton

MYŚL NA NOWY ROK

93 dodatek specjalny Elektryka

e1 e-wydanie

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE 
SPAWANIA
Błędy spawalnicze, choć pojedynczo wyda-
ją się niewielkie, łącznie mogą prowadzić 
do zmniejszenia efektywności produkcji.

SPIS MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

Bosch Rexroth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ecol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III okładka

Eko okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ELMODIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 29

EMT-Systems Centrum Szkoleń 
Inżynierskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Endress+Hauser Polska . . . . . .16, 17, IV okładka

Ever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

FLIR Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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I&UR online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Poziom płynów, wibracji i hałasu oraz temperatura powietrza to odpowiednie 
parametry do oceny stanu technicznego systemu sprężonego powietrza. Mimo 
że sterowniki sprężarek i wskaźniki wydajności mogą dostarczyć pewnych infor-
macji, w zakładach nie gromadzi się tych danych i często nie 
posiada dostatecznych informacji na temat stanu sprzętu oraz 
tego, jak różne części wzajemnie na siebie oddziałują. Analiza 
danych czasu rzeczywistego jest niewystarczająca – współcze-
sne fabryki potrzebują narzędzi i metod pozwalających na es-
tymację zachowania sprzętu w przyszłości.

Optymalizacja produkcji tektury 
przy użyciu olejów i smarów
Prognozy branżowe przewidują wzrost popytu na tekturowe 
materiały opakowaniowe. Jednak utrzymanie dobrych wyni-
ków przez firmy z branży opakowań pozostanie nadal dużym 
wyzwaniem. W tej sytuacji priorytetem będzie optymalizacja funkcjonowania 
firmy we wszystkich obszarach, również w zakresie smarowania maszyn. Odpo-
wiedni dobór olejów i smarów jest często niedoceniany w kontekście optymali-
zacji biznesu. A przecież wysokiej jakości środki smarne mogą zapewnić produ-
centom tektury wymierne korzyści.

TOP 5 najchętniej czytanych 
artykułów w październiku
• Zasilanie silników trójfazowych z sieci jednofazowej
• Środki smarne dla przemysłu spożywczego
• Droga do konserwacji preskryptywnej
• Przetwarzanie zbiorów typu Big Data a technologie chmury
• Preskryptywne utrzymanie ruchu

3 etapy utrzymania ruchu bazującego na informacji 
o stanie sprzętu

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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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/zamow-
-prenumerate
 

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:
• Zasilacze UPS
• Drukarki przemysłowe
• Czujniki bezprzewodowe
• Pompy odśrodkowe

Magazyn wydawany jest na licencji
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Raport 
Technologie mycia przemys owego

  Controlling – co zrobi , 
by nie t umi  produktywno ci

  O wietlenie w miejscu pracy

Co potrafi  Przemysłowy Internet Rzeczy?   l   5 prognoz rozwoju inteligentnych magazynów

Firmy wspó pracuj ce:

Produkcja wirtualna
Symulator wirtualnej hali produkcyjnej umo liwia 
monitorowanie ró nych parametrów procesowych 
oraz daje wgl d w luki produkcyjne

  Wp yw sztucznej inteligencji na bran  robotyki

  Przemys  nowoczesnych obrabiarek 
– korzy ci z cyfryzacji

  Znaczenie i warto  technologii 
przetwarzania danych na kraw dzi sieci
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P rzedstawiamy pięć najważniejszych
wniosków z badania dotyczącego
outsourcingu usług UR, przepro-

wadzonego wśród czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Większość badanych firm (niemal 
95%) zleca usługi UR podmiotom 

zewnętrznym. W większości są to jedno-
razowe zlecenia (73%). Pozostała część 
badanych informuje, że ich firma korzy-
sta z takich usług w ramach długotermi-
nowego kontraktu. Aż 33% pytanych firm 
korzysta z takiej pomocy już od ponad 
10 lat. Niecałe 27% badanych wskazało 
na okres 6–10 lat i na 3–5 lat, a 13% 
respondentów – poniżej dwóch lat.

2 Respondenci zapytani o to, dlaczego 
zdecydowali się na outsourcing usług 

UR, wskazywali najczęściej następujące 
przyczyny: chęć koncentracji firmy na klu-
czowych działaniach (60%), brak w fir-
mie odpowiednio przygotowanych specja-
listów, którzy mogliby zająć się utrzyma-
niem ruchu (53%) oraz chęć oszczędze-
nia czasu, który pracownicy firmy musie-
liby poświęcać na czynności związane 
z utrzymaniem ruchu (53%). Ankieto-
wani wymieniali również takie przyczyny, 

jak gwarancja ciągłości usługi w okre-
sach urlopowych lub zwiększonych zacho-
rowań (47%), dążenie do większej efek-
tywności zespołu wewnętrznego (40%) 
oraz na samym końcu – brak wystar-
czającej motywacji zespołu wewnętrz-
nego do planowania koniecznych napraw 
przed wystąpieniem potencjalnych uste-
rek (13%).

3 Jeśli chodzi o zakres, w jakim firmy 
naszych ankietowanych korzystają 

z outsourcingu usług utrzymania ruchu, 
w zdecydowanej większości jest to wyko-
nywanie rutynowych czynności, np. kon-
serwacji, przeglądów, napraw wybranych 
przez klienta urządzeń i instalacji (80%). 
Na drugim miejscu znalazł się outsourcing 
maszyn i urządzeń (53%). 13% badanych
wskazało na outsourcing linii technolo-
gicznych oraz na outsourcing wiedzy – 
wynajęcie ekspertów zewnętrznych do 
szkolenia personelu bądź wysyłanie pra-
cowników na kursy do firm zewnętrznych.

4 Jak firmy badanych osób trafiły na 
podmioty zewnętrzne, które wyko-

nują dla nich usługi UR? W większo-
ści źródłem wiedzy były Internet (40%) 
i polecenie przez inną firmę (40%). 13% 
ankietowanych znalazło odpowiednią 
firmę dzięki targom branżowym, a 7% – 

za pośrednictwem prasy branżowej. Czyn-
niki, które brano pod uwagę przy nawią-
zywaniu współpracy outsourcingowej, to: 
zakres usług firmy (73%) oraz ich koszty 
(73%), czas reakcji na zgłoszenie (67%), 
dostępność czasowa (67%), doświad-
czenie firmy i staż działalności rynkowej 
(60%). Wymieniano również odległość od 
placówki, w której siedzibę ma dostawca 
zewnętrzny (40%), referencje firmy outso-
urcingowej (33%), odpowiedni do plano-
wanego zakresu utrzymania ruchu poten-
cjał finansowy, organizacyjny, techniczny 
(33%), doświadczoną kadrę zarządza-
jącą, inżynierską i wykonawczą (27%) 
oraz niezbędne do prowadzenia prac UR 
certyfikaty i uprawnienia firmy outso-
urcingowej i pracowników (27%). Naj-
mniej wskazań miały dostęp potencjal-
nego partnera do najlepszych światowych 
rozwiązań i systemów w danej dziedzi-
nie (13%), elastyczność firmy outsour-
cingowej w dostosowaniu się do strate-
gii, potrzeb oraz celów klienta i otwarcie 
na budowanie partnerskich relacji bizne-
sowych (13%), wysoki poziom oferowa-
nych szkoleń, zarówno merytoryczny, jak 
i organizacyjny (13%), oraz uwzględnia-
nie przez firmę zewnętrzną projakościo-
wych norm ISO (7%). 

5 Ankietę można podsumować wnio-
skiem, że firmy dostrzegają liczne 

zalety outsourcingu usług UR – m.in. 
możliwość skupienia się organizacji na jej 
głównych celach (60%), niższe nakłady 
finansowe (33%), skuteczniejsze zarządza-
nie dzięki uszczupleniu struktury organi-
zacyjnej (33%), dostęp do zewnętrznego 
know-how (27%), wyższą efektywność 
pracy (20%) i uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej (13%).

Outsourcing usług 
utrzymania ruchu
Anna Strożek

Online

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

badania rynku

Korzyści płynące z outsourcingu usług UR

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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uszczupleniu struktury organizacyjnej 
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Wyższa efektywność pracy
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33%

27%
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13%

   60%   badanych firm jako główną 
                            zaletę zlecania usług UR 
wskazuje możliwość skupienia się organiza-
cji na jej głównych celach.

   80%   ankietowanych zleca firmom
                            zewnętrznym głównie ruty-
nowe czynności, np. konserwacje, przeglądy, 
naprawy wybranych przez klienta urządzeń 
i instalacji.

www.utrzymanieruchu.pl/category/badania-rynku
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Targi ENERGETAB, organizowane od 
ponad 30 lat przez ZIAD Bielsko-Biała, 
to największe w Polsce międzynarodowe 
targi nowoczesnych urządzeń i techno-
logii dla energetyki. Zakres prezentowa-
nych wyrobów i technologii jest bardzo 

obszerny. Jak co roku, również tym razem 
przeważały urządzenia i aparatura zwią-
zane z wytwarzaniem, przesyłaniem 
i dystrybucją energii elektrycznej od 
niskiego po najwyższe napięcia. Poza tym 
na tzw. stoiskach plenerowych można 
było zobaczyć maszyny, urządzenia czy 
pojazdy stosowane podczas budowy lub 
inspekcji linii napowietrznych czy kablo-
wych. Silnie prezentowaną branżą była 
też automatyka i elektronika przemy-
słowa – dostawcy aparatury pomiaro-
wej, elementów elektromechanicznych 
(np. przekaźników, złączy, obudów), ele-
mentów indukcyjnych, transformator-
ków, zasilaczy itp. Od lat na bielskich
targach pojawia się też wielu producen-
tów i dostawców z branży oświetlenio-
wej, zarówno jeśli chodzi o źródła światła

(tutaj zdecydowanie przeważają LED-y), 
jak i oprawy czy słupy. Wśród wystaw-
ców tej branży okazałe stoisko miał Phi-
lips Lighting, który od paru miesięcy 
„świeci” nową nazwą Signify. Nie brako-
wało też przedstawicieli branży odnawial-
nych źródeł energii (OZE), w której prze-
ważali dostawcy paneli fotowoltaicznych 
oraz niezbędnych układów sterowania czy 
zabezpieczeń. Pojawiły się też firmy ofe-
rujące systemy magazynujące energię, jak 
wyróżniona w konkursie targowym Brązo-
wym Medalem PGE Energii Odnawialnej 
TRAKCJA PRKiI. Chociaż na polskich dro-
gach rzadko można spotkać samochody 
elektryczne, na targach pojawiło się kilku 
dostawców całkiem pomysłowych kio-
sków czy słupków do zasilania tych pojaz-
dów (np. PRE Biel czy Energopomiar-

Energetab 2018

Ciekawostki z targów energetycznych
W dniach 11–13 września 2018 roku 
w Bielsku-Białej odbyła się 31. edycja 
ENERGETABU – targów nowoczesnych 
urządzeń, aplikacji i technologii dla 
przemysłu energetycznego. To jedno 
z najistotniejszych wydarzeń dla branży, 
dlatego nie zabrakło na nim zarówno 
międzynarodowych, jak i rodzimych 
wystawców.
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Elektryka), a także kilka modeli samocho-
dów elektrycznych. 

Bielskie targi ENERGETAB to impreza 
targowa mająca liczne grono stałych sym-
patyków i odwiedzających gości, zatem 
jest to też doskonałe miejsce promo-
cji i budowy wizerunku firmy. Kilkana-
ście firm zaznaczyło na targach obcho-
dzone w 2018 roku swoje jubileusze, jak 
np. RELPOL, któremu stuknęła sześć-
dziesiątka. 50-lecie działalności obcho-
dził Elektromontaż Rzeszów, a z młod-
szych firm należy wspomnieć długoletnich 
wystawców, jak MIKRONIKA (35-lecie) 
czy ZPUE (30-lecie). Firmy te otrzymały 
okolicznościowe gratulacje od organiza-
tora targów.

Większość wystawców dokłada sta-
rań, aby właśnie na ENERGETABIE poka-
zać swoje najnowsze produkty, a nawet 
rozwiązania prototypowe, by rozeznać, 
czy spotkają się one z zainteresowaniem 
rynku. Sprzyja temu uznanie przez Pre-
zesa Urzędu Patentowego RP targów 
ENERGETAB 2018 jako wystawy dają-
cej pierwszeństwo do uzyskania prawa 
ochronnego albo prawa z rejestracji, 
w przypadku wystawienia na niej wzoru 
użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Ponad 50 firm zgłosiło swoje pro-
dukty do konkursu na szczególnie wyróż-
niający się produkt prezentowany na tar-
gach. Jury konkursu, któremu przewodził 
dyrektor Instytutu Energetyki w Warsza-
wie, dr hab. inż. Tomasz Gałka, postano-
wiło nagrodzić Pucharem Ministra Energii 
„Zintegrowany system zasilania w opar-
ciu o rozdzielnicę górniczą e2ALPHA-G 

i sterownik e2TANGO” zgłoszony przez 
spółkę ELEKTROMETAL ENERGETYKA. 
Puchar Prezesa PTPiREE zdobył „Ste-
rownik polowy nowej generacji CZIP®-
PRO” produkcji RELPOL, a Złotym Meda-
lem Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
wyróżniono „Kompleksowe rozwiązanie 
rozdzielnic WN w izolacji gazowej” ELEK-

TROBUDOWY. „Złoty Lew” im. Kazimie-
rza Szpotańskiego przypadł poznańskiej 
MIKRONICE za „elementy systemu auto-
matyzacji sieci SN/nn DALI-box”, w któ-
rych szczególną uwagę konstruktorzy 
zwrócili na odporność na coraz groźniej-
sze, także w Polsce, cyberataki.

www.energetab.pl 
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Dotychczas digitalizacja dotyczyła wdra-
żania nowych technologii – najpierw 
Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT), 
potem cyfryzacja procesów. Nadszedł czas 
na digitalizację kapitału ludzkiego. I wcale 
nie chodzi o robotyzację pracy, lecz 
o zmianę podejścia pracowników do tego, 
jak planują, zarządzają, decydują i współ-
pracują – w skrócie: jak wykonują swoją 
pracę. To właśnie pracownicy w praktyce 
korzystają z nowych technologii, dlatego 
to oni napędzają zmianę cyfrową. 

Digitalizacja 3.0
Niemal 40% ankietowanych w badaniu 
na temat cyfrowej transformacji w Pol-
sce uważa, że proces ten wymaga zaanga-
żowania najważniejszych osób w firmie. 
Ich kluczowym zadaniem jest stworzenie 
odpowiedniej kultury organizacyjnej. Pod-
stawową zasadą kultury cyfrowej jest tzw. 
myślenie lateralne, które wymaga wyjścia 
poza schematy i zupełnie nowego spojrze-
nia na dany problem. 

– Ważne, aby zmiana formuły pracy 
dotyczyła całej kultury organizacyj-
nej firmy, czyli nie tylko sposobu, w jaki 
ludzie wykonują swoje codzienne zadania. 
Nie wystarczy tylko przeszkolić pracow-
ników, jak korzystać z nowo wprowadzo-
nych technologii. Należy ich niejako włą-
czyć w ten system, zaangażować w jego 
budowanie – powiedział Jacek Łukaszew-
ski, prezes Schneider Electric.

W kulturze cyfrowej najważniejsza jest 
kreatywność, dlatego lepiej delegować 
zadania, niż je kontrolować – bez instruk-
cji, jak wykonać swoją pracę, pracownicy 
odkrywają niestandardowe rozwiązania. 
Bardziej ceni się także odwagę niż ostroż-
ność – lepsze niż utrzymanie status quo 
jest podejmowanie ryzyka, ewentualny 
szybki upadek i wyciąganie z niego wnio-
sków. Z kolei sukces w kulturze cyfrowej 
to efekt wymiany informacji między pra-
cownikami w całej organizacji. 

Podwójna korzyść
Firmy, które zmieniają kulturę organiza-
cyjną na cyfrową, zyskują podwójnie – 
zarówno w wymiarze operacyjnym, jak 
i strategicznym. Przede wszystkim zwięk-
sza się wydajność nowych narzędzi, bo 
pracownicy po prostu lepiej je rozu-
mieją, a co za tym idzie, naprawdę zaczy-
nają z nich korzystać. Z raportu Aberdeen 
wynika, że aż 83% firm, które wdrożyły 
kulturę cyfrową, zdołało skrócić czas jed-

Schneider Electric 

Transformacja cyfrowa zależy od ludzi
Dla 56% polskich przedsiębiorstw 
projekty transformacji cyfrowej 
mają najwyższy lub wysoki priorytet. 
Przy tym ponad 80% menedżerów 
przyznaje, że to rozwój kompetencji 
cyfrowych zespołu jest w procesie 
digitalizacji firmy najważniejszy.

10 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Zgromadzonych gości powitał Michał Kot 
z firmy Siemens, który w swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę na rosnące znacze-
nie Polski na rynku międzynarodowym 
jako producenta w branży automotive. 
Podkreślił również fakt, że branża motory-

zacyjna i sektory z nią powiązane tworzą 
blisko 1,1 mln miejsc pracy, co czyni ją 
niezwykle istotną gałęzią polskiej gospo-
darki. 

Wykłady zostały poprzedzone debatą, 
w której udział wzięli reprezentanci 
firm Adient, AIUT, FCA, LEAR oraz Sie-
mens. Paneliści podczas dyskusji poświę-

 Konferencja Automotive 2018 
– wyzwania dostawców i oczekiwania producentów
Praktyczne aspekty wdrażania 
rozwiązań Industry 4.0 w zakładach 
produkcyjnych były wiodącym 
tematem czwartej edycji konferencji 
Automotive, która odbyła się w dniach 
6–7 września 2018 r. w Zakopanem. 
Udział w wydarzeniu wzięło blisko 
200 reprezentantów przedsiębiorstw 
produkcyjnych z branży automotive, 
dostarczycieli technologii oraz 
reprezentantów instytucji branżowych 
i wiodących uczelni technicznych. 
Partnerem technologicznym tego 
wydarzenia była firma Siemens.
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Montaż pomp jest o wiele łatwiejszy 
i tańszy dzięki mniejszej powierzchni 
montażowej w porównaniu z innymi 
konstrukcjami pomp. Dzięki optyma-
lizacji konstrukcji hydraulicznej – wir-
ników i kierownic, króćców ssaw-
nego i tłocznego, płaszcza zewnętrz-
nego i dyfuzora – została podwyższona 
sprawność. 

Christian Portschy, dyrektor zarzą-
dzający zakładu wodociągowego WVSB 
w Oberwart w Austrii, powiedział, że 
już po sześciu miesiącach użytkowania 
pompa CR 95 pozwoliła zaoszczędzić 
30% kosztów energii.

– Dzięki tej jednej pompie udało się 
nam osiągnąć ogromną oszczędność ener-
gii – mówi Christian Portschy. – WVSB 
planuje w najbliższych miesiącach zastą-
pić pompami CR 95 trzy inne starsze 
pompy w linii zasilającej. 

W duńskiej ciepłowni Hirtshals Fjern-
varme w 2015 r. zamontowano trzy 
pompy CR 95, które zużywają o 10% 
mniej energii niż poprzednie.

– Krzywa trendów pokazuje, że 
pompy firmy Grundfos są tańsze pod 
względem zużycia energii – mówi bry-
gadzista Jens Ole Olsen. – Pompy pra-
cują bezawaryjnie przez 14 miesięcy. 
Najważniejsza jest dla nas sprawność, 
ponieważ na energię elektryczną zuży-
wamy ponad milion koron rocznie (15 
tys. dolarów). Dlatego te punkty procen-
towe znaczą dla nas bardzo dużo.

Firma Grundfos jest producentem 
zaawansowanych pomp i systemów 
pompowych. Zatrudnia ok. 18 tys. pra-
cowników w 56 krajach na świecie.

http:// Grundfos.pl/cr

nego cyklu operacyjnego, co wiązało się 
z redukcją kosztów na poziomie ok. 12%. 

Oprócz większej wydajności organiza-
cje, które dokonały transformacji cyfrowej 
nie tylko na poziomie wdrażania nowych 
technologii, ale także zmieniając kulturę 
organizacyjną, rozwijają się zdecydowanie 
szybciej. Aż 90% doświadczyło znacznego 
przełomu w rozwoju i mogło się pochwa-
lić dobrymi wynikami finansowymi. Spo-
śród firm, które nie zdecydowały się na 
transformację cyfrową kultury organizacji, 
taką sytuacją mogło się cieszyć 17%.

Jakość danych to podstawa
Transformacja cyfrowa organizacji 
wymaga takich samych kroków jak każda 
inna – należy jasno określić wizję roz-
woju, a także zaangażować pracowników 
w proces tworzenia nowych zasad. Jednak 
w przypadku kultury, która całą swoją 
filozofię opiera na dostępie do danych, 
szczególnie ważna jest ich jakość.

www.schneider-electric.pl

Grundfos Pompy 

Nowa generacja pomp 
podbija rynek duński 
i austriacki
Pompy zostały zaprojektowane 
z myślą o zapewnieniu światowej 
klasy sprawności i niezawodności.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018  

Dziękujemy
za nasz
wspólny sukces.
Za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa procesów produkcji!
Za profesjonalizm!
Zapraszamy do współpracy! 
Wspaniałego roku 2019 życzy 
Sebastian Chrzanowski-Sawicki – Dyrektor Zarządzający 
Troax Safety Systems Poland Sp. z o.o. 
wraz z całym zespołem.
 
www.troax.com

cy 

cili szczególną uwagę gotowości polskich 
przedsiębiorstw na wdrażanie rozwiązań 
z obszaru koncepcji Industry 4.0, ukazu-
jąc to zagadnienie z perspektywy zarówno 
przedsiębiorstw produkujących gotowe 
samochody, jak i przedsiębiorstw dostar-
czających komponenty oraz technologię 
dla tych firm.

Spośród wygłoszonych prezentacji 
dużym zainteresowaniem słuchaczy cie-
szyło się wystąpienie Thomasa Kaisera 
z Mercedes Benz Manufacturing Poland. 
W wystąpieniu bazującym na przykła-
dzie budowanej aktualnie fabryki silni-
ków Mercedesa w Jaworze, przedsta-
wiono technologie z koncepcji Industry 
4.0: roboty współpracujące, Internet Rze-
czy oraz wirtualną rzeczywistość w pro-
cesach szkoleniowych. Zaprezentowano 
również silnik OM654, który będzie pro-
dukowany w budowanym zakładzie.

Partnerem głównym konferencji były 
firmy AIUT, AmiSter, MJ Group oraz Pep-
perl & Fuchs.

Partnerami konferencji były firmy: 
Automatech, Evatronix, Evotec, GT85, 
Festo, KUKA, Promatik, Rittal, Stoltronic 
oraz TheusLED.

www.konferencja-automotive.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://Grundfos.pl/cr
http://www.schneider-electric.pl
http://www.troax.com
http://www.konferencja-automotive.pl


AKTUALNOŚCI

Na targach reprezentowane były wszyst-
kie kluczowe obszary przemysłu maszy-
nowego i elektrotechnicznego. Podczas 
wydarzenia pokazano najnowsze techno-
logie, ale też – z racji jubileuszu – osią-
gnięcia czeskiego i słowackiego przemysłu 
w minionych dziesięcioleciach. 

Od 1 do 5 października w centrum 
wystawowym w Brnie można było uczest-
niczyć, poza głównymi targami przemy-
słowymi, w odbywających się w latach 
parzystych targach międzynarodowych: 
IMT – maszyny do obróbki metali i ich 
formowania, FOND-EX skoncentrowane 
na odlewnictwie i technologii spawania, 
PROFINTECH – tu prezentowano tech-
nologie obróbki powierzchni, oraz PLA-
STEX, na których wystawcy pokazywali 
wszystko, co jest związane z tworzywami 
sztucznymi, gumą i kompozytami. Można 
też było zobaczyć wyjątkową wystawę 
upamiętniającą setną rocznicę powstania 
Czechosłowacji. 

W tym roku krajem partnerskim targów
MSV była Słowacja. Na oficjalnej słowac-
kiej wystawie „GOOD IDEA SLOVAKIA”
zaprezentowało się 40 firm, a w targach
wzięło udział ponad 80 słowackich wy-
stawców, w tym takie marki przemysłowe,
jak Železiarne Podbrezová, TRENS SK 
i ZVL SLOVAKIA. Udział zagranicznych
uczestników miał w tym roku osiągnąć
poziom 50%, podobnie jak było to w mi-
nionych latach. Większość z nich to firmy 
z Niemiec, Słowacji, Włoch i Austrii.

Co można było zobaczyć?
Targi w Brnie to oczywiście naturalne 
miejsce, w którym czołowi czescy produ-
cenci obrabiarek i maszyn formujących 
ogłaszają wprowadzenie interesujących 
nowości. I tak np. TAJMAC-ZPS, pro-
ducent ze Zlín, na blisko 400 m² zapre-
zentował cztery maszyny, w tym zmo-

dernizowane pionowe centrum obróbcze 
MCFV 1260iP. Firma KOVOSVIT MAS, 
obok innych maszyn, nową kompaktową 
tokarkę KL 285 MC, zgodną z założe-
niami Przemysłu 4.0, gotową do roboty-
zacji, automatyzacji i integracji na liniach 
produkcyjnych. Na uwagę zasługiwała 
też FBM Šmeral 440 firmy Šmeral Brno – 
precyzyjna hydrauliczna maszyna do cię-
cia. Poza prasą hydrauliczną częścią linii 
są elementy do odwijania i prostowania. 
Szerokość obrabianego arkusza to 8–300 
mm, a grubość 1–7 mm. Na pewno na 
uwagę zasługiwało stoisko firmy ABB, 
na którym pokazano praktyczne aspekty 
„Nowej ery robotyki”, m.in. części linii 
dla przemysłu motoryzacyjnego, gięcia rur 
oraz montażu małych części. 

Organizatorzy zwracali też uwagę 
zwiedzających na wystawę przygotowaną 
w tym roku przez Politechnikę w Brnie. 
Zaprezentowano projekt z prostym pro-
gramowalnym robotem ARCOR, modelem 
fabryki napojów, dwoma bolidami wyści-
gowymi Formuły 1 oraz akumulatorem 
litowo-jonowym przeznaczonym do gro-
madzenia energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 

Firma Siemens, jak stwierdził Edu-
ard Palisek, dyrektor generalny Siemensa 
w Czechach, nie tylko prezentowała sze-
reg innowacyjnych technologii, ale obcho-
dziła też 60. urodziny systemu sterowa-
nia Simatic. Między innymi zaprezento-
wano filozofię zintegrowanego zarządza-
nia cyklem życia produktu na przykładzie 
linii montażowej do smartfonów. Testowa-
nie wszystkich funkcji maszyny i linii pro-
dukcyjnej przeprowadzono w sposób wir-
tualny i dzięki temu, jak podano, oszczę-
dzono ponad 30% czasu w stosunku do 
procedury standardowej. 

Trudno wymienić prezentowane 
w trakcie targów zróżnicowane pro-
dukty, narzędzia, maszyny i rozwiąza-

nia. Warto wspomnieć np. o firmie Kär-
cher, która przedstawiła Ice Blaster IB 
7/40 Advanced do czyszczenia suchym 
lodem. Najnowszą generację urządzenia 
zaprojektowano z myślą o ciągłej eksplo-
atacji i dobrze wyposażono. Standardowo 
dostarczana jest ze zintegrowaną cewką 
uziemiającą oraz systemem usuwania 
resztek lodu, który zapobiega zamarzaniu 
urządzenia po zakończeniu pracy. Prze-
pływ powietrza został zoptymalizowany 
w taki sposób, że uzyskuje się dobre 
wyniki czyszczenia nawet podczas pracy 
przy niskich ciśnieniach i zużyciu sprężo-
nego powietrza. 

Choć coraz więcej naszych aktywno-
ści, również zawodowych, przenosi się do 
świata cyfrowego, to nadal nic nie zastąpi 
możliwości, jakie daje bezpośredni kon-
takt ze specjalistami. Uczestnicy mogli 
więc, tak jak podczas innych tego rodzaju 
imprez targowych, brać udział w wielu 
pokazach, seminariach i prezentacjach. 
Najważniejszym wydarzeniem dla uczest-
ników z Czech był tradycyjny poniedział-

Targi Brno

Jubileuszowe Targi MSV
Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV to główne targi przemysłowe 
w Europie Środkowej i najbardziej znane targi w Republice Czeskiej. 
W tym roku wzięło w nich udział 1650 wystawców z 30 krajów. Odwiedziło je 
ponad 80 tys. zwiedzających z 59 krajów świata. W październiku tego roku 
targi MSV odbyły się już po raz 60.
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kowy Kongres Konfederacji Przemysłu 
i Transportu Republiki Czeskiej. Warto 
było skorzystać, tak jak w ubiegłym roku, 
z MSV Tour, czyli zorganizowanych wycie-
czek do wybranych wystawców. Podzie-
lono je tematycznie na: robotykę i auto-
matyzację, bezpieczeństwo w przemyśle, 
konserwację i diagnostykę oraz redukcję 
zużycia energii.

Relacje biznesowe Polski 
z Czechami
Duży polski rynek zbytu, ale też bliskie 
położenie naszego zagłębia przemysło-
wego na Śląsku powoduje naturalne zain-
teresowanie kontaktami biznesowymi po 
obu stronach. W tym roku wiele czeskich 
i słowackich firm prezentowało na tar-
gach produkty i rozwiązania swoich part-
nerów z Polski. Choć nieliczne, ale też 
były obecne na MSV firmy z Polski, takie 
jak: 3Dconnexion, Fenix Machines, KarT, 
Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon, Rader, 
Sinograf, ZABI, Zakłady Mechaniczne 

Maszyn AVALON i Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu. Łącznie pokazano w tym 
roku ofertę ok. 33 firm z naszego kraju. 

Republikę Czeską oraz Polskę łączą 
silne więzy gospodarcze. Szczególnie 
w Polsce w ostatniej dekadzie mogliśmy 
obserwować trwały wzrost gospodar-
czy oraz napływ prywatnych i publicz-
nych inwestycji w zakresie infrastruktury 
gospodarczej. Polska stała się ważnym 
eksporterem, a udział eksportu w PKB 
naszego kraju znacznie się zwiększył od 
początku lat 90. ubiegłego wieku z kilku 
procent do prawie pięćdziesięciu. 

W ciągu minionych dwóch lat nastą-
piło wyraźne przesunięcie w polsko-cze-
skich relacjach. Jeszcze w 2015 r. Pol-
ska była dla Republiki Czeskiej trzecim 
co do wielkości kontrahentem (po Niem-
czech i Słowacji), teraz stał się drugim 
(po Niemczech). Wolumen wymiany han-
dlowej stale rośnie, podobnie współpraca 
w wielu innych dziedzinach. W ubiegłym 
roku wzajemne obroty handlowe osią-
gnęły kwotę 20,7 mld euro, co stanowi 
wzrost o 7,2% w porównaniu z 2016 r. 
Czeski eksport wyniósł 9,6 mld euro, 
a import z Polski – 11,1 mld euro. 

O dynamice kontaktów i poten-
cjale współpracy gospodarczej świad-
czą też wzajemne inwestycje wielu cze-
skich i polskich firm. Priorytety gospodar-
cze obu krajów w dużej mierze są zgodne, 
należą do nich zwłaszcza: unowocześnie-
nie lub budowa infrastruktury transpor-
towej, energetyka, petrochemia i inwe-
stycje w dziedzinie ochrony środowiska. 
Szczególną uwagę należy zwrócić również 
na rozwój i zastosowanie innowacyjnych 
technologii, a ostatnio również na kwestie 
Przemysłu 4.0 oraz start-upów. 

Na spotkaniu z dziennikarzami z Polski 
Miloslav Stašek, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych Republiki 
Czeskiej, zwrócił uwagę, że Targi Maszy-
nowe w Brnie zajmują pod względem 
wielkości drugie miejsce w Europie po 
targach w Hanowerze. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Czech stara się 
pozyskiwać ciekawe pod względem kon-
taktów gospodarczych kraje, z którymi 
później państwo nawiązuje współpracę. 
W minionym roku krajem partnerskim 
targów były Indie, dwa lata temu – Chiny, 
a wcześniej – Turcja. 

Dwa lata temu powstał program, 
w ramach którego zapraszani są radcy 
handlowi z ambasad Republiki Czeskiej, 

by na miejscu dzielili się swoim doświad-
czeniem z firmami. W Czechach działa 
kilka programów wspierania zagranicz-
nej ekspansji firm. MSZ Czech organizuje 
projekty w ramach tzw. dyplomacji eko-
nomicznej. Obecnie na promocję i pomoc 
czeskim firmom w kontaktach z partne-
rami z zagranicy, sześć zainteresowanych 
ministerstw przeznacza rocznie 60 mln 
koron czeskich. 

Najnowszym projektem jest tzw. glo-
balna mapa możliwości handlowych 
i branżowych, w której oceniono, jakie 
branże w danym kraju najlepiej rokują 
dla ekspansji producentów naszego połu-
dniowego sąsiada. MSZ wraz z Minister-
stwem Przemysłu i Handlu przygotowało 
centrum obsługi klienta, w którym firma 
zainteresowana współpracą z danym kra-
jem może poprosić o ekspertyzę i uzyskać 
w jednym miejscu wszystkie potrzebne 
informacje. 

Ciekawostki targowe
Na pewno warto było wziąć udział w jubi-
leuszowych 60. Międzynarodowych Tar-
gach Maszynowych, choćby po to, by 
zobaczyć wystawę „100RIES” i robota 
wycinającego frezem posąg prezydenta 
Masaryka, który po wielu latach wró-
cił w ten sposób do hal wystawienni-
czych, które otwierał w 1928 r. Wśród 
eksponatów przemysłowych, które można 
było zobaczyć na wystawie jubileuszo-
wej, były m.in.: lekki karabin maszy-
nowy model 26, zegarek Prim, moto-
cykl Jawa 350 lub ciągnik Zetor Crystal 
w wersji historycznej i aktualnej. Można 
było też obejrzeć aerodynamiczny wagon 
motorowy M260.0 nazywany „Srebrną 
Strzałką” zaprojektowany do konkurowa-
nia z pociągami ekspresowymi Tatra „Sło-
wacka Strzała”. Wykonano tylko jeden 
jego egzemplarz na przełomie lat 1938 
i 1939. Podobnie jak podczas pierw-
szych Międzynarodowych Targów Maszy-
nowych w 1959 r., nad głowami odwie-
dzających wisiał szybowiec Blanik L 13. 
Kolejne eksponaty to rower Favorit, moto-
rower Babetta lub obecne pierwsze połą-
czenie samochodu i quada o nazwie 
Engler. 

Mamy nadzieję, że za rok podczas 
kolejnej edycji wydarzenia więcej będzie 
w Brnie akcentów związanych z polskim 
sektorem przemysłowym.

Bohdan Szafrański
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Targi odwiedzane są przede wszystkim 
przez specjalistów z branży, osoby decy-
zyjne, najczęściej zajmujące stanowiska 
kierownicze. Dzięki temu wystawcy tra-
fiają ze swoją ofertą wprost do zaintereso-
wanych nią potencjalnych klientów, zwie-
dzający zaś otrzymują konkretną wiedzę 
i propozycję usprawnień technologicznych 
z najwyższej półki. 

Wymierne korzyści i inwestycje
– Jestem pierwszy raz na targach SYMAS/
MAINTENANCE w Krakowie i przyznaję, 
że oferta jest bardzo szeroka i ciekawa. 
Jest bardzo dużo wystawców i jestem usa-
tysfakcjonowany tym, co tu zastałem. Ist-

nieje duża szansa, że również w przyszłym 
roku tu przyjadę. Być może już w innym 
charakterze: nie jako zwiedzający, 
a wystawca – powiedział Hubert Kowal-
ski, kontroler czasu pracy. 

Słów uznania nie szczędzili także 
wystawcy:

– Przyjeżdżamy do Państwa na targi 
od ich pierwszej edycji. Jesteśmy po raz 
kolejny bardzo mile zaskoczeni organiza-
cją. Frekwencja była bardzo duża, osoby, 
które uczestniczyły w targach SYMAS/
MAINTENANCE, były w większości oso-
bami decyzyjnymi, co dla nas jest dużym 
ułatwieniem. Mam nadzieję, że przynie-
sie nam to wymierne korzyści i inwestycja 
związana z udziałem w targach zwróci się 

z nawiązką – powiedział Łukasz Szumilas, 
prezes zarządu firmy I-Care Polska.

Wydarzenie komplementował też 
Tomasz Lubieniecki, Project Manager 
z firmy Haver & Boecker Polska Sp. z o.o.

Konferencja, warsztaty 
i wybuchowe prelekcje
Ponad 25 godzin merytorycznych, eks-
perckich i przede wszystkim bardzo prak-
tycznych prelekcji czekało na zwiedzają-
cych targi w ramach seminariów work-
shops, prezentacji na stoiskach wystaw-
ców oraz cieszącej się coraz większą popu-
larnością konferencji Jesienna Szkoła 
Utrzymania Ruchu. 

W tym roku w konferencji wzięło 
udział niemal 150 osób. Łącznie – we 
wszystkich dotychczasowych edycjach 
– ponad 600. Jednym z nich był Piotr 
Motyka, Project Management Officer 
z firmy Haerter Technik Wytłaczania: 
– Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu to 
marka sama w sobie. Warto się tu pojawić 
dla samych wykładów oraz towarzyszą-
cych im prezentacji różnych firm. Znaleźli-
śmy tu dla siebie wiele ciekawych rozwią-
zań i można tu powiązać wiedzę meryto-
ryczną z ciekawymi produktami.

Dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących cieszył się także pokaz testów 
poszczególnych typów systemów przeciw-
wybuchowych: tłumienia, paneli odcią-
żających wybuch oraz bezpłomieniowych 
układów do odciążania wybuchu, przygo-
towanych przez Grupę Wolff.

Trzymać rękę na pulsie
W tym roku na zwiedzających czekało 
ponad 100 nowości produktowych, 
wpływających na bezpieczeństwo pracy, 
usprawniających działanie poszczególnych 
maszyn i urządzeń, obniżających koszty 
ich eksploatacji. 

– Na bieżąco monitorujemy trendy 
i staramy się je pokazać w formie konkret-
nych produktów i rozwiązań technologicz-
nych. Ma być innowacyjnie i praktycznie 
zarazem. I to właśnie doceniają zwiedza-
jący, których z roku na rok przybywa. Już 
dziś serdecznie zapraszam na kolejne targi 
SYMAS/MAINTENANCE, które odbędą się 
jesienią 2019 r., oczywiście w EXPO Kra-
ków – powiedziała Ewa Woch, wiceprezes 
zarządu Targów w Krakowie.

http://mtc.krakow.pl/pl

Targi w Krakowie

Marka sama w sobie
– podsumowanie targów 
SYMAS/MAINTENANCE

Ponad 200 wystawców z całej Europy, 100 nowości produktowych, 25 godz. 
fachowych i przede wszystkim praktycznych warsztatów i prelekcji oraz 
niemal 3 tys. zwiedzających – to statystyki 10. Międzynarodowych Targów 
Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych 
– SYMAS oraz 9. Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania 
i Optymalizacji Produkcji – MAINTENANCE.
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BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCI NA LINII 
PRODUKCYJNEJ

ZAPOBIEGANIE. NIE WYKRYWANIE.
Maksymalne bezpieczeństwo żywności dzięki:  

CRC Food Processing Safe® Perma-Lock® system.

www.crceurope.com

http://www.crceurope.com


FIRMA PREZENTUJE

C oraz wi ksza wiadomo  odbiorców 
oraz ci gle zaostrzaj ce si  wymo-
gi jako ciowe i prawne zmusza-

j  wytwórców do produkowania wyrobów 
wy szej jako ci przy zachowaniu lub obni e-
niu kosztów produkcji. Jednym z czynników 
wp ywaj cych na spe nienie tych wymogów 
jest zoptymalizowany proces zarz dzania 
zasobami linii produkcyjnej, gdzie wiarygod-
ne wskazania aparatury pomiarowej maj  
kluczowe znaczenie.

Przep ywomierz wskazuj cy b dne dane 
mo e spowodowa  obni enie jako ci pro-

duktów i negatywnie wp yn  na poziom 
bezpiecze stwa. Nale y pami ta , e dla 
wielu procesów pomiar przep ywu ma du e 
znaczenie, dlatego te  gros u ytkowników 
za obowi zuj c  norm  przyjmuje coroczne 
wzorcowanie urz dze . W wielu przy-
padkach tak cz ste wzorcowanie nie jest 
konieczne. Zdarza si  jednak i tak, e urz -
dzenia krytyczne dla procesu mog  wyma-
ga  wzorcowania nawet raz w miesi cu. 
Ostatecznie cz stotliwo  wzorcowania 
powinna by  okre lona w planie kalibracji po 
przeanalizowaniu wielu czynników.

Ocena przyrz dów pomiarowych
Pierwszym etapem tworzenia planu kali-
bracji jest ocena urz dze  pomiarowych. 
W tym celu konieczne jest zebranie informa-
cji, które pozwalaj  na zrozumienie funkcji 
danego urz dzenia w prowadzonym proce-
sie i jego wp ywu na jako  produktu final-
nego, proces, rodowisko lub bezpiecze -

Kiedy urz dzenie wymaga 
wzorcowania?
Niewykonanie wzorcowania mo e negatywnie wp yn  na dok a-
dno  pomiaru. Zbyt cz ste wzorcowanie powoduje wzrost kosztów, 
nie przynosz c adnych korzy ci. Podpowiadamy, jak oceni , kiedy 
i dlaczego przep ywomierz wymaga wzorcowania.

Damian Terech
Kierownik Dzia u Serwis
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
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stwo. Cz stotliwo  wzorcowania przep y-
womierzy ustalana jest w oparciu o ca o  
zasobów instalacji – na tej podstawie opra-
cowuje si  plan kalibracji.

Podzia  przep ywomierzy wed ug 
stopnia krytyczno ci
Po wykonaniu audytu zasobów instalacji 
przep ywomierze zaliczamy do jednej z czte-
rech kategorii:

• o krytycznym znaczeniu dla produktu – maj  
wp yw na jego jako . Od tych przep ywo-
mierzy rozpoczynamy, poniewa  maj  bez-
po rednie prze o enie na zyski firmy;

• o krytycznym znaczeniu dla procesu – mog  
zak óci  prac  ca ej instalacji lub inne pro-
cesy i w ten sposób spowodowa  spadek 
wydajno ci i straty produkcji. Nie maj  jed-
nak bezpo redniego wp ywu na jako  pro-
dukcji czy bezpiecze stwo;

• o krytycznym znaczeniu dla bezpiecze stwa 
– maj  bezpo redni wp yw na bezpiecze -
stwo operatora, urz dze  i/lub rodowi-
ska. Te przep ywomierze nie musz  by  bar-
dzo dok adne, ale musz  dzia a  prawid owo 
i niezawodnie;

• niekrytyczne – niewymagaj ce natychmia-
stowej interwencji w przypadku awarii.

Po przyporz dkowaniu wszystkich przep y-
womierzy do odpowiedniej kategorii ka -
demu z nich przypisuje si  maksymalny 
dopuszczalny b d (MDB). Okre la on tole-
rancj  ka dej mierzonej wielko ci. Dla prze-
p ywomierzy o krytycznym znaczeniu zwy-
kle MDB jest mniejszy ni  dla przep ywo-
mierzy niekrytycznych. Niekrytyczny prze-
p ywomierz mo e by  kalibrowany bardzo 
rzadko, je li ma niewielki wp yw na jako  
produktu, bezpiecze stwo lub rodowi-
sko, a jego MDB jest wysoki. Dla utrzyma-
nia wysokiej jako ci produktu, przebiegu 
procesu lub bezpiecze stwa przep ywomie-
rze o krytycznym znaczeniu mog  natomiast 
wymaga  cz stszego wzorcowania.

Kiedy przeprowadzi  wzorcowanie?
Opracowanie planu kalibracji dla poszcze-
gólnych przyrz dów cz sto wymaga wspar-
cia producenta przep ywomierza i laborato-
rium wzorcuj cego z do wiadczeniem prze-
mys owym. Jego pracownicy mog  rzetel-
nie doradzi , jak cz sto w typowej instalacji 
nale y wzorcowa  przep ywomierz. Wyko-
rzystuj c te wskazówki, u ytkownik musi 
uwzgl dni  konkretne warunki eksploatacji, 
funkcje przep ywomierza i w asne do wiad-
czenie.

Cz stotliwo  wzorcowania zale y od:
• stopnia krytyczno ci i MDB oraz w asno ci 

medium mierzonego,
• ci g o ci procesu (praca ci g a lub okre-

sowa),
• konieczno ci wykonania czyszczenia CIP,
• wp ywu na proces,
• typu przep ywomierza (kontaktowy lub bez-

kontaktowy),
• atwo ci dost pu i demonta u urz dzenia 

w celu jego wzorcowania.

Ustalenie cz stotliwo ci wzorcowania 
w nowej instalacji zwykle opiera si  na 
trzech czynnikach:

• oczekiwanych parametrach eksploata-
cyjnych,

• wskazaniach producenta przep ywomierza,
• informacjach kompetentnego laboratorium 

wzorcuj cego. 

W przypadku istniej cej instalacji cz sto-
tliwo  wzorcowania mo na wyznaczy  na 
podstawie danych historycznych. Nale y 
jednak pami ta , e w ka dym przypadku, 
niezale nie od wskazówek producenta prze-
p ywomierza czy danych z poprzedniego 
wzorcowania, wymogi jako ciowe, prawne 
lub bezpiecze stwa mog  narzuca  specy-
ficzn  cz stotliwo  wzorcowania.

Co wybra : wzorcowanie 
czy mo e weryfikacj ?
W zale no ci od aplikacji i obowi zuj cych 
standardów przep ywomierze mog  wyma-
ga  wzorcowania lub weryfikacji/sprawdze-
nia. Do wykonania wzorcowania przep y-
womierz jest demontowany z instalacji pro-
cesowej i przekazywany na stanowisko kali-
bracyjne. 

Procedura wzorcowania mo e by  wyko-
nywana na instalacji technologicznej 
u klienta za pomoc  mobilnej stacji kalibra-
cyjnej lub w laboratorium pomiarowym. 
Mobilna stacja kalibracyjna Endress+Hau-
ser jest wyposa ona w bardzo dok adne 
wzorce Proline Promass 83 oraz zapew-
nia wygod  i oszcz dno  czasu. W zale no-
ci od budowy instalacji umo liwiamy wzor-

cowanie wielu punktów pomiarowych przy 
minimalizacji przerw procesu, a tym samym 
pomagamy zachowa  ci g o  produkcji. 
W laboratoriach wzorcuj cych zwykle kali-
bruje si  przep ywomierze o wi kszych roz-
miarach i wi kszym nat eniu przep ywu.

Wzorcowanie w laboratorium:
• najwy sza dok adno ,

• czas realizacji liczony w dniach lub 
tygodniach,

• szerszy zakres wzorcowa  – rednice od 
1/24" do 12" i wi ksze.

Wzorcowanie na obiekcie:
• szybka realizacja (w ci gu kilku godzin),
• dost pno  punktu pomiarowego dla klienta 

natychmiast po wzorcowaniu,
• rednice 2" i mniejsze za pomoc  skidu 

pomiarowego, 3" do 4" bez demonta u.

Weryfikacja, w odró nieniu od wzorcowa-
nia, ma na celu dostarczenie dowodu, e 
przep ywomierz spe nia wymagania tech-
niczne zwi zane z funkcjonalno ci  okre-
lon  przez producenta. Zwykle jest to bar-

dzo szczegó owy test funkcjonalny, prze-
prowadzany w celu sprawdzenia stabilno ci 
czujnika i/lub przetwornika, którego wyni-
kiem jest ocena jako ciowa. W wielu przy-
padkach weryfikacja jest wystarczaj ca dla 
mniej krytycznych przep ywomierzy lub 
mo e by  wykonywana w celu wyd u enia 
interwa ów mi dzy wzorcowaniami. Wia-
rygodne wyniki weryfikacji mo na uzyska , 
stosuj c zaawansowane narz dzie diagno-
styczne firmy Endress+Hauser, jakim jest 
Fieldcheck. Podobny efekt osi gniemy, je eli 
badany przep ywomierz zosta  wyposa ony 
w technologi  Heartbeat, która na da-
nie przeprowadzi szczegó ow  weryfika-
cj  i wygeneruje raport ze sprawdzenia bez 
przerywania pomiaru. 

Zoptymalizowany harmonogram kalibracji 
przep ywomierzy usprawnia funkcjonowa-
nie i zapewnia obni enie kosztów operacyj-
nych. Endress+Hauser wykorzystuje post p 
w diagnostyce przep ywomierzy i oprogra-
mowaniu do zarz dzania aparatur  obiek-
tow . Za pomoc  nowoczesnych laborato-
riów wzorcuj cych i mobilnych stanowisk 
wspieramy klientów podczas wzorcowania 
i pomagamy w opracowaniu planu kalibra-
cji przep ywu opartego na najlepszych prak-
tykach.

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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Drukarka etykiet P-touch CUBE PLUS
Umożliwia drukowanie trwałych etykiet o szerokości do 24 mm, profesjonalnej 
jakości, na różnych taśmach, w tym na tekstylnej do odzieży, matowej i przezro-
czystej taśmie wykończeniowej, na mocnych taśmach samoprzylepnych do chro-
powatych powierzchni. Drukarka jest kompatybilna z komputerami typu PC i Mac 
oraz urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem Bluetooth.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/17/

Brother Polska 
kategoria: wyposażenie IT dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Zasilacz hydrauliczny CytroPac
Przetwornica częstotliwości, silnik elektryczny, pompa i czujnik zintegrowane 
w jednej obudowie. To rozwiązanie typu „plug and run” upraszcza i przyspie-
sza uruchomienie, a dzięki sterowaniu obrotami silnika elektrycznego, a przez to 
regulacji wydatku odpowiednio do zapotrzebowania, pozwala na zmniejszenie 
zużycia energii nawet o 80%. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/11/

Bosch Rexroth 
kategoria: elementy instalacji 
pneumatycznych, hydraulicznych, c.o. 
oraz kanalizacyjnych

Belimo Energy Valve™
Pojedyncze, wielofunkcyjne i łatwe do zainstalowania urządzenie, które składa 
się z 2-drogowego kulowego zaworu regulacyjnego, czujników temperatury 
i siłownika z wbudowanym regulatorem. Umożliwia m.in. łatwe wykonywanie 
rozruchu, oszczędność energii ze względu na automatyczną kompensację hydrau-
liczną. Ponadto zapewnia prawidłową ilość wody przy zmianach różnicy ciśnień.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/26/

BELIMO Siłowniki
kategoria: diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

Linia lokalizatorów przewodów AT-6000-EUR
Seria AT-6000-EUR jest dostępna w dwóch zestawach (AT-6020-EUR i AT-6030-EUR),
łączących odbiornik i mocny nadajnik do lokalizowania przewodów, wyłączników 
i bezpieczników. Odbiornik AT-6000-RE wykrywa sygnał w przewodach i kablach. 
Nadajnik AT-6000-TE działa na obwodach pozbawionych napięcia oraz zasilanych 
do 600 V AC/DC, w środowiskach elektrycznych kategorii I–III.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/46/

Beha-Amprobe
kategoria: narzędzia i wyposażenie 
warsztatu utrzymania ruchu

Oprogramowanie VisionPro ViDi firmy Cognex
Oparte na głębokim uczeniu się oprogramowanie do analizy obrazu. Może być 
stosowane do wykrywania defektów, klasyfikacji tekstury i materiału, weryfika-
cji montażu i zdeformowanej lokalizacji części, odczytywania znaków, w tym znie-
kształconego druku. Łączy specyficzność i elastyczność ludzkiej kontroli wzroko-
wej z niezawodnością, powtarzalnością i mocą skomputeryzowanego systemu.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/92/

Automatech
kategoria: Przemysł 4.0

Oprogramowanie AndonCloud
System znajduje zastosowanie w zakładach wielu branż przemysłu. Zastosowa-
nie systemu pozwala rozwiązać problem z opóźnieniami i umożliwia weryfikację 
pracy na stanowiskach. System powiadomień informuje służby nadzoru oraz ser-
wis, a pozostałe komponenty systemu przekazują informacje na temat dostępno-
ści, wydajności i jakości.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/44/

AndonCloud 
kategoria: oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

System odwadniający ACO Stormbrixx SD
Modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić 
element retencji wód opadowych i/lub element rozsączania. Jego bazą są seg-
menty podstawowe, które układa się w całość za pomocą inteligentnych łączni-
ków, co nadaje całemu systemowi trwałą strukturę. Otwarta struktura umożliwia 
nieograniczoną kontrolę i konserwację całego systemu odwadniającego. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/4/

ACO Elementy Budowlane 
kategoria: elementy instalacji 
pneumatycznych, hydraulicznych, c.o. 
oraz kanalizacyjnych
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Platforma programowa BK CONNECT ™
Jest w pełni zintegrowanym, zorientowanym na użytkownika oprogramowaniem 
do wielokanałowego gromadzenia danych, przetwarzania ich, zarządzania nimi 
i raportowania. Struktura i koncepcja BK Connect są oparte na konfigurowanych 
przez użytkownika przepływach pracy, które zapewniają użytkownikom dokład-
nie to, czego potrzebują kiedy tego potrzebują. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/36/

Brüel & Kjær Polska 
kategoria: oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Regały wspornikowe Gustos
Określane czasem jako regały wysięgnikowe lub regały wsporcze, mają więcej
zalet w porównaniu z tradycyjnymi systemami magazynowymi. System jest 
doskonały w przypadku nieporęcznych produktów o kłopotliwych rozmiarach lub 
kształtach, takich jak pręty, rury, płyty, deski, arkusze blach. Pozwala na ich bez-
pieczne przechowywanie i umożliwia łatwy dostęp. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/21/

DUMETA
kategoria: wyposażenie hal 
magazynowych

Wyłączniki powietrzne serii IZMX
Mają dwa wykonania w zależności od zakresu prądów znamionowych: IZMX16 
– od 630 A do 1600 A oraz IZMX40 – od 800 A do 4000 A, w rozmiarze standar-
dowych aparatów o prądzie znamionowym do 3200 A. Oba aparaty występują 
w wersjach 3- i 4-biegunowych, w wykonaniu stacjonarnym i wysuwnym. Dzięki 
zachowaniu wyjątkowo małych gabarytów pasują do każdego projektu do 4000 A.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/31/

Eaton Electric
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

UMG 96-PA firmy Janitza
Jest to hybryda analizatora i licznika energii. Ma on standardowe funkcje analiza-
tora, wyświetlacz i można go rozszerzyć o dodatkowy moduł z Ethernetem, wej-
ściem analogowym i prądowym 1/5 A. Urządzenie zapewnia: zarządzanie ener-
gią, MID, monitorowanie jakości energii i monitorowanie prądu upływu (RCM). 
Oferuje dodatkowe możliwości dzięki opcjonalnym modułom peryferyjnym.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/25/

Elmark Automatyka 
kategoria: diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

Klawiatura piezoelektryczna serii PZ firmy APEM
PZ jest nową 12-przyciskową klawiaturą piezoelektryczną, której panel frontowy 
jest wykonany z anodyzowanego aluminium, przeznaczoną do aplikacji wyma-
gających dużej wytrzymałości. Klawiatura ma żywotność ok. 10 mln naciśnięć, 
może pracować w zakresie temperatury od -40°C do +85°C. Uszczelnienie IP68 
pozwala na zastosowanie jej w trudnych warunkach pracy.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/19/

ELTRONIKA 
kategoria: wyposażenie IT dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Układy przygotowania powietrza ASCO Numatics™ serii 653
Seria 653 obejmuje porty o wielkości ¾ cala i 1 cal oraz zapewnia duże natęże-
nie przepływu w stosunku do swoich gabarytów. Umożliwia to klientom zasilanie 
wielu produktów z tego samego filtro-regulatora lub smarownicy (FRL) albo obni-
żenie spadków ciśnienia w całym układzie – obie te zalety prowadzą do redukcji 
kosztów oraz zapotrzebowania na energię. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/40/

Emerson Automation 
Solutions
kategoria: elementy instalacji 
pneumatycznych, hydraulicznych, c.o. 
oraz kanalizacyjnych

Przemysłowa drukarka 3D MC-I20 firmy Multicomp
Przeznaczona jest dla producentów i pasjonatów prototypów, inżynierów oraz 
naukowców. Drukarka jest w stanie niezawodnie produkować precyzyjne, prze-
mysłowe wydruki raz za razem. Osiąga prędkość wydruku do 180 mm/s. Obsłu-
giwane materiały drukowania to: włókno węglowe, miedź, PLA (polilaktyd), TPU 
(poliuretan termoplastyczny) oraz drewno.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/104/

Farnell element14
kategoria: druk 3D, wytwarzanie 
addytywne

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/36/
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POLYPOXY PS 
Środek będący połączeniem epoksydu i polisiarczku, który służy do ochrony anty-
korozyjnej powierzchni metalowych i betonowych. Zapewnia znacznie wyższą 
odporność na korozję niż tradycyjne farby antykorozyjne oraz niższe koszty niż 
specjalne powłoki zabezpieczenia chemicznego. Jest odporny na promienie UV, 
pękanie, uderzenia oraz na wodę morską i wiele substancji chemicznych. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/68/

Henkel Polska 
kategoria: chemia techniczna/
środki smarne

Specjalistyczne mycie części produkcyjnych
Firma GT85 Polska kieruje swój nowy produkt m.in. do zakładów produkcyjnych, 
które nie mają odpowiedniego zaplecza do wykonywania wysokiej jakości pro-
cesu, a wymagania ich klientów dot. czystości wzrosły, a także chcą podnieść 
jakość procesu mycia, a z powodu ograniczonych środków nie mogą zdecydować 
się na modernizację parku maszynowego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/78/

GT85 Polska
kategoria: usługi dla przemysłu

RENOLIT Autoluber
Ma pojemność 120 ml i może dozować zawartość w sposób kontrolowany i cią-
gły przez zdefiniowany z góry okres, maks. do 12 mies. Urządzenie przeznaczone 
jest do aplikacji smaru do łożysk, np. silników elektrycznych, dmuchaw/wentyla-
torów, pomp i łożysk ślizgowych. Ze względu na małe wymiary można je również 
doposażyć, optymalizując dopływ smaru w podłączonym punkcie smarowania.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/42/

FUCHS OIL CORPORATION 
kategoria: elementy instalacji 
smarowych i olejowych

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Umożliwia elektrykom mierzenie – a nie tylko wykrywanie – napięcia i prądu 
bez użycia przewodów pomiarowych, a tym samym pozwala na bezpieczniej-
sze wyszukiwanie oraz usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych. Nowa tech-
nologia FieldSense sprawia, że praca z modelem T6-1000 jest bezpieczniejsza, 
ponieważ pozwala na mierzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/80/

Fluke Europe
kategoria: narzędzia i wyposażenie 
warsztatu utrzymania ruchu

EUCO DIAMOND HARD
Płynny impregnat i środek wzmacniający do posadzek betonowych znajdują-
cych się m.in. w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych. 
Jest to uniwersalny produkt o wszechstronnym działaniu, który można aplikować 
zarówno na nowym, jak i na starym betonie, a także na posadzkach wykonanych 
w technologii betonu polerowanego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/60/

Flowcrete Polska 
kategoria: chemia techniczna

System paletowy HU
System przenosi ładunki do 200 kg na palecie i jest rozwiązaniem elektrycz-
nym. Dostarczany jest w postaci wstępnie zmontowanej w znormalizowanych 
modułach ze wstępnie zdefiniowaną logiką sterowania, co skraca czas konfigura-
cji i instalacji. Ma solidną konstrukcję i wiele znormalizowanych narzędzi, które 
umożliwiają stworzenie inteligentnego przepływu procesu produkcji. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/84/

FlexLink Systems Polska
kategoria: urządzenia do transportu

Miniaturowy silnik bezszczotkowy serii 1660 BHx
Seria BHx to nowe, wysokiej mocy bezszczelinowe bezszczotkowe silniki o śred-
nicy 16 mm, pracujące w technologii dwubiegunowej. Dzięki wytrzymałej i kom-
paktowej budowie oraz parametrom eksploatacyjnym silniki te szczególnie ide-
alnie nadają się do wymagających zastosowań, takich jak rękojeści chwytaków 
elektrycznych czy profesjonalnych narzędzi ręcznych i robotyki. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/59/

FAULHABER Polska
kategoria: urządzenia i maszyny 
z napędem elektrycznym, 
silniki elektryczne

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/59/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/84/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/60/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/80/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/42/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/78/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/68/
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Bezsmarowe nakrętki śrub napędowych
Firma igus poszerzyła asortyment w zakresie nakrętek o materiał iglidur E7. Jest 
to tworzywo sztuczne o większej miękkości i wydajności, które w swojej struk-
turze zawiera cząsteczki smaru stałe, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego 
smarowania. Innowacyjny materiał obniża poziom hałasu, jednocześnie tłumiąc 
poziom wibracji w urządzeniu i przedłużając jego żywotność.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/101/

igus 
kategoria: podzespoły i drobne 
elementy mechaniczne

Green06 ANC Mini
Antykorozyjna lampa wykonana ze stali nierdzewnej oraz okrągłego kształtu klo-
sza z PC lub PMMA, mocowana na obejmach pozwalających dowolnie regulować 
kąt świecenia. Oprawa została stworzona z myślą o rozwiązywaniu problemów 
w zakładach przetwórstwa spożywczego. Całość oprawy jest nierozbieralna i nie 
ma części ruchomych, co pozwala na utrzymanie szczelności IP 69K. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/47/

ILSS
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

InSites 4.0
Gotowy do wdrożenia zestaw narzędzi oparty na systemie lokalizacji wewnątrz-
budynkowej, wykorzystujący nowe urządzenia od Indoorway: Tagi i Huby. Tagi to 
nadajniki, które przymocowuje się do pojazdów i innych ruchomych aktywów lub 
rozdaje się pracownikom. Huby instaluje się na ścianach lub sufitach, aby zbierały 
dane o lokalizacji ruchomych obiektów i przesyłały je do systemu Indoorway.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/5/

Indoorway
kategoria: wyposażenie IT dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Kiosk
To autorski moduł przeznaczony do systemu ERP firmy Microsoft – Dynamics AX. 
Rozwiązanie składa się z oprogramowania przeznaczonego na panele dotykowe, 
które pozwalają na wprowadzenie danych identyfikujących kierowcę, oraz funk-
cjonalności w Microsoft Dynamics AX 2012 R3, umożliwiającej automatyzację 
procesów. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/82/

Integris Systemy IT
kategoria: oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Wózek ETV 216i
Wózek wysokiego składowania, którego konstrukcja jest specjalnie przystoso-
wana do akumulatora litowo-jonowego. Może podnosić ładunki o wadze do 
1600 kg na wysokość do 10,7 m. Innowacyjna budowa pojazdu zapewnia opera-
torowi ergonomię, wysoki komfort pracy oraz doskonałą widoczność we wszyst-
kich kierunkach. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/35/

Jungheinrich Polska
kategoria: urządzenia do transportu

Aluminiowe barierki systemowe
Rozwiązanie bazuje na aluminiowych rurach o średnicy zewnętrznej 40 mm, które
 gwarantują dużą wytrzymałość oraz niezawodność. Producent wprowadza wła-
śnie do oferty także rury ze stali nierdzewnej. Odpowiednia zawartość chromu 
w materiale sprawia, że na jego powierzchni tworzy się warstwa tlenku chromo-
wego, która zabezpiecza stal przed działaniem czynników powodujących korozję.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/88/

KRAUSE
kategoria: BHP

Sprzęgło REVOLEX® KX-D z KTR 650
Jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Kompensuje wszelkiego rodzaju 
odchyłki wałów, przenosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny. 
Sprzęgło może być montowane osiowo i charakteryzuje się kompaktową długo-
ścią. Dodatkowo pozwala na łatwy demontaż elastomerów, a także bolców z ela-
stomerami. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/103/

KTR Polska
kategoria: podzespoły i drobne 
elementy mechaniczne

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/101/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/47/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/5/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/82/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/35/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/88/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/103/
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NANOCLEAN®AIR
Biobójczy preparat myjąco-dezynfekujący o najszerszym spektrum biobójczym 
w najkrótszym czasie 1–15 min. Zastosowanie: parowniki klimatyzatorów i chłod-
nice powietrza, filtry powietrza, kanały wentylacyjne, tace ociekowe klimatyzato-
rów, pompy ciepła, wszelkie powierzchnie metalowe, ze stali nierdzewnej, two-
rzyw sztucznych, ceramiki, drewna, powierzchnie emaliowane, tkaniny.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/98/

MCPOLSKA.PL
kategoria: chemia techniczna/
środki smarne

Intelligent Sensor Management – ISM®
Technologia ISM (Intelligent Sensor Management®) pozwala użytkownikom urzą-
dzeń do analizy procesów na znaczne obniżenie kosztów utrzymania pętli przy 
jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. Czujniki 
wyposażone w ISM® są stale monitorowane pod kątem usterek i zużycia oraz 
przewidywania usterek, zanim one wystąpią. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/89/

Mettler-Toledo 
kategoria: diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

EcoMonitoring
Jest to gotowe rozwiązanie do zbierania i wizualizacji danych dotyczących zuży-
cia energii. Oparte na systemie MAPS SCADA daje niemalże nieograniczone moż-
liwości w zakresie zbierania i wizualizacji informacji nie tylko dotyczących zużycia 
energii, lecz także całego procesu produkcyjnego. System daje możliwość zaob-
serwowania i zrozumienia, gdzie oraz w jaki sposób zużywana jest energia. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/38/

Mitsubishi Electric Europe 
kategoria: Przemysł 4.0

Zasilacze Eco-Rail-2
Umożliwiają producentom maszyn i szaf sterowniczych elastyczne i ekonomiczne 
zasilanie. Gwarantują podstawowe funkcje i pozwalają na optymalizację kosz-
tów całkowitych. Serię Eco-Rail-2 tworzy 5 zasilaczy od 1,3 do 20 A. Napięcie wyj-
ściowe można ustawić od 23 do 28 V, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie 
odpowiedniego zasilania niezależnie od długości linii zasilania. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/49/

Murrelektronik 
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

Śruby kulowe serii HTF-SRE
Seria HTF-SRE śrub kulowych o wysokiej nośności oferuje prędkości przejścia 
wyższe niż w przypadku serii standardowej dla wrzecion o średnicy 140 mm 
i większych. Sercem tej linii jest opatentowana technologia separacji kulek, która 
zapobiega ich stykaniu się. Seria ta obejmuje również nowo opracowany system 
recyrkulacji kulek. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/39/

NSK Polska
kategoria: podzespoły i drobne 
elementy mechaniczne

Olej hydrauliczny HYDROL POWER L-HV
Olej o podwyższonym wskaźniku lepkości i zwiększonej odporności na ścinanie.
Ma specjalnie dobraną formulację zapobiegającą tworzeniu kwasów i osadów 
w procesie utleniania podczas trudnych warunków pracy. Produkowany jest 
z wykorzystaniem technologii DYNAVIS®, która pozwala na zmniejszenie zużycia 
paliwa, wydłużenie okresu eksploatacji oleju oraz uzyskanie większej mocy.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/45/

ORLEN OIL
kategoria: chemia techniczna/
środki smarne

WPSFN – przekładnia planetarna kątowa 
Jest to nowa generacja precyzyjnych przekładni kołnierzowych kątowych. Charak-
teryzuje się wysoką sztywnością i dynamiką, cichą pracą, uzyskaną dzięki zasto-
sowaniu zębów spiralnych oraz doskonałą synchronizacją prędkości i płynnością 
ruchu, uzyskaną dzięki helikalnemu uzębieniu. Przekładnia WPSFN ma kompak-
tową konstrukcję. Wersja jednostopniowa jest dostępna z drążonym wałkiem.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/52/

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
kategoria: urządzenia mechaniczne

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/98/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/89/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/38/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/49/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/39/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/45/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/52/
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System szaf pełnogabarytowych VX25
System dostarcza konstruktorom wsparcia w postaci kompletnych, wartościo-
wych danych dla wszystkich procesów w ramach łańcucha wartości – od projektu 
elektrycznego, przez konstrukcję mechaniczną, aż po produkcję. Aby umożliwić 
przedsiębiorstwom szybkie, łatwe i precyzyjne przejście na nowy system szaf, Rit-
tal udostępnił różne programy narzędziowe online ułatwiające ten proces.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/6/

Rittal 
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

Wielolaserowy system RenAM 500Q
System stanowi przykład urządzenia wykorzystującego technologię przyrosto-
wego wytwarzania do produkcji części metalowych, bazując na przestrzennym 
modelu CAD. Części budowane są z proszku metalu, które stapia się laserowo 
w kontrolowanej, obojętnej atmosferze argonu, nakładając kolejne warstwy 
o grubościach z zakresu od 20 μm do 100 μm. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/74/

Renishaw 
kategoria: druk 3D, wytwarzanie 
addytywne

Wózek elektryczny paletowy LION-TRUCK PLUS PROMAG
Wózek wyposażony jest w 48-woltowy akumulator litowo-jonowy, zapewnia-
jący niższe zużycie energii oraz szybsze ładowanie niż w tradycyjnych akumulato-
rach kwasowych. Maksymalny czas pracy na akumulatorze wynosi 6 godz. Bate-
ria w formie walizki pozwala na łatwą i intuicyjną wymianę w celu kontynuowa-
nia pracy, a czas jej pełnego naładowania wynosi 3 godz.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/3/

PROMAG
kategoria: urządzenia do transportu

Mata bezpieczeństwa z funkcją detekcji położenia PSENmat
Jest rozwiązaniem polecanym zwłaszcza tam, gdzie z przyczyn technologicznych 
nie można zastosować innych środków bezpieczeństwa. Wykorzystując stan-
dardowy sygnał informujący o położeniu użytkownika, można spowolnić ruchy 
maszyny, jeśli natomiast pracownik stanie w strefie zagrożenia: maszyna zostanie 
bezpiecznie zatrzymana. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/99/

Pilz Polska
kategoria: BHP

Hybrydowy rozrusznik silnika z interfejsem IO-Link
Umożliwia szybki i niezawodny rozruch oraz przełączanie kierunku pracy silni-
ków o mocy od 50 W do 3 kW. Kompaktowa konstrukcja o szerokości 22,5 mm 
pozwala na łatwą instalację zarówno w zdecentralizowanych skrzynkach rozdziel-
czych, jak i w centralnych szafach sterowniczych. Wbudowane funkcje zabezpie-
czające chronią silnik przed przeciążeniem, zanikiem fazy i asymetrią faz. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/79/

Phoenix Contact
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

Filtr niskociśnieniowy GLF iprotect®
Seria GLF iprotect® to nowa generacja filtrów niskociśnieniowych. Filtry GLF ipro-
tect® w rozmiarach 2 i 3 są zaprojektowane do natężenia przepływu do 800 l/
min. Do zastosowań o ograniczonej ilości miejsca dostępne są rozwiązania typu 
„in-tank”. Wkłady filtra iprotect® są wyposażone w mocny i trwały materiał filtra-
cyjny Parker quantumfiber™ w wersjach 2 μ, 5 μ, 10 μ i 20 μ. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/102/

Parker Hannifin Sales CEE, 
Oddział w Polsce
kategoria: elementy instalacji 
pneumatycznych, hydraulicznych, 
c.o. oraz kanalizacyjnych

Hybrydowy system Panasonic VRF
System łączy elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie auto-
matycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależno-
ści od bieżących potrzeb, by zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć zużycie 
energii. Oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzy-
staniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/37/

Panasonic
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/37/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/102/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/79/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/99/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/3/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/74/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/6/
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Dwugłowicowa drukarka 3DGence DOUBLE
Drukarka 3D wykorzystuje w procesie druku dwa materiały: modelowy oraz pod-
porowy. Przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych. Wyróżnia się wysoką 
jakością wydruków, m.in. dzięki możliwości zastosowania rozpuszczalnego mate-
riału podporowego. Zastosowanie dwóch niezależnych czujników obecności 
materiału dla każdego z ekstruderów pozwala na kontrolę procesu wydruku.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/30/

3DGence 
kategoria: druk 3D, wytwarzanie 
addytywne

Wzmacniacz czujników tensometrycznych AMP-UM10KB
Wzmacniacz jest zaprojektowany w sposób, który pozwala na instalację możli-
wie blisko czujnika tensometrycznego. Dzięki temu wzmocniony sygnał analo-
gowy może być przesłany przez pierścienie ślizgowe lub dłuższe kable. Jest urzą-
dzeniem o stałej wartości wzmocnienia. Standardowa konfiguracja jest przygoto-
wana dla tensometrów w konfiguracji pełnego mostka przy wzmocnieniu 1000x. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/15/

Transmission Dynamics 
Poland 
kategoria: diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

System OpShield
Jest to platforma służąca do budowy systemów cyberbezpieczeństwa w zaso-
bach sieci przemysłowych OT. Opracowany przez amerykański koncern General 
Electric, OpShield jest przeznaczony do stosowania w sieciach tzw. infrastruktury 
krytycznej. Podstawową rolą systemu jest pasywne wykrywanie naruszeń, gdy 
pracuje jako IDS (Intrusion Detection System). 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/57/

TEKNISKA POLSKA 
Przemysłowe Systemy 
Transmisji Danych 
kategoria: Przemysł 4.0

Wózek elektryczny STILL RX 20
Wózek został wyposażony w nowe centrum bezpieczeństwa i komunikacji zwięk-
szające poziom bezpieczeństwa i wydajności obsługi. Dzięki błyskawicznej wymia-
nie baterii oraz baterii Li-Ion o największej pojemności w swojej klasie wózka 
można używać praktycznie bez przerwy. Cechy modelu RX 20 to: dynamiczne 
przyspieszanie, maksymalna prędkość wynosząca 20 km/h, precyzja i zwrotność.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/77/

STILL Polska 
kategoria: urządzenia do transportu

Drukarka Sondasys SL 01
Dzięki zastosowaniu dwóch wymiennych komór roboczych można na bieżąco 
optymalizować koszty produkcyjne w zależności od potrzeb. Aplikacja mobilna 
pozwala na żywo śledzić procesy produkcyjne. Dzięki zastosowaniu cyfrowego 
galvo oraz specjalnej soczewki DMF urządzenie dynamicznie skupia plamkę 
lasera. Zmiana wymiarów komory roboczej nie wymaga dodatkowej kalibracji. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/48/

Sondasys 
kategoria: druk 3D, wytwarzanie 
addytywne

Płytki Double Quattromill™ 22
Płytki obniżają siły skrawania oraz pobór mocy, a tym samym zapewniają stabil-
ność obrabianego detalu. Charakteryzują się wysokimi osiowymi kątami natar-
cia, które zapewniają swobodę skrawania, a także mają większą trwałość oraz 
wszechstronność dla szerszego zakresu materiałów, w tym stali i żeliwa oraz stali 
nierdzewnej 15-5 i superstopów, takich jak tytan i Inconel®.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/32/

Seco Tools (Poland) 
kategoria: narzędzia i wyposażenie 
warsztatu utrzymania ruchu

System zarządzania i monitoringu zużycia mediów
Kompleksowy system opomiarowania mediów, którego zadaniem jest monito-
ring online wszystkich mediów (energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika 
mocy zamówionej oraz liczników gazu, wody, ciepła i in.). Jest to rozwiązanie 
chmurowe, dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie 
dostępu do danych ze wszystkich aplikacji za pośrednictwem Internetu.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/97/

Sabur 
kategoria: Przemysł 4.0

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/97/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/32/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/48/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/77/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/57/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/15/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/30/
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Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy
Produkt zapewnia wszystkie dane do optymalizacji programów smarowania, nie-
zależnie od tego, czy odbywa się ono w oparciu o harmonogram, czy o znajo-
mość stanu łożysk. Połączenie zaawansowanej technologii cyfrowej i oprogramo-
wania zarządzającego danymi daje wgląd w program smarowania, pozwala na 
badanie trendów oraz ciągłe poprawianie funkcjonującego programu.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/65/

UE Systems Polska
kategoria: elementy instalacji 
smarowych i olejowych

Ściernice segmentowe do szlifowania planetarnego
Ściernice do szlifowania planetarnego na maszyny typu Stahli, Lapmaster Wolters
(Peter Wolters), Melchiorre, Supfina itp. Szlifowanie odbywa się za pomocą 
dwóch ściernic pracujących jako para, obracających się przeciwbieżnie do siebie. 
W zależności od przeznaczenia produkuje się segmenty na spoiwie żywicznym, 
ceramicznym, metalowym, hybrydowym. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/23/

Urdiamant 
kategoria: narzędzia i wyposażenie 
warsztatu utrzymania ruchu

TWave T8 – system do zdalnego monitoringu
Zapewnia zaawansowane narzędzia do diagnostyki wibracyjnej, może być rów-
nież wykorzystywany w innych zagadnieniach diagnostyki predykcyjnej, nieza-
leżnie od rodzaju. Dostarcza informacji na temat stanu maszyny, rodzaju poten-
cjalnych usterek oraz ich postępu w czasie za pomocą elastycznego, przyjaznego 
i intuicyjnego dla użytkownika interfejsu.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/24

VIMS 
kategoria: diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

GE Web HMI 2.2
GE Web HMI to klient webowy umożliwiający pracę zdalną bez konieczności 
odchodzenia od biurka i podchodzenia do panelu operatorskiego. Dzięki temu 
dostęp do ekranów nie jest już tylko domeną operatora i mistrza zmiany. Równie 
dobrze dostęp do nich mogą mieć kierownicy, a także przedstawiciele zarządu 
i wszyscy inni zainteresowani procesem. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/86/

VIX Automation 
kategoria: oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

VSHAPER 500
Przemysłowe urządzenie do wytwarzania przyrostowego 3D, które wyróż-
nia obszar roboczy o wymiarach 440/430/450 mm oraz ekstruder wyposażony 
w dwie głowice V-JET. Zestawienie tych komponentów umożliwia sprawne two-
rzenie dużych gabarytowo elementów, zaś zamknięta komora i podgrzewana 
platforma robocza gwarantują wysoką jakość wykonywanych wydruków 3D.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/12/

VSHAPER
kategoria: druk 3D, wytwarzanie 
addytywne

System dystrybucji napięcia 24V DC maxGUARD
System integruje złączki do rozdziału potencjałów (które były dotychczas instalo-
wane oddzielnie) w wyjściach elektronicznego modułu monitorowania obciąże-
nia, co tworzy kompletne rozwiązanie w jednym komponencie dystrybucji napię-
cia 24V DC. Zapewnia oszczędność czasu podczas instalacji, zmniejsza ryzyko 
awarii oraz ilość miejsca zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/72/

Weidmüller 
kategoria: elementy instalacji 
elektrycznych i energetycznych

Elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW
Pierwszy w świecie polski elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 
MW. Opracowane rozwiązanie stanowi zespół składający się z czterech układów 
2×500 kW i 2×200 kW, które wraz z urządzeniami pomocniczymi zostały umiesz-
czone w czterech szafach sterowniczych. Cały zespół został przeznaczony do zasi-
lania napędu głównego katamaranu naukowo-badawczego „Oceanograf". 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/56

Zakład Energoelektroniki 
TWERD
kategoria: urządzenia i maszyny 
z napędem elektrycznym, 
silniki elektryczne

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/65/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/23/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/24
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/86/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/12/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/72/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/56
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Mistrzowie automatyki 
i ich maszyny
Rola dzia u utrzymania ruchu w tak du ej i dynamicznie 
rozwijaj cej si  firmie jak Eko-Okna jest kluczowa.

K a dego dnia mury fabryki Eko-Okna 
opuszcza prawie 7 tysi cy okien. 
Oprócz tego produkuje si  tutaj 

tysi ce rolet i moskitier, a tak e setki drzwi, 
drzwi przesuwnych oraz ogrodze . Niedawno 
do oferty do czy y równie  ogrodzenia pose-
syjne. Produkty eksportowane s  do 35 kra-
jów na ca ym wiecie. Nad tym, aby wszystko 
dzia a o tak jak powinno, a zlecenia by y 
realizowane na czas, czuwa ca y sztab ludzi, 
którzy maj  do dyspozycji jeden z najnowo-
cze niejszych parków maszynowych na wiecie. 

W ostatnim czasie firma znacznie zwi kszy a 
swoj  przestrze  oraz przesz a rewolucj  
technologiczn . St d dzi  najbardziej poszu-
kiwanymi pracownikami s  tutaj automatycy, 
mechatronicy oraz mechanicy. – Do ko ca 
roku planujemy zatrudni  nawet 70 osób w a-
nie z takim wykszta ceniem. Od kandydatów 

wymagamy przede wszystkim wiedzy z dzie-
dziny funkcjonowania uk adów sterowania 
maszyn oraz umiej tno ci pos ugiwania si  
dokumentacj  techniczn  – mówi kierownik 
dzia u personalnego Barbara Frankowicz.

Jak wygl da praca w dziale utrzymania ruchu, 
zapytali my natomiast Grzegorza Zygle -
skiego. – Automatyk, mechanik i mecha-
tronik pe ni  w naszej firmie podobne funk-
cje. W momencie gdy nast puje zg osze-
nie awarii, osoby te j  usuwaj . Informacja 
o usterce dociera do pracownika utrzyma-
nia ruchu natychmiast, gdy zostanie zamiesz-
czona w systemie CMMS. System ten zarz -
dza histori  napraw, harmonogramami prze-
gl dów, zapasami cz ci, zamówieniami, 
dokumentacj , zasobami i bezpiecze -
stwem maszyn, urz dze , infrastruktury tech-
nicznej w obszarze ca ej organizacji, która 
sk ada si  z 5 zak adów o cznej powierzchni 
108 tys. m². Za pomoc  specjalnej aplikacji 
informacja o ewentualnym problemie dociera 
do nas w ci gu 5 sekund od momentu zg o-
szenia, od razu z danymi, które pozwalaj  
w wi kszo ci stwierdzi  prawdopodobn  
przyczyn  – opowiada kierownik dzia u utrzy-
mania ruchu Grzegorz Zygle ski. – Nast pnie 
pracownik udaje si  do uszkodzonej maszyny. 
Bez wzgl du na to, czy jest to kwestia pro-
gramowa, elektryczna, pneumatyczna czy 

mechaniczna, usterka jest usuwana. Dzie-
limy si  wiedz  tak, aby ka dy z nas dosko-
nali  swoje umiej tno ci i by  wszechstronny. 
Ponadto do zada  automatyka nale  tak e 
przegl dy maszyn, remonty, które planujemy 
na podstawie stanu rzeczywistego i danych 
z systemu CMMS i MES. System MES moni-
toruje maszyny w czasie rzeczywistym, zbie-
raj c wszystkie dane z maszyny bezpo red-
nio ze sterowników PLC, umo liwia nam to 
monitorowanie dost pno ci i historii zdarze . 
– dodaje Grzegorz Zygle ski. Energetycy s  
cz ci  utrzymania ruchu i nadzoruj  media 
(pr d, gaz, woda, spr one powietrze) i sys-
temy wczesnego ostrzegania.

Praca w dziale utrzymania ruchu daje szereg 
mo liwo ci. Jego pracownicy mog  zdobywa  
ró ne uprawnienia, systematycznie uczestni-
cz  w szkoleniach producentów maszyn znaj-
duj cych si  na terenie firmy, a tak e w kilku-
stopniowych szkoleniach BECKHOFF, dedyko-
wanych w a nie dla pracowników utrzyma-
nia ruchu. – Je li chodzi o wynagrodzenie, to 
pocz tkowo oferujemy 2800 z  netto dla osób 
z wykszta ceniem kierunkowym, ale nieposia-
daj cych do wiadczenia zawodowego. Osoby 
z do wiadczeniem mog  liczy  natomiast 
na wynagrodzenie podstawowe do 4000 z  
netto w zale no ci od liczby lat posiada-
nego do wiadczenia – mówi Barbara Franko-
wicz. Dodatkowo pracownicy ci, podobnie jak 
wszyscy inni, mog  liczy  na pozosta e udo-
godnienia, takie jak transport pracowniczy 
(z kierunków: Bliszczyce, Radlin, Pilszcz, Ryb-
nik, Rydu towy, G ubczyce, Grabówka, Wodzi-
s aw l ski, Rudy, K dzierzyn-Ko le, ory, Bie-
rawa), bogaty pakiet socjalny, mo liwo  sko-
rzystania z ubezpieczenia grupowego, pry-
watnej opieki medycznej czy udzia  we wszel-
kiego typu projektach. Po pozytywnie zako -
czonym okresie wdro enia nowy pracow-
nik otrzymuje dodatkowo co miesi c pre-
mi  uznaniow . Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z dzia em rekrutacji pod adresem 
e-mailowym rekrutacja@ekookna.pl lub pod 
numerem telefonu (32) 415 43 38.
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P ost puj ca automatyzacja zak adów 
przemys owych ma znacz cy wp yw 
na ich wydajno , a ta powinna by  

stale poprawiana i optymalizowana. Jed-
nak aby my le  o optymalizacji, nale y na to 
zagadnienie spojrze  szerzej ni  w perspekty-
wie jednej maszyny czy linii produkcyjnej. 

Cyfrowa integracja
Pierwszym krokiem jest zmiana podej cia do 
metod pozyskiwania, zbierania oraz przetwa-
rzania danych z maszyn i linii technologicz-
nych, g ównie w obszarze oceny stanu, dia-
gnostyki i predykcji. Wymaga to ukierun-
kowania na integracj  maszyn i systemów 

pomiarowych za po rednictwem Internetu 
Rzeczy z wydajnymi systemami informatycz-
nymi wspomagaj cymi prac  linii produkcyj-
nych i ca ych zak adów. Zdaj c sobie spraw , 
e ogromna wi kszo  (ponad 95%) maszyn 

w przemy le to maszyny z „poprzedniej epo-
ki technologii informatycznej” (maj ce po 10, 
20, a czasem wi cej lat), konieczne jest zasto-
sowanie urz dze  b d cych interfejsami do 
nowego technologicznie zintegrowanego ro-
dowiska Internetu Rzeczy. 

Efektywne wykorzystanie danych 
Celem implementacji rozwi za  IoT 
w przemy le jest maksymalizacja korzy ci 

zwi zanych z gromadzeniem danych istot-
nych dla danego typu maszyny czy procesu 
z wielu maszyn jednocze nie, w czasie rze-
czywistym i w pe nej korelacji z innymi mie-
rzonymi parametrami, cz sto nie z bezpo-
redniego otoczenia maszyny. Pozyskane 

dane, które trafiaj  do systemów analitycz-
nych w chmurze, s  przetwarzane do czytel-
nej postaci umo liwiaj cej u ytkownikom ich 
efektywne wykorzystanie. 

Zbieranie danych lokalnie na poziomie poje-
dynczych maszyn to dopiero pocz tek. Si a 
IIoT le y w wymianie danych pomi dzy urz -
dzeniami, maszynami czy liniami produkcyj-
nymi w ca ym zak adzie, prowadzeniu ana-
liz w czasie rzeczywistym, a nast pnie wysy-
aniu poprzez cze internetowe do chmu-

ry. W ten sposób s  atwo dost pne dla 
s u b wewn trznych zak adów, operatorów 
maszyn, kadry zarz dzaj cej, maj cej dost p 
do tych informacji nawet w miejscach odda-
lonych od terenu zak adu przemys owego, 
jedynie z dost pem do sieci internetowej. 

Gromadzenie danych w chmurze 
Jednym z istotnych elementów rozwi za  
zwi zanych z IIoT jest przechowywanie i prze-
twarzanie danych w chmurze. Jest to spra-
wa budz ca wiele kontrowersji w ród osób 
decyzyjnych w zak adach przemys owych, 
dla których g ówn  obaw  jest bezpiecze -
stwo informacji. Tymczasem dla us ugodaw-
ców chmur IoT bezpiecze stwo danych jest 
absolutnym priorytetem, a zabezpieczenia 
aktualizowane s  nawet codziennie. Podsta-
wow  zalet  korzystania z chmury jest utrzy-
manie i zapewnienie ci g ej pracy serwerów, 
skaluj cej si  do aktualnych potrzeb przetwa-
rzania oraz w praktyce dowolnej dost pno ci 
wolnego miejsca na dane. Dodatkowym atu-
tem jest wykorzystanie mechanizmów kopii 
zapasowych przez rozpraszanie danych po 
wielu serwerach (cz sto w ró nych lokaliza-
cjach geograficznych). W przypadku korzysta-
nia z tego typu us ug ograniczana jest rów-
nie  konieczno  utrzymywania i powi ksza-
nia serwerowni na terenie zak adu. 

Predykcyjne utrzymanie ruchu 
Pozytywnym zjawiskiem jest te  wi ksza kon-
trola nad poprawn  prac  maszyn. Wielu
awarii mo na unikn , maj c odpowiednie
i pe ne informacje diagnostyczne o pracy 

Nowoczesne narz dzia diagnostyczne 
z wykorzystaniem IIoT

W nowoczesnych zak adach przemys owych coraz cz ciej wyko-
rzystuje si  zintegrowane systemy diagnostyki i monitorowania 
maszyn. Oprócz pomiarów wykonywanych za pomoc  urz dze  
przeno nych dokonywane s  tak e pomiary online, pomiary para-
metrów w czasie rzeczywistym oraz monitoring ci g y. W artykule 
omówione zostan  nowoczesne narz dzia diagnostyczne oraz 
wp yw na nie koncepcji Przemys u 4.0. 
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maszyn, pozwalaj ce na wczesne wykrywa-
nie potencjalnych defektów, a po odpowied-
nim czasie przeprowadzanie analiz statystycz-
nych i predykcji ich stanu. To le y w intere-
sie zarówno w a ciciela maszyny – pozwala 
na unikanie przestojów, jak równie  dostaw-
ców, serwisantów i pracowników utrzyma-
nia ruchu – niewielkie, szybko zdiagnozowa-
ne uszkodzenie jest o wiele atwiejsze i ta -
sze do naprawy ni  powa na i nieoczekiwana 
awaria, któr  trudno zlokalizowa  i usun . 
Nak ad pracy personelu utrzymania ruchu 
konieczny do wykrycia awarii powinien by  
jak najmniejszy. Dost pna diagnostyka i pre-
dykcja stanu maszyn pozwala na lepsze przy-
gotowanie do wizyty serwisowej, skrócenie 
czasu jej trwania i unikni cie kosztownych 
pomy ek. 

Jedn  z firm wykorzystuj cych Przemys owy 
Internet Rzeczy w obszarze wsparcia diagno-
styki, predykcji i optymalizacji pracy maszyn 
jest krakowska spó ka Elmodis. Wyj tkowe 
jest to, e system Elmodis opiera analizy na 
pomiarach wielko ci silników elektrycznych 
w po czeniu z procesowymi, umo liwiaj c 

jednocze nie pe n  analiz  stanu zarówno 
silnika, jak i przy czonej maszyny (pompy, 
wentylatora, przek adni). 

Wed ug ekspertów The International Energy
Agency w a ciwa eksploatacja i wczesne 
wykrywanie defektów w maszynach nap -
dzanych silnikami elektrycznymi mo e ogra-
niczy  zu ycie energii nawet o 20–30%. 
W sk ad rozwi zania oferowanego przez 
Elmodis wchodz  modu y pomiarowo-prze-
twarzaj ce, które wykorzystuj  pomiary elek-
tryczne (napi  i pr dów). Modu y te jedno-
cze nie przetwarzaj  i analizuj  dane pomia-
rowe, wyznaczaj c setki wska ników skore-
lowanych ze stanem maszyny i jej eksploata-
cj . Obliczone wska niki jako ciowo-ilo cio-
we s  przesy ane do chmury, gdzie nast pu-
je ich dalsza analiza statystyczna, niezawod-
no ciowa i predykcyjna. Dodatkow  korzy ci  
jest mo liwo  prowadzenia analiz dla wie-
lu monitorowanych maszyn w danym zak a-
dzie, co zapewnia uzyskanie jeszcze bar-
dziej miarodajnych rezultatów. Wyniki ana-
liz s  dost pne z poziomu przegl darki inter-
netowej.

Warunkiem rentownego funkcjonowania 
zak adów przemys owych na rynku jest utrzy-
mywanie przez nie konkurencyjno ci, osi -
gane przez wdra anie innowacji, optymaliza-
cj  kosztów, redukcj  strat i ci g e poszukiwa-
nie oszcz dno ci. Firmy otwarte na innowa-
cje z zakresu Przemys owego Internetu Rze-
czy b d  zdobywa  przewag  nad tymi, któ-
re b d  opiera  si  nowym rozwi zaniom. 
Im wcze niej zostanie rozpocz te wdra anie, 
tym wi ksz  przewag  nad konkurentami fir-
ma mo e uzyska  i tym atwiej b dzie jej sto-
sowa  kolejne pojawiaj ce si  rozwi zania na 
wcze niej przygotowanym gruncie.

ELMODIS
ul. Jana Dekerta 24, 30-703, Kraków
e-mail: elmodis@elmodis.com
tel. +48 531 507 668
https://elmodis.com
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Obecnie w zakładach przemysło-
wych poza pomiarami wykonywa-
nymi urządzeniami przenośnymi 

prowadzi się też stały monitoring pracy 
maszyn, urządzeń i całych linii produkcyj-
nych – online oraz w czasie rzeczywistym. 
Wykorzystuje się do tego celu technolo-
gie związane z Przemysłowym Interne-
tem Rzeczy (Industrial internet of Things 
– IIoT) oraz przetwarzaniem danych zgro-
madzonych w chmurze obliczeniowej. 

Zasadniczo można wyróżnić systemy 
służące do monitoringu zabezpieczają-
cego oraz te do monitoringu predykcyj-
nego. Obecnie coraz częściej spotyka się 
układy, które łączą w sobie oba te zasto-
sowania. Stały postęp zarówno w zakre-
sie budowy czujników, jak i powiązanej 
z nimi elektroniki, w tym obniżenie 
kosztów związanych z implementacją 
takich rozwiązań, spowodował, że jest to 
atrakcyjne również ze względów ekono-
micznych. 

Równocześnie coraz więcej działań 
i prac realizowanych w zakładach prze-
mysłowych wspieranych jest przez roboty, 
sztuczną inteligencję (artificial intelligence 
– AI) i inne nowoczesne technologie. 

Efektywna konserwacja
Wydaje się, że w dzisiejszej rzeczywisto-
ści produkcyjnej o wydajności całego 

Bohdan Szafrański

Nowoczesna diagnostyka 
i monitoring
Podstawą do skutecznego utrzymania ruchu w zakładach 
przemysłowych są obecnie systemy diagnostyki i monitorowania 
maszyn. Coraz częściej zintegrowane są z innymi systemami 
informatycznymi, w szczególności z sieciami teleinformatycznymi. 
W ten sposób stają się elementem spójnej koncepcji Przemysłu 4.0.
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zakładu w znacznym stopniu decyduje 
efektywna konserwacja predykcyjna (pre-
dictive maintenance – PdM). W opracowa-
niu dotyczącym usprawnienia konserwa-
cji dzięki wykorzystaniu i integracji sieci 
cyfrowych, którego autorami są analitycy 
Deloitte: Chris Coleman, Satish Damoda-
ran, Mahesh Chandramouli i Ed Deuel, 
zwrócono uwagę, jak bardzo złe strate-
gie konserwacji (polegające np. na przed-
wczesnej wymianie części) mogą obniżyć 
zdolności produkcyjne. Jak podano, zasto-
sowanie niewłaściwych strategii konser-
wacji może zmniejszyć całkowitą zdolność 
produkcyjną zakładu od 5% do 20%. 
Jednakże przy działaniu serwisów w try-
bie offline trzeba się liczyć z ryzykiem 
przerw w produkcji w wyniku niespodzie-
wanych awarii. Nieplanowane przestoje 
mogą kosztować producentów przemy-
słowych nawet 50 mld dolarów rocznie. 
Można tego uniknąć dzięki zastosowaniu 
stałej diagnostyki maszyn i monitorowa-
niu parametrów ich pracy. Pozwalają one 
zaplanować okresy przeglądów i remon-

tów maszyn oraz znacznie wydłużyć czas 
ich eksploatacji. 

Analitycy Deloitte zwracają uwagę, że 
właściwa konserwacja predykcyjna stała 
się możliwa dzięki inteligentnym, połą-
czonym technologiom, które łączą zasoby 
cyfrowe i fizyczne. Wysoka dostępność 
i niskie koszty technologii cyfrowych, 
w połączeniu z rozwojem cyfrowej sieci 
dostawczej (DSN), umożliwiły skalowa-
nie PdM. 

Warto też wspomnieć o koncepcji edge 
computing, czyli implementacji na urzą-
dzeniach brzegowych sieci (routery, nie-
wielkie serwery automatyki itp.) algo-
rytmów diagnostycznych, co pozwala na 
stały monitoring i detekcję odstępstw od 
typowej pracy maszyny przy wykorzysta-
niu automatycznie wyuczonego profilu jej 
pracy. 

Konkludując, należy stwierdzić, że 
tylko pełna cyfryzacja procesu produk-
cyjnego, dzięki rozwiązaniom Przemy-
słu 4.0, pozwala efektywnie zmniejszać 
koszty i zwiększać elastyczność produkcji. 

Opłaca się więc zbudować w zakładzie 
zintegrowaną warstwę informacji, obej-
mującą również przetworzone dane zbie-
rane z urządzeń i maszyn.

Nowoczesne metody 
diagnostyczne
Wśród nowoczesnych metod badań dia-
gnostycznych maszyn można wska-
zać zwłaszcza analizy wibroakustyczne. 
Przy każdym praktycznie procesie pro-
dukcyjnym występują drgania i towarzy-
szą im zjawiska akustyczne. Analizując je, 
można uzyskać informacje o dynamicz-
nych procesach, które zachodzą w urzą-
dzeniach i maszynach. Pozwala to wykryć 
pierwsze objawy pojawienia się uszkodze-
nia oraz obserwować jego rozwój i okre-
ślać trendy zmian w czasie. Do oceny 
wykorzystywane są normy i dane dostar-
czane przez producentów urządzeń. Sto-
suje się też ekstrapolację wyników pomia-
rów, co pozwala przewidzieć, kiedy będzie 
konieczne zatrzymanie zespołu maszyn. 

www.utrzymanieruchu.pl
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Mówiąc o diagnostyce maszyn prze-
mysłowych, warto wspomnieć o normach 
ISO 10816. Na przykład o ISO 10816-1 
z 1995 r., dostępnej w wersji polskiej 
jako PN-ISO 10816-1:1998 – „Drgania 
mechaniczne. Ocena drgań maszyny na 
podstawie pomiarów na częściach niewi-
rujących. Wytyczne ogólne”. Określono 
w niej ogólne warunki i procedury pomia-
rów oraz oceny drgań niewirujących czę-
ści maszyn, w tym ogólne kryteria oceny 
prób w warunkach eksploatacyjnych oraz 
prób odbiorczych. Zawarte w normie 
wytyczne opracowano w celu zapewnie-
nia niezawodnej i długotrwałej eksploata-
cji maszyn. 

W marcu 2018 r. norma ta została 
wycofana, co jednak nie znaczy, że nie 
warto się z nią zapoznać. Na pewno jeśli 
chce się skorzystać z zalet metody pomia-
rów przedstawionych w normach ISO, 
należy wykonywać je zgodnie z proce-
durą, umieszczając czujniki w określonych 
miejscach i kierunkach. 

Na polskim rynku dostępne są oferty 
urządzeń mobilnych i systemów do sta-
łego rejestrowania online drgań i innych 
parametrów pracy maszyn, takich jak 
temperatura oraz prędkości obrotowe. Na 
przykład firma AERZEN, producent dmu-
chaw i sprężarek śrubowych, w ramach 
diagnostyki dostarczanych maszyn ofe-
ruje pomiar przy użyciu mobilnego urzą-
dzenia do rejestrowania drgań, tempera-
tury i prędkości obrotowej oraz pomiar 
przy użyciu zainstalowanego na stałe sys-
temu ciągłego monitoringu online. Pomiar 
i ocena drgań w sprężarkach śrubowych 
i dmuchawach rotacyjnych są wykony-
wane zgodnie ze standardem VDI 3836 
(DIN ISO 10816-1/3). 

Oferowany przez firmę system Delta 
Real Time Monitoring nadzoruje, anali-
zuje oraz porównuje wartości rzeczywi-
ste i zadane drgań, ciśnienia, a także tem-
peratury online w czasie rzeczywistym. 
Dane są przesyłane przez sieć wewnętrzną 
intranet do serwera lub przez sieć Inter-
net, Ethernet lub modem GSM na serwer 
firmy AERZEN. Jeśli zmierzone warto-
ści rzeczywiste przekraczają zdefiniowane 
wartości zadane, wskazane osoby otrzy-
mują informację za pomocą wiadomości 
SMS lub e-mail. 

Inna firma – AMC VIBRO, produ-
cent i dystrybutor systemów monitorowa-
nia i diagnostyki stanu maszyn oraz cen-
trum kompetencji z zakresu utrzymania 

ruchu, jeśli chodzi o wibrodiagnostykę, 
reprezentuje firmy: IFM, Meggitt, Moni-
tran, North Protection. W ofercie posiada 
szeroką gamę rozwiązań do wibrodiagno-
styki maszyn, począwszy od prostych sys-
temów monitorujących, po rozbudowane 
systemy diagnostyczne. Oferuje też usługę 
zdalnego nadzoru diagnostycznego MC 
Vibro Expertise Care. Do systemu dane 
przesyłane są z systemów AVM 4000 (są 
to modułowe, wielokanałowe i autono-
miczne systemy pracujące przy maszynie). 
System ten monitoruje stan oraz zabez-
piecza pracę maszyn, a dzięki technologii 
True Data Validator i weryfikacji danych 
w czasie rzeczywistym automatycznie 

wykrywa stan maszyny oraz identyfikuje 
anomalie we wczesnym stadium rozwoju. 
Łączność w ramach usługi odbywa się 
przez bezpieczne połączenie internetowe. 

Również firma SKF, producent łożysk, 
oferuje usługę zdalnego monitorowania 
stanu (SKF Remote Monitoring Service), 
która pozwala każdemu klientowi/firmie 
z dostępem do Internetu na wdrożenie 
programu prognozowanego utrzymania 
ruchu. SKF może zarządzać całym progra-
mem zdalnego monitorowania lub skon-
struować dostosowaną do potrzeb infra-
strukturę pod klucz. 

Warto też wspomnieć o technolo-
gii SKF Insight, czyli zabudowywanych 
w łożysku lub oprawie czujnikach bez-
przewodowych, pracujących niezależnie 
od zewnętrznego zasilania. SKF Insight 

monitoruje pracę łożysk w czasie rzeczy-
wistym. Dynamiczne warunki pracy łoży-
ska, takie jak obciążenie, obroty, drgania, 
nasmarowanie i temperatura, są przesy-
łane do usługi chmury (SKF Cloud). Użyt-
kownicy mogą bezpośrednio łączyć się 
z usługami obsługi zdalnej (SKF Remote 
Diagnostic Services), gdzie dostępne są 
wyniki i wsparcie w zakresie monitorowa-
nia stanu. 

Firma GE ma w ofercie system moni-
torowania Bently Nevada 3500, który 
zapewnia ciągłe monitorowanie w trybie 
online. System charakteryzuje się m.in. 
wytrzymałą konstrukcją zgodną z wyma-
ganiami standardu API 670 i API 618 
Kanadyjskiego Instytutu Naftowego 
(Canadian Petroleum Institute – CSA), Fac-
tory Mutual (FM), GOST, ATEX i CE. Jest 
kompatybilny z wieloma lokalnie lub zdal-
nie montowanymi wyświetlaczami. Ma 
opcjonalne certyfikaty DNV i Class NK 
dla aplikacji morskich oraz moduł bramy 
komunikacyjnej do łączenia z systemami 
sterowania i automatyki zakładu, a także 
certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego 
TÜV, który może być dostarczany dla 
aplikacji wymagających poziomu nienaru-
szalności bezpieczeństwa (SIL) 2, gdy pro-
dukt używany jest jako element systemu 
bezpieczeństwa. 

Kolejny przykład to oferta szwedzkiej 
firmy SPM Instrument. Firma AS Instru-
ment Polska jest jej przedstawicielem na 
naszym rynku i w ofercie ma np. przy-
rządy przenośne do monitorowania stanu 
maszyn, w tym wielofunkcyjne analiza-
tory LEONOVA DIAMOND (3 kanały 
drgań) i EMERALD (1 kanał) oraz insta-
lowane na stałe systemy monitorowa-
nia stanu maszyn CMM (Condition Moni-
toring Modules); MG4 (Machine Guard); 
CMS (Continous Monitoring System); 
Intellinova (jednostki logiczne z bezprze-
wodową transmisją danych). Oferuje rów-
nież współpracujące z przyrządami prze-
nośnymi i systemami kontroli ciągłej 
oprogramowanie komputerowe COND-
MASTER-RUBY. 

Firma Brüel & Kjær ma w ofercie opro-
gramowanie dźwiękowe i wibracyjne BK 
Connect, zorientowane na użytkownika 
i oparte na konfigurowanych przez niego 
zadaniach i przepływach pracy. Jest to 
platforma programowa do wielokanało-
wego gromadzenia danych (ze sprzętem 
pomiarowym Pulse LAN-XI), przetwarza-
nia danych, zarządzania danymi i rapor-
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Termowizja jest obecnie 
wykorzystywana również 
jako element innych urzą-
dzeń pomiarowych, np. 
multimetrów cyfrowych. 
Dzięki wbudowanemu 
czujnikowi termowizyj-
nemu urządzenie pozwala 
precyzyjnie zlokalizować
problem w układach 
i instalacjach elektrycz-
nych bez bezpośredniego 
kontaktu.
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towania. Podstawowe moduły programowe BK Connect są 
przeznaczone do ogólnego zastosowania w inżynierii dźwięku 
i drgań. Razem zapewniają kompleksowy zestaw narzędzi do 
pomiarów i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. 

To oczywiście tylko kilka przykładów takich rozwiązań 
i usług dostępnych na rynku.

Nie tylko wibrodiagnostyka
Analizy diagnostyczne obejmują też ultradźwiękowe wykrywa-
nie nieszczelności, którego rezultaty i dane można wykorzy-
stać z większym wyprzedzeniem niż te uzyskiwane w syste-
mach opartych na wibracjach lub podczerwieni. Zastosowanie 
tego rodzaju technologii pozwala znaleźć awarie uszczelnień 
próżniowych, a także wycieki powietrza i gazu. 

Stan urządzeń można również monitorować przez wczesne 
wykrywanie tarcia między komponentami, wyładowanie elek-
tryczne koronowe. Główni dostawcy tego typu narzędzi to 
firmy: Texas Instruments, Cisco i Intel. 

Na polskim rynku znane są urządzenia firmy UE Systems 
– specjalizującej się w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji 
ultradźwięków powietrznych i strukturalnych. Działa ona już 
od 1973 r. Firma oferuje bogaty wybór instrumentów Ultra-
probe, co daje możliwość dopasowania ich do konkretnych 
potrzeb. Dostępne są również modele do inspekcji w techno-
logii ultradźwiękowej w obszarach wymagających certyfika-
tów ATEX.

Z kolei firma SKF ma w ofercie np. urządzenie TKSU 10 
– ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności. Wbudowany 
ekran LED wspomaga użytkownika w regulowaniu czuło-
ści, a prezentując mierzony poziom hałasu ultradźwiękowego 
z wycieku powietrza, umożliwia ujmowanie wycieków ilo-
ściowo i na tej podstawie ustalanie priorytetu poszczególnych 
napraw. 

Kolejny rodzaj diagnostyki to czujniki termowizyjne. Nad-
mierne ciepło jest poważnym zagrożeniem np. dla silników 
elektrycznych. Termowizja wykorzystuje obrazy w podczer-
wieni do monitorowania temperatur współpracujących części 
maszyn. Tak jak w innych rodzajach nowoczesnej analizy dia-
gnostycznej, zmiany w odczytach wykorzystywane są do auto-
matycznego podjęcia odpowiednich działań w celu zapobieże-
nia awariom komponentów. 

Dzięki wykorzystaniu termowizji można monitorować pro-
cesy, sprzęt elektromechaniczny, rozdzielnie energii elektrycz-
nej. Wykorzystuje się je w konserwacji prewencyjnej syste-
mów HVAC, budynków, dachów i izolacji. Dostawcy rozwią-
zań do diagnostyki termowizyjnej to np. firmy Flir, Fluke. 

Na rynku dostępne są m.in. kamery termowizyjne Fluke 
Ti480 i Ti450 z serii PRO. Zostały one zoptymalizowane, tak 
aby ułatwić technikom, inżynierom i elektrykom szybsze znaj-
dowanie źródłowych przyczyn problemów dzięki wykrywaniu 
gorących i zimnych punktów oraz różnic pozornych tempera-
tur powierzchni z większą dozą pewności. Zwiększona czułość 
czujnika wewnętrznego kamery pomaga rejestrować mniejsze 
różnice temperatur powierzchni, dzięki czemu można łatwiej 
wizualizować wyniki. Obrazy termograficzne udostępniane są 
za pomocą oprogramowania SmartView i Fluke Connect, co 
pozwala na większe możliwości tworzenia kompleksowych, 

http://www.hormann.pl
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Poziom wykorzystania danych i ich 
analizy w utrzymaniu ruchu i dzia-
łaniach operacyjnych wzrasta, 

zwłaszcza na przestrzeni kilku ostatnich 
lat. Wprowadzenie zaawansowanych sys-
temów sterowania, programów do archi-
wizacji danych, konserwacji predykcyj-
nej (PdM) i zaawansowanych systemów 
monitorujących, wraz z komputerowymi 
systemami zarządzającymi utrzymaniem 
ruchu (CMMS) i systemami zarządzania 
zasobami przedsiębiorstwa (EAM), znacz-
nie poprawiło dostępność zasobów i ogra-
niczyło przestoje.

Czynniki generujące przestoje
Przyczyny awarii maszyn sprowadzają się 
w gruncie rzeczy do podstaw fizyki: 

 →  wszystkie maszyny narażone są na różne 
przyczyny zużycia: chemiczne, zmęcze-
niowe, ścierne, ubytkowe itd.;

 →  wpływ tych czynników różni się w zależ-
ności od konstrukcji, zastosowania i czyn-
ników środowiskowych;

 →  większość maszyn to urządzenia skom-
plikowane, składające się z wielu podze-

społów, na które w zróżnicowany sposób 
oddziałują różne czynniki zużycia.

Wniosek płynący z tych stwierdzeń jest 
taki: zapobieganie awarii jest jak przepo-
wiadanie pogody. Wiele czynników wpływa 
na ten „chaotyczny” proces, co sprawia, 
że długoterminowe przewidywanie awarii 
jest trudne, o ile w ogóle możliwe.

W tym miejscu z pomocą przychodzi 
strategia konserwacji predykcyjnej. Pod-
stawowym założeniem PdM jest interwen-
cja i zapobieganie dalszej degradacji, zanim
doprowadzi ona do awarii urządzenia. 
Istota problemu polega na stopniu kom-
plikacji oraz interakcji wymienionych czyn-
ników. I choć w większości wypadków 
ustalenie harmonogramu PdM odbywa się 
w oparciu o zalecenia producenta sprzętu 
oraz działania wykonywane w przeszłości, 
a szczegółowa analiza danych, ponieważ 
jest trudna, nie zdarza się często, to jed-
nak konserwacja PdM oparta na ramach 
czasowych jest lepsza niż żadna. 

Dostępne są różne metody diagnostyki 
w ramach strategii PdM, takie jak ana-
liza wibracji, badania ultradźwiękowe czy 
badania termograficzne. Jednakże określe-
nie „predykcyjne” nie jest do końca wła-
ściwe. Wspomniane metody nie przewi-

Powrót do podstaw: 
strategie konserwacji

Konserwacja reaktywna (reactive 
maintenance) – nazywana również 
działaniem aż do wystąpienia awa-
rii (run-to-failure). Strategia ta jest 
raczej oczywista. Czynności konser-
wacyjne wykonywane są tylko wów-
czas, gdy dane urządzenie już zawie-
dzie i ulegnie wyłączeniu awaryj-
nemu czy uszkodzeniu.

Konserwacja zapobiegawcza (pre-
ventive maintenance) – w tej stra-
tegii czynności konserwacyjne wyko-
nywane są w oparciu o stałe inter-
wały czasowe, np. wymiana części
następuje co trzy miesiące lub co 
10 000 cykli. W tej metodzie nie bie-
rze się pod uwagę względnego stanu 
maszyny.

Konserwacja predykcyjna (predictive 
maintenance) – w tej strategii stan 
urządzenia jest kontrolowany w opar-
ciu o monitoring różnych parame-
trów roboczych, a czynności konser-
wacyjne planowane, jeśli monitoro-
wana wartość parametru przekroczy 
założony przedział (np. przedział tem-
peratur pracy dla silnika elektrycz-
nego to 65–82°C).

profesjonalnych raportów z inspekcji ter-
mograficznych.

Termowizja jest obecnie wykorzysty-
wana również jako element innych urzą-
dzeń pomiarowych. W ofercie firmy Flir 
dostępny jest np. DM285 – uniwersalny 
multimetr cyfrowy z kamerą termowizyjną 
True RMS. Dzięki technologii pomiaru 
wspomaganego podczerwienią (Infrared 
Guided Measurement) i wbudowanemu 
czujnikowi termowizyjnemu pozwala on 
precyzyjnie zlokalizować problem w ukła-
dach i instalacjach elektrycznych bez bez-
pośredniego kontaktu. DM285 pomaga 
również usprawnić inspekcje, łącząc się 
bezprzewodowo z oprogramowaniem FLIR 

Tools lub aplikacją do zarządzania prze-
pływem pracy FLIR InSite.

Podsumowanie
Wyposażenie maszyn i urządzeń w wiele 
czujników monitorujących różne parame-
try pozwala wcześniej zapobiegać awa-
riom i wynikającym z nich przestojom. 
Poza samymi czujnikami należy również 
zwrócić uwagę na potencjał rozwiązań 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). 

Coraz powszechniej wykorzystywane 
sieci cyfrowe umożliwiają monitorowa-
nie i kontrolowanie procesów oraz ana-
lizę sprawności urządzeń. Dane zebrane 

z połączonych inteligentnych maszyn 
i urządzeń pozwalają skutecznie przewidy-
wać, kiedy i gdzie mogą wystąpić awarie. 

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.

Konserwacja oparta na danych
W miarę jak świat przemysłowy zaczyna wykorzystywać analizę Big 
Data, jednym z rozwijających się obszarów jej zastosowania stają się 
analizy danych dotyczące konserwacji maszyn.

David Bell
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dują awarii, raczej wykrywają i uwidocz-
niają zużycie będące podstawą do dzia-
łań konserwacyjnych, zanim dojdzie do 
usterki. Te metody funkcjonują na pod-
stawie różnych modeli zużycia i bazują 
na zastosowaniu czujników. Stworzone 
zostały do badania konkretnych technolo-
gii i wykrywania określonych problemów. 

Owe techniki wykrywania niepra-
widłowości są technikami empirycz-
nymi (interpretacja wartości na podsta-
wie bazy danych), polegają na analizie 
sygnału z czujnika i porównywaniu warto-
ści z wartością normalną, a w konsekwen-
cji włączaniu alarmu w przypadku war-
tości odbiegającej od normy (stąd okre-
ślenie „wykrywanie nieprawidłowości”). 
Pomiary te są bliskie pomiarom czasu rze-
czywistego lub analizom strumieniowym 
i są w stanie pomijać wariację normalnej 
pracy maszyny, rozpoznając dzięki temu 
bardziej subtelne zmiany spowodowane 
jej zużyciem. Zastosowanie tego typu 
technik, jak dowiedziono, zapewnia zwrot 
z inwestycji i sprawia, że poważne awarie 
sprzętu należą do rzadkości. 

Kolejna generacja analizy danych
Teraz, gdy dane z czujników archiwizo-
wane są za pomocą odpowiedniego opro-
gramowania, a większość użytkowników 
posiada systemy EAM, rośnie zaintereso-
wanie pozyskiwaniem danych i łączeniem 

ich z metodami detekcji nieprawidłowo-
ści w celu poprawy diagnostyki czasu rze-
czywistego (większość metod detekcji nie-
prawidłowości wciąż wymaga w pewnym 
stopniu wiedzy eksperckiej) i ewentual-
nej prognozy czasu do wystąpienia awarii. 
Proces ten rozpoczyna się od zaawanso-
wanych systemów zarządzania zasobami.

Jednakże, mimo że świat aplikacji 
przemysłowych jest bogaty w dane róż-
nego rodzaju, pozyskiwane z różnych źró-
deł, to typ danych niezbędnych do analizy 
pod kątem utrzymania ruchu i niezawod-
ności jest trudny do pozyskania. Dane 
potrzebne do usprawnienia diagnostyki 
i prognozowania dotyczą awarii i przy-
padków zużycia, a ponieważ nowocze-
sny sprzęt i urządzenia wykorzystywane 
w aplikacjach przemysłowych cechuje 
wysoki poziom niezawodności, tego typu 
dane i informacje są trudniejsze do zdoby-
cia, niż można by przypuszczać.

Ze względu na różnorodność danych, 
a zarazem ich monotonność, pojawił się 
problem skuteczności wykrywania symp-
tomów stanów awaryjnych i powiąza-
nych z nimi wartości parametrów pracy 
maszyn. Z tego powodu wzrasta zapo-
trzebowanie na nową generację mechani-
zmów i metod analizy danych. Z mode-
lami awarii i nowoczesnymi technikami 
analizy możliwe będzie powiązanie sche-
matów awarii z przypadkami z przeszło-
ści. Przy użyciu „biblioteki” poprzednich 

uszkodzeń automatyczna diagnostyka 
może zidentyfikować problem i w oparciu 
o wpływ wcześniejszego zużycia na trwa-
łość maszyny dostarczyć istotne staty-
styczne prognozy na temat okresu jej bez-
awaryjnej pracy.

Nawet w przypadku sprzętu, który nie 
jest dostatecznie wyposażony w czujniki, 
większe ilości danych wpłyną lepiej na 
statystyczną analizę prowadzoną w opar-
ciu o sprzęt znajdujący się w podobnych 
warunkach środowiskowych niż typowa 
ogólna analiza. Jeśli inżynierowie zro-
zumieją przyczynę awarii komponentu, 
posługując się informacją o podobnym 
sprzęcie pracującym w podobnych warun-
kach, będą w stanie podjąć lepsze decyzje 
dotyczące strategii konserwacji. 

Podsumowanie
Dane na temat pracy maszyny i jej awa-
rii będą kluczowym składnikiem przy 
zastosowaniu metod zaawansowanej ana-
lizy danych. Lepsza diagnoza online oraz 
prognozowanie będą możliwe, jeżeli uru-
chomi się odpowiednie mechanizmy 
pozwalające przedsiębiorstwom na dziele-
nie się danymi we właściwy sposób.

David Bell David Bell zatrudniony jest jako Senior 
Product Manager w firmie GE Digital.

W artykule zostały opisane kroki, 
które pozwolą na skuteczne 
wdrożenie strategii konser-

wacji predykcyjnej. Ważne jest jednak 
to, że opisane czynności przyniosą sku-
tek tylko wówczas, gdy wszystkie zasoby 
w zakładzie są objęte działającym progra-
mem konserwacji zapobiegawczej (pre-
ventive maintenance – PM), wykorzystu-

jącym komputerowy system zarządzania 
utrzymaniem ruchu (Computerized Main-
tenance Management Systems – CMMS), 
który zawiera zapis wszystkich planowa-
nych i nieplanowanych czynności, czasu 
pracy i dokładnych kosztów materiałowych.

1 Podążanie za pieniędzmi
Po pierwsze należy ustalić, w którym 
miejscu marnotrawione są zasoby finan-
sowe i ludzkie. Trzeba również okre-

ślić, jakie rodzaje zasobów są niezbędne 
dla procesu. Należy skoncentrować się 
na tych, które są trudne do zastąpienia. 
Może się zdarzyć, że w zakładzie znajdują 
się zapasowe pompy przeznaczone do pro-
cesów krytycznych. Nikt jednak nie może 
sobie pozwolić na utrzymanie kompletnej, 
zapasowej linii produkcyjnej, oczekującej 
tylko na wypadek, gdyby nastąpiło uszko-
dzenie linii głównej.

Dzięki wykorzystaniu danych z sys-
temu CMMS można zidentyfikować awa-

Pięć kroków do wdrożenia PdM 
Zdarza się, że w zakładzie dokonywany jest demontaż sprzętu w celu przeprowadzenia rutynowych 
działań konserwacyjnych, po czym okazuje się, że nie było to konieczne. Takich kosztownych działań 
można uniknąć dzięki wdrożeniu konserwacji predykcyjnej (predictive maintenance – PdM).

Mike Johnston

www.utrzymanieruchu.pl
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rie, które zdarzają się często lub/i kosz-
tują najwięcej, pochłaniając budżet prze-
znaczony na czynności utrzymania ruchu 
i obniżając produkcję. Należy przeanalizo-
wać dane z okresu od 2 do 3 lat wstecz, 
by upewnić się, że wszystkie potencjalne 
problemy zostały rozwiązane, włącznie 
z kosztami traconych produktów. W wielu 
przypadkach koszty te są pomijane 
w obliczeniach, przez co ważny czynnik 
wpływający na koszty pozostaje niewi-
doczny. Czasem cena traconych produk-
tów przewyższa koszt napraw. To, że dane 
zdarzenie występuje rzadko, nie oznacza, 
że należy je wykluczyć z programu PdM.

2 Dokonywanie analiz
Po zidentyfikowaniu problemów metodą 
koszt/częstotliwość występowania należy 
dokonać analizy współczynnika średniego 
czasu pomiędzy awariami (mean time 
between failures – MTBF) i określić, czy 
wartość ta rośnie, czy maleje. Wynik ana-
lizy może pokazać, że zostały już podjęte 
pewne działania mające na celu poprawę 
współczynnika MBTF dla danej jednostki. 
Jednakże nie należy pomijać żadnych 
przypadków awarii, nawet jeśli ich liczba 
spada. Czas i koszty wciąż mogą być 
wysokie i warte przeanalizowania.

3 Określenie, gdzie ma być stosowana 
strategia PdM
Niektóre zasoby są przeznaczone do pracy 
aż do momentu wystąpienia ich awarii. 
Jako przykład może posłużyć silnik prze-
nośnika taśmowego o mocy 0,25 KM. 
Takie silniki znajdują się zwykle na sta-
nie lub można je w szybki i łatwy spo-
sób pozyskać. Jednakże 200-konny silnik 
prądu stałego, pracujący w hucie metalu, 
a także jego przekładnia to idealny przy-
kład aplikacji, gdzie należy zastosować 
strategię predykcyjną (PdM).

Celem tego zabiegu jest identyfikacja 
zasobów, których awaria miałaby kata-
strofalny wpływ na produkcję. Ustalenie 
niektórych tego typu zasobów jest oczy-
wiste, są jednak i takie, których awaria 
może się okazać niespodzianką.

By lepiej zrozumieć, gdzie należy zasto-
sować konserwację predykcyjną, trzeba 
przeprowadzić analizę rodzajów i skutków 
możliwych awarii FMEA (failure mode 
effects analysis), z oceną sprzętu w opar-
ciu o podatność na awarię, częstotliwość 

jej występowania oraz kryteria wykrycia. 
Dzięki tym danym możliwe jest wskaza-
nie, które zasoby należy traktować prio-
rytetowo. Wymaga to dokładnych danych 
pochodzących z systemu CMMS na temat 
śledzenia awarii.

4 Wybór metod diagnostycznych
Nie wszystkie maszyny należy objąć pro-
gramem PdM. Części obrotowe, przekład-
nie i system dystrybucji energii są głów-
nymi elementami programu PdM. Moni-
torowanie wibracji, badania ultradźwię-
kowe oraz termograficzne to, niezależ-
nie od gałęzi przemysłu, najbardziej roz-
powszechnione metody diagnostyczne 
w ramach PdM. O tym, jaka metoda 
będzie użyta, decyduje rodzaj awarii, któ-
rej chce się zapobiec.

Oczywiście, aby pozyskać wymaganą 
technologię i narzędzia do implementa-
cji PdM, niezbędne są inwestycje. Należy 
kierować się przy tym zdrowym rozsąd-
kiem, np. kupić jedną kamerę termowi-
zyjną. To samo dotyczy monitorowania 
wibracji, ponieważ urządzenie przeno-
śne może być używane na obszarze całego 
zakładu produkcyjnego. 

Innym czynnikiem wartym uwagi są 
szkolenia pracowników na temat używa-
nia narzędzi do zbierania danych i ich 
analizy. Pozyskanie danych jest bezuży-
teczne bez wyszkolonej załogi, która nie 
będzie w stanie interpretować i analizo-
wać wyników oraz podejmować odpo-
wiednich kroków w celu likwidacji lub 
naprawy wykrytych nieprawidłowości. 
Jeśli zakład nie wyszkoli pracowników 
lub nie będzie efektywnie wykorzystywał 
pozyskanych danych, czynności związane 
z konserwacją predykcyjną najlepiej zlecić 
firmie zewnętrznej.

5 Wdrażanie narzędzi
Po dokonaniu zakupu sprzętu i wyszko-
leniu załogi w zakresie jego użytkowa-
nia można zgromadzić podstawowe dane, 
a po ich choćby wstępnej analizie opraco-
wać wnioski wynikające z wdrożenia sys-
temu aktywnego monitoringu parame-
trów pracy maszyn i całych procesów, 
zestawiając je ze standardami i wymo-
gami w zakresie wydajności, określonymi 
w zakładzie lub podanymi przez produ-
centa. Takie wyniki analiz powinny być 
przedstawiane na wykresie zużycia zaso-
bów. Dostępnych jest wiele programów, 
które pozwalają na realizację takich funk-
cji. Należy jednak pamiętać, że model 
zużycia jest tak wiarygodny, jak wykorzy-
stywane w nim dane.

Po wykryciu zbliżającego się momentu 
wystąpienia usterki należy zaplanować 
odpowiednie działania, by rozwiązać pro-
blem we właściwym czasie, na podstawie 
informacji o produkcji, warunkach bizne-
sowych i poziomie zużycia.

Podsumowanie
Program konserwacji predykcyjnej może 
pozwolić na obniżenie kosztów i minimali-
zację przestojów związanych w konserwa-
cją sprzętu, wynikających z prowadzenia 
czynności inspekcyjnych, ponieważ wyko-
rzystuje nieinwazyjne metody i procedury. 
Zasoby monitorowane i diagnozowane 
w strategii PdM we właściwy sposób 
rzadko ulegają awarii. Konserwacja pre-
dykcyjna umożliwia oszczędności rzędu 
30% kosztów utrzymania ruchu. Pozwala 
uniknąć sytuacji, w których jest zbyt 
mało lub zbyt dużo czynności konserwa-
cyjnych, dzięki czemu personel może nad-
robić zaległości w obowiązkach lub wziąć 
udział w innych ważnych projektach. 

Mike JohnstonMike Johnston jest starszym konsultantem 
w T.A. Cook.

TEMAT NUMERU

Online

Więcej informacji na temat rynku 
systemów diagnostyki i monitorowa-
nia maszyn znajdą Państwo w rapor-
cie „Diagnostyka i monitoring”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

Monitorowanie wibracji, 
badania ultradźwiękowe 
oraz termograficzne to, 
niezależnie od gałęzi 
przemysłu, najbardziej
rozpowszechnione 
metody diagnostyczne 
w ramach PdM.

http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

W razie awarii uk adów nap do-
wych maszyn lub urz dze  pomo-
e szybko uzyska  w a ciwe cz -

ci zamienne, znajdzie równie  rozwi zania 
dla zespo ów i elementów wycofanych z pro-
dukcji. Dzi ki znormalizowanym wymiarom 
po cze  oraz otwartym interfejsom elek-
trycznym, elementy i zespo y Rexroth mog  
by  stosowane jako cz ci zamienne rów-
nie  w przypadku wyrobów innych producen-
tów. Mo esz te  dobra  standardowe cz ci 
zamienne przez Internet. 

Nasze warsztaty w krótkim czasie przywró-
c  w a ciwo ci u ytkowe uszkodzonym ogni-
wom lub pojedynczym zespo om maszyny.

Zalety:
• wykorzystanie wy cznie oryginalnych cz ci 

zamiennych,
• gwarancja na wymienione elementy i zespo y,
• zapewnienie zgodno ci ze stosowanymi nor-

mami bezpiecze stwa,
• terminy napraw wybranych elementów 

zespo ów zgodnie z wymaganiami klienta.

Prawid owe utrzymanie i naprawa uk adów 
nap dowych maszyn wymaga obszernej wie-
dzy w zakresie wszystkich technologii nap du 
i sterowania. Bosch Rexroth oferuje komplek-
sowe us ugi serwisowe wiadczone u klien-
ta, tj. w miejscu u ytkowania uk adów nap -
du i sterowania. 

Us ugi w miejscu u ytkowania maszyn i urz -
dze : wsparcie dzia a  s u b utrzymania 
ruchu u ytkownika maszyn i urz dze . Aby 
zwi kszy  dyspozycyjno  maszyn i urz dze  
przy minimalnym nak adzie kosztów, warto 
wymienia  zu ywaj ce si  lub w du ym stop-
niu zu yte ju  cz ci profilaktycznie, podczas 
planowych przerw w produkcji. 

Korzy ci us ugi REMAN i REMAN plus: 
• wyd u enie trwa o ci maszyn,
• wykorzystanie oryginalnych cz ci 

zamiennych,
• wdro enia realizowane przez specjalistów,
• serwisowanie modu u przez kolejne 60 mie-

si cy (REMAN plus),
• klient otrzymuje zespó  o tych samych 

cechach u ytkowych, lecz z wykorzystaniem 
najnowszych dost pnych elementów i tech-
nologii (REMAN),

• szybk  wymian  elementów w ramach pro-
gramu. 

Aby nie by  zmuszonym do zakupu nowe-
go sprz tu, warto zatrudnia  profesjonalne 
s u by techniczne w celu wdro enia rodków 
modernizacyjnych lub ca kowitej moderniza-
cji danego zespo u.

Bosch Rexroth zapewni: inwentaryzacj  
u klienta, modernizacj  przestarza ych i ma o 
wydajnych zespo ów i dostosowanie ich do 
najnowszych technologii, doradztwo i zarz -
dzanie projektem w zakresie nowych kon-
cepcji nap du i sterowania, ocen  ryzyka po 
modernizacji, rozwój technologii/oprogramo-
wania, ca kowit  modernizacj  nap du i ste-
rowania maszyn oraz urz dze .

Serwis Bosch Rexroth
Wspó praca z profesjonalnym partnerem, takim jak sie  serwisowa 
Bosch Rexroth, gwarantuje dost p do kompleksowych us ug, eks-
pertyz i napraw oraz szybk  dostaw  cz ci zamiennych. Dzia amy
w ponad 80 krajach, gwarantujemy szybki kontakt z wykwalifikowa-
nymi technikami i in ynierami, którzy rozwi zuj  problemy, stosuj c 
obszern  wiedz  w zakresie technologii nap dowych i sterowa . 
Dzi ki serwisowi znajduj cemu si  w kraju, w którym maszyny i urz -
dzenia s  u ytkowane, minimalizujemy koszty. Firma Bosch Rexroth
oferuje szeroki zakres us ug dotycz cych hydraulicznych, elektrycz-
nych i mechanicznych uk adów nap dowych maszyn i urz dze , 
gwarantuj cy pe ne wykorzystanie ich mo liwo ci.

mgr in . Leszek Socha
tel.: +48 22 738 18 48
e-mail: leszek.socha@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl
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A daptacja systemów automatyki 
w zakładach przemysłowych 
postępowała i wciąż postępuje 

w bardzo szybkim tempie. W najnow-
szych aplikacjach wiąże się z nią również 
rosnąca popularność robotów przemysło-
wych. Przewiduje się, że wartość świato-
wego przemysłu robotycznego zwiększy 
się w 2021 r. do ponad 226 mld dola-
rów. Logiczną konsekwencją tego procesu 
będzie wdrożenie elementów sztucznej 
inteligencji w obsłudze maszyn i robotów 
przemysłowych, wraz z obsługą zaawan-
sowanych usług monitorowania i analizy 
danych Big Data. 

Wiele firm już wykorzystuje elementy 
i funkcje sztucznej inteligencji do zwięk-
szania efektywności i jakości realizowa-
nych operacji. Z ankiety przeprowadzo-
nej przez „Business Insider” wynika, że 
ponad 80% kierowników zgadza się z opi-
nią, że skuteczne wdrożenie technolo-
gii Internetu Rzeczy (Internet of Things – 
IoT) będzie decydowało o osiągnięciu suk-
cesu biznesowego w przyszłości. Według 
innych badań, przeprowadzonych przez 
niemiecką firmę Quest Technomarketing, 
połowa wszystkich inżynierów mechani-
ków opiera się w swojej pracy na inteli-
gentnych maszynach modułowych. Liczba 
tych urządzeń podwoi się tak szybko, jak 
ogólna produkcja maszyn w ciągu następ-
nych kilku lat, przy czym inteligentne 

maszyny modułowe mają osiągnąć poziom 
80% udziału w rynku w ciągu trzech lat. 
Wszystkie te trendy oznaczają zwiększony 
popyt na inteligentne sterowanie ruchem 
maszyn i robotów – wraz z potrzebą 
zarządzania realizowanymi przez nie 
zaawansowanymi funkcjami. 

Myślenie w kategoriach 
indywidualizacji
Jednym z najważniejszych czynników 
decydujących o wprowadzaniu cyfrowej 
technologii sterowania napędów silniko-
wych, korzystającej z rozwiązań i możli-
wości IoT, jest obserwowana w przemy-
śle tendencja do produkcji wyrobów zin-
dywidualizowanych, dostosowanych do 
wymagań klientów. Ponadto rośnie obec-
nie potrzeba poprawy efektywności pro-
cesów i oszczędzania wykorzystywanych 
w nich zasobów, przy jednocześnie stale 
rosnącej liczbie ludności na świecie i tren-
dach dotyczących elastycznej i zindywidu-
alizowanej produkcji.

Doug Burns

Jak technologia IIoT 
zmienia produkcję 
Postęp techniczny w obszarze czujników i sieci informatycznych 
oraz nowe systemy komunikacyjne otworzyły nowe możliwości 
adaptacji i rozwoju technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(Industrial Internet of Things – IIoT). Te zaś dają producentom 
możliwość wytwarzania towarów przy zwiększonej elastyczności, 
szybkości i wydajności produkcji. 

FABRYKA 4.0
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Na przykład niektórzy producenci 
samochodów nie oferują już tak sze-
rokiego zakresu modeli jak wcześniej. 
Nabywcy mogą wybrać jakiś detal lub 
kombinację detali, w które może być 
wyposażony jeden model samochodu. 

Tendencja do większej indywidualiza-
cji jest widoczna także w innych gałęziach 
przemysłu. Dawniej supermarkety ofe-
rowały klientom mleko w dwóch pojem-
nościach opakowań kartonowych oraz 
w wersji pełnotłustej i odtłuszczonej. Dziś 
klienci mogą wybierać pomiędzy wieloma 
różnymi wielkościami opakowań karto-
nowych mleka: normalnego pasteryzowa-
nego, niepasteryzowanego, ekologicznego, 
ryżowego czy sojowego.

Czy w wyniku tych zmian po drogach 
jeździ więcej samochodów, a ludzie piją 
więcej mleka? Niekoniecznie. Wielkości 
serii produkcyjnych kurczą się cały czas, 
jednak liczba odmian produktów zwiększa 
się, przy tej samej wielkości produkcji. 
Łatwo można znaleźć inne przykłady 

tak właśnie kurczących się partii pro-

dukcyjnych. Więcej wersji produktów nie 
musi oznaczać większej konsumpcji, jed-
nak może się przełożyć na większą sprze-
daż marek handlowych producenta.

Ponieważ ilości wytwarzanych pro-
duktów maleją, celem firm jest ogranicza-
nie kosztów ich produkcji, bez ujemnego 
wpływu na jakość towarów. Wraz ze stop-
niowym odejściem od produkcji masowej 
wyrobów o ograniczonej liczbie odmian, 
wiele gałęzi przemysłu już doświadcza 
rosnącego popytu na produkcję wysoko 
zróżnicowaną o niskiej skali (high mix/
low volume). W zautomatyzowanych 
fabrykach w przyszłości pojawi się wię-
cej tymczasowych linii produkcyjnych, 
wymagających ponownej konfiguracji 
w celu wytwarzania coraz bardziej zróżni-
cowanych produktów. Oznacza to, że pro-
ducenci w coraz większym stopniu będą 
musieli przystosowywać się do popytu na 
bardzo zróżnicowane i stale zmieniające 
się portfele produktów, co przekłada się 
na konieczność szybszych zmian produk-
tów i/lub wielkości ich opakowań.

A zatem producenci muszą pomyśleć 
o tym, jak najlepiej dostosować się do 
produkcji większej ilości odmian wyro-
bów, po uzasadnionych kosztach. Oczywi-
ście posiadanie osobnych maszyn do pro-

dukcji każdej odmiany wyrobu lub paku-
jących dla każdej wielkości opakowania 
handlowego zwiększa koszty i jest całko-
wicie niezasadne ekonomicznie. Tak więc 
to raczej maszyny powinny być bardziej 
uniwersalne. 

Dysponujące zaawansowanymi funk-
cjami, tzw. inteligentne i połączone 
w sieci maszyny umożliwiają dużo bar-
dziej elastyczną organizację produkcji i są 
znacznie lepiej przystosowane do produk-
cji wyrobów dostosowanych do wymagań 
klienta. Jednocześnie zachowują wysoki 
poziom wydajności produkcji, jakości 
wyrobów i efektywności wykorzystania 
zasobów, przy produkcji zarówno małych, 
jak i dużych serii wyrobów.

Unikanie złożoności
Konstruktorzy i producenci maszyn pono-
szą wielką odpowiedzialność za wdraża-
nie systemów automatyki. Zaawansowane 
technologie automatyki mogą bowiem 
dawać olbrzymie możliwości, ale również 
prowadzić do zwiększenia poziomu zło-
żoności funkcji i systemów poprzez ele-
menty dynamicznego programowania wie-
loparametrycznych funkcji sterowania 
oraz integrację z sieciami zakładowymi, 
sieciami teleinformatycznymi i platfor-
mami w chmurze obliczeniowej.

W czasach, gdy ilość produktów 
w seriach produkcyjnych zmniejsza się, 
wszystko zależy od wydajnego i efektyw-
nego planowania produkcji. Realizacji 
tego zadania mogą sprostać współczesne 
systemy sterowania i monitoringu, jednak 
związana z nim złożoność byłaby prak-
tycznie niemożliwa do zarządzania na tym 
poziomie. 

We współczesnych systemach stero-
wania granice lokalnych systemów i pod-
systemów skojarzonych z pojedynczymi 
maszynami lub grupami maszyn, w szcze-
gólności poprzedzającymi i następnymi 
w ciągu produkcyjnym, mogą się zacie-
rać. W tego typu aplikacjach wdrożenie 
mechanizmów i funkcji sztucznej inteli-
gencji jest najbardziej sensowne. Tymcza-
sem większość fabryk nadal wykorzystuje 
przynajmniej kilka tradycyjnych syste-
mów i rozwiązań, potęgując złożoność.

Innym wyzwaniem jest odchodzenie 
na emeryturę doświadczonych pracowni-
ków i brak nowych oraz duża konkurencja 
wśród firm poszukujących kandydatów 
z umiejętnościami technicznymi. Trzeba 
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jednak zaznaczyć, że dla nowego pokole-
nia inżynierów obsługa maszyn i ich pro-
gramowanie nie mogą być bardzo skom-
plikowane, szczególnie biorąc pod uwagę 
ich rosnące możliwości, ogrom parame-
trów itp. Przewlekły proces projektowania 
i uruchamiania maszyn, wysokie wyma-
gania dotyczące ich programowania lub 
trudna nauka tego procesu nie są również 
czynnikami wspierającymi przyspiesza-
nie i odchudzanie operacji realizowanych 
w fabrykach, co jest obecnie konieczne do 
zachowania konkurencyjności.

Skupienie się na prostocie
Na co zatem zwrócić szczególną uwagę 
przy organizacji współczesnych syste-
mów sterowania, w szczególności ukła-
dów napędowych? Należy powrócić do 
podstaw. Z definicji innowacje w auto-
matyce powinny ułatwić ludziom pracę. 
Upraszczanie złożonych technologii 
wymaga wprowadzenia modułowości kon-
cepcji sterowania oraz standaryzacji jed-
nostek funkcjonalnych. Nowocześniej-
sze i bardziej zaawansowane funkcjonal-
nie maszyny wymagają takich rozwią-
zań sterowania, które potrafią sprostać 
wyzwaniom związanym z indywidualiza-
cją produktów oraz złożonością technolo-
gii cyfrowych.

Jednocześnie programowanie robotów 
musi być łatwiejsze, aby umożliwić ich 
łatwą rekonfigurację oraz by mogły one 
wykonywać szeroki zakres zadań wspie-
rających elastyczną produkcję, w tym 
zmienność projektów produktów. Projekty 
maszyn muszą umożliwiać produkcję róż-
nych wariantów wyrobów oraz łatwe 
przestawianie produkcji. Maszyny posia-
dające funkcję samooptymalizacji oraz 
właściwie dobrane silniki i systemy falow-
nikowe mogą uczynić automatykę bardziej 
efektywną dzięki ułatwieniu ich urucha-
miania i programowania oraz diagnozowa-
nia dla celów utrzymania ruchu.

Modułowość w organizacji funk-
cji i algorytmów sterowania umożliwia 
łatwiejsze dodawanie lub usuwanie ele-
mentów napędowych w procesie produk-
cji lub szybką wymianę oprzyrządowa-
nia maszyn, również przy użyciu progra-
mowania modułowego. Dla konstrukto-
rów maszyn takie podejście to nic innego, 
jak pewna zmiana paradygmatów i zało-
żeń konstrukcyjnych. Ich priorytetem jest 
stworzenie jak najdoskonalszej maszyny, 

która z największą wydajnością będzie 
produkować wyroby spełniające jak naj-
wyższe standardy. Obecnie, dzięki takim 
rozwiązaniom, mogą oni zaoferować klien-
tom optymalną elastyczność oraz swego 
rodzaju inteligencję maszyn, bez obniża-
nia jakości wyrobów.

Na hali fabrycznej modułowość ozna-
cza większą swobodę w doborze różnych 
wielkości opakowań, różnych materiałów, 
a nawet składników, które mogą być prze-
twarzane, a następnie jako gotowe pro-
dukty pakowane i paletyzowane przez 
jedną tylko maszynę. Dlatego wdrażane 
sukcesywnie modułowe i ustandaryzo-
wane napędy silników maszyn oraz narzę-
dzia inżynierii oprogramowania już poma-
gają w tym, by złożone wymagania doty-
czące produkcji oraz technologii IIoT były 
łatwiejsze do realizacji i zarządzania.

Stworzone na bazie technologii pro-
gramowania sparametryzowanego, inte-
ligentne napędy silnikowe ułatwiają pro-
gramowanie kinematyki maszyn, od kon-
cepcji po wdrożenie. Parametryzacja 
umożliwia łatwiejsze niż w przypadku tra-
dycyjnego programowania uruchamia-
nie maszyn. Zastąpienie złożonego progra-
mowania jednolitymi narzędziami progra-
mistycznymi do konfigurowania sterow-
ników i samych maszyn znacznie redu-
kuje czas pracy inżynierskiej i wymaga-
nia techniczne oraz eliminuje konieczność 
stosowania redundancji, które podnoszą 
koszty. 

Przemienniki częstotliwości o zaawan-
sowanej funkcjonalności obsługują różne 
interfejsy komunikacji i połączenia sie-
ciowe dla nowych i starych maszyn. Pod-
łączenie inteligentnego napędu do sieci, 
dzięki modułowym komponentom ste-
rowania oraz narzędziom inżynierskim, 
obecnie nie wymaga już przejścia specjal-
nego szkolenia. Konstruktorzy maszyn 
mogą więc skupić się na tym, na czym 
znają się najlepiej – elementach, które 
są unikalne dla ich projektów i które są 
czynnikami wpływającymi na konkuren-
cyjność maszyn. 

Usieciowienie fabryk i szybkie 
śledzenie zasobów
Łączność cyfrowa i możliwości transmisji 
danych cyfrowych są czynnikiem napędo-
wym monitoringu sprzętu oraz zaawanso-
wanych narzędzi dla strategii zarządzania 
zasobami firm. Dzięki temu poprawia się 
działanie pojedynczych maszyn i całych 
procesów oraz wydłuża czas bezawaryjnej 
pracy i eksploatacji sprzętu. Zaawanso-
wane, inteligentne oraz skalowalne tech-
nologie napędów zapewniają wydajny 
przepływ danych, widoczność urządzeń 
i sterowanie nimi, wraz z bezpiecznym 
przesyłaniem danych, które z kolei umoż-
liwiają podejmowanie decyzji, diagno-
stykę, konserwację i analizę predykcyjną 
w czasie rzeczywistym.

Wszędzie tam, gdzie maszyny poru-
szają elementami fizycznymi i gdzie kom-
ponenty monitorują, sterują i napędzają 
maszyny, wykorzystuje się współcześnie 
sieciową technologię napędów i automa-
tyki. Narzędzia inżynierskie są potrzebne, 
jednak do samego uruchamiania i obsługi 
maszyn powinny być one tak skonstru-
owane, by nie mogły ich obsłużyć osoby 
bez wysokiego wykształcenia i szczegól-
nych umiejętności.

Upraszczanie operacji złożonych jest 
głównym wyzwaniem, któremu mogą 
sprostać inteligentne systemy sterowania 
napędami. Dlatego też koncepcja modu-
łowa dokonuje obecnie migracji w kie-
runku oprogramowania. Wysokiej jako-
ści oprogramowanie adaptacyjne stanie 
się kluczowym czynnikiem decydującym 
o wprowadzaniu innowacji oraz zwiększa-
niu wydajności pracy inżynierów. Funkcje 
modułów maszyn nie wymagają już trady-
cyjnego, zwykle skomplikowanego progra-
mowania – odbywa się to teraz poprzez 

FABRYKA 4.0

Dziś, gdy ilość produktów 
w seriach produkcyjnych
zmniejsza się, wszystko 
zależy od wydajnego 
i efektywnego planowa-
nia. Realizacji tego zada-
nia mogą sprostać współ-
czesne systemy sterowa-
nia i monitoringu, jednak 
związana z nim złożoność 
byłaby praktycznie nie-
możliwa do zarządzania 
na tym poziomie. 



wykorzystanie modułów i proste dostraja-
nie parametrów.

Rozwiązania automatyki zoriento-
wane na sterowanie aplikacjami napędów 
obejmują również ergonomiczne i przyja-
zne dla użytkownika systemy operacyjne 
interfejsów operatorskich (HMI), w któ-
rych realizowana jest wizualizacja proce-
sów i łatwiejsza integracja, w celu obsługi 
połączeń sieciowych i technologii Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy oraz realiza-
cji sterowania. Ponadto dzięki technolo-
giom IoT operacje na danych dokonywane 
w chmurze obliczeniowej umożliwiają 
zdalne realizowanie takich złożonych 
funkcji, które przedtem były dostępne 
tylko na miejscu w fabryce.

Podsumowanie
Szybkość, elastyczność, produktywność 
i wydajność zyskują fundamentalne zna-
czenie we współczesnej produkcji, pako-
waniu produktów i logistyce. Trzeba mieć 
również świadomość, iż ta dynamika 

na rynku światowym ciągle się zmienia, 
wprowadzając nowe modele łańcuchów 
dostaw, z większą liczbą odmian i krót-
szymi cyklami produkcyjnymi, wymaga-
jącymi większej inteligencji, w celu skró-
cenia czasu opracowywania maszyn oraz 
kompletnej integracji systemów.

Projektowanie i konstruowanie maszyn 
zawsze charakteryzowało się wyso-
kim stopniem zorientowania na klienta, 
wymagającym przełożenia potrzeb pro-
dukcyjnych na rozwiązania techniczne. To 
tu właśnie największy wpływ mogą mieć 
skalowalne i łatwe w konfiguracji moduły 
sterowania ruchem i układami napędów 
oraz uniwersalne oprogramowanie, pisane 
dla szerszego zakresu wymagań aplikacji.

Technologie IIoT rozprzestrzeniają się 
nie tylko w dużych firmach, ale także 
w średnich i małych. Ich wdrożenie staje 
się coraz łatwiejsze, tak więc wybór firm 
w ostateczności sprowadza się do pozo-
stawania na czele lub w tyle konkuren-
cji. Wykorzystanie technologii do uprasz-
czania złożoności samych systemów ste-

rowania, ale też metod ich programowa-
nia, jest kierunkiem, w którym przemysł 
podążał już od wielu lat. Obecnym celem 
jest systematyczne podążanie tą drogą. 
Platforma IoT wspiera ten trend i pozwala 
na działania będące bodźcem dla wszyst-
kich segmentów przemysłu. 

Doug Burns Doug Burns pracuje w firmie 
Lenze Americas.

Online

Jakie korzyści mogą przynieść roz-
wiązania Przemysłowego Internetu 
Rzeczy dla pracowników działów 
utrzymania ruchu? Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Wykorzystanie potencjału tech-
nologii IIoT w utrzymaniu ruchu”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl
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W  każdy proces produkcyjny 
 niejako wpisana jest koniecz-
ność mycia i odtłuszczania czę-

ści – zarówno większych elementów, jak 
i detali, które w sposób naturalny ulegają 
zabrudzeniu. Mycie części i elementów 
wykorzystywanych w produkcji należy do 
krytycznych obszarów w zakładzie prze-
mysłowym, ponieważ wpływa na jakość 
wytwarzanych produktów finalnych. 

W przemysłowym myciu części ważne 
jest osiągnięcie wymaganych parametrów 
czystości dla kolejnych etapów i proce-

sów lub w celu osiągnięcia wysokiej jako-
ści i funkcjonalności mytych części – nie-
zależnie od tego, czy będą to części np. 
z metalu, tworzywa sztucznego, cera-
miki lub szkła. Wśród bogactwa dostęp-
nych na rynku myjek znajdują się urzą-
dzenia zapewniające różny stopień jakości 
i wydajności procesu mycia. W zależności 
od oczekiwań i preferencji klienta można 
wybrać optymalne rozwiązanie.

Od natrysku po zanurzenie
Jak wynika z ankiety, na którą odpowie-
dzieli czytelnicy magazynu Inżynieria 
i Utrzymanie Ruchu, 94% respondentów 

przyznało, że w ich zakładach stosowane 
są przemysłowe urządzenia myjące. Naj-
większym powodzeniem cieszą się nastę-
pujące metody mycia przemysłowego: 
natryskowe (67%), natryskowo-zanurze-
niowe (45%), ultradźwiękowe (28%) oraz 
zanurzeniowe (22%). W dalszej kolejności 
znalazły się: odtłuszczanie parowe (12%), 
mycie zalewowo-iniekcyjne (10%) oraz 
mycie na sucho (6%) (rys. 1).

Należy podkreślić, że nie ma jednej 
najlepszej metody mycia przemysłowego. 
W opinii Cezarego Brzozowskiego z firmy 
VIA Technika Obróbki Powierzchnio-
wej kluczowe jest rozpoznanie, z jakiego 
rodzaju zbrudzeniem czy zatłuszcze-
niem na powierzchni komponentu mamy 
do czynienia. Na tej podstawie przede 
wszystkim można rozpocząć procedurę 
doboru właściwej metody mycia przemy-
słowego. W następnej kolejności należy 
poznać, jakie są oczekiwania klienta – czy 
chodzi o samo odtłuszczanie lub umycie, 
czy może także o mycie precyzyjne w celu 
uzyskania tzw. klasy czystości. W branży 
mycia przemysłowego od dawna krąży 
powiedzenie: „podobne zmywa podobne”. 
Zabrudzenia nieorganiczne jak emulsja 
można usunąć, stosując przede wszyst-
kim technologię bazującą na roztworach 
wodnych. Zaolejenia i zatłuszczenia jako 
zabrudzenia organiczne są możliwe do 
usunięcia z powierzchni za pomocą roz-
tworów organicznych, np. węglowodorów 
chlorowanych. Metodę należy więc dosto-
sować do rodzaju zabrudzenia.

Natryski wysokociśnieniowe są bar-
dzo skuteczne w usuwaniu cząstek stałych. 
Metoda ta jest stosowana we wszystkich 
klasach czyszczenia – od czyszczenia pre-
cyzyjnego części dysków twardych, do 
czyszczenia docieranych części samocho-
dowych. Pojęciem „wysokociśnieniowy” 
zwykle określa się ciśnienie wynoszące 
ponad 500 psi (3,45 MPa). Nie jest to 
faktyczne ciśnienie przy powierzchni ele-
mentu, lecz ciśnienie pompowania. Stan-
dardową cieczą w czyszczeniu jest zwykle 
woda. Czasem do wody może być dodana 
niskopieniąca substancja chemiczna. 

Sprzęt natryskowy wysokociśnieniowy 
może być ręczny lub stanowić część wysoce 
zautomatyzowanego procesu. Usuwanie 
cząstek o średnicy mniejszej niż 0,0001 
cala może wymagać zautomatyzowanego 
układu, z konfiguracjami dyszy przezna-
czonymi do uderzenia określonych partii 
elementu. Natryski wysokociśnieniowe

Technologie mycia
przemysłowego
Mycie i odtłuszczanie części i elementów wykorzystywanych 
w produkcji jest zasadniczym etapem większości procesów 
przemysłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak obróbka metali, 
technika medyczna, branża automotive czy lotnictwo. W zależności 
od potrzeb i wymaganych parametrów czystości klienci mogą 
wybierać spośród bogatej oferty urządzeń myjących – począwszy 
od prostych myjek natryskowych, przez automatyczne myjnie 
ultradźwiękowe, aż po całkowicie zautomatyzowane stanowiska 
myjące, będące częściami linii produkcyjnych.

RAPORT
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Agata Abramczyk

↗ Zautomatyzowana odtłuszczarka węglowodorowa z opcją nałożenia powłoki antykorozyjnej.
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często tworzą część większego systemu 
czyszczenia. Koszt procesu jest zależny od 
ciśnień pompy i objętości przepływu, ale 
zasadniczo nie jest zbyt wysoki.

Inną technologią stosowaną w zakła-
dach produkcyjnych jest metoda zanurze-
niowa, która doskonale nadaje się do usu-
wania cieczy i zanieczyszczeń rozpuszczal-
nych w przypadku detali o złożonej geo-
metrii (np. otwory nieprzelotowe lub pod-
cięcia). W odróżnieniu od mycia natrysko-
wego, do którego używa się głównie wod-
nych środków myjących, do mycia zanu-
rzeniowego stosuje się także rozpuszczalniki.

Skład chemiczny kąpieli zanurzeniowej
musi odpowiadać rodzajowi usuwanego za-
nieczyszczenia. Proces jest uzależniony od 
chemicznego działania czynnika rozpusz-
czającego, jednak skuteczność procesu 
można podnieść, wprowadzając czynnik 
cieplny czy wzbudzając kąpiel zanurzenio-
wą. Wzbudzenie można osiągnąć przez do-
danie ultradźwięków wyższych częstotli-
wości, ultradźwięków, natrysku przy za-
nurzeniu, urządzenia rozpryskującego itd. 
Elementy termiczne można zamontować 
na zewnątrz zbiornika lub je zanurzyć. 
Warto pamiętać o tym, że w krótkim cza-
sie może następować silne osadzanie się 
zanieczyszczeń w zbiornikach zanurzenio-
wych. Gdy obciążenia zanieczyszczeniami 
są wysokie, pomocą będą układy ultra-
filtrujące, recyrkulujące lub separujące. 
W razie dużego zanieczyszczenia elemen-
tów warto wprowadzić procedurę mycia 
wstępnego, która zapewni wydłużenie 
ostatecznego cyklu eksploatacyjnego. 

Jedną z najbardziej innowacyjnych 
technologii mycia jest metoda ultradźwię-
kowa, która wykorzystuje energię wytwo-
rzoną przez fale dźwiękowe do uformowa-
nia się pęcherzyków kawitacyjnych. Roz-
pad tych pęcherzyków wywołuje działa-
nie szorujące. 

Układ ultradźwiękowy tworzą: zbiornik,
przetwornik (-i), generator ultradźwiękowy 
i ciecz czyszcząca. Zbiornikom można na-
dać rozmiary dopasowane do niemal każ-
dego rozmiaru elementów. Przetwornik 
lub kilka przetworników może być przy-
mocowanych do dna lub boków zbior-
nika. Liczba ich będzie zależeć od ener-
gii wymaganej do usunięcia zanieczyszcze-
nia. Przetworniki mogą być również typu 
zanurzeniowego, co pozwala na dodanie 
czyszczenia ultradźwiękowego do istnieją-
cego zbiornika, takiego jak parowy zbior-
nik odtłuszczający. 

www.utrzymanieruchu.pl

Cezary Brzozowski, dyrektor/prokurent w firmie VIA Technika Obróbki Powierzchniowej

Oferta rynkowa coraz szersza i bogatsza

Polski rynek rozwiązań przeznaczonych do mycia przemysłowego 
jest obecnie, w dobie globalizacji, ściśle powiązany z rynkami 
zagranicznymi. Czy w Polsce funkcjonują rodzime firmy, które mają 
potrzebę partycypowania w tzw. rynku mycia przemysłowego? 
Odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, jednak dotyczy to niewielkiej 
części producentów. W mojej opinii rynek mycia przemysłowego 
napędzany jest przez producentów seryjnych, a tacy funkcjonują 
w branży automotive czy lotniczej. W ciągu ostatnich 10 lat poja-
wiło się w Polsce wielu dystrybutorów technologii mycia i odtłusz-
czania. Są to przede wszystkim producenci maszyn z Niemiec. Klu-

czowymi czynnikami są tu, po pierwsze, lokalizacja – Polska jest sąsiadem Niemiec, 
a po drugie fakt, że Niemcy są europejskim liderem branży motoryzacyjnej. 

W związku z nowymi inwestycjami, przede wszystkim firm z kapitałem zagranicz-
nym, które zostały w ostatnich latach zrealizowane w zakładach produkcyjnych w Pol-
sce, dywersyfikował się także rynek produktów i usług w zakresie mycia przemysło-
wego. Nowością stały się usługi mycia czy odtłuszczania części. Rozwiązanie outsour-
cingu mycia przemysłowego, które od lat funkcjonuje na rynkach zachodnich, przyjęło 
się także w Polsce. Oferta jest coraz szersza i bogatsza, jednak i tak na razie daleko jej 
do tej, która jest dostępna na rynkach zachodnich.

Ostatnie lata pokazały, że w Polsce poszerzyła się oferta w zakresie mycia przemy-
słowego. Mam tu na myśli pojawienie się kilku producentów z kapitałem polskim, cen-
tra dystrybucyjne technologii zagranicznych, a także wspomniane wcześniej usługi 
mycia przemysłowego. Czy można mówić o dużej konkurencji między tymi firmami? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W pewnym sensie konkuren-
cja oczywiście istnieje. Z drugiej strony wiele firm z kapitałem zagranicznym preferuje 
sprawdzone rozwiązania, to znaczy takie, które funkcjonują na ich rynkach rodzimych. 
Transfer technologii, ale także wiedzy, przenoszony jest wtedy na rynek polski w sto-
sunku 1:1.

Rys. 1. Najbardziej popularne metody mycia przemysłowego

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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W przypadku mycia ultradźwiękowego 
cieczą czyszczącą jest zazwyczaj roztwór 
wodny, do którego można dodać różne 
środki czyszczące w celu poprawy wydaj-
ności czyszczenia. Metoda ta jest ogólnie 
skuteczna, stosowana w wielu gałęziach 
przemysłu, w przypadku wszystkich klas 
czystości – jest bardzo dobra do usuwa-
nia cząstek stałych i może być stosowana 
z większością rozpuszczalników i materia-
łów. Idealnie sprawdza się w mechanice 
precyzyjnej, w przypadku podzespołów 
elektrycznych i elektronicznych, a także 
przed dalszą obróbką galwaniczną.

Warto wspomnieć o myciu zalewowo-
-iniekcyjnym, wskazanym przez co dzie-
siątego respondenta, które najczęściej 
jest stosowane jako pierwszy etap w pro-
cesie mycia. Metoda ta ma na celu usu-
nięcie dużej części przyczepionych do 
powierzchni zanieczyszczeń. 

Z kolei mycie na sucho stosuje się jako 
mycie wstępne oraz pośrednie. Tą metodą 
zanieczyszczenia usuwane są dzięki zasto-
sowaniu techniki próżniowej lub przy uży-
ciu sprężonego powietrza. 

Nowością w zakresie mycia przemysło-
wego są technologie mycia hybrydowego. 
Zdaniem przywoływanego już wcześniej 
Cezarego Brzozowskiego czas pokaże, 
czy rozwiązania te w najbliższym czasie 
odniosą sukces. Na polskim rynku cały 
czas brakuje centrów laboratoryjnych, 
gdzie można myć części i elementy w celu 

uzyskania odpowiedniej klasy czystości
oraz przeprowadzać analizy (tzw. clean-
room). Jest to w dużej mierze determi-
nowane potrzebami rynku. Wraz z poja-
wieniem się coraz bardziej wymagają-
cych projektów w polskich zakładach pro-
dukcyjnych, także i tego typu technologie 
oraz usługi staną się bardziej dostępne. 

Technologia mycia zawsze powinna 
być dostosowana do wymagań klienta. 
Jak wynika z doświadczenia Grzegorza 
Sirko, Business Development Managera 
w firmie GT85 Polska, w myciu przemy-
słowym nie ma uniwersalnych zastosowań 
urządzeń. Istnieje bardzo dużo zmiennych 
determinujących zastosowany proces. 
Tylko najprostsze mycie/regenerowanie to 
mycie natryskowe jednokomorowe bądź 
ultradźwiękowe jednokomorowe, jednak 

to dopiero pierwszy stopień zaawansowa-
nia, jeśli chodzi o procesy mycia. W zasa-
dzie wszystko zaczyna się później i zależy 
od wielu czynników, takich jak oczeki-
wana wydajność, jakość i normy czysto-
ści, integracja procesu mycia z linią pro-
dukcyjną czy automatyka samego procesu 
wielkokomorowych myjni.

Z jedną komorą 
czy wielokomorowe?
Z naszej ankiety wynika, że w zakła-
dach najczęściej stosowane są urządzenia 
myjące z jedną komorą roboczą, w której 
elementy podlegają kolejnym operacjom, 
takim jak mycie, płukanie oraz suszenie 
(56%). Z kolei 28% uczestników badania 
odpowiedziało, że w ich miejscach pracy 
korzysta się z urządzeń wielokomorowych 
(wannowych), w przypadku których wsad 
jest przemieszczany na kolejne stanowiska 
(ręcznie lub automatycznie). Natomiast 
pozostali respondenci stosują w swoich 
przedsiębiorstwach urządzenia myjące 
tunelowe – pasowe i ślimakowe (16%) 
oraz rotacyjne (10%), co ilustruje rys. 2.

Istotne są koszty
Okazuje się, że podczas zakupu przemy-
słowego urządzenia myjącego w pierw-
szej kolejności brane są pod uwagę: 
koszty związane z eksploatacją urządzenia 
(84%), cena zakupu (72%), parametry 
techniczne (54%), jakość (50%) oraz czas 
gwarancji (40%). Jak pokazano na rys. 3, 
mniej istotnymi czynnikami są dla klien-
tów: wsparcie techniczne producenta/
dostawcy (38%), okres zwrotu z inwesty-

RAPORT

← Urządzenie tunelowe 
z automatycznym trans-
portem i zrobotyzowa-
nym załadunkiem detali 
dla branży automotive.

Rys. 2. Najczęściej stosowane w przemyśle urządzenia myjące 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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cji (18%), opinia innych użytkowników 
(16%) oraz marka producenta (12%). 

Jak wyjaśnia Grzegorz Sirko, dobór 
urządzenia do mycia przemysłowego roz-
poczyna się od zadania sobie kilku istot-
nych pytań dotyczących: 

→ tego, co ma być myte, czyli charaktery-
styki mytego detalu; 

→ typu zabrudzeń, zanieczyszczeń; 
→ czasu, w jakim potrzebne jest umycie cze-

goś (wydajność mycia) oraz zakładanego 
stopnia czystości (jakość mycia).

Każdy proces mycia wymaga zastosowa-
nia odpowieniej technologii do konkret-
nych potrzeb. Urządzenia myjące można 
podzielić ze względu na rodzaj medium 
myjącego na wodne (myjące w wodoroz-
cieńczalnych preparatach chemicznych) 
oraz na myjki wykorzysujące rozpuszczal-
niki. Śledząc trendy, można powiedzieć, 
że powoli odchodzi się od niebezpiecz-
nych dla zdrowia technologii rozpuszczal-
nikowych, jednak w pewnych przypad-
kach technologia ta jest niezastąpiona. 

Również Cezary Brzozowski uważa, 
że wybór danej technologii jest zazwy-
czaj uzależniony od kilku czynników: wła-
snych potrzeb, możliwości finansowych 
oraz oczekiwań klienta. Większość firm 
w Polsce stosuje jednokomorowe myjki 
wodne. Jednak przy coraz większym zapo-
trzebowaniu na odtłuszczenie powierzchni 
z olejów mineralnych (tłocznie, spawal-
nie, firmy formujące części metalowe) klu-
czowy jest dobór właściwego rozpuszczal-
nika. Dla olejów mineralnych najlepszym 
medium myjącym jest węglowodór chloro-
wany. Wielkość urządzenia czy też komory 
roboczej jest dobierana indywidualnie do 
przewidzianych ilości produkcyjnych oraz 
geometrii produkowanych części.

Na pierwszym miejscu 
– wodne środki myjące
Jak wynika z badania redakcyjnego, naj-
częściej wykorzystywanym w procesach 
przemysłowych medium czyszczącym są 
wodne środki myjące (100% wskazań). 
Oprócz tego używane są również węglo-
wodory bezchlorowcowe (8%) oraz roz-
puszczalniki polarne (6%).

Jak wyjaśnia przedstawiciel firmy 
GT85 Polska, wśród wodnych roztworów 
czyszczących znajdują się roztwory wodne 
czyszczące kwasowe, które mogą zawie-
rać kwasy mineralne (azotowy, siarkowy, 

fosforowy, fluorowodorowy), kwasy chro-
mowe lub kwasy organiczne (octowe albo 
szczawiowe). Mogą też zawierać deter-
genty, środki chelatujące i niewielkie ilo-
ści rozpuszczalników wodorozcieńczalnych. 
Środków czyszczących kwasowych 

używa się do usuwania: zgorzeliny walco-
wniczej (zendry z walcowania na gorąco); 
osadu powstałego w trakcie spawania
oraz w trakcie obróbki cieplnej; tlenków
powierzchniowych, które utrudniają ma-
lowanie, szkliwienie porcelany, cynowanie,
cynkowanie lub cynkowanie ogniowe 
bądź powlekanie galwaniczne; produktów 
rdzewienia i korozji; kamienia w twardej 
wodzie; produktów reakcji twardej wody 
z zanieczyszczeniami, zwłaszcza białkami 
(kamienia mlekowego, kamienia piwnego).

Preparaty czyszczące kwasowe można 
również stosować do czyszczenia alumi-
nium, metali podatnych na wytrawianie 
podczas czyszczenia silnymi detergentami 
zasadowymi.

Najczęstszą postacią wodnych sub-
stancji chemicznych są jednak roztwory 
wodne czyszczące zasadowe, które mogą 
mieć wartości pH w zakresie od 8 do 14.
Środki zasadowe zazwyczaj zawierają 
różne dodatki poprawiające właściwości 
wydajnościowe. Mogą się do nich zaliczać 
np. środki oddzielające, emulgatory, sur-
faktanty i inhibitory. Inhibitory przeciw-

działają niszczeniu czyszczonego podłoża. 
Do powszechnych inhibitorów zalicza się
użycie krzemianów. Środki te wymagają 
bardzo skrupulatnego spłukiwania, by 
zapobiec problemom z późniejszymi czyn-
nościami pokrywania powłoką malarską
bądź inną. Roztworów tych można używać
we wszystkich rodzajach procesów płyn-
nych (np. w rozpylaczach, ultradźwięko-
wych, zanurzeniowych i ciśnieniowych 
myjkach). Chemikalia te usuwają chłodziwa 
i oleje chłodząco-smarujące, zabrudzenia
warsztatowe, odciski palców, wazeliny 
cosmoline i wazeliny na bazie ropy naf-
towej oraz niektóre farby rozpuszczalne 
w wodzie. Elementami czyszczonymi mogą
być korpusy zaworów hydraulicznych, 
komponenty wtryskiwaczy paliwa i obra-
biane maszynowo odlewy aluminiowe. 
Roztwory te stosuje się w przypadku 
wszystkich klas czystości. Zasadowych 
środków czyszczących można używać 
w bardzo szerokim zakresie temperatur. 
Pozwala to na wykorzystanie ich w proce-
sach czyszczenia ogólnego zastosowania.

Z kolei roztwory wodne neutralne mają 
pH bliskie neutralnemu. Różnorodne che-
mikalia mogą zawierać środki powierzch-
niowo czynne, wypełniacze lub inne 
dodatki. Roztwory te oddziałują pozytyw-
nie tam, gdzie nie trzeba osiągać wyso-
kiego stopnia rozpuszczalności. Świetnie 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 3. Główne czynniki brane pod uwagę podczas zakupu 
przemysłowego urządzenia myjącego

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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sprawdzają się w preparatach rozpylają-
cych i ultradźwiękowych. Można ich rów-
nież użyć w sprzęcie parowym. 
Środki chemiczne neutralne nie są naj-

lepsze do procesów zanurzeniowych. Roz-
twory te nadają się do usuwania chlorków 
lub innych soli oraz soli organicznych. 
Doskonale sprawdzają się w przypadku 
usuwania cząstek stałych. 

Zakup kontra wynajem
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 
wynajem urządzeń myjących jest prakty-
kowany w zakładach 23% respondentów. 

Klient zastanawiający się nad zakupem 
lub wynajmem urządzenia myjącego musi 
dokładnie przeanalizować, czy dysponuje 
wystarczającymi zasobami oraz czasem 

potrzebnym na wdrożenie procesu mycia. 
Jak radzi Grzegorz Sirko, należy zesta-
wić całkowite koszty wynajmu i obsługi 
urządzenia z kosztami jego ewentual-
nego zakupu. Bardzo istotną kwestią jest 
odpowiedź na pytanie, jak kluczowy dla 
wytwarzanych produktów jest proces 
mycia. W niektórych przypadkach, gdy 
proces ten jest bardzo zaawansowany, 
wynajem urządzenia po prostu nie będzie 
możliwy. Optymalnym wyjściem może 
być wówczas utworzenie wewnętrznej 
komórki odpowiadającej za czuwanie nad 
prawidłowym przebiegiem tego procesu. 
Z kolei przy prostym myciu, niewymaga-
jącym spełnienia wyśrubowanych norm, 
wynajem może być bardziej korzystny. 

Oprócz wspomnianych dwóch rozwią-
zań jest jeszcze trzecia opcja – outsourcing 

procesu mycia, oferowany przez niektóre 
firmy działające w omawianej branży.

Jak wyjaśnia Cezary Brzozowski 
z firmy VIA Technika Obróbki Powierzch-
niowej, do niedawna jeszcze uważano, że 
jedynym kryterium przy podejmowaniu 
decyzji o rozpoczęciu współpracy w opar-
ciu o outsourcing były koszty. W branży 
motoryzacyjnej oraz innych gałęziach 
przemysłu w ostatnich latach można jed-
nak dość wyraźnie zaobserwować, że nie 
jest to już jedyny czynnik przy wybo-
rze kooperanta. Koncerny samochodowe 
i producenci pierwszomontażowi dążą 
do zapewnienia usług na jak najwyższym 
poziomie. Nie chodzi tylko o samą spe-
cjalizację pracy. Jakość determinowana 
jest przez dostęp firm outsourcingowych 
do specjalistycznej wiedzy, nowoczesnych 
technologii czy innowacyjnych rozwiązań. 
Niejednokrotnie wąska specjalizacja spra-
wia, że firma jest liderem rynkowym, co 
daje gwarancję wysokiej jakości usług. 
Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z ankiety przeprowadzonej wśród 
czytelników magazynu Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu oraz w oparciu o informacje 
pochodzące od dostawców przemysłowych 
urządzeń myjących. Raport nie odzwiercie-
dla 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

Grzegorz Sirko, Business Development Manager w firmie GT85 Polska

Coraz większa automatyzacja procesu mycia

Oprócz urządzeń niemieckich producentów przedsiębiorcy chętnie 
korzystają także z rozwiązań oferowanych przez rodzimych wytwór-
ców. Co istotne, jakość urządzeń polskich producentów nie odbiega 
od tych, które znajdują się w ofercie naszych sąsiadów. Polscy pro-
ducenci tworzą solidne i wysokowydajne systemy, które są stoso-
wane z powodzeniem przez najbardziej wymagających klientów. 

Rynek przemysłowych urządzeń myjących z każdym rokiem się 
zwiększa, na co ma wpływ coraz więcej inwestycji dokonywanych 
m.in. w branży automotive czy lotniczej. Czynnikiem przyspieszają-
cym rozwój rozwiązań służących do mycia przemysłowego są, bez 

wątpienia, coraz wyższe wymagania co do jakości wyrobów, co w mniejszym lub więk-
szym stopniu wiąże się zapewnieniem czystości technicznej.

Jeśli chodzi o trendy i nowości rynkowe, obecnie można zauważyć coraz większą 
automatyzację samego procesu mycia i bardzo często integrację procesu w zautoma-
tyzowane czy zrobotyzowane linie produkcyjne. Proces mycia staje się praktycznie bez-
obsługowy, zarządzany z jednego panelu operatorskiego całej linii, np. obróbki części. 
Innowacje idą w kierunku wydłużenia żywotności kąpieli myjących, zmniejszenia kon-
sumpcji energii, a także zwiększenia bezpieczeństwa operatora procesu oraz automaty-
zacji i robotyzacji samych procesów mycia.

Międzynarodowe koncerny szukają firm mających doświadczenie, które oferują 
kompleksowe, sprawdzone rozwiązania. Firmy z zapleczem inżynierskim i stawiające 
na rozwój będą liderami na rynku nie tylko polskim, ale i europejskim. Nie bez znacze-
nia jest także możliwość kompleksowych instalacji zintegrowanych systemów mycia dla 
linii produkcyjnych. Jeśli chodzi o technologie, istotne będzie to, co przyniesie rewolu-
cja elektromobilna i jakie decyzje zapadną odnośnie czystości w systemach dedykowa-
nych tym aplikacjom. 

Obecnie wymagania co do czystości stają się coraz wyższe. Nastąpiło też podniesie-
nie rangi procesu mycia, który zaczyna być postrzegany jako kluczowa czynność wpły-
wająca na jakość finalnych produktów.

Online

Więcej informacji na ten temat znaj-
dą Państwo w artykułach zamiesz-
czonych na naszej stronie interneto-
wej, m.in. „Jak zapewnić czystość 
w hali produkcyjnej?” i „Strategie
czyszczenia a produktywność zakładu”: 
www.utrzymanieruchu.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy 
przedstawicielom firm GT85 Polska 
(www.gt85.com.pl) oraz VIA Technika Obróbki 
Powierzchniowej (www.v-i-a.pl), a także 
Czytelnikom magazynu Inżynieria i Utrzymanie
Ruchu, którzy odpowiedzieli na pytania 
zawarte w ankiecie.

http://www.gt85.com.pl
http://www.v-i-a.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


 Dyrektywa 2006/42/WE jeszcze raz
Po prawie 10 latach obowi zywania dyrektywy 2006/42/WE 
w sprawie maszyn nadal w ród projektantów, dystrybutorów, 
importerów i u ytkowników pojawiaj  si  w tpliwo ci co do 
w a ciwego interpretowania jej zapisów. Najcz ciej rodz  si  
one w ród nowych uczestników procesu i dotycz  w a ciwie 
ca ego zakresu dyrektywy, od wyboru formy oceny zgodno ci, 
po dokumenty ko cowe wystawiane dla klienta ko cowego. 

W tpliwo ci powstaj  wskutek ci g ego roz-
woju i post pu w dziedzinie maszyn, tj. ich 
nowych rodzajów oraz rozszerzaj cej si  
wszechstronno ci. Wiele stron interneto-
wych, poradników, broszur i innych tekstów 
obja nia procesy opisane w dyrektywie, jed-
nak nadal potrzebne s  doprecyzowania. 

W ród najcenniejszych róde  wiedzy 
o dyrektywie w sprawie maszyn nale y 
wymieni  przewodnik „Guide to applica-
tion of the Machinery Directive 2006/42/
EC”, umieszczony na stronie Komisji Euro-
pejskiej. W przewodniku obja nione s  poj -
cia i wymagania dyrektywy, umo liwiaj ce 

jednolity sposób jej interpretowania. Prze-
wodnik dostarcza równie  informacji na 
temat innych powi zanych przepisów UE. 
Na tej stronie zamieszczono te  poradnik 
„Application guide: ergonomic health and 
safety requirements”, precyzuj cy wymaga-
nia dyrektywy w zakresie ergonomii. Przed-
stawiono w nim przyk ady projektowa-
nia cz ci maszyn oraz umieszczono tabel , 
w której do poszczególnych mo liwo ci cz o-
wieka przypisano odpowiednie normy. 

Na stronie Komisji Europejskiej zawarto 
jeszcze jedno cenne ród o wyja nie  zapi-
sów dyrektywy – „Wytyczne do stosowa-
nia”, napisane przez ekspertów w formie 
zapyta  z propozycjami odpowiedzi, które 

zosta y zaakceptowane przez grup  robocz  
do spraw maszyn. Dotycz  typów maszyn 
wymienionych w za czniku IV do dyrek-
tywy. Zosta y podzielone na dwie cz ci: 
wytyczne horyzontalne, odnosz ce si  do 
wszystkich typów maszyn wymienionych 
w za czniku i wytyczne wertykalne, zwi za-
ne z poszczególnymi kategoriami maszyn.

Bogaty zakres udost pnionych interpreta-
cji i wyja nie  nie wskazuje sposobu w a ci-
wego wyboru maszyny. Najcz ciej przysz y 
u ytkownik sam okre la zarówno cele, które 
musi zrealizowa  maszyna, jak i ogranicze-
nia. Ich odpowiednie okre lenie ma wp yw 
na parametry, w a ciwo ci lub zastosowa-
ne rozwi zania. Niepe na wiedza oraz brak 
do wiadczenia mog  spowodowa , e okre-
lone parametry b d  skutkowa  niew a ci-

w  ergonomi , a nawet obni  bezpiecze -
stwo u ytkowania. Odpowiedzialno  ci -

ca na wytwórcy maszyn i wi ksza wie-
dza, po czona z do wiadczeniem, powin-
ny doprowadzi  do tego, e przedstawione 
przez u ytkownika kwestie zostan  popra-
wione. Wsparciem dla u ytkowników w tym 
zakresie mo e by  uczestnictwo w targach 
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i szkoleniach. UDT dla u ytkowników – obec-
nych i przysz ych – organizuje szkolenia, na 
których omawiane s  m.in. mo liwo ci urz -
dze , stosowane rozwi zania, ograniczenia, 
zasady bezpiecznej eksploatacji. Po okre le-
niu celów i analizie rynku u ytkownik musi 
ustali , czy z dost pnych urz dze  mo e 
dobra  takie, które b d  optymalne dla jego 
potrzeb. Je eli potrzebne urz dzenie zna-
cz co odbiega parametrami od dost pnych 
na rynku, u ytkownik musi zleci  wytwo-
rzenie maszyny lub samodzielnie j  wyko-
na . Wytwórca w pierwszej kolejno ci roz-
wa a projekt maszyny pod k tem realizowa-
nia postawionego zadania. Przy czym wa ne 
jest, by ju  na tym etapie nie pomin  w a-
ciwego okre lenia dyrektyw i zwi zanych 

z tym wymaga , co w efekcie pozwoli uzy-
ska  maszyn  bezpieczn . 

Gdy mowa o dyrektywie w sprawie maszyn, 
naj atwiej wyobrazi  sobie, e opisuje si  
typow  maszyn , tak  jak tokarka lub r cz-
na wiertarka. S  jednak maszyny, które trud-
no przypisa  do tej dyrektywy. Przyk a-
dem mo e by  maszyna do testów dielek-
trycznych. Nazwa sugeruje, e znaczna cz  
zagro e  b dzie zwi zana ze zjawiskiem 

elektryczno ci. Nasuwa si  sugestia, e 
maszyna powinna spe nia  wymagania 
dyrektywy LVD, jednak konstrukcja powodu-
je konieczno  spe nienia wymaga  dyrekty-
wy w sprawie maszyn.

Kolejnym wyzwaniem, mieszcz cym si  
w kontek cie niejasno ci zapisów dyrekty-
wy, jest konieczno  opracowania bardzo 
z o onej maszyny. Wykorzystanie elemen-
tów lub maszyn nieuko czonych, wytworzo-
nych przez innych wytwórców tej konstruk-
cji, ujawnia problem okre lenia typu i zakre-
su dokumentów, które powinny by  do nich 
za czone. Ocena prawid owo ci przedsta-
wionej dokumentacji wymaga pewnej wie-
dzy. Wymagane jest przeanalizowanie pe -
nionej funkcji wbudowywanego elemen-
tu do kompletnej maszyny. Przyjmijmy, 
e wytwórca chce zamontowa  w maszy-

nie „urz dzenie przeznaczone do wykrywa-
nia obecno ci osób”. Przedstawiona do tego 
urz dzenia dokumentacja powinna po wiad-
cza , e przeprowadzono ocen  zgodno-
ci. Pe nienie funkcji elementu bezpiecze -

stwa powoduje, e urz dzenie powinno 
by  zaprojektowane i wytworzone na pod-
stawie norm zharmonizowanych. W innym 

przypadku nale y dla niego przeprowadzi  
procedur  oceny zgodno ci z udzia em jed-
nostki notyfikowanej. Jest jeszcze jedna dro-
ga wymieniona w dyrektywie. Je li urz dze-
nie to jest produkowane do wmontowania 
w konkretn  maszyn , mo e by  potrakto-
wane jak maszyna nieuko czona. Nale y do 
niej dostarczy  instrukcj  monta u, doku-
mentacj  zawieraj c  m.in. ocen  ryzyka 
oraz deklaracj  w czenia.

W standardowym procesie oceny zgodno ci
jako pomoc dla wytwórcy we w a ciwym jej 
przeprowadzeniu wykorzystuje si  normy
zharmonizowane. Najprostsz  drog , cho  
nie zawsze mo liw , jest skorzystanie z w a-
ciwej normy zharmonizowanej typu C, spe -

niaj cej zasadnicze wymagania dyrektywy. 
Normy tego typu okre laj  szczegó owe wy-
magania dla konkretnego rodzaju maszyny, 
a w efekcie projektantowi pozostaje ocena, 
czy wszystkie pozosta e zagro enia zosta y 
wyeliminowane. W tej cz ci oceny wspar-
ciem b d  normy typu A i B, czyli tzw. normy
bezpiecze stwa. Normy typu A zawieraj
ogólne wymagania dla maszyn, daj  projek-
tantom wskazówki, jak podej  do strategii
bezpiecze stwa w fazie projektowania 
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maszyny. Normy typu B okre laj  wymaga-
nia dotycz ce ró nych aspektów bezpiecze -
stwa (np. wymagania elektryczne, bezpiecz-
ne odleg o ci, ograniczenia ha asu) lub okre-
laj  wymagania co do urz dze  zabezpie-

czaj cych (np. obur czny system steruj cy, 
os ony i zamkni cia, automatyczna optyczna 
detekcja obecno ci osób, maty bezpiecze -
stwa). Okre lenie katalogu odpowiednich 
norm, które b d  wykorzystywane w proce-
sie oceny zgodno ci, jest podstaw  w a ci-
wej analizy. Poziom trudno ci oceny zgod-
no ci wzrasta, gdy nie ma dla danego rodza-
ju maszyny normy typu C. Oczywi cie mo -
na wtedy skorzysta  z norm typu A i B, jed-
nak oszacowanie, czy wszystkie wymagania 
dyrektywy zosta y spe nione, b dzie nieco 
trudniejsze. W okre leniu wszystkich zagro-
e  pomocne mog  by  normy typu C dla 

urz dze  o analogicznej funkcji lub dzia aj -
cych w podobnym otoczeniu. W my l zapi-
sów dyrektywy wytwórca nie jest zobligowa-
ny do skorzystania z norm. Projektowanie
maszyn bez wykorzystania norm zharmoni-
zowanych jest jednak obarczone ryzykiem 
pomini cia istotnych aspektów, wymaga du-
ej wiedzy praktycznej oraz znajomo ci roz-

wi za  stosowanych na rynku. Skala trud-
no ci uwidacznia si  przy okre leniu zakre-
su oblicze  i koniecznych do uwzgl dnienia 
przypadków szczególnych. Nieuwzgl dnie-
nie skutków na o enia si  szeregu zdarze  
lub nieumy lnego nieostro nego zachowa-
nia operatora powoduje powstanie nieroz-
patrzonych i niewyeliminowanych zagro e .

Krokiem, który pomo e upewni  si  o w a ci-
wej analizie lub wskaza  konieczne do rozwi -
zania problemy, jest dobrowolne poddanie 
dokumentacji projektu ocenie pod wzgl -
dem zgodno ci z wymaganiami dyrektywy. 
UDT-CERT wspiera konstruktorów w tej kwe-
stii, oferuj c us ug  oceny dokumentacji.

Proces wytworzenia maszyny jest jednym 
z etapów zapewniania zgodno ci z wymaga-
niami dyrektywy. Czasami ów proces prze-
biega w ten sposób, e projekt powsta-
je równolegle z wytwarzaniem maszyny. 
W takiej sytuacji dopiero jej egzemplarz 
jest poddawany ocenie zgodno ci. Pomi-
ni cie w fazie projektowania analizy ryzy-
ka powoduje, e konieczne staje si  zasto-
sowanie elementów os onowych, a nawet 
wprowadzenie zmiany w konstrukcji maszy-
ny. Podobnie rzecz si  ma, gdy wytwórca po 
wytworzeniu maszyny szuka dokumentów 
odniesienia. Nie odzwierciedlaj  one wtedy 
wytworzonej maszyny i rodz  podejrzenie, 
e nie wykonano w a ciwej oceny zgodno ci. 

Oczywi cie oba przypadki nie decyduj  
o niezgodno ci z wymaganiami. wiadcz  
o tym cz ste zapytania przesy ane do UDT – 
o sposób uzyskania oznaczenia CE na wypro-
dukowanym urz dzeniu.

Wiedza, któr  trzeba przekaza  w odpowie-
dzi, jest tak obszerna, e jedynym rozwi za-
niem jest uczestnictwo w szkoleniach UDT 
z zakresu stosowania dyrektywy.

Zakres dzia ania UDT-CERT na etapie wytwa-
rzania jest szerszy: potwierdzanie spe nie-
nia wymaga  dokumentów odniesienia, 
badanie kompatybilno ci elektromagne-
tycznej, badanie uk adów zabezpieczaj cych 
i uk adów sterowania, badanie stateczno-
ci, wykonywanie pomiarów elektrycznych, 

badanie ha asu itp. Dodatkowo UDT-CERT 
uczestniczy w badaniach przeprowadzanych 
przez wytwórc  i wydaje po wiadczenie 
wykonania przez niego prób zgodnie z nor-
m  EN 10204.

Trzeba jeszcze pami ta  o rodzajach maszyn 
wymienionych w za czniku IV do dyrekty-
wy. W przypadku nieskorzystania w proce-
sie wytwarzania z normy zharmonizowanej, 
obejmuj cej wszystkie wymagania dyrek-
tyw, niezb dny jest udzia  jednostki notyfi-
kowanej.

Producent musi posiada  zatwierdzony sys-
tem jako ci, ewentualnie po zako czeniu 
procesu trzeba podda  maszyn  ocenie ko -
cowej z udzia em jednostki notyfikowanej, 
czyli procedurze badania typu WE. UDT-CERT
jako jednostka notyfikowana wiadczy us u-
gi w jednym i drugim zakresie. Notyfikacja
UDT jest ograniczona do sze ciu typów 
maszyn z za cznika IV. S  to:

1. r cznie adowane pojazdy do zbierania 
odpadów z gospodarstw domowych, wypo-
sa one w mechanizm prasuj cy;

2. podno niki do obs ugi pojazdów;
3. urz dzenia do podnoszenia osób lub osób 

i towarów, stwarzaj ce ryzyko upadku 
z wysoko ci wi kszej ni  3 m;

4. uk ady logiczne zapewniaj ce funkcj  bez-
piecze stwa;

5. konstrukcje chroni ce przed skutkami 
wywrócenia (ROPS);

6. konstrukcje chroni ce przed spadaj cymi 
przedmiotami (FOPS).

Po fazie wytwarzania nast puje wprowadze-
nie do obrotu. Tak e na tym etapie pojawia-
j  si  w tpliwo ci – zwi zane g ównie z prze-
p ywem maszyn mi dzy krajami. Trzeba 
pami ta , e w obrocie na rynku Wspólnoty 

Europejskiej mog  si  znajdowa  maszy-
ny bez oznakowania CE i deklaracji zgod-
no ci WE. Ka dorazowo po zainstalowaniu 
takich maszyn nale y wykona  analiz  zgod-
nie z dyrektyw  2009/104/WE, dotycz -
c  minimalnych wymaga  w dziedzinie bez-
piecze stwa i higieny u ytkowania sprz tu 
roboczego przez pracowników podczas pra-
cy. Do importera lub osoby wprowadzaj cej 
maszyn  na dany obszar nale y zapewnienie 
t umaczenia instrukcji oryginalnej. Wprowa-
dzone do obrotu maszyny zapewniaj  okre-
lony poziom bezpiecze stwa przy za o e-

niu, e b d  u ytkowane zgodnie z przezna-
czeniem i instrukcj  obs ugi.

W razie modyfikacji wp ywaj cej na w a ci-
wo ci maszyny to modyfikuj cy przejmu-
je rol  wytwórcy i to na nim spoczywa obo-
wi zek przeprowadzenia oceny zgodno-
ci. Dokumentacj  maszyny sprzed modyfi-

kacji mo na uzna  za cz  oceny dotycz -
c  elementów niezmodyfikowanych. Trzeba 
jednak rozpatrzy , czy modyfikowane ele-
menty nie wp ywaj  na niezmodyfikowa-
ne, gdy  ich wzajemne relacje równie  mog  
by  powodem powstania nowych zagro-
e . Bardzo podobnie jest w sytuacji impor-

tu maszyny z kraju spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Czasami to impor-
ter staje si  odpowiedzialny za wprowadze-
nie maszyny do obrotu. Wszystkie obowi zki 
zwi zane z ocen  zgodno ci spadaj  na nie-
go, gdy wytwórca nie posiada upowa nio-
nego przedstawiciela na terenie Wspólnoty 
Europejskiej. Maszyny u ywane importowa-
ne spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego musz  by  dostosowane do wymaga  
zasadniczych, nawet je li importuje si  je na 
w asny u ytek.

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e 
prawie 10 lat obowi zywania dyrektywy 
potwierdzi o zasadno  jej celów. Nie uda-
o si  wyeliminowa  w tpliwo ci podczas jej 

obowi zywania, jednak cz  z nich wynika 
z post pu w dziedzinie maszyn.

www.udt.gov.pl
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Wprowadzenie
Jako  pracy w bardzo du ej mierze zale y 
od o wietlenia, jakim dysponujemy. Dobrze 
dobrane o wietlenie mo e znacz co podwy -
szy  efektywno  dzia ania, podobnie jak nie-
prawid owe o wietlenie bardzo je obni y . 
Ponad 80% wszystkich informacji dociera do 
ludzkiego mózgu przez oczy. S abe warunki 
widzenia w sposób oczywisty stanowi  prze-
szkod  dla pracy. Wp ywaj  negatywnie na 
nasze dobre samopoczucie, zmniejszaj  pro-
duktywno  i prowadz  do b dów i wypad-
ków. Pracownik, który dobrze widzi i czuje si  

komfortowo w pomieszczeniu, jest bardziej 
zmotywowany, skupiony i efektywny. Jako  
pracy wzrasta, a liczba pope nianych b dów 
wymiernie spada. Zmniejsza si  równie  ryzy-
ko wypadków.

Warto o tym pami ta  i egzekwowa  od pra-
codawcy swoje prawa, poniewa  ma on obo-
wi zek zapewnienia odpowiedniego o wie-
tlenia miejsca pracy swojemu pracownikowi.

Jak idealnie dobra  wiat o 
do miejsca pracy?
W bran y przemys owej najwa niejsza funk-
cja o wietlenia sprowadza si  do w a ciwe-
go o wietlenia stanowiska pracy. Ustalaj c 

kryteria doboru w a ciwego systemu wietl-
nego, bierzemy pod uwag  nie tylko parame-
try o wietlenia, wielko  danej przestrzeni,
dost p do wiat a dziennego, wymagania 
poszczególnych stanowisk pracy czy bran y. 
Równie wa ne s  normy i przepisy oraz zale-
cenia Mi dzynarodowej Komisji O wietlenio-
wej (CIE), okre laj ce optymalne warunki dla
o wietlenia pomieszcze  w zale no ci od spo-
sobu ich wykorzystania. Wybór odpowiednie-
go systemu o wietleniowego staje si  zatem 
jedn  z najwa niejszych decyzji, z jak  musi 
si  zmierzy  w a ciciel przedsi biorstwa.

Najlepszym rodzajem o wietlenia w miejscu
pracy jest oczywi cie naturalne wiat o dzien-
ne, jednak w wi kszo ci szeroko ci geogra-
ficznych praktycznie nigdy nie wystarczy ono 
do prawid owego o wietlenia biura. Mi dzy-
narodowe normy i zalecenia jednoznacznie
okre laj  wymagane nat enie wiat a w zale -
no ci od stanowiska pracy. W a ciwe funkcjo-
nowanie w pomieszczeniach biurowych jest 
oparte na doborze optymalnego o wietlenia, 
które powinno by  zaprojektowane w sposób 
bezkompromisowy i rozs dny.

Przy pracach projektowych w zakresie o wie-
tlenia nale y uwzgl dni  kilka istotnych 

Dorota Ko akowska
Adam Szczepanik

Zadbaj o dobre o wietlenie miejsc pracy
Zwi zek pomi dzy nat eniem o wietlenia i barw  wiat a a wy-
dajno ci  pracowników potwierdzaj  wyniki bada  naukowych. 
Wykazuj  one, e dzi ki podwy szeniu nat enia o wietlenia 
z 300 do 500 lx w wielu miejscach pracy mo na osi gn  wzrost 
wydajno ci o 8%, a podwy szenie nat enia o wietlenia do 
2000 lx zwi ksza efektywno  nawet o 20%. Dodatkowo odpo-
wiednia barwa wiat a pozytywnie wp ywa na psychik , samopo-
czucie oraz bezpiecze stwo pracy. W artykule przedstawiono wa-
lory jako ci o wietlenia na prac  cz owieka.
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kwestii, takich jak rozmiar powierzchni biu-
rowej, charakter pracy (np. praca siedz ca 
przy komputerze) oraz tryb pracy (nocny lub 
dzienny). Bardzo istotne jest równie  usta-
lenie, czy dana przestrze  biurowa jest zbu-
dowana na planie otwartym, o do  du ej 
powierzchni, czy raczej jest z o ona z mniej-
szych, kameralnych pomieszcze  z kilkoma 
stanowiskami pracy. W a ciwe o wietlenie 
w miejscu pracy powinno by  dopasowane 
do przeznaczenia danej przestrzeni i potrzeb 
jej u ytkowników. Nieco inaczej b dzie 
wygl da o o wietlenie sali konferencyjnej czy 
du ego call center, a jeszcze inaczej prywat-
nego gabinetu. Dobre o wietlenie miejsca 
pracy powinno we w a ciwy sposób czy  
wiat o naturalne ze sztucznym, spe niaj cym 

wymagania dotycz ce jako ci i parametrów 
technicznych, do których nale :

• parametry wietlne, czyli temperatura bar-
wowa, wspó czynnik oddawania barw Ra, 
strumie  wietlny i k t padania wiat a;

• parametry elektryczne, czyli moc, napi cie 
zasilania, wspó czynnik mocy, klasa ochron-
no ci;

• parametry u ytkowe, czyli m.in. stopie  
ochrony IP, ywotno , energooszcz dno .

Szczególne znaczenie w doborze o wietle-
nia maj  takie parametry, jak: warto  nat -
enia o wietlenia, wspó czynnik oddawa-

nia barw i temperatura barwowa. Tylko ró-
d a wiat a o wysokim wska niku oddawa-
nia barw zapewniaj  dobre odwzorowanie 
kolorów i w a ciwy kontrast barwy. Wska -
nik oddawania barw Ra ma maksymaln  war-
to  100, a przyjmuje si , e wiat o dobrej 
jako ci stosowane w pomieszczeniach prze-
znaczonych do pracy powinno mie  wspó -
czynnik na minimalnym poziomie Ra > 80, co 
okre la norma PN-EN 12464-1. adne normy 
z kolei nie wskazuj , jaka dok adnie powinna 
by  warto  w a ciwej temperatury barwo-
wej, która ma bezpo rednie prze o enie na 
nasz nastrój i atmosfer  panuj c  w o wietla-
nym pomieszczeniu. O wietlenie, gdzie zasto-
sowano ród a wiat a o barwie ciep ej, mog  
powodowa  senno  i zbytnie rozlu nienie, 
podczas gdy te o temperaturze zimnej pobu-
dzaj  organizm do pracy. W celu prawid owe-
go dopasowania i okre lenia barwy wiat a 

s u y mierzona w kelwinach temperatura 
barwowa. Zgodnie z t  miar  wyró nia si  
nast puj ce rodzaje barw (rys. 1).

Zazwyczaj w przestrzeni biurowej stosuje si  
wiat o o barwie dziennej, które mie ci si  

w przedziale 5000–6500 K. Taki rodzaj wiat a 
wp ywa pozytywnie na nastrój i stopie  kon-
centracji. Ma to szczególnie istotne znacze-
nie w okresie jesienno-zimowym, gdy zmrok 
zapada wcze niej i d u ej korzystamy ze ró-
de  wiat a sztucznego. 

Sama warto  nat enia o wietlenia zale-
y przede wszystkim od ilo ci wiat a emito-

wanego przez takie ród a jak oprawy o wie-
tleniowe. Czynniki, które mog  ogranicza  
warto  nat enia na stanowiskach pracy, 
to rodzaj i stan opraw o wietleniowych, roz-
mieszczenie przedmiotów w miejscu wyko-
nywania pracy, k t padania strumienia 

wietlnego czy zabrudzenie powierzchni pra-
cy i zanieczyszczenie powietrza, np. w sto-
larniach czy lakierniach. W zwi zku z tym ju  
w momencie projektowania stanowisk pra-
cy nale y uwzgl dni  krytyczne punkty i czyn-
niki mog ce wp ywa  na pó niejsz  warto  
nat enia o wietlenia. Przyk ady wymaga  
o wietleniowych wn trz (warto  eksploata-
cyjnego nat enia o wietlenia Em i wska nika 
oddawania barw Ra) zestawiono w tabeli 1.

Wp yw wiat a 
na bezpiecze stwo ludzi
Cz owiek sp dza rednio 90% swojego czasu 
w pomieszczeniach zamkni tych, o wietlo-
nych wiat em sztucznym. Zatem nale a oby 
sprawdzi , czy ród a oraz oprawy o wietle-
niowe, które mamy w domu, w biurze, a tak-
e te, które s  zainstalowane w szko ach, na 

uczelniach, w urz dach, wytwarzaj  wiat o, 
które jest dla nas bezpieczne. Zainstalowane 
ród a i oprawy w obiektach, w których prze-

bywamy, mog  nie spe nia  wymaga  nor-
my bezpiecze stwa fotobiologicznego PN-EN 
62471 [2]. Norma ta wskazuje zagro enia dla 
oka i skóry cz owieka. S  to zagro enia spo-
wodowane promieniowaniem UV, wiat em 
niebieskim, podczerwieni , a tak e zagro e-
nia termiczne skóry i siatkówki oka. Dbaj c 

Tabela 1. Przyk ady wymaga  o wietleniowych wn trz

lp. Rodzaj wn trza Em [lx] Ra

1 Strefy komunikacji i korytarze 100 40

2 Pokoje opieki medycznej 500 90

3 Pokoje do wykonywania precyzyjnych pomiarów, laboratoria 500 80

4 Biura (czytanie, pisanie na klawiaturze) 500 80

5 Sklepy (strefy sprzeda y) 300 80

6 Sklepy (strefy kasy) 500 80

7 Biblioteki (strefy pó ek) 200 80

8 Biblioteki (strefy do czytania) 500 80

9 Fryzjerstwo 500 90

10 Sto ówki 200 80

11 Pokoje do odpoczynku 100 80

12 Szatnie, azienki 200 80

13 Sk ady, magazyny 100 60

Barwa neutralna Barwa zimna Bezchmurne nieboBarwa ciep aP omie  wiecy

3400–5300 K 5400–7000 K 10 000 K2700–3300 K1900 K

Rys. 1. Temperatura barwowa wiat a
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o bezpiecze stwo ludzi, projektanci o wie-
tlenia powinni si  zatroszczy , aby instalowa-
ne przez nich ród a i oprawy pochodzi y od 
wiarygodnego producenta (o potwierdzonej 
deklaracji zgodno ci).

Nieodpowiednie o wietlenie, niedopaso-
wane do specyfiki warunków pracy, jest naj-
cz stsz  przyczyn  wypadków. Niedosta-
teczna widoczno  w bran y transporto-
wej, w magazynach, w których poruszaj  si  
np. wózki wid owe, mo e by  przyczyn  bar-
dzo gro nych wypadków. Operatorzy powin-
ni mie  nieograniczone pole widzenia, a pra-
cownicy wiadomo  zbli aj cych si  pojaz-
dów. Projektuj c o wietlenie magazyno-
we, nale y zastosowa  najlepsze rozwi za-
nie do jego specyfiki. Rozwa y  zamocowa-
nie opraw w postaci linii szybkiego monta u. 
Takie rozwi zanie pozwala na dobre o wie-
tlenie bocznych cz ci magazynów, popra-
wia widoczno  zamontowanych na cianach 
tablic informacyjnych. Nale y zwróci  jeszcze 
uwag  na warto  wska nika oceny ol nie-
nia UGR, a tak e wska nika oddawania barw 
Ra, poniewa  wygl d okre lonego przedmio-
tu mo e by  ró ny, zale ny od jego o wietle-
nia. Zainwestowanie w odpowiednie zapro-
jektowanie i wykonanie o wietlenia w maga-
zynach ma istotne znaczenie dla bezpiecze -
stwa pracuj cych w nim ludzi, ale równie  
ogranicza straty finansowe spowodowane 
zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia.

Czym mierzy  nat enie 
o wietlenia?
Pomiar nat enia o wietlenia wykonuje si  
za pomoc  luksomierza. Firma SONEL S.A. 
specjalizuje si  m.in. w produkcji urz dze  do 
pomiarów nat enia o wietlenia. Luksomie-
rze serii LXP spe niaj  wymagania dopaso-
wania do czu o ci widmowej ludzkiego oka, 
a dzi ki zastosowanym filtrom charaktery-
zuj  si  bardzo ma ym b dem dopasowania 
k towego. Rodzina produktów dzieli si  na 
trzy modele: LXP-2 – przeznaczony do pod-
stawowych pomiarów nat enia o wietlenia 
w miejscach pracy, LXP-10B – dedykowany 
wykonawcom bada  o wietlenia awaryjnego 
oraz LXP-10A – spe niaj cy wymagania klasy 
A, przeznaczony dla wszystkich, którym zale-
y na najdok adniejszych pomiarach o wietle-

nia. Wszystkie produkty serii LXP s  przezna-
czone do pracy w trudnych warunkach prze-
mys owych. Ich obudowa zosta a wykonana 
w technologii dwukomponentowej, z czego 
jednym sk adnikiem jest wytrzyma y i trwa-
y w u ytkowaniu ABS, pokryty elastomerem 

zapewniaj cym pewne trzymanie urz dze-
nia w r ku i ochron  przed skutkami upad-
ku. Serce urz dzenia to g owica pomiarowa, 
która dzi ki zastosowanej technologii pozwa-
la na wieloletnie u ytkowanie przyrz du. Ka -
dy miernik jest dostarczany w walizce trans-
portowej wraz z pe n  dokumentacj  i wia-
dectwem wzorcowania, które potwierdza, 

e do r k klienta trafia sprawdzony przyrz d 
spe niaj cy wszelkie deklaracje producenta. 
W ofercie firmy SONEL S.A. znajduje si  rów-
nie  oprogramowanie FOTON 3, pozwalaj ce 
na wykonywanie protoko ów pomiarowych, 
prowadzenie harmonogramu prac pomiaro-
wych oraz fakturowania wykonanych us ug. 

Podsumowanie
Dobra jako  wiat a, czyli odpowiednie nat -
enie o wietlenia, poprawia koncentracj  

pracowników, redukuje ilo  pope nianych 
przez nich b dów, co przek ada si  na bez-
piecze stwo pracy, a tym samym podwy sza 
jako  i wydajno .

Poza najwa niejsz  funkcj , jak  jest zapew-
nienie bezpiecze stwa pracy, o wietlenie
w biurze mo e tak e pe ni  rol  drogowskazu
pomagaj c w odnalezieniu np. drogi ewaku-
acyjnej, mo e dzieli  du  przestrze  na 
poszczególne strefy o odmiennym przezna-
czeniu. Ponadto wiat o jest idealnym ele-
mentem dekoracyjnym, dzi ki któremu mo-
emy z atwo ci  podkre li  charakter wn -

trza, tworz c w nim przyjazny nastrój i klimat.

SONEL S.A.
ul. Stanis awa Wokulskiego 11
58-100 widnica
tel. +48 74 858 38 00
e-mail: sonel@sonel.pl
www.sonel.pl
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1.  PN-EN 12464-1, „ wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz  1: Miejsca pracy 

we wn trzach”.
2. PN-EN 62471, „Bezpiecze stwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.
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Oświetlenie w miejscu pracy
Obiekty przemysłowe wymagają specjalistycznego oświetlenia, przystosowanego do trudnych warunków 
pracy. Dobór opraw oraz rodzaju źródeł światła zależy od typu powierzchni i wykonywanej tam pracy.

Anna Strożek Obecnie wszelkie projekty oświe-
tlenia miejsca pracy tworzy się 
obligatoryjnie na podstawie 

normy PN-EN 12464-1:2012 – „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Wymagania normy PN-EN 
12464-1:2012
Norma określa wymagania jakościowe 
i ilościowe oraz wskaźniki odnoszące się 
do oświetlenia pomieszczeń i obszaru 
zadań wzrokowych wewnątrz budynków,

niezbędne do spełnienia w projekcie 
oświetleniowym. W normie zawarto także 
zalecenia i kryteria dotyczące projektów 
oświetleniowych z uwzględnieniem światła 
naturalnego i sztucznego, które odnoszą 
się do takich cech otoczenia świetlnego, 
jak: rozłożenie iluminacji, nasilenie oświe-
tlenia i olśnienia w danej przestrzeni, kie-
runek padającego światła, jego zmienność 
oraz zdolność do oddawania barw. 

– Tworząc projekt oświetleniowy dla 
obiektu przemysłowego, należy pamiętać
o unikalności jego powierzchni ze względu 
np. na typ budynku, jego przeznaczenie,

UTRZYMANIE RUCHU
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wysokość czy dostęp do światła natural-
nego – mówi Monika Guzek, Product 
Marketing Manager w firmie LUG. 
– Co więcej, obiekty przemysłowe nie skła-
dają się tylko z obszarów magazynowych 
czy produkcyjnych, ale również z biur, cią-
gów komunikacyjnych czy pomieszczeń 
sanitarnych. Stąd norma PN-EN 12464-
-1:2012 rozróżnia aż 86 typów pomiesz-
czeń i wskazuje na konkretne wartości 
parametrów wpływających na uzyskaną 
jakość światła. Zalicza się do nich: natę-
żenie oświetlenia, równomierność jego 
rozkładu czy ograniczenie efektu olśnie-
nia. Jak wyjaśnia Monika Guzek, norma 

oświetleniowa definiuje również sposób 
określenia siatek pomiarowych, które są 
podstawą do właściwej interpretacji uzy-
skanych wyników. 

Prawidłowe oświetlenie powierzchni 
przemysłowych nie tylko podnosi kom-
fort pracy, ale przede wszystkim zapewnia 
bezpieczeństwo jej wykonywania. Pozwala 
na szybsze dostrzeżenie zagrożenia oraz 
zwiększa produktywność pracowników, 
którzy dzięki temu popełniają mniej błę-
dów. Oświetlenie wpływa bowiem nie 
tylko na to, jak człowiek postrzega oto-
czenie, ale również na to, jak się w nim 
czuje. Złej jakości światło może powodo-
wać bóle głowy, zmęczenie oczu, pogor-

szenie koncentracji, a nawet zdenerwo-
wanie. 

Planując oświetlenie powierzchni prze-
mysłowych, należy pamiętać nie tylko 
o odpowiednim doborze opraw oświetle-
niowych, ale również o odpowiedniej tem-
peraturze (kolorze, widmie częstotliwo-
ściowym) strumienia światła. Najkorzyst-
niejsze dla wzroku jest światło o barwie 
zbliżonej do światła naturalnego, czyli 
koloru jasnożółtego. Dlatego bardzo waż-
nym punktem omawianej normy jest rów-
nież uwzględnienie w projekcie oświe-
tleniowym rozwiązań zwiększających 
udział światła naturalnego w oświetleniu 
pomieszczeń.

www.utrzymanieruchu.pl

↖ Inne poziomy natężenia oświetlenia 
są wymagane dla pracy w magazynie, 
a inne dla hali produkcyjnej.
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→ Oświetlenie ma wpływ na samopoczucie, 
a nawet zdrowie pracowników.
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Łukasz Manowiecki, ekspert ds. profesjonalnych systemów oświetleniowych 
w firmie Signify

Od czego zależy natężenie oświetlenia stanowiska pracy?

Wymagany poziom natężenia oświetlenia stanowiska pracy zależy 
przede wszystkim od rodzaju pracy, jaką się na nim wykonuje. Inne 
poziomy będą wymagane dla pracy w magazynie, i jest to zazwy-
czaj 200 luksów, inne dla ogólnego oświetlenia hali produkcyjnej, 
gdzie norma mówi o 300 luksach. Na stanowisku pracy dla mon-
tażu powinno być zapewnione 500 luksów i więcej, jeżeli jest to 
montaż precyzyjny, a na stanowisku kontroli jakości – nawet 1000 
luksów. Aby odpowiednio dobrać oświetlenie dla różnych obsza-
rów zakładu, konieczne jest przeprowadzenie audytu, przeanalizo-

wanie wymagań oraz przygotowanie projektu oświetleniowego i przedstawienie wyni-
ków obliczeń w specjalistycznym programie. Zadanie kończy się dokonaniem pomiarów 
i odbiorów po realizacji projektu.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Oświetlenie dla przemysłu 
– oferta rynkowa
Jedną z firm oferujących oświetlenie speł-
niające wymagania przemysłowe jest 
Ledvance. Jak mówi Andrzej Wiśniewski, 
ekspert techniczny firmy Ledvance, do 
wysokich hal przeznaczone są nowoczesne 
oprawy typu High Bay drugiej generacji, 
o mocy: 95 W, 165 W, 200 W. Dostępne 
są również wersje tego typu opraw z moż-
liwością zastosowania w systemach stero-
wania oświetleniem za pomocą cyfrowego 
sygnału sterującego DALI. Inteligentne 
oprawy High Bay Dali można połączyć 
z zewnętrznymi czujnikami obecności 
osób i światła, dzięki czemu uzyskuje się 
dodatkowe oszczędności w eksploatacji 
oświetlenia. Energooszczędnym rozwiąza-
niem są także oprawy High Bay Dali CLO 
(90 W i 155 W), utrzymujące stałą war-
tość strumienia świetlnego w całym okre-
sie eksploatacji; szacuje się, że oszczędno-
ści wynikające z ich zastosowania mogą 

wynosić nawet 90% w stosunku do tra-
dycyjnych rozwiązań. Oprawy przysto-
sowane są do pracy w ekstremalnych 
temperaturach otoczenia, od -30°C do 
+50°C. Do niższych pomieszczeń firma 
oferuje oprawy hermetyczne serii Damp 
Proof, m.in. Damp Proof Compact, Damp 
Proof Dali, Damp Proof Special. 

Bogata oferta opraw przeznaczo-
nych zarówno do wysokich, jak i niskich 
pomieszczeń daje możliwość zainstalowa-
nia energooszczędnego oświetlenia w róż-
nych gałęziach przemysłu. – Oszczędno-
ści w eksploatacji oświetlenia mogą wyno-
sić do 90% w porównaniu z rozwiąza-
niami tradycyjnymi – stwierdza Andrzej 
Wiśniewski. – Duże oszczędności w eks-
ploatacji oświetlenia uzyskiwane są dzięki 
bardzo wysokiej skuteczności świetlnej 
opraw wynoszącej do 150 lm/W i długiej 
trwałości – nawet 80 tys. godzin. 

Firma LUG oferuje produkty dosto-
sowane do wszelkich rodzajów obiektów 

przemysłowych – centrów logistycznych, 
magazynów, warsztatów, hal i otwartych 
terenów produkcyjnych. Rozwiązania te 
znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle 
energetycznym, mineralnym, spożywczym 
czy lekkim. Są to m.in. oprawy: CRUISER 
2 LED (iF Design 2017), POWERLUG 
(iF DESIGN 2016), a także gama produk-
tów z rodziny ATLANTYK 2.0. Oprawa 
dostępna jest w trzech wersjach BASIC, 
OPTI i LOFT. Dwie pierwsze skierowane 
są do przemysłu. BASIC to grupa charak-
teryzująca się standardowym, dookólnym 
sposobem rozpraszania i emisji strumie-
nia świetlnego, z wykorzystaniem klosza 
mlecznego, który daje przyjemne, mięk-
kie światło, zapewniające równomierny, 
obszarowy rozsył światła w każdym kie-
runku, a przeznaczona jest do parkingów, 
hal i magazynów. OPTI to grupa, która 
łączy wszystkie zalety opraw z segmentu 
BASIC, natomiast głównym elementem 
ją wyróżniającym są starannie zaprojek-

UTRZYMANIE RUCHU

↗ Oświetlenie hal o wysokości kilkunastu metrów to szczególne wyzwanie.
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towane układy optyczne przeznaczone 
do oświetlania hal magazynowych i ich 
wąskich alejek, miejsc, w których wyma-
gane jest obniżenie współczynnika UGR 
i specjalistyczne optyki dedykowane do 
układu awaryjnego, precyzyjnie doświe-
tlające drogę ucieczki. 

– Oprawy przemysłowe są narażone 
na wiele różnych czynników negatywnie 
na nie wpływających i potencjalnie zabu-
rzających ich prawidłową pracę – wyja-
śnia Monika Guzek. – Każda oprawa LED 
w portfolio LUG, która jest przeznaczona 
do przestrzeni przemysłowych, została 
zaprojektowana tak, aby spełniać te 
wymagania. Wszystkie elementy konstruk-
cyjne są przemyślane i dostosowane do 
trudnych warunków pracy, w tym zapew-
niona jest wysoka szczelność (IP) pro-
duktu, odporność na urazy mechaniczne 
(IK) oraz właściwe zabezpieczenie obu-
dowy przed korozją. W obiektach przemy-
słowych bardzo często dokonuje się mon-
tażu opraw na dużych wysokościach, dla-

www.utrzymanieruchu.pl

Krzysztof Rajecki, projektant oświetlenia w firmie TRILUX Polska

Wyzwania w oświetleniu obiektów przemysłowych 

Z punktu widzenia projektowania oświetlenia do obiektów prze-
mysłowych kluczowe jest dobranie opraw charakteryzujących się 
optymalnym do danego zadania strumieniem świetlnym oraz jego 
rozsyłem, pozwalających zapewnić przewidziane normami natęże-
nie światła na poziomie wykonywania prac. Szczególnym wyzwa-
niem jest w tym kontekście oświetlanie hal o wysokości sięgają-
cej nawet kilkunastu metrów. Ważne jest, aby przeznaczone do 
poszczególnych obszarów rozwiązania zapewniały gwarancję uzy-
skania postawionych zadań oświetleniowych, ale to nie wszystko. 

Należy również zwrócić uwagę na właściwe wartości stopnia ochrony IP, odporności 
na uderzenia IK oraz środowisko, w którym będą pracować oprawy – mówimy tutaj 
o ewentualnym narażeniu na występujące w atmosferze pracy substancje. Aby zapew-
nić odpowiedni poziom natężenia światła na wysokości zadań wzrokowych – wykony-
wanych najczęściej w dolnych kondygnacjach obiektu – w takich aplikacjach oprawy 
powinny emitować strumień świetlny liczący od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy 
lumenów (lm).

http://www.automaticon.pl
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tego produkty LUG umożliwiają szybki 
i łatwy jednoosobowy montaż.

Również Signify swoją ofertę kieruje
do różnych gałęzi przemysłu. – Zawsze 
patrzymy na zakład produkcyjny jako na 
pewną całość i widzimy, że w ramach 
jednej fabryki mogą funkcjonować różne 
obszary, które należy odpowiednio oświe-
tlić – wyjaśnia Łukasz Manowiecki, eks-
pert ds. profesjonalnych systemów oświe-
tleniowych w firmie Signify. – Czasem 
zakład produkcyjny to w zasadzie małe 
miasteczko, w obrębie którego działa kilka
hal produkcyjnych oraz magazynów, a na
terenie znajdują się również biura i par-
kingi oraz infrastruktura drogowa – dodaje.
W związku z tym firma oferuje oświetle-
nie LED wewnętrzne do przestrzeni biu-
rowych, produkcyjnych i magazynów 
oraz zewnętrzne na parking i drogi. Dla 
biur ma bogatą ofertę opraw wpuszcza-
nych w sufit czy zwieszanych oraz nastro-
powych. Wszystkie oprawy spełniają 
normy dla biur. W zależności od specy-
fiki magazynu czy też hali produkcyjnej 
Signify może zaoferować LED-owe linie 
świetlne (np. Coreline Trunking, Maxos 

Industry, Maxos Fusion), oprawy wodosz-
czelne (np. Coreline Waterproof, Pacific-
LED) czy oprawy typu highbay (np. Core-
line Highbay, GentleSpace). W jej ofercie 
znajdują się także rozwiązania dla tere-
nów zewnętrznych i dróg (np. UniStreet, 
Metronomis, CitySoul, DigiStreet). 

Same oprawy LED to jednak tylko 
część oferty dla przemysłu. Firma jest 
w stanie zrealizować pod klucz komplek-
sową inwestycję stworzenia lub moder-
nizacji oświetlenia zakładu, oferując 
audyt oświetleniowy, projekt oświetlenia 
zgodnie z normami i doborem rozwiąza-

nia, instalację i konfigurację wraz z uru-
chomieniem nowego systemu, również 
z automatyką. 

Firma Sonel z kolei specjalizuje się 
m.in. w produkcji urządzeń do pomia-
rów natężenia oświetlenia. Jak zapew-
niają przedstawiciele firmy, luksomierze 
serii LXP spełniają wymagania dopasowa-
nia do czułości widmowej ludzkiego oka, 
a dzięki zastosowanym filtrom charakte-
ryzują się bardzo małym błędem dopaso-
wania kątowego. W tej rodzinie produk-
tów dostępne są trzy modele – LXP-2 – 
przeznaczony do podstawowych pomia-
rów natężenia oświetlenia w miejscach 
pracy, LXP-10B – dedykowany wyko-
nawcom badań oświetlenia awaryjnego 
oraz LXP-10A – spełniający wymaga-
nia klasy A, przeznaczony dla wszyst-
kich, którym zależy na najdokładniejszych 
pomiarach oświetlenia. Wszystkie pro-
dukty serii LXP są przeznaczone do pracy 
w trudnych warunkach przemysłowych. 
Ich obudowa wykonana została w tech-
nologii dwukomponentowej, a jednym 
ze składników jest wytrzymały i trwały 
w użytkowaniu ABS, pokryty elastome-

↗ Różne stanowiska pracy wymagają różnego typu oświetlenia.

UTRZYMANIE RUCHU

Prawidłowe oświetlenie 
powierzchni przemysło-
wych nie tylko podnosi 
komfort pracy, ale przede 
wszystkim zapewnia bez-
pieczeństwo jej wykony-
wania. 
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rem gwarantującym pewne trzymanie 
urządzenia w ręku i ochronę przed skut-
kami upadku. Serce urządzenia to głowica 
pomiarowa, która dzięki zastosowanej 
technologii pozwala na wieloletnie użyt-
kowanie przyrządu. Każdy miernik jest 
dostarczany w walizce transportowej wraz 
z pełną dokumentacją i świadectwem 
wzorcowania, które potwierdza, że do rąk 
klienta trafia sprawdzony przyrząd posia-
dający wszelkie deklaracje producenta. 

Rozwiązania oświetleniowe TRILUX
Polska dla przemysłu są zróżnicowane 
pod względem: strumienia świetlnego, 
rozsyłu światła, szczelności, sposobu 
montażu rozwiązania itp. Wśród najczę-
ściej stosowanych warto wyróżnić pro-
dukty serii: E-Line LED i Mirona Fit. 
Oprawy E-Line LED wyróżniają się pro-
stym montażem, trwałością dochodzącą 
do L85 na poziomie 50 tys. godzin, sku-
tecznością świetlną sięgającą 169 lm/W
oraz dostępnością wariantów o dużej roz-
piętości strumienia świetlnego (od 4 do 
20 tys. lm) i stopniach ochrony IP20, 
IP50 i IP54. Dostępne rozsyły umożli-
wiają sprostanie wszelkim wymaganiom 
oświetleniowym, nawet w miejscach, 

gdzie wymagane są niskie wartości ujed-
noliconej oceny olśnienia. Oprawy mają 
certyfikat ENEC+, gwarantujący oszczęd-
ność pobieranej energii, oraz są zgodne 
z wymaganiami Systemu Analizy Zagrożeń 

i Krytycznych Punktów Kontroli – Hazard 
Analysis and Critical Control Point Sys-
tem (HACCP), który zapewnia bezpieczeń-
stwo w produkcji żywności. Rozwiązania 
serii TRILUX Mirona Fit znajdują zasto-
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Andrzej Wiśniewski, ekspert techniczny firmy Ledvance 

Na co zwracać uwagę, dobierając oświetlenie 
do stanowiska pracy?

W różnych obszarach przemysłu panują różne warunki otocze-
nia i oprawy oświetleniowe muszą spełniać wiele zróżnicowa-
nych wymagań. W wielu gałęziach przemysłu wymagane jest, 
aby oprawy miały wysoką odporność na wnikanie do ich wnętrza 
wody i zanieczyszczeń. Głównym parametrem pozwalającym na 
ocenę przydatności opraw pod tym względem jest stopień ochrony 
IP. W wielu obszarach zalecane jest wysokie ograniczanie tętnienia 
wytwarzanego strumienia światła, zwłaszcza tam, gdzie stosowane 
są maszyny z elementami wirującymi (tokarki, frezarki, szlifierki, 

piły tarczowe itp.). Ważnym parametrem jest również ograniczenie olśnienia, choć nie 
dotyczy on wyłącznie opraw oświetleniowych. Ograniczeniu olśnienia sprzyja odpo-
wiednio dobrze skonstruowany układ optyczny opraw.

↗ Dobór oświetlenia w przemyśle zależy od typu powierzchni i rodzaju wykonywanej w niej pracy.
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sowanie w przypadku obszarów wyso-
kiego składowania, hal, magazynów, 
zakładów produkcji. Wybrane oprawy 
są wyposażone w szybę ze szkła harto-
wanego, poddanego obróbce cieplnej, 
co umożliwia ich zastosowanie w prze-
myśle ciężkim. Integralny element syste-
mów oświetleniowych w przemyśle stano-
wią we współczesnych aplikacjach czuj-
niki, np. światła dziennego oraz obecno-
ści. Pierwsze z nich pozwalają na dostoso-
wanie pracy opraw do ilości dostępnego 
światła naturalnego (w tym promienio-
wania słonecznego), docierającego do 
hal przez okna i świetliki dachowe. Czuj-
niki ruchu rejestrują obecność pracowni-
ków, rozświetlając aktualnie używane 
stanowiska robocze czy alejki pomiędzy 
regałami. 

Podsumowanie
Norma 12464-1:2012 określa minimalne
wartości natężenia na stanowiskach pracy,
jednak charakter niektórych prac i warun-
ków wymaga od pracodawcy zwiększenia
tych wartości. Zawsze trzeba więc uwzględ-
nić takie czynniki, jak: długość wykony-
wania zadania wzrokowego, wzrokową 
zdolność adaptacji pracownika, dokładność 
wykonywanych zadań i większe skoncen-
trowanie uwagi na przedmiocie pracy.

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.

UTRZYMANIE RUCHU

Online

Rozwój technologii LED oraz jej bar-
dziej przystępna obecnie cena spra-
wiają, że coraz częściej stosowana 
jest ona w aplikacjach oświetlenia 
w zakładach przemysłowych. Moder-
nizacja instalacji nie powinna być 
jednak przeprowadzana w pośpiechu 
lub bez pełnego zrozumienia funk-
cjonowania instalacji oświetlenio-
wej, może bowiem wówczas prowa-
dzić do stworzenia systemu, który 
nie będzie efektywny. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Modernizacja systemu oświe-
tleniowego”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Najkorzystniejsze dla wzroku jest światło o barwie zbliżonej do światła naturalnego.
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Klejenie jako metoda łączenia 
jest wykorzystywane już od cza-
sów prehistorycznych. Do wyko-

nania topora, który został znaleziony 
przy odsłoniętym przez lodowiec Ötzim, 
wykorzystano smołę jako klej. Pierwsze 
wzmianki o klejeniu pojawiły się w litera-
turze ok. 2000 r. p.n.e. 

Uważa się, że rozwój nowoczesnych 
klejów rozpoczął się w 1690 r. wraz 
z rozpoczęciem produkcji w pierwszej 
komercyjnej fabryce klejów w Holandii. 
Wytwarzano w niej kleje ze skór zwie-
rzęcych. Natomiast w 1750 r. wydano 
pierwszy brytyjski patent na klej uzyski-
wany z ryb. 

W XX w. technologie związane z kle-
jeniem zaczęły bardzo szybko się rozwi-
jać. Pojawiły się nowe materiały, takie jak 
żywice fenolowe. Jednak ze względu na 
niski koszt nadal korzysta się powszech-
nie z klejów naturalnych. Warto też zwró-
cić uwagę, że w naszym otoczeniu prak-
tycznie w każdym przedmiocie wykorzy-
stano przynajmniej jeden klej. 

Rynek klejów
Analitycy przewidują, że w 2019 r. obroty 
na światowym rynku klejów osiągną 
poziom prawie 50 mld dolarów. W rapor-
cie firmy Technavio dotyczącym świato-
wego rynku klejów przemysłowych ocenia 
się, że w latach 2018–2022 będzie on 
rósł średnio o 5%, a głównym odbiorcą 

będzie przemysł motoryzacyjny. Zastoso-
wanie przemysłowych klejów struktural-
nych pozwala np. zmniejszyć masę pojaz-
dów, co poprawia ekonomikę zużycia 
paliwa. Zmniejszając np. masę pojazdu 
o 10%, można uzyskać oszczędności 
w zużyciu paliwa na poziomie od 5% 
do 7%. Ma to duże znaczenie zarówno 
ze względu na rosnące ceny paliw, jak 
i ochronę środowiska naturalnego. 

W raporcie zwrócono uwagę na szybki 
rozwój innowacyjnych technologii związa-
nych z klejami i klejeniem w takich kra-
jach, jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, 
Wielka Brytania i Kanada. 

Współcześnie ważny jest segment tech-
nologii wodorozcieńczalnych, mających 
największy udział w rynku w 2017 r. 
wynoszący blisko 44%. Tego rodzaju kleje 
wykazują doskonałą odporność na wil-
goć, promieniowanie ultrafioletowe (UV) 
i przebarwienia. Większość klejów na 
bazie wody to emulsje żywicy, zwłaszcza 
emulsja polioctanu winylu (PVA). 

Jeśli chodzi o odbiorców klejów, segment 
użytkowników budynków i producentów 
stolarki budowlanej w 2017 r. stanowił 
prawie 33%. Oczekuje się, że do 2022 r. 
będzie się on zwiększał o prawie 1%. 

Najszybciej rozwijającym się segmen-
tem użytkowników końcowych jest ten 
związany z rynkiem opakowań. Natomiast 
w opublikowanym we wrześniu tego roku 
raporcie dotyczącym zastosowania klejów 
w elektronice analitycy z firmy Techna-
vio przewidują, że w latach 2018–2022 
nastąpi wzrost tego rynku średnio rocznie 
o 10,06%. To pokazuje, jak duży nastą-
pił postęp w wykorzystaniu technologii 
klejenia.

Kleje i ich właściwości
Podstawowe parametry charakteryzu-
jące klej to: lepkość, czas otwarty, czyli 
maksymalny okres od nałożenia kleju na 
powierzchnię sklejaną do chwili skleje-
nia, a także czas wiązania, określający, po 
jakim czasie spoina osiągnie pełną wytrzy-
małość. Kolejne istotne informacje doty-
czą bazy kleju, czyli podstawowych skład-
ników odpowiadających za parametry 
związane z klejeniem, a także ilości suchej 
masy w jednostce objętości. 

Oczywiście kleje mogą mieć różne wła-
ściwości fizyczne. Mogą być: sztywne, 
elastyczne, przewodzące lub nieprzewo-
dzące prąd elektryczny albo ciepło. Mogą 
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Bohdan Szafrański

Klejenie jako technika 
łączenia w przemyśle
Coraz częściej w procesach produkcyjnych łączy się różne elementy, 
stosując klejenie. To obecnie efektywna i szybka metoda uzyskiwania 
połączeń o dużej wytrzymałości i odporności na działanie czynników 
zewnętrznych. Postęp technologiczny pozwala łączyć różne materiały 
przy zachowaniu ich właściwości i zakładanych parametrów 
dotyczących samego połączenia. Liczy się też szybkość wiązania, 
uzyskiwanie szczelności połączeń i brak potrzeby dodatkowej 
obróbki spoiny.

UTRZYMANIE RUCHU
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też różnie zachowywać się w polu elek-
trycznym lub magnetycznym. Dostępne 
są kleje odporne na wysokie i niskie tem-
peratury, wodoodporne, odporne na dzia-
łanie agresywnych środowisk chemicz-
nych itp. Mogą być też naturalne lub cał-
kowicie syntetyczne. 

Jakie są obecnie główne trendy 
w branży klejów? Okazuje się, że ich 
wydajność przewyższa bezpośredni wpływ 
klejów na środowisko naturalne. Skutecz-
nie zastępuje się szkodliwe związki che-
miczne w klejach przy zachowaniu wydaj-
ności i niskiego poziomu kosztów. Kleje 
zazwyczaj zawierają 1% lub mniej koń-
cowych produktów objętościowych, przy 
spełnieniu założonych funkcji. 

Specjaliści zwracają uwagę na roz-
wój technologii Ebeam (Electron Beam), 
w której do procesu suszenia wykorzy-
stuje się wytwarzane elektrony o niskiej 
energii. Technologia ta jest znana od 
ponad 40 lat, ale dopiero ostatnio stosuje 
się ją do suszenia i utwardzania klejów. 
W procesie nie są wytwarzane praktycz-
nie żadne LZO (lotne związki organiczne). 
Również koszty implementacji są stosun-
kowo niskie. Natomiast kleje na bazie roz-
puszczalników organicznych są stopniowo 
wycofywane z rynku. 

Warto zwrócić uwagę, że klejenie to
już powszechna metoda łączenia stoso-
wana w montażu komponentów samocho-
dowych i elektronicznych oraz w opako-
waniach produktów. Jak się okazuje, tech-
nologia klejenia osiągnęła poziom, w któ-
rym kleje przemysłowe często przywie-
rają lepiej i szybciej do powierzchni, niż 
dzieje się to przy spawaniu lub przy uży-
ciu elementów złącznych. Mogą być na-
kładane na cały tor, a nie tylko w wybra-
nych miejscach wzdłuż dopasowanej 
powierzchni, co daje potencjalnie wodo-
szczelne wiązania. 

Wyzwaniem jest natomiast skuteczne 
sprawdzanie jakości połączeń w produk-
cji wielkoseryjnej z wykorzystaniem nie-
niszczących metod badania. Coraz częściej 
wykorzystuje się tu technologie 3D. Ska-
nowanie i kontrola 3D pozwala szybko 
i dokładnie określić: szerokość, położenie, 
wysokość i objętość zastosowanego kleju. 
Stosuje się np. inspekcję kleju, wykorzy-
stując inteligentne czujniki 3D. Mogą się 
one komunikować nawet bezpośrednio 
z logiką systemu dozowania. 

Jeśli chodzi o skład klejów stosowa-
nych w przemyśle, to są to głównie kleje 

na bazie syntetycznej. Polimery stosowa-
ne w klejach syntetycznych dzieli się na 
termoplastyczne i termoutwardzalne. 
Żywice termoplastyczne to: nitroceluloza, 
polioctan winylu, kopolimer octan winylu-
-etylen, polietylen, poliamidy, polipropy-
len, poliestry, akryle lub cyjanoakryle. 
W przypadku żywic termoutwardzalnych 
są to np. związki fenolowo-formaldehy-
dowe, na bazie mocznika i formaldehydu, 
nienasycone poliestry, epoksydy i poli-
uretany. 

Kleje dzieli się też pod względem funk-
cjonalnym m.in. na strukturalne, topliwe 
Hot-Melt. Te ostatnie charakteryzują 
się atrakcyjnymi właściwościami i stale 
trwają prace, by poprawić ich wydajność 
w wyższych temperaturach oraz zwięk-
szyć odporność na promieniowanie ultra-
fioletowe. 

Kleje Hot Melt nie zawierają rozpusz-
czalników. To jeden z powodów, dla któ-
rych wiele różnych sektorów przemysłu 
przestawia się na ten rodzaj klejów. Mate-
riał topliwy wytwarza minimalne zanie-
czyszczenie i ma niewielkie lub żadne 
efekty środowiskowe. Nie potrzeba spe-
cjalnej wentylacji w miejscu ich stosowa-
nia i nie są łatwopalne. Rządy wielu kra-
jów i podmioty regulacyjne na świecie 
wspierają ich stosowanie. 

Warto przypomnieć, że od początku lat 
60. ubiegłego wieku rozwijane są również 
kleje utwardzane ultrafioletem. Ich bazą 
są silikony, uretany i metakrylany. 

Obecnie różnorodność klejów wyko-
rzystywanych w przemyśle jest bardzo 
duża. Praktycznie do podobnych zastoso-
wań można wykorzystać z dobrym skut-
kiem wiele różnych produktów. Często 
decydują tu względy ekonomiczne i zwią-
zane z ochroną środowiska oraz bezpie-
czeństwem pracowników. Rozwija się 
też rynek taśm samoprzylepnych i folii. 
W tym przypadku do uzyskania połącze-
nia wystarczy użycie, często tylko krótko-
trwałe, nacisku i temperatura pokojowa.

Klejenie – produkty i urządzenia
Na rynku pojawia się wiele nowości, 
zarówno dotyczących samych klejów, jak 
i urządzeń oraz technologii związanych 
z ich aplikowaniem. Na przykład firma 
Robatech Polska wprowadziła nową serię 
automatycznych podajników kleju Roba-
Feed 3. Zastosowano w nich nowy rodzaj 
głowicy rozpylającej klej AX 1 SP NV 

w formie spirali, która sprawdza się głów-
nie przy stabilizacji palet klejem. Pojawiła 
się również nowa seria głowic – LongLife 
– z technologią, która zapewnia większą 
żywotność głowicy i jej elementów. Jak 
informuje firma, od niedawna na rynku 
jest też nowa wersja urządzenia topią-
cego JumboFlex. Ponadto wprowadzono 
do sprzedaży urządzenie Concept Stream 
w drugim rozmiarze. 

Na tegorocznych targach AUTOMATI-
CON firma Nordson Polska pokazała np. 
linię dozowników Performus X15-100, 
które pozwalają na precyzyjną aplikację 
praktycznie każdego płynu montażowego, 
w tym klejów i żywic epoksydowych. 
Firma Dow (DowDuPont) w lipcu wpro-
wadziła np. nowe kleje z linii produk-
tów jednoskładnikowych, utwardzanych 
w temperaturze pokojowej DOWSIL™ 
SE 9100 i 9160. To kleje silikonowe, 
które poza dużymi możliwościami obróbki 
dobrze wiążą się z większością podłoży 
oraz charakteryzują się łatwym recyklin-
giem. Zapewniają też skuteczne uszczel-
nienia kompatybilne z IPX7. Klej SE 
9100 to jednoskładnikowy preparat sili-
konowy, który umożliwia wykorzysta-
nie go w temperaturze pokojowej z opcją 
przyspieszenia utwardzania przy zastoso-
waniu ciepła, a SE 9160 ma dodatkowo 
formułę podwójnego utwardzania dzięki 
użyciu światła ultrafioletowego (UV). 

Grupa Fobaro, wyłączny dystrybu-
tor w Polsce firmy Paramelt, wprowadza 
w tym roku, poza dotychczasową ofertą, 
serię produktów Latyl ES. Jak podano, od 
kilku lat w branży napojów rośnie zainte-
resowanie klejami do etykietowania bez 
kazeiny, które łączą opłacalność z wydaj-
nością. Tradycyjne kleje na bazie kaze-
iny są często uważane za zbyt drogie oraz 
wzrasta zapotrzebowanie na kleje wodo-
odporne (IWR). Produkty te powinny być 
również łatwo zmywalne przy ich stoso-
waniu do opakowań zwrotnych. Takie 
wymagania spełnia właśnie seria synte-
tycznych klejów Latyl ES firmy Paramelt 
o bardzo szybkim tempie wiązania i bar-
dzo dobrym IWR, opracowanych na rynek 
amerykański. 

Inna firma – WIKO Klebetechnik – 
informuje o kleju WELDYX MASTER 
do tworzenia strukturalnych połączeń 
o wysokiej wytrzymałości, elastyczno-
ści i odporności. To dwuskładnikowy klej 
metakrylano-metylowy mieszany w pro-
porcjach 10:1, dostępny w wersjach 

www.utrzymanieruchu.pl
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o czasie otwartym 5 lub 15 minut. Dzięki 
przeprowadzeniu badania zgodności 
z normą DIN EN 45545-2/R1 i spełnie-
niu wymogów poziomu ochrony przeciw-
pożarowej HAZARD LEVEL HL 3 odpo-
wiada on wymaganiom stawianym pojaz-
dom szynowym o wysokiej klasie zagroże-
nia. Klej został opracowany do struktural-
nego łączenia metali, kompozytów i two-
rzyw sztucznych.

Na naszym rynku działają też wyspe-
cjalizowani dystrybutorzy, np. firma 
Milar, należąca do niemieckiej grupy Bie-
sterfeld – znaczącego dystrybutora pro-
duktów chemicznych w Europie. Firma 
reprezentuje głównych światowych pro-
ducentów klejów dla przemysłu. Ma 
w asortymencie kleje do: metali, cera-
miki, kamienia, technicznych tworzyw 
sztucznych, betonu, drewna, pianek, 
materiałów porowatych i szkła, a także 
do tłoczyw, płyt prasowanych, lamina-
tów szkło-epoksydowych, szkło-poliestro-
wych, z włóknem węglowym oraz arami-
dowym. Są to kleje szybko- i wolnowią-
żące, o niskiej lepkości, a także w postaci 
pasty, utwardzane w temperaturze otocze-
nia i na gorąco, kleje i szczeliwa utwar-
dzane pod wpływem wilgoci oraz utwar-
dzane światłem UV. 

Inny przykład to mieszcząca się we 
Wrocławiu firma BÜHNEN Polska – dys-
trybutor oferty tej grupy w naszym 
kraju. Dysponuje rozwiązaniami dla każ-
dej gałęzi przemysłu. Wśród nowości 
firmy można wymienić pistolet do dozo-
wania kleju HB 250 i mniejszy HB 240, 
o poprawionej ergonomii i bezpieczeń-
stwie procesu klejenia. 

Jak się okazuje, ręczne nanoszenie 
kleju w przypadku wielu zastosowań, 
również w dziedzinie nowych technolo-
gii, nadal jest najefektywniejszą metodą 
łączenia ze sobą dwóch materiałów. Nie 
zawsze łatwo dostosować proces klejenia 
tak, aby był bezpieczny i ekonomiczny. 
Mają w tym pomóc urządzenia z nowej 
serii wing.line firmy. Urządzenia do sto-
sowania ze sztyftami 12 mm opracowano 
na nowo w Niemczech i wykorzystano 
w nich opatentowaną technikę pozwala-
jącą zredukować siłę nacisku na dźwignię 
spustu o co najmniej 30% w porównaniu 
z innymi urządzeniami. 

To tylko kilka wybranych przykładów 
z rynku, pokazujących, jak wiele zmienia 
się obecnie w obszarze produktów i tech-
nologii związanych z klejeniem.

Jak kleić?
Przy wykorzystaniu klejów do łączenia 
elementów w przemyśle ważnych jest 
kilka czynników. Na przykład to, jakie 
materiały będą klejone, przy czym nie 
wystarczy tu sama informacja, że jest to 
metal. Na powierzchni aluminium zazwy-
czaj tworzy się warstwa tlenku i to on 
jest klejony. Aluminium może być rów-
nież oksydowane. Jeszcze większa różno-
rodność występuje w przypadku tworzyw 
sztucznych. 

Poza doborem odpowiedniego kleju do 
łączonych materiałów oraz stawianych 
połączeniu wymagań wytrzymałościowych 
należy, zdaniem specjalistów, zwrócić 
uwagę na przygotowanie powierzchni do 
klejenia. Powinny one być odtłuszczone 
przy użyciu odpowiednich preparatów. 

W poradniku wydanym przez firmę 
Proxima Adhesives zaleca się użycie roz-
puszczalników, które usuwają oleje i inne 
zanieczyszczenia z powierzchni substratu. 
Metody stosowane do tego celu to: zanu-
rzenie, przecieranie rozpuszczalnikiem, 
spryskiwanie, odtłuszczanie w oparach 
i odtłuszczanie ultradźwiękowe. Zanie-
czyszczeniami są: brud, olej, warstwy 
tlenków, rdza, środki rozdzielające, wil-
goć, smary, odciski palców i inne niepo-
żądane substancje na powierzchni sub-
stratu. Firma poleca wykorzystanie do 
odtłuszczania np. alkoholu izopropy-
lowego – czystego lub z odpowiednimi 
dodatkami (oferowanego jako Cleaner UL 
w sprayu). 

Równie ważna jest temperatura apli-
kacji kleju. Specjaliści doradzają, by przy 
naprawach jak najszybciej skleić uszko-
dzony element. Wystawienie powierzchni 
na warunki atmosferyczne może powodo-
wać jej utlenienie i inne zmiany, co może 
utrudnić dobre związanie klejem.

Natomiast jeśli chodzi o produkcję, 
to już na etapie projektowania wyrobu 
warto brać pod uwagę własności i moż-
liwości klejów. Na połączenia klejowe 
powinny działać raczej tylko siły ścina-
jące i/lub ściskające. Powierzchnie skle-
jane powinny być odpowiednio duże. 
Dlatego warto korzystać z zakładek, 
nakładek, połączeń stykowych skośnych 
itp. Należy też unikać działania na spo-
jenie sił oddzierających. W trakcie mon-
tażu części warto też zwracać uwagę, 
by naniesiony klej nie został zepchnięty 
z powierzchni klejonej.

Podsumowanie
W naszym kraju działa Polskie Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Techników Mon-
tażu, które organizuje konferencje zwią-
zane z klejeniem w procesach produkcyj-
nych. Organizowane są też kursy w zakre-
sie klejenia, zgodnie z normą DIN 6701 
– normą jakościową dla zastosowań tech-
niki klejenia. 

W przypadku tak szybko rozwijają-
cej się technologii łączenia, jaką jest kle-
jenie, konieczna jest aktualizacja posiada-
nej wiedzy. Tylko wtedy w pełni będzie 
można wykorzystać jej zalety. Specjali-
ści np. zwracają uwagę użytkownikom, że 
osoby odpowiedzialne za wdrażanie tech-
nologii aplikacji kleju w firmach powinny 
brać pod uwagę głównie bezpieczeń-
stwo obsługi. Nie wszyscy np. zdają sobie 
sprawę z konsekwencji poparzenia lub 
niekontrolowanego wycieku kleju, który 
może być transportowany nawet pod 
ciśnieniem 60 barów. 

Na świecie stale opracowuje się nowe 
polityki środowiskowe związane z zasto-
sowaniem klejów. W Europie działa 
FEICA – organizacja zrzeszająca producen-
tów z branży klejów i uszczelniaczy. Jak 
twierdzą jej przedstawiciele, obecnie jest 
już możliwa taka współpraca dostawców 
i odbiorców klejów, że optymalny skład 
kleju może zostać opracowany już na eta-
pie projektowania jego zastosowania.

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

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykułach publi-
kowanych na naszej stronie inter-
netowej, np. „Chemia techniczna 
w produkcji i UR” i „Kleje w utrzyma-
niu ruchu”: 
www.utrzymanieruchu.pl
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W yobra my sobie konserwacj  sa-
mochodowych skrzyni biegów je-
dynie przez uzupe nienie poziomu

wody wprost z sieci wodoci gowej. Co je li 
zanieczyszczenia spowodowane smarami 
mo na by atwo wyeliminowa  jedynie przy 
zastosowaniu wody? Nie tylko pozwoli oby to 
uczyni  prac  fabryk bezpieczniejsz  i czyst-
sz , ale za jednym zamachem rozwi za oby 
wszelkie problemy zwi zane z zapewnieniem 
dost pno ci u ywanych smarów. Taka jest 
przewodnia my l stoj ca za projektem firmy
Klüber Lubrication, który mo e zrewolucjoni-
zowa  przysz o  specjalistycznych smarów.
Eksperci z dziedziny tribologii (nauka zajmuj ca
si  zjawiskami zachodz cymi mi dzy powierz-
chniami tr cymi elementów maszyn i urz -
dze ) zdo ali uzyska  jednorodne smary wy-
korzystuj ce w a ciwo ci wody – hydro-smary.

– W porównaniu z wykorzystywanymi obec-
nie smarami na bazie olejów woda zapew-
nia liczne istotne przewagi – jest to surowiec 
odnawialny, globalnie dost pny, nietoksyczny 
i niepalny – wyja nia dr Stefan Seemeyer,
kierownik dzia u bada  i rozwoju w Klüber 
Lubrication. Jak dot d woda mia a do  ogra-
niczone zastosowanie w produkcji smarów 
z uwagi na swoje ograniczenia wynikaj ce 
z jej w a ciwo ci fizycznych oraz biologicz-
nych, takie jak zakres temperaturowy zama-
rzania i parowania, utlenianie czy rozrost 
drobnoustrojów. Zastosowanie odpowied-
nich dodatków w smarach czy rozwi zania 
technologiczne na poziomie komponentów 

urz dze  pozwalaj  zamieni  te potencjal-
ne wady na zalety mo liwe do wykorzysta-
nia. Nowa koncepcja produktów opartych na 
wodzie umo liwia zredukowanie tarcia do 
takiego stopnia, e realne sta o si  my lenie 
o uzyskaniu efektu „superlubrykacji” – nie-
mal ca kowitego zlikwidowania tarcia.

Woda jako wiadomie wykorzystany sk adnik 
do produkcji smarów oferuje ca y wachlarz 
nowych mo liwo ci, równie  w stosunku do 
coraz to nowszych materia ów pojawiaj cych 
si  na rynku. Poniewa  substancje rozpusz-
czalne w wodzie zazwyczaj nie maj  tej w a-
ciwo ci w zestawieniu z olejami, by y one 

niemal e bez znaczenia dla rozwoju klasycz-
nych smarów. Wraz z zastosowaniem inno-
wacyjnych komponentów smarów nowego 
rodzaju sta o si  mo liwe uzyskanie parame-
trów dotychczas praktycznie nieosi galnych, 
takich jak bardzo dobre w a ciwo ci ch o-
dz ce czy energooszcz dno , wynikaj ce ze 
znacz cego zredukowania tarcia.

W a ciwo ci wody mog  by  równie  wyko-
rzystane przez zastosowanie rozwi za  tech-
nologicznych na poziomie komponentów 
urz dze . Dla przyk adu, odparowana woda 
mo e by  odzyskana wewn trz zamkni tego 
obiegu i wykorzystana nawet do ch odzenia. 
Kolejnym mo liwym aspektem zastosowania 
wody jest wykorzystanie jej oczywistej spe-
cyfiki, czyli dobrej przewodno ci elektrycznej 
czy w asno ci ch odz cych. To otwiera ca y 
szereg mo liwo ci i zastosowa  w nowych 

bran ach, równie  takich jak elektromobil-
no  (pojazdy z nap dem elektrycznym).

– Specjalistyczne smary przysz o ci b d  mu-
sia y sprosta  nowym, nieznanym dot d wy-
zwaniom – wyja nia Michaela Wiesböck, lider
zespo u w dziale bada  i rozwoju w Klüber 
Lubrication. – Bior c pod uwag  z jednej 
strony coraz bardziej surowe wymagania 
dotycz ce w a ciwo ci smarów w zakresie ich 
wydajno ci, energooszcz dno ci oraz ekolo-
giczno ci, a z drugiej – perspektyw  wyczer-
pania si  surowców kopalnych, zapotrzebo-
wanie na innowacyjne koncepcje smarów 
opartych na surowcach odnawialnych staje 
si  coraz bardziej realne i powszechne.

Technologia hydrolubrykacji jest ju  stoso-
wana w produktach Klüberplus z serii C 2. 
W tych rodkach smarowych, przeznaczo-
nych do przeno ników ta mowych i p ytko-
wych, woda oraz oleje w niej rozpuszczal-
ne tworz  jednorodny roztwór, dzi ki czemu 
usprawnione zosta o dozowanie, co pozwo-
li o z kolei znacz co zmniejszy  wyst powa-
nie niepo danych incydentów w procesie 
produkcyjnym. Jednak e specjali ci pracu-
j cy nad technologi  hydrolubrykacji dopie-
ro zaczynaj  poznawa  mo liwo ci, jakie ona 
przed nami otwiera. We wspó pracy z part-
nerami z ró nych sektorów przemys u Klüber 
Lubrication pracuje obecnie nad zastosowa-
niem hydro-smarów w przek adniach prze-
mys owych, o yskach, a cuchach i innych 
komponentach.

Wi cej informacji i materia ów filmowych 
pod adresem: www.klueber.com/en/
/lubricants/hydro-lubricants

„Hydro-smary” 
– smary przysz o ci
Energooszcz dne, odnawialne, nieszkodliwe

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo, 62-006 Kobylnica
tel. +48 61 870 07 90, fax: +48 61 879 38 05
www.klueber.pl, engineering@pl.klueber.com

Fot. Technologia „Hydro-smarów” odgrywa
coraz bardziej znacz c  rol  w przemy le,
odkrywaj c swój innowacyjny potencja  
poprzez wykorzystanie wody jako rodka 
bazowego oleju lub jako dodatek.
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Budowa, cechy i zastosowanie 
pneumatycznych 
wzmacniaczy ciśnienia
Podstawowymi zaletami pneumatycznych wzmacniaczy ciśnienia są: brak konieczności zastosowania 
dodatkowego źródła energii, prostota instalacji (możliwość wykorzystania istniejącej instalacji 
sprężonego powietrza bez wprowadzania istotnych zmian w jej konfiguracji), generowanie małej ilości 
ciepła oraz bezpieczeństwo (brak urządzeń elektrycznych gwarantujący brak iskrzenia oraz umożliwiający 
zastosowanie w strefach zagrożonych wybuchem), mały koszt wdrożenia (w odniesieniu do kosztów 
zbiorników lub kompresorów napędzanych silnikami elektrycznymi), możliwość zabudowy inline, 
prostota i niskie koszty utrzymania, a także kompaktowa budowa.

W przypadku napędów pneuma-
tycznych nastawiona wartość 
ciśnienia powinna zostać podda- 

na szczególnej kontroli z dwóch powodów:
 →  wahania ciśnienia mogą skutkować nie-
stabilnością pracy urządzeń wykonaw-
czych,

 →  zbyt niska wartość ciśnienia może dopro-
wadzić do niespełnienia wymagań stawia-
nych napędom pneumatycznym (niedobór 
wartości siły lub momentu).

Potrzeba zastosowania pneumatycznych 
wzmacniaczy ciśnienia wynika bezpo-
średnio z wymienionych przyczyn, w tym 
konieczności:

 →  zwiększenia wartości siły (ruch liniowy) 
lub momentu (ruch obrotowy) elementów 
napędowych,

 →  zachowania poziomu ciśnienia elemen-
tów napędowych przy jednoczesnej reduk-
cji ciśnienia sieci i magistral pneumatycz-
nych (rosnące wymagania oszczędności 
zużycia sprężonego powietrza),

 →  eliminacji niekorzystnego efektu spadków 
ciśnień (gdy sprężone powietrze pełni rolę 
czynnika wspomagającego przebieg pro-
cesu technologicznego),

 →  zasilania aplikacji mobilnych pneuma-
tyki, w których stosuje się kompresory 
o małych wymiarach gabarytowych oraz 
ograniczonych wartościach ciśnienia wyj-
ściowego.

dr inż. Mariusz Hetmańczyk

↗ Rys. Przykładowa zabudowa pneumatycznego wzmacniacza ciśnienia do celów multiplika-
cji wartości ciśnienia lub siły elementów wykonawczych: 1 – przyłącze ciśnienia zasilającego, 
2 – zawór sterujący (rozdzielacz pneumatyczny lub elektropneumatyczny), 3 – pneumatyczny 
wzmacniacz ciśnienia, 4 – zawór zwrotny sekcji niskiego ciśnienia, 5 – zawór zwrotny sekcji 
wysokiego ciśnienia, 6 – manometr, 7 – zbiornik, 8 – siłownik tłoczyskowy (jednostronnego lub 
dwustronnego działania, z jedno- lub dwustronnym tłoczyskiem), 9 – aktuator beztłoczyskowy 
(mieszkowy, szczelinowy, cięgnowy, magnetyczny), KNC – separowana komora niskiego ciśnie-
nia wzmacniacza, KWC – komora wysokiego ciśnienia wzmacniacza [12, 13]
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W artykule przedstawione zostaną: 
budowa, podstawowe cechy oraz zasto-
sowanie wzmacniaczy służących do 
zwiększania wartości ciśnienia w ukła-
dach pneumatycznych. Szczególna uwaga 
poświęcona będzie urządzeniom napędza-
nym energią sprężonego ciśnienia. Przy-
wołane zostaną także wskazane przez pro-
ducentów wytyczne, których należy prze-
strzegać w celu maksymalizacji cyklu 
życia wzmacniacza. 

Rozwiązania konstrukcyjne 
wzmacniaczy ciśnienia
Rozwiązania konstrukcyjne opisywanych 
wzmacniaczy oparte są najczęściej na kon-
strukcji tłokowej, w której można wyróż-
nić podgrupy konstrukcyjne w postaci 
wzmacniaczy [1-12]:

 →  bez zbiornika lub ze zintegrowanym zbior-
nikiem,

 →  z ręczną lub pneumatyczną nastawą 
ciśnienia,

 →  jednostronnego działania (jednostop-
niowe), dwustronnego działania (jedno-
stopniowe), dwustopniowe, wielostop-
niowe – w przypadku wielu dostawców 
istnieje możliwość dowolnej konfiguracji 
wzmacniaczy, które osiągają różne warto-
ści ciśnień wyjściowych.

W rozwiązaniach przemysłowych można 
wyszczególnić kilka rozwiązań konfigu-
racji linii zasilających ze wzmacniaczami 
ciśnienia sprężonego powietrza:

 →  konieczność zasilenia wysokim ciśnie-
niem wybranych maszyn – wzmacniacz 
może zostać zainstalowany bezpośred-
nio do magistrali zasilającej obiekt – takie 
rozwiązanie umożliwia zasilenie całego 
układu pneumatycznego sprężonym 
powietrzem o niskiej wartości ciśnienia 
przy jednoczesnym zwiększeniu ciśnienia 
za wzmacniaczem;

 →  niedobór siły oraz brak możliwości 
wymiany siłownika (ze względu na istnie-
jące ograniczenia gabarytów zabudowy) – 

wzmacniacz powinien zostać umieszczony 
przed zaworem sterującym (zwiększenie 
wartości ciśnienia i sił na stronie podtło-
czyskowej i nadtłoczyskowej);

 →  konieczność uzyskania wysokiego ciśnie-
nia po jednej stronie siłownika – w celu 
minimalizacji zużycia sprężonego powie-
trza zalecany jest montaż wzmacniacza 
za zaworem sterującym (tylko na linii 
zasilającej wymagającej wzmocnienia 
ciśnienia).

Na rysunku przedstawiono przykła-
dową konfigurację zabudowy wzmacnia-
cza ciśnienia [12]. Zasada działania tego 
układu może zostać określona w następu-
jących krokach [12]:

 →  wstępnie przygotowane sprężone powie-
trze (wartość ciśnienia, klasa czystości, 
zawodnienia oraz naolejenia) jest dopro-
wadzone do przyłącza 1,

 →  rozdzielacz 2 stosowany jest przy wstęp-
nym napełnieniu komory wysokociśnie-
niowej KWC (zawór zwrotny 4 służy do 

www.utrzymanieruchu.pl
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zabezpieczenia przed niekontrolowanym 
nawrotem wysokiego ciśnienia),

 →  powietrze zostaje doprowadzone (przez 
zawór rozdzielający 2) do komory nisko-
ciśnieniowej KNC – w tym cyklu odbywa 
się sprężenie powietrza znajdującego się 
w komorze wysokociśnieniowej KWC,

 →  powietrze zostaje przesłane do zbiornika 
(7) lub urządzenia wykonawczego (8, 9) 
– wartość ciśnienia jest kontrolowana za 
pomocą manometru 6 (w niektórych przy-

padkach wzmacniacze mają wbudowane 
wyjścia manometryczne, pozwalające na 
kontrolę ciśnienia wejściowego i wyjścio-
wego urządzenia),

 →  po opróżnieniu komory KWC urządzenie 
powtarza cykl pracy.

Zastosowanie wielu tłoków komory 
niskiego ciśnienia (lub jednego o dużej 
powierzchni) wywierających siłę na 
wspólny tłok komory wysokiego ciśnienia 
powoduje wytworzenie sprężonego powie-
trza o znacznie większej wartości ciśnie-
nia wyjściowego (komora KWC). Układ 
wzmacniacza jest multiplikatorem powie-
trza, który za każdym suwem tłoka powo-
duje powstanie zwielokrotnionej warto-
ści ciśnienia powietrza. Ruch tłoka musi 
występować nieprzerwanie, aby wytwo-
rzyć wymaganą objętość powietrza (im 
wyższa wartość ciśnienia wyjściowego, 
tym większa liczba suwów tłoka). Wartość 
siły wyjściowej jest funkcją powierzchni 
cylindra wejściowego pomnożoną przez 

całkowity efektywny obszar tłoka 
(pomnożony przez liczbę stopni wzmac-
niających). W najczęściej spotykanych roz-
wiązaniach wartość ciśnienia wyjściowego 
jest dwu-, trzy- lub czterokrotnie większa 
od wartości ciśnienia wejściowego.

Zakres dopuszczalnych tempera-
tur działania zależy od zastosowanych 
uszczelnień. Standardowe uszczelnienia 
pneumatyczne powinny zachować cechy 
eksploatacyjne w zakresie temperatur od 
–4°C do 65°C. Niższe wartości powodują 
wycieki powietrza lub gazu, natomiast 
wyższe skracają żywotność uszczelki 
[1–12].

W przypadku zastosowania wzmac-
niaczy należy pamiętać o wzroście war-
tości ciśnienia oraz rosnących wymaga-
niach odporności zastosowanych urzą-
dzeń. Do celów konfiguracji kompletnego 
sytemu producenci oferują wiele urzą-
dzeń wspomagających lub rozszerzających 
funkcjonalność wzmacniaczy ciśnienia 
(m.in. przełączniki pilotów wzmacniaczy, 
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zawory pilotów pneumatycznych, regulo-
wane zawory nadmiarowe, dedykowane 
rozdzielacze pneumatyczne i zawory spu-
stowe, akumulatory hydrauliczne, butle 
i zbiorniki, zawory wysokociśnieniowe, 
armaturę i przewody wysokociśnieniowe, 
komory wyrównawcze, adaptery portów 
przyłączeniowych, regulatory ciśnienia, 
zawory progowe ciśnienia, zawory bezpie-
czeństwa, filtry, zawory zwrotne, wzmac-
niacze z wbudowaną funkcją kontroli 
poprawności wykonania cyklu).

Podstawowe zastosowania
Wzmacniacze ciśnienia znalazły zasto-
sowanie w wielu aplikacjach przemysło-
wych. Wśród wiodących można znaleźć:

 →  testowanie szczelności układów przemy-
słowych (m.in. skraplaczy, urządzeń dedy-
kowanych do badania szczelności ukła-
dów), kontrola poprawności działania 
i konfiguracji układów hydraulicznych 
w warunkach laboratoryjnych, badanie 
hamulców kolejowych;

 →  multiplikacja wartości ciśnienia układów 
roboczych (siłowników pneumatycznych; 
instalacji służących do suszenia; genera-
torów azotu; pilotów zaworowych; pras 
pneumatycznych; uchwytów i zacisków 
pneumatycznych; podajników farb, syro-
pów, lepkich cieczy; dysz do piaskowania; 
sprężyn pneumatycznych; stołów podno-
śnikowych; pneumatycznych wzmacnia-
czy gazu; pneumatycznych pomp tłoko-
wych oraz membranowych);

 →  sterowanie parametrami ciśnienia aplika-
cji, w których sprężone powietrze pełni 
rolę czynnika technologicznego (m.in. 
podawanie gazu osłonowego w procesach 
cięcia oraz spawania plazmowego, formo-
wanie rozdmuchowe, wysokociśnieniowe 
napełnianie opon).

Wzmacniacze ciśnienia mogą być stoso-
wane z wieloma gazami przemysłowymi 
(np. azot, hel, tlen, tlenek azotu, dwu-
tlenek węgla, neon, argon, heksafluorek 
siarki, tlenek węgla, wodór, metan, 

etylen, deuter), jednak wymaga to spraw-
dzenia oraz dopuszczenia do konkretnego 
gazu [8, 9].

Uwagi końcowe
Pneumatyczne wzmacniacze ciśnienia sta-
nowią alternatywę dla drogich spręża-
rek oraz wysokociśnieniowych zbiorników 
powietrza.

Dobór wzmacniacza ciśnienia wymaga 
sprecyzowania kilku istotnych parame-
trów użytkowych: klasy filtracji powie-
trza; wartości ciśnienia zasilania oraz 
rozładowania; objętościowego natęże-
nia przepływu, przewidywanego zuży-
cia powietrza (w trybach pracy ciągłej 
i dorywczej) [4 ,8, 9, 11]. 
Średni czas życia wzmacniacza to 

ok. 20 mln cykli (zależnie od warunków 
pracy). Przy decyzji o montażu i w trak-
cie późniejszej eksploatacji producenci 
zalecają zwrócenie szczególnej uwagi na 
zachowanie wymagań odnośnie stopnia 
czystości powietrza. Nie jest zalecane uży-
wanie taśmy uszczelniającej na połącze-
niach pneumatycznych (małe przepusty 
mogą zostać zablokowane przez odcze-
pioną taśmę uszczelniającą). Do uszczel-
niania i smarowania gwintowanych połą-
czeń pneumatycznych należy stosować 
pastę uszczelniającą do gwintów. Jeśli 
urządzenia zawierają elementy z EPDM, 
to powietrze zasilające (oprócz wyso-
kiej czystości) powinno zostać odolejone 

(EPDM ulega degradacji w obecności sma-
rów ropopochodnych) [13].

Aby uniknąć pulsacji ciśnienia wyjścio-
wego, zaleca się użycie zbiornika sprężo-
nego powietrza. Przy projektowaniu apli-
kacji ze wzmacniaczem sprężonego powie-
trza należy pamiętać o właściwym dobo-
rze elementów układu (przewody, złą-
cza, zawory, elementy wykonawcze itp.) 
dopasowanych do zwiększonego ciśnie-
nia panującego w układzie, począwszy od 
przyłącza wyjściowego wzmacniacza.

Dr inż. Mariusz HetmańczykMariusz Hetmańczyk, EMT-Sys-
tems Centrum Szkoleń Inżynierskich. Jest 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Instytutu Automatyzacji Procesów Tech-
nologicznych i Zintegrowanych Systemów 
Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jego 
zainteresowania naukowe są skupione 
wokół zagadnień automatyki i robotyki, 
sterowania, mechatroniki, diagnostyki 
przemysłowej, predykcji stanów bazują-
cych na metodach grafowych oraz techno-
logii MEMS.
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Pomimo wielu zalet układów pneu-
matycznych oraz elektropneumatycz-
nych wytworzenie medium w postaci 
sprężonego powietrza klasyfikuje 
się jako bardzo istotny czynnik kosz-
tów produkcyjnych. Ma to tym więk-
sze znaczenie, że coraz ważniej-
sze stają się obecnie aspekty zwią-
zane z oszczędzaniem energii, mini-
malizacją nakładów na remonty oraz 
zakupy czy inwestycje. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Minimalizacja strat w układach 
pneumatycznych”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl
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C zynnikiem determinującym wybór 
zaworów do wysokociśnieniowych 
układów wodnych jest ich funk-

cja. Kluczowymi parametrami określają-
cymi, jaki typ zaworu należy wybrać, są: 
transportowany czynnik, ciśnienie, pręd-
kość przepływu i zastosowanie zaworu.

Na przykład, jeśli zawór będzie wyko-
rzystywany do poruszania cylindra 
w 750-tonowej prasie w wodnym syste-
mie hydraulicznym, w takiej aplikacji

będzie możliwe zastosowanie określonej
grupy rozdzielaczy. Następnie można 
rozpocząć proces doboru konkretnego 
zaworu w zależności od kosztu, łatwości
konserwacji czy żywotności danego modelu.

Poza tymi podstawowymi parametrami 
należy zwrócić również uwagę na mate-
riał, z jakiego zawór został wykonany. 
Rozpatrując dalej przypadek zaworu dla 
750-tonowej prasy, należy przyjrzeć się 
temu, jakie dodatki mogą się znajdować 
w czynniku transportowanym pod kątem 
niezgodności jego składników z materia-
łem zaworu. Jeśli czynnik zawiera glikol
zwiększający jego odporność ogniową, 
obudowa, uszczelki i materiały uszczel-
niające zaworu muszą być dobrane 
z uwzględnieniem wpływu glikolu na te 
elementy (rys.).

Mickey Heestand

Dobór zaworów
do systemów hydrauliki wodnej
Wodne wysokociśnieniowe systemy hydrauliczne są powszechnie 
używane w przemyśle od czasu ich wynalezienia. Odpowiednio 
zaprojektowane i konserwowane, są bezpieczne i niezawodne. 
Szczególnie ważny dla systemu jest dobór zaworów, a kluczowym 
jego elementem jest zrozumienie, jaki wpływ będą miały materiały 
użyte do ich produkcji na wydajność całego systemu. 

↘ Na przestrzeni lat wodne systemy 
hydrauliczne ewoluowały w kierunku 
różnorodnych zastosowań w produkcji, 
górnictwie i przemyśle wydobywczym. 
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Zgodność materiałów
Zrozumienie, na czym polega niekompaty-
bilność tych materiałów, jest sprawą pod-
stawową, szczególnie w tych elementach 
zaworu, które będą miały bezpośredni 
kontakt z czynnikiem transportowanym, 
tzw. elementach mokrych.

Określenie „wodne systemy hydrau-
liczne” nie jest w pełni poprawne, ponie-
waż systemy, które działałyby w opar-
ciu tylko o wodę, są niezwykle rzadkie. 
Większość wodnych systemów hydrau-
licznych korzysta z czynników opartych 
na wodzie, tzn. mają one wysokie stęże-
nie wody wymieszanej z niewielką ilością 
innych dodatków, zazwyczaj oleju roz-
puszczalnego w wodzie. Olej jest doda-
wany, aby poprawić właściwości smarne 
wody, aby zmniejszyć zużycie uszczelek, 
tulejek, zaworów i pomp, gdyż woda ma 
niskie właściwości smarne. Można też 
użyć innych dodatków, takich jak glikol, 
który zwiększa ogniotrwałość, lub bio-
cydy, które ograniczą wzrost bakterii.

Na przykład mieszanina wody z gliko-
lem szybko będzie powodować degrada-
cję uszczelek poliuretanowych i poliestro-
wych. Również chlor obecny w wielu uję-
ciach wody wodociągowej może powodo-
wać korozję elektrochemiczną szczelinową 
w niektórych zastosowaniach zaworów. 
Producenci zaworów, uszczelek i podkła-
dek zazwyczaj publikują tabele niezgod-
ności, uwzględniające popularne substan-
cje oraz informacje, jak reagują one z ich 
materiałami konstrukcyjnymi.

Są to cenne dane. Oczywiście wiadome 
jest, że sama woda zazwyczaj prowadzi do 
korozji i z biegiem czasu będzie oddzia-
ływać na elementy zaworu. Konieczne 
jest zapoznanie się z tym, jaki jest sto-
pień czystości czynnika transportującego. 
We właściwie konserwowanych ukła-
dach zamkniętych nie powinny występo-
wać problemy z czystością czynnika. Jed-
nak w układach otwartych, takich jak te 
wykorzystywane w operacjach odkamie-
niania w hutach stali, gdzie woda proce-
sowa poddawana jest recyklingowi w sys-
temie, cząsteczki zawieszone w wodzie 
mają szkodliwy wpływ na mokre ele-
menty zaworów. Cząsteczki uderzają w te 
powierzchnie i powodują ich nadmierne 
zużycie. Projekt i dobór materiałów zawo-
rów muszą uwzględniać te cechy czynnika.

Temperatura czynnika transportowa-
nego i środowisko pracy to kolejny czyn-

nik, który należy wziąć pod uwagę. Koro-
zja pojawi się szybciej przy wyższych tem-
peraturach. Ponadto temperatura może 
powodować rozszerzanie i kurczenie się 
materiałów z różną prędkością, co może 
skutkować przeciekami, naprężeniami ele-
mentów zaworów lub ich zatarciem.

Typowe materiały konstrukcyjne
Elementy takie jak suwaki, gniazda i obu-
dowy są zazwyczaj produkowane z mate-
riałów o różnym stopniu odporności na 
korozję, temperaturę i zużycie. Materiały 
powszechnie używane w wysokociśnienio-
wych systemach wodnych to:

 →  inconel – stop niklu, chromu i żelaza uży-
wany do transportowania czynników 
korozyjnych w wysokich temperaturach.

 →  żeliwo sferoidalne – wykorzystywane ze 
względu na niski koszt i dużą dostępność; 

z łatwością amortyzuje wstrząsy; jego 
wadą jest niska odporność na korozję;

 →  mosiądz i brąz – zawory z mosiądzu 
i brązu są tanie i łatwo dostępne, ponadto 
mają lepszą odporność na korozję niż 
żeliwo sferoidalne;

 →  stal nierdzewna 316 – zawory ze stali 
nierdzewnej 316 są znane z wysokiej 
odporności na korozję, choć są droższe od 
zaworów z żeliwa, mosiądzu i brązu;

 →  monel – stop miedzi i niklu wykazuje 
doskonałą odporność na korozję. Jest 
zazwyczaj wykorzystywany do pokrywa-
nia powierzchni wewnętrznych;

Uszczelki, podkładki i materiały uszczel-
niające są zazwyczaj produkowane 
z następujących materiałów:

 →  Viton – ma wysoką odporność chemiczną 
i sprawdza się w systemach o wysokiej 
temperaturze;

↙ Rys. Elementy 
typowego zaworu 
hydraulicznego

uszczelnienie

uszczelki prętowe

korpus zaworutłok
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 →  poliuretan – jest to wytrzymały materiał, 
który można stosować w temperaturze do 
93°C i przy ciśnieniu 41 MPa i który ma 
dużą wytrzymałość na ścieranie;

 →  PTFE – materiał o bardzo niskim współ-
czynniku tarcia, który można stosować 
w szerokim zakresie temperatur i ciśnienia;

 →  PTFE wypełniony szkłem – wypełnie-
nie szkłem zwiększa właściwości mecha-
niczne PTFE, takie jak odporność na zuży-
cie i przewodzenie ciepła;

 →  PEEK (polieteroketon) – można go sto-
sować w obecności pary; zazwyczaj 
może być wykorzystywany przy wyższych 
temperaturach i ma dobrą odporność 
na korozję.

Podejmowanie decyzji 
w oparciu o wiedzę
Pierwszym kryterium, które powinno 
decydować o wyborze zaworu, są parame-
try zastosowania i niezgodność materia-
łowa czynnika transportowanego, następ-
nym – cena. W większości przypadków 

wybór powinien dotyczyć najtańszego 
zaworu, który spełnia zamierzone funkcje 
i jest wykonany z materiałów zgodnych 
z czynnikiem transportowanym. W nie-
których sytuacjach można natomiast 
wydłużyć okres konserwacji lub wymiany, 
stosując droższe materiały. Dodatkowy 
koszt będzie uzasadniony szczególnie 
w tych przypadkach, gdzie konieczne jest 
zminimalizowanie czasu planowanych 
postojów.

Podsumowanie
Projektowanie wodnego układu wysokoci-
śnieniowego może być dużym wyzwaniem 
nawet dla inżyniera z bogatym doświad-
czeniem w dziedzinie hydrauliki. Należy 
bowiem podjąć wiele decyzji, i to trzyma-
jąc się założonego budżetu. Jednak meto-
dyczne podejście do analizy parametrów 
działania systemu i wymagań poszcze-
gólnych materiałów pozwoli na zapro-
jektowanie bezpiecznego, niezawodnego 
i wydajnego systemu.

Mickey Heestand Mickey Heestand jest wiceprezesem i star-
szym inżynierem w firmie Hunt Valve. 
Nadzoruje procedury spawania i testów 
nieniszczących, szkolenia i egzaminowanie 
spawaczy, a także raporty inżynieryjne 
kontraktów. W 1998 r. otrzymał patent 
(US 5769123 A) za wynalezienie cylin-
drycznie uruchamianego zaworu odkamie-
niającego.

Online

Systemy hydrauliczne są uszczel-
niane przy użyciu kombinacji specja-
listycznych uszczelek. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Uszczelnienia hydrauliczne 
i pneumatyczne. Szczelność na wyso-
kim poziomie”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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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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Przestrzeganie opisanych w artykule 
dziesięciu zasad pozwoli na obni-
żenie kosztów eksploatacji systemu 

sprężonego powietrza.

1 Analiza zużycia powietrza
Zwykle jedynie połowa sprężonego w sys-
temie powietrza jest zużywana do realiza-
cji obsługiwanego procesu. Pozostała część 
jest marnotrawiona z powodu sztucznego 
zapotrzebowania, niewłaściwego użytko-
wania lub nieszczelności układu.

Sztuczne zapotrzebowanie występuje 
wówczas, gdy w systemie istnieją duże 
rezerwy sprężonego powietrza. W nie-
których zastosowaniach może ono stano-
wić nawet 10–15% zużycia sprężonego 
powietrza.

Niewłaściwe użycie to np. otwarte na-
wiewy, chłodzenie stanowisk pracy, chło-
dzenie szaf sterowniczych lub nawiewu 
na silniki. Niektóre z tych działań, z chło-
dzeniem szaf sterowniczych, usuwaniem 
wilgoci i tworzeniem stref niskiego ciśnie-
nia włącznie, można wykonać bardziej 
efektywnie za pomocą wentylatora, dmu-
chawy lub pompy podciśnienia, a każde 
z nich zużyje mniej energii niż sprężarka.

Wiedza na temat zużycia sprężonego 
powietrza to pierwszy krok do opracowa-
nia strategii jego obniżenia.

2 Kontrola systemu
Sprawdzenie systemu dystrybucji powie-
trza oznacza szukanie nieszczelno-
ści i odpowiedni dobór przewodów. 
Zarówno nieszczelności, jak i nieprawi-
dłowo dobrane przewody skutkują niepo-
żądanymi spadkami ciśnienia, a te powo-
dują zwiększoną pracę systemu sprężo-
nego powietrza i zwiększone zużycie ener-
gii. W niektórych systemach nieszczel-
ności pochłaniają 20–30% sprężonego 
powietrza. 

Przyjrzyjmy się niektórym obliczeniom 
i przykładom, aby zrozumieć znaczenie 
nieprawidłowości systemu dystrybucji na 
zwiększone zużycie. 

Nieszczelności. Przy ciśnieniu w ukła-
dzie równym 5,5 bara wyciek przez otwór 
o średnicy 1,5 mm oznacza wypływ 
o wartości 148 l/min. Jeśli zwiększymy 
ciśnienie do 8,6 bara, wartość wypływu 
zwiększy się do 217 l/min. Ten 46-pro-
centowy przyrost zużywanego powietrza 
szybko zwiększy koszty energii.

Większe nieszczelności mogą być sły-
szalne podczas działania systemu, jed-
nak znalezienie wszystkich nieszczelno-
ści wymaga przeprowadzenia audytu. 
Ultradźwiękowe detektory nieszczelno-
ści pomagają w zlokalizowaniu niewiel-
kich wycieków, jednak najlepszą praktyką 
w zakresie ich detekcji i efektywnej likwi-

Minimalizowanie kosztów
sprężonego powietrza 
w aplikacjach przemysłowych 
Sprężone powietrze jest niezbędne w wielu zastosowaniach 
przemysłowych, jednak w przypadku występowania niezidentyfi-
kowanych nieszczelności w instalacji może być bardzo kosztowne. 
Inwestując nieco czasu i pracy w analizę czy audyt systemu 
sprężonego powietrza, można znaleźć jego nieefektywne elementy. 
Ich naprawa sprawi, że koszty generowane przez system zostaną 
znacznie obniżone.

Deepak Vetal

http://www.utrzymanieruchu.pl
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dacji jest świadomość i zaangażowanie 
w procedury monitorujące całego perso-
nelu zakładowego. 

Dobór średnicy przewodów i ich kon-
figuracja. Rozmiar przewodów ma duży 
wpływ na wartości ciśnienia. Jako przy-
kład może służyć zakład, w którym 
występuje problem zbyt niskiego ciśnie-
nia. Objętościowe natężenie przepływu 
w systemie to 11 300 l/min przy ciśnie-
niu w układzie równym 6,9 bara i prze-
wodach o średnicy 50 mm. Aby skom-
pensować niskie ciśnienie, operator posta-
nawia zakupić nowy, większy kompre-
sor. Czy jest to odpowiednie rozwiązanie? 
Prawdopodobnie nie.

Zwiększenie średnicy przewo-
dów z 50 mm do 75 mm i stworzenie 
zamkniętego układu zmniejszy spadek 
ciśnienia z 0,9 do 0,1 bara, bez koniecz-
ności zakupu nowego kompresora.

Innym sposobem na unikanie spadków 
ciśnienia związanych z rozmiarem przewo-

dów i ich konfiguracją jest niestosowanie 
długich fragmentów przewodów. Dzięki 
minimalizowaniu użycia długich przewo-
dów i wykrywaniu nieszczelności można 
zapewnić odpowiednie ciśnienie bez prze-
ciążania kompresora.

3 Zmniejszenie ciśnienia 
Często spotyka się systemy działające pod 
wysokim ciśnieniem w celu zaspokoje-
nia potrzeb tylko jednego punktu odbioru 
powietrza. Powoduje to straty dużej ilo-
ści sprężonego powietrza, zwłaszcza gdy 
zapotrzebowanie na powietrze poszczegól-
nych odbiorników w systemie bardzo się 
różni. Aby uniknąć produkcji niepotrzeb-
nej ilości sprężonego powietrza, należy 
zastosować osobny kompresor lub system 
zwielokrotniania ciśnienia. Dzięki temu 
pozostała część systemu może wciąż pra-
cować przy niskim ciśnieniu. Zmniejszy to 
straty i zużycie sprężonego powietrza oraz 
znacznie ograniczy ogólne zużycie energii.

Oszczędności się sumują. Każdy wzrost
ciśnienia o wartość równą 0,14 bara to 
wzrost kosztów energii o ok. 1%. Przed 
zakupem dodatkowego kompresora należy 
jednak:

 →  oszacować prawidłowość konfiguracji 
ustawień sterujących kompresora,

 →  znaleźć miejsca powodujące spadki ciśnie-
nia w osuszaczach, filtrach i przewodach,

 →  określić, czy istnieje punkt sztucznego 
zapotrzebowania.

4 Upewnienie się, że zbiorniki na sprę-
żone powietrze są odpowiednio używane
Rozmiar zbiornika na sprężone powietrze 
i jego położenie to istotne czynniki dla 
obniżenia kosztów sprężonego powietrza. 
Zbiorniki te spełniają bardzo ważną funk-
cję w systemie. Przechowują sprężone 
powietrze na potrzeby późniejszego uży-
cia i są buforem pomiędzy kompresorem 
a systemem, zmniejszając różnicę ciśnień 
powstającą przy sprężaniu powietrza. 

↗ Pomiar i monitorowanie zużycia sprężonego powietrza jest ważnym czynnikiem w zarządzaniu kosztami systemu sprężonego powietrza. 

Źr
ód

ło
: A

tla
s C

op
co

UTRZYMANIE RUCHU



LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018  

Compressed Air and Gas Institute 
(CAGI) zaleca zastosowanie zbiorników 
o objętości 18–22 litry na każde 30 l/min
objętościowego natężenia przepływu 
w układzie. W instalacji z wieloma kom-
presorami rozmiar zbiornika powinien 
zależeć od końcowego kompresora. 

Innym sposobem na ograniczenie 
wydatków jest upewnienie się, że zbiornik 
znajduje się we właściwym miejscu. Nie-
którzy operatorzy decydują się na mon-
taż zbiornika przed osuszaczem. Może to 
mieć pozytywny wpływ na działanie osu-
szacza, ponieważ zbiornik obniża tempe-
raturę powietrza i usuwa z niego konden-
sat oraz mgłę olejową. Jednakże osuszacz 
będzie wypełniony powietrzem nasyco-
nym. Jeśli zaistnieje nagłe zapotrzebowa-
nie na powietrze, a możliwości osuszacza 
i kompresora zostaną przekroczone, osu-
szacz zostanie przeciążony, co spowoduje 
nagły spadek ciśnienia w tym miejscu.

Instalacja zbiornika za osuszaczem nie 
przynosi podobnych korzyści, lecz zbior-
nik przechowuje czyste i suche powietrze. 
Każde nagłe zapotrzebowanie na powie-
trze w tej sytuacji zostanie zaspokojone 
suchym medium. Najlepszym rozwiąza-
niem jest instalacja dwóch zbiorników po 
stronie doprowadzenia powietrza: jed-
nego – „mokrego” przed osuszaczem, co 
zapewni kontrolę składowanego powie-
trza i opad kondensatu, oraz drugiego –
„suchego” zbiornika w celu zaspokajania 
nagłego zapotrzebowania na powietrze.

5 Efektywne sterowanie wieloma 
systemami
Przy projektowaniu wielokompresorowego 
systemu sprężonego powietrza dobrym 
sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy 
jest obciążenie jak największej liczby kom-
presorów. Sterowanie wieloma kompre-

sorami może się przyczynić do reduk-
cji kosztów działania systemu, ponieważ 
wybierany jest kompresor mający działać 
przy konkretnym obciążeniu, bazując na 
zapotrzebowaniu zakładu.

Pomoże to również ograniczyć ciśnie-
nie w układzie (należy pamiętać, że każde 
0,14 bara ciśnienia podnosi koszty ener-
gii o 1%). Jeśli na wyposażeniu znajduje 
się sprężarka z napędem o zmiennej pręd-
kości (VSD) i sprężarka odśrodkowa, ste-
rowanie układu wielokompresorowego 
sprawi, że urządzenia te będą pracować 
w optymalnych warunkach, a więc straty 
sprężonego powietrza zostaną zminimali-
zowane.

6 Dobór odpowiedniego osuszacza 
i filtrów
Proces osuszania sprężonego powietrza 
jest często opacznie rozumiany. Skutkuje 
to powstaniem nieefektywnych systemów, 
powodujących dodatkowe straty energii 
i pieniędzy. Często pojawiają się pytania 
związane z wyborem filtrów i osuszacza:

 →  Czy powinienem zastosować osuszacz ze 
środkiem osuszającym, czy z obiegiem 
chłodniczym?

 →  Jaki poziom filtracji jest niezbędny 
w moim przypadku?

 →  Czy potrzebuję wszystkich tych filtrów, 
regulatorów i środków smarujących?

Niezależnie od pytania, odpowiedź zazwy-
czaj brzmi tak samo: to zależy od zasto-
sowania. Istnieje jednak kilka ogólnych 
porad na temat wyboru osuszaczy i fil-
trów w sposób pozwalający ograniczyć 
koszty sprężonego powietrza:

 →  Nie należy osuszać sprężonego powietrza 
w większym stopniu, niż wymaga tego 
zastosowanie. Nie jest to konieczne i skut-
kuje marnotrawieniem pieniędzy.

 →  Należy wziąć pod uwagę wewnętrzne osu-
szanie w osuszaczu z obiegiem chłodzą-
cym, a następnie dosuszać tak, by uzy-
skać odpowiednią wilgotność do danego 
zastosowania.

 →  Każdy filtr powoduje spadek ciśnienia, 
który z kolei generuje koszty. Nie należy 
filtrować bardziej, niż jest to wymagane.

7 Usuwanie kondensatu za pomocą 
bezstratnych odpływów
Sprężarki wytwarzają wiele wody. Nie-
zbędne jest znalezienie sposobu na bez-

Dzięki minimalizowaniu 
użycia długich przewo-
dów i wykrywaniu nie-
szczelności można zapew-
nić odpowiednie ciśnie-
nie bez przeciążania kom-
presora.

http://www.powietrze.com.pl
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pieczne i wydajne usunięcie jej z systemu, 
by nie zmienić przewodów sprężonego 
powietrza w przewody hydrauliczne. Nie 
należy używać manualnych odpływów, 
ponieważ ich działanie zależy od pracy 
służb utrzymania ruchu, a te mogą mieć 
w danej chwili inne priorytety.

Gdy taki odpływ zostanie otwarty, 
może sprzyjać marnowaniu cennego sprę-
żonego powietrza. Czasowo sterowane 
odpływy mają podobną wadę i oba wspo-
mniane typy odpływów mogą nie działać 
prawidłowo w wilgotny dzień. Zamiast 
tego należy zastosować odpływy dzia-
łające na zasadzie pułapek na konden-
sat – wykrywają one obecność konden-
satu i otwierają się, nie powodując strat 
ciśnienia. Należy zawsze kontrolować 
stan odpływów i regularnie dokonywać 
napraw, jeśli zachodzi taka potrzeba.

8 Odzysk ciepła
Ciepło jest zawsze produktem ubocz-
nym sprężania powietrza. Można odzy-
skać 90–95% energii cieplnej z niektó-
rych sprężarek. Sprężarka z wbudowanym 
wentylatorem może służyć do ogrzewania 
pomieszczenia, a sprężarki z płaszczem 
wodnym mogą produkować ciepłą wodę 
na potrzeby zakładu. Zamiast kierować 
ciepłe powietrze na zewnątrz lub marno-
wać wodę chłodzącą, lepiej skorzystać 
z tych sposobów, by zasilić zakład i zaosz-
czędzić pieniądze.

9 Pomiar i monitorowanie zużycia 
sprężonego powietrza
Śledzenie zużycia sprężonego powietrza 
może dostarczyć ważnych wskazówek. 
Zawsze dobrze jest wiedzieć, co dzieje się 
z systemem, niezależnie od tego, czy doty-
czy to czynności konserwacyjnych, czy 
inicjatyw związanych z oszczędzaniem 
energii. Taka praktyka zapobiegnie prze-
oczeniu poważnych usterek, ale również 
pomoże znaleźć sposoby ciągłego zwięk-
szania wydajności.

Podczas monitorowania należy:
 →  wyznaczyć wartość bazową zużycia przed 
dokonaniem zmian,

 →  zdefiniować odniesienie zużycia energii do 
nakładu produkcji,

 →  odnotowywać każde zmiany w systemie 
i wynikające z nich oszczędności energii,

 →  zapisywać dane i trendy konserwacyjne,
 →  badać wpływ nowych urządzeń,

 →  notować ciśnienia robocze w strategicz-
nych punktach systemu, ponieważ mogą 
one wskazać potencjalne miejsce awarii,

 →  analizować zjawisko występowania 
niskiego ciśnienia w punkcie odbioru 
powietrza – może to wskazywać na pro-
blem w systemie i nie musi wymagać 
wymiany kompresora.

Monitorowanie systemu to dobry począ-
tek. Może być wykonywane przez załogę 
zakładu lub dokonane w trakcie audytu 
systemu sprężonego powietrza. Ten drugi 
sposób pomoże uzyskać lepszy wgląd 
w funkcjonowanie systemu i wskaże, 
jakie zmiany wpłyną na jego usprawnie-
nie. Innym sposobem na kontrolowanie 
sprężarek jest zastosowanie bezprzewo-
dowego systemu monitorującego, który 
wskazuje, gdzie trafia sprężone powietrze, 
gdzie występują spadki ciśnień i jak wiele 
energii zużywa system.

10 Dobór odpowiedniego kompresora
Najważniejszy jest dobór odpowiedniego 
kompresora. Istnieje wiele możliwości, 
jednak każda z technologii ma swoją indy-
widualną zaletę w zależności od zapotrze-
bowania zakładu oraz rodzaju aplikacji:

 →  VSD – dostosowuje się do zapotrzebo-
wania, dlatego ten kompresor jest odpo-
wiedni do giętarek i urządzeń tnących;

 →  bezolejowa – idealna do wymagających 
zastosowań, takich jak produkcja żywno-
ści, napojów i farmaceutyków;

 →  odśrodkowa (promieniowa) – są to dyna-
miczne sprężarki dużych rozmiarów. Sta-
nowią duży wydatek, co sprawia, że 
nadają się do dużych zakładów, np. pro-
dukujących półprzewodniki;

 →  tłokowa – sprężarki te są zazwyczaj nie-
wielkich rozmiarów, co sprawia, że stano-
wią dobry wybór dla przemysłu automotive.

Nie należy dokonywać zakupu sprę-
żarki bez uprzedniego sprawdzenia, które 
z urządzeń najlepiej się sprawdzi w kon-
kretnym zastosowaniu, mając na uwadze 
ciśnienie i natężenie przepływu. Spraw-
dzenie tych opcji pozwoli zaoszczędzić 
pieniądze w późniejszym czasie.

Podsumowanie
Wdrażanie praktyk poprawiających efek-
tywność i rentowność wymaga czasu i sta-
łego zaangażowania. Przestrzeganie opisa-
nych wytycznych pozwoli na zaoszczędze-
nie w zakładzie znacznych ilości energii 
oraz pieniędzy.

Deepak Vetal Deepak Vetal –- Product Marketing Mana-
ger w firmie Atlas Copco Compressors.

Online

Niewielka firma produkcyjna roz-
ważała zakup drugiego kompre-
sora – większego od już posiada-
nego. Zanim dokonano zakupu, zle-
cono audyt systemu sprężonego 
powietrza. Jego wyniki pokazały, że 
ponad 75% rocznych kosztów dzia-
łania systemu sprężonego powie-
trza było marnowane z powodu nie-
szczelności, niekontrolowanego zuży-
cia i nieprawidłowej aplikacji. Insta-
lacja większego kompresora jedy-
nie zamaskowałaby problem i zwięk-
szyła wydatki na energię. Tym, czego 
firma naprawdę potrzebowała, był 
program szkoleń dla pracowników 
utrzymania ruchu, dotyczący proce-
dur i technik pozwalających wyelimi-
nować straty energii. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Ile kosztują wycieki w sys-
temach sprężonego powietrza?”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

UTRZYMANIE RUCHU

Często spotyka się sys-
temy działające pod 
wysokim ciśnieniem 
w celu zaspokojenia 
potrzeb tylko jednego 
punktu odbioru powie-
trza. Aby uniknąć pro-
dukcji niepotrzebnej ilo-
ści sprężonego powie-
trza, należy zastosować 
osobny kompresor lub 
system zwielokrotniania 
ciśnienia.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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W przeliczeniu na wykonan  prac  koszt 
spr onego powietrza jest pi ciokrotnie wy -
szy od kosztu energii elektrycznej. Wytwo-
rzenie 1 Nm³ powietrza (przy ci nieniu robo-
czym 6 barg) wymaga zu ycia 0,4–0,7 kWh. 
Zak adaj c cen  0,3–0,45 z /kWh, koszt 
1 Nm³ wyniesie od 0,04–0,07 z . Energia elek-
tryczna stanowi najwi kszy sk adnik kosz-
tów (65–85%) wytworzenia spr onego 
powietrza. Pozosta e to: koszty eksploatacyj-
ne (przegl dy, serwis, wymiana elementów) 
i inwestycyjne (amortyzacja sieci spr one-
go powietrza).

Dyskusj  dotycz c  optymalizacji kosztów 
wytwarzania spr onego powietrza nale y 
zatem rozpocz  od doboru najbardziej efek-
tywnego energetycznie ród a wytwarzania 
(spr arki) oraz stacji uzdatniania spr onego 
powietrza. Do takich urz dze  nale  inno-
wacyjne rozwi zania Ingersoll Rand: Spr ar-
ki rubowe Next Generation R-Series, osu-
szacze zi bnicze DA-EC oraz osuszacze zi bni-
cze SFD (ISO CLASS 3).

Ka da spr arka Next Generation R-Series 
jest wyposa ona w zupe nie nowy, najnow-
szej generacji zespó  spr aj cy o najwy szej 
osi galnej obecnie sprawno ci, który zapew-
nia nawet 15-procentow  popraw  efektyw-
no ci energetycznej w stosunku do starszych 
produktów. Modele RS200 do RS250 o sta-
ej i regulowanej pr dko ci obrotowej maj  

cechy, które oferuj  u ytkownikom nowy 
poziom efektywno ci energetycznej i pozwa-
laj  osi gn  najwy sz  niezawodno  
w instalacjach spr onego powietrza wyma-
gaj cych wysokiej wydajno ci.

Osuszacz powietrza Ingersoll Rand SFD 
(Sub-Freezing Air Dryer) o ujemnym punkcie
rosy umo liwia zastosowanie technologii ch o-
dzenia w ró nych zastosowaniach przemys o-
wych, oferuj c parametry powietrza zazwyczaj 
osi gane przy u yciu technologii adsorpcyj-
nej. Osuszacz SFD oferuje ci nieniowy punkt 
rosy w temperaturze poni ej zera oraz sta  
jako  powietrza klasy 3 niezale nie od obci -
enia, warunków otoczenia i typu spr arki.

Parafrazuj c s owa Wiliama Jamesa, nale y 
pami ta , e sprawno  energetyczna ca e-
go uk adu zale y od sprawno ci najs absze-
go ogniwa. Znacz ce straty mog  by  gene-
rowane przez wycieki na instalacji, le zapro-
jektowany system przesy u lub straty podczas 
odwadniania. le zaprojektowana instalacja 
spr onego powietrza generuje niepotrzebne 
spadki ci nienia, co stanowi znacz cy koszt 
dla u ytkownika. Szacuje si , e zwi kszenie 
ci nienia roboczego na spr arkach o 1 bar 
powoduje ca kowity wzrost kosztów wytwo-
rzenia 1 m³ powietrza o ok. 10% dotychcza-
sowych kosztów!

Dlatego tak istotne staje si  w a ciwe pro-
jektowanie oraz ci g e nadzorowanie i moni-
toring zu ycia oraz parametrów spr onego 
powietrza. Produkty i systemy Ingersoll Rand 
pozwalaj  obni y  koszty spr onego powie-
trza, wspomagaj  strategie energetyczne 
w przedsi biorstwie, a szeroki wachlarz infor-
macji dostarczany przez nie czyni je skutecz-
nymi dla takich dzia ów, jak technologiczne, 
produkcyjne czy finansowe.

Ingersoll Rand Polska Spó ka z o.o.
al. Jerozolimskie 195b
02-222 Warszawa
info@ingersollrand.pl
www.ingersollrandproducts.com

Jak obni y  koszty 
spr onego powietrza?
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W iele osób błędnie uważa, że 
uderzenie hydrauliczne (ude-
rzenie wodne, water hammer 

– „młot wodny”) jest naturalnym zjawi-
skiem występującym w instalacjach pary 
i kondensatu, jednak przekonanie to jest 

błędne. Jeśli instalacja jest prawidłowo 
zaprojektowana i obsługiwana, uderzenie 
hydrauliczne nie wystąpi w żadnej formie. 
Możliwe jest eksploatowanie w zakładzie
wysokociśnieniowych instalacji parowych,
w których nie występuje uderzenie hydra-
uliczne, dzięki czemu podzespoły systemu 
mogą być eksploatowane bezawaryjnie 
przez długi czas. 

Uderzenie hydrauliczne nigdy nie jest 
normalnym zjawiskiem i zawsze powinno 
być traktowane jako negatywne. Stanowi 
ono problem dla instalacji, ale przede 
wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa 
– w swojej najgroźniejszej formie może 
spowodować zranienie lub nawet śmierć 
pracownika. Zrozumienie natury i powagi 
uderzenia hydraulicznego w systemie 
parowym pozwoli uniknąć problemów 
związanych z bezpieczeństwem oraz znisz-
czeniami sprzętu.

Na fot. 1 przedstawiono nieprawi-
dłowe podłączenie do bloku zaworów 
kondensatu, co powoduje powstanie 
udaru termicznego, a ten – zjawisko ude-

Kelly Paffel

Jak zapobiegać występowaniu 
uderzeń hydraulicznych
Lepsze zrozumienie zjawiska uderzenia hydraulicznego może pomóc 
kierownictwu zakładów w podjęciu decyzji o wdrożeniu koniecznych 
zmian w celu wyeliminowania tego groźnego zjawiska, a dzięki temu 
– w zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi, zmniejszeniu kosztów 
utrzymania ruchu oraz skróceniu czasu przestojów.

↘ Fot. 1. Nieprawi-
dłowe podłączenie 
do bloku zaworów 
kondensatu. 
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rzenia hydraulicznego. Zamiast z boku 
linie powrotne kondensatu powinny być 
podłączane do bloku zaworów od góry.

Miejsca występowania uderzenia 
hydraulicznego
Zjawisko to może wystąpić w każdej linii 
pary i kondensatu. Bardzo duże ryzyko 
uderzenia hydraulicznego istnieje pod-
czas uruchamiania instalacji parowej, gdy 
przy jej rozgrzewaniu się generowana jest 
największa ilość kondensatu. Jeśli linia 
zostanie napełniona parą zbyt szybko, bez 
zachowania prawidłowego czasu nagrze-
wania, a kondensat powstający pod-
czas uruchamiania instalacji nie jest pra-
widłowo usuwany, wystąpi uderzenie 
hydrauliczne.

Inną przyczyną powstania uderzenia 
hydraulicznego w instalacji parowej może 
być nieprawidłowe usuwanie kondensatu 
z linii parowych podczas pracy instalacji.

Skutki uderzenia hydraulicznego mogą 
być nawet bardziej wyraźne w instala-
cjach heterogenicznych lub z dwufazo-
wym usuwaniem kondensatu (para impul-
sowa i ciekły kondensat). W systemach 
dwufazowych usuwania kondensatu 
występują dwa stany: ciekły (konden-
sat) i parowy (para impulsowa lub genero-
wana). Stan dwufazowy istnieje w insta-
lacji parowej, w której kondensat koegzy-
stuje z generowaną parą impulsową.

Typowe przykłady takich instala-
cji to wymienniki ciepła, linie ogrzewa-
nia towarzyszącego, główne linie parowe, 
linie powrotne kondensatu i czasami linie 
wylotowe pomp.

Skutki 
Zjawiska uderzenia hydraulicznego nie 
można lekceważyć, ponieważ wywołuje 
ono następujące skutki:

 → pęknięcia złączy rur,
 → uszkodzenia zaworów,
 → uszkodzenia wyposażenia wymienników 
ciepła,

 → pęknięcia spawów rur, a nawet instalacji 
rurowych,

 → uszkodzenia uchwytów i konstrukcji 
wsporczych rur,

 → zgięcia w wewnętrznych mechanizmach 
instalacji,

 → uszkodzenia kryz,
 → przeciążenia wskaźników ciśnienia,
 → pęknięcia obudów odwadniaczy.

Gdy uderzenie hydrauliczne jest silne, 
jego skutkiem mogą być nie tylko uszko-
dzenia sprzętu, ale i zranienie personelu.

Występowanie tego zjawiska może nie 
być słyszalne dla personelu – nie zawsze 
towarzyszy mu słyszalny przez ludzkie 
ucho dźwięk. Na przykład pęcherzyki 
pary impulsowej dostarczanej do linii 
kondensatu poniżej poziomu kondensatu 
w instalacji rurowej mogą być małe, jed-
nak te gwałtownie skraplające się pęche-
rzyki powodują udar termiczny, który nie 
jest słyszalny, a przy którym występuje 
uszkodzenie instalacji.

Utrzymujące się stukanie lub inne 
słyszalne dźwięki towarzyszące uderze-
niu hydraulicznemu powinny być inter-
pretowane jako sposób zakomunikowa-
nia czegoś przez instalację parową perso-
nelowi zakładu. Słyszalny dźwięk powi-
nien być sygnałem alarmowym, który 
oznacza „proszę usunąć błędy w instala-
cji, aby wyeliminować problem z uderze-
niem hydraulicznym, w przeciwnym razie 
wystąpi uszkodzenie instalacji”. Dźwięk 
sygnalizujący uderzenie hydrauliczne 
oznacza, że istnieje jakaś nieprawidłowość 
w instalacji, która powinna być usunięta.

Materiały zgromadzone podczas analiz 
podstawowych przyczyn awarii w insta-
lacjach parowych sugerują, że uderzenie 
hydrauliczne powoduje 67% przedwcze-
snych awarii komponentów instalacji.

Przyczyny występowania 
Zidentyfikowano cztery typowe warunki 
pracy instalacji parowych, które powo-
dują  gwałtowne reakcje w systemie, 
określane mianem uderzenia hydraulicz-
nego. Są to:

 → udar hydrauliczny (hydraulic shock),
 → udar termiczny (thermal shock),
 → udar przepływowy (flow shock),
 → udar różnicowy (differential shock).

Udar hydrauliczny 
Tylko niewielki procent problemów zwią-
zanych z występowaniem uderzenia 
hydraulicznego w systemie parowym jest 
powodowany przez udar hydrauliczny. 
Zjawisko to można łatwo wyjaśnić na 
przykładzie działania kranu w domu. Gdy 
otwieramy zawór kranu, solidny strumień 
wody zaczyna płynąć przez rury instala-
cji wodociągowej, od punktu przyłącza 
do budynku do punktu wypływu z kranu. 
Masa tego strumienia wody, poruszającej 

się z prędkością 3 m/s (11 km/h) może 
wynosić 90,7 kg. Nagłe zamknięcie kranu 
można porównać do zatrzymania młota 
o masie 90,7 kg. W instalacji słychać 
wyraźny dźwięk typu „bang”. Ten dźwięk 
fali uderzeniowej jest podobny do odgłosu 
młotka uderzającego o stalowy element. 
Fala uderzeniowa o ciśnieniu ok. 21 
barów ulega odbiciu w tę i z powrotem od 
końcowych punktów instalacji, aż cała jej 
energia zostanie rozproszona w rurach. 

Jest to taki sam mechanizm, który 
może występować w rurach spustowych 
instalacji pomp kondensatu, gdy pompy 
te (elektryczne lub napędzane parą) wyko-
rzystywane są w operacjach typu włącz/
wyłącz przy dużych ilościach pompo-
wanego kondensatu. System pomp ma 
zwykle zawory zwrotne, zainstalowane 
na wyjściach pomp. Gdy pompa rusza 
i zatrzymuje się, może wystąpić udar 
hydrauliczny, ponieważ przepływ skroplin 
zostaje gwałtownie zatrzymany i zawory 
zwrotne blokują przepływ w jednym kie-
runku.

Rozwiązania tego problemu są nastę-
pujące:

1. systemy odprowadzania skroplin o wydaj-
ności ponad 5443 kg/h wykorzystują 
system pomp o przepływie ciągłym, 
który zawiera silnik elektryczny zasi-
lany z napędu umożliwiającego regula-
cję prędkości obrotowej, lub zawór regu-
lacji poziomu cieczy w linii odpływo-
wej pompy skroplin (pompa pracuje cały 
czas).

2. wykorzystanie zaworów zwrotnych dysko-
wych na wylotach pomp zamiast popular-
nych klapkowych.

Udar termiczny 
Para o masie 0,45 kg przy ciśnieniu 
względnym 1 bar zajmuje 1600 razy 
większą objętość niż 0,45 kg wody 
w warunkach normalnych. Współczynnik 
ten maleje proporcjonalnie, gdy ciśnie-
nie w rurach kondensatu rośnie. Wówczas 
strefa pary wodnej, otoczona kondensa-
tem o znacznie niższej temperaturze, prze-
kształca się w stan ciekły. Powstaje wolna 
przestrzeń niskiego ciśnienia (wytwa-
rza się próżnia), która pozwala, aby sprę-
żona skroplina nagle została wprawiona 
w ruch, uzyskując bardzo dużą prędkość. 

W dwufazowych instalacjach konden-
satu pęcherzyki pary mogą być wprowa-
dzone poniżej poziomu linii kondensatu.
Na przykład linia odgałęźna ze stacji 

www.utrzymanieruchu.pl
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odwadniającej (steam trap station) może 
być wykonana w postaci rur podłączonych 
do dolnej części głównego bloku zaworów 
kondensatu, jak pokazano na rys. 1.

 
Przykład:
Para wprowadzana jest do wymiennika 
ciepła (P2) pod ciśnieniem 7,9 bara lub 
w temperaturze 170°C i temperatura 
kondensatu w punkcie P3 będzie wyno-
sić 170°C. Gdy kondensat przepływa 

przez stację odwadniającą w punkcie P4, 
to przy niższym ciśnieniu pewien pro-
cent cieczy gwałtownie zamieni się w parę 
z powodu zależności pomiędzy niskim 
ciśnieniem a temperaturą. Gdy pęcherzyk 
pary impulsowej przepływa do punktu P5 
i jest wprowadzany poniżej poziomu kon-
densatu w rurach instalacji kondensatu, 
to różnica temperatur spowoduje gwał-
towne skraplanie się tego pęcherzyka. 
Podczas skraplania powstająca woda jest 

przyspieszana do ekstremalnie wyso-
kiej prędkości z powodu występującego 
wtedy podciśnienia. Wynikiem tego jest 
dźwięk typu „brzdęk” lub, gdy występuje 
duża ilość pary impulsowej (duży pęcherz 
pary), bardzo ostry dźwięk typu „bang”.

Rozwiązaniem tego problemu jest pra-
widłowe podłączenie rur do bloku zawo-
rów kondensatu. Wszystkie linie odga-
łęźne muszą być podłączone do górnej 
części głównego bloku zaworów i nie ma 

↙ Rys. 2. Udar prze-
pływowy jest najczę-
ściej spowodowany 
brakiem prawidło-
wego odwadniania 
przed zaworem izo-
lacyjnym linii paro-
wej lub zaworem 
sterującym pary.
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↘ Rys. 1. Przykład 
nieprawidłowego 
poprowadzenia rur 
instalacji konden-
satu. Linia odga-
łęźna z odwadniacza 
podłączona jest od 
dołu do bloku zawo-
rów kondensatu.

3 m

Wymiennik ciepła

Czujnik
temperatury
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od tej reguły wyjątku. Podłączenie rur 
kondensatu musi być wykonane u góry 
poziomego głównego bloku zaworów, 
nigdy zaś do bloku pionowego. 

Udar przepływowy 
Najczęstszą przyczyną występowania udaru
przepływowego jest brak prawidłowego
odwadniania przed zaworem izolacyjnym
linii parowej lub zaworem sterującym 
pary (rys. 2). Rozważmy przykład zaworu 
izolacyjnego linii pary (zwykle montowa-
nego na rurach o średnicy 3 cale lub 
większej), otwieranego bez zastosowania
podgrzewania. Gdy duży zawór zostaje 
otwarty, para gwałtownie płynie przez 
zimną rurę, co powoduje szybkie powsta-
wanie dużej ilości skroplin. Ilość tego kon-
densatu zwiększa się w miarę, jak para 
płynie przez rurę, i w końcu powstaje 
duża fala kondensatu. Fala ta będzie roz-
przestrzeniać się z dużą prędkością, aż 
wystąpi nagła zmiana kierunku prze-
pływu, np. w kolanie instalacji lub zawo-
rze linii. Gdy kondensat zmienia kierunek 
przepływu, nagłe zatrzymanie powoduje 
powstanie uderzenia hydraulicznego.

Gdy zawór sterujący pary otwiera się, 
pewna porcja kondensatu wpływa do 
komponentów instalacji z dużą prędko-

ścią. Gdy kondensat uderza w wymiennik 
ciepła, powstaje uderzenie hydrauliczne.

Rozwiązania tego problemu są takie:
1. zainstalowanie i wykorzystanie zaworu 

ogrzewanego, pokazanego na fot. 2;
2. zainstalowanie odwadniacza syfonowego 

(drip leg) ze stacją odwadniającą przed 
zaworem izolacyjnym. 

Wykorzystanie tych zaleceń zapobiegnie 
powstaniu uderzenia hydraulicznego pod-
czas uruchamiania systemu, a przede 
wszystkim zapewni długi czas eksploata-
cji zaworów.

Przykład prawidłowej instalacji rur 
systemu odprowadzania skroplin poka-
zano na rys. 3.
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↘ Fot. 2. Wszystkie linie odgałęźne instalacji 
kondensatu muszą być podłączone od góry 
do głównego bloku zaworów kondensatu.

↙ Rys. 3. Przykład pra-
widłowej instalacji 
rur systemu odpro-
wadzania skroplin

www.utrzymanieruchu.pl
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 1.  Wdrożenie prawidłowego szkolenia per-
sonelu.

 2.  Zapewnienie prawidłowego zaprojekto-
wania instalacji pary i kondensatu.

 3.  Posiadanie udokumentowanych standar-
dowych procedur operacyjnych (standard 
operating procedures – SOP) uruchamia-
nia i wyłączania instalacji parowej.

 4.  Posiadanie standardów instalacyjnych dla 
komponentów instalacji parowej.

 5.  Prawidłowe dobranie i zamontowanie 
odwadniaczy w instalacji parowej.

 6.  Wykonanie prawidłowych podłączeń linii 
odgałęźnych kondensatu do linii głów-
nej oraz wykonanie podłączeń do bloku 
zaworów jedynie od góry.

 7.  Użycie takich odwadniaczy, które zostały 
prawidłowo dobrane dla danej aplikacji.

 8.  Użycie zaworów ogrzewanych na zawo-
rach izolacyjnych linii parowych o śred-
nicy ponad 2 cale. Nie należy pozosta-
wiać otwartych dużych zaworów izolacyj-
nych pary z nadzieją uniknięcia uderzenia 
hydraulicznego spowodowanego skra-
planiem się pary. To nie gwarantuje bez-
piecznego działania.

 9.  Sprawdzanie lub naprawa izolacji rur. 
Oszczędza to znacznie energię i zmniejsza 
gromadzenie się kondensatu w instalacji 
rurowej.

10.  Prawidłowe dobranie średnic linii. Jest 
to podstawą zapewnienia prawidłowego 
działania instalacji parowej. Zbyt małe 
średnice rur kondensatu są jedną z głów-
nych przyczyn występowania uderzenia 
hydraulicznego.

11.  Wszystkie zawory pary, które mogą znaj-
dować się w położeniu zamkniętym, 
muszą posiadać prawidłowe odwadnia-
cze syfonowe na linii parowej (rys. 5) 
w celu usuwania wszelkich skroplin, które 
tworzą się, gdy zawór jest zamknięty.

12.  Skierowanie w każdym przypadku 
odwadniania grawitacyjnego z dala od 
aplikacji procesowych za pomocą modu-
lującego zaworu sterującego.

13.  Odprowadzanie kondensatu do linii 
powrotnej pod ciśnieniem tylko w przy-
padku utrzymywania prawidłowej różnicy 
ciśnień.

14.  Prawidłowe oznakowanie linii parowych 
i kondensatu.

15.  Usuwanie nieużywanych linii parowych 
i kondensatu z instalacji.

Sposoby zapobiegania występowaniu uderzeń hydraulicznych

↘ Rys. 5. Przykład standardowej 
instalacji odwadniacza 
syfonowego.
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Zawór
odpowietrzający

Zainstalować 
rurę prowadzącą 
do bezpiecznej lokalizacji

Zawór przedmuchu

Zainstalować 
rurę prowadzącą 
do bezpiecznej lokalizacji

Odwadniacz (montaż uniwersalny) 
z sitkiem i przedmuchem

Zwiększyć średnicę rury 
za odwadniaczem

Rura podłączona 
do głównej linii kondensatu
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Udar różnicowy 
Podobnie jak w przypadku udaru prze-
pływowego, udar różnicowy występuje 
w instalacjach dwufazowych lub insta-
lacji kondensatu (rys. 4). Występuje on 
zawsze, gdy para i kondensat płyną przez 
linie kondensatu, ale z różnymi pręd-
kościami. W systemach dwufazowych 
prędkość pary jest często 10 razy więk-
sza niż prędkość płynu. Jeśli fale skro-
plin rosną i wypełniają rurę, tworzy się 
tymczasowy „korek” pomiędzy stronami 
„w górę” i „w dół” fali skroplin. Ponieważ 
para nie może płynąć przez korek z kon-
densatu, występuje spadek ciśnienia po 
stronie „w dół”. Różnica ciśnień napędza 
teraz korek z kondensatu z dużą prędko-
ścią „w dół”, przyspieszając ją jak tłok. 
Ponieważ napęd występuje w kierunku 
„w dół”, następuje porwanie większej ilo-
ści płynu, który dodaje się do istniejącej 
jego porcji i prędkość rośnie.

Dokładnie jak w opisanym przykła-
dzie, porcja kondensatu uzyskuje duży 
pęd i zostaje zmuszona do zmiany kie-
runku w kolanku lub zaworze w linii. 
Wynikiem tego są zwykle duże znisz-
czenia, gdy porcja kondensatu uderza 
w ściankę zaworu lub armatury podczas 
zmiany kierunku przepływu.

Ponieważ istnienie mieszaniny dwu-
fazowej jest możliwe w większości linii 
powrotnych kondensatu, prawidłowe 
dobranie wymiarów tych linii staje się 
sprawą zasadniczą. Kondensat zwy-
kle płynie po dnie linii powrotnej, napę-
dzany siłą grawitacji. Płynie on w spo-
sób naturalny, ponieważ rura ma odpo-
wiednio dużą średnicę oraz dodatkowo 
napędzany jest przez znajdującą się nad 
nim parę impulsową o większej prędko-
ści. Para impulsowa porusza się z większą 

prędkością, ponieważ napędzana jest róż-
nicą ciśnień.

Para impulsowa występuje w liniach 
powrotnych kondensatu, gdy jest on 
odprowadzany do tych linii, które pracują 
pod niższym ciśnieniem. To niższe ciśnie-
nie powoduje, że pewien procent kon-
densatu błyskawicznie paruje pod danym 
ciśnieniem nasycenia. Jeśli linie powrotne 
ponadto mają zbyt małe średnice, to 
w linii tworzy się dodatkowe ciśnienie. 
Wypycha ono parę impulsową ze sto-
sunkowo większymi prędkościami w kie-
runku odbieralnika kondensatu, gdzie 
następuje usunięcie nadmiaru pary do 
atmosfery.

Straty ciepła pary impulsowej porusza-
jącej się w linii powodują, że część z tej 
pary ulega skropleniu, co dodaje się do 
tej różnicy ciśnień i wzmacnia prędkość. 
Ponieważ para impulsowa porusza się 
szybciej od skroplin, powoduje to powsta-
nie fal. Tak długo, jak fale są zbyt niskie, 
aby osiągnąć górną część rury, i nie blo-
kują drogi parze impulsowej, nie jest to 
problemem. Dlatego też preferowane są 
linie powrotne kondensatu o większej 
średnicy. Aby kontrolować udar różni-
cowy, konieczne jest zapobieganie powsta-
waniu korka z kondensatu w systemie 
dwufazowym.

Prędkość przepływu kondensatu 
w linii (przepływ dwufazowy) nigdy nie 
powinna przekraczać 22,86 m/s. Jeśli 
średnica linii kondensatu została prawi-
dłowo dobrana dla przepływu kondensatu 
i pary impulsowej, ale zakład nie ma 
prawidłowego programu zarządzania sta-
cjami odwadniania, odwadniacze dzia-
łają nieskutecznie i wtłaczają parę do 
linii skroplin. Powoduje to zwiększenie 
prędkości przepływu ponad 22,86 m/s 
i występowanie w systemie uderzenia 
hydraulicznego.

Rozwiązania problemu są następujące:
1. instalowanie linii odprowadzania kon-

densatu o średnicy dobranej do prędkości 
22,86 m/s lub mniejszej;

2. wdrożenie programu zarządzania stacją 
odwadniania w celu wyeliminowania nie-
potrzebnego wprowadzania pary do linii 
kondensatu.

Kelly Paffel Kelly Paffel pracuje na stanowisku dyrek-
tora ds. technicznych w firmie Inveno 
Engineering. Jest ekspertem w dziedzinie 
instalacji parowych i odprowadzania skro-
plin. Pracuje również jako wykładowca 
i instruktor w zakresie projektowania i eks-
ploatacji instalacji parowych.

↙ Rys. 4. Przykład 
udaru różnicowego

Online

Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Uderzenie wodne 
w systemach parowych: przyczyna 
i skutek”, dostępnym na naszej stro-
nie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

Aby kontrolować udar 
różnicowy, konieczne jest 
zapobieganie powstawa-
niu korka z kondensatu 
w systemie dwufazowym.
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I stnieje kilka sposobów na określenie 
aktualnego stanu i stopnia zużycia sil-
nika. Najważniejsze to weryfikacja 

warunków pracy urządzenia oraz jego ste-
rownika, sprawdzenie stanu obudowy czy 
izolacji uzwojenia.

Okresowe przeglądy 
Badanie stanu uzwojenia jest tylko jed-
nym z elementów predykcyjnego prze-
glądu urządzeń, jakiego należy dokony-
wać w zakładzie. Tak jak pomiary wibra-
cji części ruchomych, badanie termogra-
ficzne z wykorzystaniem podczerwieni czy 
laserowe osiowanie i wyważanie dyna-
miczne, również regularne pomiary i testy 
uzwojenia pozwalają przedłużyć żywot-
ność silnika oraz zapobiec nadmiernemu 
zużyciu energii. Dlatego pomiar stanu 
uzwojenia silników elektrycznych powi-
nien być stałym elementem regularnych 
przeglądów tych urządzeń. 

Warto z wyprzedzeniem planować 
przestoje w produkcji, aby wykonać prace 
serwisowe i konserwacyjne i w ten spo-
sób zapobiec przedwczesnemu zużyciu 
maszyn, powodującemu w efekcie nie-
planowane i kosztowne przestoje samych 
maszyn, a nawet całej produkcji. 

Należy jednak pamiętać, że istnieją 
dodatkowe czynniki, które wpływają na 
obciążenie silnika, np. praca cykliczna, 
zmienne obciążenie oraz środowisko 
pracy. Wówczas należy planować częst-
sze przeglądy, aby zminimalizować ryzyko 
awarii. 

Podstawowe informacje na temat 
analizy stanu uzwojenia silnika 
Badanie stanu uzwojenia to metoda niein-
wazyjna, która poza silnikami elektrycz-
nymi znajduje zastosowanie w odniesie-
niu do generatorów oraz transformato-
rów. Pomiary można wykonywać razem 
z pomiarami prądu silnika oraz izola-
cji uzwojeń, praktycznie równocześnie. 
Otrzymuje się wówczas złożone i bardzo 
szczegółowe wyniki.

Analiza stanu uzwojenia to pierw-
szy krok, aby ustalić punkt odniesienia 
dla cyklu życia silnika. Można w ten spo-
sób wykryć ewentualne zagrożenia dla 
stanu uzwojenia, wynikające z warunków 
pracy urządzenia. Obejmują one warunki 
mechaniczne czy czynniki środowiskowe, 
ale także usterki czy awarie układów zasi-
lania. Dzięki analizie prądu silnika łatwo 
jest określić, kiedy izolacja uzwojenia 
działa nieprawidłowo. 

Regularne badanie pozwala na spraw-
dzenie wytrzymałości izolacji na przebi-
cie, co chroni silnik przed przedwczesnym 
uszkodzeniem. Ponadto badanie uzwoje-
nia, niezależnie od tego, czy dotyczy sil-
nika AC, czy DC (prądu przemiennego lub 
stałego), może być wykonane w miejscu 
pracy maszyny. 

Badania izolacji uzwojenia pozwalają 
więc na zminimalizowanie ryzyka awa-
rii oraz obniżenia wydajności produkcji. 
Ponadto sprzyjają zmniejszeniu kosztów 
ewentualnego serwisu, bo potencjalne 
problemy zostają wykryte odpowiednio 
wcześnie. 

David Manney

Analiza stanu uzwojenia 
silników elektrycznych
Usterki oraz awarie silników mogą zakłócać płynność produkcji, a w efekcie powodować zmniejszenie 
jej wydajności oraz spadek przychodów. Istotne jest więc okresowe dokonywanie przeglądów 
tych urządzeń, a w trakcie tych prac sprawdzanie również uzwojenia silników elektrycznych.

MECHANIKA



LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018 85

Tradycyjne testy i sprawdzenia
W ramach konserwacji predykcyjnej 
wykonywane są tradycyjne testy pozwa-
lające na ocenę stanu izolacji wirnika. 
Sprawdzenie uzwojenia dodatkowo umoż-
liwia określenie stanu, w jakim znajdują 
się żebra korpusu wirnika, oraz ustale-
nie, jak poważne są ewentualne uszko-

dzenia czy zużycie materiału. W określo-
nych przypadkach można od razu okre-
ślić zakres napraw, jakich wymaga dane 
urządzenie. Tego typu testy na podsta-
wie mierzonych parametrów pozwalają na 
oszacowanie okresu żywotności urządzeń, 
wskazując również na zmiany ich osiągów 
w trakcie dotychczasowej eksploatacji. 

Dokładna analiza stanu uzwojenia 
silnika daje możliwość uchronienia się 
przed przedwczesnymi awariami i uszko-
dzeniami podzespołów mechanicznych. 
Dzięki danym pomiarowym i ich analizie 
można zapobiec także awarii samego sil-
nika, jeżeli regularnie monitoruje się stan 
maszyny i zadba o zapewnienie wymaga-
nej wytrzymałości dielektrycznej izolacji 
uzwojeń.

Oczywiście, niekiedy można wyko-
nać pomiary z wykorzystaniem nawet 
ręcznego miernika rezystancji izolacji, 
jeżeli konieczne jest tylko sprawdzenie 
wytrzymałości izolacji oraz zwarć doziem-
nych. Jednak w przypadku pojawienia 
się wewnętrznych zwarć prosty mier-
nik może ich nie wykryć. Dlatego w celu 
zidentyfikowania jakichkolwiek, nawet 
najmniejszych, odchyleń wartości rezy-
stancji uzwojenia pomiędzy fazami nie-
zbędne będzie przeprowadzenie dogłęb-
nej analizy. Dodatkowo sprawdzenie 
poziomu ochrony przeciwprzepięciowej 
pozwoli wykryć nawet najmniejsze zwar-
cia wewnętrzne w uzwojeniu.

Podsumowanie
Dzięki konserwacji predykcyjnej możliwe 
jest oszczędzanie czasu, pieniędzy i ener-
gii. Wczesne wykrywanie potencjalnych 
problemów i zapobieganie ich występo-
waniu skutecznie przedłużają żywotność 
urządzeń wykorzystywanych w procesach 
przemysłowych.

David Manney David Manney jest kierownikiem ds. mar-
ketingu w firmie L&S Electric.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Generator prądu zamienia ener-
gię mechaniczną na elektryczną. Sil-
nik elektryczny z kolei działa odwrot-
nie, zamieniając energię elektryczną 
na mechaniczną, służącą do napędu 
maszyn. Pomimo tej znaczącej róż-
nicy generatory prądu i silniki elek-
tryczne mają ze sobą wiele wspól-
nego. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule „Powrót do 
podstaw: generatory vs. silniki elek-
tryczne”, dostępnym na naszej stro-
nie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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C ontrolling pozwala planować stan 
firmy, sterować nim i nadzorować 
go w oparciu o kluczowe para-

metry, które uznaje się za wyznaczniki 
wzrostu i dobrobytu dla danego przedsię-
biorstwa. Controlling ułatwia wyznacza-
nie odpowiednich celów pracownikom, 
a całej firmie – kierunku rozwoju. W gąsz-

czu liczb łatwo się jednak pogubić. Nie-
osiągalny cel zdemotywuje nawet naj-
gorliwszą osobę. Jak więc uniknąć złych 
nawyków, pozwolić pracownikom roz-
wijać się i nie dopuścić do tłamszenia 
zapału?

Planowanie działań
Pierwszym krokiem na drodze ku zarzą-
dzaniu wykorzystującemu controlling jest 

ocena stanu faktycznego. Weryfikuje się 
bilans przychodów i rozchodów, liczeb-
ność pracowników w poszczególnych 
działach, efektywność tych działów, liczbę 
nowych zleceń względem zleceń utraco-
nych, wydajność produkcyjną, koszty 
poczynionych inwestycji, wysokość zarob-
ków lub strat firmy. 

Po tak głębokim audycie uzyskuje się 
wiedzę na temat stanu faktycznego przed-
siębiorstwa. Można wówczas zapano-
wać nad chaosem. Analiza prowadzi do 
określenia konkretnych planów krótko- 
i długotrwałych, dzięki którym możliwe 
jest np. pokonanie przez firmę proble-
mów finansowych. Kluczem do sukcesu 
są mądre decyzje i ich egzekucja w odpo-
wiednim momencie. 

Controlling skupia się na efektyw-
ności. Jeśli coś się nie opłaca, powinno 
zostać wyeliminowane. Takie podejście 
może wzbudzać wątpliwości etyczne, jed-
nak nie można mu zarzucić jednej istotnej 
kwestii – marnotrawstwa któregokolwiek 
z zasobów. 

Sterowanie przedsiębiorstwem
Kolejnym krokiem po wykonaniu analizy 
stanu bieżącego i związanego z nią pla-
nowania jest sterowanie czy zarządza-
nie zgodne z myślą controllingu. Kon-
sekwentne wdrażanie poczynionych 

Agnieszka Hyla

Controlling 
– co zrobić, by nie tłumił 
produktywności
Prowadzenie firmy to wyzwanie, któremu niełatwo sprostać. 
Przedsiębiorcy prześcigają się w systemach wynagradzania, moty-
wowania i kontrolowania pracy swoich ludzi. Wszystko po to, 
by zwiększyć efektywność. Optymalizacja polega tutaj na zmniej-
szeniu strat, skróceniu czasu trwania poszczególnych procesów, 
zmaksymalizowaniu efektów, skupieniu się na czynnościach 
o wymiernej wartości dla firmy. Cele te nie są łatwe do osiągnięcia. 
Z pomocą przychodzi tutaj controlling. 

ZARZĄDZANIE
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planów odróżnia controlling od zwy-
kłego zarządzania. Nie oznacza to jed-
nak, że w podejściu tym nie ma miejsca 
na zmiany, wręcz przeciwnie. Sterowanie 
w controllingu opiera się na danych licz-
bowych. Jeśli dana operacja nie przynio-
sła oczekiwanych efektów, należy ją zmo-
dyfikować. 

W ten sposób unika się chaosu, który 
potrafi być dla przedsiębiorstw śmier-
telny. Chaosu, czyli sytuacji, w któ-
rej nie wiadomo, kto jest za co odpowie-
dzialny, kto o czym decyduje, kiedy nie-
znane są budżety i ograniczenia, gdy pra-
cownicy nie mają celów, nie wiedzą, do 
czego powinni dążyć, nie znają oczekiwań 
zarządu. Słowem – tego, że wszyscy poru-
szają się po omacku. W ten sposób bardzo 
łatwo zacząć się cofać. Controlling na to 
nie pozwala. Gromadzenie danych i ana-
lizowanie kluczowych wskaźników efek-
tywności, tzw. KPI (Key Performance Indi-
cator) pozwala na utrzymanie jasnego 
obrazu stanu firmy. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
wymaga ciągłej czujności, kreatywno-
ści oraz empatii. Od jednostek, aż po całe 
zespoły i działy –- istotne jest weryfiko-
wanie wyników pracy każdego pracow-
nika, analizowanie, co wpływa na ich 
większą bądź mniejszą produktywność. 
Co ich napędza, a co hamuje. 

Ważne jest, aby w controllingu stwo-
rzyć warunki bezpiecznego rozwoju, 
szczególnie dla osób będących liderami 
mniejszych grup. To oni bowiem są 
ambasadorami firmy wśród pracownik-
ów wykonawczych. Jeśli lider danego 
zespołu jest zdemotywowany, motywa-
cję traci również cały zespół. Ważne jest 
więc, by cele ustalać na takim poziomie, 
by ich osiągnięcie było możliwe i przy-
jemne oraz motywowało do wytężo-
nej pracy. Cele powyżej wszelkich norm 
się nie sprawdzają. Taka próba szyb-
kiego podbicia produktywności pracow-
ników zazwyczaj ma efekt odwrotny do 
zamierzonego – pracownicy, zniechęceni, 
odchodzą z firmy. 

Nadzorowanie prac
W controllingu ceni się nadzór nad cało-
ścią. Nie tylko monitorowanie poszcze-
gólnych wskaźników czy parametrów 
wynikowych firmy, lecz przede wszyst-
kim obserwowanie przedsiębiorstwa jako 
całości. Firma jest bytem funkcjonują-

cym w konkretnym otoczeniu, które także 
ulega ciągłym przemianom. Zmiany te 
należy obserwować, dostosowywać się do 
nich, korzystać z szans, unikać zagrożeń. 

Nadzór tego typu wymaga perspek-
tywicznego myślenia, zapobiegliwości 
i odwagi w działaniu. Controller szuka 
słabych punktów firmy i działa, by je 
wyeliminować. Minimalizuje działania 
generujące koszty, wzmaga te, które pobu-
dzają rozwój firmy. 

Controlling to przede wszystkim zapo-
bieganie problemom już na etapie pierw-
szych wzmianek o nich, nie zaś leczenie 
problemu na zaawansowanym etapie 
rozwoju. 

Kontrolowanie pracowników
To chyba najtrudniejszy i najbardziej nie-
bezpieczny element controllingu. Kon-
trolowanie pracowników to praca trudna 
przede wszystkim z tego powodu, że 
wzbudza silne emocje – zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne. 

Praca z liczbami jest łatwa – bada 
się stan faktyczny, analizuje, co można 
poprawić, a czego nie, sprawdza, czy 
pewne procesy da się wyeliminować. 
Liczby są stabilne, wiarygodne i bez-
pieczne. Z ludźmi jest zupełnie inaczej. 
Ten sam pracownik jednego dnia może 
wypracować 70%, a drugiego 120% pro-
cent normy. Przez cztery miesiące zespół 
pracuje dobrze, przynosząc same zyski, 
by nagle – pozornie bez powodu – zacząć 
generować straty. Zły dzień, choroba, 
zwolnienie jednej osoby, zbyt wysoka 
temperatura w hali produkcyjnej, zbyt 
wymagający szef, niewystarczająco wyma-
gający szef. Powody można mnożyć, mają 
one jednak pewną cechę wspólną – pra-
wie w każdym przypadku są niemie-
rzalne. To, co dla człowieka najistotniej-
sze, umyka klasycznym ramom control-
lingu. Oczywiście każdy liczy na godziwą 
wypłatę i powinien ją otrzymać. Podobnie 
każdy wie, że szacunek należy się i pra-
cownikowi, i pracodawcy. Niestety, nie 
zawsze jest tak, że relacje w pracy pozo-
stają perfekcyjne mimo zawirowań doty-
czących zespołu. 

Wdrożenie controllingu w firmie, 
w której zespół jest przyzwyczajony 
do luźnej atmosfery, może być naprawdę 
trudne. Dla większości osób naturalne 
jest, że zaostrzenie wymagań jest czymś 
złym, dostrzega się bowiem zazwyczaj 

tylko skutki bezpośrednie, nie patrząc 
na dalszą perspektywę. Pracownicy tracą 
cierpliwość – przez lata nie wymagano 
od nich prawie nic, teraz nagle wymaga-
nia przekraczają wszelkie wyobrażenia. 
To bardzo trudny moment. Z częścią 
personelu trzeba będzie się pożegnać.
W każdej firmie są jednak osoby, które 
warto zatrzymać, o które warto zabiegać, 
choć również one z powodu controllingu 
mogą czuć się zniechęcone. Zniechęce-
nie zaś powoduje otępienie, brak chęci do 
pracy, marazm, niską produktywność. 

Podsumowanie
Controlling jest narzędziem, które daje 
podstawę do dalszego działania. Pozwala 
zaplanować pracę nawet na wiele mie-
sięcy do przodu. Ciągły dostęp do wia-
rygodnych danych o stanie firmy spra-
wia, że każdą decyzję można podjąć tak 
szybko, jak to tylko możliwe, w celu osią-
gnięcia maksymalnego efektu. 

Nie należy jednak zapominać, że firma 
to nie tylko liczby. Firma to też ludzie. 
Ważne jest, by z nimi rozmawiać. By 
codziennie podkreślać, że ich zaangażo-
wanie pozwoli przedsiębiorstwu wyjść 
z kłopotów. Mówić, że są częścią większej 
całości. I tak jest w rzeczywistości. Ten, 
kto tego nie dostrzega, nigdy nie osiągnie 
imponujących wyników. 

Nie ma lepszego zespołu niż ten, 
w którym szacunek do drugiego człowieka 
jest wartością podstawową. I tylko on jest 
w stanie zapewnić rosnącą produktyw-
ność. Wiara w umiejętności drugiego czło-
wieka sprawia, że to, co wydawało się 
nieosiągalne, przychodzi z łatwością.

Agnieszka HylaAgnieszka 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

www.utrzymanieruchu.pl

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


Mając na uwadze potrzeby firm i ich pracowników, 
stworzyliśmy cykl szkoleń, dzięki którym
zyskają Państwo wiedzę, jak przy pomocy różnych 
narzędzi zwiększyć wydajność, obniżyć
koszty, zadbać o bezpieczeństwo oraz wprowadzić 
najlepsze rozwiązania!

 Szkolenia w małych grupach

 100% merytoryczności każdego szkolenia

 Certyfikat zaświadczający o udziale w szkoleniu

NA ROK 2019 – ZAPLANUJ JE JUŻ DZIŚ!

Możliwość dostosowania szkolenia do potrzeb firmy oraz organizacji szkolenia w Twojej fabryce!

Szkolenia

Luty
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Poznaj wachlarz narzędzi do systemowego rozwiązywania problemów, a także gromadzenia rozwiązań, dzięki którym 
ich liczba zmaleje, a część nie pojawi się ponownie
21 lutego 2019

Przygotowanie i planowanie prac w utrzymaniu ruchu
Dowiedz się, jak przygotować i zaplanować prace, aby zwiększyć wydajność o 25%
22 lutego 2019

Styczeń
Utrzymanie ruchu – procesy i metody
Jakie metody stosują najlepsze zakłady przemysłowe na świecie? Poznaj kluczowe procesy utrzymania ruchu
24 stycznia 2019

Zarządzanie częściami zamiennymi
Poznaj sprawdzone metody i najlepsze praktyki w celu zmniejszenia zużycia części zamiennych i zapasów!
25 stycznia 2019

Zarejestruj się już dziś – liczba miejsc ograniczona!

a



Z roku na rok nasze szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a fakt, że wciąż do nas 
Państwo wracają, cieszy nas najbardziej. Dziękujemy za zaufanie!

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku dzięki naszym szkoleniom również uda się Państwu 
poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

Korzystając z okazji, chcemy życzyć Państwu jak najlepszego roku 2019, a także odrobiny więcej czasu 
dla siebie oraz mniej nieplanowanych przestojów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 Zespół ds. szkoleń Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

Pozostałe szkolenia:
Przygotowanie i planowanie prac  

w utrzymaniu ruchu 
16 maja 2019

Opracowanie planu prewencji  
(metoda empiryczna, FMEA i RCM) 

14 marca 2019 
18 października 2019

Autonomiczne utrzymanie ruchu  
– czyli jak wdrożyć TMP 

17 maja 2019

Zarządzanie częściami zamiennymi 
12 kwietnia 2019 

12 lipca 2019 
17 października 2019 

12 grudnia 2019

Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu 
(5S, OPL, VSM, SMED, A3...) 

11 kwietnia 2019 
12 grudnia 2019

Rozwiązywanie problemów  
w parku maszynowym 

11 lipca 2019

Organizacja pracy w służbach 
utrzymania ruchu 

14 czerwca 2019

Zarządzanie energią  
i redukcja konsumpcji 

13 czerwca 2019

Utrzymanie ruchu – procesy i metody 
14 listopada 2019

Metody zarządzania bezpieczeństwem 
w dziale UR 

15 marca 2019 
15 listopada 2019

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

Designed by Freepik

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia


P
R
O

D
U

K
TY

 

90 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

 Leroy-Somer

Silnik PLSES 4500 do zastosowań chłodniczych
Leroy-Somer wprowadza nowy wysoko-
obrotowy, wodoodporny silnik indukcyjny 
PLSES 4500. Zgodnie z wymaganiami spe-
cjalistów z branży chłodnictwa przemysło-
wego, szczególnie w zakresie niezawod-
ności oraz oszczędności energii, użycie sil-
nika może obniżyć rachunki za energię elek-
tryczną nawet o 30%.

Silnik PLSES 4500 ma klasę ochrony IP23 
i jest sterowany za pomocą przemiennika 
częstotliwości. Zaprojektowany na bazie 
silników IMfinity wykorzystuje technologię 

silników asynchronicznych Leroy-Somer.
Technologia ta spełnia, a nawet przekracza 
wymogi przemysłu chłodniczego oraz jest 
zgodna z najnowszymi normami UE.

Silnik jest przeznaczony do pracy wyso-
koprędkościowej oraz może pracować ze 
zmienną prędkością. Został przetestowany 
oraz zakwalifikowany do pracy z Power-
drivem MD2, przemiennikiem częstotli-
wości dużej mocy Leroy-Somer, co gwa-
rantuje optymalne osiągi elektryczne 
i mechaniczne. Klasa IE3 sprawia, że silniki 

PLES 4500 osiągają moment obrotowy bez 
deklasacji w całym zakresie prędkości (1000 
do 4500 min), powodując wzrost mocy na 
wejściu sprężarki. 

http://lrsm.co/plses4500en

Firma Consafe Logistics zaprezentowała
aplikację na smartfony Astro WMS® 
Mobile Companion. Pozwala ona na 
monitorowanie operacji w magazynach 
w dowolnym czasie i miejscu za pomocą urządzeń mobilnych. Dane analityczne oraz 
te, które dotyczą wydajności magazynu, mogą być sprawdzane w czasie rzeczywistym. 
Ważne informacje są przekazywane za pomocą automatycznych powiadomień.

Aplikacja Mobile Companion w standardzie pokazuje najważniejsze informa-
cje z Astro WMS®, ale może również zostać rozszerzona w celu wizualizacji informacji 
z dowolnego, innego źródła danych.

Algorytm powiadomień automatyzuje przepływ najważniejszych informacji, a użyt-
kownik nie jest zasypywany nieistotnymi powiadomieniami, które tylko usypiają jego 
czujność. Dzięki temu pracownicy mogą szybko podejmować odpowiednie działania 
i w ten sposób zapobiegać negatywnym efektom i maksymalizować korzyści.

www.consafelogistics.com/pl/products/astro-wms

 Consafe Logistics

Aplikacja Astro WMS® 
Mobile Companion

Dzięki usłudze każde polskie przedsiębior-
stwo może wdrożyć u siebie cyberzabezpie-
czenia sprzętowo-programowe i rozliczać je 
na zasadzie miesięcznego abonamentu jako 
wydatek operacyjny. Wdrożenie jest poprze-
dzone bezpłatnym doradztwem dotyczącym 
doboru zabezpieczeń, które realizują part-
nerzy SonicWall w Polsce.

Oferta adresowana jest do każdej firmy, 
która chce poprawić poziom bezpieczeń-
stwa infrastruktury IT. Taka firma może się 
zgłosić do dowolnego partnera SonicWall 
na terenie Polski, a ten w oparciu o prze-
prowadzoną ankietę przeanalizuje obecny 
poziom zabezpieczeń, a następnie zareko-
menduje najlepsze rozwiązanie. Może ono 
obejmować zarówno sprzęt, np. najnowszej 
generacji firewalle SonicWall, jak i zestaw 
usług i technologii, których zadaniem 
będzie kompleksowa ochrona w obszarze 
cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie rozwiązania SonicWall ściśle 
współpracują z platformą chmurową Sonic-
Wall Capture Cloud, która zarządza informa-
cjami o zagrożeniach zbieranymi z wielu źró-
deł i umożliwia automatyczne aktualizowa-
nie sygnatur na firewallach. 

www.sonicwall.com

 SonicWall 

Usługa „Security as 
a Service” (SECaaS)

Firma Southco powiększyła ofertę zamków krzywkowych, wprowadzając 
do oferty miniaturową wersję zamka E5. Nowy model cechuje się mniejszą 
o 30% głębokością zabudowy w porównaniu ze standardowym zamkiem 
E5, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w aplikacjach o małej dostęp-

nej przestrzeni. 
Zamek charakteryzuje się stopniem ochrony NEMA 4/IP65, 

zapewniającym dużą odporność na wodę i kurz. Ekonomiczny 
i łatwy w montażu, wyposażony jest w różne warianty mecha-
nizmów zdalnego odblokowania oraz różne rodzaje i rozmiary 

uchwytów ręcznych, pozwalających na dostosowanie go do 
wymogów bezpieczeństwa różnych aplikacji. Nadaje się do zasto-

sowań w drzwiczkach o małych rozmiarach oraz wszędzie tam, gdzie 
we wnętrzu obudowy występuje jedynie niewielka dostępna przestrzeń.

Jest to proste i przystępne rozwiązanie do obudów o małej przestrzeni montażowej. 
Jego nieduże gabaryty oraz różne warianty uchwytów i mechanizmów odblokowania 
sprawiają, że może być stosowany w wielu aplikacjach przemysłowych.

www.southco.com

 Southco 

Miniaturowy zamek krzywkowy E5

http://www.southco.com
http://www.consafelogistics.com/pl/products/astro-wms
http://www.sonicwall.com
http://lrsm.co/plses4500en
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Label Cloud to rozwiązanie typu software-
-as-a-service (oprogramowanie jako usługa 
– SaaS), oparte na systemie NiceLabel Label 
Management System. Umożliwia centralne zarządzanie projektowaniem etykiet, doku-
mentacją o produkcie i kontrolą jakości. Oddziały, dostawcy i partnerzy uzyskują dostęp 
do wszystkich informacji w chmurze i mogą drukować swoje własne etykiety lokalnie.

Rozwiązanie w chmurze zapewnia użytkownikom takie korzyści, jak: oszczędność 
kosztów (brak potrzeby inwestowania w infrastrukturę IT), łatwość stosowania (nie są 
konieczne zasoby IT do projektowania oraz implementowania etykiet), a ponadto więk-
sza elastyczność i krótszy czas wprowadzania na rynek. Co najważniejsze, jakość zapew-
niana jest cyfrowo. Eliminuje to proces ręcznej kontroli jakości, niweluje konieczność 
i koszt pracy, a w efekcie również minimalizuje ryzyko błędów.

www.nicelabel.com/label-cloud 

 NiceLabel 

System zarządzania 
etykietami Label Cloud

Produkt przeznaczony jest do zbiorników o średnicy nieprzekraczają-
cej 5,5 m. Seria 5B2/5B3 zaliczana jest do pierwszej klasy efektywno-

ści mycia. W porównaniu z głowicami rotacyjnymi kule statyczne 
w mniejszym stopniu wykorzystują oddziaływanie mechaniczne 
na mytą powierzchnię. 

W serii 5B2/5B3 udoskonalono technologię łączenia ele-
mentu kulistego z króćcem, uzyskując spoinę o wyjątkowej 

gładkości. Zastosowano również nowy rodzaj zawleczki, mający 
jedynie 2 punkty styku z powierzchnią przyłącza. Standardowo 

powierzchnia kul myjących Lechlera wykonywana jest z chropowatością nie większą niż 
Ra = 0,8 μm. Na życzenie można otrzymać także kule myjące wypolerowane do chropo-
watości nieprzekraczającej Ra = 0,5 μm po stronie zewnętrznej. 

Głowice 5S2/5S3 są produkowane ze stali kwasoodpornej 316L. Dopuszczalna tem-
peratura wynosi 200°C. Oferowane są z różnymi przyłączami procesowymi. W przy-
padku podwyższonych wymagań higienicznych można użyć wariantów z przyłączami 
nasadowymi, dopasowanymi do najczęściej spotykanych standardów rur. Stosowane są 
przy tym normy EN 10357 B, A i D. Poza tym zamawiać można przyłącza gwintowane lub 
do wspawania. Montaż w zbiorniku jest dopuszczalny w dowolnej orientacji.

www.hennlich.pl

 Lechler 

Statyczne kule myjące RinseClean Seria 5B2/5B3

 Fluke 

Analizatory napędów 
silnikowych Fluke 
MDA-510 i MDA-550
Przenośne przyrządy pomiarowe MDA-510
i MDA-550 przeznaczone są do analizy 
napędów silnikowych, które pomagają bez-
piecznie i w uproszczony sposób wyszuki-
wać i usuwać usterki silników z napędami 
falownikowymi. Pozwalają zaoszczędzić czas 
i uniknąć żmudnego konfigurowania skom-
plikowanych pomiarów, przy jednoczesnym 
uproszczeniu procesu wyszukiwania i usu-
wania awarii. 

Wystarczy wybrać pomiar, a wskazówki
przedstawiane dla pomiarów krok po 
kroku pokażą, gdzie należy wykonać połą-
czenia do pomiaru napięcia i prądu, pod-
czas gdy zaprogramowane profile pomia-
rowe zapewnią przechwytywanie wszyst-
kich wymaganych danych każdej krytycznej 
sekcji napędu silnikowego – od wejścia zasi-
lania do wyjścia, szyny DC i samego silnika 
elektrycznego. 

Po wykonaniu pomiarów za pomocą 
analizatorów z serii MDA-500 można dzięki 
wbudowanemu generatorowi raportów 
łatwo i szybko generować raporty stanu 
przed badaniem i po badaniu.  

www.fluke.pl

Nowe osuszacze zapewniają obniżenie zuży-
cia energii nawet o 24% i do 40% mniej-
szy spadek ciśnienia, a także większą nie-
zawodność. Ich obudowa zajmuje o 20% 
mniej miejsca w porównaniu z modelami 
poprzedniej generacji. 

Są wyposażone w wymienniki ciepła 
z zaawansowaną technologią obsługi skro-
plin i poprawioną charakterystyką wymiany 
ciepła. Oferują wydajność 1300–2250 m³/
godz. i dostarczają suche powietrze klasy 4., 
przy ciśnieniowym punkcie rosy (PDP) +3°C. 

Nowy inteligentny sterownik stale monito-
ruje poziom skroplin w separatorze wilgoci, 
aby zoptymalizować opróżnianie przez elek-
troniczny zawór bezstratny. Jeśli odpływ nie 
jest prawidłowo opróżniany z powodu np. 
zanieczyszczenia, sterownik automatycznie 
dostosuje kolejność sterowania odpływu 
w celu utrzymania optymalnego opróżnia-
nia i wydajności osuszacza.

Osuszacze korzystają z technologii sepa-
racji odśrodkowej w celu usunięcia wilgoci
w najzimniejszym punkcie instalacji. Gdy

strumień powietrza jest chłodzony w wymien-
niku ciepła, wilgoć ze strumienia powietrza 
skrapla się i jest odprowadzana przez elek-
tronicznie sterowany odpływ skroplin. 

www.ingersollrandproducts.com 

 Ingersoll Rand 

Osuszacze chłodnicze najnowszej generacji

Firma prezentuje

http://www.hennlich.pl
http://www.nicelabel.com/label-cloud
http://www.fluke.pl
http://www.ingersollrandproducts.com


FELIETON

PPod koniec tego roku, jednego z najburz-
liwszych w moim życiu, ten punkt widze-
nia stał się dla mnie już nie tak jedno-
znaczny. Również to, jak pojmuję znacze-
nie pojęcia „nadzieja”, bardzo się zmieniło. 

Wróciłem do tego cytatu jakiś czas 
temu. Moją uwagę zwróciło jednak nie 
słowo „nadzieja”, lecz wyrażenia „kon-
trola, sterowanie”.

Istota sterowania
Sterowaniem określamy odpowiedni sys-
tem i jego funkcje, ale także zastosowa-
nie tego systemu do wprowadzenia jakiejś 
zmiany. Kluczowym aspektem jest zatem 
działanie. Nie powinniśmy stać z boku 
i pozwalać na trwanie aktualnego stanu 
rzeczy, bez rygorystycznej kontroli. Stero-
wanie wymaga od nas aktywności, moni-
torowania i weryfikacji tego, jak funkcjo-
nują podzespoły, zamiast postawy ogra-
niczającej się jedynie do sprawdzania, co 
uległo awarii.

Wspólnie do przodu 
Mimo wielu tragedii spowodowanych 
przez człowieka oraz siły natury znaleź-
liśmy sposób na to, by pozostać ludźmi. 
Jesteśmy po to, by się nawzajem wspie-
rać. Nie mamy wpływu na niszczące siły 

natury, możemy jednak jednoczyć się 
w obliczu takich wydarzeń.

Nawet jeśli nie zgadzamy się co do 
przyczyny problemu, w trudnych czasach 
trzymamy się razem. Możemy nie być 
w stanie wszystkiego kontrolować, mamy 
jednak wpływ na to, jak poruszamy się 
do przodu.

Skupić się na tym, co możemy 
kontrolować
Współcześnie wiele krajów boryka się 
z różnymi tragediami, skutkami kata-
klizmów czy wypadków. Nie ma chyba 
państw na świecie, które nie są boleśnie 
doświadczane. Docierają do nas odgłosy 
wojen, a przywódcy z każdej strony sceny 
politycznej spierają się o pozycję i władzę. 

My jednak wciąż potrafimy docenić 
radość płynącą z życia. Spotykamy się 
np. w parkach, na naszych działkach czy 
w ogrodach, by spojrzeć w niebo i podzi-
wiać zachód słońca. Takie momenty 
powinny nam przypominać, że jesteśmy 
bardzo mali w obliczu otaczającego nas 
świata.

Nie możemy więc kontrolować wszyst-
kiego, lecz możemy skupić swoją uwagę 
na rzeczach, którymi potrafimy sterować,
oraz określić, gdzie jesteśmy dzisiaj i w jaki 
sposób stać się lepszymi jutro oraz jakie 

są priorytety tego rozwoju. Możemy inwe-
stować w rozwój. Skupić się na nim.

Czym jest skupienie
„Skupić się” to kolejne wyrażenie, nad 
którym zastanawiałem się ostatnio. Nie-
dawno ponownie zajrzałem do książki 
Tima Gallwaya – „Inner game”. Jest to 
seria książek z lat 90. XX w., którą rozpo-
czyna „The inner game of tenis”, wydana 
w 1997 r. W kolejnych, m.in. w „The 
inner game of work”, autor opisywał, co 
powoduje, że dostajemy się do konkret-
nych obszarów pracy zawodowej. 

W owej publikacji Gallway napi-
sał: „Skupienie się jest tym, co odciąga 
naszą uwagę od tego, co naprawdę nas 
rozprasza”. To niezwykle ważne i głę-
bokie stwierdzenie, które stanowi istotę 
poprawnej organizacji kontroli, sterowa-
nia i dążenia do poprawy. 

Jest bowiem wiele hałasu w naszym 
życiu, istnieje też wiele rzeczy, którymi 
należy się interesować. Jednak te inne 
sprawy nie powinny przeszkadzać nam 
w skupieniu się na dążeniu do poprawy 
we wszystkich obszarach naszego życia.

Chciałbym zachęcić Państwa do wej-
ścia w nowy rok z tą właśnie myślą.

Myśl na nowy rok
Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Kilka lat temu na łamach naszego magazynu napisałem: „Możemy zastanawiać się nad naszą 
przeszłością, której nie da się kontrolować ani zmienić, lub możemy skupić swoją uwagę na przyszłości i 

stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom z nadzieją i pewnością siebie. Mamy technologie 
oraz jasny pogląd na to, co możemy osiągnąć. Znamy drogę do sukcesu. Widzieliśmy już, jak robią to inni. 

Jesteśmy zachęcani przez pozostałych, którym również się to udało. Wierzymy w siebie, naszych ludzi 
i nasz plan. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nie wszystko podlega naszej kontroli, 

nie wszystkim możemy sterować, ale mamy nadzieję”.

Źródło: Pixabay
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Mierniki w diagnostyce 
urządzeń elektrycznych
Przyrządy pomiarowe są obecnie
wyposażane w coraz nowsze 
technologie

  Zabezpieczenia obwodów 
w służbie bezpieczeństwa
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Ponadczasowe bezpieczeństwo
W nowym numerze specjalnym „Elektryka”, przygotowanym przez redakcje magazy-
nów Control Engineering Polska oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, poruszamy szereg 
istotnych zagadnień związanych z prawidłowym (a nade wszystko bezpiecznym) funk-
cjonowaniem zakładów przemysłowych w obszarze szeroko pojętej elektryki. 

Wyjaśniamy m.in., jakiego rodzaju mierniki są stosowane w diagnostyce urządzeń 
elektrycznych, jak skutecznie zminimalizować zagrożenia w szafach rozdzielczych oraz 
zapewnić bezpieczeństwo obwodów elektrycznych, a także w jaki sposób projektanci 
i instalatorzy instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed awariami z nimi 
związanymi, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu i ukrytymi błędami 
łuku elektrycznego – przy zachowaniu najnowszego ustawodawstwa europejskiego.

Oprócz tego przyjrzymy się tematowi dotyczącemu optymalizacji układów elek-
trycznych dzięki technologiom IIoT, jak również zastanowimy się nad tym, jak idea 
Przemysłu 4.0 wpłynie na instalację elektryczną w zakładach przemysłowych. Czy 
czwarta rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów okablowania 
maszyn i urządzeń? Odpowiedź na to pytanie, a także na wiele innych, znajdą Państwo 
w naszym najnowszym dodatku.
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Mierniki w diagnostyce
urządzeń elektrycznych
Przyrządy pomiarowe to jedne z podstawowych narzędzi 
wykorzystywanych przez służby UR w zakresie obsługi i serwisu 
urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Na rynku dostępne są 
mierniki przeznaczone m.in. do wykrywania uszkodzeń w kablach, 
pomiarów rezystancji izolacji, parametrów wyłączników różnicowo-
-prądowych czy rezystancji uziemień.

Istnieje duża różnorodność przyrządów 
pomiarowych dostępnych na rynku. 
Oferowane rozwiązania są wyposa-

żane w nowe technologie, pozwalające na 
coraz łatwiejsze, dokładniejsze i powta-
rzalne dokonywanie pomiarów. Przy 
wyborze miernika ważne jest oczywiście 
w pierwszym rzędzie ustalenie wielkości 
elektrycznej poddanej pomiarowi oraz jej 
przewidywanego zakresu, ale także takich 
cech urządzenia pomiarowego, jak ergo-
nomiczna budowa, łatwość obsługi czy 
duży i czytelny wyświetlacz.

Wykrywanie uszkodzeń 
w kablach
Do wykrywania uszkodzeń w kablach 
światłowodowych przeznaczone są mier-
niki mocy optycznej. Urządzenia tego 
typu są w stanie mierzyć poziom mocy 
źródła światła laserowego oraz lokali-
zować uszkodzenia w kablu światłowo-
dowym, dzięki czemu zyskuje się pełny 
obraz jakości sieci transmisyjnej. Typowy 
przyrząd współpracuje z kablami SMF 
i obsługuje długości fali 1310 nm, 
1490 nm, 1550 nm i 1625 nm, z moż-
liwością obsługi długości z zakresu, który 
jest zdefiniowany przez użytkownika. Jeśli 
chodzi o zakres pomiaru mocy, to mie-

ści się on najczęściej pomiędzy 55 dBm 
a 10 dBm.

Dostępne na rynku urządzenia prze-
znaczone do lokalizowania uszkodzeń 
w kablach elektroenergetycznych, teleko-
munikacyjnych i teletechnicznych cechują 
się prostą, a zarazem wygodną obsługą. 
Do wymiany danych z użytkownikiem 
przeznaczony jest zwykle wyświetlacz. To 
dzięki niemu operator jest informowany 
o odległości do miejsca uszkodzenia. Naj-
częściej przewiduje się dwa tryby wyświe-
tlania reflektogramów. W trybie pierw-
szym na całości ekranu wyświetlany jest 
badany przebieg. Po naciśnięciu odpo-
wiedniego przycisku pojawiają się dwa 
obrazy tego samego przebiegu. Na gór-
nym przedstawiany jest cały reflekto-
gram, zaś na dolnym wybrany fragment, 
który może być powiększany w celu ana-
lizowania detali. W niektórych mode-
lach przewidziano możliwość kompenso-
wania impulsu wejściowego. W ten spo-
sób zyskuje się optymalne dostosowanie 
reflektometru do impedancji mierzonego 
kabla, dzięki czemu bez problemu wykry-
wane są uszkodzenia znajdujące się w nie-
wielkiej odległości od lokalizatora.

Na rynku dostępny jest m.in. lokali-
zator LKZ-1000 firmy Sonel, przezna-
czony do wyszukiwania kabli i innych 
infrastruktur podziemnych. Zestaw 
w postaci nadajnika, odbiornika i akce-
soriów pozwala na lokalizację zarówno 

obiektów metalowych (kable), jak i nie-
przewodzących prądu (rury PVC, beto-
nowe itp). Można używać tylko odbior-
nika lub odbiornika i nadajnika (tryby 
selektywne), podczas pracy z nadajnikiem 
dodatkowo mierzona jest głębokość poło-
żenia obiektu.

Mierniki cęgowe
Zaletą tych urządzeń jest możliwość 
wykonania pomiaru natężenia prądu elek-
trycznego w kablu bez przerywania mie-
rzonego obwodu. Jak wiadomo, w trady-
cyjnym pomiarze trzeba przerwać obwód 
i szeregowo podłączyć amperomierz, 
a w wielu aplikacjach jest to niewygodne, 
niebezpieczne, a nawet niemożliwe. Na 
rynku nie brakuje mierników cęgowych 
bazujących na konstrukcji cęgów bez 
rdzenia magnetycznego, przy czym cęgi 
mają wtedy specjalną cewkę powietrzną. 
Takie rozwiązanie zapewnia niewielką 
masę cęgów.

Nowoczesne mierniki są w stanie bar-
dzo dokładnie mierzyć prądy o niewiel-
kiej wartości. Skorzystać można przy tym 
z funkcji pomiaru prądu stałego lub prze-
miennego ze składową stałą, przy czym 
pomiar prądów o małych wartościach 
można wykonać za pomocą przewodów. 
Niektóre przyrządy są w stanie wyko-
nać testy wirowania faz, uwzględniając 
dwa poziomy czułości. Przy dużej czuło-
ści wykonywane są testy silników trójfa-
zowych w stanie beznapięciowym, nato-
miast uwzględniając zwykły poziom czu-
łości, można sprawdzać kierunek wirowa-
nia faz elektrycznej sieci trójfazowej.

Wiele mierników cęgowych przesyła 
dane bezprzewodowo. Zastosowanie znaj-
dują tu specjalne moduły odczytujące 
wyniki pomiarów na urządzeniu zdalnym, 
którym może być smartfon. Warto pod-
kreślić, że takie rozwiązanie bardzo często 
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wykorzystywane jest chociażby przy dia-
gnozowaniu sieci elektroenergetycznych. 
Specjalne moduły są bowiem podłączane 
w rozdzielnicy, a zbierane dane są przesy-
łane i rejestrowane zdalnie, z uwzględnie-
niem dowolnych przedziałów czasowych.

Jako przykład oferty rynkowej można 
podać miernik cęgowy CMP-2000 firmy 
Sonel. Urządzenie to umożliwia wyko-
nywanie pomiarów prądu do 2000 A za 
pomocą cęgów na przewodach o średnicy 
do 57 mm i szynoprzewodach o przekroju 
do 70×18 mm. Oprócz tego możliwy jest 
pomiar początkowego prądu rozrucho-
wego, napięcia stałego do 1000 V i prze-
miennego (TrueRMS) do 750 V, a także 
rezystancji, ciągłości połączeń, pojemno-
ści, temperatury i cyklu roboczego.

Innym przykładem jest miernik 
cęgowy KEW2009R firmy Kyoritsu. Jego 
cechy to: automatyczna zmiana zakresów 
pomiarowych, pomiar metodą cęgową 
przewodów o średnicy do 55 mm, 
pomiar rzeczywistej wartości skutecz-
nej (TrueRMS), a także zatrzymanie bie-
żącego wyniku pomiaru na wyświetla-
czu (Data Hold) i wyświetlanie warto-
ści średniej pomiarów (AVG). Oprócz 

tego przyrząd mierzy wartości szczytowe. 
Miernik można wykorzystać jako przy-
stawkę cęgową z możliwością współpracy 
z innym urządzeniem rejestrującym prze-
biegi prądów ACA i DCA.

Pomiar rezystancji izolacji
Mówiąc o urządzeniach przeznaczonych 
do pomiaru rezystancji izolacji, należy 
mieć na uwadze mierniki induktorowe 
oraz przyrządy elektroniczne. Mierniki 
elektroniczne są dostępne również w wer-
sjach z odczytem analogowym.

Nowoczesne mierniki cechuje pomiar 
rezystancji małym prądem, z sygnaliza-
cją akustyczną i optyczną. Zakres pomia-
rowy przyrządów niejednokrotnie przekra-
cza 100 G. Napięcia pomiarowe wybie-
rane są w zakresie 50, 100, 250, 500 
oraz 1000 V. Niektóre przyrządy mają 
płynną regulację pomiędzy 50 a 1000 V 
z dokładnością do 10 V. Pomiar przepro-
wadza się metodą dwu- oraz trójprze-
wodową. Niektóre modele pozwalają na 
pomiar za pomocą adaptera w gnieździe 
sieciowym. Jest przy tym dokonywana 
automatyczna analiza kombinacji pomia-

rowych, ze wskazaniem prądu upływu. 
Istotne pozostaje samoczynne rozłado-
wanie pojemności mierzonego obiektu po 
zakończeniu pomiaru rezystancji izola-
cji. Wykonuje się bezpośredni pomiar jed-
nego lub dwóch współczynników absorp-
cji. Przyrząd zapamiętuje ustawienia war-
tości napięcia i czasów. 

Z pewnością przydatne rozwiąza-
nie stanowi też pomiar napięcia stałego 
i przemiennego oraz pomiar pojemności 
badanego obiektu. W sposób akustyczny 
wyznaczane są pięciosekundowe odcinki 
czasu, które ułatwiają zdjęcie charaktery-
styk czasowych przy pomiarze rezystancji 
izolacji. W niektórych modelach przewi-
dziano możliwość pomiaru ciągłości połą-
czeń ochronnych i wyrównawczych prą-
dem 200 mA (zgodnie z normą PN-EN 
61557-4) z jednoczesnym przeprowadze-
niem autokalibracji przewodów pomiaro-
wych.

Kalibratory
To urządzenia pomiarowe, które generują 
odpowiedni sygnał wzorcowy pozwala-
jący na wykonanie kalibracji innego urzą-
dzenia. Przeznaczone są do kalibracji war-
tości: prądu, napięcia, mocy, rezystan-
cji, częstotliwości, energii, pojemności czy 
indukcyjności.

Typowym podzespołem kalibratora 
jest wyjściowy układ regulacji, umożli-
wiający nastawianie wielkości wyjściowej 
oraz źródło odniesienia, będące źródłem 
wielkości elektrycznej przeznaczonej do 
porównywania w stosunku do wielkości 
stabilizowanej. Z kolei komparator porów-
nuje wartości wielkości wyjściowej z war-
tością odniesienia. Generowany jest przy 
tym sygnał błędu, natomiast wzmacniacz 
błędu zapewnia wzmocnienie różnicy 
sygnałów komparatora. Ostatni element 
stanowi końcowy układ regulacji steru-
jący wielkością wartości wyjściowej.

W ofercie rynkowej znajduje się np. 
kalibrator Metracal MC firmy Astat. Jest 
to kalibrator wartości procesowych prądu 
(mA), napięcia (mV, V), rezystancji, symu-
lacji temperatury (PT100/1000, termo-
elementów typu: J, L, T, U, K, E, S, R, 
B, N). Urządzenie wyposażono w funk-
cję rampy i w funkcję stopniową, a także 
generator impulsów i grup impulsów. 
Przyrząd może symulować źródło prądu 
w zakresie 024 mA z jednoczesnym 
wysyłaniem i pomiarem sygnału. 
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Inne dostępne na rynku urządzenie 
– Beamex MC6 z oferty firmy Introl – 
jest kalibratorem ciśnienia, temperatury 
i sygnałów elektrycznych. Należy zwró-
cić uwagę na pełny komunikator mul-
ti-bus dla przyrządów HART, FOUNDA-
TION Fieldbus oraz Profibus PA. W urzą-
dzeniu przewidziano pięć trybów pracy 
– miernik, kalibrator, kalibrator dokumen-
tujący, rejestrator danych, komunikator. 
Ważny jest czuły, trwały ekran dotykowy, 
co umożliwia obsługę w rękawicach.

Testery wyłączników RCD
Przyrządy do pomiaru parametrów wyłącz-
ników różnicowo-prądowych w celu 
zapewnienia komfortu obsługi wyposaża 
się w wyświetlacz zajmujący aż połowę 
wielkości płyty czołowej przyrządu. Pod-
czas pomiarów pierwszą czynnością jest 
konfiguracja miernika, po której wtyk 
może być włożony do gniazda wtyczko-
wego. Urządzenie uruchomi się samo-
czynnie, a ekran zostanie podświetlony. 
Istotne jest automatyczne sprawdzenie 
konfiguracji przewodów, które przewi-
dziano w instalacji elektrycznej gniazdka. 
Oczywiście o wszystkich zadaniach reali-
zowanych przez urządzenie użytkownik 
informowany jest za pomocą wyświetla-
cza. Jeżeli wszystkie wymagania są speł-
nione, można zainicjować sprawdzenie 
wyłącznika, a po jego zakończeniu na 
wyświetlaczu pojawią się wyniki pomia-
rów. Gdy podczas wysyłania do instala-
cji prądu pomiarowego przyrząd wykryje 
obecność w niej napięcia dotykowego, 
które jest większe niż 50 V, test zostanie 
przerwany.

Testery wyłączników RCD cieszą się 
dużym uznaniem. Podczas testu uży-
wany jest prąd o wartości mieszczącej 
się pomiędzy 5 a 1585 mA. Za pomocą 
diody LED sygnalizuje się zarówno prawi-
dłowe podłączenie, jak i przepływ prądu 
testującego. Sprawdzać można również 
wyłączniki selektywne. W typowym urzą-
dzeniu przewidziano napięcie probier-
cze o wartości 3 kV. Prąd pomiarowy przy 
napięciu znamionowym jest generowany 
co 40, 150, 200 i 500 ms. Dokładność 
natężenia prądu wynosi ±2%. 

Oscyloskopy
Elektrykom pracującym przy diagnostyce 
urządzeń elektroenergetycznych z pewno-

ścią przydadzą się oscyloskopy. Pozwalają 
one na analizowanie przebiegów szybko-
zmiennych. 

W typowym przyrządzie znajdują się 
dwa lub cztery wejścia, które są izolo-
wane elektrycznie. W dostępnych na 
rynku urządzeniach przewiduje się kate-
gorie bezpieczeństwa: CAT III 1000 V/
CAT IV 600 V. Standardowo możliwa jest 
praca w paśmie 60 MHz, 100 MHz lub 
200 MHz. Na uwagę zasługuje szybkość 
próbkowania wynosząca do 2,5 GS/s, 
przy rozdzielczości do 400 ps. Przydatne 
rozwiązanie stanowi tryb przewijania, 
który pozwala na próbkowanie danych 
przebiegu nawet przez 48 godzin. Nowo-
czesne oscyloskopy niejednokrotnie mają 
wbudowany multimetr. Na naładowa-
nym komplecie akumulatorów pracują 
one przez 7 godzin (wersje czterokana-
łowe) oraz przez 4 godziny (modele dwu-
kanałowe).

W warunkach przemysłowych spraw-
dzi się jednoczesna analiza sygnału wej-
ściowego i wyjścia pętli sprzężenia zwrot-
nego oraz blokady bezpieczeństwa. To 
pozwala na diagnozowanie przeciążeń 
napięciowo-prądowych w obwodzie i pro-
blemów z przebiegami czasowymi sygna-
łów, a także z synchronizacją. Za pomocą 
oscyloskopów mogą być diagnozowane 
niedopasowania impedancji wejścia lub 
tłumienia. Na uwagę zasługuje funkcja 
badania harmonicznych, stanów nieusta-
lonych i obciążeń w wejściowych obwo-
dach zasilania trójfazowego. Niektóre 
modele oscyloskopów pozwalają na dia-
gnozowanie problemów z uszkodzonymi 
bramkami tranzystorów IGBT lub obwo-
dów filtrów w konwerterach DC/AC. 
Istotną rolę odgrywa możliwość testowa-
nia wyjścia PWM pod kątem odbić, sta-
nów nieustalonych i asymetrii napięcia.

Przykładem rynkowym jest przyrząd 
testujący Fluke ScopeMeter® 190 Series 
II. Bazuje on na dwóch lub czterech elek-
trycznie izolowanych wejściach. W urzą-
dzeniu przewidziano kategorię bezpie-
czeństwa CAT III 1000 V/CAT IV 600 V. 
Urządzenie charakteryzuje się wysoką 
częstotliwością próbkowania – do 5 GS/s 
oraz rozdzielczością do 200 ps (w zależ-
ności od modelu oraz używanych kana-
łów). Przydatne rozwiązanie stanowi cią-
głe automatyczne wyzwalanie Connect-
-and-View™, pojedyncze wyzwalanie, sze-
rokość impulsu i wyzwalanie sygnałów 
wideo.

Pomiar rezystancji uziemień
Proste mierniki, dzięki którym możliwy 
jest pomiar uziemień, są w stanie przepro-
wadzić badanie metodą techniczną (nisko-
częstotliwościową). Jest również możliwe 
wykonanie pomiaru ciągłości połączeń 
ochronnych i wyrównawczych. 

Pomiar rezystancji jest przeprowa-
dzany metodą 2p. Za pomocą sond 
pomocniczych pomiar można przeprowa-
dzić do maksymalnie 50 k. W niektó-
rych modelach przewidziano pomiar cią-
głości połączeń wyrównawczych i ochron-
nych prądem 200 mA z funkcją auto-
zerowania. Dodatkowo można dokonać 
pomiaru rezystancji elektrod pomocni-
czych i napięcia zakłócającego. Możliwe 
jest również wykonanie pomiaru w obec-
ności napięć zakłócających sieci. Napięcie 
pomiarowe wybiera się pomiędzy 25 V 
a 50 V.

Nieco bardziej zaawansowane 
modele pozwalają na pomiar uziemień 
metodą techniczną (3p, 4p). W niektó-
rych modelach pomiar jest przeprowa-
dzany przy użyciu prądu o częstotliwo-
ści 125 Hz, dzięki czemu zyskuje się 
wysoki poziom odporności na zakłóce-
nia pochodzące od sieci elektroenerge-
tycznej. Przyrządy bywają też wyposażane 
w funkcje pomiaru rezystywności gruntu 
i niskich rezystancji. Przydatne rozwią-
zanie stanowi pomiar metodą dwucę-
gową, a w niektórych sytuacjach pomiar 
bez konieczności stosowania sond pomoc-
niczych wbijanych do gruntu. Na rynku 
dostępne są przyrządy przeznaczone do 
pomiarów uziemień w energetyce, w któ-
rych zakres pomiarowy, zgodnie z normą 
PN-EN 61557, wynosi od 0,30 .

Dużym uznaniem cieszą się mier-
niki zaawansowane. W niektórych tego 
typu urządzeniach stosowane są wszyst-
kie znane metody pomiaru rezystancji 
uziemień. Badania mogą być przeprowa-
dzane metodą techniczną, również z uży-
ciem dodatkowych cęgów (uziemienia 
wielokrotne). Istnieje możliwość wyko-
nania pomiaru metodą dwucęgową oraz 
udarową.

Damian Żabicki Damian Żabicki – dziennikarz, redaktor, 
autor tekstów, specjalizujący się 
w tematyce technicznej i przemysłowej. 
Specjalista public relations firm 
z branży technicznej.
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FIRMA PREZENTUJE

W dro enie indywidualnych rozwi -
za  automatyzacyjnych w atwy 
i ekonomiczny sposób jest misj  

nowego modu owego systemu Apiro od firmy
igus. Nazwa mówi wszystko: Apiro pochodzi 
od greckiego s owa „nieograniczony . Pod-
czas opracowywania nowej serii skupiono si  
nie tyle na od czeniu silnika od przek adni, 
co na wprowadzeniu zupe nie nowego rodza-
ju przek adni limakowych, umo liwiaj -
cych zbudowanie np. sze cioosiowego robota 
przegubowego. Przek adnie zmieniaj ce ruch 
obrotowy na liniowy, przek adnie odwrotne 
oraz konwencjonalne przek adnie robolink s  
planowane w czterech ró nych rozmiarach, 
a wyj tkowa modu owo  systemu sprawia, 
e w razie potrzeby mog  by  ze sob  czo-

ne wed ug potrzeb. Nowy system umo liwi 
wykonywanie nawet najbardziej skompliko-
wanych ruchów. Dla przyk adu ekonomicz-
ne i indywidualne roboty typu SCARA, robo-
ty liniowe, jak równie  maszyny zabieraj ce 
wlewki po usuni ciu produktów z wtryska-
rek. System transportowy i prze adunkowy, 
a tak e roboty humanoidalne i animatronicz-
ne, które mog  wykonywa  np. ruchy paj ka.
Ze wzgl du na mo liwo  stworzenia ró nych
typów kinematyki nowa seria robolink nadaje 
si  równie  na specjalistyczne szkolenia, czy
te  do ró nego rodzaju placówek badawczo-
-rozwojowych.

Elastyczno  w projektowaniu 
dzi ki modu owo ci systemu 
oraz wielofunkcyjnym profilom 
W przek adniach limakowych nowej serii 
Apiro wykorzystywane s  wysokiej jako ci 
trybopolimery, zawieraj ce cz steczki sma-
ru sta ego. Odporne na korozj  i na dzia a-
nie chemikaliów, wysokowydajne tworzy-
wa sztuczne zapewniaj  wysok  stabilno , 
nisk  wag , d ug  ywotno  i brak koniecz-
no ci konserwacji. W przypadku modu o-
wego systemu robolink Apiro przeguby s  

czone za pomoc  wielofunkcyjnego profilu 

wykonanego z aluminium. Umo liwia to 
umieszczanie wa ów nap dowych w pustej 
przestrzeni po rodku, daj c zupe nie nowe 
mo liwo ci wykorzystania przek adni lima-
kowej, gdzie elementem nap dzaj cym sta-
je si  limacznica, powoduj ca obrót profilu 
aluminiowego, dzi ki czemu idealnie nadaje 
si  do zastosowania w robotyce i aplikacjach 
obrotowych. W przypadku nowej przek ad-
ni limakowej z ruchem liniowym (tzw. prze-
k adnia listwowa) profil aluminiowy mo e si  
przemieszcza  liniowo przez przek adni  li-
makow  lub przek adnia limakowa porusza 
si  po profilu liniowym. Ponadto przek ad-
nie limakowe maj  bardzo ma y luz. Wie-
lofunkcyjny profil umo liwia równie  u yt-
kownikowi pod czenie ró nych przek adni 

serii robolink Apiro. Umieszczenie kilku prze-
gubów Apiro obok siebie pozwala równie  
na równoleg e po czenie przegubów. Daje 
to niezliczone mo liwo ci kombinacji w celu 
zautomatyzowania bardzo ró nych aplikacji.

atwa automatyzacja dzi ki nowej 
modu owej koncepcji ruchu firmy igus
Nacisk konkurencji na firmy ro nie lokalnie i globalnie ze wzgl du na rosn c  automatyzacj  procesów 
produkcyjnych. Aby automatyzacja procesów by a mo liwa ekonomicznie i indywidualnie, firma igus, 
wykorzystuj c wysokowydajne tworzywa sztuczne, opracowuje niskokosztowe rozwi zania, 
takie jak nowy modu owy system ruchu robolink Apiro.

Misja Apiro: wykonywanie skomplikowanych ruchów – takich jak paj k – z tylko trzema nowymi
przek adniami limakowymi dla ruchu standardowego, liniowego i odwróconego.
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Zwarcia łukowe są jedną z głównych 
przyczyn powstawania pożarów 
elektrycznych. Dzieje się tak dla-

tego, że w przeciwieństwie do przeciążeń, 
spięć czy prądów upływu tego typu uste-
rek nie można wykryć tradycyjnymi urzą-
dzeniami wyłączającymi, takimi jak MCB, 
RCCB lub RCBO. Norma międzynarodowa 
IEC 60364 (część 4–42) zaleca instalo-
wanie urządzeń służących do wykrywa-
nia zwarć łukowych (AFDD – Arc Fault 
Detection Devices), które mogą znacząco 
zmniejszyć ryzyko pożaru elektrycznego 
w budynkach.

Ewolucja urządzeń ochronnych
W niedługim czasie po pojawieniu się 
elektryczności zdano sobie sprawę rów-
nież z zagrożeń z nią związanych. Eks-
perci uznali potrzebę wykrywania dużych 
prądów zwarciowych i odłączenia zasila-
nia przy wystąpieniu awarii, co doprowa-
dziło do powstania wyłączników insta-
lacyjnych. Wyrafinowanie tych urządzeń 
nastąpiło szybko, ponieważ kilku pionie-
rów bezpieczeństwa elektrycznego uznało, 
że oprócz przetężeń niebezpieczne napię-
cia również powinny być odłączane, aby 
zmniejszyć ryzyko migotania komór.

W 1950 roku nastąpił znaczny prze-
łom wraz z wynalezieniem detektorów 
różnicowoprądowych. Gottfried Bie-
gelmeier, austriacki pionier, wynalazł 
w 1957 roku tak zwane zabezpiecze-
nie różnicowoprądowe zwłoczne. Wraz 
ze stałym przekaźnikiem magnetycznym, 
zdolnym do wykrywania nawet bardzo 

Alfred Mörx
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Czy instalatorzy instalacji elektrycznych 
mogą sobie pozwolić na pominięcie 
ochrony obwodu „wszystko w jednym”?

W artykule wyjaśniono, w jaki sposób projektanci i instalatorzy 
instalacji elektrycznych mogą się zabezpieczyć przed wszelkimi 
ich awariami, w tym spięciami, przeciążeniami, prądami upływu 
i ukrytymi błędami łuku elektrycznego – przy zachowaniu 
najnowszego ustawodawstwa europejskiego – dzięki wprowadzeniu 
ochrony typu „wszystko w jednym”.
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małych prądów upływu, kluczowe było, 
aby uczynić RCCB popularnym i najważ-
niejszym urządzeniem zabezpieczającym 
przed porażeniem prądem elektrycznym.

Rozpoznawalne ulepszenia urządzeń 
MCB rozpoczęły się w latach sześćdziesią-
tych, na skutek których w latach osiem-
dziesiątych wprowadzono urządzenie 
RCBO. Jednak dopiero na początku XXI 
wieku technologia cyfrowa została zasto-
sowana w urządzeniach zabezpieczają-
cych wraz z wprowadzeniem urządzeń 
RCCBs z dodatkowymi funkcjami cyfro-
wymi, tak zwanych cyfrowych RCCBs. 
Teraz pojawienie się ochrony „trzy w jed-
nym”, łączącej RCCB, MCB i AFDD 
w jednym urządzeniu, stanowi kolejny 
ważny krok naprzód, zapewniając instala-
torom prostotę pojedynczego urządzenia 
przy kompleksowej ochronie i zmniejszo-
nym ryzyku pożarów wywołanych zapło-
nem w instalacji elektrycznej. W czasach, 
gdy dobry wizerunek firmy jest ważniej-
szy niż kiedykolwiek w pozyskiwaniu 
i utrzymaniu klientów, instalatorzy mogą 

w znacznym stopniu nalegać na jak naj-
wyższy poziom ochrony u swoich zlece-
niodawców.

Wykrywanie zwarć łukowych
W przeciwieństwie do zwarć i upływu 
błędy łuku elektrycznego są znacznie 
trudniejsze do wykrycia, ponieważ nie 
towarzyszy im narastanie prądu. Nato-
miast 90% zwarć łukowych występuje 
w pojedynczym przewodzie. Reszta zda-
rzeń występuje między przewodami fazo-
wymi i neutralnymi lub między fazą 
a uziemieniem ochronnym. Szeregowe 
zwarcie łukowe nie musi być bezpośred-
nim zagrożeniem; może jednak wzniecić 
ogień przez zapalenie łatwopalnego mate-
riału.

Urządzenia MCB reagują jedynie na 
narastanie prądu, więc nie mogą wykry-
wać szeregowych i równoległych zwarć 
łukowych. RCCB działają przez wykry-
wanie dysproporcji między fazą a prze-
wodem neutralnym, która powstaje, gdy 

prąd różnicowy zaczyna płynąć do ziemi. 
Mogą więc zostać wyzwolone prądami 
upływu między fazą a ziemią, natomiast 
mniej niż 10% zwarć łukowych występuje 
między fazą a ziemią. Na szczęście jednak 
nadchodzące zwarcie łukowe jest poprze-
dzone sygnałem wysokiej częstotliwości 
nałożonym na przewód zasilający, odpo-
wiadającej przebiegowi tego zjawiska; te 
cechy mogą zostać wykryte przez AFDD 
za pomocą jego mechanizmu wykrywa-
nia cyfrowego, który reaguje, odłączając 
wadliwy obwód w celu zminimalizowania 
lub powstrzymania uszkodzenia.

Ustawodawstwo
Ogólnoświatowe wymagania zostały for-
malnie ustanowione po raz pierwszy 
w 2012 roku, kiedy to Międzynarodowa 
Komisja Elektrotechniczna wprowadziła 
normę IEC 62606, dotyczącą urządzeń 
wykrywania zwarć łukowych (AFDD). 
Podczas gdy IEC jest międzynarodowym 
standardem i organem oceny zgodno-

Odwiedź nas: 
Warsaw Industry Week – Hala F Stoisko 502

Serwoprzewód hybrydowy od igus® z żyłami BUS’owymi, jako kompaktowe 
rozwiązanie dla pojedynczych przewodów do stosowania w e-prowadnikach  
kablowych. Jakość przewodów: PCV i PUR. Certyfikat UL i CSA.  
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Mogą być obliczane on-line, dostarczane szybko i instalowane w  
dowolnym miejscu na świecie, zarówno jako pojedynczy kabel o  
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ści we wszystkich dziedzinach elektro-
techniki, wprowadzenie do użytku urzą-
dzeń AFDD zdefiniowało nowy poziom 
ochrony, który pozwolił na radzenie sobie 
ze znacznymi problemami w instalacjach 
elektrycznych niskiego napięcia w zasto-
sowaniach mieszkaniowych, handlowych 
i przemysłowych.

Poprzez uzupełnienie części 4–42, 
ochrony przed skutkami termicznymi, 
w normie IEC 60364 dotyczącej nisko-
napięciowych instalacji elektrycznych, 
pojawiło się tam silne zalecenie ochrony 
tychże instalacji przed zagrożeniami ter-
micznymi i zagrożeniami pożarem elek-
trycznym. Ponieważ większość zagrożeń 
pożarami powstałymi z instalacji elek-
trycznych pochodzi z szeregowych lub 

równoległych zwarć łukowych, powyż-
sze uzupełnienie do normy w 2014 roku 
było ważnym krokiem w celu wykorzy-
stania nowoczesnej techniki, aby lepiej 
chronić życie ludzkie, instalacje i towary. 
IEC zdecydowanie podkreśliła znaczenie 
tego zalecenia, rekomendując ustawodaw-
stwu w poszczególnych krajach przyjęcie 
instalacji AFDD jako obowiązkowej, np. 
w Niemczech. 

Oprócz Niemiec wiele krajów wdrożyło 
już nowe wymogi dla AFDD do swoich 
lokalnych standardów, w tym Holandia, 
Czechy, Hiszpania, Dania, Łotwa, Słowa-
cja, Rumunia, Węgry i Szwajcaria. W Fin-
landii, Szwecji, Islandii i Włoszech prowa-
dzone są kampanie informujące obywateli 
o ważności instalacji AFDD. 

Instalatorzy powinni zawsze stoso-
wać najnowocześniejsze zabezpieczenia 
i respektować ich krajowe przepisy oparte 
na normie IEC 60364 lub HD 60364, 
aby zapewnić zgodność z nimi i upew-
nić się, że właściwa instalacja urządzeń 
ochronnych minimalizuje zagrożenie poża-
rem elektrycznym. 

Strategie ochrony zasilania
Podczas gdy bezpieczeństwo ludzi, 
ochrona sprzętu i pomieszczeń mają 
zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę 
dzisiejszą zależność od urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, niezawodność 
dostaw energii ma również znaczenie kry-
tyczne. Dobre jakościowo AFDD zapew-
niają wysoki poziom ochrony przy mini-
malnym stopniu niepożądanego zadziała-
nia, możliwej dzięki krzyżowej komunika-
cji z innymi obwodami lub wykrywaniem 
wysokich częstotliwości generowanych 
raczej przez obciążenie urządzeń, a nie 
nadchodzące zwarcia łukowe.

Aby zachować zgodność z obowią-
zującymi przepisami przy zapewnieniu 
kompleksowej strategii ochrony, wyko-
nawcy powinni zainstalować urządze-
nia ochronne obejmujące MCB, RCCB 
lub RCBO i AFDD; razem zabezpiecza-
jące przed przeciążeniem, spięciami, prą-
dami różnicowymi i zwarciami łuko-
wymi w obwodach końcowych. Obecnie 
na rynku dostępne są również produkty 
łączące w sobie funkcje MCB, RCCB 
i AFDD. Urządzenia te są ekonomiczne, 
kompatybilne, niezawodne i łatwe do 
zainstalowania, co znacznie ułatwia pro-
jektowanie i instalację sieci elektrycznej. 

Urządzenia tego typu zapewniają szyb-
kie wykrywanie z dużą dokładnością, co 
ma zasadnicze znaczenie przy minimaliza-
cji niepożądanego zadziałania wyłącznika, 
a jednocześnie charakteryzują się dużą 
czułością przy wykrywaniu. Produkty te 
są zaprojektowane tak, aby dokładnie 
odróżniać rzeczywiste ryzyko od innych 
sygnałów wysokiej częstotliwości. 

Ponadto zdolność komunikacji krzy-
żowej z innymi obwodami gwarantuje, 
że urządzenia te zadziałają tylko wtedy, 
gdy odpowiedni sygnał zostanie wykryty 
w ich własnym obwodzie końcowym. 

Alfred MörxAlfred Mörx, niezależny specjalista w dzie-
dzinie bezpieczeństwa elektrycznego 
w Europie. 
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↙ Rys. 2. Obecnie na 
rynku dostępne są 
produkty łączące 
w sobie funkcje 
trzech urządzeń: 
wyłącznika nadprą-
dowego, wyłącznika 
różnicowoprądo-
wego oraz detektora 
iskrzenia.

↗ Rys. 1. Równoległe i szeregowe zwarcia łukowe w obwodzie końcowym
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F irmy logistyczne, takie jak np. 
FedEx czy UPS, przez lata inwesto-
wały miliardy dolarów w śledzenie 

powierzanych im zasobów i optymaliza-
cję swoich działań. Wdrożenie takich pro-
cedur i taka analiza danych były nieosią-
galne dla wielu innych przedsiębiorstw, 
ponieważ inwestycja była po prostu nie-
opłacalna. 

Obecnie sytuacja ulega zmianie i w przy-
padku wielu zastosowań w różnych gałę-
ziach przemysłu możliwe jest użycie 
zaawansowanej analizy danych w celu 
optymalizacji zysków i poprawy wyni-
ków produkcji. Wraz z postępującymi 
procesami starzenia się infrastruktury 
sprzęt wykorzystywany w zakładach prze-
staje prawidłowo funkcjonować. Dlatego, 
w celu zapewnienia poprawnej pracy sys-
temu i odpowiedniej reakcji na pojawia-
jące się problemy, pracownicy muszą 
poświęcać maszynom coraz więcej czasu. 

Firmy monitorują drogą cyfrową 
i zarządzają bardzo wartościowymi zaso-
bami od dziesięcioleci. Wciąż jednak ist-
nieje duża grupa urządzeń elektrycznych 
niepodłączonych do takich sieci sterowa-
nia i monitoringu. Jest jednak nadzieja. 
Współczesne urządzenia rozdzielające 
energię elektryczną zawierają w sobie 
nowoczesne półprzewodnikowe elementy 
elektroniczne, które zapewniają większą 

niezawodność, optymalizację czasu dzia-
łania i selekcji oraz wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Ponadto jednostki 
procesorowe, przekaźniki i mierniki są 
często używane w układach zarządzają-
cych energią. Zapotrzebowanie na osprzęt 
do dystrybucji energii, współpracujący 
z systemami sterującymi i monitorującymi 
dane, będzie tylko rosło. 

Przyjrzyjmy się trendom rynkowym, 
które wpływają na zapotrzebowanie na 
implementacje systemów analizy danych.

→  Era cyfryzacji. Z powodu starzeją-
cej się, doświadczonej kadry najważ-
niejszy w nadchodzących latach wpływ 
na funkcjonowanie firm produkcyjnych 
będzie miało pozyskiwanie wykształco-
nych robotników, pracujących w produk-
cji i we wspierających produkcję przedsię-
biorstwach. Ogromna wartość, jaką jest 
doświadczenie, zniknie wraz ze starszymi 
pracownikami. Dostępni teraz specjaliści 
od maszyn, czyli ludzie potrafiący ziden-
tyfikować problem „na słuch”, odejdą. 
Nowa kadra, wychowana w świecie cyfro-
wym, będzie oczekiwać specjalnych narzę-
dzi wspierających ich działania w celu 
zwiększenia jakości i wydajności produk-
cji. Na rynku pojawią się „inżynierowie 
cyfrowi” – zarówno mechanicy, jak i elek-
trycy – oraz specjaliści od analizy danych.

→  Jeśli możliwe jest dokonanie pomiaru 
jakiejś wielkości, parametrów, urządze-

Andrew Sohn, Theodore Hill 

Optymalizacja
układów elektrycznych
dzięki technologiom IIoT
Nowe technologie zwiększą popularność stosowania systemów monitorujących stan urządzeń.
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nie będzie podłączone do sieci. Niektórzy 
szacują, że sieć maszyn przemysłowych 
będzie w 2020 r. liczyć 50 mld urządzeń. 
Stwarza to szansę na budowanie biznesów 
polegających na wykorzystaniu danych 
i ich analizie, w celu osiągnięcia niespo-
tykanych wcześniej możliwości, skrócenia 
czasu pracy i zwiększenia wydajności.

→  Wgląd w biznes. Dostępna obecnie moc 
obliczeniowa oferuje możliwość zapro-
ponowania prostszych, bardziej praktycz-
nych rozwiązań złożonych problemów. 
Umożliwia to osiągnięcie nowego pozio-
mu efektywności procesu i wglądu 
w prowadzony biznes. Sposób monitoro-
wania przenosi się na wyższy poziom: 
od pojedynczych czujników i sterowników
(poziom obiektowy), do rozmiarów całej 
fabryki i ludzi na linii produkcyjnej. 
W skrócie, zebrane dane muszą trafić do 
odpowiednich osób, które prawidłowo je 
wykorzystają.

Obserwacja wymienionych trendów 
w przemyśle prowadzi do konkluzji, że 
w niedalekiej przyszłości pojawią się na 
rynku pracownicy nowej generacji, z któ-
rych wielu będzie wymagać dostępno-
ści lepszych, bardziej wydajnych narzę-
dzi cyfrowych, ponieważ przyzwycza-
jeni będą do ich posiadania i sprawnej 
obsługi. Powstający już obecnie Przemy-
słowy Internet Rzeczy (IIoT) umożliwi też 
kierownikom fabryk i inżynierom maksy-
malne wykorzystanie potencjału drzemią-
cego w ich infrastrukturze, sprzęcie i ope-
racjach, sprawiając, że staną się bardziej 
inteligentne i wydajne.

Wpływ na dystrybucję 
energii elektrycznej
Wdrożenie technologii IIoT dotyczy 
integracji skomplikowanych urządzeń 
fizycznych, wyposażonych w liczne czuj-
niki połączone w ramach sieci, wraz 
z odpowiednim oprogramowaniem. 
Takie rozwiązanie umożliwia użytkowni-
kowi przetwarzanie danych ze sprzętu, 
ich analizę i użycie do optymalizacji pro-
cesu, poprzez łączenie inteligentnych 
maszyn z operatorami potrafiącymi najle-
piej wykorzystać informacje i analizować 
otrzymane dane. Dlatego technologia IIoT 
daje możliwość zmiany sposobu dystry-
bucji energii – od poprawy efektywności 
i działania samej sieci zasilania, do lep-
szej ochrony sprzętu i personelu. Sprzęt 

do dystrybucji energii nowego typu jest 
bowiem wyposażony w czujniki napięcia 
i natężenia prądu, które mogą być wyko-
rzystane do zapewnienia operatorom 
wglądu w takie dane, jak poziom obcią-
żenia sprzętu lub charakterystyka jego 
pracy. Dane te mogą być zbierane i prze-
chowywane, po niewielkich dodatkowych 
kosztach, przez zaawansowane technolo-
gie optymalizacji działania sprzętu. Ponie-
waż większość nowoczesnego sprzętu 
będzie w stanie wykorzystać potencjał 
rozwiązań i funkcji oferowanych przez 
IIoT, pojawiają się pytania odnośnie inte-
gracji istniejących starszych urządzeń 
i ich roli w nowej cyfrowej epoce. Nie 
każdy bowiem system rozdzielający ener-
gię wymaga rozbudowanej infrastruk-
tury. Zamiast tego nowoczesne innowa-

cje pozwalają starszym, ale wciąż spraw-
nym systemom dystrybucji na aktualiza-
cję sprzętową w postaci nowych rozdziel-
nic, wyłączników, przekaźników, mierni-
ków itp., w które wyposażone są wszyst-
kie nowsze urządzenia cyfrowe potrafiące 
zbierać informacje. Dane te mogą być 
przechowywane w chmurze z kontrolowa-
nym dostępem, łącząc wszystkie informa-
cje w klarowny i przejrzysty obraz funk-
cjonowania procesów.

Na początku małe kroki
Optymalizacja rozpoczyna się od zbierania 
danych z czujników. Najczęściej używane 
czujniki w elektrycznych systemach roz-
dzielczych to przetworniki prądu i napię-
cia. Dane z tych czujników skojarzone 
z pozostałymi informacjami, takimi jak 
temperatura i status, stanowią podstawę 
do rozpoczęcia monitorowania urządzeń. 
Ważne jest, by wybrać prawidłowy czuj-

nik, aby osiągnąć żądaną dokładność i nie 
przekroczyć maksymalnego obciążenia. 

Amerykańska organizacja ANSI 
opracowała standardową metodę służącą 
do klasyfikacji dokładności i obciążenia 
czujników (C57.13). Zwykle wymagana 
jest klasa 200 lub większa w przypadku 
ochrony układów przekaźnikowych, 
oraz klasa 100 lub niższa w przypadku 
podstawowych urządzeń mierniczych. 
W razie pytań należy skontaktować się 
z producentem sprzętu, by określić, 
jaki rodzaj czujnika będzie odpowiedni 
w danej sytuacji.

Kolejnym krokiem jest aktualizacja 
sprzętowa liczników, przekaźników 
i urządzeń załączających, by mogły one 
generować potrzebne dane. Wraz ze sta-
rzeniem się sprzętu należy wymieniać 
podzespoły elektroniczne na bardziej 
nowoczesne i inteligentniejsze. Ponadto, 
w celu poprawy bezpieczeństwa i selek-
tywności, przebiegi prądowe każdego 
z bezpieczników pozwolą określić indy-
widualne obciążenie podzespołu. Zare-
jestrowane przebiegi zapewnią wgląd 
w stan urządzenia i pozwolą na optyma-
lizację sprzętu. Wybrane liczniki i urzą-
dzenia wyzwalające powinny mieć mo-
żliwość komunikacji poprzez każdy stan-
dardowy otwarty protokół stosowany 
w przemyśle. Istniejący lub unowocze-
śniony system zarządzania energią może 
być zaprogramowany, by śledzić i kon-
trolować napięcie, natężenie prądu i stan 
urządzenia, bez pomocy dodatkowych 
czujników.

Dane powinny być umieszczone na 
centralnym serwerze danych lub w chmu-
rze. Połączenie systemu w sieć pozwoli 
na wgląd w parametry i stan pracy wielu 
urządzeń w tym samym czasie i stworze-
nie obrazu działania całego systemu. Sieci 
mogą być zbudowane z poziomu chmury, 
aż do poziomu obiektowego, z inteligent-
nymi urządzeniami elektronicznymi.

Być mądrzejszym
Co zrobić z zebranymi danymi? Wyko-
rzystanie w pełni możliwości systemu 
IIoT w przedsiębiorstwie oznacza również 
wykorzystanie systemów analitycznych. 
Mogą one umożliwić wgląd w przebieg 
procesu i proponować możliwości udo-
skonalenia, takie jak poprawa zarządzania 
energią, redukcja pików w profilu zużycia 
energii w przedsiębiorstwie czy zakładzie 

Technologia IIoT daje 
możliwość zmiany spo-
sobu dystrybucji energii 
– od poprawy efektyw-
ności i działania samej 
sieci zasilania, do lepszej 
ochrony sprzętu 
i personelu.
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oraz wykrywanie uszkodzeń, jednocze-
śnie drogą cyfrową dostarczając dane do 
odpowiednich osób w celu szybszej reak-
cji i współpracy.

Większość systemów analitycznych 
wymaga właściwego przetworzenia i zro-
zumienia danych, funkcjonowania sys-
temu i ustalenia potencjalnych awa-
rii sprzętu jeszcze przed jego użyciem. 
Może to brzmieć jak wyzwanie, ale jest 
na to prosta rada. Współczesne narzędzia 
i oprogramowanie mogą uczyć się pro-
cesu, automatycznie definiować zależno-
ści, wykrywać anomalie.

Tradycyjna analiza prewencyjna
Dawniej sprzęt skonstruowany na 
potrzeby zaawansowanej analizy danych 
był bardzo drogi i skomplikowany. Mógł 
obsłużyć takie maszyny, jak wielkie tur-
biny, generatory, sprężarki i pompy. Urzą-
dzenia te występują w wielu aplikacjach, 
takich jak procesy przemysłowe, pro-
dukcja energii, również odnawialnej czy 
transportowanie medium. Cele implemen-
tacji systemu to:

→  ograniczenie liczby czynności związanych 
z obsługą maszyn,

→  zapobieganie nieplanowanym przestojom 
i opóźnieniom,

→  maksymalizacja osiągów systemu,

→  unikanie opóźnień z powodu braku 
dostępnej obsługi.

Zazwyczaj projekt obejmował oprzyrzą-
dowanie dla silnika, prądnicy, przekładni 
i urządzeń obciążonych mechanicznie. 
Wiele czujników czuwa nad poprawno-
ścią działania systemu, wykrywając poten-
cjalne problemy. Jednakże zbieranie i ana-
liza tych danych wymagają dedykowa-
nego sprzętu sterującego, o dużej szybko-
ści przetwarzania danych oraz ich prze-
chowywania, a także wyspecjalizowanego 
personelu do obsługi konkretnego rodzaju 
sprzętu.

Bardziej zaawansowane metody
W centrum badań firmy GE rozwi-
nięto metody analityczne wykorzystu-
jące w pierwszej kolejności wykres obcią-
żenia urządzenia. Metody te nie tylko 
umożliwiają detekcję problemów w ukła-
dzie elektrycznym, ale również pozwa-
lają wykryć defekt mechaniczny. Po zasto-
sowaniu zaawansowanej filtracji sygnału 
i odpowiednich technik analitycznych 
uszkodzenie może być widoczne w prze-
biegu napięcia transformatora na przy-
łączach silnika (rys.). Owe sygnały elek-
tryczne mogą być zestawione z innymi, by 
ułatwić diagnozę. Metoda analizy prze-

biegu napięcia pozwala na zdiagnozowa-
nie problemu wcześniej i w sposób pew-
niejszy niż w przypadku badania wibra-
cji. Analiza danych, z której dotychczas 
korzystały tylko kosztowne obiekty, teraz 
jest dostępna dla mniejszych urządzeń, 
co wpływa korzystnie na stan całej ope-
racji, a nie jedynie poszczególnych podze-
społów. 

Podsumowanie
Niezależnie od wieku zakładu przemysło-
wego menedżerowie mogą zaimplemen-
tować oprzyrządowanie, sieć i osprzęt 
analizujący, by zwiększyć zyski. Dzięki 
wydłużeniu czasu pracy maszyn i reduk-
cji kosztów pracy Przemysłowy Inter-
net Rzeczy może zapewnić nowe źródła 
dochodu. Warto więc już dziś zrobić krok 
w kierunku lepszej, bardziej inteligentnej 
i wydajnej przyszłości.

Andrew SohnAndrew Sohn jest menedżerem produktu 
dla usług związanych z dostawą energii 
w firmie GE Industrial Solutions. Jest rów-
nież członkiem IEEE Industrial Applica-
tion Society. 

Theodore HillTheodore Hill jest starszym inżynierem 
ds. aplikacji systemów elektrycznych 
w firmie GE Industrial Solutions. 

↗  Rys. Przebiegi elektryczne silnika napędzającego przekładnie. Niebieska linia oznacza warunki normalne, czerwona przedstawia awarię łożyska. 
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Większość inżynierów, techni-
ków i pracowników fabryk jest 
w stanie opowiedzieć jakąś 

historię związaną z wypadkiem przemy-
słowym, takim jak poparzenie czy pora-
żenie prądem, który zdarzył się na tere-
nie fabryki. O ile większość wypadków 
zdarza się podczas fazy budowy i instala-
cji, czynności związanych z utrzymaniem 
ruchu i podczas prowadzenia testów, 

mogą one wystąpić także w okresie nor-
malnej pracy urządzeń. W praktyce eks-
ploatacyjnej znanych jest wiele scena-
riuszy, w których dochodzi do poparze-
nia lub porażenia prądem, ale większo-
ści z nich można uniknąć przez stosowa-
nie właściwych rozwiązań konstrukcyj-
nych, elementów i urządzeń zabezpiecza-
jących oraz przestrzeganie procedur ope-
racyjnych.

Istnieje wiele przyczyn pożarów insta-
lacji elektrycznej oraz innych wypadków. 
Dla każdego z nich przewidziano i opi-
sano wiele metod zapobiegania. Zebrano 
je między innymi w dokumencie Naro-
dowego Stowarzyszenia Ochrony Prze-
ciwpożarowej w USA (NFPA) – NFPA 70 
– 2017: National Electrical Code (NEC). 
Dla większości z nich w dużej mierze bez-
pieczeństwo sieci elektrycznej zależy od 
właściwego zabezpieczenia obwodów, 
które redukuje liczbę wypadków i ich 
dotkliwość.

Każda forma zabezpieczenia obwo-
dów elektrycznych jest bardzo istotna 
dla zapewnienia właściwego poziomu bez-
pieczeństwa pracowników. Często jednak 
jest ono pomijane lub traktowane jako 
kwestia drugorzędna. Właściwe zabezpie-
czenie systemu lub sprzętu jest kluczowe 
dla redukcji ilości kosztownych prze-
stojów i awarii cennego sprzętu. W dal-
szej części artykułu przedstawiono popu-
larne przypadki awarii układów elektrycz-
nych i sposoby zabezpieczania personelu 
i sprzętu.

Przypadki uszkodzeń
Właściwe zabezpieczenie obwodów 
i samych urządzeń przed zwarciem i prze-
ciążeniem jest wymagane w celu ochrony 
sprzętu elektrycznego. Podczas budowy 

Bert Purdy

Zabezpieczenia obwodów 
w służbie bezpieczeństwa
Odpowiednio dobrane i prawidłowo zainstalowane wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki i inne urządzenia zabezpiecza-
jące w obwodach elektrycznych i systemach zasilania chronią 
pracowników przed wypadkiem, a maszyny przed uszkodzeniem.
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↗ Regulacje i metody zabezpieczenia personelu i maszyn przed porażeniem, poparzeniami i poża-
rem znajdują się w dokumencie NFPA 70-2017: National Electric Code (NEC).
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przeciążenie obwodu może skutkować 
odcięciem zasilania. Podczas prowadze-
nia czynności utrzymania i eksploatacji 
niewłaściwe podłączenie przewodów lub 
źle odłożone narzędzie może aktywować 
urządzenia bezpieczeństwa.

Na przykład podczas prac związanych 
z wdrożeniem projektu w fabryce akty-
wowany został dużej wielkości wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy. Wyłącznik speł-
nił swoje zadanie, szybko zakańczając 
stan zwarcia, ale odciął zasilanie w całym 
budynku. Wówczas nie było wiadomo, 
który z wielu układów elektrycznych 
w budynku spowodował zbyt duże obcią-
żenie, więc znalezienie źródła problemu 
było trudne.

W końcu udało się stwierdzić, że 
powodem zwarcia był dużych rozmiarów 
silnik elektryczny. Problem był trudny 
do znalezienia ze względu na bezpiecz-
niki odłączające obciążenie, stosowane 
w celu bezpiecznego ograniczania obcią-
żenia generatora poprzez odłączanie czę-
ści obciążenia. Urządzenia te włączają się 
ponownie z opóźnieniem, utrudniając roz-
wiązywanie problemów.

Mimo że praca urządzenia ochron-
nego przyczyniła się do końcowego efektu 
zabezpieczenia, wyłącznik ten wciąż funk-
cjonował i ochraniał ludzi oraz sprzęt 
podczas czynności naprawczych i pro-
cesu diagnostyki. Po zlokalizowaniu zwar-
cia i jego naprawie rozwiązaniem dłu-
goterminowym była koordynacja działa-
nia wszystkich wyłączników nadmiaro-
wo-prądowych w taki sposób, by wyłącz-
niki znajdujące się na końcu układu włą-
czały się pierwsze podczas mniej poważ-
nych awarii.

Kolejny wypadek nastąpił pod koniec 
tygodniowego przestoju fabryki, związa-
nego z wykonywaniem czynności utrzy-
mania zapobiegawczego, prowadzonych 
na aparaturze rozdzielczej. Jako część pro-
cesu utworzenia nowej sieci energetycz-
nej dokonano ostatecznego testu syste-
mów bezpieczeństwa, by upewnić się, 
że wszystkie szyny i przewody zasilające 
są zaizolowane oraz nieuziemione wspól-
nie. Wyłączniki bezpieczeństwa również 
muszą być testowane, by dowieść inte-
gralności materiałów izolujących.

Nawet po dokonaniu wszystkich 
testów, podczas których główny wyłącz-
nik bezpieczeństwa był zamknięty, nastą-
piło zwarcie w aparaturze rozdzielczej. 
Późniejsze dochodzenie dowiodło, że ktoś 

nieumyślnie pozostawił narzędzie w miej-
scu, gdzie na skutek wibracji spadło ono 
na główny wyłącznik bezpieczeństwa 
i było to trudne do zauważenia. Na szczę-
ście działający wyłącznik ograniczający 
został szybko aktywowany, co ograniczyło 
skutki awarii do niewielkich uszkodzeń. 
Bez wyłącznika ograniczającego zwar-
cie prawdopodobnie skutkowałoby ono 
powstaniem łuku elektrycznego w oprzy-
rządowaniu i potencjalnymi obrażeniami 
pracowników na skutek pożaru lub iskier.

Zabezpieczenia przed porażeniem 
i pożarem
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
powyższych zdarzeń, standard NFPA 70 
E-2018: Standard for electrical safety In 
the Workplace zawiera szczegółowe infor-
macje dotyczące bezpieczeństwa układów 
elektrycznych oraz wiele innych regu-
lacji dotyczących elektrycznych obwo-
dów i zabezpieczeń przed przeciążeniem. 
W dodatku dokument NFPA 79-2018: 
Electrical standard for industrial machi-
nery również zawiera informacje doty-
czące zabezpieczeń dedykowanych dla 
sprzętu. W Polsce podobne zagadnienia 
porusza norma PN-EN 50110-1:2001 
i 2005 „Eksploatacja urządzeń elektrycz-
nych” oraz inne dokumenty – przede 
wszystkim stosowne rozporządzenia. 

Istnieje wiele wymagań oraz wskazó-
wek, których należy przestrzegać, aby 
zabezpieczyć personel i maszyny przed 
porażeniem, pożarem i innymi niebez-
piecznymi zdarzeniami, będącymi skut-
kiem działania energii elektrycznej lub 
awarii układów elektrycznych. Niektóre 
z zabezpieczeń zawierają w sobie takie 
elementy, jak:

→ blokowane funkcje odłączania,
→ bramki odłączające napięcie,
→ sygnały informujące o niebezpieczeństwie,
→ zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe,
→ zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że pre-
zentowana w tym tekście dyskusja jest 
jedynie ogólnym rozważaniem i istnieją 
od niej wyjątki dotyczące wielu wymagań, 
a niektóre z istotnych szczegółów nie są 
w niej zawarte.

Mimo że wyłączniki w przemysłowych 
systemach sterowania są często pomijane, 
należy podkreślić, iż pełnią one bardzo 
ważną funkcję, zapewniając, że zasilanie 
jest całkowicie odcięte w celu wykonywa-
nia czynności utrzymania ruchu lub eks-
ploatacyjnych działań personelu.

Regulacje wymagają, aby wszystkie 
źródła zasilania zostały wyłączone, zablo-
kowane oraz oznaczone, zanim wykony-
wane będą czynności serwisowe. Możli-
wość wyłączenia zasilania zapewnia taką 
funkcjonalność.

NFPA 79 wymaga stosowania wyłącz-
ników w celu izolacji źródła zasilania 
w maszynie. Taki wymóg można technicz-
nie zrealizować w bardzo prosty sposób 
za pomocą wtyczki i dodatkowego ozna-
czenia bezpieczeństwa, jednak w przy-
padku większości urządzeń realizowane 
jest to inaczej. Typowe metody odłącza-
nia zasilania to wyłączniki UL 98 z bez-
piecznikami lub bez albo wyłączniki bez-
pieczeństwa typu UL 489. Zwykle ist-
nieje jeden obwód zasilający, a jakiekol-
wiek zasilanie powinno zostać wyłączone 
poprzez aktywację wyłącznika dla kon-
kretnej maszyny. Taki wyłącznik powinien 
być oznaczony jako „Wyłącznik zasilania 
maszyny”. Jeżeli istnieje wiele źródeł zasi-
lania, to ich oznaczenia muszą w sposób 
jednoznaczny o tym informować i wskazy-
wać na procedurę odłączenia zasilania od 
maszyny.

Taki wyłącznik powinien zostać 
zamontowany wewnątrz lub nieopo-
dal głównego systemu sterowania. Jeżeli 
główny system sterowania jest zasilany 
napięciem 120 Vac lub 480 Vac albo 
jeżeli w obwodach występuje jakiekol-
wiek napięcie większe lub równe 50 Vac 
lub 60 Vdc, z wyłącznikiem powinny być 
sprzężone specjalne drzwi ochronne. Aby 
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, 
otwarcie drzwi powinno być niemożliwe, 
jeśli wyłącznik nie jest dezaktywowany. 
Otwarcie w takiej sytuacji jest tylko moż-
liwe dla wykwalifikowanego personelu ze 
specjalistycznymi narzędziami.

O ile wyłącznik sprzężony z drzwiami 
ochronnymi jest najlepszym sposobem 

Zabezpieczenie obwo-
dów jest bardzo ważne 
dla ochrony maszyn przed 
natężeniem prądu wyż-
szym niż wynikające z ich 
mocy znamionowej.
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na odłączanie zasilania z panelu sterowa-
nia, dopuszczalne są również inne zabez-
pieczenia, takie jak blokady drzwi i klu-
cze oraz elementy ochraniające, zabezpie-
czające personel przed bezpośrednim kon-
taktem z obwodami będącymi pod napię-
ciem i wiodącymi prąd. Niezależnie od 
metody wykorzystywanej do odłączenia 
zasilania lub ochrony personelu, oznacze-
nia bezpieczeństwa na obudowie powinny 
zawierać odpowiednie instrukcje odłącze-
nia zasilania. 

Zabezpieczenia obwodów
Właściwe zabezpieczenie prądowe jest 
kluczem do zapobiegania groźnym prze-
ciążeniom spowodowanym zwarciem, 
zbyt dużym natężeniem prądu, proble-
mami z uziemieniem, skokami napięcia 
związanymi z przepięciami i innymi zda-
rzeniami odbiegającymi od normy.

Aby zapewnić tego typu ochronę, 
ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy 
podstawowymi zabezpieczeniami obwo-
dów a zabezpieczeniami dodatkowymi. 
Ogólnie rzecz ujmując, zabezpieczenia 
podstawowe chronią przewody, a dodat-
kowe zabezpieczenia zapewniają ochronę 
dodatkową, jednak niewystarczającą dla 
ochrony sprzętu i urządzeń. Dodatkowe 
zabezpieczenia są często stosowane dla 
ochrony sprzętu nisko obciążonego, obcią-
żeń elektrycznych wewnątrz maszyny lub 
służą jako proste elementy i moduły do 
odłączania.

Określono wiele ogólnych wymagań 
i sposobów na prowadzenie przewodów, 
organizację uziemienia i grupowanie prze-
wodów, w celu zabezpieczenia maszyn 
i personelu. Aby zapewnić ochronę przed 
przeciążeniem, zwarciem lub problemami 
z uziemieniem, potrzebne są podstawowe 
i dodatkowe zabezpieczenia obwodów. 

Ogólnie urządzenia oznaczone jako UL 
489 zapewniają podstawowe zabezpie-
czenie obwodów, a urządzenia UL 1077 
to zabezpieczenia dodatkowe, z ich funk-
cjami opisanymi w dokumencie NEC 100, 
430 oraz 409. Poza Stanami Zjednoczo-
nymi istnieją inne, podobne standardy jak 
wspomniany dokument normatywny PN-.

Większość obwodów elektrycznych 
zaczyna się od zabezpieczeń podsta-
wowych, takich jak właściwie opisany 
wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecz-
nik. Takie urządzenia chronią przed poża-
rem i porażeniem prądem, ograniczając 

natężenie prądu w przewodach i umożli-
wiając odłączenie zasilania podczas prac 
serwisowych.

Podstawowe zabezpieczenia nieko-
niecznie chronią obciążenia, takie jak zasi-
lacze, komputery PC czy jednostki ste-
rowników PLC. Aby zabezpieczyć te ele-
menty, wymagane jest użycie dodatko-
wych zabezpieczeń w postaci wyłączni-
ków nadmiarowo-prądowych i lokalnych 
bezpieczników. Dodatkowe zabezpieczenia 
zapewniają dodatkową ochronę sprzętu, 
podczas gdy podstawowe zabezpieczenia 
są już zastosowane i zabezpieczają całe 
obwody lub w niektórych przypadkach 
nie są w ogóle wymagane.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe 
i bezpieczniki
Miniaturowe wyłączniki nadmiarowo-prą-
dowe o oznaczeniu UL 489 i wyłączniki 
z zamkniętą obudową są często używane 
jako podstawowe zabezpieczenie obwo-
dów zasilających po głównym wyłączniku 
lub w układach z silnikami elektrycz-
nymi. Są dostępne w różnych rozmia-
rach i zarazem parametrach roboczych, od 
dziesiątych części ampera do 800 ampe-
rów, również w postaci miniaturowej, 
w wielu obudowach, konfiguracjach 1-, 2- 
i 3-polowych.

W przypadku tych urządzeń wyko-
rzystywane są termiczne lub magne-
tyczne wyzwalacze do wyzwolenia/otwar-
cia wyłącznika, w zależności od przecią-
żenia lub wykrytego zwarcia. Przeciąże-
nie to nadmierna wartość natężenia prądu 

w zabezpieczanym obwodzie, powodu-
jąca wzrost temperatury przewodów 
i sprzętu. Wyłączniki nadmiarowo-prą-
dowe zabezpieczają przewody przed tymi 
niebezpiecznymi zjawiskami przez detek-
cję wzrostu temperatury na skutek prze-
ciążenia w czułych termicznie elementach. 
Poważne uszkodzenia na skutek zwar-
cia powstałyby w mgnieniu oka. Dlatego 
moduł detekcji wyczuwa nagłą zmianę 
pola magnetycznego i inicjuje funkcję 
zabezpieczającą.

Niektóre z wyłączników zawierają 
układy ograniczające natężenie w celu 
szybkiej reakcji na wystąpienie zwarcia. 
Zmniejsza to ilość energii, która może 
uszkodzić sprzęt lub przewody. Cechują je 
prądy zwarcia od 10 A do 100 kA. Różne 
typy wyłączników nadmiarowo-prądo-
wych przeznaczone dla niskoobciążo-
nych układów, takich jak układy rezystan-
cyjne, oraz dla wysokoobciążonych ukła-
dów, takich jak obciążenia indukcyjne 
i inne, posiadają ponadto różne charakte-
rystyki działania. Wyłączniki ze specjalną 
charakterystyką pracy zapewniają najlep-
szą ochronę oraz redukują zjawisko samo-
czynnego wyzwalania/wyłączania (nuance 
tripping).

Bezpieczniki są zwykle kosztowo naj-
efektywniejszą metodą zabezpiecze-
nia przed przeciążeniem. Sprawdzają 
się w zastosowaniach, w których wystę-
pują awarie wysokoprądowe i często peł-
nią rolę zabezpieczenia transformato-
rów, układów zasilania i silników. Wiele 
z bezpieczników ma funkcję ogranicza-
nia natężenia i pracują przy prądzie zwar-
cia do 200 kA. Bezpieczniki mogą speł-
niać wymagania UL oraz NEC, a wśród 
nich wyróżniamy bezpieczniki działające 
z opóźnieniem i bez opóźnienia. Tego typu 
wyłączniki nie ulegają zużyciu, ponieważ 
nie mają części ruchomych, jak w przy-
padku wyłączników nadmiarowo-prą-
dowych, a zanieczyszczenie olejem lub 
kurzem jest mało prawdopodobne. 

Największą wadą bezpiecznika jest 
konieczność jego wymiany po ewen-
tualnej aktywacji, inaczej niż w przy-
padku wyłączników nadmiarowo-prądo-
wych. Bezpieczniki powodują także więk-
sze prawdopodobieństwo wystąpienia 
braku pojedynczej fazy w układach zasi-
lania odbiorników 3-fazowych. Bezpiecz-
nik zabezpiecza bowiem układ przed 
awarią, jednak sprzęt, urządzenie może 
zostać uszkodzone na skutek braku jednej 
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fazy, dlatego jego kluczowe komponenty 
powinny być wyposażone w układ wykry-
wający przepalony bezpiecznik.

Podczas gdy wyłączniki tanieją, 
a poziom zapewnianej przez nich ochrony 
wzrasta, bezpieczniki zawsze były nie-
doścignionym standardem modułów 
ochrony na szybkie przerwanie obwodu 
zasilania podczas bardzo dużych przecią-
żeń prądowych. Jednakże obecnie wielu 
użytkowników godzi się na większy wyda-
tek związany z zakupem wyłączników 
nadmiarowo-prądowych z dodatkowymi 
funkcjami, zwłaszcza funkcją elektro-
nicznej aktywacji zabezpieczania i funk-
cją ograniczenia natężenia, biorąc również 
pod uwagę oszczędność czasu niezbęd-
nego na wymianę bezpieczników. Logi-
styka składowania, szukania i wymiany 
przepalonych bezpieczników ma w tym 
przypadku duże znaczenie. 

Niektóre z wyłączników zawierają 
układy ograniczające natężenie prądu 
w celu szybkiej reakcji na wystąpienie 
zwarcia. Zmniejsza to ilość energii, która 
może uszkodzić sprzęt lub przewody. 

Dodatkowe zabezpieczenia są zgodne 
ze standardem UL 1077. Nie są one pro-
jektowane, testowane i certyfikowane 
na potrzeby podstawowych zabezpie-
czeń obwodów. Są dodatkiem do zabez-
pieczeń podstawowych, które muszą znaj-
dować się w układzie. Mają one za zada-
nie ochraniać jednostki sterujące, jed-
nostki PLC (moduły I/O), cewki styczni-
ków, przekaźniki, elementy oprzyrządo-
wania itp. Zajmują mniej miejsca niż urzą-
dzenia UL 489 oraz cechują się mniej-
szym prądem aktywacji, zwykle mniej-
szym lub równym 10 kA. W zależności od 
tego, czy jest to bezpiecznik, czy wyłącz-
nik nadmiarowo-prądowy oraz czy jest to 
zabezpieczenie dodatkowe, czy podsta-
wowe, użytkownik musi zwrócić uwagę 
na warunki pracy, takie jak prąd roz-
ruchu, maksymalny amperaż i napięcie 
maksymalne, maksymalny prąd zwarcia 
i inne parametry fizyczne. Bezpieczniki na 
ogół zapewniają skuteczniejszą ochronę ze 
względu na lepsze ograniczenia prądowe, 
ale wymagają wymiany po każdej aktywa-
cji, co zwiększa czas przestoju maszyny. 
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe mogą 
być w sposób szybki i łatwy reseto-
wane, lecz nawet ograniczający natęże-
nie wyłącznik nadmiarowo-prądowy nie 
będzie pracował tak szybko, jak prawi-
dłowo dobrany bezpiecznik.

Zabezpieczenie przed 
przepięciami
W praktyce działań związanych z orga-
nizacją zabezpieczeń układów i urządzeń 
elektrycznych często przeoczane jest zja-
wisko przepięć. W analizach projekto-
wych rozpatruje się zabezpieczenia przed 
porażeniem lub poparzeniami, nato-
miast trzeba pamiętać o tym, że przepię-
cia generują ogromne koszty. Urządzenia 
zabezpieczające przed przepięciami (SPD) 
służą zapobieganiu tym stratom, chro-
niąc układy przed pikami, udarami ener-
gii uszkadzającymi sprzęt oraz zapewniają 
ochronę przeciwko rzadszym, lecz bar-
dziej niebezpiecznym znaczącym skokom 
napięcia. Około 20% przepięć pochodzi 
od wyładowań atmosferycznych, podczas 
gdy pozostałe 80% generowane jest przez 
urządzenia wykorzystywane w fabrykach 
i jest skutkiem rozruchu silników, ich 
zatrzymywania oraz innych okresowych 
obciążeń wysokoimpedancyjnych.

Zabezpieczanie przed przepięciami 
zawsze było dobrą praktyką projektowa-
nia i doboru elementów ochrony obwo-
dów elektrycznych, jednak NEC wskazuje 
również takie obszary, w których owe 
zabezpieczenia są wymagane. Urządze-
nia SPD są coraz istotniejsze dla ochrony 
systemów ratunkowych i sprzętu ratun-
kowego. Część pozycji z listy aplikacji 
wymagających zabezpieczenia przed prze-
pięciami w NEC 2017 zawiera m.in.:

→ Artykuł 670.6: Maszyny przemysłowe 
z zabezpieczeniami dostępu powinny 
być wyposażone w urządzenia chroniące 
przed przepięciami.

→ Artykuł 695.15: Określone urządze-
nia zabezpieczające przed przepięciami 
powinny być zainstalowane przy sterow-
nikach pomp pożarniczych.

→ Artykuł 700.8: Określone urządze-
nia SPD powinny zostać zainstalowane 
wewnątrz lub przy systemach ratunko-
wych (panelach sterowania i tablicach 
rozdzielczych).

→ Artykuł 708.20: Urządzenia przeciw-
przepięciowe powinny zostać zainstalo-
wane na poziomie dystrybucji napięcia 
w fabryce.

Tłumienie przepięć typu pierwszego 
polega na instalacji urządzenia SPD po 
stronie wyłącznika bezpieczeństwa, zabez-
pieczając sprzęt przed wyładowaniami 
atmosferycznymi. Tłumienie przepięć 

typu drugiego jest instalowane po stronie 
obciążenia, chroniąc przed rozruchem sil-
ników i ich zatrzymywaniem oraz podob-
nymi przypadkami. Typ 3 zainstalowany 
jest na poziomie urządzenia, jak w przy-
padku listwy zasilającej.

Owe zabezpieczenia przeciwprze-
pięciowe dobierane są według napięcia 
oraz oczekiwanej wielkości i częstotliwo-
ści występowania przepięć oraz liczby faz 
w obwodzie. Stanowią niedrogie zabezpie-
czenie przed uszkodzeniami sprzętu.

Wyprowadzenia jednostek sterowni-
ków PLC również należy zabezpieczyć 
przed przepięciami i przeciążeniem. Nie-
które z wyjść mogą mieć wbudowane 
zabezpieczenia chroniące wyjście przed 
obciążeniami impedancyjnymi, ale nie 
zawsze są one adekwatne do wielu rodza-
jów obciążeń, takich jak solenoidy lub 
styczniki, więc dobrym zwyczajem jest 
dodawanie zabezpieczeń po stronie obcią-
żenia, co zwiększy trwałość modułów 
PLC.

Obciążenia impedancyjne mogą powo-
dować piki napięcia na poziomie setek 
woltów, a takie napięcie może uszko-
dzić lub zniszczyć jednostkę PLC lub wyj-
ścia tranzystorowe. W celu zabezpiecze-
nia układu można zainstalować diodę 
na zewnętrznej cewce, co zapewni drogę 
powrotną dla prądu w cewce w momen-
cie spadku natężenia pola magnetycznego, 
zmniejszając ryzyko wystąpienia wahań 
napięcia. Podczas gdy prosty element 
diody jest prawdopodobnie najlepszym 
rozwiązaniem w przypadku cewek prądu 
stałego, istnieje wiele urządzeń przeciw-
przepięciowych zabezpieczających układy 
z obciążeniem DC/AC, włącznie z wary-
storami, rezystorami/kondensatorami 
i specjalnymi diodami typu Transil.

Dokument NEC to ponad 800 stron, 
więc ten artykuł to jedynie ogólne spojrze-
nie na wymagania dotyczące zabezpieczeń 
personelu przed porażeniem, a urządzeń 
przed pożarem. Wykorzystując te informa-
cje jako punkt startowy oraz pozyskując 
dodatkowe informacje ze standardu NEC 
i/lub innych źródeł, można wprowadzić 
elementy zabezpieczające obwody elek-
tryczne, niezbędne do osiągnięcia wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa w zakła-
dzie przemysłowym.

Bert Purdy Bert Purdy jest menedżerem ds. produktu 
zabezpieczeń układów w firmie Automa-
tionDirect. 
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Czwarta rewolucja przemysłowa na 
pewno wpłynie na wygląd instala-
cji elektrycznych w naszych zakła-

dach. Wzrośnie liczba przewodów do 
transmisji danych, przy jednoczesnym 
zmniejszaniu ich wymiarów i masy. Pod-
stawą będą przewody ekranowane, coraz 
częściej wyposażone w gotowe do przy-
łączenia złącza. Należy się spodziewać 
nowych standardów połączeń, realizują-
cych kilka funkcji jednocześnie (zasila-
nie i transmisja danych). Zmiany w oka-
blowaniu wpłyną na sposoby montażu 
i wprowadzanie przewodów do obudów, 
które stają się coraz bardziej kompak-
towe. Wszystkie powyższe zmiany są od 
lat znane na rynku, czyli odpowiedzią na 
rewolucję przemysłową jest ewolucja sys-
temów okablowania.

Odchudzanie instalacji
W pierwszej kolejności pojawia się wnio-
sek: wzrost liczby urządzeń podłączonych 
do sieci wymusza wzrost liczby połączeń 
między urządzeniami. Mimo bardzo dyna-
micznego rozwoju połączeń bezprzewo-
dowych (idealnych do integracji urządzeń 
mobilnych) w przemyśle cały czas pod-
stawą jest połączenie przewodowe (elek-
tryczne lub światłowodowe). Dlatego 
obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost 
ilości okablowania do transmisji danych. 

Instalowane są nowe czujniki monito-
rujące stan urządzeń i procesów (sygnały 
analogowe lub wolnozmienne cyfrowe). 
Rozproszone systemy sterowania wymie-
niają informacje między sobą. Nadrzędne 
sterowniki dbają o bezpieczeństwo i cią-
głość produkcji całej fabryki. Taka liczba 
przewodów transmisyjnych wymaga, naj-
lepiej jeszcze na etapie projektowania za-
kładu, przewidzenia miejsca na dodatko-
we trasy kablowe oraz szafy sterownicze. 

W celu ograniczenia przestrzeni zajmo-
wanej przez przewody zmniejsza się prze-
kroje ich żył roboczych. Jeżeli kiedyś stan-
dardem przewodu czujnikowego było 
0,75 mm2, to obecnie jest to 0,25 mm2. 
Pozwala to oszczędzić około 30% szero-
kości koryta i zmniejszyć wagę instalacji 
nawet o połowę.

Wartym wspomnienia zjawiskiem jest 
zmniejszanie liczby żył niezbędnych do 
prowadzenia transmisji. O ile w proto-
kołach typu „bus” osiągnięto już ten cel 
– systemy magistralowe funkcjonują na 
2 żyłach, to w Ethernecie Przemysło-
wym cały czas standardem są przewody 
4-parowe lub 2-parowe. A przecież można 
przesłać sygnał Ethernet dwoma żyłami. 
Korzysta z tego większość z nas, mając 
w domach Internet szerokopasmowy 
dostarczany w jednej z technologii DSL 
zwykłym kablem telefonicznym. Aktual-
nie trwają prace nad nowym standardem 
Ethernetu Przemysłowego, który będzie 
wykorzystywał tylko jedną parę żył.

Bez ekranu ani rusz
Niezależnie od rodzaju transmitowanego 
sygnału (analogowo czy cyfrowo),więk-

Mariusz Pajkowski

Jak idea Przemysłu 4.0 
wpłynie na instalację elektryczną 
w zakładach przemysłowych?
Z ideą Przemysłu 4.0 nieodzownie łączy się pojęcie „integracji”, 
oznaczające wzajemne połączenie i wymianę informacji między 
urządzeniami na niespotykaną dotychczas skalę. Czy czwarta 
rewolucja przemysłowa okaże się także rewolucją dla systemów 
okablowania maszyn i urządzeń?

↗ Rys. 1. Przewód ethernetowy z dodatkowymi 
żyłami zasilającymi
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szość przewodów z danymi trafia do tego 
samego koryta kablowego. Leżą obok sie-
bie przewody z protokołami HART, Pro-
fibus czy Modbus. Niejednokrotnie spe-
cyfika urządzeń wymusza ułożenie prze-
wodów do transmisji danych w bezpo-
średniej bliskości przewodów siłowych, 
np. w prowadnicach kablowych. Niesie to 
ryzyko wzajemnego zakłócania się sygna-
łów. Z tego powodu zdecydowana więk-
szość nowo instalowanych przewodów 
transmisyjnych to przewody ekranowane. 

Dla połączeń, które muszą pozostać 
giętkie (ramiona robotów, manipulatorów, 
plotery) stosuje się ekrany z plecionek lub 
owijek z cienkich drucików miedzianych. 
Dla połączeń nieruchomych można zasto-
sować przewody ekranowane folią alu-
miniową – daje to kolejne kilka procent 
oszczędności na wadze i przestrzeni zaj-
mowanej przez instalację elektryczną. 

Warto wspomnieć, że przewody z zało-
żenia przeznaczone do pracy w instala-
cjach przemysłowych (np. Profibus, Indu-
strial Ethernet), są konstruowane z mak-
symalnym zabezpieczeniem przed zakłó-
ceniami, czyli z dwoma ekranami. Ekran 
z folii aluminiowej chroni sygnały przed 
zakłóceniami wzajemnymi (wysoka czę-
stotliwość), a ekran z plecionki miedzianej 
chroni przed zakłóceniami o niższych czę-
stotliwościach, pochodzących od np. kabli 
falownikowych.

A może 2 w 1?
Nie zapomnijmy, że urządzenia odbiera-
jące/wysyłające dane potrzebują zasilania 
w energię. Część z nich może mieć zasila-
nie bateryjne lub z małych ogniw fotowol-
taicznych, ale do większości należy dopro-
wadzić energię elektryczną… kablem. 
To generuje konieczność ułożenia kolej-
nych i kolejnych przewodów, na które 
potrzeba przestrzeni w korytach kablo-
wych. Problem ten można obejść na dwa 
sposoby, w zależności od mocy zasilanego 
urządzenia. 

Przy małych mocach do ok. 25 W na 
pomoc przychodzi standard PoE+ (Power 
over Ethernet). Jest to technologia, dzięki 
której zwykły kabel ethernetowy katego-
rii 5 lub wyższej staje się jednocześnie 
kablem zasilającym urządzenie, do któ-
rego jest podłączony. Jeżeli nasze urzą-
dzenie pracuje w standardzie Ethernet 
(czujnik z przetwornikiem, kamera IP, 
switch itp.) i obsługuje standard PoE+, 

nie musimy do niego ciągnąć osobnego 
kabla zasilającego. Zasilanie odbywa 
się dwoma parami skrętek, pod napię-
ciem 50 V. Głównym ograniczeniem tej 
technologii jest zasięg równy długości 
pojedynczego przewodu Ethernet, czyli 
100 m, i relatywnie mała moc. Trwają 
prace nad kolejną wersją standardu PoE 
(IEEE802.3bt), kiedy przy wykorzystaniu 
wszystkich 4 par skrętki będzie można 
obsługiwać urządzenia o mocy ok. 70 W, 
co rozszerzy funkcjonalność systemu na 
kolejne grupy urządzeń (kamery obro-
towe, routery, terminale POS itp.)

Dla większych mocy lub odległości 
stosuje się inne rozwiązanie – przewody 
z żyłami o różnym przekroju, w których 
grubsze żyły są odpowiedzialne za zasi-
lanie, a cieńsze za transmisję danych. 
Pomysł nie jest nowy, wykorzystuje się 
go od lat w serwonapędach, gdzie pary 
żył o mniejszych przekrojach były odpo-
wiedzialne za zabezpieczenie termiczne 
silnika oraz sterowanie hamulcem. Tra-
dycyjna konfiguracja żył w takim prze-
wodzie to np. 4G16 + (2×2×1), gdzie 
4G16 oznacza trzy żyły fazowe plus 
czwarta żyła żółto-zielona (PE) o przekro-
jach 16 mm2, podłączone do zacisków sil-
nika, a 2×2×1 to dwie pary sterujące 

o przekrojach 1 mm2. Aby zminimalizo-
wać zakłócenia, pary żył sterowniczych są 
osłonięte ekranem. Mimo że sterowanie/
przesył danych odbywa się dodatkowymi 
żyłami, nie ma to praktycznie wpływu 
na średnicę całego przewodu, gdyż cień-
sze żyły układają się w wolnej przestrzeni 
między grubymi żyłami siłowymi.

Jeszcze bardziej różnorodną budowę 
mają przewody od enkoderów, które są 
zasilane prądem stałym DC. Dlatego 
w tych przewodach mamy zazwyczaj tylko 
2 żyły o większym przekroju i dużo par 
cieńszych.

Doświadczenie zdobyte przy konstru-
owaniu przewodów typu SERVO wykorzy-
stano przy nowym standardzie sterowania 
serwonapędów – Hiperface DSL, który 
integruje w jednym przewodzie wszystkie 
sygnały niezbędne do funkcjonowania ser-
wonapędu – zasilanie, sterowanie hamul-
cem i sprzężenie zwrotne z enkoderem. 

Przykładowa budowa takiego prze-
wodu to 4G4+(2×1)+(2×0,34). Dzięki 
takiemu rozwiązaniu zamiast dwóch 
osobnych przewodów (silnikowy i enko-
derowy) wystarczy tylko jeden. Cóż za 
oszczędność miejsca!

Idea przewodów, w których połączono 
zasilanie i transmisję danych, rozsze-

↗ Fot. 1. Przykład wielowpustu o dużej gęstości upakowania przewodów
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rza się o kolejne konstrukcje. W czasach 
dynamicznego rozwoju Ethernetu Przemy-
słowego należy zwrócić uwagę właśnie na 
przewody Ethernet z dodatkowymi żyłami 
zasilającymi o przekroju aż 1,5 mm2 
(fot. 1). Takim przewodem można zasi-
lić i wysterować np. odległą wyspę zawo-
rową, serwozawór czy sterownik, bo 
dostępna moc przy np. 24 V to ponad 
300 W×2 linie zasilające.

Dużo przewodów, małe obudowy
Rosnąca liczba przewodów stworzyła 
kolejny problem: konieczność wprowadze-
nia dużej liczby przewodów do obudów 
(puszek połączeniowych, szaf sterowni-
czych). W zanieczyszczonym środowisku 
hali przemysłowej nie można zrobić tego 
przez duże otwory w podłodze czy ścia-
nie szafy. Wejścia do obudowy muszą być 
szczelne. Tradycyjnym rozwiązaniem są 
dławnice kablowe, ale dla cienkich prze-
wodów transmisyjnych (przemysłowy 
przewód ethernetowy ma średnicę od 6 
mm do 9 mm) należy stosować dławnice 
o gwincie montażowym M16. Nawet roz-
mieszczając je bardzo blisko siebie (pomi-
jając niewygodę montażu i wątpliwą este-
tykę), da to niewielką gęstość wprowadza-
nia przewodów.

Rozwiązaniem są wielowpusty 
kablowe, w których odległości między 
przewodami są rzędu kilku milimetrów. 
Uzyskana przy ich pomocy gęstość mon-
tażu jest około 2 razy większa niż przy 
pomocy dławnic kablowych (fot. 1). 
Szczelność takich przepustów, dzięki 
zastosowaniu membrany żelowej, to IP68, 
czyli tyle co najlepszych dławnic kablo-
wych. Oczywiście ten sposób montażu 
nie zabezpieczy przewodów przed wyrwa-
niem z obudowy tak dobrze jak dławnica 
kablowa, ale szafy sterownicze są umiesz-
czone zazwyczaj w miejscach oddalonych 
od ruchomych elementów maszyn czy 
pracujących ludzi.

Szybkie przezbrajanie maszyn
Jedną z podstawowych cech fabryki reali-
zowanej zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 
jest wysoka elastyczność produkcji, rozu-
miana jako zdolność do produkowania 
różnorodnych wersji tego samego pro-
duktu lub wręcz różnych produktów 
przy bardzo krótkim czasie potrzebnym 
na przezbrajanie maszyn. Cecha ta rozu-
miana jest także jako łatwość rozbudowy 
i modernizacji poszczególnych linii pro-
dukcyjnych w momencie dostępności np. 
nowszego, bardziej wydajnego osprzętu. 

Wąskim gardłem takich modernizacji jest 
okablowanie, którego modyfikacja (prze-
łożenie/wymiana istniejących przewodów, 
dołożenie i podłączenie nowych) zajmuje 
relatywnie dużo czasu i wiąże się z ryzy-
kiem popełnienia błędów przy podłącza-
niu dziesiątek, jeżeli nie setek żył.

Odpowiedzią na te niedogodności są 
przewody zakończone złączami. Mogą to 
być złącza zamontowane przez pracow-
ników utrzymania ruchu, ale też gotowe, 
zarobione fabrycznie przewody przyłą-
czeniowe. Standardem w branży są np. 
gotowe paczkordy ethernetowe. Warto 
pamiętać, że w zastosowaniach przemy-
słowych stary, poczciwy standard złą-
czy RJ45 jest wypierany przez szczelne, 
odporne na uszkodzenia złącza M12 
(kodowanie D lub kodowanie X). Infra-
struktura sterowania oparta na koncentra-
torach sygnałów (puszki I/O) i okablowa-
niu paczkordowym jest dużo łatwiejsza do 
modernizowania i przebudowy.

I znowu stajemy przed dylematem, jak 
wprowadzić takie oryginalne przewody ze 
złączami do wnętrza obudowy, w której 
znajduje się np. sterownik. Są co najmniej 
trzy różne rozwiązania. 

Pierwsze sprawdzi się w przypadku 
potrzeby wprowadzenia pojedynczych 
przewodów. Jest to specjalna, nieco więk-
sza od typowej, dławnica kablowa M25 
z odpowiednim uszczelnieniem do cien-
kich przewodów. Wystarczy przeło-
żyć przewód ze złączem przez dławnicę, 
na samym przewodzie założyć rozciętą 
uszczelkę i skręcić całość. 

Drugi sposób to zastosowanie złącza 
pulpitowego lub przelotowego, wystawio-
nego na zewnętrznej ścianie obudowy. 
Daje to nam możliwość podłączania prze-
wodów bez potrzeby otwierania obudowy. 

Trzeci sposób to, podobnie jak dla 
przewodów bez złączy, wielowpust mon-
towany na powierzchni obudowy. Aby 
mógł obsługiwać przewody z zarobionymi 
złączami, klipsy uszczelniające są dwuczę-
ściowe i wyciągane z ramki montażowej. 
Dzięki temu można wprowadzać prze-
wody elektryczne, pneumatyczne i świa-
tłowody ze złączami o wymiarach nawet 
30 mm na 90 mm. Szczelność połączenia 
na poziomie IP64 jest wystarczająca dla 
większości zastosowań przemysłowych 
(fot. 2).

Mariusz Pajkowski Mariusz Pajkowski jest zastępcą dyrektora 
ds. technicznych w firmie Lapp Kabel. 

↙ Fot. 2. Montaż prze-
wodów ze złączami? 
Obecnie jest to jak 
najbardziej możliwe.

Elektryka 2
0
19

Źr
ód

ło
: L

ap
p 

Ka
be

l



  19

K luczowy czynnik dla utrzymania 
konkurencyjności firm na współ-
czesnym rynku stanowi maksy-

malizacja czasu pracy maszyn. Koszty ich 
przestojów mogą z łatwością sięgać dzie-
siątek tysięcy euro. Wiele firm działa 
z minimalnymi zapasami towarów, a pro-
cesy wykorzystują zwykle 95% dostęp-
nego czasu pracy, aby zaspokoić zapotrze-
bowanie rynku. Dlatego przestoje mogą 
szybko prowadzić do wstrzymania realiza-
cji zamówień, co negatywnie wpływa na 
obroty i zaufanie klientów.

Dzięki jednak właściwym zabezpie-
czeniom obwodów elektrycznych zasi-
lających, a w szczególności stosowaniu 
cyfrowych wyłączników różnicowo-prą-

dowych (RCD), producenci maszyn mogą 
zagwarantować swoim klientom w prze-
myśle wytwórczym dłuższy czas pracy, 
zapewniając lokalne i zdalne monitorowa-
nie oraz wczesne ostrzeganie. Informacje 
o stanie maszyny są przekazywane perso-
nelowi odpowiedzialnemu za serwis i kon-
serwację, co znacznie upraszcza konser-
wację zapobiegawczą i w rezultacie prze-
kłada się na ograniczenie przerw w pro-
dukcji.

Dalsze zwiększenie niezawodności 
maszyn można osiągnąć dzięki zainsta-
lowaniu odpowiedniej technologii, zgod-
nej z właściwymi normami i wymogami 
bezpieczeństwa. Jednocześnie dla pro-
ducentów maszyn – szczególnie tych 
nastawionych na eksport – istotna pozo-
staje współpraca z partnerami rozumieją-
cymi wymogi międzynarodowego rynku, 

Wyłączniki różnicowo-prądowe 
w świecie cyfrowym
W jaki sposób wykorzystanie cyfrowych wyłączników różnicowo-
-prądowych zwiększa bezpieczeństwo operatora, wydłuża czas pracy 
maszyn i podnosi rentowność?

Peter-Lukas Genowitz

pozwalająca na zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy.

Funkcja wyłączników 
różnicowo-prądowych
Wyłączniki różnicowo-prądowe zabez-
pieczają obwody elektryczne przed szko-
dliwymi zakłóceniami elektrycznymi, 
gdy w obwodzie powstają prądy różni-
cowe i upływowe. Są to zjawiska wyjąt-
kowo niekorzystne dla człowieka, mogące 
powodować nawet wypadki śmiertelne 
czy pożary, jak również doprowadzać do 
awarii maszyn, czyli zmniejszenia zysków.

Wyłączniki te niezawodnie chronią 
ludzi i maszyny już od wielu dziesięcio-
leci. Pierwsze związane z nimi patenty 
otrzymał prof. dr Biegelmeier w roku 
1957. Kolejnym krokiem było opraco-
wanie w 1965 r. pierwszego wyłącznika 
z magnesem trwałym – stanowił on pod-
stawę dla współczesnego wyłącznika róż-
nicowo-prądowego. 

W roku 2014 stała się dostępna tech-
nologia pierwszego cyfrowego wyłącznika 
różnicowo-prądowego typu B i B+. Korzy-
ści płynące z zastosowania wyłączników 
różnicowo-prądowych są znane, jednak 
cyfrowe wersje tych urządzeń zwiastują 
zupełnie nową epokę w organizacji kon-
serwacji zapobiegawczej.

Norma IEC 60364 i odpowied-
nie normy krajowe, a także norma NEC 
(National Electrical Standard) w przy-
padku Stanów Zjednoczonych, stanowią 
podstawę w zakresie wytycznych doty-
czących montażu systemów elektrycznych 
niskiego napięcia na całym świecie. Klu-
czowe znaczenie dla instalacji przemy-
słowych ma też seria norm IEC 60204, 
ponieważ reguluje kwestie bezpieczeń-
stwa elektrycznego maszyn. Zgodnie z nią 
wyposażenie elektryczne maszyn musi 
spełniać wymogi bezpieczeństwa okre-
ślone podczas oceny ryzyka dla maszyny. 
Praktyka dowodzi, że wyłączniki różni-
cowo-prądowe umożliwiają ogranicze-
nie potencjalnego zagrożenia. Inną kwe-
stią zalecaną przez normę IEC 60204 jest 
konserwacja zapobiegawcza – producenci 
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maszyn mogą ją wdrożyć, korzystając 
z wyłączników różnicowo-prądowych naj-
nowszej generacji.

Cyfrowe wyłączniki różnicowo-
-prądowe – idealny wybór 
dla producentów maszyn
Cyfrowe wyłączniki różnicowo-prą-
dowe łączą działanie ochronne z szere-
giem funkcji cyfrowych – wyjątkowych 
na rynku urządzeń do ochrony obwodów. 
Wszystko po to, by zapewnić maksymalną 
ilość informacji o stanie obwodu i wydłu-
żyć gotowość do pracy chronionego sys-
temu lub maszyny. Technologia cyfrowa 
ma zastosowanie zarówno w przypadku 
wyłączników różnicowo-prądowych 
RCCB, jak i RCBO.

Urządzenia te przez cały czas mie-
rzą wartość prądu różnicowego i wyko-
rzystują uzyskane w czasie rzeczywi-
stym wyniki do sterowania lokalnymi 
kontrolkami LED wczesnego ostrzegania 
oraz zdalnymi, bezpotencjałowymi sty-
kami wyjściowymi wczesnego ostrzega-
nia. Takie wczesne ostrzeganie pozwala 
personelowi zajmującemu się konserwa-
cją na rozwiązanie potencjalnych proble-
mów, zanim doprowadzą one do przerw 
w działaniu urządzenia lub do awarii. Sta-
tus instalacji jest zawsze widoczny. Dzięki 
ograniczeniu nieplanowanych wezwań 
serwisowych można jeszcze bardziej ogra-
niczyć koszty – oszczędności wyraźnie 
rosną, ponieważ częstotliwość przeprowa-
dzania testów można zmniejszyć do jed-
nego w roku.

Również dostępność instalacji staje się 
większa, bo cyfrowe urządzenia zabezpie-
czające mają krótkie opóźnienia czasowe 
i optymalne progi zadziałania. Krótko-
trwałe awarie nie spowodują dzięki temu 
niepotrzebnego wyzwolenia zabezpieczeń 
i utraty dostępności systemu.

Typy wyłączników 
różnicowo-prądowych
Aby zapewnić niezbędny poziom ochrony 
w zastosowaniach przemysłowych, zasad-
niczo zaleca się korzystanie przynaj-
mniej z wyłącznika różnicowo-prądowego 
typu A. 

Stosowanie wyłączników różnicowo-
-prądowych typu B zmniejsza zagrożenie 
pożarowe, zapewnia dodatkową ochronę 
związaną z maszynami o regulowanej 

prędkości, jest też przydatne w przypadku 
zastosowań wykorzystujących przemien-
niki częstotliwości. Prąd stały o ustabili-
zowanym przebiegu negatywnie wpływa 
na zdolności wyłączników różnicowo-prą-
dowych typu AC lub A w zakresie wykry-
wania albo wręcz uniemożliwia to wykry-
wanie, więc w najgorszym przypadku 
funkcja zabezpieczenia zostaje wyłączona.

Wyłączniki różnicowo-prądowe typu B 
są w stanie wykryć prąd przemienny sinu-
soidalny i prąd pulsujący lub prąd wygła-
dzony DC, co czyni je odpowiednimi 
do wszelkich zastosowań i obsługi prze-
biegów prądu zgodnie z normą IEC/EN 
62423. Dla wyłączników typu B zdefinio-
wano warunki zadziałania zabezpieczenia 
w przypadku prądu różnicowego o róż-
nych częstotliwościach do 1 kHz. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe typu 
Bfq spełniają wymogi dotyczące typu B 
(IEC/EN 62423). Zaprojektowano je do 
wykorzystania w obwodach, w których 
stosowane są przemienniki częstotliwo-
ści z napędami o regulowanej prędkości. 
Przewidziano w nich specjalnie przysto-
sowane krzywe zadziałania, określone do 
maksymalnie 50 kHz. Są zaprojektowane 
tak, by ograniczać liczbę niepotrzebnych 
wyzwoleń.

Działanie wyłączników różnicowo-prą-
dowych typu B+ jest zgodne z wymogami 
normy VDE 0664-400, a maksymalną 
częstotliwość, na której funkcjonuje 
zabezpieczenie, zdefiniowano w ich przy-
padku na poziomie 20 kHz. Maksymalna 
wartość zadziałania dla prądu na wyż-
szych częstotliwościach wynosi 420 mA, 
co zapewnia doskonałą ochronę przed 
zagrożeniem pożarowym wywołanym prą-
dem upływu, w zastosowaniach z wyko-
rzystaniem napędu elektrycznego. Ma to 
szczególne znaczenie w aplikacjach zwią-
zanych z rolnictwem, ponieważ pozwala 
uniknąć pożarów wywołanych prądami 
upływu o wysokiej częstotliwości.

Rozwiązania oparte na inteligent-
nym okablowaniu 
Wyłączniki różnicowo-prądowe są istot-
nym elementem umożliwiającym ogra-
niczenie przestojów. Producenci maszyn 
i instalatorzy mogą jednak dodatkowo 
wydłużyć czas pracy urządzeń i wygene-
rować oszczędności przez zintegrowanie 
ich ze środowiskiem inteligentnego oka-
blowania.

Przykładowo, urządzenia takie jak 
wyłączniki nadprądowe, różnicowo-
-prądowe RCCB i kombinowane RCBO, 
mogą zostać szybko i łatwo podłączone 
do inteligentnego okablowania i techno-
logii komunikacji poprzez moduł Eaton 
SmartWire-DT MCB/RCD. Dzięki temu 
zarówno dodatkowe urządzenia wej-
ścia/wyjścia, jak i okablowanie stają 
się zbędne, co umożliwia producentom 
maszyn ograniczenie czasu i kosztów 
montażu lub modernizacji.

Przy zastosowaniu tego systemu dostęp 
do informacji o stanie urządzeń zabezpie-
czających (załączony, wyłączony, wyzwo-
lenie) jest możliwy w ramach sieci zasila-
jącej, układu sterowania lub monitorowa-
nia maszyny. Zespoły utrzymania ruchu 
nieprzerwanie otrzymują informacje na 
temat stanu i parametrów roboczych 
instalacji, dzięki czemu mogą natychmia-
stowo reagować na problemy i ograniczać 
czas przestoju maszyn do minimum.

Podsumowanie
Na etapie opracowywania wymogów 
dotyczących wyposażenia zabezpiecza-
jącego obwody (zwłaszcza wyłączni-
ków różnicowo-prądowych) i prac nad 
obniżeniem kosztów – przy zachowa-
niu wysokiej wydajności i niezawodno-
ści swoich maszyn – projektanci mają do 
wyboru wiele możliwych strategii. Mogą 
one dotyczyć zarówno funkcji technicz-
nych sprzętu, jak i szerszego zakresu rów-
nie istotnych czynników. Możliwość okre-
ślenia specyfikacji i uzyskania dokładnie 
takich samych produktów na całym świe-
cie, mimo wariantywności podyktowanej 
lokalnymi wymogami, ułatwia eksport, 
konserwację i planowanie procedur ope-
racyjnych.

Udoskonalenie diagnostyki dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej technolo-
gii cyfrowej nie tylko poprawia skutecz-
ność eksploatacji i wydajność maszyn, 
lecz także – w połączeniu z odpowiednimi 
zabezpieczeniami obwodów – zwiększa 
bezpieczeństwo i poziom ochrony ludzi 
oraz maszyn (dodatkowe materiały na ten 
temat można uzyskać, pobierając białą 
księgę Eaton, na stronie www.eaton.eu/
pl/cp/rcd).

Peter-Lukas GenowitzPeter-Lukas Genowitz jest kierownikiem
ds. produktów RCCB w firmie Eaton.



http://www.eaton.eu/


Na rynku wciąż rośnie konkurencja 
pomiędzy producentami, co spra-
wia, że w coraz większym stopniu 

skupiają się oni na zagadnieniach związa-
nych z produktywnością i wydajnością. 
A w tym obszarze na niuansach, dotych-
czas często pomijanych w zakładowych 
strategiach zarządzania jakością i efektyw-
nością produkcji. Jednym z nich jest ogra-

niczanie czasu spędzanego na wykonywa-
niu czynności niesłużących wytworzeniu 
wartości dodanej, takich jak czas pracy 
spawaczy poświęcony czynnościom innym 
niż samo poprawne spawanie.

Oto typowe błędy popełniane w pro-
cesie spawania oraz sposoby zapobiega-
nia im.

1 Nieprawidłowe połączenia 
lub przewody
Obluzowane połączenia i uszkodzone 
przewody elektryczne wpływają na jakość 
łuku spawalniczego. Uszkodzone prze-
wody mogą powodować spadki napięć 
i znacznie obniżać temperaturę spawa-
nia, a w efekcie tworzyć niespójną jakość 

John Leisner

Jak uniknąć błędów 
w procesie spawania
Błędy spawalnicze, choć pojedynczo wydają się niewielkie, łącznie 
mogą prowadzić do zmniejszenia efektywności produkcji oraz 
zwiększenia przestojów, a w efekcie generować dodatkowe koszty 
w zakładach rzędu wielu tysięcy złotych rocznie. W jaki więc sposób 
należy im zapobiegać?

↖ Zwiększenie czasu poświęcanego przez ope-
ratorów na samo spawanie i ograniczenie 
wydatków na czynności niewnoszące warto-
ści dodanej pozwoli zwiększyć produktyw-
ność i wydajność.
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spoiny. Złej jakości połączenia lub kiep-
ski stan techniczny przewodów mogą 
również przyczyniać się do powstawania 
odprysków podczas spawania, zwiększa-
jąc czas i wydatki poświęcone na oczysz-
czanie spoiny.

Problemy z przewodami mogą być 
następstwem takich czynników, jak:

→ nieprawidłowo skręcone połączenia elek-
tryczne,

→ połączenia, które poluzowały się z czasem,
→ uszkodzenia powstałe na skutek ciągnię-

cia za przewód oparty o ostrą krawędź 
lub przejeżdżanie maszyną po przewodzie.

Nieprawidłowe połączenia lub nawet 
niewielkie uszkodzenie przewodu może 
mieć wpływ na jakość spawu. Regularnie 
należy więc sprawdzać połączenia prze-
wodów oraz ich stan techniczny. W zależ-
ności od potrzeby trzeba wymieniać 
uszkodzone lub zużyte przewody. 

2 Niewłaściwe ciśnienie gazu 
i natężenie przepływu
Gdy gaz osłonowy wypływa zbyt szybko 
lub gdy przewody transportujące gaz są 
zbyt długie, może to powodować niewła-
ściwe ciśnienie gazu lub zaburzać jego 
przepływ. Czynniki te wpływają na jakość 
spoiny i mogą powodować dodatkowe 
przestoje lub wymuszać wykonywanie 
poprawek spawów.

Przewód gazowy, znajdujący się zwy-
kle pomiędzy źródłem gazu a rękoje-
ścią automatu spawalniczego, powinien 
być tak krótki, jak tylko pozwala na to 
dane zastosowanie. Jeśli bowiem prze-
wód z gazem jest zbyt długi, ciśnienie 
w przewodzie może wzrastać, a to skut-
kuje puchnięciem przewodu w chwili spo-
czynku urządzenia. Wraz z pociągnięciem 
za spust przez operatora podwyższone 
ciśnienie zostaje uwolnione, co powoduje 
niestabilność łuku, odpryski i porowatość 
w początkowej fazie spawania.

Reduktor mający za zadanie utrzy-
manie odpowiedniego ciśnienia gazu 
powinien także być ulokowany tak bli-
sko uchwytu spawalniczego, jak to tylko 
możliwe. Gdy reduktor znajduje się zbyt 

↖ Regularny serwis urządzeń spawalniczych, 
a także materiałów eksploatacyjnych oraz 
systemu podającego drut pomoże w osią-
gnięciu optymalnych parametrów pracy.Źr
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daleko, skutkiem mogą być zmienne 
warunki przepływu gazu. 

Niewłaściwe nastawy ciśnienia rów-
nież powodują problemy. Stosowanie nie-
prawidłowych ustawień wartości ciśnie-
nia gazu ma często miejsce w przypadku 
warsztatów niewyposażonych w klima-
tyzację, gdzie pracownicy stosują wenty-
latory w celu schłodzenia miejsca pracy. 
Ponieważ wentylator zdmuchuje gaz osło-
nowy, niektórzy pracownicy zwiększają 
ciśnienie gazu, kompensując ubytek.

Zbyt wysokie ciśnienie gazu może 
skutkować niestabilnym łukiem spawalni-
czym, większą ilością odprysków spoiny 
i niekompletnym przetopem. I odwrotnie 
– niskie ciśnienie gazu może prowadzić do 
defektów spoiny, ponieważ jeziorko spa-
walnicze jest niedostatecznie chronione.

Problemy z nieprawidłowym natęże-
niem przepływu gazu lub jego ciśnieniem 

zwiększają koszty operacji spawalniczych 
z kilku powodów, takich jak:

→ marnotrawienie gazu – w wypadku czyn-
ności spawalniczych, w których koszt 
wykorzystywanego gazu osłonowego 
wynosi np. 200 tys. zł rocznie, jego zuży-
cie większe o 30% oznacza 60 tys. zł 
dodatkowych kosztów;

→ powstawanie defektów spoiny – w efekcie 
pojawiają się dodatkowe przestoje w celu 
przeprowadzenia napraw;

→ zwiększona ilość odprysków przy spa-
waniu – z tego powodu niezbędne jest 
poświęcenie dodatkowego czasu na 
oczyszczenie spoiny.

W przypadku większych przedsięwzięć 
spawalniczych warto kontrolować czas 
i pieniądze poświęcane na te czynności, 
jednak z uwagi na koszty nie wszystkie 
działania mogą być kontrolowane. Ważne 

jest jednak, aby monitorować te czynniki, 
ponieważ nawet niewielkie zmiany oraz 
przestrzeganie dobrych praktyk spawalni-
czych mogą pomóc zaoszczędzić zarówno 
czas, jak i pieniądze.

3 Nieprawidłowe spasowanie materia-
łów spawanych
Gdy materiały nie są odpowiednio spa-
sowane, pojawiają się problemy zwią-
zane z rozmiarem szczeliny, co powo-
duje defekty spawu. Nieprawidłowe spa-
sowanie może skutkować powstawa-
niem odprysków, złym wyglądem spoiny 
i niewystarczającą penetracją materiału. 
Wówczas operator musi poświęcić więcej 
czasu na wypełnienie szczeliny. Ponadto 
zbyt wielka szczelina może być trudna do 
zaspawania, a uzyskanie przy tym dobrej 
jakości spoiny również niełatwe.

↗ Dzięki zapewnieniu właściwego spasowania spawanych materiałów można uniknąć kosztownych i pracochłonnych problemów, które zwiększają 
czas wykonywania procesu. Właściwe spasowanie materiałów pomoże również w uzyskaniu dobrej jakości spoiny.
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4 Zbyt duża ilość preparatu 
antyodpryskowego
Wykorzystywanie zbyt dużej ilości prepa-
ratów antyodpryskowych lub stosowanie 
ich w niewłaściwym miejscu albo w spo-
sób nieprawidłowy może powodować pro-
blemy w czasie spawania. 

Celem stosowania preparatów anty-
odpryskowych jest zapobieganie przy-
wieraniu do detalu i części uchwytu spa-
walniczego odprysków z łuku spawalni-
czego. Jednakże użycie zbyt dużej ilości 
środka antyodpryskowego na detalu spo-
woduje dostanie się preparatu do spo-
iny, co obniży jej jakość, powodując więk-
szy odprysk, a nawet problemy z penetra-
cją materiału.

Podobnie jest w przypadku zanurza-
nia uchwytu w preparacie antyodprysko-
wym. Może to prowadzić do przedwcze-
snej degradacji dyszy. Ten defekt skutkuje 
zwiększonymi kosztami zużycia materia-
łów eksploatacyjnych, przerwami w pracy 
wymuszonymi przez zmiany narzędzia 
i potencjalnymi problemami z jakością 
spawu.

Przed zastosowaniem preparatu anty-
odpryskowego należy sprawdzić, czy usta-
wione parametry spawania są odpowied-
nie. Zbyt duży odprysk może być kory-
gowany również za pomocą właściwych 
nastaw, co wyeliminuje potrzebę stoso-
wania preparatów. Niewłaściwe nastawy 
gazu również mogą być przyczyną odpry-
sków i należy korygować ich wartości.

Odpowiednie ustawienie parametrów 
oraz ograniczenie stosowania preparatu 

antyodpryskowego może pomóc zaosz-
czędzić czas poświęcany na naprawy oraz 
oczyszczanie spoin, a także pieniądze 
dzięki ograniczeniu zużycia środka anty-
odpryskowego. Mniejsze zużycie prepa-
ratu antyodpryskowego skraca również 
czas niezbędny do posprzątania stanowi-
ska spawalniczego, ponieważ preparat ten 
pokrywa powierzchnie stanowiska i pod-
łogę (stwarzając również zagrożenie dla 
pracowników).

5 Niedopatrzenia w programie konser-
wacji zapobiegawczej 
Regularna kontrola i serwis urządzeń spa-
walniczych, a także materiałów eksplo-
atacyjnych oraz systemu podającego drut 
pomoże w osiągnięciu optymalnych para-
metrów pracy i produktywności. Czynno-
ści konserwacyjne mogą się odbywać pod-
czas przerw w spawaniu.

Istotne jest:
→ częste sprawdzanie uchwytu spawalni-

czego i materiałów eksploatacyjnych, 
by mieć pewność, że uzyskiwana jest 
poprawna jakość spawu i wydajność sys-
temu;

→ zwracanie uwagi na poluzowane połącze-
nia, które mogą wystąpić podczas spawa-
nia. Należy je dokręcić, jeśli zachodzi taka 
potrzeba;

→ zwracanie uwagi na zużycie materia-
łów eksploatacyjnych i wymienianie 
dysz, dyfuzorów gazu oraz innych czę-
ści uchwytu spawalniczego, jeśli to nie-
zbędne;

→ czyszczenie co jakiś czas przewodu pro-
wadzącego drut przy użyciu sprężonego 
powietrza, a także notowanie, na jak 
długo wystarcza. Trzeba go wymienić, 
zanim się zużyje.

Należy zwracać uwagę na rodzaj stosowa-
nych materiałów eksploatacyjnych. Może 
to być elementem programu konserwa-
cji zapobiegawczej. Stosowanie najtań-
szych materiałów eksploatacyjnych może 
powodować przedwczesne ich zużycie, co 
prowadzi do przestojów spowodowanych 
zmianami narzędzi i skutkuje problemami 
ze spawaniem.

6 Niewłaściwe ustawienia maszyny
Niewłaściwe ustawienia maszyny mogą 
być przyczyną niepoprawnych parame-
trów pracy spawarki. 

W przypadku dużych przedsięwzięć ist-
nieją często procedury spawalnicze okre-
ślające wartość napięcia i prędkość poda-
wania drutu. Jednakże w wypadku śred-
nich i małych przedsięwzięć spawalni-
czych takie procedury mogą nie istnieć. 
Gdy parametry spawania są ustawione 
niepoprawnie, może to powodować zwięk-
szone odpryski lub nieprawidłowy prze-
top, co będzie wymagało dodatkowego 
czasu i pieniędzy na czynności czyszczące 
lub naprawcze.

Sprzedawcy sprzętu spawalniczego 
mogą służyć radą odnośnie ustawień kon-
kretnej maszyny i procedur w zależności 
od zastosowania.

Ponadto warto zainwestować w nowe 
technologie spawalnicze, które oferują 
częściowo ustawione maszyny. Nowocze-
sny sprzęt pozwala zwiększyć margines 
błędu, co sprawia, że osiągnięcie wysokiej 
jakości spoiny jest łatwiejsze.

Podsumowanie
Nawet z pozoru niewielkie błędy mogą 
kosztować czas i pieniądze. Przestrzeganie 
dobrych praktyk przy wykonywaniu ope-
racji spawalniczych pozwoli uniknąć kosz-
townych pomyłek oraz oszczędzić pienią-
dze.

John LeisnerJohn Leisner – Segment Manager w firmie 
Miller Electric Mfg.

Online

Zastosowanie spoiwa w procesie 
spawania, czyli wprowadzenie do 
złącza dodatkowego materiału, mini-
malizuje ryzyko pęknięć czy innych 
wad połączeń spawanych, których 
usuwanie może być czasochłonne 
i kosztowne. Dlatego niezwykle 
ważne jest użycie takiego spoiwa, 
które ma odpowiednie właściwości 
mechaniczne i chemiczne, a dzięki 
temu zapewni wymaganą wytrzyma-
łość spoiny w warunkach jej pracy. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Jak dobrać spo-
iwo do procesu spawania?”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl
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Odpowiednie ustawienie 
parametrów spawania 
oraz ograniczenie stoso-
wania preparatu antyod-
pryskowego skraca czas 
poświęcany na naprawy 
oraz oczyszczanie spoin, 
a także oszczędza pienią-
dze dzięki ograniczeniu 
zużycia środka antyodpry-
skowego.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Kyle Shipps

ZROZUMIENIE
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