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Fabryka Roku 2018
Najlepsi w przemyśle wybrani po raz siódmy

Raport
Reduktory i motoreduktory

  Fabryka 4.0: 5 kroków 
do inteligentnej produkcji

  Pakowanie a technologia 
zaworów pneumatycznych

  Success-driven manufacturing, 
czyli czym jest sukces 
w rozumieniu fi rm produkcyjnych

http://www.utrzymanieruchu.pl


Niezawodne źródło wiedzy

Zamów prenumeratę

www.utrzymanieruchu.pl

W naszej ofercie mamy:

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu prezentuje najwyższej 

jakości artykuły w zakresie sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych.
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Ale enkodery inkrementalne 
nie pamiętają aktualnego
Położenia. Generują jedynie impulsy, 
które są zliczane za pomocą odpowied-
niego licznika znajdującego się w ukła-
dzie sterującym maszyną, przekazu-
jąc w rezultacie informację o wykona-
nym przez układ napędowy przesunięciu 
lub o aktualnym położeniu. Możliwością 
zapamiętywania aktualnej pozycji nawet 
po wyłączeniu zasilania cechują się enko-
dery absolutne, które na wyjściu generują 
sygnały kodowe (każdemu kątowi obrotu 
odpowiada konkretna wartość kodowa na 
wyjściu). Enkodery absolutne mogą być 
jedno- lub wieloobrotowe. Pierwsze z nich 
rozróżniają pozycję jedynie w ramach jed-
nego obrotu wału. W związku z tym efek-
tem obrotu wału o kąt 360° jest zawsze 
taki sam sygnał na wyjściu. W przypadku 
enkoderów wieloobrotowych generowany 
jest sygnał wyjściowy informujący nie 
tylko o pozycji kątowej, lecz także o licz-
bie wykonanych obrotów.

Jak wynika z danych zebranych 
w wyniku ankiety przeprowadzonej przez 
redakcję magazynu Control Engineering 
Polska wśród dostawców i użytkowni-
ków, większość respondentów jest zdania, 
że obecnie największym zainteresowa-
niem cieszą się enkodery inkrementalne, 
czyli przetworniki obrotowo-impulsowe 
(wykres 1). Z kolei enkodery absolutne 
(przetworniki obrotowo-kodowe) mimo 
wielu niezaprzeczalnych zalet są nadal 
dużo mniej popularne.

Klienci najczęściej decydują się na 
enkodery z osią – mają one wał, który 
może być sprzęgnięty np. za pomocą 
sprzęgła z wałem silnika lub innego ele-
mentu mierzonego. Enkodery te zostały 
uznane za najchętniej kupowane przez 
86% użytkowników oraz 83% dostaw-
ców. Pozostała część ankietowanych 
wskazała na enkodery z otworem, które 
mogą być bezpośrednio osadzane np. na 
wale silnika.

Jeżeli chodzi o ranking popularno-
ści enkoderów ze względu na sygnały 
wyjściowe, to – zgodnie z typowaniami 
dwóch ankietowanych grup – na pierw-
szym miejscu uplasowały się enkodery.

Idea Przemysłu 4.0 staje się w Polsce coraz bardziej powszechna. I choć w procesie 
transformacji cyfrowej polski przemysł ma jeszcze wiele do zrobienia, pozytywnym 
sygnałem jest rosnąca w świadomości przedsiębiorców potrzeba podążania w tym 
kierunku.

Na drodze do Przemysłu 4.0 pojawia się oczywiście wiele pytań, wśród których 
najciekawsze dotyczą chyba tego, jak radzą sobie ci, którzy już rozpoczęli ten pro-
ces. Jakie problemy napotykają, z jakimi wyzwaniami się mierzą i – wreszcie – jakie 
efekty osiągają?

Aby uzyskać odpowiedzi na te m.in. pytania, zorganizowaliśmy drugą doroczną 
konferencję Fabryka Roku. Odbyła się ona w grudniu w warszawskim hotelu 
Marriott. Wzięli w niej udział specjaliści, praktycy i przedstawiciele kadry kierow-
niczej zakładów produkcyjnych, które odnoszą sukcesy na rynku. Dzielili się oni 
swoimi doświadczeniami dotyczącymi tworzenia nowoczesnego zakładu produkcyj-
nego, wchodzącego na drogę transformacji, a jednocześnie rozwijającego działalność 
i budującego przewagę rynkową. 

Grudniowe spotkanie zakończyła gala wręczenia nagród w konkursie Fabryka 
Roku 2018. Spośród ponad 90 zakładów biorących udział w plebiscycie jury wyło-
niło i uhonorowało te, które z sukcesem wdrażają koncepcję Przemysłu 4.0 w zakła-
dzie, wykazują się innowacyjnością w opracowywaniu nowych produktów lub tech-
nik produkcji, zarządzają działem utrzymania ruchu w sposób zapewniający najwyż-
szą zdolność produkcyjną, stymulują zaangażowanie pracowników oraz inwestują 
w ich rozwój, gospodarują materiałami, odpadami i energią zgodnie z zasadami 
ekorozwoju, a także podejmują działania mające na celu zapewnienie najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa w zakładzie.

Pełną relację z konferencji oraz gali wręczenia nagród, wraz z opisem laureatów, 
zamieszczamy na łamach tego wydania. Zachęcam do jej lektury, bowiem doświad-
czenia nagrodzonych firm mogą być inspiracją do tworzenia nowoczesnego środowi-
ska produkcyjnego w zakładzie. Zapraszam również do udziału w ósmej edycji tego 
wydarzenia. Szczegóły na stronie internetowej: fabrykaroku.pl. 

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

PROAKTYWNE STRATEGIE 
KONSERWACJI
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

7 aktualności

7 Jak budować przewagę konkurencyjną, 
czyli konferencja Fabryka Roku 2018

11 Podsumowanie 2018 r. w polskim 
przemyśle

12 4 trendy, które zdominują przemysł 
w 2019 r.

12 PowerUp! – rusza kolejna odsłona 
konkursu dla start-upów z dobrą energią

14 Startuje program „Inżynierki 4.0”
15 Spotkanie z marką Tork
16 Automo  ve branżowym liderem eksportu

17 produkt roku 2018

II etap – głosowanie Czytelników
Głosowanie Czytelników odbywa się po-
przez formularz konkursowy znajdujący 
się na stronie www.pr.utrzymanieruchu.pl 
i trwa do 2 marca. Każda osoba może od-
dać głos na jeden wybrany produkt w każ-
dej kategorii konkursowej.

42 temat numeru

42 Najlepsi w przemyśle wybrani po raz siódmy
Co roku w konkursie promowane są zakła-
dy wyróżniające się organizacją nowocze-
snej, innowacyjnej, przyjaznej dla środo-
wiska i bezpiecznej produkcji.  

54 3M Wrocław Fabryką Roku 2018
Z Anthonym Crawfordem, dyrektorem 
operacji produkcyjnej 3M w Polsce oraz 
członkiem zarządu 3M Wrocław i 3M 
Poland Manufacturing, rozmawia Bohdan 
Szafrański.

58 fabryka 4.0

5 KROKÓW DO INTELIGENTNEJ 
PRODUKCJI
W artykule opisujemy, jak zwiększyć funk-
cjonalność Przemysłowego Internetu Rze-
czy dzięki właściwemu użyciu Big Data.

62 raport

REDUKTORY I MOTOREDUKTORY
Produkty te są podstawowymi elementa-
mi zespołów napędowych i znajdują po-
wszechne zastosowanie w wielu rodzajach 
urządzeń przemysłowych.

67 utrzymanie ruchu

67 Wytwarzanie przyrostowe
Wytwarzanie przyrostowe polega na na-
kładaniu i spajaniu kolejnych warstw ma-
teriału. Uzupełnia ono konwencjonalne 
techniki produkcyjne w coraz większej licz-
bie zastosowań.

73 Warunki trwałości węży hydraulicznych
W systemach hydrauliki siłowej przewody
wykonane z węży hydraulicznych są 
odpowiedzialne za przekazywanie energii 
hydraulicznej.

78 mechanika

PASOWANIE ŁOŻYSK TOCZNYCH
Każde pasowanie zbyt ciasne lub zbyt luź-
ne może prowadzić do przedwczesnej 
awarii łożyska i kosztownego przestoju. 
Jak zapewnić poprawność pasowania?

82 automatyzacja produkcji

82 Nowoczesne rozwiązania siłowników
Coraz częściej projektanci maszyn decy-
dują się na zastąpienie siłowników pneu-
matycznych i hydraulicznych siłownikami 
elektromechanicznymi.

http://www.pr.utrzymanieruchu.pl
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84 Pakowanie a technologia zaworów 
pneumatycznych
Wybór zaworów z kompaktową, lekką 
konstrukcją i cyfrową elektroniką steru-
jącą zapewni integralność z pla  ormami 
sterującymi.

86 zarządzanie

86 Inżynieria współbieżna w przedsiębior-
stwie produkcyjnym
Sprawą kluczową dla kapitałochłonnych 
gałęzi przemysłu jest ciągłe poszukiwanie 
nowych możliwości redukcji kosztów. Jeśli 
mowa o inżynierii i projektowaniu fabryki, 
jednym ze sposobów na taką redukcję jest 
przejście od tradycyjnej symulacji sekwen-
cyjnej procesów produkcji do wykorzysta-
nia inżynierii współbieżnej.

89 Success-driven manufacturing, 
czyli czym jest sukces w rozumieniu 
fi rm produkcyjnych
Sukces dla fi rm produkcyjnych może ozna-
czać wiele rzeczy. W zależności od tego, 
jak jego osiągnięcie jest komunikowane 
pracownikom, mogą oni odczuwać z jego 
powodu satysfakcję lub w ogóle nie zda-
wać sobie z niego sprawy. Jakie więc są 
oblicza sukcesu w produkcji i jak wpływają 
na pracowników? 

92 Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem 
procesów przemysłowych
W artykule opisano jedenaście kluczo-
wych zasad, których przestrzeganie może 
wspomóc działania podejmowane na 
rzecz poprawy efektywności zarządzania 
bezpieczeństwem. 

94 Produkty

94 Amprobe UAT-600 – lokalizatory infra-
struktury podziemnej

94 Drukarka etykiet BradyJet J2000
95 Zawory proporcjonalne Sentronic wypo-

sażone w interfejs IO-Link®
95 Dysze pełnostożkowe o swobodnym 

przepływie FreeFlow
95 Oprawy z serii Acciaio Eco LED
95 LTX-FF – połączenie ciągnika z wózkiem 

podnośnikowym

96 Felieton

NIEZAWODNY ŁAŃCUCH 
LOGISTYCZNY, CZYLI CO MÓWI 
PRZYKŁAD FORDA
Moimi pierwszymi samochodami były 
chevrolet vega oraz ford pinto. W ciągu 
mojego życia takie marki, jak AMC, Old-
smobile oraz Pon  ac, zniknęły na zawsze.

SPIS MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
EMT-Systems Centrum Szkoleń 
Inżynierskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Endress+Hauser Polska  . . . . . .40, 41, IV okładka
ENEX – XXII Międzynarodowe Targi 
Energetyki i Elektrotechniki, 
XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii . . . . . . 87
FLUID POWER – XII Targi Pneumatyki, 
Hydrauliki, Napędów i Sterowań  . . . . . . . . . . . 85
Fluke Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Henkel Polska  . . . . . . . . . . . . .II okładka sekcji PR
HENNLICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
I&UR Portale społecznościowe . . . . . . . . . . . . . 72
I&UR Prenumerata . . . . . . . . . . . . . . . . . II okładka
I&UR Szkolenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III okładka
MAINTECH – Konferencja & Wystawa . . . . . . . 94
Me  ler-Toledo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Międzynarodowe Taqrgi Automatyki 
i Pomiarów AUTOMATICON  . . . . . . . . . . . . . . . 15
Międzynarodowe Targi 
Energii Odnawialnej RE-energy  . . . . . . . . . . . . 77
Murrelektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
NOYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Op  belt Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Sabur  . . . . . . . . . . . . . . . . . I okładka sekcji PR, 37
Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS . . . . . . . 75
Trademedia Transla  ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tranter Interna  onal  . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 61
UE Systems Polska  . . . I okładka sekcji PR, 34, 35
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Weidmüller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Data Science to dziedzina analizy szerokich strumieni danych, którą zaczyna się 
określać mianem „nauki o danych”. Jest to proces pozyskiwania, analizowania, 
wizualizacji i wnioskowania z zarówno ustrukturyzowanych, 
jak i nieustrukturyzowanych danych, z użyciem takich techno-
logii, jak uczenie maszynowe i analiza predykcyjna. Nauka 
o danych, w przeciwieństwie do Big Data, nie tylko agreguje 
i przetwarza dane, ale także tworzy całościowy model ich ana-
lizy, ukierunkowanej na uzyskanie odpowiednich informacji 
i wniosków. 

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne 
dla przemysłu spożywczego? 
„W sektorze rolno-spożywczym cyberataki przynoszą przestępcom niewielkie ko-
rzyści finansowe, a dla firm oznaczają zwykle minimalne szkody. Dlatego branża 
ta nie uważa się za potencjalny cel hakerów” – takie twierdze-
nie można znaleźć w publikacji „Food and Agriculture Sector 
– Specific Plan” (2015). Czy rzeczywiście jest to prawdą? W cią-
gu ostatnich trzech lat odnotowano wzrost cyberataków prze-
mysłowych o 2100%. Na jakie ryzyko narażone są przedsiębior-
stwa z sektora spożywczego?

TOP 5 najchętniej czytanych 
artykułów w styczniu
• Pięć kroków do wdrożenia PdM
•  Jak idea Przemysłu 4.0 wpłynie na instalację elektryczną 

w zakładach przemysłowych?
• Jak zapobiegać występowaniu uderzeń hydraulicznych?
•  Czy instalatorzy instalacji elektrycznych mogą sobie pozwolić 

na pominięcie ochrony obwodu „wszystko w jednym”?
•  Minimalizowanie kosztów sprężonego powietrza 

w aplikacjach przemysłowych

Data Science kołem napędowym 
koncepcji Przemysł 4.0

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

e-wydanie 

Najnowsze wyda-
nie naszego maga-
zynu publikujemy w 
wersji rozszerzonej 
w formacie cyfro-
wym na stronie 
www.utrzymanie-
ruchu.pl. Wydania 
cyfrowe dostępne 
są bezpłatnie dla 
subskrybentów 
prenumeraty dru-
kowanej, a także dla prenumeratorów wer-
sji cyfrowej magazynu. Prenumeratę można 
zamówić na stronie: https://www.utrzyma-
nieruchu.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.utrzymanieruchu.pl
 

Raporty rynkowe 

Z roku na rok polski rynek utrzymania ruchu 
rozwija się w coraz szybszym tempie. Użyt-
kownicy stają się bardziej wymagający, a dys-
trybutorzy próbują sprostać ich wymaga-
niom. Nasze raporty to jedno z najlepszych 
źródeł informacji o aktualnych i przyszłych 
trendach. Wszystkie raporty drukowane w 
magazynie są dostępne na stronie interne-
towej www.utrzymanieruchu.pl/category/
raporty. Najnowsze to:
• Technologie mycia przemysłowego
• Zasilacze UPS
• Drukarki przemysłowe
• Czujniki bezprzewodowe

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

Automatyka, informatyka
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Fabryka Roku 2018
Najlepsi w przemy le wybrani po raz siódmy

Raport
Reduktory i motoreduktory

  Fabryka 4.0: 5 kroków 
do inteligentnej produkcji

  Pakowanie a technologia 
zaworów pneumatycznych

  Success-driven manufacturing, 
czyli czym jest sukces 
w rozumieniu  rm produkcyjnych

Dodatek do:

Prace zwi zane z pomiarami elektrycznymi 
musz  by  wykonywane ze wiadomo ci  
zagro e , jakie im towarzysz .

  Bezpieczny dost p do stref pracy maszyny

  Zabezpieczanie sieci przemys owych 
systemów sterowania

  Audyt BHP w dziale utrzymania ruchu

Pomiary elektryczne:

Bezpieczeństwo 
jako narzędzie
podstawowe

Firmy wspó pracuj ce:

2019 ludzi • maszyn • procesów • danych
Bezpieczeństwo

ludzi • maszyn • procesów • danych2019

Wydanie IXWydanie IXWydanie IX

Consultant  onsultant  Sp. z o.o.Sp. z o.o.

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

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu

Źr
ód

ło
: P

ex
el

s

https://www.utrzymanieruchu.pl/data-science-paliwem-napedowym-koncepcji-przemyslu-4-0
https://www.utrzymanieruchu.pl/data-science-paliwem-napedowym-koncepcji-przemyslu-4-0
https://www.utrzymanieruchu.pl/dlaczego-cyberbezpieczenstwo-jest-wazne-dla-przemyslu-spozywczego
https://www.utrzymanieruchu.pl/dlaczego-cyberbezpieczenstwo-jest-wazne-dla-przemyslu-spozywczego
https://www.utrzymanieruchu.pl/top-5-najpopularniejszych-artykulow-stycznia
https://www.utrzymanieruchu.pl/top-5-najpopularniejszych-artykulow-stycznia
https://www.utrzymanieruchu.pl
https://www.utrzymanieruchu.pl/zamow-prenumerate
https://www.utrzymanieruchu.pl/category/raporty
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.facebook.com/pages/Utrzymanie-Ruchu/329501523911301
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


OD - 40 °C DO +120 °C

POWER TRANSMISSION

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S

© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY www.optibelt.com

O PORNO  TEMPERATUROWA

CZERWONA OSNOWA
ZAPE NIA OPTYMALN   
PRZYCZEPNO  ORDU

ANTYSTATYCZNE 
ZGODNIE Z ISO 1813

ZOPTYMA IZOWANE UZ IENIE 
DLA LEPSZE  E E TY NO CI PRACY

WSP PRACU  Z  
ZEWN TRZNYMI  

RO AMI NAPINA CYMI

EZO S U OWE

U EPSZONA I T O

OPTYMALNE DOPASOWANIE 
R NIE  PRZY MA YC   

REDNICAC   PASO YC

+120 °C

–40 °C

http://www.optibelt.com


6 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

P rzedstawiamy pięć najważniejszych 
wniosków z badania dotyczącego 
proaktywnych strategii konserwa-

cji, przeprowadzonego wśród czytelników 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Podstawowym wnioskiem płyną-
cym z ankiety jest to, że znaczna 

część czynności konserwacyjnych wyko-
nywanych w zakładach produkcyjnych, 
w których pracują ankietowani, ma na 
celu zapobieganie awariom, a nie radze-
nie sobie z ich skutkami, a więc opiera 
się na strategiach proaktywnych. 44,5% 
badanych wskazało, że jest to 20–50% 
wszystkich czynności konserwacyjnych, 
zaś w przypadku 11% zakładów – aż 
80% czynności konserwacyjnych. W 89% 
badanych firm za konserwację proak-
tywną odpowiada personel wewnętrzny, 
zaś w 11% – firma outsourcingowa.

2 Ankietowani dostrzegają wiele korzy-
ści płynących ze stosowania programu

mającego zapobiegać awariom: zmniejsze-
nie liczby i częstotliwości awarii (100% 
ankietowanych), wydłużenie czasu eksplo-
atacji maszyn (100%), zwiększenie wydaj-
ności produkcji – redukcja strat (89%), 
zredukowanie liczby przestojów w pracy 

maszyn (78%) oraz zwiększenie dostępno-
ści maszyn i mocy przerobowych (78%).
Na dalszych miejscach znalazły się: popra-
wienie ogólnej efektywności zakładu (67%),
poprawa jakości produkcji (55,5%), zwięk-
szenie bezpieczeństwa pracy w zakładzie 
dzięki możliwości odłączenia/naprawienia 
wadliwego sprzętu, zanim wystąpi zagro-
żenie (55,5%), wzrost konkurencyjności 
ze względu na redukcję kosztów (55,5%), 
możliwość planowania konserwacji ma-
szyn według potrzeb (44,5%), możliwość
określania harmonogramów napraw w do-
godnym dla firmy czasie (44,5%), zmniej-
szenie kosztów związanych z zakupem 
części zamiennych (33%) i zmniejszenie 
obciążenia pracowników działu utrzyma-
nia ruchu (22%). 

3 Badani oprócz korzyści dostrzegają 
również negatywne skutki prowadze-

nia konserwacji proaktywnej, choć jest 
ich nieporównywalnie mniej niż zalet. 
Ankietowani wymienili przede wszyst-
kim wzrost oczekiwań wobec pracowni-
ków utrzymania ruchu (78%), wspomnieli 
również o wzroście nakładów inwesty-
cyjnych na wyposażenie diagnostyczne 
(33%), konieczności wycofania maszyn 
z produkcji w celu przeprowadzenia dzia-
łań w ramach strategii proaktywnych 
(22%), zaniedbaniu innych ważnych bie-

żących działań spowodowanym skupia-
niem się na działaniach proaktywnych 
(22%) i wzroście nakładów na szkole-
nia pracowników (11%). 22% z nich nie 
dostrzega żadnych negatywnych skutków. 

4 Zapytaliśmy również o największe 
wyzwania podczas transformacji kul-

tury organizacji z reaktywnej na proak-
tywną. Wskazano tu konieczność dosto-
sowania odpowiedniej strategii utrzy-
mania ruchu do specyfiki przedsiębior-
stwa (88%), zaplanowanie skutecznej 
współpracy pomiędzy działami utrzyma-
nia ruchu, produkcji i planowania (78%), 
znalezienie specjalistów o odpowiednich 
kwalifikacjach umożliwiających wykony-
wanie działań konserwacyjnych w ramach 
strategii proaktywnych (67%), dużą 
czaso- i pracochłonność wdrożenia tego 
typu strategii (56%), znalezienie rów-
nowagi pomiędzy konserwacją zapobie-
gawczą a konserwacją nadmierną (56%), 
analizę i prawidłowe zinterpretowanie 
danych z monitoringu (33%) oraz dobór 
odpowiednich systemów monitoringu 
i wyposażenia diagnostycznego (33%).

5 Odpowiedzi na pytanie o to, jakie 
konkretne działania podejmuje firma 

w ramach konserwacji proaktywnej, roz-
kładały się dość równomiernie: bada-
nia, diagnozy i analizy (89%), konserwa-
cje i remonty (89%), okresowe przeglądy 
wyposażenia (77,5%), korzystanie z sys-
temów CMMS (77%) oraz regularne i pla-
nowe wymiany części (66,5%).

Proaktywne strategie 
konserwacji

   100%  ankietowanych jako 
                                  korzyści ze stosowania 
proaktywnych strategii konserwacji wymie-
nia zmniejszenie ilości i częstotliwości awarii 
oraz wydłużenie czasu eksploatacji maszyn. 

   88%  badanych zwraca uwagę, że
                           największym wyzwaniem 
podczas transformacji kultury organizacji 
z reaktywnej na proaktywną jest koniecz-
ność dostosowania odpowiedniej strate-
gii utrzymania ruchu do specyfiki przedsię-
biorstwa.

   89%  pytanych jako główne czynno-
                           ści podejmowane w celu za-
pobiegania awariom wymienia badania, dia-
gnozy i analizy oraz konserwacje i remonty.

Anna Witkowska

Online

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

badania rynku

Największe wyzwania podczas transformacji kultury organizacji 
z reaktywnej na proaktywną

 0 20 40 60 80 100

Konieczność dostosowania odpowiedniej strategii 
utrzymania ruchu do specyfiki przedsiębiorstwa 

Zaplanowanie skutecznej współpracy pomiędzy 
działami UR, produkcji i planowania

Znalezienie specjalistów o odpowiednich 
kwalifikacjach 

Duża czaso- i pracochłonność wdrożenia 
tego typu strategii

Znalezienie równowagi pomiędzy konserwacją 
zapobiegawczą a konserwacją nadmierną 

Dobór odpowiednich systemów monitoringu 
i wyposażenia diagnostycznego

Analiza i prawidłowe zinterpretowanie 
danych z monitoringu 33%

89%

78%

67%

56%

56%

33%

Źr
ód

ło
: a

nk
ie

ta
 m

ag
az

yn
u 

In
ży

ni
er

ia
 i 

Ut
rz

ym
an

ie
 R

uc
hu

http://www.utrzymanieruchu.pl


AKTUALNOŚCI

Do tematyki konferencji wprowadził 
uczestników Michał Parda, trener i kon-
sultant, zwolennik poszukiwania i elimi-
nacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa 
w przedsiębiorstwie przy użyciu narzę-
dzi Lean SixSigma. Jak stwierdził, warto 
dziś otwierać się na nowe perspektywy, 
również te biznesowe, a także poznawać 
tych, którzy wyróżniają się i wiodą prym 
na rynku. 

Cele, jakie stoją dziś przed zakładami 
przemysłowymi, to przetrwać i generować 

zysk. Wszystko, co nowe, niesie ze sobą 
wyzwania, i dotyczy to również wdraża-
nia idei Fabryki 4.0. 

Zarządzanie bezpieczeństwem 
maszyn, transformacja w dobie
Przemysłu 4.0 oraz innowacyjność
W pierwszym wystąpieniu Karolina Rduch, 
HSE Manager w Faurecia Wałbrzych, 
Zakład Mechanizmów, przedstawiła pro-
blematykę zarządzania bezpieczeństwem 

maszyn wprowadzanych do zakładu. Roz-
wiązanie zastosowane w zakładzie Faure-
cia stworzono zespołowo przez ostatnie 
trzy lata. Dzięki temu nowy pracownik 
od razu zna wszystkie swoje obowiązki 
i może bezpiecznie pracować. 

Jak podała Karolina Rduch, zakład 
funkcjonuje już od 18 lat, zatrudnia ok. 
600 osób i produkowane są w nim ele-
menty związane z mechanizmami otwiera-
nia szyb w samochodach. W procesie pro-
dukcyjnym stosuje się technologie, w któ-
rych występują wysokie temperatury, 
korzysta się z pras itp. Dlatego dla bezpie-
czeństwa pracowników ważne jest stan-
daryzowanie procesu wdrażania nowych 
maszyn. Należy też spełnić wiele wyma-
gań korporacyjnych. Prelegentka poru-
szyła kwestie nadzoru całego procesu 
wprowadzenia nowych maszyn. 

W kolejnym wystąpieniu o transfor-
macji zakładu w dobie Przemysłu 4.0 na 
przykładzie Faurecia Wałbrzych Zakład 
Struktur mówił Tomasz Chuć, zastępca 

Wydawnictwo Trade Media International

Jak budować przewagę konkurencyjną, czyli
konferencja Fabryka Roku 2018
Już po raz drugi przedstawiciele branży produkcyjnej w Polsce spotkali się 
podczas konferencji Fabryka Roku, by rozmawiać o praktycznych 
aspektach nowoczesnych rozwiązań wspierających zakłady produkcyjne. 
W 16 prelekcjach specjaliści, praktycy i przedstawiciele kadry kierowniczej 
zakładów mogących pochwalić się sukcesami na rynku przedstawili wizję 
nowoczesnego zakładu dążącego do realizacji koncepcji Przemysłu 4.0. 
Pokazali też, jak w praktyce budować przewagę konkurencyjną na poziomie 
operacyjnym i z sukcesem rozwijać działalność. Konferencja odbyła się 
5 grudnia w warszawskim hotelu Marriott.
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AKTUALNOŚCI

dyrektora Zakładu Struktur Faurecia 
Wałbrzych. Zakład produkuje struktury 
metalowe dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Wyposażony jest w trzy zautomaty-
zowane linie produkcyjne. 

Tomasz Chuć zwrócił uwagę na zalety 
wykorzystania drukarki 3D do wykony-
wania części zamiennych. Można je od 
razu uzyskać, kiedy są potrzebne, szybko 
je prototypować. Nie ponosi się też kosz-
tów związanych z usługami firm zewnętrz-
nych. Można obniżyć koszty utrzyma-
nia (zapas części zamiennych, czas reak-
cji na przestoje w produkcji, niezależność 
od dostawców przy modyfikacjach i zaku-
pach). Obecnie wykonuje się w tej techno-
logii w zakładach części z tworzyw sztucz-
nych, ale będą też wykonywane z metalu. 
Tomasz Chuć omówił też projekt elimina-
cji pracy ręcznej, wykorzystania wózków 
automatycznych i systemu znaczników 
RFID w logistyce. Kolejny etap w rozwoju 
zakładu to wykorzystanie robotów i cobo-
tów jako odpowiedzi m.in. na brak pra-
cowników na rynku pracy. 

Kreowanie innowacyjnych rozwiązań, 
będących odpowiedzią na wyzwania sek-
tora aluminium na przykładzie Impexme-
tal przedstawił Paweł Rutecki, dyrektor 
rozwoju i inwestycji w Impexmetal Alu-
minium Konin. W zakładzie prowadzi się 
własne badania i wdraża opracowane roz-
wiązania. Obecnie zakład produkuje rocz-

nie np. 150 tys. ton wlewków i 100 tys. 
ton wyrobów walcowanych. To znaczne 
ilości. Jak stwierdził Paweł Rutecki, 
ważna jest współpraca nauki i przemy-
słu. Rynek wyrobów aluminiowych jest 
jednym z najbardziej dynamicznych ryn-
ków surowców na świecie. Sektor alumi-
nium stawia na innowacyjne technologie, 
np. wielowarstwowe wyroby platerowane 
oraz stopy aluminium o innowacyjnych 
cechach. W branży ważny jest dziś recy-
kling aluminium oraz jego zalety, takie 
jak: nieograniczone możliwości przera-
biania, stabilny poziom jakości, znikome 
straty metalu, a wtórna obróbka to tylko 
ok. 5% pierwotnego wkładu energii.

Produkcja kotłów, Smart Factory 
i wizja przemysłu cyfrowego
Jak utrzymać pozycję lidera branży pro-
dukcji kotłów w obliczu światowych 
zmian rynku energetycznego? Na tak 
postawione pytanie starał się odpowie-
dzieć Mariusz Twardawa, dyrektor 
działu technicznego w Zakładzie Pro-
dukcji Kotłów RAFAKO. Firma dywersy-
fikuje swoje produkty, kierując je też na 
rynek gazu i ropy naftowej. 

Mariusz Twardawa wspomniał o zinte-
growanym systemie zarządzania w firmie. 
Zakład Produkcji Kotłów działa od 70 lat 
w Raciborzu i dysponuje pięcioma halami 

produkcyjnymi oraz zatrudnia w tej części 
1150 pracowników. Trudno jest w nim 
automatyzować procesy, bo każdy pro-
jekt jest inny i wykonywany przez wyspe-
cjalizowanych spawaczy. Zakład ma jedną 
z największych w Europie, zautomatyzo-
waną linię do spawania ścian membra-
nowych/szczelnych – automat dwunasto-
głowicowy o wydajności ok. 10 tys. m na 
dobę oraz wiele innych stanowisk spawal-
niczych. Dzięki wprowadzeniu zautomaty-
zowanych procesów spawania wadliwość 
wykonywanych złączy spadła poniżej 1%. 
Firma przystąpiła do systemu zarządza-
nia EMAS i jest pierwszą z Polski, która 
wypełniła związane z tym wymagania. 

Zakład Produkcji Kotłów RAFAKO 
dba o bezpieczeństwo pracowników 
i jako swoje osiągnięcie podaje fakt, iż od 
dwóch lat nie zanotował zgłoszeń o podej-
rzeniu choroby zawodowej. Firma uczest-
niczy też m.in. w projekcie E-BUS, two-
rząc konstrukcje nośne pojazdów. 

Michał Pieczara, dyrektor zarzą-
dzający w firmie FlexLink Systems Pol-
ska, mówił o wspólnej drodze do Smart 
Factory. Firma należy do włoskiej grupy 
Coesia i zajmuje się systemami trans-
portu. Prelegent zwrócił uwagę, że w pro-
cesie paletyzacji i depaletyzacji bardzo 
dobrze sprawdzają się coboty i systemy 
inteligentnych palet. Przedstawił rozwią-
zanie z zakresu miksowania, czyli umiesz-
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czania wielu produktów na jednej palecie. 
Od wielu lat firma FlexLink wprowadza 
nowe technologie oraz rozwiązania, wzno-
sząc produkcję na nowy poziom efektyw-
ności i wydajności. 

W kolejnym wystąpieniu Monica 
Miches, Principal Consultant – Europe 
z firmy analitycznej Frost & Sullivan, 

przedstawiła wizję przyszłości przemysłu 
cyfrowego. Mówiła o wykorzystaniu tech-
nologii kognitywnych czy Big Data w inte-
ligentnej produkcji. 

Na fabryki cyfrowe składają się dziś 
cztery aspekty funkcjonalne. Pierwszy to
Usługi 2.0, czyli eksplorowanie nowych
ścieżek dla innowacji usługowych, takich
jak platformy wykorzystujące chmurę 
obliczeniową oraz technologie ICT. Kolejna
to ewolucja łańcucha dostaw, w tym 
cyfryzacja i telekomunikacja. Obserwu-
jemy konwergencję IT z OT i wymianę 
pomysłów, technologii i procesów między 
światami technologii informacyjnej, ope-
racyjnej i telekomunikacji. Będzie to istotą 
czwartej rewolucji przemysłowej. 

Nowoczesne odwodnienia przedstawił
Tomasz Łapa, dyrektor zarządzający 
w firmie ACO Elementy Budowlane. 
Firma jest częścią dużej grupy i równocze-
śnie firmą rodzinną działającą już od 
72 lat. Obecnie składa się z 30 zakładów
produkcyjnych o różnych profilach. Jest 
prekursorem odwodnień z polimerobetonu. 

Tomasz Łapa mówił o kreowaniu odwo-
dnień przyszłości, sposobach organizacji 
pracy Grupy oraz o możliwości redukcji 
wysokości opłat w ramach tzw. podatku 
od deszczu. Można to osiągnąć dzięki 
zastosowaniu systemów rozsączających, 
co pozwala zmniejszyć stawkę opłat i uzy-
skać zwrot z inwestycji w ciągu 2–3 lat. 

Stefan Życzkowski, prezes zarządu 
w firmie ASTOR, przedstawił dzie-
sięć zasad prowadzenia biznesu w dobie 
szybko następujących zmian zarządczych 
i technologicznych. Wśród nich wymie-
nił następujące reguły: biznesu nie da się 
robić w pojedynkę, konkurencja rozwija 
i hartuje oraz że firmę można rozwijać, 
wykorzystując uczciwe zasady. 

Eksperci od zarządzania zmianą wska-
zują, że kluczowe dla skutecznej i dłu-
gotrwałej zmiany są takie czynniki, jak: 
kultura organizacyjna współpracy, wizja 
i sens, komunikacja, motywacja zespołu, 
dobrze zdefiniowane korzyści, plan trans-
formacji oraz zaangażowanie i postawa 
liderów. U podstaw dobrze poprowadzo-
nej zmiany oraz umiejętności odnajdywa-
nia się w obecnej rzeczywistości są zasady, 
jakimi warto się kierować w biznesie. 

Ireneusz Borowski, Senior Manager, 
Partner Success Management, Euro-
Central w firmie Dassault Systèmes, 
przekonywał, że ideę Przemysłu 4.0 
można również zaszczepić w małych 
i średnich przedsiębiorstwach – jest ona 
uniwersalna i nie odnosi się do wielko-
ści firmy. Dassault Systèmes wspiera 
swoją ofertą takie podmioty. Jak się oka-
zuje, 90% przedsiębiorstw traci najwię-
cej czasu na komunikację międzywydzia-
łową. Wzrasta więc znaczenie platform 
PLM i umieszczenie ich w tzw. chmurze. 
Dane przechowywane w chmurze są też 
bardziej bezpieczne.

Badania, bezpieczny rozwój 
i świat robotów
O tym, że prace badawczo-rozwojowe 
są kluczem do sukcesu, mówił Krzysz-
tof Kuźmicki, dyrektor techniczny 
w Fabryce Łożysk Tocznych – Kraśnik. 
W Kraśniku łożyska zaczęto produko-
wać już w 1948 r. Obecnie firma zatrud-
nia 2 tys. pracowników. Ma certyfikaty 
jakościowe i rocznie produkuje ok. 500 
odmian różnych łożysk. Wykorzystuje 
wart ponad 1 mln zł program do pro-
jektowania łożysk. Pozwala on na szyb-
kie wykonanie prototypu. Dziś wprowa-
dza się wiele nowych rozwiązań, np. łoży-
ska z koszami z tworzyw sztucznych czy 
łożyska cichobieżne. W zakładach pro-
wadzone są prace badawczo-rozwojowe 
oraz stworzono Centrum Badań i Roz-
woju dofinansowane ze środków z UE. 
Powstaje system wibroakustyczny przy 
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współpracy z Politechniką Świętokrzy-
ską. Rocznie opracowuje się powyżej 30 
nowych konstrukcji łożyskowych. Zre-
alizowane projekty badawcze to innowa-
cyjna technologia kształtowania właści-
wości eksploatacyjnych wałeczkowych 
łożysk tocznych z wykorzystaniem lasero-
wego hartowania i teksturowania. 

W projekcie w ramach Programu 
Badań Stosowanych NCBiR brało udział 
konsorcjum. W jego skład wchodziły: 

Wojskowa Akademia Techniczna (lider 
konsorcjum), Politechnika Warszawska 
oraz Fabryka Łożysk Tocznych – Kra-
śnik. W wyniku realizacji projektu opra-
cowano konstrukcję i technologię wyko-
nania łożysk walcowych dwurzędowych 
z bieżniami wykonanymi technologią lase-
rowego teksturowania, przeznaczonych 
do pracy w walcarce. Rozwój tej technolo-
gii umożliwia wzrost trwałości łożysk sto-
sowanych w przemyśle ciężkim (walcow-
nie stali). 

O tym, jak bezpiecznie się rozwi-
jać, na przykładzie rozwoju 3M Super-
hub we Wrocławiu mówił Anthony 
Crawford, dyrektor operacji produk-
cyjnej 3M w Polsce, członek zarządu 
3M Wrocław i 3M Poland Manufactu-
ring. Firma stawia na bezpieczeństwo 
pracowników i wychodzi w tym zakresie 

poza obowiązujące standardy. Anthony 
Crawford omówił najlepsze praktyki 
w obszarze EHS, które pomagają w bez-
piecznym rozwoju. 

O innowacyjnym systemie transportu 
pojazdów AGV LeanCart w uciążliwych 
warunkach produkcyjnych i magazy-
nowych opowiedzieli Paweł Drab, pre-
zes zarządu i Marcin Plewa, kierownik 
działu B+R w firmie Lean-Tech. Omó-
wili oni m.in.: zastosowanie technolo-

gii robotycznych (ROS, SLAM), nawiga-
cji hybrydowej (RTLS + SLAM), pozwa-
lającej na lepsze zlokalizowanie się 
robota w przestrzeni, najnowsze tech-
niki komunikacji i przesyłania danych 
oraz elastyczne oprogramowanie dosto-
sowane do potrzeb kontrahenta. Podkre-
ślili wagę modułowej konstrukcji robota 
i możliwość zmiany jego rozmiarów, co 
pozwala dostosować go do warunków, 
w których ma działać. 

O robotyzacji w dobie Przemysłu 
4.0 mówił Jakub Bańcer, specjalista 
ds. nowych projektów w FANUC Pol-
ska. Firma ma 40 hal produkcyjnych 
w Japonii. Wyznacznikiem ich nowocze-
sności jest to, że na jednego pracownika 
przypada w nich 80 robotów. Zdaniem 
Jakuba Bańcera warto zautomatyzować 
całe linie produkcyjne. FANUC stosuje 

system ZDT (Zero Down Time). Robot 
wysyła informacje o konieczności jego 
przeglądu. W rozwiązaniach tych wyko-
rzystuje się też systemy wizyjne, czujnik 
siły – zmysł dotyku oraz sztuczną inte-
ligencję. 

Od platformy Nazca 
po organizacje turkusowe
Platformę Nazca – polską odpowiedź na 
Industry 4.0 – przedstawił Artur Pollak, 
prezes zarządu w firmie APA. W swoim 
wystąpieniu zwrócił on uwagę na zanika-
nie bariery człowiek-maszyna. Jak powie-
dział, ludzie boją się zmian i robotyzacji, 
ponieważ boją się utraty miejsc pracy. 

Trudno dziś dostrzec wszystkie czyn-
niki, jakie decydują o procesie. Na 
szczęście mogą w tym pomóc maszyny 
i odpowiedni system pomiarowy, który 
wyłowi z oceanu informacji te najistot-
niejsze, niezauważalne dla człowieka 
przesłanki generujące koszty lub czas. 

W jednym z ostatnich wystąpień 
Rafał Pancewicz, Implementation 
Manager w firmie 3D Phoenix, omówił 
zagadnienia związane z produkcją części 
zamiennych przy wykorzystaniu druku 
3D. Dziś są to również części o dużej 
wytrzymałości, tworzone z kompozytów. 
Można też produkować wiele połączo-
nych części od razu w jednym elemencie. 

Na zakończenie konferencji Fabryka 
Roku 2018 o tym, że innowacja jest 
bliżej, niż myślimy, oraz o organiza-
cjach turkusowych mówił Marek Wzo-
rek, założyciel i CEO ecoCoach, eks-
pert od organizacji turkusowych, Exe-
cutive, Teal i Biznes Coach, mentor 
i trener, wykładowca. Podkreślał on, iż 
dzisiaj odchodzi się w firmach od hie-
rarchii lub przynajmniej stara się ją zmi-
nimalizować. W ten sposób można wal-
czyć z brakiem zaangażowania i rotacją 
pracowników. Prelegent zwrócił również 
uwagę na to, że innowacyjności firmy 
poszukują często w skomplikowanych 
narzędziach IT, w nowych metodach 
pracy, w skomplikowanych usprawnie-
niach, podczas gdy jest ona najczęściej 
bardzo blisko.

Po zakończeniu konferencji odbyła 
się gala wręczenia nagród w konkur-
sie Fabryka Roku 2018. Relację z tego 
wydarzenia publikujemy na s. 42–57. 

Bohdan Szafrański
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Ubiegły rok stał pod znakiem znaczących
inwestycji w moce wytwórcze, automatyza-
cję oraz digitalizację. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że w Polsce proces transfor-
macji cyfrowej przebiega wciąż nadzwy-
czaj powoli. Mimo że przedsiębiorcom nie 
brakuje motywacji, aby budować funda-
menty czwartej rewolucji przemysłowej, 
mamy jeszcze wiele do nadrobienia. 

Robotyzacja i automatyzacja 
Ubiegły rok pokazał jednak, że świado-
mość polskich przedsiębiorców dotycząca 
konieczności zmian rośnie. Z obserwacji 
Schneider Electric wynika, że coraz więk-
sze zainteresowanie zyskuje w naszym 
kraju robotyzacja i automatyzacja. 

Według szacunków Międzynarodowej 
Federacji Robotyki (IFR) za dwa lata na 
świecie miały pracować 3 mln robotów 
przemysłowych. Rzeczywistość wyprze-
dziła jednak prognozy ekspertów. Do 
2018 r. na rynku pojawiło się aż o 90 
tys. więcej robotów, niż prognozowano. 

Proces robotyzacji i automatyzacji 
w Polsce jest zależny od ogólnej kondy-
cji przemysłowej, perspektyw rozwoju, 
potencjału inwestycyjnego oraz uwarun-
kowań rynku pracy. Wszystkie te czynniki 
tworzą perspektywiczną prognozę roz-
woju robotyzacji i automatyzacji polskiego 
przemysłu. Fakt, że w tej dziedzinie Pol-
ska jest na znacznie niższym poziomie niż 
zachodnie gospodarki, powoduje, iż nasz 
rynek ma potężne szanse rozwoju i imple-
mentacji najnowszych rozwiązań. 

Internet Reczy i rzeczywistość 
rozszerzona 
W 2018 r. obserwowaliśmy w Polsce 
wzrost w zakresie świadomości roli i zna-
czenia nowych technologii w nowocze-
snej produkcji. Wpływ na ten stan rzeczy 
ma przede wszystkim postępujący rozwój 
i implementacja technologii tzw. Internetu 
Rzeczy (IoT), który już dziś umożliwia 

szerszą wymianę informacji, zdalne stero-
wanie maszynami, a w konsekwencji ana-
lizę wszelkich procesów produkcyjnych 
i ich dalszą optymalizację. Lokalne ana-
lizy, dostosowane oprogramowanie oraz 
podgląd w czasie rzeczywistym uspraw-
niają produkcję i podnoszą poziom bez-
pieczeństwa. Obserwujemy wśród pol-
skich przedsiębiorców coraz większe zain-
teresowanie tzw. systemami rzeczywisto-
ści rozszerzonej, które pozwalają na wdra-
żanie nowych procesów w zakładach 
przemysłowych, a także zwiększanie efek-
tywności tych istniejących. 

Big Data 
Z obserwacji Schneider Electric Polska 
wynika, że coraz więcej polskich mene-
dżerów z branży przemysłowej wymienia 
optymalizację i monetyzację jako najważ-
niejsze korzyści z wdrożenia jednej z klu-
czowych koncepcji Przemysłu 4.0 – ana-
lizy dużych strumieni danych. 2018 r. 
pokazał, że polskie zakłady przemysłowe
coraz częściej wykorzystują analizę dużych 
strumieni danych – Big Data – w proce-
sach produkcyjnych i logistycznych. 

Różnorodność dostępnych źródeł 
danych stanowi jednak dla polskiego 
przemysłu trudność w stosowaniu i wdra-
żaniu systemów analitycznych. Większość 
firm z branży przemysłowej skarży się 
na brak specjalistycznej wiedzy, aby móc 
wykorzystać duże zbiory danych do dal-
szej analizy. 

Efektywność energetyczna 
– ekonomia i regulacje
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 
do 2020 r. emisja dwutlenku węgla 
ma zostać obniżona o 20%. Pod koniec 
2018 r. to właśnie sektor przemysłowy 
jako pierwszy doświadczył konsekwen-
cji wynikających ze wzrostu hurtowych 
cen energii elektrycznej. Złożyły się na nie 
zarówno wysokie ceny węgla, jak i koszty 
emisji gazów cieplarnianych. 

Z obserwacji Schneider Electric 
wynika, że coraz więcej przedsiębiorstw 
w Polsce rozpoczęło w ubiegłym roku 
realne poszukiwania alternatywnych roz-

Schneider Electric

Podsumowanie 2018 r. w polskim przemyśle
Poziom zaawansowania polskiego 
przemysłu coraz bardziej zbliża się 
do poziomu zachodnich gospodarek. 

Źródło: Pixabay

wiązań mających na celu poprawę efek-
tywności energetycznej. Zdaniem Pol-
skiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatro-
wej (PSEW) źródła odnawialne mogą stać 
się dla przemysłu pewną i tańszą alterna-
tywą, czego dowodem są aukcje dla mocy 
wiatrowych z listopada 2018 r. – cena 
zakontraktowanej energii nie przekraczała 
200 zł za MWh. Co ciekawe, jak wska-
zuje PSEW, dla bloków węglowych koszt 
wytwarzania jest o ponad połowę wyższy, 
rzędu 350 zł za MWh. 

Polski przemysł nie jest w stanie
uchronić się przed globalnymi trendami 
dotyczącymi ograniczania emisji CO2 
i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
Ponadto branża jest obecnie na etapie 
wypracowania długoterminowej metody 
zabezpieczenia stałego poziomu cen ener-
gii w celu redukcji ich udziału w całkowi-
tych kosztach firmy. Tym bardziej że zuży-
cie energii elektrycznej w Polsce wzro-
sło w 2018 r. o blisko 1,7% i osiągnęło 
najwyższy poziom w historii – niemal 
171 TWh, jak wynika z informacji Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych. 

Ireneusz MartyniukIreneusz Martyniuk, wiceprezes Rynku 
Przemysłu Middle Eastern Europe Cluster, 
Schneider Electric
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Najnowszy raport „What’s Next In Advan-
ced Manufacturing”, przygotowany przez 
CB Insights, wyróżnia 4 główne trendy 

konieczne do dalszego rozwoju nowocze-
snego przemysłu w nadchodzącym roku. 
Na jakich rozwiązaniach powinien się 
koncentrować? 

Platformy IIoT 
Współczesne fabryki generują ogromne 
ilości danych, ale mają problem z ich ana-
lizowaniem i efektywnym wykorzysty-
waniem. Według przewidywań Instytutu 

Gartnera 90% pozyskiwanych danych 
będzie bezużyteczne, ponieważ przedsię-
biorstwa nie wiedzą, w jaki sposób odpo-
wiednio je analizować. Rozwiązanie tego 
problemu może mieć kluczowy wpływ na 
wzrost produktywności, przewidywany 
dzięki zastosowaniu technologii Przemy-
słowego Internetu Rzeczy. Zgodnie z pro-
gnozami Instytutu Gartnera do 2020 r. 
ponad 40% zadań związanych z analizą 
danych ma zostać zautomatyzowanych. 

Ze względu na olbrzymią liczbę gene-
rowanych przez zakłady przemysłowe 
i koniecznych do przetworzenia danych 
samodzielna kontrola sygnałów z poszcze-
gólnych czujników i podłączonych do nich 
urządzeń oraz analiza uzyskanych infor-
macji są czasochłonne, a często wręcz nie-
możliwe. W tym wypadku z pomocą przy-
chodzą platformy IIoT bazujące na ucze-
niu maszynowym. Na podstawie specjal-
nych algorytmów są one w stanie agrego-
wać, analizować, a nawet interpretować 
duże ilości danych, których manualne 
obrobienie zajęłoby nieporównywalnie 
więcej czasu, a dodatkowo byłoby obcią-
żone większym ryzykiem błędu. 

Obok nagród pieniężnych PowerUp! daje 
swoim laureatom możliwość skorzystania 
z prestiżowego akceleratora biznesu. Pro-
gram Highway® by InnoEnergy, podobnie 
jak w poprzednich edycjach, ma pomóc 
start-upom rozwinąć ich projekty i dosto-

sować je do wymagań rynku. Zapro-
szeni uczestnicy mogą liczyć na komplek-
sowe wsparcie, łączące w sobie mento-
ring i praktyczną pomoc w zakresie m.in. 
budowania zespołów, ochrony produktu 
czy dostępu do międzynarodowych klien-

tów, a także finansowanie do wysokości 
150 tys. euro.

Po raz pierwszy w historii PowerUp! 
przyznana zostanie nagroda specjalna 
Clean Air Challenge Award. Dodatkowe 
wyróżnienie ma podkreślić rangę tematu 
czystego powietrza, stanowiącego istotny 
element działalności InnoEnergy. Wszyst-
kie start-upy, których technologie przy-
czyniają się do ograniczenia zanieczysz-
czenia powietrza, mogą zgłosić swoją kan-
dydaturę.

Do szczególnie pożądanych w konkur-
sie rozwiązań – produktów lub usług – 
należą projekty z obszaru energii, mobil-
ności, technologii czystego powietrza, cie-
płownictwa, cleantech oraz technologii 
smart. Start-upy, które przejdą przez etap 
zgłoszeń, zostaną zaproszone do udziału 
w bootcampach prowadzonych przez 
uznanych europejskich mentorów bizne-
sowych. Warsztaty te przygotują uczest-
ników do finałów krajowych oraz finału 

Elmodis

4 trendy, które zdominują przemysł w 2019 r.

InnoEnergy

PowerUp! 
– rusza kolejna odsłona konkursu 
dla start-upów z dobrą energią

Transformacja cyfrowa napędza wspó-
łczesny przemysł, a firmy produkcyjne 
są coraz bardziej świadome, że tylko 
inwestycja w oferowane przez nią 
rozwiązania pozwoli im utrzymać 
konkurencyjność. 

11 lutego ruszyły zgłoszenia do piątej edycji PowerUp!, podczas której kolejne 
zespoły powalczą o główną wygraną – 50 tys. euro, i szansę na rozwój biznesu 
w skali globalnej. Konkurs organizowany przez InnoEnergy to wydarzenie 
adresowane do start-upów z Europy Środkowo-Wschodniej, pracujących 
nad rozwiązaniami dla przemysłu, z takich obszarów, jak energia, mobilność 
i szeroko rozumiane technologie smart. 
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Czujniki przemysłowe
Wspierają funkcjonowanie przedsię-
biorstw produkcyjnych, ponieważ są źró-
dłem istotnych danych, m.in. na temat 
wydajności maszyny, czasu jej pracy, 
zużycia energii, przestojów, temperatury 
i innych danych fizycznych. Pozyskiwane 
z maszyn informacje są następnie analizo-
wane i dostarczają inżynierom utrzyma-
nia ruchu ważnych informacji, pozwalają-
cych na reagowanie na potencjalne awarie 
z odpowiednim wyprzedzeniem, a dzięki 
temu zachowanie ciągłości produkcji.

Wzrost wykorzystania robotów 
Inteligentniejsze, zajmujące mniej miej-
sca i jeszcze bardziej zintegrowane z pracą 
ludzi – w takim kierunku zgodnie z rapor-
tem „Advanced Manufacturing Trends In 
2019” mają rozwijać się roboty w nad-
chodzącym roku. Jednocześnie zgod-
nie z danymi Międzynarodowej Federa-
cji Robotyki do 2020 r. ich liczba wzro-
śnie o 15%. Tym samym w fabrykach na 
całym świecie zostanie zainstalowanych 
ponad 1,7 mln nowych robotów przemy-
słowych. Dzięki wykorzystaniu sztucz-
nej inteligencji będą one znacznie bardziej 
intuicyjne, co przekłada się na jakość 
kooperacji między robotem a człowiekiem. 

W nowoczesnym przemyśle rośnie też 
rola cobotów, czyli robotów współpracu-
jących. Pracują one z mniejszą wydajno-
ścią oraz nie mogą przenosić takiego cię-
żaru, jak tradycyjne roboty przemysłowe, 
jednak dzięki czujnikom siły i specjal-
nym algorytmom są znacznie bezpieczniej-
sze dla człowieka. Integrator ustala siłę, 
z jaką robot może zadziałać na człowieka 
lub w ogóle nie dopuszcza do jakiegokol-
wiek kontaktu z maszyną, programując 
jego wcześniejsze zatrzymanie. Pozwala to 
na bezpieczną pracę człowieka z maszyną 
bez stosowania dodatkowych specjalnych 
wygrodzeń. 

Predykcyjne zastosowanie danych 
Zgodnie z perspektywą nadal będzie 
rosło znaczenie analizy dużych zbiorów 
danych i wykorzystywanie ich w predyk-
cyjnym utrzymaniu ruchu. Takie podej-
ście pozwala monitorować pracę maszyn 
w czasie rzeczywistym, 24 godziny na 
dobę, i wykrywać nieprawidłowości 
w oparciu o automatycznie wyuczony pro-
fil pracy. 

– Dzięki rozpowszechnieniu strategii 
predictive maintenance (PdM) oraz rozwią-
zań oferowanych przez Przemysł 4.0 coraz 
więcej zakładów przemysłowych odcho-
dzi od prewencji na rzecz predykcji. Podej-

ście to, bazujące na dużej ilości danych 
gromadzonych w sposób ciągły, zaawanso-
wanych metodach ich przetwarzania oraz 
wiedzy eksperckiej, pozwala nie tylko na 
wcześniejsze wykrywanie potencjalnych 
anomalii, ale także optymalne planowa-
nie całego procesu produkcji – tłumaczy 
Wojciech Czuba, R&D Division Manager 
w firmie Elmodis. 

Dalsze perspektywy
W latach 2013–2017 rynek IIoT wzrósł 
o 275%, a tylko w pierwszej połowie 
2018 r. firmy działające w obszarze Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy zarobiły 
2,6 mld dolarów. Trendy te pokazują, że 
rynek ma ogromny potencjał, tym bar-
dziej że rozwiązania te przekładają się 
na realne korzyści dla zakładów prze-
mysłowych. Według „Smart Manufac-
turing Report 2017” firmy inwestujące 
w 2017 r. w rozwiązania IIoT zmniej-
szyły koszty bezpośrednie nawet o 20%, 
a wydatki na energię obniżyły się śred-
nio o 5%. 

Czas pokaże, czy przemysł wykorzysta 
możliwości oferowane przez IIoT i otwo-
rzy się na trendy, które mają napędzać 
produkcję w nadchodzącym roku. 

www.elmodis.com

głównego, w których będą oni prezento-
wać swoje pomysły ekspertom. Zwycięzca 
zostanie wyłoniony 21 maja w Krakowie
podczas Impact’19 – jednego z najważ-
niejszych wydarzeń gospodarczych w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.

– Dzięki zwycięstwu w zeszłorocznej 
edycji PowerUp! mieliśmy okazję szerzej 
zaprezentować nasze rozwiązania 
i sprawdzić, z jakim zainteresowaniem 
przyjmie je rynek nowoczesnych techno-
logii. Ponadto pozwoliło nam to pozyskać 
nowych partnerów biznesowych i technolo-
gicznych – powiedział Adam Komarnicki, 
CEO Indoorway, zwycięzcy polskiego 
finału PowerUp! 2018.

Zwycięzcą zeszłorocznej edycji kon-
kursu został Zubax Robotics z Estonii, 
który zaprezentował rozwiązanie zmniej-
szające zużycie energii w silnikach elek-
trycznych pojazdów lotniczych.

Termin rejestracji upływa 11 marca.
www.powerup.innoenergy.com Źr
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Celem programu jest zwiększenie udziału 
kobiet w branży technologicznej. Jest on 
konsekwencją aktywności podejmowa-
nej przez Siemens, mającej na celu roz-
wój potencjału branży przemysłowej. Stu-
dentki mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 
udziału w projekcie do 3 marca na adres 
www.siemens.pl/inzynierki4-0.

Program komplementarnego 
kształcenia
Siemens stawia na rozwój kadr inżynier-
skich nie tylko poprzez działania nakie-
rowane na wsparcie uczelni w kwe-
stiach programowych, ale także poprzez 
zwiększenie różnorodności pracowników. 
Gospodarka polska, podobnie jak ma to 
miejsce w całej Europie, rozwija się coraz 
szybciej, zwłaszcza w obszarach technolo-
gicznych, co oznacza także większe zapo-
trzebowanie w zawodach związanych 
z produkcją i jej zapleczem inżynierskim. 

Stworzony przez Siemensa program kom-
plementarnego kształcenia w obszarze 
m.in. Przemysłu 4.0 ma umożliwić absol-
wentkom uczelni technicznych znalezienie 
zatrudnienia i pomóc w dostosowaniu ich 
kompetencji do potrzeb rynku pracy. 

Możliwości dla uczestniczek 
programu
W ramach projektu członkowie zarządu 
Siemens, w tym prezes Dominika Bet-
tman oraz eksperci branżowi z takich 
firma, jak Daimler czy KUKA, popro-
wadzą specjalistyczne warsztaty prze-
znaczone dla studentek. Zajęcia doty-
czyć będą takich obszarów, jak: „Virtual 
and augmented reality”, „New produc-
tion setup na przykładzie fabryki Merce-
desa w Jaworze”, „Robotyzacja w świe-
cie Industry 4.0” i „Projektowanie inno-
wacji w duchu design thinking”. Zakres 
zajęć obejmuje także dziedziny związane 
z rozwojem osobistym na rynku pracy, 
czyli m.in. komunikację oraz zarządzanie 
marką własną w Internecie.

Poza możliwością wzbogacenia wiedzy
uczestniczki projektu zyskują sposobność
wzięcia udziału w konkursie, w którym
główną nagrodą będzie wyjazd dla 3 osób 
na Hannover Messe w kwietniu tego roku.

Potrzeby dotyczące kształcenia
– Przygotowanie zawodowe współczesnego 
inżyniera wymaga połączenia wielu spe-

cjalności w procesie edukacji. W kształce-
niu konieczne jest umiejętne powiązanie 
takich dziedzin wiedzy, jak mechatronika 
czy informatyka, przy jednoczesnej zna-
jomości procesów technologicznych specy-
ficznych dla poszczególnych branż produk-
cyjnych. Kompletne rozumienie wszystkich 
zagadnień wiążących się z nowym podej-
ściem do przemysłu, jakie oferuje Siemens 
w projekcie „Inżynierki 4.0”, pozwoli stu-
dentkom lepiej przygotować się do wyma-
gań rynku i wymogów przyszłego praco-
dawcy – powiedział Cezary Mychlewicz, 
dyrektor ds. marketingu branż przemysło-
wych w Siemens.

Czwarta rewolucja przemysłowa 
i Internet Rzeczy w sposób znaczący zre-
wolucjonizują sposób automatyzacji oraz 
przetwarzania i wymiany danych. Przy-
szłość automatyki przemysłowej nale-
żeć będzie do innowacji w takich obsza-
rach, jak sztuczna inteligencja (Artificial 
Intelligence) i rzeczywistość rozszerzona 
(Augmented Reality). Ważnym elemen-
tem łączącym urządzenia i technologie 
jest tzw. chmura, pozwalająca realizować 
wizję przyszłości. Wszystkie te obszary 
technologiczne wchodzą w skład domeny 
Przemysł 4.0, w której specjalizuje się 
Siemens.

Potencjał kobiet
Projekt edukacyjny „Inżynierki 4.0” wpi-
suje się w inicjatywę Siemensa oraz Fun-
dacji Edukacyjnej Perspektywy „Potencjał 
kobiet dla branży technologicznej”, wspie-
rającą kobiece kariery w zawodach inży-
nieryjnych. Z raportu opracowanego przez 
Siemensa i Fundację Edukacyjną Perspek-
tywy wynika, że firmy powinny podjąć 
znacznie więcej działań zwiększających 
udział kobiet w zawodach związanych 
z nowymi technologiami.

– Kobiety stanowią obecnie 20–25% 
kadr polskich firm technologicznych o cha-
rakterze innowacyjnym. Jeszcze mniej 
jest ich na stanowiskach merytorycznych 
i menedżerskich. I choć w ostatnich latach 
udział ten zwiększył się o 6%, wciąż nie 
wykorzystujemy olbrzymiego potencjału, 
jaki kobiety mogą i powinny wnosić do 
branży technologicznej – powiedziała dr 
Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca 
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Udział w programie jest bezpłatny. 

www.siemens.pl/inzynierki4-0

Siemens otwiera przed studentkami 
kierunków technicznych nowe możli-
wości podniesienia kwalifikacji, zwięk-
szające ich szanse na rynku pracy. 
W ramach projektu „Inżynierki 4.0”, 
którego patronem jest Fundacja Eduka-
cyjna Perspektywy oraz Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii, odbę-
dą się specjalistyczne warsztaty. Zajęcia
poprowadzą eksperci od technologii 
przemysłowej, cyfryzacji i komunikacji. 

Siemens

Startuje program „Inżynierki 4.0”

AKTUALNOŚCI
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Nie bez powodu na miejsce spotka-
nia wybrano SPATiF, legendarny lokal 
na mapie Warszawy, który w latach 
60., gdy rodziła się marka Tork, przeży-
wał czas swojej świetności. Nowy SPA-
TiF zaprosił gości do wyremontowanych 
wnętrz z zachowanymi klasycznymi deta-
lami, dostosowanych jednak do czasów 
współczesnych. Specjalnie z okazji uro-
dzin marki powstała playlista „Tork 50 
years – Get ready for the next 50!”, która 
jest dostępna w aplikacji Spotify. Znalazły 
się na niej największe przeboje, które na 

przestrzeni ostatnich 50 lat szturmowały 
listy przebojów. 

– W historii marki Tork jest mnóstwo 
wydarzeń, które okazały się kluczowe 
dla rozwoju branży higienicznej – mówił 
Wojciech Nizio, Regional Brand Acti-
vation Manager, gospodarz spotkania. 
– Sztab specjalistów nieustannie opraco-
wuje nowe rozwiązania. Pięćdziesięciolet-
nie doświadczenie pozwala z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, w której planujemy 
nadal odgrywać tak istotną rolę w rozwoju 
branży higienicznej dla biznesu.

Wiedza ekspercka, funkcjonalne pro-
dukty i polityka zrównoważonego rozwoju 
pozwoliły marce Tork zbudować swoją 
pozycję na rynku. Najnowocześniejsze 
rozwiązania, takie jak sprzątanie oparte 
na danych, znaczące innowacje w zakre-
sie suszenia rąk czy pierwsza na świe-
cie usługa recyklingu ręczników papiero-
wych, świadczą o tym, że marka Tork nie 
tylko z powodzeniem podąża za rozwojem 
technologicznym, a nawet wyznacza naj-
nowsze trendy.

www.tork.pl

Essity

Spotkanie z marką Tork
4 grudnia w warszawskiej restauracji SPATiF odbyło się spotkanie dziennikarzy 
z przedstawicielami marki Tork, której właścicielem jest firma Essity, producent 
profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny. Celem spotkania było 
podsumowanie działalności marki w 2018 r. i przedstawienie planów na kolejny 
rok. Dodatkową okazją do spotkania były obchody 50. urodzin marki Tork, 
które przypadały w 2018 r. Źr
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AKTUALNOŚCI

Od stycznia do listopada 2018 r. pol-
skie przedsiębiorstwa sprzedały za granicę 
produkty o wartości 204,3 mld euro. 
Według Narodowego Banku Polskiego 
o wzroście eksportu towarów zadecydo-
wała głównie większa sprzedaż kompute-
rów, produktów rafinacji ropy naftowej, 
tworzyw sztucznych oraz odzieży. Z roku 
na rok rośnie nasz eksport do Niemiec, 
Francji, Holandii, Belgii, Czech, na Słowa-
cję, do USA, a także na Bałkany i do Azji. 

Coraz więcej eksportowych hitów
Za sukcesem polskiego eksportu stoi 
przede wszystkim rosnąca liczba przedsię-
biorstw, które rozszerzają zakres działal-
ności o sprzedaż za granicę. Nie bez zna-

czenia jest również dobra znajomość oto-
czenia konkurencyjnego oraz uznanie, 
jakim polskie firmy cieszą się na euro-
pejskich i światowych rynkach, zarówno 
w kontekście jakości oferty, jak i obsługi 
klienta. Czynnikiem stymulującym eks-
port polskich towarów jest również ich 
cena. Najlepsze wyniki w tym zakresie 
osiąga od lat branża automotive, bardzo 
dobrze radzi sobie również sektor meblar-
ski czy AGD. 

Miniony rok był udany dla eksportu 
polskich towarów z branży metalowej. 
Rodzime spółki odnotowały znaczne 
wzrosty we wszystkich kwartałach 
2018 r. Polski przemysł z roku na rok jest 
coraz bardziej ceniony na świecie. Zagra-
niczni odbiorcy darzą nasze rodzime firmy 
rosnącym zaufaniem, co skutkuje nowymi 
kontraktami na sprzedaż ich produktów. 

Istotna sytuacja międzynarodowa
Jak twierdzą specjaliści, ogromny wpływ 
na polski eksport ma sytuacja gospo-
darcza Niemiec. Według Marcina Brola 
z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu od kilku 
lat sprzedaż polskich towarów do tego 
kraju stanowi ponad jedną czwartą całego 
eksportu. 

– Wynika to z wielu czynników, m.in. 
bliskości tego kraju oraz powiązań bizne-
sowych, które wykształciły się w epoce 
schyłkowego PRL-u i początku transforma-
cji, a przede wszystkim obecności Polski 
w Unii Europejskiej – uważa Marcin Brol. 
– Gospodarka Niemiec, podobnie jak Pol-
ski, jest gospodarką eksportową, a zatem 
ważnym czynnikiem wpływającym na 
wielkość polskiego eksportu jest popyt na 
towary niemieckie na rynku światowym.

Według ekonomistów, prognozu-
jąc warunki rozwoju, przedsiębiorcy nie 
wykazują olbrzymiego optymizmu. Ma to 
związek z międzynarodową sytuacją poli-

tyczną, na czele z wojną handlową mię-
dzy Rosją i Chinami, brexitem i oczekiwa-
niem na zahamowanie gospodarek krajo-
wych po wyjątkowo długim okresie nie-
ustannego wzrostu.

Liczą się dobre kontakty 
biznesowe
Polscy przedsiębiorcy cały czas starają 
się o nowe zagraniczne kontakty i pró-
bują je nawiązać, wykorzystując uczest-
nictwo w wydarzeniach branżowych oraz 
działalność w lokalnych wywiadowniach 
gospodarczych. Partnerzy są pozyskiwani 
również poprzez izby branżowe i aktyw-
nie działające stowarzyszenia. W tym celu 
wykorzystuje się również misje gospodar-
cze organizowane przez instytucje rzą-
dowe i izby gospodarcze, w tym bilate-
ralne, np. polsko-niemiecką. 

Wszystko to wpływa pozytywnie na 
rozwój eksportu, jednak należy brać pod 
uwagę procesy mogące ten trend odwró-
cić: spowolnienie europejskich gospoda-
rek i w konsekwencji ograniczenie popytu 
czy ewentualne wyjście Polski z Unii 
Europejskiej lub jakiekolwiek osłabie-
nie więzi gospodarczych w ramach wspól-
noty. Dużą niewiadomą jest również kon-
flikt pomiędzy USA i Chinami, którego 
skutki rzutować będą na całą gospodarkę 
światową. 

Szanse na dalszy rozwój eksportu
Jak dodaje Rafał Parvi, ekspert z obszaru 
analiz ekonomicznych w Wyższej Szkole 
Bankowej w Opolu, aby rozwinąć eks-
port, należałoby dotrzeć bezpośrednio do 
wszystkich lub prawie wszystkich przed-
siębiorców, bo pomimo tego, że w Pol-
sce mamy 2 mln firm, to tylko ok. 17 tys. 
z nich eksportuje. Należy także wziąć pod 
uwagę eksport nie tylko do krajów Unii 
Europejskiej, ale i poza nią. 

Na zwiększenie eksportu mają więk-
szą szansę te przedsiębiorstwa, które już 
istnieją na zagranicznych rynkach. Znają 
ich specyfikę i potrzeby, a także mogą 
pochwalić się udanymi kontraktami, co 
pozwala nabrać zaufania kolejnym part-
nerom biznesowym z danego kraju. To 
z kolei skutkuje nowymi zamówieniami 
i coraz większą sprzedażą produktów pol-
skiego przemysłu za granicę i rosnącym 
wskaźnikiem polskiego eksportu. 

www.pointb.pl

O ponad 7% wzrósł polski eksport w ciągu jedenastu miesięcy 2018 r. – tak wynika 
z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według ekspertów 
w najbliższym czasie możliwy jest dalszy wzrost, ale może go utrudnić m.in. brexit, 
spowolnienie gospodarki Niemiec oraz wojny handlowe pomiędzy USA i Chinami.

POINTB

Automotive branżowym 
liderem eksportu
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II etap konkursu 
Produkt Roku 2018
Głosowanie Czytelników

Zapraszamy do głosowania!
www.pr.utrzymanieruchu.pl

!
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 Sabur
System zarządzania 

i monitoringu zużycia mediów

 Przemysł 4.0

VIMS
IRIS M Motion Amplification

Diagnostyka, monitorowanie
i regulacja

 PROMAG
Wózek elektryczny paletowy 
LION-TRUCK PLUS PROMAG

Urządzenia do transportu

UE Systems Polska
Ultraprobe 401 Digital Grease 

Caddy

Elementy instalacji
smarowych i olejowych

http://www.pr.utrzymanieruchu.pl
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POLYPOXY PS 
Henkel Polska 

Środek będący połączeniem epoksydu i polisiarczku, który służy do ochrony antykorozyjnej po-
wierzchni metalowych i betonowych. Zapewnia znacznie wyższą odporność na korozję niż tra-
dycyjne 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. Nadaje 
się do stosowania w instalacjach z wodą pitną.

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

EUCO QWIKjoint UVR
Flowcrete Polska

Szybkowiążący, trwale plastyczny materiał polimocznikowy nowej generacji, do wypełniania 
i uszczelniania dylatacji w posadzkach betonowych, m.in. w obiektach przemysłowych i maga-
zynowych. Ma większą trwałość i odporność na promienie UV od standardowych środków oraz błyska-
wiczny czas wiązania i wydłużony czas obróbki końcowej. Wzmacnia i chroni krawędzie dylatacji przed 
intensywnymi obciążeniami i ruchem kołowym. Ułatwia utrzymanie czystości.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/61/

EUCO DIAMOND HARD
Flowcrete Polska

Płynny impregnat i środek wzmacniający do posadzek betonowych znajdujących się m.in. 
w magazynach i zakładach produkcyjnych. Wnika w strukturę związanego betonu, zwiększa 
szczelność, trwałość i odporność posadzki na ścieranie. Beton zabezpieczony przy użyciu produktu nie pyli 
się, ma zwiększoną odporność na ślady opon i jest łatwiejszy do utrzymania w czystości. Środek tworzy na 
posadzce betonowej estetyczną, antypoślizgową, samopolerującą powłokę.

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

CHEMIA TECHNICZNA/ŚRODKI SMARNE

Z apraszamy do udziału w IV już edy-
cji konkursu Produkt Roku – plebi-
scytu mającego na celu wyłonienie 

najlepszych wyrobów, usług i rozwiązań 
wprowadzonych na polski rynek w minio-
nym roku (nowych, ulepszonych lub istot-
nie zmodyfikowanych).

Na kolejnych stronach prezentujemy 
69 rozwiązań zakwalifikowanych do II 
etapu konkursu na podstawie kryteriów: 
innowacyjności, przydatności zastosowania,
łatwości w użyciu oraz potencjalnych zy-
sków ekonomicznych i pozaekonomicznych
związanych z ich zastosowaniem. Zebrane 
są one w 17 kategoriach: BHP; Chemia 
techniczna/środki smarne; Diagnostyka, 
monitorowanie i regulacja; Druk 3D, 

wytwarzanie addytywne; Elementy insta-
lacji elektrycznych i energetycznych; Ele-
menty instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, c.o. oraz kanalizacyjnych; Ele-
menty instalacji smarowych i olejowych; 
Narzędzia i wyposażenie warsztatu utrzy-
mania ruchu; Oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji; Podzespoły 
i drobne elementy mechaniczne; Przemysł 
4.0; Urządzenia mechaniczne; Urządze-
nia do transportu; Urządzenia i maszyny 
z napędem elektrycznym, silniki elektry-
czne; Usługi dla przemysłu; Wyposażenie 
hal magazynowych oraz Wyposażenie IT 
dla działu utrzymania ruchu i produkcji.

II etap konkursu polega na głosowaniu 
Czytelników. Odbywa się ono poprzez for-

mularz konkursowy znajdujący się na stro-
nie www.pr.utrzymanieruchu.pl i trwa do 
2 marca. W głosowaniu pomocne będą 
umieszczone przy prezentacjach poszcze-
gólnych produktów kody QR, prowadzące 
do opisów znajdujących się na stronie 
internetowej. Każda osoba ma możliwość 
oddania głosu na jeden wybrany produkt 
w każdej kategorii konkursowej.

Tytuły Produkt Roku 2018 zostaną 
przyznane zwycięzcom poszczególnych 
kategorii. Laureaci konkursu zostaną 
zaprezentowani na łamach majowo-czerw-
cowego wydania naszego magazynu.

Zapraszamy do głosowania!

Redakcja 

II etap konkursu
Produkt Roku 2018

Głosowanie Czytelników

http://www.pr.utrzymanieruchu.pl
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/60/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/61/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/68/


Nominacje do konkursu PRODUKT ROKU 2018   ETAP II

18 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Olej hydrauliczny HYDROL POWER L-HV
ORLEN OIL

Olej o podwyższonym wskaźniku lepkości i zwiększonej odporności na ścinanie. Produkt ma 
specjalnie dobraną formulację, zapobiegającą tworzeniu kwasów i osadów w procesie utlenia-
nia podczas trudnych warunków pracy. Produkowany jest z wykorzystaniem technologii DYNAVIS®, która 
pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa, wydłużenie okresu eksploatacji oleju oraz uzyskanie większej mocy 
i wydajności w stosowanym sprzęcie.

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

NANOCLEAN®AIR
MCPOLSKA.PL

Innowacyjny, biobójczy preparat myjąco-dezynfekujący o najszerszym spektrum biobójczym. 
Likwiduje bakterie, wirusy, grzyby, pleśń, spory w czasie 1–15 min. Usuwa brud, osady, kurz, 
tłuszcz, zanieczyszczenia organiczne itp., dezynfekuje oraz likwiduje nieprzyjemny zapach i odświeża powie-
trze. Można go stosować m.in. w: parownikach klimatyzatorów i chłodnicach powietrza, filtrach powietrza, 
kanałach wentylacyjnych, tacach ociekowych klimatyzatorów, pompach ciepła.

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

CHEMIA TECHNICZNA/ŚRODKI SMARNE

IRIS M Motion Amplification – bezdotykowy system wzmacniania ruchu
VIMS

Iris M wykonuje miliony pomiarów w ułamku sekundy i robi to bez konieczności fizycznego 
kontaktu z maszynami. Pozwala użytkownikowi wyizolować indywidualne częstotliwości w za-
rejestrowanym, wzmocnionym obrazie ruchu. Kombinacja filtrów może być tak zaaplikowana, aby wyse-
lekcjonować wiele częstotliwości. Filtrowanie odbywa się graficznie, przez zaznaczenie kolorami wybranych 
zakresów częstotliwości na widmie. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/9/

PANDAS
Transmission Dynamics Poland 

System ciągłego monitorowania trakcji kolejowej, pozwalający na wykrycie dokładnego miejsca 
uszkodzenia. Dzięki temu możliwa jest wymiana wadliwej części w odpowiednim czasie. Urzą-
dzenie cały czas monitoruje przyspieszenia przy ślizgaczu, co pozwala na rejestrację uderzeń pantograf-
-trakcja. Razem z czasowym przebiegiem przyspieszenia rejestruje również pozycję pociągu, dzięki czemu 
operator ma dokładną informację na temat mocy oraz pozycji uszkodzenia.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/16/

Intelligent Sensor Management – ISM®
Mettler-Toledo

Technologia ISM (Intelligent Sensor Management®) pozwala użytkownikom urządzeń do analizy
procesów na znaczne obniżenie kosztów utrzymania pętli przy jednoczesnym zwiększeniu bez-
pieczeństwa procesu produkcyjnego. Czujniki wyposażone w ISM® są stale monitorowane pod kątem uste-
rek i zużycia oraz przewidywania usterek, zanim one wystąpią. Wymiana czujników na wstępnie skalibro-
wane czujniki ISM® następuje w ciągu kilku sekund.

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

Radiowy pilot sterowniczy Fail-Safe firmy Jay électronic
Automatech 

Kompaktowy, łatwy w obsłudze, elastyczny moduł operatora do dwukierunkowego zdalnego 
sterowania radiowego. Dane techniczne: 2 lub 6 przycisków funkcyjnych, 2 przyciski nawigacyj-
ne, start/sprawdzanie poprawności, zatrzymanie; dostępne 3 różne typy przycisków; ekran do ustawiania 
parametrów, wyboru, sprawdzania poprawności, wyszukiwania; nadajnik o szczelności IP65, zintegrowana 
lub podłączana do zasilania bateria.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/108/

DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE I REGULACJA

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/98/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/45/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/108/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/89/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/16/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/9/
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N ajnowocze niejsze inteligentne systemy analityczne 
wp ywaj  na zwi kszenie integralno ci procesów i skró-
cenie przestojów poprzez przewidywanie w asnych 

wymaga  w zakresie konserwacji. Zmniejszaj  one równie  koszty 
cyklu ycia urz dze .

Wbudowana inteligencja 
Technologia zarz dzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi 
(ISM®) to innowacyjne rozwi zanie do kontroli parametrów proce-
sowych, które w wyj tkowy sposób czy wiele cech, m.in. dosto-
sowane do potrzeb danego zak adu chemicznego. 

Podstaw  technologii ISM stanowi mikroprocesor wbudowany 
w czujnik. Konwersja sygna u analogowego na cyfrowy, pami  
oraz algorytmy diagnostyki opracowane dla danego czujnika na 
zintegrowanym obwodzie zapewniaj  szerok  gam  funkcji i wiele 
mo liwo ci systemowych.

Sygna  cyfrowy – silny i niezawodny 
Tradycyjne systemy pomiarowe wysy aj  wra liwy sygna  analo-
gowy do przetwornika, który konwertuje go na wy wietlany wynik 
pomiaru. Zak ócenia elektryczne wywo ywane przez s siednie 
urz dzenia, wilgo  w powietrzu oraz d ugie przewody mog  os a-
bia  sygna  czujnika, zmniejszaj c dok adno  zmierzonej warto ci.

Kontrola procesów przemys owych: www.mt.com/pro

Wi ksza integralno  procesów 
dzi ki czujnikom ISM

Pod cz i mierz
W przemy le chemicznym utrzymanie jako ci pro-
duktu, zwi kszenie bezpiecze stwa procesów 
i kontrola kosztów operacyjnych stanowi  nieusta-
j ce wyzwanie. Wymagania dotycz ce konserwacji 
urz dze  i nieplanowane przestoje produkcji wy-
nikaj ce z awarii technologii pomiarowych w istot-
ny sposób wp ywaj  na koszty. Tutaj pomocne sta-
j  si  inteligentne czujniki pomiarowe, które wy-
starczy uruchomi  w razie potrzeby.

FIRMA PREZENTUJE                                

DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE I REGULACJA

Mettler 05 art spons press.indd   5 2019-02-15   15:02:00

ISM – rewolucja 

www.mt.com/ism

http://www.mt.com/pro
http://www.mt.com/ism
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TWave T8 – system do zdalnego monitoringu
VIMS 

Zapewnia zaawansowane narzędzia do diagnostyki wibracyjnej, może być również wykorzysty-
wany w innych zagadnieniach diagnostyki predykcyjnej, niezależnie od rodzaju. Dostarcza infor-
macji na temat stanu maszyny, rodzaju potencjalnych usterek oraz ich postępu w czasie za pomocą elastycz-
nego, przyjaznego i intuicyjnego dla użytkownika interfejsu. Zastosowanie: wentylatory, pompy, silniki, prze-
kładnie, sprężarki, turbiny wiatrowe, gazowe i parowe.

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

DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE I REGULACJA

BHP

Mata bezpieczeństwa z funkcją detekcji położenia PSENmat
Pilz Polska 

Jest rozwiązaniem polecanym zwłaszcza tam, gdzie z przyczyn technologicznych nie można za-
stosować innych środków bezpieczeństwa, jednocześnie umożliwia standardową obsługę po-
przez wcześniej zdefiniowane funkcje. Wykorzystując standardowy sygnał informujący o położeniu użytkow-
nika, można spowolnić ruchy maszyny, jeśli natomiast pracownik stanie w strefie zagrożenia: maszyna zosta-
nie bezpiecznie zatrzymana. 

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

PSRswitch – elektroniczny, bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa
Phoenix Contact

Wyłącznik umożliwia monitorowanie drzwi i pozycji w maszynach oraz systemach produkcyj-
nych. Zapewnia bezpieczne wyłączenie maszyny, dopóki osłony ruchome, np. klapa lub drzwi, 
są otwarte. PSRswitch składa się z czujnika z kodowaniem RFID i elementu aktywującego. Dzięki zintegro-
wanemu kanałowi diagnostycznemu wszystkie informacje o statusie z wyłączników bezpieczeństwa mogą 
być przetwarzane centralnie – również w układzie szeregowym.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/70/

Aluminiowe barierki systemowe
KRAUSE 

Rozwiązanie bazuje na aluminiowych rurach o średnicy zewnętrznej 40 mm, które gwarantują 
dużą wytrzymałość i niezawodność. Producent wprowadza właśnie do oferty także rury ze stali 
nierdzewnej. Zaletą systemu barierek jest szybki montaż, który odbywa się za pomocą połączeń śrubowych. 
Brak konieczności spawania, gwintowania czy nitowania nie tylko obniża koszt instalacji, lecz także znacząco 
skraca czas montażu konstrukcji w miejscu docelowym.

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

Sterowniki ruchu z serii MC 5004 P STO (Safe Torque Off)
FAULHABER Polska

Sterowniki ruchu z zapasowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, zgodnym z zasadą STO. Na syg-
nał urządzenia bezpieczeństwa, taki jak kurtyna świetlna, jednostka napędowa zostaje wyłą-
czona zgodnie z normami, a zdarzenie jest sygnalizowane lub lokalnie wizualizowane w układzie nadrzęd-
nym. Urządzenia nie wymagają dodatkowego przekaźnika bezpieczeństwa w celu odłączenia zasilania sil-
nika, co pozwala na zastosowanie prostego i ekonomicznego okablowania.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/63/

Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa SRF firmy Bernstein
Automatech 

SRF (Safety RFID) to bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa do monitorowania osłon ruchomych, 
takich jak klapy, drzwi i osłony bezpieczeństwa. Dzięki nowatorskiemu systemowi diagnostycz-
nemu SRF dopasowuje teraz również obwody bezpieczeństwa do koncepcji Przemysłu 4.0. System odczy-
tuje dużą ilość danych diagnostycznych z każdego czujnika, nawet z czujników połączonych szeregowo, 
dzięki czemu dane są dostępne centralnie i elastycznie.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/76/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/24/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/76/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/63/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/88/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/70/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/99/


https://vims.pl


22 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Nominacje do konkursu PRODUKT ROKU 2018   ETAP II

VSHAPER 500
VSHAPER 

Przemysłowe urządzenie do wytwarzania przyrostowego 3D, które wyróżnia obszar roboczy 
o wymiarach 440/430/450 mm oraz ekstruder wyposażony w dwie głowice V-JET. Zestawienie 
tych komponentów umożliwia sprawne tworzenie dużych gabarytowo elementów, a zamknięta komora 
i podgrzewana platforma robocza gwarantują wysoką jakość wydruków. Moduł czyszczący usuwa zabrudze-
nia w trakcie drukowania, a wentylacja redukuje ilość i szkodliwość wydzielanych gazów.

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

Drukarka SLS Sondasys 01
Sondasys 

Model Sondasys SL01 to wynik ponad 3 lat prac konstruktorskich i designerskich. Dzięki zasto-
sowaniu dwóch wymiennych komór roboczych można na bieżąco optymalizować koszty pro-
dukcyjne. System Sondasys został wyposażony w najbardziej zaawansowany system optyczny. Dzięki zasto-
sowaniu cyfrowego galvo oraz specjalnej soczewki DMF urządzenie skupia plamkę lasera w sposób dyna-
miczny. Zmiana wymiarów komory roboczej nie wymaga dodatkowej kalibracji. 

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

Wielolaserowy system wytwarzania przyrostowego RenAM 500Q
Renishaw 

System stanowi przykład urządzenia wykorzystującego technologię przyrostowego wytwarzania 
do produkcji części metalowych, bazując na przestrzennym modelu CAD. Urządzenie jest wypo-
sażone w zestaw czterech laserów o mocy 500 W. Części budowane są z proszku metalu, które stapia się 
laserowo w kontrolowanej, obojętnej atmosferze argonu, podczas nakładania kolejnych warstw o grubo-
ściach z zakresu od 20 μm do 100 μm. 

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

Przemysłowa drukarka 3D MC-I20 firmy Multicomp
Farnell element14

Przeznaczona jest dla producentów i pasjonatów prototypów, inżynierów oraz naukowców. 
Osiąga prędkość wydruku do 180 mm/s. Poziom hałasu podczas drukowania nie przekracza 
50 dB. Obsługiwane materiały drukowania to: włókno węglowe, miedź, PLA (polilaktyd), TPU (poliuretan 
termoplastyczny) oraz drewno. Drukarka jest wyposażona w funkcję bezpieczeństwa – automatyczne wyłą-
czanie po zakończeniu drukowania.

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

DRUK 3D, WYTWARZANIE ADDYTYWNE

Wózek elektryczny paletowy LION-TRUCK PLUS PROMAG
PROMAG

Urządzenie ma elektryczny napęd jazdy i unoszenia, który eliminuje użycie siły podczas ciągnię-
cia wózka z towarem. Wyposażone jest w 48-woltowy akumulator litowo-jonowy, zapewniający 
niższe zużycie energii oraz szybsze ładowanie niż w tradycyjnych akumulatorach kwasowych. Maksymalny 
czas pracy na akumulatorze wynosi 6 godz. Bateria w formie walizki pozwala na łatwą i intuicyjną wymianę 
w celu kontynuowania pracy, a czas pełnego naładowania wynosi 3 godz.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/1/

Regały wspornikowe Gustos
DUMETA

Określane czasem jako regały wysięgnikowe lub regały wsporcze, mają więcej zalet w porówna-
niu z tradycyjnymi systemami magazynowymi. Są doskonałe w przypadku nieporęcznych pro-
duktów o kłopotliwych rozmiarach lub kształtach, takich jak pręty, rury, płyty, deski, arkusze blach. Pozwa-
lają na ich bezpieczne przechowywanie i umożliwiają łatwy dostęp. Nieskomplikowana konstrukcja pozwala 
na załadunek i rozładunek za pomocą żurawia z góry. 

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

WYPOSAŻENIE HAL MAGAZYNOWYCH

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/104/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/74/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/48/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/12/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/21/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/1/
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Green06 ANC Mini
ILSS

Antykorozyjna lampa wykonana ze stali nierdzewnej, z kloszem 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, a zastosowany zawór dekompre-
syjny umożliwia pracę przy amplitudach temperatur od -35°C do +50°C. 

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

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

System dystrybucji napięcia 24 V DC maxGUARD
Weidmüller 

System integruje złączki do rozdziału potencjałów (które były dotychczas instalowane oddziel-
nie) w wyjściach elektronicznego modułu monitorowania obciążenia, co tworzy kompletne roz-
wiązanie w jednym komponencie dystrybucji napięcia 24 V DC. Zapewnia oszczędność czasu podczas insta-
lacji, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilość miejsca zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%. maxGU-
ARD charakteryzuje się również łatwością serwisowania.

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

Hybrydowy system Panasonic VRF
Panasonic

System składa się z jednostki zasilanej gazem (GHP), jednostki elektrycznej (EHP) oraz inteli-
gentnego sterownika. Sterownik monitoruje zużycie i zapotrzebowanie na energię oraz obcią-
żenie systemu, aby obliczyć, który wariant zapewni największe oszczędności, i automatycznie przełącza sys-
tem między nimi. Rozwiązanie oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu 
ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP.

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

https://www.weidmuller.pl/maxGUARD
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/47/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/72/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/37/
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Chillery Blue e+
Rittal 

Dotychczasową ofertę chillerów Blue e+ wzbogacił nowy wariant o mocy 4 kW. Są to urządze-
nia nowej generacji, które zapewniają efektywne, niezawodne oraz łatwe w konserwacji chło-
dzenie. Rozwiązanie pozwala na zmniejszenie temperatury cieczy w maszynach produkcyjnych i osiągnięcie 
wysokiej efektywności energetycznej. Jest to możliwe dzięki sprężarce z regulacją obrotów. Napęd stanowią 
silniki synchroniczne DC.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/33/

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

GE Web HMI 2.2
VIX Automation 

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 – dostęp do nich mogą mieć wszyscy zainteresowani procesem. 
Dzięki połączeniu z bazą danych systemu SCADA iFIX daje możliwość zarządzania informacjami z procesu, 
wyznaczania trendów oraz zapewnia sprawne alarmowanie.

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

Kiosk
Integris Systemy IT

To autorski moduł przeznaczony do systemu ERP firmy Microsoft – Dynamics AX. Jest to opro-
gramowanie pozwalające uprościć proces obsługi załadunków w firmie. Rozwiązanie składa się 
z oprogramowania przeznaczonego na panele dotykowe, które pozwalają na wprowadzenie danych identy-
fikujących kierowcę, oraz funkcjonalności w Microsoft Dynamics AX 2012 R3, umożliwiającej automatyza-
cję procesów. 

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

Platforma programowa BK Connect™
Brüel & Kjær Polska 

Jest to w pełni zintegrowane, zorientowane na użytkownika oprogramowanie do analizy dźwię-
ku i drgań. Przeznaczone jest 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 dokładnie to, czego potrzebują, i kiedy 
potrzebują. Zmniejsza to ryzyko błędu.

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

Oprogramowanie AndonCloud
AndonCloud 

System znajduje zastosowanie w zakładach wielu branż przemysłu. Zastosowanie systemu po-
zwala rozwiązać problem z opóźnieniami i umożliwia weryfikację pracy na stanowiskach. System 
powiadomień informuje służby nadzoru oraz serwis, a pozostałe komponenty systemu przekazują informa-
cje na temat dostępności, wydajności i jakości.

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

OPROGRAMOWANIE DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Moduły akumulatorowe Emparro ACCUcontrol
Murrelektronik

Zewnętrzne akumulatory o pojemności do 40 Ah są podłączane do modułu UPS, co zapewnia 
długi czas pracy na zasilaniu awaryjnym. W zależności od aplikacji można zastosować wersję 
20 A lub 40 A. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Dodatkowo wariant 20 A ma szerokość 65 mm, więc 
zajmuje bardzo mało miejsca w szafie sterowniczej. Emparro ACCUcontrol stale monitoruje wewnętrzną 
rezystancję baterii, a w przypadku osiągnięcia limitu wysyła ostrzeżenie.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/51/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/33/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/51/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/44/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/36/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/82/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/86/
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Z ewn  trzne akumulatory o pojemno  ci 
do 40 Ah pod  czane s   do modu u 
UPS, co zapewnia d ugi czas pracy na 

zasilaniu awaryjnym. W zale  no  ci od aplika-
cji mo  na zastosowa   wersj   20 A lub 40 A. 
Monta   odbywa si   bez u  ycia narz  dzi. 

Dodatkowo wariant 20 A ma szeroko    jedy-
nie 65 mm, wi  c zajmuje bardzo ma o miej-
sca w szafie sterowniczej. 

Emparro ACCUcontrol stale monitoruje 
wewn  trzn   rezystancj   baterii. W przypadku 

osi  gni  cia limitu urz  dzenie wysy a 
ostrze  enie poprzez styk sygnalizacyjny, 
dzi  ki czemu mo  na dokona   wymiany bate-
rii podczas najbli  szego planowanego ser-
wisu. W ten sposób mo  na unikn    nieplano-
wanych przestojów i konieczno  ci umawiania 
dodatkowych wizyt serwisanta. 

Akumulatory pracuj ce w niskiej tempera-
turze zapewniaj   wi  ksz   wydajno   , a ich 
 ywotno    jest d u  sza, dlatego Emparro 

ACCUcontrol oferuje mo  liwo    adowania
uzale  nion   od temperatury. Napi  cie ado-
wania jest dostosowywane do temperatury
otoczenia, co zapewnia maksymaln    ywot-
no    nawet przy wy  szych temperaturach. 

atwe pod czenie do IPC:
• Emparro ACCUcontrol mo na atwo pod -

czy  do komputera PC za pomoc  mini USB.
• Komputer mo na bezpiecznie wy czy  

w przypadku awarii zasilania.
• Status napi cia zasilania i adowania akumu-

latora mo na monitorowa  na bie co.
• Stan pracy mo na udokumentowa  w pro-

tokole.
• Parametry pracy mo na atwo konfigurowa .

Modu y akumulatorowe 
Emparro ACCUcontrol
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  murrelektronik.pl

Emparro ACCU control
Utrzymanie sprawności maszyn

Niezawodne zasilanie w przypadku awarii
  Zapobieganie przestojom maszyn dzięki płynnemu przełączaniu 

na pracę na baterii w przypadku awarii

  Maksymalna żywotność dzięki możliwości ładowania uzależnionej 
od temperatury

  Wysoka niezawodność pracy dzięki wszechstronnym opcjom 
kontroli i diagnostyki z konserwacją zapobiegawczą

  Zapobieganie utracie danych dzięki funkcji wyłączania dla IPC 
łatwo dostępnej przez software komputera

https://www.murrelektronik.pl/
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Układy przygotowania powietrza ASCO Numatics™ serii 653
Emerson Automation Solutions

Seria 653 obejmuje porty o wielkości ¾ cala i 1 cal oraz zapewnia duże natężenie przepływu 
w stosunku do swoich gabarytów. Umożliwia to zasilanie wielu produktów z tego samego filtro-
-regulatora lub smarownicy (FRL) albo obniżenie spadków ciśnienia w całym układzie – obie te zalety pro-
wadzą do redukcji kosztów oraz zapotrzebowania na energię. Nowe kołnierze przy płycie krawędziowej 
umożliwiają demontaż zespołu rozgałęźnika bez odłączania całego orurowania.

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

Zasilacz hydrauliczny CytroPac
Bosch Rexroth 

Przetwornica częstotliwości, silnik elektryczny, pompa i czujnik, zintegrowane w jednej obudo-
wie. To rozwiązanie typu „plug and run” upraszcza i przyspiesza uruchomienie, zaś dzięki stero-
waniu obrotami silnika elektrycznego, a przez to regulacji wydatku odpowiednio do zapotrzebowania, 
pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%. Do wyboru: silniki o mocy 1,5–4,0 kW, a także pięć 
wielkości pomp: 4, 5, 8, 11, 14 cm³/obr.

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

System odwadniający ACO Stormbrixx SD
ACO Elementy Budowlane 

Modularny system odwadniający z tworzywa sztucznego, który może stanowić element retencji 
wód opadowych i/lub element rozsączania. Jego bazą są segmenty podstawowe, które układa 
się w całość za pomocą inteligentnych łączników, co nadaje całemu systemowi trwałą strukturę. Otwarta 
struktura umożliwia nieograniczoną kontrolę i konserwację całego systemu odwadniającego. System redu-
kuje koszty transportu i emisję CO₂ w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

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

Separatory tłuszczu LIPATOMAT
ACO Elementy Budowlane

Systemy pracujące w pełni automatycznie. Przeznaczone są do instalacji jako wolnostojące, 
dlatego mają zawory, które są obsługiwane automatycznie i elektrycznie. Poprzez kolanka szkla-
nych rur i przezroczyste węże można śledzić odpływ tłuszczu/oleju i zanieczyszczeń do zbiorników. Wariant, 
który jest dla użytkownika najbardziej komfortowy, obejmuje program sterowania z automatyczną aktywa-
cją urządzeń i osprzętu w separatorze.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/105/

Separatory tłuszczu Seria ACO LipuJet-S-O
ACO Elementy Budowlane

Wykonane są ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym osadnikiem. Przeznaczone są do instalacji 
w budynkach, w pomieszczeniach chronionych przed mrozem. Dla stopnia 2 i 3 konieczne jest 
podłączenie tylko zimnej wody. Koszty wywozu zawartości i czyszczenia separatora są minimalne dzięki 
stopniom wielkości. Wysokociśnieniowa obrotowa głowica czyszcząca aż do 175 barów (jedynie w stopniu 
wyposażenia 2 i 3) myje każdy wewnętrzny element urządzenia.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/106/

ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH, C.O. ORAZ KANALIZACYJNYCH

Bezsmarowe nakrętki śrub pociągowych
igus 

Firma igus poszerzyła asortyment w zakresie nakrętek do gwintów trapezowych oraz wielo-
zwojnych o materiał iglidur E7. Jest to tworzywo sztuczne o większej miękkości i wydajności, 
które w swojej strukturze zawiera cząsteczki smaru stałe, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego smarowa-
nia. Innowacyjny materiał obniża poziom hałasu, jednocześnie tłumiąc poziom wibracji w urządzeniu i prze-
dłużając jego żywotność.

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

PODZESPOŁY I DROBNE ELEMENTY MECHANICZNE

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/106/
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http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/40/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/101/


S eria 653 obejmuje porty o wielko ci 
¾ cala i 1 cal oraz zapewnia du e nat -
enie przep ywu w stosunku do swo-

ich gabarytów. Umo liwia to klientom zasila-
nie wielu produktów z tego samego filtro-
-regulatora (FRL) albo obni enie spadków 
ci nienia w ca ym uk adzie, przy czym obie 
te zalety prowadz  do redukcji kosztów oraz 
zapotrzebowania na energi . Serie 651, 652 
i 653 obejmuj  m.in. filtry, regulatory, filtro-
-regulatory, smarownice, modu y powolnego 
startu, modu y szybkiego wydmuchu, bloki 
rozdzielaj ce oraz zawory odcinaj ce. 

Dodanie nowych wielko ci portów umo li-
wia mi dzynarodowym producentom wybór 
kompleksowej gamy zaawansowanych tech-
nologicznie produktów do przygotowania
powietrza w rozmiarach od 1/8 do 1", pocho-

dz cych od tego samego dostawcy. Dzi ki 
temu wybór oraz dokonywanie zakupów 
staj  si  du o prostsze. 

Dzi ki najwy szym w bran y w a ciwo ciom 
przep ywu w odniesieniu do ich wielko ci,
uk ady przygotowania powietrza ASCO 
Numatics™ serii 651, 652 i 653 doskonale 
sprawdz  si  we wszystkich zastosowaniach 
wymagaj cych du ej ilo ci powietrza lub 
w zastosowaniach z ograniczon  przestrzeni . 

Producenci oryginalnego wyposa enia
(Original Equipment Manufacturer – OEM)
skorzystaj  z du ego zakresu temperatur
(–40°C do 80°C), a tak e certyfikatów ATEX
i CUTR, dzi ki czemu produkt ten mo na 
wykorzystywa  w trudnych warunkach rodo-
wiskowych oraz w zastosowaniach takich jak 

pilotowanie zaworów w przemy le proceso-
wym. Modu owe produkty do przygotowania 
powietrza maj  solidn  budow , atwo si  je 
sk ada, montuje i umieszcza w odpowiednim 
po o eniu. 

Nowe ko nierze umo liwiaj  demonta  
zespo u bez od czania ca ego orurowania. 
Serie 651, 652 i 653 s  wyposa one w mano-
metry o niskim profilu, których warto ci 
atwo odczyta .

Opcjonalne zintegrowane czerwone/zielone 
wska niki zakresów ci nienia u atwiaj  moni-
torowanie danego ci nienia. Urz dzenia 
przygotowania powietrza ASCO Numatics™ 
s  solidne oraz maj  nowoczesny wygl d. 
Z uwagi na trwa e, wypalane laserowo zna-
kowanie informacje o produkcie pozostan  
widoczne nawet w trudnych warunkach oto-
czenia. Co wi cej, do filtrów koalescencyj-
nych oraz urz dze  cz cych filtr koalescen-
cyjny z regulatorem tej gamy dodano opcjo-
nalny 3-mikronowy fa dowany filtr wst pny. 
Eliminuje to konieczno  montowania 
oddzielnego filtra cz stek i skutkuje redukcj  
kosztów, wielko ci oraz masy.

Uk ady przygotowania powietrza ASCO 
Numatics™ serii 653 to produkt, który 
zakwalifikowa  si  do drugiego etapu kon-
kursu na Produkt Roku 2018 magazynu 
In ynieria i Utrzymanie Ruchu w katego-
rii Elementy instalacji pneumatycznych, 
hydraulicznych, c.o. oraz kanalizacyjnych. 
Oddaj swój g os na ten produkt na stronie: 
pr.utrzymanieruchu.pl

FIRMA PREZENTUJE             ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH, C.O. ORAZ KANALIZACYJNYCH

Uk ady przygotowania powietrza 
ASCO Numatics™ serii 653
Emerson prezentuje niezawodne produkty do przygotowania 
powietrza ASCO Numatics™ serii 653.

O firmie Emerson

Firma Emerson (NYSE: EMR) z siedzib  w St. Louis, Missouri (USA) to globalny lider cz cy technologi  i in ynieri , zapewniaj ce innowacyjne 
rozwi zania dla klientów na rynkach przemys owym, komercyjnym i konsumenckim na ca ym wiecie. Emerson dostarcza rozwi zania w ramach 
dwóch segmentów biznesowych: Automation Solutions (sterowanie procesami, automatyka przemys owa, technologie monta owe, aparatura 
elektryczna i o wietleniowa) oraz Commercial & Residential Solutions (rozwi zania komercyjne i mieszkalne). Wi cej informacji znale  mo na 
pod adresem www.Emerson.com.
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Specjalistyczne mycie części produkcyjnych
NOYEN 

NOYEN kieruje swój nowy produkt m.in. do zakładów produkcyjnych, które nie mają odpowie-
dniego zaplecza do wykonywania wysokiej jakości procesu, a wymagania ich klientów dotyczą-
ce czystości wzrosły; chcą podnieść jakość procesu mycia, a z powodów ograniczonych środków nie mogą 
zdecydować się na modernizację parku maszynowego; są w trakcie analizy potrzeb inwestycyjnych, a pro-
dukcja w toku wymaga jakości i terminowości produkcji części.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/78/

Stacja do utwardzania UV LED typ UAP-1
Automatech 

Jedną z usług świadczonych przez Automatech jest wdrożenie aplikacji pozwalającej na utwar-
dzanie lakierowanych powierzchni lampami UV LED. Dużą zaletą stosowania lamp UV LED jest 
to, że po włączeniu są od razu gotowe do pracy, nie potrzebują rozruchu, co umożliwia ciągłe sterowanie ich 
pracą. Wpływa to na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wydłuża ich żywotność. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/93/

Lampa UV LED Fire Jet FJ605 firmy Phoseon
Automatech

Jest to wysoko wydajne, autonomiczne, chłodzone powietrzem rozwiązanie, które nie wymaga 
wentylatorów i chłodzenia cieczą. Zostało zaprojektowane z myślą o odbiorcach, którzy chcą 
uzyskać wysoką wydajność i kontrolę cyfrową. Jest idealne do zastosowań wymagających prędkości do 
1000 f/min (300 m/min) w szerokościach druku 600 mm lub 675 mm i zaawansowanych możliwości inter-
fejsu cyfrowego do ścisłej kontroli procesu.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/96/

Lampa UV LED Fire Jet FJ601 firmy Phoseon
Automatech 

Jest to chłodzone powietrzem rozwiązanie, które zapewnia klientom stabilność procesu dzięki 
opatentowanej technologii Phoseon TargetCure ™. TargetCure umożliwia bezpieczne wykony-
wanie zadań związanych z żywnością i bezpieczeństwem medycznym, przy użyciu atramentów LED Low 
Migration, oprócz standardowych etykiet i folii termokurczliwych. Spójne i stabilne wyjście FJ601 zapewnia 
powtarzalne wyniki przy każdym przebiegu dla procesu o wysokiej wydajności.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/95/

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU

Śruby kulowe serii HTF-SRE
NSK Polska

Seria HTF-SRE śrub kulowych o wysokiej nośności oferuje wyższe prędkości przejścia niż w przy-
padku serii standardowej dla wrzecion o średnicy 140 mm i większych. Sercem tej linii jest opa-
tentowana technologia separacji kulek, która zapobiega ich stykaniu się. Seria ta obejmuje również nowo 
opracowany system recyrkulacji kulek. Zwiększa to znacząco prędkości przejścia, zmniejszając jednocześnie 
szum podczas pracy.

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

Sprzęgło REVOLEX® KX-D z KTR 650
KTR Polska

To palcowe sprzęgło skrętnie elastyczne. Kompensuje wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, prze-
nosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny. Sprzęgło może być montowane osio-
wo i charakteryzuje się kompaktową długością. Dodatkowo pozwala na łatwy demontaż elastomerów, 
a także bolców z elastomerami. Sprzęgło składa się z dwóch piast. Moment obrotowy jest przenoszony 
przez stalowe bolce z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie obręczy.

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

PODZESPOŁY I DROBNE ELEMENTY MECHANICZNE
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 Po dwóch latach od wprowadzenia 
do palety us ug mycia i odt usz-
czania nasza oferta spotka a si  

z oczekiwanym zainteresowaniem rynku. 
Szczególnie du  ilo  projektów zrealizo-
wali my z wytycznymi czysto ci technicznej 
pod norm  VDA 19.1 oraz ISO 16232. Wyra -
nie wida  trend rynkowy id cy od naszych 
zachodnich s siadów, którzy t  norm  wyko-
rzystuj  bardzo cz sto do oceny jako ci pro-
cesu mycia. Standardem równie  sta o si  
zamieszczanie na rysunkach technicznych, 
oprócz wymiarów, zapisów dotycz cych norm 
czysto ciowych. 

Mycie jako bardzo z o ony proces, czasem 
budz cy wiele problemów, dzi ki naszemu 
rozwi zaniu sta  si  dla firm zlecaj cych 
us ugi na zewn trz mo liwy do zrealizowania 
bez potrzeby anga owania du ych nak adów 
inwestycyjnych w kolejne urz dzenia.

W gronie naszych klientów znalaz y si  firmy 
zarówno potrzebuj ce zleci  mycie pro-
stych detali raz na jaki  czas i mie  pro-
blem z g owy, jak i te, które poszukuj  d u-
gofalowej cyklicznej wspó pracy i chc  mie  
wp yw na proces i dok adnie wiedzie , jak on 

wygl da. Du  uwag  przy wspó pracy z nami 
klienci przyk adaj  do poszczególnych para-
metrów, takich jak czas i elastyczno  wyko-
nywanej us ugi. Wychodz c naprzeciw tym 
oczekiwaniom, dostosowali my dost pno  
naszej us ugi do systemu 24/7. Dla uspraw-
nienia ca ego procesu realizacji zlece  
w po owie 2018 roku uruchomili my stron  
dedykowan  https://mycie.roklin.pl, dzi ki 
której mo na w szybki i prosty sposób bezpo-
rednio zleca  i wycenia  us ugi.

Korzy ci dla klienta, jakie p yn  ze wspó pracy 
w ramach us ug mycia z NOYEN, to w g ów-
nej mierze oszcz dno  czasu i zasobów ludz-
kich, ni sza emisja odpadów, mniejsza ilo  
procesów w firmie, brak potrzeby zakupu 
urz dze  do procesu. Po ka dorazowej us u-
dze oferujemy wykonanie kontroli czysto ci 
powierzchni zgodnie z norm  wewn trzn  
klienta lub VDA 19.1. Dodatkowo szczególna 
dba o  o detale i powierzane cz ci, a tak e 
sposób ich pakowania i dostarczania, równie  
w asnym transportem, znakomicie wpisuje 
si  w definicj  pe nego outsourcingu pro-
cesu mycia. 

Nale y równie  wspomnie , e z powodu 
du ych zmian na rynku pracy i braku dosta-
tecznej ilo ci wykwalifikowanej kadry atwiej 
jest powierzy  proces firmie zewn trznej, 
ni  kontrolowa  wszystkie operacje u sie-
bie. Bior c pod uwag  z o ono  procesu 

mycia, w najbli szym czasie firma NOYEN 
b dzie podejmowa  dzia ania zwi zane z roz-
budow  infrastruktury, parku maszynowego 
i budynku przeznaczonego pod us ugi.

Us ugi mycia i odt uszczania 
szyte na miar

FIRMA PREZENTUJE                                USŁUGI DLA PRZEMYSŁU

Marcin Psujek
kierownik sprzeda y chemii i rozwoju us ug 
NOYEN Sp. z o.o.
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Ściernice segmentowe do szlifowania planetarnego
Urdiamant 

Ściernice do szlifowania planetarnego na maszyny typu Stähli, Lapmaster Wolters (Peter 
Wolters), Melchiorre, Supfina itp. Szlifowanie odbywa się za pomocą dwóch ściernic pracują-
cych jako para, obracających się przeciwbieżnie do siebie. W zależności od przeznaczenia produkuje się seg-
menty na spoiwie żywicznym, ceramicznym, metalowym, hybrydowym. W większości obróbek szlifowania 
używa się ziarna diamentowego do docierania np. części hartowanych – azotku boru.

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

Poszerzona seria frezów śrubowych T4-12
Seco Tools (Poland)

Firma Seco Tools poszerzyła serię frezów śrubowych T4-12 o pięć nowych pozycji do ekono-
micznej i wszechstronnej obróbki zgrubnej oraz obróbki półwykańczającej. Większe płytki są 
wyposażone w cztery ostrza, co obniża koszty narzędziowe i zapewnia płynniejszą pracę. Płytki mocowane 
są stycznie, co zwiększa wydajność i stabilność oraz ułatwia dostęp do śrub mocujących. Ponadto tego typu 
mocowanie kieruje siły skrawania na najgrubszy przekrój płytki.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/29/

Płytki Double Quattromill™ 22
Seco Tools (Poland) 

Obniżają siły skrawania oraz pobór mocy, a tym samym zapewniają stabilność obrabianego de-
talu. Charakteryzują się wysokimi osiowymi kątami natarcia, które zapewniają swobodę skra-
wania, a także mają większą trwałość oraz wszechstronność dla szerszego zakresu materiałów. Kąt przysta-
wienia 45° frezów obniża siły skrawania i zużycie mocy, zwiększa posuw oraz zmniejsza grubość wiórów. 
Wersja z kątem 68° sprawdza się, gdy trzeba frezować blisko ściany.

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

Drabina teleskopowa z dużą platformą roboczą
KRAUSE 

Drabina ma wygodną platformę roboczą oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości. Wyposa-
żona jest w opatentowany System ClickMatic, który pozwala na proste i szybkie regulowanie 
wysokości, dzięki czemu użytkownik samodzielnie dostosowuje poziom platformy do aktualnych potrzeb. 
W zależności od wersji drabina waży 22 lub 26 kg i ma stabilizator poprzeczny z rolkami. Dopuszczalne 
obciążenie: do 150 kg. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/100/

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Fluke Europe

Umożliwia elektrykom mierzenie – a nie tylko wykrywanie – napięcia i prądu bez użycia prze-
wodów pomiarowych, a tym samym pozwala na bezpieczniejsze i efektywniejsze wyszukiwanie 
oraz usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych. Zastosowana w nich nowa technologia FieldSense spra-
wia, 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/

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU UTRZYMANIA RUCHU

Drukarka etykiet P-touch CUBE PLUS
Brother Polska 

Umożliwia drukowanie trwałych etykiet o szerokości do 24 mm, profesjonalnej jakości, na róż-
nych taśmach, w tym na tekstylnej do odzieży, matowej przezroczystej taśmie wykończeniowej, 
na mocnych taśmach samoprzylepnych do chropowatych powierzchni. Drukarka jest kompatybilna z kom-
puterami typu PC i Mac oraz urządzeniami mobilnymi. Dodatkowo została wyposażona we wbudowaną, zin-
tegrowaną baterię litowo-jonową oraz możliwość ładowania poprzez łącze USB. 

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

WYPOSAŻENIE IT DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI
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Wózek elektryczny STILL RX 20
STILL Polska 

Wózek został wyposażony w nowe centrum bezpieczeństwa i komunikacji zwiększające poziom 
bezpieczeństwa i wydajności obsługi. Operator może aktywować funkcje obsługi w zależności 
od zastosowania i ma łatwy dostęp do ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki błyskawicz-
nej wymianie baterii oraz wyposażeniu w baterię Li-Ion o największej pojemności w swojej klasie urządze-
nia można używać praktycznie bez przerwy.

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

Wózek elektryczny paletowy LION-TRUCK PLUS PROMAG
PROMAG

Urządzenie ma elektryczny napęd jazdy i unoszenia, który eliminuje użycie siły podczas ciągnię-
cia wózka z towarem. Wyposażone jest w 48-woltowy akumulator litowo-jonowy, zapewniający 
niższe zużycie energii oraz szybsze ładowanie niż w tradycyjnych akumulatorach kwasowych. Maksymalny 
czas pracy na akumulatorze wynosi 6 godz. Bateria w formie walizki pozwala na łatwą i intuicyjną wymianę 
w celu kontynuowania pracy, a czas pełnego naładowania wynosi 3 godz.

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

Wózek ETV 216i
Jungheinrich Polska

Wózek wysokiego składowania, którego konstrukcja jest specjalnie przystosowana do akumu-
latora litowo-jonowego. Może podnosić ładunki o wadze do 1600 kg na wysokość do 10,7 m. 
Innowacyjna budowa pojazdu zapewnia operatorowi ergonomię, wysoki komfort pracy oraz doskonałą 
widoczność we wszystkich kierunkach. Wysoka wydajność i wytrzymałość akumulatora litowo-jonowego 
gwarantują optymalny przepływ towarów w magazynie.

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

Kompaktowy przenośnik spiralny
FlexLink Systems Polska

Umożliwia stabilny transport pionowy, łącząc przepływy na różnych wysokościach. Jednocześ-
nie zapewnia zwiększony dostęp do przestrzeni produkcyjnej. Unikatowy spiralny kształt jest 
podstawą jego kompaktowej konstrukcji, która zajmuje o 40% mniej miejsca w porównaniu z najczęściej 
spotykanymi rozwiązaniami na rynku. Urządzenie można zamontować w kilka godzin. Zapewnia płynną 
i cichą pracę oraz cechuje się długą żywotnością.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/83/

URZĄDZENIA DO TRANSPORTU

InSites 4.0
Indoorway

Jest gotowym do wdrożenia zestawem narzędzi opartym na systemie lokalizacji wewnątrzbu-
dynkowej, wykorzystującym nowe urządzenia od Indoorway: Tagi i Huby. Tagi to nadajniki, 
które przymocowuje się do pojazdów, maszyn i innych ruchomych aktywów lub rozdaje się pracownikom. 
Z kolei Huby instaluje się na ścianach lub sufitach, aby zbierały dane o lokalizacji ruchomych obiektów 
i przesyłały je do systemu Indoorway.

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

Klawiatura piezoelektryczna serii PZ firmy APEM
ELTRONIKA 

PZ jest nową 12-przyciskową klawiaturą piezoelektryczną, której panel frontowy jest wykonany 
z anodyzowanego aluminium, przeznaczoną do aplikacji wymagających dużej wytrzymałości. 
Klawiatura ma żywotność ok. 10 mln naciśnięć, może pracować w zakresie temperatur od –40°C do +85°C. 
Uszczelnienie IP68 pozwala na zastosowanie jej w trudnych warunkach pracy. Oznaczenia frontu klawiatury 
są bardzo odporne na ścieranie.

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

WYPOSAŻENIE IT DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI
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We wspó czesnych firmach, 
gdzie liczy si  wysoka efek-
tywno  procesów, coraz 

powszechniej s  wykorzystywane nowe tech-
nologie. Przyk adem ich zastosowania dla 
poprawy komfortu pracy, obni enia kosztów
i skrócenia operacji jest wózek elektryczny 
prowadzony LION-TRUCK PLUS firmy 
PROMAG S.A. 

Wózek zosta  wyposa ony w 48-woltowy aku-
mulator litowo-jonowy, który zapewnia ni -
sze zu ycie energii oraz szybsze adowanie ni  
w tradycyjnych akumulatorach kwasowych. 
Jest to jedyny wózek tego typu w Polsce 
posiadaj cy takie rozwi zanie. Dzi ki temu 
czas pracy jest niemal 2-krotnie d u szy ni  
w standardowych rozwi zaniach. Akumulator 
litowo-jonowy ma niewielkie wymiary, a co 
za tym idzie, wymiary samego wózka s  

mniejsze, zbli one do tradycyjnego, r cznego 
wózka paletowego. 

Mniejszy wymiar wózka pozwala na osi gni -
cie wyj tkowo w skiego korytarza roboczego 
(wynosz cego zaledwie 1900 mm), co znacz-
nie u atwia prac  w ma ych i rednich maga-
zynach. Dodatkowym atutem wózka jest 
mo liwo  jazdy z podniesionym dyszlem, 
dzi ki czemu promie  zawracania jest zde-
cydowanie w szy (1450 mm). Akumulator 
nie ma pami ci adowania, co pozwala na 
jego do adowywanie w dowolnym momen-
cie. Wózek LION-TRUCK PLUS dzi ki p yn-
nej regulacji pr dko ci u atwia manewrowa-
nie i dopasowanie pr dko ci jazdy do zakresu 
wykonywanych czynno ci. Wyposa ony jest 
w dodatkowe rolki boczne, zapewniaj ce 
wi ksz  stabilno  wózka podczas wykony-
wania manewrów z ci kim adunkiem. 

Wózek LION-TRUCK PLUS PROMAG wyró nia:
• akumulator litowo-jonowy 48 V,
• oszcz dno  energii,
• d ugi czas pracy na jednym adowaniu – do 6 h,
• szybkie adowanie.

Wózek elektryczny paletowy prowadzony 
LION-TRUCK PLUS PROMAG

FIRMA PREZENTUJE                               URZĄDZENIA DO TRANSPORTU
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Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro
Zarz dzaj programem smarowania z Ultraprobe 401 Digital Grease 
Caddy Pro i zapobiegaj uszkodzeniu o ysk.

U ltraprobe 401 Digital Grease Caddy 
zapewnia wszystkie dane potrzebne 
do optymalizacji programów smaro-

wania. Niezale nie czy smarujemy w oparciu 
o harmonogram, czy w oparciu o znajomo  
stanu o ysk, system Ultraprobe 401 b dzie 
kluczowy dla twojego programu.

Idealne po czenie zaawansowanej cyfro-
wej technologii i oprogramowania zarz dza-
j cego danymi daje wgl d w ca y program 
smarowania, pozwala na badanie trendów 
oraz daje informacje do ci g ego poprawiania 
funkcjonuj cego programu.

Oto przyk adowe informacje, do których 
b dziesz mie  dost p:

• ilo  smaru, któr  mo na wprowadzi  
do o yska,

• rodzaj zastosowanego smaru,
• poziom bazowy dB,
• poziom dB przed smarowaniem,
• poziom dB po smarowaniu,

To niesamowite urz dzenie cyfrowe zapew-
nia bezproblemow  integracj  danych sma-
rowniczych z Ultratrend Data Management 
System, dzi ki czemu u ytkownicy mog  
monitorowa  stan o ysk oraz histori  ich 
smarowania.

Wi kszo  przedwczesnych awarii o ysk jest 
zwi zana z ich smarowaniem.

Program smarowania o ysk w oparciu 
o ultrad wi ki zapobiega stanom niedosma-
rowania i przesmarowania o ysk.

Jak dzi ki smarowaniu zapobiega  awariom 
o ysk opartym na ultrad wi kach?

S  dwa elementy kluczowe dla skutecznego
programu smarowania o ysk opartego na 
ultrad wi kach. Pierwszy to instrument 
inspekcji cyfrowej, taki jak Ultraprobe 401 
Digital Grease Caddy Pro.

Wraz ze spadkiem poziomu smarowania
wzrasta poziom tarcia, skutkuj c wzrostem 
poziomu generowanych ultrad wi ków. 
o ysko, w którym poziom ultrad wi ków 

wzrós  o 8 dB bez zmiany jako ci d wi ku, 
wymaga smarowania. cie ka smarowania 
o ysk oraz dane pomiarowe s  wysy ane do 

Digital Grease Caddy Pro. 

Kiedy o ysko jest smarowane, u ytkownik 
b dzie wiedzia , w którym momencie prze-
sta  smarowa  dzi ki obserwacji spadku po-
ziomu decybeli do poziomu bazowego. Dane 
smarowania mog  zosta  zapisane i dodane 
do danych historycznych danego o yska.

Zestaw UP401 Digital Grease Caddy zawiera 
wszystkie elementy potrzebne do przepro-
wadzenia smarowania w oparciu o znajo-
mo  stanu o ysk:

• Grease Caddy z wy wietlaczem cyfrowym, 
gniazdami: s uchawkowym i adowania, 
pokr t em nastawy czu o ci, wbudowan  
lampk  i wska nikiem stanu baterii,

• adowark  baterii,
• s uchawki przemys owe,
• kabur  u atwiaj c  przemieszczanie si  pod-

czas pracy,
• instrukcj  obs ugi.

 ELEMENTY INSTALACJI SMAROWYCH I OLEJOWYCH                              FIRMA PREZENTUJE                             

• liczba wstrzykni  smaru – pe nych ruchów 
r czki smarownicy,

• koszt smaru,
• analiza kosztów smarowania,
• tworzenie trendu stanu o ysk.

Dodatkowe przydatne w a ciwo ci:
• dwa tryby widoku (dB & dB ze wska nikiem 

intensywno ci sygna u),
• ustawienia pozwalaj ce na dopasowanie 

do w asnych potrzeb (18 trybów ustawie ),
• nagrywanie/pobieranie cie ek pomiarowych,
• wbudowana lampka, by o wietli  ciemne 

miejsca,
• obrotowa g owica, aby dopasowa  si  do 

trudno dost pnych miejsc,
• s uchawki przemys owe do g o nych 

obszarów,
• modu  magnetyczny wraz z p ytk  dokuj c  

(umo liwia smarowanie i pomiary w wi kszo-
ci warunków),

• kabura u atwiaj ca przemieszczanie si  pod-
czas pracy.

UE Systems 02 art spons press.indd   2 2019-02-08   10:39:23



Możliwość montażu 
na smarownicy w celu 
łatwego użytkowania

Przygotuj i zapisz ścieżki 
przejścia dla prowadzenia 
łatwego smarowania 
opartego o znajomość 
stanu łożysk 

http://www.uesystems.eu/pl/ebook-lubrication/
http://www.uesystems.pl
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EcoMonitoring
Mitsubishi Electric Europe 

Jest to gotowe rozwiązanie do zbierania i wizualizacji danych dotyczących zużycia energii. Opar-
te na systemie MAPS SCADA daje niemalże nieograniczone możliwości w zakresie zbierania 
i wizualizacji informacji nie tylko dotyczących zużycia energii, lecz także całego procesu produkcyjnego. Sys-
tem daje możliwość zaobserwowania i zrozumienia, gdzie oraz w jaki sposób zużywana jest energia. Jest to 
pierwszy krok w kierunku potencjalnych oszczędności.

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

Oprogramowanie VisionPro ViDi firmy Cognex
Automatech

Oparte na głębokim uczeniu się oprogramowanie do analizy obrazu. Może być stosowane do 
wykrywania defektów, klasyfikacji tekstury i materiału, weryfikacji montażu i zdeformowanej 
lokalizacji części, odczytywania znaków, w tym zniekształconego druku. Łączy specyficzność i elastyczność 
ludzkiej kontroli wzrokowej z niezawodnością, powtarzalnością i mocą skomputeryzowanego systemu. 
Nowatorskie podejście, które toleruje odchylenia i nieprzewidziane wady.

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

Oprogramowanie AndonCloud
AndonCloud 

System znajduje zastosowanie w zakładach wielu branż przemysłu. Zastosowanie systemu po-
zwala rozwiązać problem z opóźnieniami i umożliwia weryfikację pracy na stanowiskach. System 
powiadomień informuje służby nadzoru oraz serwis, a pozostałe komponenty systemu przekazują informa-
cje na temat dostępności, wydajności i jakości.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/43/

PRZEMYSŁ 4.0

System paletowy HU
FlexLink Systems Polska

System przenosi ładunki do 200 kg na palecie i jest rozwiązaniem elektrycznym. Dostarczany 
jest w postaci wstępnie zmontowanej w znormalizowanych modułach ze wstępnie zdefiniowa-
ną logiką sterowania, co skraca czas konfiguracji i instalacji. Ma solidną konstrukcję i wiele znormalizowa-
nych narzędzi, które umożliwiają stworzenie inteligentnego przepływu procesu produkcji. Rozwiązanie gwa-
rantuje niski poziom hałasu. Ma solidną i łatwą do serwisowania konstrukcję. 

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

Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy
UE Systems Polska

Produkt zapewnia wszystkie dane potrzebne do optymalizacji programów smarowania, nieza-
leżnie od tego, czy smarowanie odbywa się w oparciu o harmonogram, czy o znajomość stanu 
łożysk. Połączenie zaawansowanej technologii cyfrowej i oprogramowania zarządzającego danymi daje 
wgląd w program smarowania, pozwala na badanie trendów oraz ciągłe poprawianie funkcjonującego pro-
gramu. Pozwala zapobiegać stanom niedosmarowania i przesmarowania łożysk.

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

ELEMENTY INSTALACJI SMAROWYCH I OLEJOWYCH

Kompaktowa smarownica jednopunktowa RENOLIT Autoluber
FUCHS OIL CORPORATION 

Urządzenie automatycznie dozuje smary, niezależnie od zewnętrznego źródła energii. Ma po-
jemność 120 ml i może dozować zawartość w sposób kontrolowany i ciągły przez zdefiniowany 
z góry czas, maks. do 12 mies. Przeznaczone jest do aplikacji smaru do łożysk, np. silników elektrycznych, 
dmuchaw/wentylatorów, pomp. Ze względu na małe wymiary urządzenie można również doposażyć, opty-
malizując dopływ smaru w podłączonym punkcie smarowania.

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

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/65/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/42/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/43/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/92/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/84/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/38/
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mbNETFIX
TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych 

Jest to specjalistyczny router zapewniający bezpieczny zdalny dostęp oraz realizujący założenia 
metodologii Defence In Depth, która jest jedną z podstaw budowania współczesnych polityk 
bezpieczeństwa dla systemów przemysłowych. mbNETFIX realizuje segmentację sieci przemysłowej, do któ-
rej został przyłączony, zabezpieczając ją w ten sposób przed nieautoryzowanym dostępem, oraz staje na 
straży zasad ruchu w poszczególnych segmentach sieci.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/66/

System zarządzania i monitoringu zużycia mediów
Sabur 

Kompleksowy system opomiarowania mediów, którego zadaniem jest monitoring online wszy-
stkich mediów (energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczni-
ków 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. System oparty 
jest na innowacyjnych szwajcarskich rozwiązaniach Saia Burgess.

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

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™
Renishaw 

Wykorzystuje w innowacyjny i wysoce powtarzalny sposób tradycyjną technikę porównywania 
produkowanych części z przedmiotem wzorcowym. Umożliwia kontrolę przedmiotów o śred-
nicy do 300 mm i wysokości do 150 mm, a metoda kompensacji wpływu temperatury zapewnia pracę 
w zakresie 5–50° przy zachowaniu dokładności systemu. Korzystając z oprogramowania Modus™ wbudowa-
nego w system, można łatwo modyfikować programy pomiarowe w celu dodawania lub zmiany elementów.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/75/

PRZEMYSŁ 4.0

https://www.sabur.com.pl
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/75/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/97/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/66/
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Elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW
Zakład Energoelektroniki TWERD

Pierwszy na świecie polski elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW. Przez-
naczony do zasilania napędu głównego katamaranu naukowo-badawczego. Stanowi on zespół 
składający się z czterech układów 2×500 kW i 2×200 kW, które wraz z urządzeniami pomocniczymi zostały 
umieszczone w czterech szafach sterowniczych. Przemienniki o mocy 500 kW zasilają napędy rufowe kata-
maranu, natomiast przemienniki o mocy 200 kW – napędy strumieniowe dziobowe.

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

Silnik bezszczotkowy RP34M-221
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

Silnik charakteryzuje się wysoką wydajnością. Sprawdza się w aplikacjach wymagających nagłe-
go przyspieszenia oraz wysokiej dokładności pozycjonowania, a więc m.in. w różnorodnych za-
stosowaniach w automatyce, przemyśle medycznym i wojskowym. Ma kompaktową konstrukcję i wysoki 
moment. Najważniejsze parametry: moment znamionowy – 221 Ncm; bezwładność rotora – 2718,9 gcm²; 
waga – 4100 g.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/54/

Miniaturowy silnik bezszczotkowy serii 1660 BHx
FAULHABER Polska

Seria BHx to nowe wysokiej mocy bezszczelinowe bezszczotkowe silniki o średnicy 16 mm, pra-
cujące w technologii dwubiegunowej. Dzięki wytrzymałej i kompaktowej budowie oraz parame-
trom eksploatacyjnym silniki te nadają się do wymagających zastosowań, takich jak rękojeści chwytaków 
elektrycznych czy profesjonalnych narzędzi ręcznych i robotyki. Seria BHx oferuje silnik w dwóch konstruk-
cjach. Jedna jest specjalnie dla dużych prędkości, druga – dla dużego momentu obrotowego.

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

URZĄDZENIA I MASZYNY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, SILNIKI ELEKTRYCZNE

WPSFN – przekładnia planetarna kątowa 
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

Jest to nowa generacja precyzyjnych przekładni kołnierzowych kątowych. Charakteryzuje się 
wysoką sztywnością i dynamiką, cichą pracą, uzyskaną dzięki zastosowaniu zębów spiralnych, 
oraz doskonałą synchronizacją prędkości i płynnością ruchu, uzyskaną dzięki helikalnemu uzębieniu. Prze-
kładnia WPSFN ma kompaktową konstrukcję – najmniejszą na rynku o takich parametrach. Wersja jedno-
stopniowa jest dostępna z drążonym wałkiem.

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

Pozycjoner (obrotnik) hydrauliczny D-TLP-HE
DUMETA

Pozycjoner znacznie zwiększa wydajność pracy spawacza dzięki możliwości dostosowania kąta 
nachylenia płyty do odpowiedniej pozycji roboczej. Umożliwia dogodne dla danego procesu 
pracy ułożenie elementów o różnych kształtach w celu ułatwienia takich operacji, jak spawanie, cięcie 
gazowe, napawanie czy galwanizacja. Gwarantuje możliwość dopasowania wysokości roboczej, prędkości 
obrotu i nachylenia elementów o obciążeniach od 1000 kg do 50 ton.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/20/

Elektryczna maszyna gwintująca D-BD
DUMETA

Urządzenie jest wyposażone w elastyczne ramię gwintujące zapewniające szeroki kąt i zakres 
pracy. Może operować kątem gwintu przez ustawienie głowicy pod wymaganym kątem. Gwin-
towanie staje się o wiele lżejsze i nie obciąża ciała pracownika. Miejsce pracy jest bardziej ergonomiczne, 
zapewnia swobodę oraz zwiększa bezpieczeństwo. Maszyna charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 
pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu gwintowania.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/22/

URZĄDZENIA MECHANICZNE

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/59/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/54/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/56
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/22/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/20/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/52/


Pierwszy w wiecie polski elektryczny nap d 
statku morskiego o cznej mocy 1,4 MW

 Z ak ad Energoelektroniki TWERD 
Sp. z o.o. opracowa  i wykona  zespó  
czterech przekszta tników energo-

elektronicznych o cznej mocy 1,4 MW, sta-
nowi cych g ówny nap d statku naukowo-
-badawczego „Oceanograf”, zbudowanego 
w Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. na zamó-
wienie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gda skiego. 

Do chwili obecnej nikt w Polsce takich prze-
mienników cz stotliwo ci nie opracowa  
i wszystkie nap dy statków s  produkcji firm 
zachodnich.

Opracowane rozwi zanie stanowi zespó  
sk adaj cy si  z czterech uk adów o mocach 
2×500 kW i 2×200 kW, które wraz z urz dze-
niami pomocniczymi zosta y umieszczone
w czterech szafach sterowniczych. Przemien-
niki o mocy 500 kW zasilaj  nap dy rufowe, 
natomiast przemienniki o mocy 200 kW – 
nap dy strumieniowe dziobowe. Zapewniaj  

one stabilizacj  po o enia statku w zakre-
sie ±2 m przy wietrze o sile 5 stopni w skali 
Beauforta, co doskonale wiadczy o du ej 
dynamice nap du przekszta tnikowego i pod-
kre la innowacyjno  ca ego rozwi zania. 

W skali kraju opracowany zespó  przekszta t-
ników nie ma odpowiedników. Niczym nie od-
biega od osi gni  tak znanych firm, jak ABB 
czy Siemens, a  przy tym jest znacznie ta szy
(blisko 40%) od produktów wymienionych firm.

Do opracowania produktu powo ano zespó  
czterech in ynierów, specjalistów w zakresie 
energoelektroniki. Ko cowe badania prze-
prowadzono wspólnie z naukowcami z CTM 
w Gdyni, w rzeczywistych warunkach eksplo-
atacyjnych, tj. na morzu. W produkcie zasto-
sowano chroniony patentem algorytm ste-
rowania wektorowego DTC-SVM, b d cy 
w asno ci  Politechniki Warszawskiej oraz 
„uk ad do wielopunktowego pomiaru tem-
peratury, zw aszcza w przekszta tnikach 

energoelektronicznych” stanowi cy patent 
ZE TWERD. Polski Rejestr Statków wystawi  
certyfikaty o numerach: 59TM16, 60TM16, 
61TM16, 62TM16.

W celu zapewnienia sinusoidalnego pr du 
z sieci zasilaj cej stopie  wej ciowy ka dego
z przemienników wykonano jako tranzystoro-
wy prostownik aktywny, co ju  samo w sobie 
stanowi du e wyzwanie techniczne i typuje 
to rozwi zanie jako innowacyjne w skali nie 
tylko kraju, ale i wiata. Innowacyjny jest 
równie  system sterowania przemienników 
w pe ni zintegrowany z systemem sterowania 
niemieckiej firmy Schottel, przy czym ka dy 
z czterech przemienników indywidualnie 
komunikuje si  z systemem zarz dzania moc  
(PMS) statku, opracowanym przez holender-
sk  firm  Praxis Automation Technology B.V.

Ponadto innowacyjne jest rozwi zanie zape-
wniaj ce wspó prac  opracowanych przemien-
ników cz stotliwo ci z generatorem Diesla, 
którego napi cie wyj ciowe i moc dynamicz-
nie si  zmieniaj  w trakcie pracy. Godny 
podkre lenia jest fakt zastosowania przez 
ZE TWERD w tym projekcie polskich silników 
produkcji EMIT- ychlin ch odzonych ciecz , 
co tym bardziej podkre la ca kowicie polski 
i innowacyjny charakter przyj tego rozwi zania.

Zg oszony produkt jest now  ofert  firmy 
ZE TWERD Sp. z o.o. i umo liwia wej cie na 
rynek stoczni rzecznych i morskich. Dla u yt-
kownika wa ne mo e si  okaza  pojawienie 
na rynku alternatywnej polskiej firmy znacz-
nie bardziej elastycznej od firm zachodnich 
w realizacji trudnych i nietypowych za o e  
technicznych. Rozszerza on asortyment pro-
duktów firmy, wzmacnia jej wiarygodno  
oraz poszerza potencja  reprezentuj cych j  
in ynierów.

Rys. 2. Schemat blokowy jednego przekszta tnika

FIRMA PREZENTUJE                              URZĄDZENIA I MASZYNY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, SILNIKI ELEKTRYCZNE
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Rys. 1. Widok ogólny „Oceanografu”
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Jak poprawi  skuteczno  kontroli 
transportu pneumatycznego 
substancji sypkich?
Soliwave: pierwsza na wiecie dwufunkcyjna bariera mikrofalowa

W zak adach przemys owych, przed-
si biorstwach budowlanych, 
elektrociep owniach i wielu 

innych wytwórniach pneumatyczny transport 
substancji sypkich to codzienno . Ruch gra-
nulatów, proszków czy mieszanek py owo-
-powietrznych wymaga nadzoru w celu m.in. 
optymalizacji zu ycia energii elektrycznej 
przez silniki dmuchaw oraz niezb dnej kon-
serwacji systemów filtracyjnych.

W ród in ynierów utrzymania ruchu cenione 
s  rozwi zania pomiarowe o wysokiej trwa-
o ci i minimalnej inwazyjno ci podczas mon-

ta u, pomocne w poprawie skuteczno ci tej 
kontroli. 

Poznaj Soliwave FQR57/FDR57 z modu em 
prze czaj cym Nivotester FTR525 – pierw-
sz  na wiecie dwufunkcyjn  barier  mikro-
falow  od Endress+Hauser, która jako jedyna 
na rynku umo liwia jednoczesn  sygnalizacj  
poziomu i przep ywu materia ów sypkich lub 
kruszyw. Podczas monta u Soliwave gwaran-
tuje zachowanie minimalnej ingerencji w ist-
niej ce kana y transportu pneumatycznego, 
a nawet wygodn  i szybk  zabudow  bezin-
wazyjn . W trakcie u ytkowania bariery mo -
liwe jest ledzenie post puj cego oblepia-
nia lub brudzenia si  czujników i zaplanowa-
nie czyszczenia r cznego b d  automatycz-
nego. Je eli wykorzystasz w Soliwave funk-
cj  sygnalizacji przep ywu lub ruchu substan-
cji, to otrzymasz równie  mo liwo  obser-
wacji trendu zmian masy materia u sypkiego 
lub kruszywa transportowanego pneuma-
tycznie albo kierowanego przez grawitacyjny 
kana  zrzutowy.

Mariusz Szwagrzyk
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Bariera mikrofalowa Soliwave, sygnalizuj ca zator w kanale zrzutowym cinków opon
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Jak dzia a bariera mikrofalowa?
W odniesieniu do materia ów sypkich opo-
miarowaniu mo e podlega  zarówno poziom, 
jak i ruch materia u. W ka dym z tych przy-
padków stosuje si  inn  metod  pomiarow .
Sygnalizacja poziomu materia u sypkiego – 
sygna  mikrofalowy 24 GHz jest kierowany od 
nadajnika do odbiornika prostopadle do osi 
kana u transportowego lub zbiornika na ta-
kiej jego wysoko ci, na której nale y wykry-
wa  obecno  medium. Jest to mo liwe dzi ki
obserwacji t umienia amplitudy sygna u.

Sygnalizacja ruchu materia u sypkiego – 
sygna  mikrofalowy jest kierowany prostopa-
dle do osi ruchu substancji w zbiorniku, ruro-
ci gu lub w miejscu przesypu. Wykrywanie 
tego ruchu opiera si  na obserwacji efektu 
Dopplera.

Kiedy si gn  po barier  
mikrofalow ?
Znajduje ona zastosowanie, gdy istnieje 
konieczno  sygnalizacji obecno ci produktu 
lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy b d  
z minimaln  ingerencj  do wn trza zbiornika, 
kana u przesypowego lub ruroci gu. Zalet  
Soliwave jest brak cz ci ruchomych ulega-
j cych zu yciu. Bariera mikrofalowa jest roz-
wi zaniem komplementarnym do wibra-
cyjnych i pojemno ciowych sygnalizatorów 
poziomu. Cz sto zast puje wyeksploato-
wane i wymagaj ce nadzoru pomiary izoto-
powe. Opcjonalne wyj cie pr dowe umo li-
wia wykrywanie stopniowego oblepiania si  
czujników b d  wskazywanie trendu zmian 
przep ywu materia u sypkiego lub kruszywa. 
Typowe materia y mierzalne to: granulaty 
lub proszki tworzyw sztucznych, popió , py  
w glowy lub drzewny, pellet, gips, suchy sor-
bent wapienny itd.

Modu  Nivotester FTR525 s u y do zarz dza-
nia prac  nadajnika i odbiornika. Umo liwia 
ich zasilanie, wygodne uruchomienie i dia-
gnostyk  za pomoc  lokalnego wska nika 
z menu operatora. Dyskretne sygna y wyj-
ciowe z modu u obejmuj  osobno informa-

cj  o obecno ci substancji sypkiej w instala-
cji (najcz ciej sygnalizacja poziomu) i o jej 
ewentualnym ruchu. Sygna  analogowy 
pozwala obserwowa  m.in. post puj ce 
brudzenie si  FQR57 i FDR57 lub pr dko  
przep ywu.

Poznaj podstawowe zalety:
• atwy i szybki monta  – wygodny, bezinwa-

zyjny lub z minimaln  ingerencj  do wn trza
(licowanie trwa  przylg  ceramiczn  ze cian-
k  wewn trzn  zbiornika albo ruroci gu),

• wysoka dyspozycyjno  pomiaru,
• atrakcyjna technicznie i cenowo alternatywa 

dla sygnalizatorów izotopowych,
• p ynna regulacja czu o ci sygnalizacji 

poziomu lub przep ywu,
• wska nik lokalny LED t umienia sygna u 

mikrofalowego.

Podstawowe dane techniczne:
• temperatura substancji mierzonej: od –40 

do +450°C,
• ci nienie procesowe: 0,5–21 barów (abs),
• sygna y wyj ciowe: zestyki SPDT, 4–20 mA,
• zasilanie: 24–30 V DC lub 42–230 V AC.

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/poziom

Modu  prze czaj cy bariery mikrofalowej 
Soliwave

Odbiornik bariery mikrofalowej Soliwave

Nadajnik bariery mikrofalowej Soliwave
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Bohdan Szafrański

W VII edycji konkursu Fabryka 
Roku wzięło udział ponad 90 
zakładów produkcyjnych, do 

finału przeszły zaś 23 firmy. Oceniane 
były przez jury w składzie:

→ Dominik Belter, adiunkt w Instytucie 
Automatyki, Robotyki i Inżynierii Infor-
matycznej Politechniki Poznańskiej,

→ Ireneusz Borowski, Senior Manager, 
Partner Success Management EuroCentral 
w firmie Dassault Systèmes,

→ Krzysztof Kamiński, prezes zarządu w fir-
mie Alnea,

→ Piotr Kowalski, dyrektor ds. strategii 
i rozwoju oraz prezes zarządu w firmie 
Wielton Investment,

→ Michał Parda, trener i konsultant,
→ Piotr Radziszewski, dyrektor ds. rozwoju 

w firmie Sodexo Polska,
→ Andrzej Soldaty, założyciel i partner 

Projektu „Inicjatywa dla Polskiego Prze-
mysłu 4.0”,

→ Krzysztof Szafraniec, członek zarządu 
w firmie Lean-Tech,

→ Tomasz Szpikowski, prezes zarządu 
w firmie Bergman Engineering,

→ Zbigniew Zajączkowski, inżynier automatyki.

Podczas Gali odbywającej się 5 grudnia 
w hotelu Marriott wręczono wyróżnienia 
oraz tytuły Fabryki Roku 2018 przyznane 
w następujących kategoriach:

→ w 6 kategoriach specjalistycznych – Prze-
mysł 4.0, Utrzymanie ruchu, Pracodawca 
Roku, Badania i rozwój, Zielona fabryka, 
Bezpieczna fabryka

→ oraz w 10 kategoriach branżowych 
– Motoryzacyjna, Spożywcza, Elektroni-
czna i elektrotechniczna, Energetyczna, 
Chemiczna i tworzyw sztucznych, Meta-
lowa, Drzewno-papiernicza, Farmaceu-
tyczna i kosmetyczna, Meblowa i wyposa-
żenia wnętrz oraz FMCG.

Ponadto wręczono 2 nagrody specjalne: 
→ CEO Roku, 
→ Dostawca Roku – nagroda redakcji 

magazynów Control Engineering Polska 
oraz Inżynieria i Utrzymanie Ruchu dla 
dostawców rozwiązań z zakresu automa-
tyki przemysłowej i utrzymania ruchu, 
przyznana w tej edycji konkursu w trzech 
kategoriach: Automatyka przemysłowa, 
Utrzymanie ruchu oraz Smart Factory.

Zwieńczeniem uroczystości było ogło-
szenie laureata nagrody głównej – tytułu 
Fabryki Roku 2018 w kategorii Fabryka 
Roku. Sponsorem tej nagrody, przyznawa-
nej przedsiębiorstwu, które ma wyjątkowe 
osiągnięcia we wszystkich obszarach dzia-
łalności, była firma Sodexo. Ufundowała 
ona, warte 15 tys. zł: audyt zerowy prze-
prowadzony przez zespół ekspertów tech-
nicznych Sodexo na terenie zwycięskiego 
zakładu, jednodniowe szkolenie z automo-
tywacji i zarządzania stresem dla maks. 
12 osób oraz analizę możliwości podjęcia 
inicjatyw energooszczędnych w obiekcie. 

Głównym partnerem wydarzenia, 
a także sponsorem nagrody w katego-
rii Przemysł 4.0 była firma Dassault 
Systèmes. 

Sponsorami nagród były również firmy:
→ w kategorii Utrzymanie ruchu – Flexlink 

Systems Polska,
→ w kategorii Pracodawca Roku – ASTOR,
→ w kategorii Badania i rozwój – Lean-Tech,
→ w kategorii Zielona Fabryka – APA Group,
→ w kategorii Branża motoryzacyjna – FANUC,
→ w kategorii Branża energetyczna 

– APA Group.

Najlepsi w przemyśle 
wybrani po raz siódmy

Co roku w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Trade Media International 
i redakcje magazynów Inżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz Control Engineering Polska 

promowane są zakłady wyróżniające się organizacją nowoczesnej, innowacyjnej, 
przyjaznej dla środowiska i bezpiecznej dla pracowników produkcji. 

W 2018 r. zorganizowano siódmą już edycję tego wydarzenia. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone 5 grudnia podczas uroczystej Gali, która odbyła się 

w warszawskim hotelu Marriott. 
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Przemysł 4.0
Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur

•

Utrzymanie ruchu 
Amica (wyróżnienie)

Newag

•

Pracodawca Roku
Warszawska Fabryka Platerów HEFRA 

(wyróżnienie)
Sokpol

•

Badania i rozwój
Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik

•

Zielona fabryka
ALCHEMIA (wyróżnienie)
ACO Elementy Budowlane

•

Bezpieczna fabryka
Faurecia Wałbrzych,

Zakład Mechanizmów (wyróżnienie)
3M Wrocław

•

Branża motoryzacyjna
Cooper Standard Polska

Branża spożywcza
Sokpol-Koncentraty (wyróżnienie)

Grupa Mokate

•

Branża elektroniczna i elektrotechniczna
Zakład Elektroniczny POLLIN

(wyróżnienie)
Hulanicki Bednarek

•

Branża energetyczna
RAFAKO

•

Branża chemiczna i tworzyw sztucznych
3M Wrocław

•

Branża metalowa
Impexmetal

•

Branża drzewno-papiernicza
AMK Group Rękawek, Kondraciuk

•

Branża farmaceutyczna i kosmetyczna
Adamed

•

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz
SITS

Branża FMCG
CLOVIN

•

CEO Roku
Anthony Crawford, dyrektor operacji 

produkcyjnej 3M w Polsce,
członek zarządu 3M Wrocław i 3M 

Poland Manufacturing (wyróżnienie)
Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu 

Mennicy Polskiej (wyróżnienie)
Jacek Rutkowski, prezes zarządu 

Grupy Amica

•
Dostawca Roku

Automatyka przemysłowa
Rockwell Automation

•
Dostawca Roku 

Utrzymanie ruchu
igus

•
Dostawca Roku 
Smart Factory

FlexLink Systems Polska

•

Nagroda główna: Fabryka Roku
3M Wrocław

Wyróżnienia i tytuły Fabryki Roku 2018 w poszczególnych kategoriach,
tytuły CEO Roku 2018 i Dostawcy Roku 2018
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Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur
Tomasz Chuć, zastępca dyrektora zakładu

Przemysł 4.0

Amica (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, organizator i wydawca, 
Michał Pieczara, dyrektor zarządzający w firmie Flexlink 
Systems Polska oraz Krzysztof Machaj, dyrektor 
Fabryki Kuchni Grupy Amica

Zielona fabryka

ACO Elementy Budowlane
Tomasz Łapa, dyrektor zarządzający

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, Karolina Rduch, HSE Manager 
w firmie Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów 
oraz Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna 
magazynu I&UR

Pracodawca Roku Pracodawca Roku

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA (wyróżnienie)
Dominika Górska, rzecznik prasowy

Sokpol
Od lewej: Michael Majchrzak, Jerzy Urbański, dyrektor generalny 
w firmie Sokpol oraz Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
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Utrzymanie ruchu Utrzymanie ruchu

Newag
Od lewej: Michael Majchrzak, Michał Pieczara oraz Adam Magiera, 
dyrektor marketingu w firmie Newag

Bezpieczna fabryka Bezpieczna fabryka

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce, 
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

Badania i rozwój Zielona fabryka

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik
Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny

ALCHEMIA (wyróżnienie)
Od lewej: Michael Majchrzak, Dominika Górska oraz Artur Pollak, 
prezes zarządu w firmie APA

VII EDYCJA KONKURSU



RAFAKO
Grzegorz Brożek, dyrektor Zakładu Produkcji Kotłów RAFAKO

Cooper Standard Polska
Od lewej: Grzegorz Pyżyński, dyrektor zakładu Cooper Standard w Myślenicach, 
Leszek Księżarczyk, dyrektor operacyjny na Europę Środkowo-Wschodnią
oraz Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych projektów w firmie FANUC

AMK Group Rękawek, Kondraciuk
Anita Laskowska, Key Account Manager

Sokpol-Koncentraty (wyróżnienie)
Daria Sobczyk-Matysek, wiceprezes zarządu

Adamed
Od lewej: Michael Majchrzak oraz Dariusz Stępień, 
dyrektor Infrastruktury Adamed

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce, 
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

Branża motoryzacyjna

Branża energetyczna Branża chemiczna
i tworzyw sztucznych

Branża farmaceutyczna i kosmetycznaBranża drzewno-papiernicza

Branża spożywcza
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Grupa Mokate
Od lewej: Michael Majchrzak, Jadwiga Witek, rzecznik prasowy Grupy Mokate 
oraz Krzysztof Kamiński, prezes zarządu w firmie Alnea

SITS
Marcin Pikuła, dyrektor finansowy

Impexmetal
Od lewej: Michael Majchrzak, Piotr Szeliga, prezes zarządu w firmie Impexmetal, Dominik Belter, adiunkt w Instytucie 
Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej oraz Agnieszka Korzeniewska

Hulanicki Bednarek
Grzegorz Zbawicki, dyrektor handlowy 

CLOVIN
Włodzimierz Żanowski, prezes zarządu

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz Branża FMCG

Branża metalowa

Branża spożywcza Branża elektroniczna i elektrotechniczna
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Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M
w Polsce, członek zarządu 3M Wrocław 
i 3M Poland Manufacturing

FlexLink Systems Polska
Michał Pieczara, dyrektor zarządzający

Jacek Rutkowski, prezes zarządu Grupy Amica (nagrodzony)
Krzysztof Machaj, dyrektor Fabryki Kuchni Grupy Amica 
(odbierający nagrodę)

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mennicy Polskiej (wyróżnienie)
Bartosz Grad, dyrektor marketingu Mennicy Polskiej 
(odbierający wyróżnienie)

3M Wrocław
Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce,
członek zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing

igus
Radomir Ochocki, dyrektor zarządzający

CEO Roku

CEO Roku Dostawca Roku – Utrzymanie ruchu

Dostawca Roku – Smart Factory Fabryka Roku

CEO Roku
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ACO Elementy Budowlane

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Zielona Fabryka

Grupa ACO dzięki zintegrowanemu podej-
ściu tworzy ofertę mającą na celu zapew-
nienie zrównoważonej gospodarki wod-
nej, tj. gromadzenie, podczyszczanie 
oraz ponowne kontrolowanie wykorzy-
stania zasobów wody. Dbałość o przy-
rodę i bezpieczeństwo potwierdzają: pro-
gram ochrony płazów i dostosowane pro-
dukty ACO PRO, wysoka jakość pod-
czyszczania substancji ropopochodnych 
w separatorach ACO, systemowe rozwią-
zania HygieneFirst dla przemysłu spożyw-
czego, systemowe rozwiązania odwodnie-
nia dla stadionów i obiektów sportowych 
ACO SPORT.

Adamed

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża farmaceutyczna i kosmetyczna

Adamed to polska firma farmaceuty-
czno-biotechnologiczna, która powstała 
dzięki wykorzystaniu polskiej myśli 
naukowej i własnych patentów. Działal-
ność eksportową rozpoczęła w grudniu 
2003 r. i obecnie jej produkty dostępne 
są na 65 rynkach. W 2001 r. jako pierw-
sza wśród polskich firm farmaceutycz-
nych rozpoczęła poszukiwanie innowa-
cyjnych leków. Dziś wytwarza blisko 580 
produktów nowej generacji w 17 obsza-
rach terapeutycznych. Obecnie koncen-
truje się m.in. na dwóch platformach 
badawczych – onkologicznej i neuropsy-
chiatrycznej.

Alchemia

Wyróżnienie w kategorii 
Zielona Fabryka

Alchemia jest jednym z krajowych produ-
centów wyrobów stalowych, takich jak 
rury bez szwu, pręty czy wlewki. Celem 
przyświecającym działaniom władz firmy 
jest rozwijanie koncernu stalowego przy-
jaznego środowisku. Przeprowadzone 
w latach ubiegłych oraz trwające obec-
nie inwestycje w linie ultradźwiękowe, 
zwiększające wydajność pieców, podnoszą 
jakość oferowanych wyrobów oraz obni-
żają zużycie energii. Wieloletnia praktyka 
pozwala na optymalizację procesu pro-
dukcyjnego, utrzymywanie długich serii 
oraz efektywne wykorzystanie zaplecza 
produkcyjnego.

Amica

Wyróżnienie w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Amica to polski producent sprzętu gospo-
darstwa domowego. Dział utrzymania 
ruchu w firmie nadzoruje park ponad 
200 bardzo zróżnicowanych maszyn, 
a także realizuje autorskie i innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie automaty-
zacji i utrzymania ruchu. Przykładami 
takich działań racjonalizatorskich są: sta-
bilizacja wahań zawieszek podczas trans-
portu (innowacyjne rozwiązanie wdrożone 
na podstawie pracy doktorskiej napisanej 
przez pracownika firmy) czy badanie roz-
kładu temperatur na frontach produkowa-
nych wyrobów przy użyciu kamery termo-
wizyjnej.

AMK Group Rękawek, Kondraciuk

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża drzewno-papiernicza

AMK Group Rękawek, Kondraciuk
jest prężnie rozwijającą się firmą działa-
jącą w branży poligraficznej. Właściciele
firmy kładą duży nacisk na jakość oraz 
innowacyjność, dzięki czemu drukar-
nia stale wzbogaca się o nowe technolo-
gie i powiększa swój park maszynowy. 
Wysoka jakość zarówno produkowanych 
materiałów, jak również obsługi zapew-
nianej klientom wyróżnia AMK Group na 
rynku i umożliwia współpracę z najwięk-
szymi międzynarodowymi koncernami. 
Drukarnia regularnie bierze udział w tar-
gach krajowych i zagranicznych, dzięki 
czemu grono klientów stale rośnie. 

Laureaci VII edycji konkursu Fabryka Roku
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CLOVIN

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża FMCG

CLOVIN jest polską firmą rodzinną i od
1995 r. produkuje środki czystości. Po-
czątkowo wytwarzała profesjonalne proszki 
do prania dla pralni wodnych, hotelo-
wych, szpitalnych itp. oraz stopniowo 
wprowadzała nowe rozwiązania do środ-
ków czystości przeznaczonych dla konsu-
mentów do użytku domowego. O poten-
cjale badawczym przedsiębiorstwa świad-
czą realizowane przedsięwzięcia z wyko-
rzystaniem środków UE, m.in. wdrożenie 
prac B+R nad innowacyjnymi środkami 
detergentowymi, a także rozpoczęcie reali-
zacji projektu mającego na celu stworze-
nie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Cooper Standard Polska

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża motoryzacyjna

Cooper Standard Polska wytwarza cztery 
grupy produktowe, na które składają się 
systemy: uszczelnień, paliwowe i układy 
hamulcowe, antywibracyjne oraz prze-
pływu płynów. Klientami firmy są świa-
towi producenci pojazdów, tacy jak: 
BMW, Daimler, Fiat, Ford, Land Rover, 
Opel, Volvo i VW. Firma wprowadza inno-
wacje w zakresie automatyzacji, robotyki 
oraz utrzymania ruchu, a także w obsza-
rze Przemysłu 4.0. Koncentruje się na 
zapewnieniu jak najwyższej jakości i sta-
łym rozwoju oraz cechuje się uczciwością 
wobec klientów i udziałowców i lojalno-
ścią w stosunku do pracowników.

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Badania i rozwój

FŁT – Kraśnik jest pierwszą firmą, która 
rozpoczęła produkcję łożysk tocznych 
w Polsce. Od 1948 r. zajmuje się pro-
jektowaniem i wytwarzaniem nowych 
wyrobów. W latach 2013–2018 urucho-
miła 286 różnych rodzajów łożysk oraz 
opracowała i wdrożyła do produkcji 93 
modyfikacje dotyczące istotnej poprawy 
i rozwoju technologii produkcji łożysk. 
Zmiany te zaowocowały oszczędnością 
w zużyciu materiałów podstawowych 
(stali łożyskowej), energii oraz robocizny, 
które w sposób istotny przyczyniły się 
do ochrony środowiska naturalnego oraz 
poprawy warunków pracy.

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechanizmów

Wyróżnienie w kategorii 
Bezpieczna fabryka

Faurecia Wałbrzych, Zakład Mechani-
zmów specjalizuje się w produkcji sys-
temów wyposażeń samochodów. Firma 
wyznacza trendy w dziedzinie BHP. Do 
podjętych przez nią działań należą m.in.: 
wprowadzenie jako obowiązku przepro-
wadzenia audytu tzw. trzeciej strony dla 
spełnienia wymagań minimalnych/zasad-
niczych maszyn; wdrożenie zasady „eye 
contact” dla pieszych i operatorów pojaz-
dów; wdrożenie systemu Spotme (sygna-
lizacja optyczna w magazynie wysokiego 
składowania); reorganizacja warsztatu 
UR pod kątem ergonomii na stanowisku 
pracy.

Faurecia Wałbrzych, Zakład Struktur

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Przemysł 4.0

Zakład jest jednym z najnowocześniej-
szych zakładów Faurecii w całej Europie. 
Pracę nad wprowadzaniem go w erę Prze-
mysłu 4.0 rozpoczął 4 lata temu. Obec-
nie zakończył projekty: automatyzacji pro-
cesu lakierniczego i systemu pakowania, 
wdrożenia systemu automatycznego zała-
dunku, rozładunku i transportu, produk-
cji części zamiennych w technologii druku 
3D, wprowadzenia automatycznego prze-
pływu informacji na temat produkowa-
nych wyrobów oraz narzędzia służącego 
do eskalacji i nadzoru, a także wyposa-
żenia stanowisk w systemy kontroli jako-
ści wyrobu.

FlexLink Systems Polska

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Smart Factory

FlexLink Systems Polska to innowator 
systemów przenośników, który od ponad 
30 lat tworzy zautomatyzowane rozwią-
zania zwiększające wydajność fabryk na 
całym świecie. Posiada nowoczesne roz-
wiązania dla wielu branż, m.in. spo-
żywczej, farmaceutycznej, kosmetycz-
nej, motoryzacyjnej, medycznej i elek-
tronicznej. Nieodłączną częścią oferty 
FlexLink Systems Polska jest wsparcie 
techniczne i serwis. Firma jest również 
dostawcą komponentów, części zamien-
nych oraz poszczególnych modułów 
– szybką dostawę zapewnia globalna sieć 
dystrybucji.
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Grupa Mokate

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża spożywcza

Grupa Mokate to m.in. producent ponad 
50 rodzajów napojów kawowych instant, 
miksów kawowych, kawy mielonej i ziar-
nistej, herbat czarnych, owocowych i zio-
łowych. Obsługuje ponad 70 rynków na 
całym świecie. Firma działa w oparciu 
o standardy jakości ISO i BRCiFS, a także 
o standardy religijne, pozwalające na pro-
dukcję żywności dla innych kultur. Korzy-
sta z najnowocześniejszych rozwiązań 
(m.in. sprzęt, linie produkcyjne, logistyka 
magazynowa). Wiele z procesów odbywa 
się automatycznie, bez udziału człowieka, 
co wpływa na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa.

Hulanicki Bednarek

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Hulanicki Bednarek to firma rodzinna 
z polskim kapitałem, od 36 lat produku-
jąca rozdzielnice elektryczne średniego 
i niskiego napięcia. Firma koncentruje się 
na stałym rozwoju własnych produktów 
projektowanych przez zespół doświadczo-
nych inżynierów. Zainwestowała ponad 
16 mln zł w budowę i wyposażenie nowej 
hali produkcyjnej. Nowoczesne, w pełni 
automatyczne linie produkcyjne (cięcie 
i frezowanie profili stalowych, produk-
cja wiązek kablowych, automaty spawal-
nicze, zgrzewarki płaszczyznowe, urządze-
nie do wylewania uszczelek PU) umożli-
wiły wzrost produkcji i jakości wyrobów. 

igus

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Firma igus® istnieje w Polsce od 1997 r. 
Zajmuje się sprzedażą produktów z two-
rzyw sztucznych. igus® to czołowy produ-
cent prowadników kabli, przewodów do
aplikacji ruchomych, polimerowych łożysk 
ślizgowych, liniowych systemów prowa-
dzenia oraz przegubowych łożysk polime-
rowych. Poprzez swoje wieloletnie doś-
wiadczenie w produkcji elementów z two-
rzyw sztucznych, innowacyjność i rozwój 
dostarcza najlepsze i najbardziej zaawan-
sowane pod względem praktycznym i eko-
nomicznym rozwiązania dla wszystkich 
gałęzi przemysłu. Co roku wprowadza od 
1500 do 2500 nowych produktów. 

Impexmetal

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża metalowa

Impexmetal ma ponad 50 lat doświadcze-
nia w produkcji wyrobów z aluminium. 
Portfolio spółki obejmuje płaskie wyroby 
walcowane z aluminium i jego stopów 
w postaci taśm i blach. Blisko 60% pro-
dukcji opiera się na aluminium pocho-
dzącym z recyklingu. W celu zwiększenia 
zdolności produkcyjnej ważnego zakładu 
spółki – Aluminium Konin – został zreali-
zowany program inwestycyjny na ponad 
100 mln zł. Pozwolił on na obniżenie 
kosztów produkcji, zmniejszenie energo-
chłonności, zwiększenie wydajności pro-
dukcji i stworzenie możliwości zwiększe-
nia zastosowania złomu w produkcji. 

NEWAG

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Newag, polska firma z tradycjami się-
gającymi ponad 140 lat, jest producen-
tem elektrycznych i spalinowych pojaz-
dów pasażerskich, lokomotyw elektrycz-
nych, spalinowych oraz pojazdów metra 
i tramwajów.  
Zakład produkcyjny w Nowym Sączu zaj-
muje powierzchnię 30 ha i składa się 
z blisko 20 hal produkcyjnych.
W celu zapewnienia jak najlepszych 
wyników spółka wdrożyła system 
ISO 9001:2015 oraz ISO/TS 22163 
(dawny IRIS), a dzięki optymalizacji pro-
cesów roczna zdolność produkcyjna to kil-
kadziesiąt pojazdów szynowych.

RAFAKO

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża energetyczna

RAFAKO produkuje i dostarcza elementy 
ciśnieniowe na rynki całego świata. 
Wszystkie elementy są projektowane, pro-
dukowane i dostarczane do klientów po 
przejściu rygorystycznych badań i kontroli
jakości w czasie całego cyklu produkcyj-
nego. Firma kładzie szczególny nacisk na 
rozwój. W ramach działalności badawczo-
-rozwojowej ściśle współpracuje z wielo-
ma placówkami naukowymi. Realizowane 
przez RAFAKO projekty dotyczą m.in. ro-
zwoju technologii kotłowych i instalacji
ochrony środowiska, w tym metody odsiar-
czania i odazotowania spalin, a także uno-
wocześnienia urządzeń odpylających.

Źr
ód

ło
: R

AF
AK

O
Źr

ód
ło

: N
EW

AG

Źr
ód

ło
: I

m
pe

xm
et

al
Źr

ód
ło

: i
gu

s

Źr
ód

ło
: H

ul
an

ic
ki

 B
ed

na
re

k
Źr

ód
ło

: G
ru

pa
 M

ok
at

e

Laureaci VII edycji konkursu Fabryka Roku



52 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Rockwell Automation

Dostawca Roku 2018 w kategorii 
Automatyka przemysłowa

Rockwell Automation to firma z ponad 
100-letnią historią. Jest to globalny 
dostawca rozwiązań dla przemysłu 
w zakresie techniki napędowej, sterowa-
nia i oprogramowania. Wszystkie działy 
lokalnych struktur płynnie i szybko koor-
dynują linie produkcyjne, ponadto obsłu-
gują i wspierają procesy regionu EMEA. 
Zakres usług Rockwell Automation obej-
muje: sprzedaż, doradztwo techniczne, 
wsparcie techniczne przez 24 godziny na 
dobę 7 dni w tygodniu, realizację projek-
tów i usług serwisowych, kompleksowe 
systemy, szkolenia na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym.

SITS

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Firma SITS rozpoczęła działalność 
w 1993 r. Specjalizuje się w projektowa-
niu i produkcji mebli tapicerowanych. 
Klientami firmy są zarówno salony kra-
jowe, jak i zagraniczne. Firma podjęła 
wiele działań mających na celu zmniejsze-
nie zużycia energii, takich jak sterowanie 
i monitoring instalacji oświetlenia, moder-
nizacja oraz uszczelnienie instalacji sprę-
żonego powietrza, zastosowanie nowego 
źródła ciepła do ogrzewania budynków. 
Dzięki temu jednostkowe zapotrzebowa-
nie na energię na 1000 szt. mebli oraz 
emisja dwutlenku węgla na 1000 szt. 
mebli zostały obniżone o 45%.

Sokpol

Fabryka Roku 2018 w kategorii 
Pracodawca Roku

Sokpol to firma rodzinna z polskim kapi-
tałem, która powstała w 1992 r. Roz-
wija produkcję soków, nektarów, napo-
jów, syropów, wód mineralnych, przecie-
rów i koncentratów pomidorowych. Firma 
stawia na wspieranie ludzkiego zaangażo-
wania, wiedzy i intelektu. Pracownicy na 
każdym szczeblu mają możliwość wyka-
zania się pomysłowością i inicjatywą 
w procesie tworzenia nowych produktów, 
marek itd. Firma kładzie m.in. nacisk na 
podnoszenie kompetencji pracowników 
podczas szkoleń i kursów oraz wspiera ich 
pasje, zapewniając udział w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych.

Sokpol-Koncentraty

Wyróżnienie w kategorii 
Branża spożywcza

Firma Sokpol-Koncentraty powstała 
w 2005 r. Spółka ma zakład w miejscowo-
ści Zagłoba w rejonie jednej z większych 
baz surowcowych w Polsce, znanym z upra-
wy jabłek, gruszy, wiśni, porzeczek i innych 
owoców. Zakład produkcyjny ma pełną 
infrastrukturę techniczną do prowadzenia 
działalności związanej z przetwórstwem 
owoców i warzyw. Zakład ma wysoko 
rozwinięte zaplecze technologiczne oraz 
inwestuje w pozyskiwanie nowych tech-
nologii. Firma przetwarza rocznie ok. 50 
tys. ton owoców (głównie jabłek). Produ-
kuje ok. 8 tys. ton koncentratów owoco-
wych i ok. 3 tys. ton przecierów. 

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA

Wyróżnienie w kategorii 
Pracodawca Roku

Warszawska Fabryka Platerów HEFRA to 
firma produkująca srebrne i platerowane 
sztućce oraz galanterię stołową od prawie 
200 lat. Korzysta ze srebra wydobywane-
go w Polsce, a proces produkcji wyrobów
jest jednym z najbardziej ekologicznych 
– każdy srebrny odpad powraca do prze-
topienia i dalszej produkcji. Co więcej, 
firma produkuje sztućce oraz zastawę sto-
łową, bazując na modelach pochodzących
z XIX w. Produkcja w dużej mierze opiera 
się na ręcznej, rzemieślniczej pracy zespo-
łu. Firma zapewnia pracownikom możli-
wość podnoszenia swoich umiejętności 
oraz pracę w miłej, rodzinnej atmosferze.

Zakład Elektroniczny POLLIN

Wyróżnienie w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Zakład Elektroniczny POLLIN to rodzinna 
firma produkcyjna założona w stycz-
niu 1993 r. Zajmuje się konstruowaniem 
i produkcją najwyższej jakości urządzeń 
elektronicznych dla automatyki i energo-
elektroniki, stawiając przy tym na inno-
wacyjność i niezawodność. Przez lata 
stworzyła profesjonalny zespół pracow-
ników. Każdy wyrób wykonywany jest ze 
starannością i poddawany dokładnej kon-
troli jakości. Osiągnięcia firmy to wpro-
wadzenie na rynek wielu innowacyjnych 
produktów, które stały się standardem 
i są powszechnie produkowane i stoso-
wane.

Źr
ód

ło
: W

ar
sz

aw
sk

a 
Fa

br
yk

a 
Pl

at
er

ów
 H

EF
RA

Źr
ód

ło
: Z

ak
ła

d 
El

ek
tr

on
ic

zn
y 

PO
LL

IN

Źr
ód

ło
: S

ok
po

l
Źr

ód
ło

: S
ok

po
l-K

on
ce

nt
ra

ty

Źr
ód

ło
: R

oc
kw

el
l A

ut
om

at
io

n
Źr

ód
ło

: S
IT

S

Laureaci VII edycji konkursu Fabryka Roku



STYCZEŃ/LUTY 2019 53

Anthony Crawford, dyrektor operacji
produkcyjnej 3M w Polsce, członek 
zarządu 3M Wrocław i 3M Poland 
Manufacturing 
Wyróżnienie w kategorii CEO Roku 2018

Anthony Crawford od 2016 r. zarzą-
dza wszystkimi operacjami produkcyj-
nymi 3M w Polsce. Są to zakłady we 
Wrocławiu, Janinowie i Rabce, zatrudnia-
jące łącznie ponad 3 tys. pracowników. 
W ciągu 20 lat kariery w 3M piastował 
różne stanowiska w obszarze zarządza-
nia produkcją i łańcuchem dostaw, m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech 
i Szwajcarii. Doświadczenie oraz bliska 
relacja z Polską, wzmocniona względami 
rodzinnymi, wzbogacają jego perspektywę 
oraz zdolność dostrzegania i przekłada-
nia ważnych zjawisk i zależności, w któ-
rych działa 3M w Polsce, na rozwój firmy 
w przyszłości.

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu 
Mennicy Polskiej
Wyróżnienie w kategorii CEO Roku 2018

Grzegorz Zambrzycki ma blisko 20-let-
nie doświadczenie w zarządzaniu dużymi 
spółkami. Jako absolwent Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego i posia-
dacz dyplomu MBA University of Bristol 
and École Nationale des Ponts et Chaus-
sées, łączy przygotowanie teoretyczne 
z praktyką w biznesie. Z Mennicą Pol-
ską jest związany od 2011 r. W zarządza-
niu kieruje się dążeniem do skuteczno-
ści i  zapewnienia najwyższego poziomu 
produktów i usług. Jako prezes spółki, 
przyczynił się do istotnej poprawy wyni-
ków poprzez konsekwentną ekspansję na 
rynek światowy oraz przemyślaną realiza-
cję strategii związanej z optymalnym zago-
spodarowaniem wszystkich segmentów 
działalności firmy.

Jacek Rutkowski, prezes zarządu 
Grupy Amica
CEO Roku 2018

Jacek Rutkowski konsekwentnie i sku-
tecznie realizuje wizję przeobrażenia pol-
skiej firmy z tradycjami w liczącą się 
na świecie grupę i markę branży AGD. 
Grupa Amica pod jego rządami nie-
przerwanie zwiększa obroty oraz popra-
wia swoją pozycję. Zdobywa sukcesyw-
nie kolejne rynki, sprzedając duże i małe 
AGD pod markami Amica oraz Hansa 
(na wschodzie Europy), Gram (w Skandy-
nawii) i CDA (w Wielkiej Brytanii). Jacek 
Rutkowski jest także inicjatorem powo-
łania w 2005 r. Fundacji Amicis. Celem 
tej organizacji jest niesienie pomocy tym, 
którzy jej najbardziej potrzebują, tj. dzie-
ciom, ludziom starszym, schorowanym, 
samotnym i bezdomnym lub osobom uza-
leżnionym.

3M Wrocław

Fabryka Roku 2018 w kategorii Bezpieczna fabryka
Fabryka Roku 2018 w kategorii Branża chemiczna i tworzyw sztucznych
Nagroda główna: Fabryka Roku 2018 w kategorii Fabryka Roku

Historia operacji produkcyjnej 3M w Pol-
sce rozpoczęła się w 2001 r. od zakupu 
przez amerykański koncern na Warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
wrocławskiej fabryki Viscoplast, produ-
centa m.in. plastrów opatrunkowych 
i leczniczych. W latach 2002–2004 

została utworzona kolejna fabryka, zwią-
zana z produkcją unieruchomień synte-
tycznych Scotchcast™. W ciągu kilku lat 
w stolicy Dolnego Śląska powstał Super-
hub 3M, obecnie najszybciej rozwijające 
się centrum produkcyjne 3M na świecie, 
z którego pochodzi większość innowacyj-

nych produktów sprzedawanych na lokal-
nych i globalnych rynkach. 

W ciągu ostatnich 18 lat firma 3M 
zbudowała we Wrocławiu innowacyjne 
przedsiębiorstwo liczące się na global-
nej mapie koncernu. Wartość inwestycji 
wynosi ponad 500 mln dolarów, a plany 
biznesowe firmy zakładają, że właśnie 
z Polski ma w przyszłości pochodzić ok. 
70% produkcji eksportowanej do krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

W skład centrum produkcyjnego wcho-
dzą fabryki z nowoczesnymi parkami 
maszynowymi, w których produkowane 
są m.in. taśmy i kleje przemysłowe, arty-
kuły ochrony osobistej, wkłady filtrujące, 
maty wygłuszające i materiały izolacyjne 
do katalizatorów stosowane w przemyśle 
motoryzacyjnym oraz materiały dla labo-
ratoriów mikrobiologicznych. Ponadto na 
terenie centrum produkcyjnego powstały 
Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu 
oraz Centrum Badań i Rozwoju, w któ-
rym dzięki pracy prawie stu naukowców 
i inżynierów tworzone są nowe lub udo-
skonalane obecne już na rynku produkty, 
kierowane do odbiorców praktycznie na 
całym świecie.
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3M Wrocław            Fabryką Roku 2018
Z Anthonym Crawfordem, 

dyrektorem operacji produkcyjnej 3M 
w Polsce oraz członkiem zarządu 

3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing, 
rozmawia Bohdan Szafrański
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Bohdan Szafrański: Jury konkursu 
Fabryka Roku 2018 zdecydowało o przy-
znaniu nagrody głównej w tej edycji 
wydarzenia firmie 3M Wrocław. Wro-
cławski zakład koncernu 3M otrzy-
mał również tytuł Fabryki Roku 2018 
w kategoriach Bezpieczna fabryka oraz 
Branża chemiczna i tworzyw sztucz-
nych. Proszę powiedzieć, co wyróżnia 
zakład 3M we Wrocławiu?
Anthony Crawford: 3M Superhub we 
Wrocławiu to jedno z najdynamiczniej 
rozwijających się centrów produkcyjnych 
naszej firmy na świecie. W ciągu niespeł-
na 10 lat ulokowano w nim wytwarzanie
wielu innowacyjnych i sztandarowych pro-
duktów 3M, które są dostarczane naszym 
klientom praktycznie na wszystkich kon-
tynentach. Rozwój zakładu wiąże się oczy-
wiście z ciągłym udoskonalaniem proce-
sów i wdrażaniem nowoczesnych rozwią-
zań w obszarze automatyzacji czy cyfry-
zacji. Jednak to, na co szczególnie zwra-
camy uwagę, to realizowanie we wszyst-
kich aspektach naszej działalności polity-
ki uwzględniającej cele zrównoważonego
rozwoju. Dzięki temu wspieramy naszych 
partnerów biznesowych w budowaniu in-
nowacyjnych i przyjaznych otoczeniu roz-
wiązań oraz przyczyniamy się do trans-
feru nowych technologii i know-how.

Czołowe miejsce wśród wartości firmy 
zajmują z pewnością bezpieczeństwo pra-
cowników i ochrona środowiska. Szybki 
wzrost oznacza więcej wyzwań w obszarze 
rozwoju kultury bezpieczeństwa i szko-
lenia personelu. Aktywnie inwestujemy 
w szkolenia pracowników służby BHP 
i inżynierów, czyniąc z nich ekspertów 
wspierających swoją wiedzą inne kraje, 
takie jak Turcja, Rosja, Włochy i RPA. 

W jaki sposób realizują Państwo poli-
tykę bezpieczeństwa i ochrony środowi-
ska w firmie 3M? 
W zapewnieniu bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz zachowaniu 
dbałości o ochronę środowiska natural-
nego ważne są wytyczne korporacyjne 
obowiązujące we wszystkich zakładach 
produkcyjnych 3M na świecie. Zasady 
polityki BHP i środowiska są stosowane 
wobec wszystkich pracowników i podwy-
konawców. 

Na czym owa polityka polega?
Bezpieczny zakład produkcyjny to pro-
duktywne miejsce pracy, a odpowied-

nie zagospodarowanie przestrzeni i ana-
liza warunków pracy pozwalają na reduk-
cję wysiłku pracowników i poprawę 
wydajności. Analiza odchyleń proceso-
wych, ocena ryzyka oraz analiza warstw 
ochrony (layers of protection – LOPA) 
pomagają zapobiegać wypadkom, zmniej-
szają występowanie zakłóceń w procesie 
(w tym awarii), a także redukują koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

A więc cele związane z bezpieczeństwem 
w 3M są również wskaźnikami jakości 
i skuteczności działania zakładów?
Zgadza się. Firma analizuje wszystkie 
przyczyny wypadków przy pracy, zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych i poten-
cjalnych zagrożeń w środowisku pracy. 
Taka analiza dotyczy absolutnie wszyst-
kich pracowników – etatowych, ale także 
tymczasowych czy pracowników firm 
zewnętrznych, realizujących projekty 
na terenach 3M. Wszystkie wypadki 
oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
są raportowane w korporacyjnej bazie 
WIMS, w której nadzorowane jest wyko-
nanie zdefiniowanych powypadkowych 
akcji prewencyjnych i korygujących. Kie-
rownictwo zakładu jest odpowiedzialne 
za wykonanie wszystkich działań na czas.

Na podstawie danych z bazy WIMS 
globalny zarząd 3M nagradza fabryki, 
które przepracowały bezpiecznie i bezwy-
padkowo 2 lata lub 2 mln roboczogodzin. 
Co więcej, 3M wyróżnia zakłady, które 
wdrażają najlepsze praktyki w zakre-
sie bezpieczeństwa, szczególnie docenia-
jąc projekty inżynieryjne poprawiające 
bezpieczeństwo i ergonomię oraz zmniej-
szające negatywny wpływ prowadzonej 
działalności gospodarczej na środowisko 
naturalne.

Czy wymagania firmy są sformułowane 
w postaci jakichś standardów?
Tak, wewnętrzne wymagania w 3M są 
zapisane w formie standardów, tzw. Glo-
bal Health and Safety Plan (GHSP) i Glo-
bal Environmental Management Self Asses-
sment (GEMSA). Zgodność z nimi jest 
regularnie audytowana przez międzyna-
rodowy zespół ekspertów. Każdy zakład 
3M na świecie tworzy roczny plan EHS 
i co kwartał raportuje zakres jego realiza-
cji do zarządu korporacji. 

Standardy GHSP i GEMSA wykra-
czają poza krajowe, a nawet europejskie 
normy i wymagania. Przykładowo, stan-

dard GHSP dotyczący bezpiecznego wyłą-
czania i izolacji maszyn podczas konser-
wacji (LOTO) został w pełni wdrożony 
we wszystkich jednostkach 3M w Polsce, 
by chronić pracowników obsługujących 
i serwisujących maszyny. 

Kulturę bezpieczeństwa w zakładach
3M w Polsce buduje również system Beha-
vioral Based Safety (BBS), który polega na
przeprowadzaniu codziennych indywidu-
alnych rozmów z pracownikami na tematy
związane z ich bezpieczeństwem. Celem 
3M w Polsce jest podjęcie w ciągu roku 
co najmniej czterech rozmów z każdym 
z 3 tys. pracowników po to, by wzmac-
niać ich pozytywne zachowania, budo-
wać świadomość i eliminować ryzyko na 
poszczególnych stanowiskach pracy.

W zakładach 3M działa ponadto Grupa 
Szybkiego Reagowania, składająca się 
z osób przeszkolonych do szybkiej reakcji 
w sytuacji zagrożenia (udzielanie pierw-
szej pomocy, koordynacja ewakuacji, usu-
wanie wycieków, asekuracja i prowadze-
nie akcji ratunkowej z przestrzeni zam-
kniętych i przy pracach na wysokości). 

Czy ważne jest dla Państwa, jak kwestie 
bezpieczeństwa pracy postrzegają sami 
pracownicy?
Jak najbardziej. Kierownictwo zakładów 
przeprowadza okresowe ankiety w pełni 
poświęcone bezpieczeństwu na stanowi-
skach pracy. Wyniki ankiet są szczegó-
łowo analizowane i stanowią podstawę 
do planowania i podejmowania działań 
w celu ograniczenia ryzyka i doskonale-
nia kultury bezpieczeństwa w firmie 3M.

W tym miejscu chciałbym dodać, że 
w 3M pracownicy służby BHP nazy-
wani są „inżynierami BHP” (EHS Engi-
neers), ponieważ znaczną część swojej 
pracy poświęcają zastosowaniu nauki, 
rozwiązań technicznych usprawniają-
cych bezpieczeństwo na stanowiskach 
pracy. Wszyscy specjaliści BHP zatrud-
niani w firmie 3M przechodzą specjali-
styczne szkolenia z zakresu korporacyj-
nych wymagań BHP, używanych w firmie 
narzędzi i technik utrzymywania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem.

Wspomniał Pan na początku rozmowy, 
że w 3M Wrocław niezwykle ważny jest 
zrównoważony rozwój.
Tak jest. Sztandarowym programem 
w zakresie zrównoważonego rozwoju 3M 
jest globalny program 3P – Pollution Pre-
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vention Pays (Zapobieganie zanieczysz-
czeniu się opłaca). Zakłady produkcyjne 
3M na całym świecie mają wyznaczone 
cele z zakresu minimalizowania negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne. 
Cele obejmują m.in. ograniczenie zużycia 
wody, energii i niebezpiecznych substan-
cji chemicznych (np. rozpuszczalników) 
oraz redukcję odpadów. 

System zarządzania środowiskowego 
we wszystkich zakładach 3M w Polsce 
jest zgodny z normą ISO 14001, a zarzą-
dzania energią – z normą ISO 50001. 

W 3M stawiamy również na trans-
port zbiorowy i ekologiczne rozwiązania, 
dlatego uruchomione zostały cztery bez-
płatne linie autobusowe dla naszych pra-
cowników. Z linii codziennie korzysta ok. 
200 pracowników 3M, co bezpośrednio 
przekłada się na kilkaset aut mniej dzien-
nie w okolicy naszego zakładu.

Jaki jest poziom bezpieczeństwa 
w fabryce we Wrocławiu w porównaniu 
z innymi fabrykami 3M na świecie? 
W porównaniu z innymi lokalizacjami 
3M w Europie znajdujemy się na podob-
nym poziomie bezpieczeństwa jak Niemcy
czy Wielka Brytania oraz wyróżniamy się 
w zakresie poprawy ergonomii na tle ta-
kich krajów, jak Francja czy Włochy. Rea-
lizujemy największą liczbę projektów ergo-
nomicznych w Europe i w tej kategorii
jesteśmy na drugim miejscu na świecie,
zaraz po Stanach Zjednoczonych. Wskaź-
niki odnoszące się do wdrażania wewnę-
trznego systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem GHSP i środowiskiem GEMSA są 
wyższe w Polsce niż w innych krajach.

Czy odnotowali Państwo trudności we 
wdrażaniu rozwiązań w zakresie bezpie-
czeństwa?
Na pewno przejściowe trudności wystą-
piły w okresie wdrażania systemu LOTO. 
Wynikało to z tego, że z jednej strony nie 
istnieją żadne krajowe regulacje prawne 
wymagające blokowania maszyn i ich 
oznakowania Lock out/Tag out podczas 
czynności konserwacyjnych i porządko-
wych. Naszym pracownikom brakowało 
też wiedzy i zrozumienia tematu.

Jak poradzili sobie Państwo z tym pro-
blemem?
Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, było
poznanie najlepszych praktyk obowiązu-
jących w innych zakładach 3M na świecie

oraz w innych firmach o zasięgu między-
narodowym. Nasze rozwiązanie zostało 
wypracowane w oparciu o najlepsze we-
wnętrzne i zewnętrzne praktyki. Na tej 
podstawie opracowaliśmy lokalny plan 
działań, zakupiliśmy niezbędny sprzęt, 
przeprowadziliśmy przegląd maszyn, zre-
alizowaliśmy kampanię informacyjną obej-
mującą szkolenia praktyczne z użytkowa-
nia sprzętu, filmy szkoleniowe LOTO oraz 
wydanie kompleksowych, ale krótkich 
instrukcji LOTO dla każdej z maszyn. 
Stworzyliśmy ponad 2,5 tys. mapek LOTO 
dla naszych maszyn i instalacji. Filmy na-
szego autorstwa dotyczące LOTO zostały 
przetłumaczone na język angielski, co 
pozwala nam na dzielenie się najlepszymi 
praktykami i opracowanymi procedurami
z innymi jednostkami 3M na całym świecie.

A co z podwykonawcami? Wspomniał 
Pan wcześniej, że ich również dotyczą 
zasady polityki BHP.
Firmy podwykonawcze często mają niż-
szą świadomość standardów bezpie-
czeństwa. Ta sytuacja wymagała od 3M 
większego zaangażowania się w szczegó-
łowe określenie prac, dodatkowe szkole-
nia BHP, kontrolę i nadzór pracy podwy-
konawców. 

Każda firma realizująca pracę w 3M 
ma przypisanego opiekuna, tzw. DR 
(designated representative), który pomaga 
wdrożyć i utrzymać wysokie standardy 
3M podczas realizacji prac. Taki opie-
kun razem z przedstawicielem podwyko-
nawcy jest odpowiedzialny za stworzenie 
sposobu wykonania i oceny ryzyka dla 
tej konkretnej pracy. Ponadto DR na bie-
żąco nadzoruje pracę firmy zewnętrznej 
w całym zakresie jej obowiązków (m.in. 

badania lekarskie, szkolenia BHP, upraw-
nienia, stosowanie substancji chemicz-
nych, wymagane pozwolenia na pracę, 
stosowanie środków ochrony indywidu-
alnej, odpowiednie zagospodarowanie 
odpadów). Specjalnie do tego celu stwo-
rzono dedykowaną bazę podwykonaw-
ców 3M DR, w której uzyskuje się akcep-
tacje kierownictwa na prowadzenie na 
terenie 3M prac, w tym prac szczególnie 
niebezpiecznych.

Czym charakteryzuje się asortyment 3M?
Produkty 3M, zgodnie z filozofią firmy, 
poprawiają jakość życia oraz wycho-
dzą naprzeciw największym współcze-
snym wyzwaniom cywilizacyjnym. Spe-
cyfika produktów 3M powoduje, że ich 
właściwe zastosowanie wymaga wsparcia 
technicznego oraz prowadzenia aktyw-
nych działań edukacyjnych skierowanych 
do profesjonalistów z wielu branż – od 
lekarzy i pielęgniarek po spawaczy i inży-
nierów branży drogowej. Dlatego w natu-
ralny sposób partnerami 3M są instytuty 
naukowo-badawcze, stowarzyszenia bran-
żowe i naukowe, eksperci. 

Warte podkreślenia jest również to, że 
ponad połowa pomysłów na nowe pro-
dukty w Europie Środkowo-Wschodniej 
została wygenerowana przez polski Dział 
Badań i Rozwoju 3M. Plasuje się on 
w pierwszej piętnastce pod względem 
wpływu na rozwój nowych produktów 
i technologii 3M na świecie. 

Z których produktów wytwarzanych 
obecnie we Wrocławiu są Państwo 
szczególnie dumni?
Wśród przełomowych rozwiązań, które 
zostały opracowane w Polsce, można 
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wyróżnić m.in. nową generację opatrun-
ków 3M™ Scotchcast™, które zastępują 
tradycyjny gips mineralny, czy też innowa-
cyjne tarcze ścierne – 3M™ Cubitron™II. 

W fabryce dywizji Personal Safety 
wytwarzane są produkty ochrony osobi-
stej, takie jak ochronniki słuchu, maski 
i półmaski wielokrotnego użytku i hełmy 
ochronne, a także systemy z wymuszo-
nym obiegiem powietrza. Poszukiwa-
nia optymalnych rozwiązań w zakre-
sie ochrony przed szkodliwym hałasem 
w miejscu pracy pozwoliły stworzyć fir-
mie 3M unikatową propozycję – ochron-
niki słuchu 3M™ Peltor seria X, które 
łączą właściwości tłumienia dźwię-
ków oraz wyjątkowy komfort noszenia. 
Dodatkowo nauszniki 3M™ Peltor™ seria 
X mogą być mocowane do większości heł-
mów ochronnych. 

Punktem wyjścia przy opracowywa-
niu innego produktu ochrony osobistej 
– półmaski 3M™ Aura™ 9300+, były 
doświadczenia użytkowników – pracow-
ników fabryk, którzy często odczuwali 
dyskomfort, stosując konwencjonalne 
półmaski. Przy jej tworzeniu zadbano 
o to, by była nie tylko bezpieczna, ale 
i wygodna. W tym celu wdrożono inno-
wacyjne technologie, dzięki którym 
zwiększył się przepływ powietrza przez 
filtr, co znacznie ułatwia oddychanie, 
a konstrukcja maski dobrze dopasowuje 
się do nosa oraz konturów oczu, zapew-
niając szerokie pole widzenia i ułatwiając 
korzystanie z okularów. 

Mało kto wie, że włóknina Thin-
sulate, wykorzystywana do ocieplenia 
odzieży, jest również obecna w przemy-
śle motoryzacyjnym i służy do wygłu-
szenia wnętrz pojazdów. Thinsulate aku-

styczny to lekki, oddychający i elastyczny 
materiał, którego mikrowłókna są znacz-
nie cieńsze od większości innych synte-
tycznych materiałów i dzięki temu mogą 
zgromadzić więcej powietrza na mniejszej 
powierzchni, co stanowi doskonałą izola-
cję. Thinsulate akustyczny jest wykorzy-
stywany do wygłuszenia wielu elementów 
nadwozia samochodu, od drzwi poprzez 
dach, nadkola, boki karoserii oraz maskę, 
gdzie pozwala wyeliminować szczególnie 
uciążliwe hałasy dobiegające z silnika. 

Z kolei płytki Petrifilm™ służą produ-
centom i przetwórcom żywności do kon-
troli mikrobiologicznej produktów i pół-
produktów we własnych zakładach. 
Płytka Petrifilm jest gotowym do pobie-
rania próbek systemem pożywek hodow-
lanych, zawierającym zmodyfikowane 
składniki odżywcze, selektory dla wybra-
nego typu bakterii, rozpuszczalny w zim-
nej wodzie środek żelujący oraz wskaź-
niki barwne ułatwiające zliczanie kolonii 
bakteryjnych danego typu. 

W sąsiadującym z 3M Superhub zakła-
dzie produkcji medycznej wytwarzane są 
produkty marki Viscoplast™ oraz lekkie 
gipsy Scotchcast™. Viscoplast od wielu 
lat cieszy się zaufaniem klientów, czego 
wyrazem są liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Plastry i opatrunki marki 3M Visco-
plast doskonale przylegają i dopasowują 
się do skóry, stanowią ochronę przed 
zanieczyszczeniami, są wodoodporne 
i oddychające oraz trwałe.

Jury konkursu Fabryka Roku 2018 doce-
niło sposób zarządzania i kierowania
firmą przez Pana, przyznając Panu wy-
różnienie w kategorii CEO Roku. To 
również wyróżnienie dla samej firmy 
– producenta innowacyjnych produktów 
w równie nowoczesnym środowisku pro-
dukcyjnym. Czy mógłby Pan uchylić
rąbka tajemnicy i przybliżyć naszym czy-
telnikom, jakie projekty Pan nadzoruje?
W ramach mojej funkcji nadzoruję działa-
nia operacyjne podległych mi zakładów, 
ale też wdrażam nowe projekty inwesty-
cyjne i optymalizacyjne w różnych obsza-
rach funkcjonowania organizacji. Należy 
do nich m.in. rozwój obecnych zakładów 
i nowe inwestycje – kontynuowanie dłu-
gofalowego rozwoju Superhubu, gdzie 
celem jest osiągnięcie poziomu 200 mln 
dolarów inwestycji w ciągu dwóch lat 
i zwiększenie tym samym potencjału ope-
racji produkcyjnej 3M w Polsce. Kolej-

nym projektem jest wprowadzanie kom-
pleksowych procesów z zakresu automaty-
zacji oraz cyfryzacji produkcji, co pozwala 
na umacnianie podejścia proklienckiego 
oraz podniesienie gotowości firmy do roz-
wijania koncepcji Przemysłu 4.0.

Wśród zrealizowanych projektów mogę 
wymienić m.in.: wdrażanie, we współ-
pracy z zespołem EHS (BHP), wielu inno-
wacyjnych rozwiązań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, co 
pozwoliło znacznie zredukować wskaźnik 
wypadków w pracy skutkujących zwol-
nieniami lekarskimi, a także wdrożenie 
systemu klasy ERP (Enterprise Resource 
Planning) w 2017 r. we wszystkich zakła-
dach produkcyjnych 3M w Polsce, które 
zostało uznane za wzorcowe dla innych 
lokalizacji 3M na świecie.

Jakie są plany firmy na najbliższe mie-
siące w zakresie produkcji i programów 
bezpieczeństwa?
Dążymy do zwiększenia wydajności pro-
dukcji, automatyzacji procesów oraz lep-
szego zarządzania danymi, w tym lepszej 
wizualizacji naszych wskaźników.

3M w dalszym ciągu będzie rozwijać
programy wpływające na podniesienie po-
ziomu kultury bezpieczeństwa oraz na 
obserwowanie zachowań pracowników 
(BBS). Globalnie jesteśmy w fazie wdroże-
niowej nowego systemu do ewidencjono-
wania proaktywnych działań ze strony 
kierownictwa i osób zarządzających na 
każdym szczeblu organizacji (See & Act). 
Dzięki tym działaniom każdego dnia chce-
my zwiększać poziom bezpieczeństwa 
w 3M poprzez lepszy nadzór nad zada-
niami po wykrytych niezgodnościach.

Dodatkowo w tym roku skoncentru-
jemy się na wzmocnieniu analizy zagro-
żeń procesowych (PHA) przy wykorzy-
staniu nowej, udoskonalonej i bardziej 
szczegółowej oceny niezawodności zabez-
pieczeń procesów wysokiego ryzyka. 
W ubiegłym roku ukończyliśmy wstępne 
szkolenie w tym zakresie. Na początek 
tego roku mamy zaplanowane warsztaty 
praktyczne w jednej z naszych mniejszych 
fabryk w Polsce, których wyniki zostaną 
przeanalizowane wraz z zespołem spe-
cjalistów z USA, a następnie wdrożone 
w pozostałych fabrykach 3M w Polsce. 

Podsumowując, w obszarze poprawy 
bezpieczeństwa w 3M cały czas dzieje się
bardzo wiele, i to z pewnością jest w naszej 
organizacji stała i niezmienna tendencja. 
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P  rodukcja generuje więcej danych 
niż jakakolwiek inna dziedzina 
przemysłu. Nowe poziomy komu-

nikacji, zaawansowane obliczenia, inte-
ligentniejsze czujniki i urządzenia oraz 
ulepszony dostęp do danych i ich prze-

chowywanie zwiększają zakres, ilość i roz-
dzielczość dostępnych danych. Duże 
zainteresowanie danymi typu Big Data 
zakłada możliwość wytworzenia wartości 
biznesowej przy użyciu danych. W przy-
szłości firmy produkcyjne będą pozy-
skiwać liczniejsze dane, ale czy będą 
one skutecznie wykorzystywane? Jest to 
zasadnicze pytanie, jakie trzeba sobie 

zadać, a branża inteligentnej produkcji już 
szuka na nie odpowiedzi.

Cele inteligentnej produkcji 
Ogólnym celem inteligentnej produkcji 
jest szybkie tworzenie aplikacji pozwala-
jących na współpracę pomiędzy człowie-
kiem, systemem i zasobami w obrębie 
łańcucha wartości i architektury, tworzą-
cych nową platformę oprogramowania dla 
inteligentnej produkcji przyszłości. 

Przedsiębiorstwa produkcyjne doce-
niają znaczenie dostępu do danych dla 
poprawy wydajności operacyjnej. Wydaj-
ność zwiększa się, jeśli informacje kon-
tekstowe są udostępniane we właściwym 
czasie i odpowiedniej osobie, co pozwala 
na podejmowanie decyzji. 

Nowe technologie każdego dnia udo-
stępniają coraz więcej danych. Niektó-
rzy producenci stosują Big Data i techno-
logie analityczne w nadziei, że pozyskana 
z takich danych inteligencja pozwoli osią-
gnąć nowe poziomy wydajności operacyjnej. 

Aplikacje stanowią klucz 
do inteligentnej produkcji 
Sukces to nie tylko gromadzenie oraz wgląd
w bardziej szczegółowe i zróżnicowane 
dane. W rzeczy samej sukces nie jest w ogóle
związany z danymi. Sukces to szybkie 
tworzenie i dostarczanie rozbudowanych 
aplikacji interaktywnych. Na przykład: 

 →  aplikacje udostępniające odpowiednią 
ilość potrzebnych informacji we właści-
wym czasie i właściwej osobie, a tym 
samym umożliwiające podejmowanie pra-
widłowych decyzji i wdrażanie natych-
miastowych działań,
 →  aplikacje pozwalające na komunikację 
pomiędzy systemami zarządzającymi prze-
pływem prac i podejmowanie autonomicz-
nych decyzji,

 →  aplikacje zapobiegające problemom oraz 
je przewidujące poprzez zastosowanie 
sztucznej inteligencji i technologii nauki 
maszynowej. 

Innymi słowy nie chodzi tutaj wcale 
o wykorzystywanie danych typu Big Data, 

Brad Williams

 5 kroków 
do inteligentnej produkcji
Inteligentna produkcja pozwala na szybkie tworzenie aplikacji 
umożliwiających współpracę człowieka, systemów i zasobów, 
jej wdrożenie wymaga jednak przezwyciężenia kilku kluczowych 
problemów. W artykule opisujemy, jak zwiększyć funkcjonalność 
Przemysłowego Internetu Rzeczy dzięki właściwemu użyciu Big Data.
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ale o zastosowanie aplikacji używających 
i udostępniających „właściwe dane”. 

Aplikacje dla inteligentnej produkcji 
są niezbędne do wygenerowania wymaga-
nych parametrów z danych; są one zapro-
jektowane w oparciu o wyznaczenie ról 
i pracują w czasie rzeczywistym. Ponadto 
ukierunkowane są na konkretne przy-
padki zastosowań powiązanych z indywi-
dualnymi wyzwaniami w danej branży. 
Aplikacje generują aktywne powiadomie-
nia pozwalające na szybkie rozwiązywa-
nie problemów. Można je zainstalować na 
różnych rodzajach sprzętu, od urządzeń 
przenośnych i mobilnych po przemysłowe 
ekrany dotykowe i komputery. 

Aplikacje łączą świat fizyczny 
i cyfrowy, wykorzystując rzeczywi-
stość rozszerzoną. Odpowiednie aplika-
cje powinny być sprawne, szybko i łatwo 
zmieniające się wraz z przedsiębiorstwem. 
Inteligentna produkcja wymaga odpo-
wiednich aplikacji, jednak ich opracowa-
nie nastręcza szeregu trudności.

Inteligentna produkcja 
w pięciu krokach

1. Kontekstualizacja danych
Przedsiębiorcy pragną podejmować sku-
teczne decyzje na podstawie danych, jed-
nak z reguły firmy używają tak wielu sys-
temów oprogramowania, że techniki pozy-
skiwania danych z tych systemów są zróż-
nicowane. Trudności może nastręczać 
również połączenie danych systemowych 
przedsiębiorstwa z danymi procesu pro-
dukcyjnego, a mimo to kontekstualizacja 
danych to kluczowy czynnik w podejmo-
waniu inteligentnych decyzji.

2. Niedofinansowane i przeciążone IT
Wewnętrzne działy IT często bywają nie-
dofinansowane i przeciążone. Nie mają 

zdolności dostarczania wymaganych apli-
kacji, a w przyszłości popyt na większą 
liczbę aplikacji i zarządzanie nimi będzie 
wzrastać. Optymalnie struktura aplikacji 
powinna być standardowa, pozwalająca 
przedsiębiorcom na podejmowanie inteli-
gentnych decyzji. 

3. Zmiana i zarządzanie zmianą 
Zmiana w dzisiejszych czasach stanowi 
normę. Ciągle zmieniające się strategie 
biznesowe, produkty, systemy IT i wyma-
gania klientów wymuszają sprawność 
aplikacji. W przyszłości wyzwania te będą 
się nasilać, ponieważ rozwój technologii 
spowoduje olbrzymi wzrost ilości dostęp-
nych danych, skutkując zapotrzebowa-
niem na rosnącą liczbę aplikacji. 

4. Istniejące oprogramowanie
Nawet w przypadku tworzenia nowych 
aplikacji konwencjonalne oprogramowa-
nie nie jest w stanie sprostać skali i róż-
norodności potrzebnych aplikacji. Więk-
szość pracowników produkcji ma dostęp 
jedynie do odczytu z paneli oferujących 
bierny podgląd wydajności oraz brak 
środków służących rozwiązywaniu proble-
mów i ich zapobieganiu. 

Problemy pojawiają się również 
w przypadku dwóch typowych podejść 
do aplikacji: IT oraz technologii operacyj-
nej (OT). Aplikacje wspierające produkcję 
muszą uwzględniać oba te podejścia. Cią-
gły rozwój nieodłącznie wymusza spraw-
ność aplikacji, jednak istniejące systemy 
stwarzają problemy w zakresie rozbudowy 
i obsługi. Trudno je szybko i bez pro-
blemu dostosowywać do wciąż na nowo 
rodzących się potrzeb. 

5. Brak integracji systemów 
Problemem mogą także być istniejące 
interfejsy pomiędzy niepowiązanymi ze 
sobą systemami. Obecnie specjaliści sku-
piają się na systemach zapisu oraz na 
przenoszeniu danych pomiędzy syste-
mami. Wraz ze wzrostem ilości danych 
takie podejście stanie się bardziej złożone 
i mniej praktyczne. 

Lepszy sposób 
Do osiągnięcia celu, jakim jest inteli-
gentna produkcja, niezbędne jest nowe 
podejście. Na szczęście wykorzystując te 
same nowoczesne technologie oprogramo-
wania, z których korzystamy w codzien-
nym życiu, możemy tworzyć rozwiązania 
bez konieczności wymiany istniejących 
systemów i projektować nowe, złożone 
aplikacje, które połączą stare systemy 
i nowe źródła danych. Mowa tu o takich 
sprawdzonych i niezawodnych technolo-
giach, jak przetwarzanie w chmurze, apli-
kacje mobilne, Big Data czy społeczno-
ściowe oraz zaawansowane technologie 
analityczne.

 
Brad Williams Brad Williams jest konsultantem w Thing-
Worx i członkiem grupy roboczej inteligent-
nej produkcji MESA International.

↗  Istniejące systemy, nowe możliwości źródeł danych oraz szybkie tworzenie aplikacji mogą 
pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu inteligentnej produkcji.

Platforma inteligentnej produkcji
Łączenie istniejących systemów
Nowe możliwości źródeł danych

Możliwość szybkiego tworzenia aplikacji

zewnętrzne poziom 4
ERP

poziom 3
MES

poziom 2
sterowanie

poziom 1, 0
urządzenie
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www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów dotyczących inteli-
gentnej produkcji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Niektórzy producenci 
stosują Big Data i tech-
nologie analityczne 
w nadziei, że pozyskana 
z takich danych inteli-
gencja pozwoli osiągnąć 
nowe poziomy wydajno-
ści operacyjnej. 

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


FIRMA PREZENTUJE

P ytowe ch odnice oleju TRANTER 
W a ciwa temperatura oleju to jeden z kluczowych parametrów pracy uk adu smarnego.

P oniewa  w procesie smarowania wzra-
sta temperatura oleju, w wi kszo ci
uk adów smarnych stosowana jest 

ch odnica oleju. Ch odnice oleju mog  by  
ch odzone powietrzem lub ciecz  (wod , roz-
tworem glikolu). 

Firma TRANTER od wielu lat dostarcza p y-
towe ch odnice oleju ch odzone ciecz . Nasze 
ch odnice pracuj  zarówno w ma ych instala-
cjach olejowych, gdzie przep yw oleju wynosi 
35 l/min, a odbierana moc nie przekracza 
20 kW, jak i w uk adach ch odzenia olejów 
turbinowych, gdzie przep yw oleju osi ga 
warto  120 m3/h, a odbierana moc cieplna 
to nawet 700 kW!

P ytowe ch odnice oleju mog  sch adza  
oleje od lepko ci ISO VG 10 do ISO VG 320 
oraz emulsje olejowe stosowane w obróbce 
mechanicznej (emulsje ch odz co-smaruj ce). 

Zalet  ch odnic p ytowych jest ich dobór pod 
konkretne parametry wyst puj ce w danym 
uk adzie olejowym z uwzgl dnieniem rze-
czywistej temperatury cieczy ch odz cej. 
Zapewnia to minimalizacj  kosztów zakupu 

przy jednoczesnej pewno ci dzia ania. Ma a 
wewn trzna pojemno  ch odnic p ytowych
w stosunku do ch odnic p aszczowo-rurowych
zmniejsza ilo  oleju w obiegu, co powoduje 
mo liwo  szybkiej reakcji uk adu ch odzenia 
na zmian  temperatury oleju. 

Asymetryczna budowa wewn trzna (system 
Ultraflex) gwarantuje optymalne dopasowa-
nie si  do dopuszczalnych oporów hydraulicz-
nych. Geometria p yt pozwala na uzyskanie 
temperatury oleju tylko nieznacznie wy szej 
ni  temperatura cieczy ch odz cej. 

fot. 1 fot. 2 

fot. 3 
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Wymienniki p ytowe TRANTER s  dost pne w ró nych wykonaniach 
materia owych p yt: 304(1.4301), 316(1.4401), 254SMO(1.4547) 
oraz z p ytami tytanowym (3.7025) (fot. 1). Uszczelki mog  by  
mocowane mechanicznie (klipy) lub z u yciem kleju. Wy o enia 
otworów pod czeniowych w ramie mog  by  wykonane z tego 
samego materia u co p yty lub te  z gumy. 

Przez wiele lat dopracowali my rozwi zania u atwiaj ce eksplo-
atacj  ch odnic oleju, jak na przyk ad dodatkowe pod czenia do 
p ukania strony zimnej bez demonta u pakietu p yt (fot. 2), czy 
te  wewn trzne wk ady zabezpieczaj ce ch odnice przed cz st-
kami wyst puj cymi w cieczach. 

Rozwi zania techniczne stosowane w wymiennikach TRANTER 
zosta y docenione przez wielu wytwórców stanowisk olejowych 
zarówno w Polsce jak i na wiecie (fot. 3).

P ytowe ch odnice oleju wymagaj  okresowej obs ugi serwisowej. 
Firma TRANTER oferuje cz ci zamienne i wsparcie techniczne 
dla wymienników wyprodukowanych przez firmy ZUP Nysa S.A., 
SWEP-Termatrans oraz oczywi cie przez nasz  firm . Oferujemy 
te  osprz t do serwisowania wymienników (fot. 4). 

Zapraszamy do wspó pracy. 

Jacek Sza wi ski 
Jacek.Szalwinski@tranter.com

fot. 4 

Tranter 03 art spons press.indd   3 2019-02-18   17:51:51

STYCZEŃ/LUTY 2019  

https://www.tranter.com/
mailto:Jacek.Szalwinski@tranter.com


W  odniesieniu do mechaniki 
i budowy maszyn reduktor jest 
przekładnią, najczęściej zębatą, 

w której człon napędzany ma mniejszą 
prędkość niż człon napędzający. Prze-
łożenie reduktora, wyrażające stosunek 
prędkości kątowej wałka napędowego do 
prędkości kątowej wałka napędzanego, 
jest większe od 1. Głównym celem przy-
świecającym stosowaniu reduktorów jest 
zwiększenie użytecznego momentu obro-
towego kosztem prędkości obrotowej. 
Poza intuicyjną w zasadzie branżą moto-
ryzacyjną reduktory są używane również 
w innych gałęziach przemysłu w dokład-
nych mechanizmach pozycjonujących, 
w przypadku których konieczne jest prze-
łożenie szerokiego zakresu ruchu ele-
mentu zadającego na wąski zakres ruchu 
elementu pozycjonowanego.

Z kolei motoreduktory to z definicji 
maszyny napędowe stanowiące połączenie 
silnika (motoru), zazwyczaj elektrycznego, 
z przekładnią mechaniczną, czasem rów-
nież ze sprzęgłem czy hamulcem. 

Bogactwo zalet i możliwości
Motoreduktory zastępują konwencjonalne 
układy napędowe składające się z sil-
nika i kilku przełożeń przez koła zębate, 
łańcuchowe lub pasowe. Wszystkie ele-
menty napędu znajdują się w jednej obu-
dowie lub kilku segmentach połączonych 
ze sobą na stałe, co z pewnością jest wiel-
kim atutem takiego rozwiązania. W kon-
sekwencji konstruktor może się w pełni 

skoncentrować jedynie na wyborze moto-
reduktora z katalogu producenta w opar-
ciu o określone parametry (prędkość obro-
towa, moment obrotowy, napięcie zasila-
nia czy pozycja pracy), zamiast wybierać 
poszczególne elementy składowe układu 
napędowego i tracić czas na dodatkowe 
obliczenia. 

Dzięki zwartej budowie motoreduk-
tor zajmuje kilka (a czasami nawet kilka-
naście) razy mniej miejsca niż odpowiedni 
„rozproszony” układ napędowy. Ta kom-
paktowość to bardzo ważna oraz charak-
terystyczna dla tego rodzaju układu napę-
dowego cecha, która w dużej mierze decy-
duje o jego popularności na liniach pro-
dukcyjnych. 

Jak wynika z badania redakcyjnego 
przeprowadzonego wśród użytkowni-
ków reduktorów/motoreduktorów, możli-
wość umieszczenia niemal całego układu 
napędowego maszyny w jednym miej-
scu, w jednej obudowie, uznawana jest za 
największą zaletę omawianych urządzeń 

Agata Abramczyk

Reduktory i motoreduktory
Produkty te są podstawowymi elementami zespołów napędowych 
i znajdują powszechne zastosowanie w wielu rodzajach urządzeń pra-
cujących we wszystkich gałęziach przemysłu. Bogata oferta reduktorów 
i motoreduktorów dostępnych na polskim rynku – oferowanych 
zarówno przez rodzimych, jak i zagranicznych producentów – sprawia, 
że każdy klient znajdzie odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

RAPORT
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Źródło: Mechanika Maszyn KACPEREK
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↗ Motoreduktor ślimakowy – najpopularniejszy 
reduktor na rynku polskim.

↗ Motoreduktor walcowy – doskonałe rozwią-
zanie do przenoszenia dużych mocy.
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(78% wskazań). Zdaniem respondentów 
innymi atutami motoreduktorów są duża 
precyzja działania (36%) oraz bardzo 
cicha praca (28%), co ma związek z odpo-
wiednim doborem mechanizmów uzębio-
nych. 

Ogromną zaletą są także wspomniane 
już niewielkie wymiary (22%). Obec-
nie coraz częściej motoreduktor jest zin-
tegrowany ze sterownikiem zastosowa-
nego w nim silnika oraz z enkoderem, co 
w konsekwencji umożliwia jeszcze więk-
szą miniaturyzację układu.

Co do gabarytów, to warto dodać, że 
podczas przenoszenia dużych mocy i jed-
nocześnie przy dużym przełożeniu moto-
reduktory osiągają bardzo duże rozmiary, 
dlatego w takich przypadkach lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie konwen-
cjonalnego, rozproszonego układu napę-
dowego. To ograniczenie uznawane jest za 
największą wadę motoreduktorów.

Z kolei dużą zaletą tych urządzeń, 
docenianą przez wielu użytkowników, 
jest wielość możliwych kombinacji silni-
ków i przekładni, co pozwala na tworze-
nie motoreduktorów o prędkości obroto-
wej od ułamkowych części obr./min oraz 
o momencie obrotowym dochodzącym 
do 250 Nm. Klient ma więc spore pole 
manewru – ostateczny wybór motoreduk-
tora zależy od jego preferencji. 

Chcąc spełnić wszystkie jego oczekiwa-
nia, producenci tworzą produkty „szyte 
na miarę”, które są przygotowywane na 
indywidualne zamówienie, co pozwala 
optymalnie dostosować je do potrzeb 
zamawiającego. 

Kolejnym atutem motoreduktorów, 
związanym z konstrukcją obudowy, jest 
możliwość mocowania ich w różny spo-
sób, np.: na kołnierzu, na wale lub 
wsporniku, przez uchwycenie obejmą za 
cylindryczną część obudowy.

Według 42% respondentów dużym 
atutem motoreduktorów jest również ich 
bezawaryjność. W tym miejscu warto 
dodać, że w przypadku motoredukto-
rów użytkowanych przez większość (58%) 
ankietowanych rzadko kiedy dochodzi do 
ich awarii. Pozostały odsetek osób biorą-
cych udział w badaniu udzielił informacji, 
że do usterek dochodzi czasami (24%) lub 
często (18%).

Dla użytkowników motoreduktorów 
istotne są też kwestie związane z bezpie-
czeństwem – zarówno ludzi, jak i maszyn. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa urzą-

dzeń wyposażonych w motoreduktor, 
można zdecydować się na wykonanie 
reduktora w wersji przeciwwybuchowej. 
Opisywane produkty mają również odpo-
wiednie zabezpieczenia, które chronią 
inne urządzenia przed wyciekiem oleju 
z motoreduktora.

Na popularność motoreduktorów ma 
również wpływ ich uniwersalność. Dzięki 
temu, że coraz częściej motoreduktory 
zastępują konwencjonalne układy napę-
dowe – w skład których wchodzą takie 
elementy, jak silnik, sprzęgła, przekład-
nie (przy czym stosunkowo często jest to 
wielkogabarytowa przekładnia pasowa) 
– są wykorzystywane z powodzeniem do 

napędzania wielu różnych elementów linii 
produkcyjnej. 

Połączenie wysokoobrotowego sil-
nika elektrycznego z przekładnią reduku-
jącą prędkość kątową silnika i jednocze-
śnie zwiększającą jego moment obrotowy, 
co ma miejsce w przypadku motoreduk-
torów, to optymalne rozwiązanie, służące 
do bezpośredniego napędu części robo-
czych maszyn i urządzeń, które wymagają 
małych prędkości i dużych momentów 
obrotowych. Wymagania te sprawiają, że 
typowe silniki elektryczne, cechujące się 
dużymi prędkościami i małymi momen-
tami obrotowymi, nie nadają się do tego 
zadania. Owszem, istnieją silniki elek-

www.utrzymanieruchu.pl

Grzegorz Prykiel, koordynator działu handlowego w firmie Mechanika Maszyn KACPEREK

Polski rynek się zmienia

Motoreduktory są stosowane w aplikacjach, w których występuje 
ruch obrotowy lub liniowy. Głównymi odbiorcami tych urządzeń są 
producenci maszyn oraz firmy produkcyjne, w przypadku których 
istotne jest utrzymanie ciągłości produkcji.

Największą popularnością nieprzerwanie cieszą się motoreduk-
tory ślimakowe. Coraz większy procent sprzedaży stanowią moto-
reduktory walcowe wraz z energooszczędnymi silnikami IE3. Dzięki 
wysokiej sprawności napędy te pozwalają na realne oszczędno-
ści w skali roku. Dotyczy to głównie dużych przedsiębiorstw i pracy 
trzyzmianowej.

Na polskim rynku motoreduktorów oprócz polskich producentów funkcjonuje 
wiele firm handlowych będących przedstawicielami popularnych światowych marek. 
W ostatnich latach rynek zalewają napędy chińskie.

Warto podkreślić, że nasz rodzimy rynek się zmienia. Dla klientów najważniejsza 
jest już nie tylko cena, ale również jakość produktu. Nabywcy motoreduktorów coraz 
częściej wybierają napędy sprawdzonych marek. Co ważne, ostatnio zwiększa się świa-
domość Polaków dotycząca tego, jak ważny jest patriotyzm konsumencki. Klienci coraz 
chętniej sięgają po polskie produkty, których jakość nie odbiega od standardów świa-
towych.

Klienci mogą wybierać spośród wielu produktów; wśród nich znajdują się np. spe-
cjalne motoreduktory z silnikami ze stali nierdzewnej z IP69K, które mają zastosowa-
nie w przemyśle spożywczym, chemicznym i wszędzie tam, gdzie panuje bardzo agre-
sywne środowisko. W ofercie rynkowej są również ekonomiczne motoreduktory z silni-
kami IP69K w korpusach aluminiowych, które dzięki specjalnej powłoce lepiej od zwy-
kłych napędów sprawdzają się w aplikacjach wymagających częstego mycia chemią. 
Ciekawym rozwiązaniem są także motoreduktory walcowe z wymiennymi łapami mon-
tażowymi. Rozwiązanie to pozwala na błyskawiczne zastąpienie przekładni konkurencji 
przekładnią o podobnych parametrach z identycznym mocowaniem dzięki dokręceniu 
specjalnych łap. Jest to sprawdzone rozwiązanie w przypadku przestoju linii produk-
cyjnej. Ciekawostką jest również to, że przy takim samym zamocowaniu motoreduk-
tory mogą mieć większe moduły zębów, dzięki czemu mogą przenosić większy moment 
obrotowy.
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tryczne wolnoobrotowe, jednak są one 
bardzo materiałochłonne, ciężkie i zaj-
mują dużo miejsca. 

Funkcje typowych motoreduktorów, 
jedynie zwiększających moment i zmniej-
szających prędkość, są jednak zbyt ubo-
gie, aby można je było stosować jako tzw. 
aktory, czyli nowoczesne elektromecha-
niczne urządzenia wykonawcze (nastaw-
cze) w automatyce. Warto dodać, że 
aktory są we współczesnych aplikacjach 
przemysłowych wręcz niezbędnym ele-
mentem warunkującym zaawansowaną 
automatyzację całej gamy procesów 
mechanicznych.

Od rozwiązań ślimakowych 
do walcowych
Motoreduktory różnią się między sobą 
pod wieloma względami, czego przykła-
dem są: pozycja pracy, sposób montażu, 
możliwość przeciążania, charakter pracy, 
odporność na zapylenie, kierunkowość 
obrotów, zastosowany sposób smarowania 
itd. Typów motoreduktorów może być tak 
wiele, jak wiele jest dla nich zastosowań – 
począwszy od produktów miniaturowych, 
które mogą być wykorzystywane np. 
w automatach sprzedających, przez sze-
roką gamę urządzeń używanych w trans-
porterach i urządzeniach sortujących, po 
motoreduktory dużej mocy, doskonale 
sprawdzające się w przemyśle ciężkim.

Typowego podziału motoreduktorów 
dokonuje się, uwzględniając rodzaj zasto-
sowanej przekładni zębatej na ostatnim 
stopniu przełożenia. Jak wynika z bada-
nia redakcyjnego, w zakładach najczęściej 

używane są motoreduktory ślimakowe 
(zostały one wskazane przez 78% respon-
dentów) (rys. 1). Użyta jest w nich prze-
kładnia ślimakowa, w której współpracują 
ze sobą dwa elementy – ślimak i ślimacz-
nica. Urządzenia te są najchętniej wybie-
rane przez klientów głównie z powodu 
prostej konstrukcji, łatwego montażu 
w różnych pozycjach, prawie bezobsłu-
gowej pracy, atrakcyjnej ceny oraz tzw. 
samohamowności w sytuacjach awaryj-
nych (np. gdy tarcie przekroczy dopusz-
czalne limity z powodu nieodpowiedniego 
smarowania).

Poza tym w zakładach uczestni-
ków badania stosowane są motoreduk-
tory: stożkowe (z przekładnią stożkową) 
(36% odpowiedzi), planetarne (z prze-
kładnią planetarną) (28%) oraz walcowe 
(z przekładnią walcową) (14%). Najmniej-
szym zainteresowaniem cieszą się prze-
kładnie płaskie (z przekładnią walcową, 
przy czym wewnętrzne ukształtowanie 
przekładni sprawia, że możliwe staje się 
zmieszczenie w stosunkowo niewielkiej 
obudowie kilku dodatkowych stopni prze-
łożenia) (8% zakładów). 

Liczne grono odbiorców
Ze względu na szeroki zakres mocy i obro-
tów wyjściowych motoreduktory znaj-
dują zastosowanie w zasadzie we wszyst-
kich gałęziach przemysłu jako jednostka 
napędowa ogólnego przeznaczenia. Wyko-
rzystywane są jako napędy prostych urzą-
dzeń pomocniczych, takich jak przeno-
śniki, a także jako układy napędowe 
zaawansowanych procesów technologicz-
nych, w tym np. wytłaczarek, suwnic czy 
podwieszanych kolejek.

W opinii respondentów głównym 
odbiorcą motoreduktorów jest branża 
spożywcza (72%), gdzie są stosowane 
do napędu mieszalników, przenośników, 
dozowników, redlerów czy mikserów. 
W dalszej kolejności znalazł się przemysł: 

RAPORT

Rys. 2. Główne czynniki brane pod uwagę przy zakupie 
reduktorów/motoreduktorów

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Rys. 1. Rodzaje motoreduktorów najczęściej stosowanych
w zakładach 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

 0 20 40 60 80 100

ślimakowe

stożkowe

planetarne

walcowe

płaskie

78%

36%

28%

14%

8%



STYCZEŃ/LUTY 2019 65

tworzyw sztucznych (58%), farmaceu-
tyczny (54%), ciężki (50%), celulozowo-
-papierniczy (42%), wydobywczy (38%) 
oraz drzewny (36%). 

I tak w przemyśle tworzyw sztucznych 
motoreduktory są używane do napędu 
np. wytłaczarek i podajników, w przemy-
śle ciężkim – np. do kruszarek, suwnic 
czy wciągarek, w przemyśle drzewnym – 
np. do pras transporterów i rozdrabnia-
czy, a w przemyśle wydobywczym – do 
napędu odwadniaczy, przenośników, płu-
czek itd.

Kryteria wyboru
Najważniejszymi czynnikami branymi 
pod uwagę przy zakupie reduktorów/
motoreduktorów jest przede wszystkim 
cena (64%) (rys. 2). Jednak, jak wynika 
z doświadczenia dostawców, nie warto 
się kierować jedynie tym kryterium, gdyż 
najczęściej cena idzie w parze z jakością 
urządzeń. Nabyte po bardzo niskiej cenie 
reduktory/motoreduktory są zazwyczaj 
zawodne i nie spełniają oczekiwań co do 
jakości oraz żywotności napędu.

Tuż za ceną znalazły się takie kryteria 
wyboru, jak: trwałość (58%) oraz dostęp-
ność/szybkość dostawy (56%). Nabywcy 
tych urządzeń zwracają też uwagę na: 
markę (42%), parametry (36%), wspar-
cie posprzedażowe (32%), łatwy i szybki 
dostęp do serwisu (22%) oraz opinię 
innych użytkowników reduktorów/moto-
reduktorów (20%).

Jeśli chodzi o parametry, dla ankieto-
wanych liczą się najbardziej: obroty wału 
wyjściowego (92%), moment wyjściowy 
(lub moc i sprawność) (90%) oraz pozy-
cja pracy (pozioma/pionowa) (72%). Poza 
tym mniej niż jedna trzecia respondentów 
(28%) wskazała także na współczynnik 
przeciążenia (rys. 3).

Zdaniem dostawców, wybierając moto-
reduktor, należy określić jego warunki 
pracy i obliczyć współczynnik pracy, 
jakim powinien się charakteryzować dany 
napęd. Współczynnik ten określa sto-
pień przewymiarowania przekładni w sto-
sunku do silnika, z którym współpracuje. 
Przy jego obliczaniu trzeba wziąć pod 
uwagę przede wszystkim takie parametry, 
jak: prędkość wału wejściowego, rodzaj 
obciążenia (jednostajne, udarowe, dyna-
miczne), temperatura otoczenia, liczba 
godzin pracy na dobę czy liczba startów 
na godzinę. 

www.utrzymanieruchu.pl

Mariusz Opaliński, główny specjalista ds. napędów przemysłowych w firmie SENOMA

Warto zwracać uwagę na tzw. współczynnik pracy

Rynek reduktorów i motoreduktorów w Polsce jest zdomino-
wany przez producentów pochodzących z dwóch krajów – Niemiec 
i Włoch. Jednak bez trudu można kupić przekładnie, często iden-
tyczne pod względem wymiarów przyłączeniowych i gabarytowych 
oraz o bardzo zbliżonych parametrach, wyprodukowane w innych 
krajach europejskich lub azjatyckich. Mimo że przekładnie nie pod-
legają unifikacji, to często takie same lub bardzo zbliżone wymiary 
i parametry powodują, że produkty różnych marek mogą być wza-
jemnie zastępowane, stosowane w tych samych aplikacjach czy 
wręcz mogą pracować na tych samych stanowiskach pracy. 

Przy wyborze producenta i dostawcy – oprócz podstawowych kryteriów ekonomicz-
nych, obsługi serwisowej, doradztwa technicznego itp. – warto zwrócić uwagę na tzw. 
współczynnik pracy, określany również współczynnikiem serwisowym (servis factor), 
którego dobór dla ustalonej mocy zależy m.in. od rodzaju aplikacji, liczby włączeń na 
godzinę, charakteru obciążenia, a który określa teoretyczną żywotność przekładni. 

Ze względu na wspomniany brak znormalizowania przekładni część producentów, 
bazując na wytycznych zawartych w normach ISO lub AGMA oraz własnych wielolet-
nich doświadczeniach w tej dziedzinie, podaje współczynniki pracy w odniesieniu do 
żywotności wynoszącej 10 lub nawet 15 tysięcy godzin pracy. Natomiast inni produ-
cenci publikują parametry dla żywotności tylko 8 tysięcy godzin pracy (czyli jeden rok 
ruchu ciągłego przez 24 godziny na dobę), a nawet znacznie poniżej tej wartości. Dla-
tego bezpośrednie porównanie publikowanych danych technicznych wybranych reduk-
torów może być obarczone dużym błędem. O ile sprawdzenie wymiarów czy warto-
ści przełożenia przekładni nie stanowi większego problemu, o tyle porównanie współ-
czynników pracy wymaga zagłębienia się w szczegółowe dane katalogowe lub skorzy-
stania z pomocy specjalisty. Dodatkowo w pozornie takich samych przekładniach mogą 
być zastosowane różne materiały do wykonania kół zębatych albo inne typy łożysk. Na 
przykład zastosowanie łożysk stożkowych lub walcowych zamiast kulkowych radykalnie 
wydłuża okres bezawaryjnej eksploatacji. 

Na rynku jest duży wybór i silna konkurencja, ale brak jednakowych i obligatoryj-
nych kryteriów określania podstawowych parametrów reduktorów i motoreduktorów 
utrudnia ich porównywanie przed podjęciem decyzji o zakupie.

Rys. 3. Najważniejsze parametry brane pod uwagę przy wyborze 
reduktora/motoreduktora

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Plany i preferencje zakupowe
Jeśli chodzi o planowane wydatki na zakup 
reduktorów/motoreduktorów w 2019 r.,
to w porównaniu z rokiem poprzednim:
pozostaną na tym samym poziomie (42%),
 zwiększą się (36%) lub zostaną zreduko-
wane (14%). Pozostali respondenci (8%) 
nie planują w tym czasie zakupu redukto-
rów/motoreduktorów (rys. 4).

Z deklaracji przeważającej większości 
(78%) uczestników badania wynika, że 

do tej pory najchętniej kupowali (i będą 
kupować, jeśli zajdzie taka potrzeba) 
reduktory/motoreduktory produkowane 
przez zagranicznych producentów, głów-
nie niemieckich (m.in. Lenze, Siemens, 
SEW-Eurodrive, Nord) i włoskich (np. 
Rossi, STM Team, Varvel, Tramec, Bonfi-
glioli). Niektórzy producenci mają w Pol-
sce swoje bezpośrednie przedstawiciel-
stwa, natomiast inni współpracują z jed-
nym dystrybutorem. 

W przypadku pozostałych osób (22%) 
chętniej decydują się oni na zakup moto-
reduktorów/reduktorów od polskich pro-
ducentów (m.in. Bafared, Elkon, Kacpe-
rek, Ewmar-Ness czy Glimag).

Warto dodać, że w odczuciu co dru-
giego respondenta obecna sytuacja panu-
jąca na rynku reduktorów/motoredukto-
rów jest bardzo dobra. Z kolei ok. 40% 
ocenia ją jako dobrą, a niespełna 10% 
uważa, że jest ona niekorzystna. 

Jak podkreślają uczestnicy bada-
nia, rynek reduktorów/motoredukto-
rów w Polsce oferuje dostęp do szerokiej 
gamy rozwiązań. Różnorodność dotyczy 
także przedziału cenowego i jakościowego 
– klienci mogą wybierać spośród marek 
„premium” lub – jeśli budżet im na to 
nie pozwala – zdecydować się na bardziej 
ekonomiczne rozwiązanie. A zatem każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie – na 
miarę swoich potrzeb i możliwości.

Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z ankiety przeprowadzonej wśród 
czytelników magazynu Inżynieria i Utrzy-
manie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu 
raportu bazowano na informacjach pocho-
dzących od dostawców reduktorów/moto-
reduktorów. Raport nie odzwierciedla peł-
nego obrazu rynku. 

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

RAPORT

Online

Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w artykule „Motoreduktory 
– niewielkie wymiary, wielkie możli-
wości”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy przede wszystkim przedstawicielom 
firm SENOMA (www.senoma.pl) oraz Mecha-
nika Maszyn Kacperek (www.kacperek.pl), 
a także Czytelnikom magazynu Inżynieria 
i Utrzymanie Ruchu, którzy odpowiedzieli na 
pytania zawarte w ankiecie.

Rys. 4. Planowane wydatki na zakup reduktorów/
motoreduktorów w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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↗ Nacinanie zębów ślimacznicy metodą obwiedniową.
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W ytwarzanie przyrostowe – druk 
przestrzenny, druk 3D – obej-
muje kilka grup metod, które 

różnią się m.in. rodzajem zastosowanego 
materiału oraz sposobem jego nanoszenia 
i spajania.

FDM, SLA, SLS, czyli dostępne 
technologie
Jak wyjaśnia Tomasz Bartnikowski, spe-
cjalista ds. technicznych oprogramowania 
CAD z firmy Datacomp, można wyróż-
nić kilka najbardziej popularnych tech-
nologii przyrostowych. Niewątpliwie naj-

częściej wykorzystywana, a także naj-
prostsza i najtańsza technologia to FDM 
(Fused Deposition Modeling), która polega 
na nakładaniu kolejnych warstw rozto-
pionego termoplastu. Technologia ta jest 
powszechnie wykorzystywana w prze-
myśle, a także w zastosowaniach kon-
sumenckich. Różnorodność dostępnych 
materiałów – jak choćby ABS, PLA, PC, 
Nylon, TPU i bardziej egzotyczne kom-
pozyty wykorzystujące włókna szklane, 
węglowe czy domieszki pyłu drewnianego 
– sprawia, że tą metodą można wykony-
wać modele o różnych właściwościach. 
Sprawdza się ona przede wszystkim 
w szybkiej produkcji pojedynczych czę-
ści, dlatego konstruktorzy często wyko-
rzystują ją do walidacji swoich projek-
tów. Minusy to stosunkowo mała wytrzy-
małość detali oraz warstwowa struktura 
wewnętrzna. Metoda ta niekoniecznie też 

Anna Witkowska

Wytwarzanie przyrostowe
W przeciwieństwie do metod ubytkowych, takich jak skrawanie, 
wytwarzanie przyrostowe (additive manufacturing) polega na 
nakładaniu i spajaniu kolejnych warstw materiału. Uzupełnia ono 
konwencjonalne techniki produkcyjne w coraz większej liczbie 
zastosowań.

↖ Wykonana z materiału ABS 
część prototypu służąca 
do walidacji procesu 
produkcyjnego pojemnika 
transportowego
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sprawdza się przy wydruku niewielkich 
elementów o bardzo dużym stopniu skom-
plikowania.

Kolejna grupa, którą warto omówić, to 
technologie wykorzystujące żywice świa-
tłoczułe. Chodzi tu m.in. o SLA (Ste-
reolithography), DLP (Direct Light Pro-
cessing), CDLP (Continuous DLP). Pole-
gają one na utwardzaniu żywic różnym 
rodzajem światła, a znajdują zastosowa-
nie w przemyśle i coraz częściej w ama-
torskim druku 3D. Dzięki wysokiej roz-
dzielczości pozwalają na wytworzenie nie-
wielkich i dokładnych modeli z wysoką 
jakością powierzchni. Wybór dostępnych 
żywic stale się zwiększa, co sprawia, że 
rośnie również różnorodność własno-
ści otrzymywanych wydruków. Niestety, 
żywice są przed utwardzeniem toksyczne, 
co wymaga stosowania dodatkowych 
środków ostrożności w procesie wydruku 
i przygotowania odpowiedniego pomiesz-
czenia do drukowania. Dodatkowo pola 
robocze drukarek są przeważnie mniejsze 
niż w innych technologiach.

Do technologii przyrostowych należy 
też spiekanie proszków, a więc metody: 
SLS (Selective Laser Sintering), SLM/
DMLS (Selective Laser Melting/Direct 
Metal Laser Sintering) i EBM (Electron 
Beam Melting). Polegają one na spiekaniu 
kolejnych warstw proszku materiału sku-

pioną wiązką energii (elektronów/lasera). 
W tych technologiach wykorzystywane 
są wytrzymałe materiały polimerowe 
(np. poliamidy, TPU), kompozytowe (np. 
PA+GF) i metaliczne (różne mieszaniny 
proszków metali, np. stale nierdzewne, 
tytan, aluminium). Ogromną zaletą tej 
grupy technologii jest to, że nie wymagają 
one stosowania struktur podporowych 
w wydrukach, co pozwala na drukowa-
nie bardziej skomplikowanych kształ-
tów. Metody te sprawdzają się w przy-
padku potrzeby wytworzenia w jak naj-
krótszym czasie wielu części, bowiem całą 
przestrzeń roboczą wypełnia się modelami 
i wytwarza je wszystkie w jednym proce-
sie. Kolejnymi zaletami są więc wydajność 

(ok. 10 razy większa niż w technologii 
FDM) oraz duża wytrzymałość. Wytwo-
rzone w ten sposób części mają praktycz-
nie jednorodną strukturę wewnętrzną.

Do popularnych należą także techno-
logie typu Material Jetting, a więc m.in. 
stosowane w przemyśle PolyJet, Multi 
Jet Fusion. PolyJet polega na nanoszeniu 
kolejnych warstw materiału, a następnie 
utwardzaniu ich światłem UV. Odbywa 
się to podczas jednego przejazdu gło-
wicy, więc proces wydruku jest szybki. 
Zaawansowane maszyny umożliwiają 
również wydruk z barwieniem na różne 
kolory i z różnych filamentów. Uzyski-
wane powierzchnie mają wysoką jakość, 
dlatego technologie te są wykorzystywane 
do produkcji realistycznych prototypów, 
wysokiej jakości krótkich serii produk-
tów. Minusem tych rozwiązań jest wysoki 
koszt maszyn i materiałów. 

Warto wspomnieć również o technolo-
giach bazujących na bezpośrednim dostar-
czaniu energii, m.in. LENS (Laser Engi-
neering Net Shape) oraz EBAM (Electron 
Beam Additive Manufacturing). W tych 
metodach strumień materiału dostarczany 
jest przez dyszę i utwardzany za pomocą 
lasera lub strumienia elektronów bezpo-
średnio na powierzchni, na którą pada. 
Niewątpliwymi zaletami tych technologii 
są: możliwość druku na powierzchniach 
o dowolnym kształcie oraz bogaty wybór 
materiałów. 

Protezy, elementy samolotów, 
części zamienne… 
Wytwarzanie przyrostowe obecne jest 
w wielu gałęziach przemysłu. Do branż, 
w których druk przestrzenny jest wyko-
rzystywany najczęściej, należą: motory-
zacyjna, medyczna, lotnicza, kosmiczna. 

UTRZYMANIE RUCHU

Adam Przepolski, kierownik działu usług druku 3D w firmie CadXpert

Polski przemysł chętnie korzysta z druku 3D

Polski rynek coraz odważniej podchodzi do rozwiązań oferowanych 
przez technologie przyrostowe. Obserwujemy duży wzrost sprze-
daży właśnie w segmencie Industry. Działy utrzymania ruchu, B&R 
czy bezpośrednio produkcyjne dzięki wdrożeniu technologii przyro-
stowych w wydaniu przemysłowym otrzymują pewną jakość przy 
minimalnym nakładzie środków własnych. Urządzenia tej klasy naj-
lepiej sprawdzają się w zastosowaniach, przy których ważny jest 
czas, a margines błędu jest niewielki.

Zauważyliśmy jednak, że wiele firm, nabywając niskobudże-
tową drukarkę 3D, szybko zraża się do tej technologii. Dzieje się tak z uwagi na zalew 
naszego rynku tanimi drukarkami, które często pozostawiają wiele do życzenia, jeśli 
chodzi o dokładność tworzonych elementów czy poprawność pracy samego urządze-
nia. Takie drukarki oferują wąski zakres zastosowań, co nie odpowiada realiom prze-
mysłowym. Do zastosowań profesjonalnych polecam używanie renomowanych syste-
mów druku 3D, które oferują bezproblemowy, powtarzalny druk nawet z zaawansowa-
nych materiałów.

↗ Element obudowy do lampy samochodowej wytworzony w technologii druku 3D 
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www.utrzymanieruchu.pl

W tych obszarach w technologii addy-
tywnej wytwarzane są nierzadko czę-
ści końcowe bardziej złożonych mechani-
zmów. Na rynku polskim głównymi bene-
ficjentami technologii przyrostowych 
są firmy z branży motoryzacyjnej, elek-
troniki użytkowej, przedmiotów użytku 
domowego czy lotnictwa oraz wojskowo-
ści, gdzie wytrzymałość i lekkość materia-
łów jest wyjątkowo istotna. Coraz śmielej 
korzystają z nich również działy utrzyma-
nia ruchu. Druk 3D sprawdza się także 
w produkcji części zamiennych. Ich dru-
kowanie na miejscu w fabryce oznacza 
zmniejszenie kosztów magazynowania 
oraz przyspieszenie całego procesu pro-
dukcji i serwisu. 

Dominującym obszarem zastosowa-
nia technologii addytywnych jest jednak 
sfera szybkiego prototypowania (Rapid 
Prototyping), obecna w każdej branży, 
w której powstaje produkt końcowy 
w postaci fizycznego detalu. Prototypo-
wanie pozwala tworzyć kształty, które 
są bardzo trudne lub niemal niemożliwe 
do wykonania konwencjonalnymi meto-
dami. – Druk 3D umożliwia łatwe i szyb-
kie wykonywanie prototypów, co prze-
kłada się na znaczne oszczędności czasu 
i kosztów związanych z opracowywaniem 
produktu i wprowadzaniem go na rynek 
– mówi Karol Kula, Sales Manager w fir-
mie 3DGence. – Technologie addytywne 
zapewniają projektantom większą swobodę 
w eksperymentowaniu, nawet z projek-
tami o złożonej geometrii.

Na oszczędności czasu i kosztów gene-
rowane dzięki stosowaniu druku 3D 
wskazuje również Maciej Stefańczyk, 
Sales Manager w firmie Cubic Inch. – Pro-
ces wytwarzania w technologiach przy-
rostowych jest prosty. Zazwyczaj jedyne, 
czego potrzebujemy, aby rozpocząć produk-
cję, to model 3D. W efekcie nie mamy żad-
nych kosztów początkowych, a całkowity 
czas wytwarzania części jest krótki. Dodat-
kową korzyścią jest to, że koszty wytwa-
rzania nie zależą od stopnia skompliko-
wania geometrycznego, ale od wymia-
rów detalu. Dlatego bardzo często elementy 
skomplikowane geometrycznie możemy 
wytwarzać taniej w technologii druku 3D 
niż w tradycyjnych technologiach. Bardzo 
dużym plusem technologii przyrostowych 
jest to, że znoszą one praktycznie wszyst-
kie dotychczasowe ograniczenia zwią-
zane z geometrią produkowanych części. 
Nie ma problemu z drukowaniem części 

pustych w środku, struktur ażurowych czy 
organicznych kształtów. Przemysł docenia 
wytwarzanie przyrostowe również za małe 
straty materiału w porównaniu z techno-
logiami ubytkowymi. Druk 3D podczas 
projektowania nowego produktu pozwala 
na znacznie łatwiejsze wprowadzanie 
zmian w kolejnych prototypach, a ewen-
tualne pomyłki nie są aż tak kosztowne. 

Jak wyjaśnia Marek Kantowski, R&D 
Lead Engineer w firmie Verashape, druk 
przestrzenny często znajduje zastosowa-
nie w produkcji małoseryjnej, szczególnie 
wtedy, gdy wykorzystanie tradycyjnych 
metod wytwarzania za pomocą wtrysku 
okazuje się nieopłacalne lub znacznie pod-
nosi cenę finalnego wyrobu. Dzięki tech-

nologii addytywnej i zastosowaniu jej jako 
tzw. Rapid Manufacturing można szybko 
i tanio wykonać niewielką serię, która jest 
gotowa do zastosowania, a nawet sprze-
daży. Dlatego drukarki 3D mogą produ-
kować elementy, które nie są już dostępne 
w sprzedaży, a stanowią istotny kompo-
nent wyrobu gotowego. Części wytwa-
rzane w technologii druku wysokotem-
peraturowego cechują się podwyższoną 
wytrzymałością termiczną i mechaniczną, 
a zlecanie jednostkowej produkcji takich 
podzespołów na zewnątrz jest zbyt kosz-
towne, czasochłonne i wymaga obsługi 
procesów logistycznych.

– Branże maszynowa, narzędziowa 
czy linii produkcyjnych znajdują ogromne 
wsparcie w postaci technologii addy-
tywnych ze względu na zapotrzebowa-
nie w małych seriach, nietypowych geo-
metriach czy konieczność zapewnie-
nia posprzedażowej obsługi serwisowej 
w kolejnych latach – dodaje Piotr Banacki, 
dyrektor sprzedaży w firmie Materialise. 
– Technologie addytywne pozwalają redu-
kować koszty produkcji w niskich seriach, 
ponieważ od modelu przechodzimy bezpo-
średnio do produkcji finalnego elementu, 
pomijając przygotowanie często drogiego 
oprzyrządowania. Unikamy zamroże-
nia kapitału w postaci magazynowania 

Maciej Cader, kierownik laboratorium w Przemysłowym Instytucie Automatyki 
i Pomiarów PIAP

Bariera mentalna główną przeszkodą dla wytwarzania 
przyrostowego w Polsce

Jeśli chodzi o wykorzystanie technik addytywnych, Polska nie 
odstaje od innych krajów. Dla przykładu w naszym kraju rozwijane 
są aplikacje oparte na specjalistycznych biodrukarkach, drukują-
cych delikatne rusztowania tkankowe, inne rodzaje specjalistycz-
nych biodruków 3D to np. implanty, endoprotezy, ortezy. Z kolei 
w przemyśle możemy wskazać obszary wykorzystania technik 
hybrydowych do optymalizacji i zwiększenia efektywności wytwór-
czych procesów technologicznych np. w produkcji form wtrysko-
wych. Możemy również wskazać obszary produkcji prototypów 

użytkowych na potrzeby wdrażania nowych produktów na rynek oraz takie, w których 
techniki addytywne są wykorzystywane do produkcji narzędzi zwiększających efektyw-
ność na liniach produkcyjnych. To, co jednak negatywnie odróżnia nas od krajów lepiej 
rozwiniętych, to relatywnie niska skala (w ujęciu procentowym) wykorzystania druku 
3D w aplikacjach przemysłowych. Jest to uwarunkowane m.in. koniecznością pokona-
nia barier mentalnych środowisk, w których druk 3D mógłby zostać wdrożony.

Druk 3D umożliwia łatwe 
i szybkie wykonywanie 
prototypów, co przekłada 
się na znaczne oszczędno-
ści czasu i kosztów zwią-
zanych z opracowywa-
niem produktu i wprowa-
dzaniem go na rynek.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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fizycznych detali serwisowych, zastępu-
jąc magazyn fizyczny magazynem wir-
tualnym w postaci modelu 3D. W końcu 
oszczędzamy czas, który jest nierzadko 
szczególnie ważny dla działów utrzymania 
ruchu potrzebujących danego detalu nie-
malże natychmiast, aby zapewnić ciągłość 
działania linii produkcyjnych. 

Dzięki stałemu doskonaleniu techno-
logie addytywne są w przemyśle coraz 
bardziej doceniane i mogą odpowiadać 
na jego rosnące wymagania. Na przy-
kład w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych, w którym druk 3D robi ogromną 
karierę, pozwala na tworzenie konfor-
malnych kanałów chłodzących, których 
kształty umożliwiają prowadzenie chło-
dziwa w sposób pozwalający precyzyjnie 
wpłynąć na skrócenie cyklu wtrysku oraz 
wyeliminowanie odkształceń wypraski. 
– Dzięki temu wykonywany element chło-
dzony jest przewidywalnie w całej objęto-
ści, tym samym eliminuje się problemy ze 
skurczami czy jakością powierzchni detalu, 
a jednocześnie skraca proces stygnięcia 
nawet o 20% – wyjaśnia Maciej Patrzałek, 
CEO w firmie Solveere. – Czas w branży 
automotive jest niezwykle ważny, a firmy 
walczą o oszczędności, redukcję czasu 
rzędu pojedynczych sekund. W trady-
cyjnych metodach kanały chłodzące są 
wywiercane tylko na wprost. Z zastosowa-
niem druku 3D już na etapie projektowa-
nia zakłada się w formach kanały o skom-
plikowanej geometrii, dostosowanej do 
kształtu wtryskiwanego detalu. Reasumu-
jąc: możliwość wykonania innowacyjnych 

narzędzi, jakimi są np. formy o chłodzeniu 
konformalnym, to duże ułatwienie proce-
sowe, pozwalające utrzymać lepsze para-
metry procesu oraz podnieść jakość osta-
teczną produktu. 

Jak zauważa jednak Maciej Cader, kie-
rownik laboratorium w Przemysłowym 
Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, 
pomimo skokowego zwiększenia efektyw-
ności chłodzenia wyprasek i związanego 
z nim poszerzenia możliwości wykorzy-
stania technologii addytywnych w prze-
myśle, pojawiły się nowe problemy, z któ-
rymi techniki te musiały się zmierzyć. 
Były to m.in. zbyt duża chropowatość 
kanałów chłodzących, konieczność zacho-
wania ich jednorodnego kształtu na całej 
długości, konieczność usuwania potencjal-
nych struktur wspierających ściany kana-
łów budowanych podczas procesu druku. 
W odpowiedzi na te problemy branża 
technik addytywnych zaproponowała 
maszyny hybrydowe, które łączą procesy 

nowoczesne – addytywne, z procesami 
tradycyjnymi – ubytkowymi (frezowanie). 
– Jest to przykład, jeden z bardzo wielu, na 
to, jak branża technik addytywnych dosto-
sowuje się do wysokich wymagań stawia-
nych przez przemysł – podsumowuje tę 
kwestię Maciej Cader.

Jeszcze jedno zastosowanie druku prze-
strzennego w przemyśle to personalizacja. 
To bardzo ważne w świecie, w którym 
– zwłaszcza w pewnych branżach – coraz 
częściej odchodzi się od produkcji seryjnej 
na rzecz produkcji zindywidualizowanej. 
Karol Kula z firmy 3DGence zauważa, że 
z możliwości personalizacji produktów 
końcowych korzysta dziś mi.in. BMW, 
pozwalając właścicielom mini cooperów 
na dostosowanie wyglądu samochodu do 
ich oczekiwań. Ten trend zapewne będzie 
się pogłębiał, co sprawi, że coraz więcej 
firm projektujących przedmioty codzien-
nego użytku sięgnie po drukarki 3D. 
– Personalizacja produktów ma zastosowa-
nie również w medycynie. Dzięki tomogra-
fii komputerowej kształt protezy jest dosto-
sowywany do konkretnego pacjenta. Moż-
liwy jest również wydruk modeli przedope-
racyjnych – dodaje Tomasz Bartnikowski 
z firmy Datacomp.

Polski przemysł podąża za Zachodem 
w kwestii wykorzystania technologii przy-
rostowych, a rodzime zakłady produk-
cyjne coraz chętniej wdrażają je do proce-
sów produkcyjnych. Krzysztof Kardach, 
szef technologii druku w firmie Omni3D, 
podsumowuje: – Według mojej opinii jed-
nym z najbardziej świadomych i rozwi-
niętych rynków druku 3D w Europie jest 
Wielka Brytania. Należy jednak zauwa-
żyć, że polscy klienci są coraz lepiej zorien-
towani w kwestiach technologii przyrosto-
wych i w porównaniu z latami ubiegłymi 
widać zdecydowany postęp na rynku kra-
jowym. Widzimy, że polskie firmy znaj-
dują coraz więcej zastosowań w przemy-
śle, i to nie tylko w obszarze prototypowa-
nia czy wykonywania narzędzi, ale rów-
nież w produkcji elementów końcowych, co 
jest zdecydowanie pozytywnym trendem. 

Czy to oznacza, że procesy przemy-
słowe zostaną zmonopolizowane przez 
technologie przyrostowe? Eksperci uwa-
żają, że na to się nie zanosi. – W branży 
technologii przyrostowych mamy obec-
nie prawdziwy boom, co oczywiście nie 
oznacza, że wyparły one tradycyjne 
metody ubytkowe, ale stały się nieoce-
nione w zakresie szybkiego sprawdze-
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↖ Prototyp pojemnika transporto-
wego dla przemysłu samochodo-
wego, wykonany w technologii 
addytywnej 

Źró
dło

: 3DGence

Koszt druku 3D nie zależy 
od skomplikowania geo-
metrycznego, ale od 
wymiarów detalu. Dla-
tego elementy skompliko-
wane można wytwarzać 
taniej niż w tradycyjnych 
technologiach.
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nia koncepcji czy przydatności detalu do 
użytku – mówi Paulina Kątna, specjalista 
ds. druku 3D w firmie Procad. – Metody 
ubytkowe dla produkcji seryjnej nigdy nie 
ustąpią technologii addytywnej, ale pod 
względem szybkości i pominięcia formy 
wtryskowej wytworzenie unikatowych 
detali za pomocą stereolitografii, spieka-
nia laserowego czy najbardziej popularnej 
metody FDM nie ma sobie równych.

Przemysł czeka na kolejne 
innowacje przyrostowe 
Technologie addytywne są relatywnie 
nowe, dlatego regularnie docierają do nas 
informacje o kolejnych nowinkach i opra-
cowywaniu innowacyjnych metod druku. 
Eksperci wskazują, że przyszłość przynie-
sie dalszy rozwój wytwarzania przyrosto-
wego. Przemysł jest coraz bardziej świa-
domy możliwości druku 3D, ale też sta-
wia przed nim coraz to nowsze wymaga-
nia, przede wszystkim dotyczące mate-

riałów do druku. Producenci i przedsię-
biorcy szukają głównie bardzo wytrzy-
małych filamentów, także elastycznych, 
odpornych na działanie wysokich tem-
peratur, chemikaliów, niesprzyjających 
warunków atmosferycznych. I to dlatego 
coraz częściej słyszy się o współpracy róż-
nych specjalistów, m.in. chemików, pro-
ducentów drukarek i materiałów, którzy 
wspólnie szukają odpowiedzi na potrzeby 
przemysłu. Celem jest stworzenie fila-
mentu, który będzie mocny, bezpieczny 
i w rozsądnej cenie. 

– Jestem przekonany, że w najbliż-
szym czasie usłyszymy o wielu nowo-
ściach w tym zakresie, bo tylko dzięki 
nim druk 3D będzie mógł być na szeroką 
skalę wykorzystywany w produkcji seryj-
nej – mówi Karol Kula z firmy 3DGence. 
Jego słowa potwierdza Maciej Patrza-
łek z firmy Solveere: Rewolucja mate-
riałowa – to to, na co czekamy. Tu prze-
łomem mogą być materiały z pamięcią 
kształtu, które można cyfrowo zaprogramo-
wać w czasie procesu wytwarzania detalu, 
a ich właściwości uwzględnić już na etapie 
projektowania danego elementu w CAD. 
Przykłady? Elementy rozprężające się 
przy wytracaniu prędkości, reagujące na 
wzrost ciśnienia czy temperatury, mające 
ogromny potencjał zastosowania w branży 
automotive, systemach bezpieczeństwa czy 
w zarządzaniu ruchem. 

Jak zauważa Andrzej Burgs, CEO 
w firmie Sygnis New Technologies, prace 
idą również w kierunku doskonalenia 
całego procesu związanego z drukiem 3D. 

– Przede wszystkim upraszcza się software 
sterujący, a proces ustawienia wydru-
ków jest automatyzowany przez systemy. 
Obserwujemy tworzenie się w pełni zinte-
growanych ekosystemów druku, co ozna-
cza, że poza samym sprzętem mamy rów-
nież stację obróbki i post processingu. To 
czyni druk 3D łatwiejszym do wdroże-
nia w firmie i przystępniejszym w obsłu-
dze dla operatora drukarki. Z drugiej 
strony, z powodu braku ludzi na rynku 
pracy, pojawia się coraz większa chęć out-
sourcingu takich zadań do firm zewnętrz-
nych. W Polsce i na świecie powstaje coraz 
więcej parków prototypowania. Takie 
podmioty, poprzez skupienie się jedynie 
na realizacjach wydruków, są w stanie 
szybko i efektywnie dostarczać produkty 
do firm, które nie muszą ponosić pobocz-
nych kosztów realizacji prototypów.

Podsumowanie
Potencjał wytwarzania przyrostowego 
z pewnością nie jest w pełni wykorzy-
stany w przemyśle i w tej kwestii jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Nowoczesne tech-
nologie mogą się sprawdzić niemal w każ-
dym zakładzie produkcyjnym, trzeba 
tylko chcieć po nie sięgnąć. Jako podsu-
mowanie przytoczmy słowa Piotra Banac-
kiego: Do zrewolucjonizowania pracy 
w zakładach produkcyjnych potrzeba dużej 
otwartości w stosunku do technologii addy-
tywnych ze strony działów inżynieryjnych. 
Działy konstrukcji, wewnętrzne narzę-
dziownie, działy utrzymania ruchu nie-
jednokrotnie mogłyby zwiększyć efektyw-
ność i usprawnić pracę zakładów produk-
cyjnych za sprawą otwartości na stoso-
wanie technologii addytywnych w swoich 
codziennych działaniach. A nowe koncep-
cje powstające w ramach technologii przy-
rostowych będą te działania usprawniać 
i wspierać. 

Anna Witkowska Anna Witkowska jest dziennikarką od 
wielu lat współpracującą z prasą bran-
żową.

↗ Technologie przyrostowe pozwalają na wytwarzanie 
elementów o skomplikowanych kształtach w krótkim 
czasie i niedużym kosztem.

Źródło: Cubic Inch
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Więcej artykułów na temat wytwa-
rzania przyrostowego znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Personalizacja druku 3D 
ma zastosowanie rów-
nież w medycynie. Dzięki 
tomografii komputerowej 
kształt np. protezy jest 
dostosowywany do kon-
kretnego pacjenta.
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http://www.utrzymanieruchu.pl


Bez względu na to,  

jaki portal społecznościowy preferujesz,

zawsze możesz połączyć się

z „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

www.utrzymanieruchu.pl

połączmy się na portalach 

społecznościowych

d
e
s
ig

n
e
d

 b
y
 F

re
e
p

ik

http://www.utrzymanieruchu.pl


STYCZEŃ/LUTY 2019 73

E nergia hydrauliczna przekazy-
wana jest za pośrednictwem czyn-
nika roboczego, który stanowią cie-

cze mineralne, emulsje wodno-olejowe, 
wodne roztwory glikolu i woda oraz sprę-
żone gazy. Za pośrednictwem odpowied-
nich przewodów trafia do odbiornika 
(siłownika lub silnika hydraulicznego), 
gdzie zmienia się w energię mechaniczną, 
potrzebną do wykonania określonej pracy, 
np. ruchu ramienia koparki lub obrotu 
szczotki w zamiatarce. Sprawne prze-
wody umożliwiają właściwe funkcjono-
wanie układu hydraulicznego. Konkretne 
zastosowanie węży i warunki ich pracy 
(temperatura, ciśnienie, czynniki mecha-
niczne itp.) powodują, że węże są niezwy-
kle podatne na uszkodzenia. Dlatego tak 
ważny jest właściwy ich dobór i sposób 
zabudowy.

Konstrukcja a warunki 
zastosowań
Każdy element przewodów niosą-
cych medium hydrauliczne musi speł-
niać przede wszystkim warunki okre-
ślone przez normy techniczne. Przez dłu-
gie lata jako najważniejsze parametry 
techniczne węży hydraulicznych uważane 
były te, które odnosiły się do ich dokład-
nych wymiarów i konstrukcji. W odnie-
sieniu do standardowych węży z oplo-
tem obowiązywały normy: EN 853 i dwie 
SAE J 517 – 100R1 i R2), do kompak-
towych węży z oplotem: EN 857, a do 
węży spiralnych: EN 856 – ISO 3862 typ 
4SP, 4SH, R12, R13, R15 i SAE J 517 
100R12, 100R13 i 100R15. Nowo-
czesna specyfikacja jest oparta już nie 
na konstrukcji, ale na najistotniejszych 
warunkach zastosowań, a są to: ciśnienie 

Aleksandra Solarewicz

Warunki trwałości 
węży hydraulicznych
Węże hydrauliczne są jednym z podstawowych 
elementów napędów hydraulicznych. W systemach 
hydrauliki siłowej przewody wykonane z węży 
hydraulicznych są odpowiedzialne 
za przekazywanie energii hydraulicznej 
w układzie między poszczególnymi
komponentami systemu.
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robocze, temperatura robocza i przewidy-
wana trwałość użytkowa. Z racji nieustan-
nego rozwoju technologii i zmieniających 
się wymagań wobec sprzętu producenci 
węży hydraulicznych coraz częściej prze-
chodzą z dotychczas ustalonych norm na 
nowsze specyfikacje ciśnieniowe [1]. 

Najważniejsze normy odnoszące 
się do węży hydraulicznych 
Najważniejszą normą określającą specyfi-
kację węży hydraulicznych jest ISO 18752. 
Norma PN-EN ISO 18752:2016-11 
– „Węże i przewody z gumy. Węże i prze-
wody do zastosowań hydraulicznych, 
wzmocnione drutem lub tkaniną, przy sta-
łym ciśnieniu w ramach określonego typu. 
Wymagania” określa wymagania dla dzie-
sięciu klas ciśnieniowych węży hydrauli-
cznych (od 3,5 MPa do 56,0 MPa), czte-
rech gatunków (A-D, w zależności od wy-
trzymałości na udary ciśnieniowe w okre-
ślonej temperaturze) i siedmiu typów oraz 
odcinków węży z zakuciami, wzmacnia-
nych oplotami z drutu lub tekstylnymi. 
Gatunki podzielono tam, w zależności od 
średnicy zewnętrznej, na typy standardowe
(AS – BS – CS) i kompaktowe (AC – BC – 
CC – DC). Te ostatnie mają mniejsze śred-
nice zewnętrzne i promienie gięcia niż typy
standardowe. Węże wymienione w normie 
ISO 18752 mogą pracować z płynami 
hydraulicznymi HH, HL, HM, HR i HV 
(według normy ISO 6743-4 – „Środki 
smarowe, oleje przemysłowe i produkty 
podobne (klasa L). Klasyfikacja. Część 4: 
Grupa H (Układy hydrauliczne)”) w tem-
peraturach od –40°C do +120°C.

Rodzaje i trwałość węży 
hydraulicznych 
Pod względem budowy węże hydrauliczne 
charakteryzuje przede wszystkim:

 →  wykonanie z: gumy, tworzyw sztucznych, 
w tym termoplastycznych, stali nierdzew-
nej;

 →  rodzaj powłoki, odpowiedni do zastoso-
wania w konkretnych warunkach;

 →  rodzaj oplotu: tekstylny, stalowy pleciony 
i spiralny;

 →  w przypadku oplotu stalowego – liczba 
oplotów drutu stalowego. Mają one zna-
czenie dla elastyczności węża i odporności 
na uszkodzenia, a także dopuszczalnych 
zakresów ciśnień, w których może praco-
wać;

 →  rodzaj zakuć, czyli końcówek umożliwia-
jących połączenie węża z innymi urzą-
dzeniami. Najważniejsze są zakucia mon-
towane na stałe wokół przewodu, które 
można usunąć jedynie poprzez odcięcie 
ich od węża, oraz zakucia skręcane, które 
można w każdej chwili zdemontować, nie 
uszkadzając przy tym całego przewodu [2]. 

Trwałość węża hydraulicznego warunkują 
przede wszystkim:

 →  wytrzymałość zmęczeniowa przewodu 
elastycznego podlegającego zmiennemu 
ciśnieniu wewnętrznemu, zginaniu oraz 
zmianom temperatury wewnętrznej 
i zewnętrznej,
 →  odporność na starzenie (naturalną utratę 
własności mechanicznych materiału węża),
 →  odporność na uszkodzenia zewnętrzne.

Wytrzymałość zmęczeniową przewodu 
hydraulicznego można sprawdzić przez 
badanie hydraulicznym ciśnieniem pulsu-
jącym bez zginania lub przy jednoczesnym 
zginaniu (metody badań określają normy 
ISO 6803, ISO 6802 oraz ISO 8032). 
Wymagana wytrzymałość na ciśnienie 
pulsujące to liczba cykli pulsacji (impul-
sów) ciśnienia, którą powinien wytrzymać 
wąż (jest określona w normie dla danego 
typu węża). Pulsacje ciśnienia są bardzo 
szybkie (ok. 1 Hz), ciśnienie badawcze od 
100% do 133% maksymalnego ciśnienia 
roboczego, a temperatura badania pod-
wyższona (100°C). Rezultaty badań nie 
są gwarancją dokładnej żywotności prze-
wodu w rzeczywistych warunkach pracy. 
Pozwalają tylko sprawdzić, czy wąż speł-
nia lub przewyższa wymagania normy, 
i ułatwiają porównanie produktów róż-
nych producentów [3].

Dobór węży
Wybierając wąż, który ma być zastoso-
wany w konkretnym układzie napędo-
wym (aplikacji), powinno się uwzględnić 
kilka czynników szczegółowych. Najważ-
niejsze z nich to:

 →  odporność ciśnieniowa, włącznie z pożą-
danymi zabezpieczeniami (również zacho-
wanie próżniowe),

 →  odporność na skoki ciśnienia w układzie,
 →  temperatura wewnątrz węża, a także 
zachowanie temperatura-ciśnienie, 

 →  temperatura otoczenia i panujące w nim 
warunki atmosferyczne, 

 →  rodzaj czynnika roboczego (przewodzonego 
medium), a także proces mycia węża, 

 →  przenikalność, tzn. ewentualne przecho-
dzenie molekuł gazu przez rdzeń węża,

 →  promienie gięcia, 
 →  wymagana elastyczność, rozmiar i ścieral-
ność węża (możliwe zabezpieczenia),
 →  miejsce montażu węża: np. kolejność 
czynności, załamania, biczowanie, ozna-
czenia, kąt skręcenia armatur łukowych, 
długości ramion,

 →  bezpieczne uszczelnienia (głowica uszczel-
niająca). 

Jeśli chodzi o ciśnienie robocze, należy 
zwrócić uwagę na to, aby nie mylić go 
z ciśnieniem rozrywającym. Wartość 
ciśnienia roboczego musi być równa mak-
symalnemu ciśnieniu panującemu w ukła-
dzie lub od niego większa. Przy średnich 
ciśnieniach (80–300 barów) wystarczy 
wąż z jednym lub dwoma oplotami stalo-
wymi plecionymi. Zaletą takiej konstruk-
cji jest wysoka elastyczność węża. Nato-
miast przy wysokich ciśnieniach pracy 
układu odpowiedni będzie wąż z oplotem 
stalowym spiralnym – a więc czterooplo-
towy, skórowany przy zakuciu. Tego typu 
węże z kolei są wytrzymałe, ale mało ela-
styczne. To ważne, bo niedopuszczalne 
jest stosowanie przewodów hydraulicz-
nych z promieniem gięcia mniejszym 
niż zalecany [4]. Montaż węża zgodnie 
z określonym promieniem gięcia znacz-
nie wydłuży żywotność przewodu. Jeżeli 
ciśnienie robocze w układzie jest bar-
dzo wysokie, a miejsce montażu węża 
wymaga znacznego jego wygięcia, należy 
zastosować specjalne węże elastyczne (np. 
węże czterooplotowe Elastik producenta 
Vitillo). 

Również od ciśnienia roboczego zależy 
przenikalność, powodująca straty prze-
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Konkretne zastosowanie 
węży i warunki ich pracy 
(temperatura, ciśnienie, 
czynniki mechaniczne 
itp.) powodują, że węże 
są niezwykle podatne 
na uszkodzenia. Dlatego
tak ważny jest właściwy
ich dobór i sposób 
zabudowy.



wodzonej cieczy lub niepożądaną kon-
centrację gazów, paliw gazowych czy 
materiałów pędnych. Gazy te są poten-
cjalnie palne, wybuchowe lub trujące. 
Odprowadzanie ewentualnie nagroma-
dzonych gazów pod zewnętrzną powłoką 
węża wymaga jego nakłuwania. Nakłu-
wanie stosowane jest np. przy rozpro-
wadzaniu sprężonego powietrza powyżej 
16 barów lub w wężach przewodzących 
gorącą wodę. 

Prawidłowe zwymiarowanie węża 
pozwala do minimum zmniejszyć straty 
ciśnienia i uniknąć ryzyka uszkodzeń, 
gdy wytwarza się ciepło lub przepływ jest 
nadmiernie turbulentny. 

Kolejny parametr doboru to rodzaj 
cieczy przewodzącej. Od rodzaju tej cie-
czy zależy budowa wewnętrzna węża, 
który musi być wytrzymały np. na dzia-
łanie substancji żrących. Również śred-
nica wewnętrzna węża musi być dopaso-
wana do rodzaju cieczy przewodzącej. 
Uszkodzenie budowy wewnętrznej węża 
powodują nie tylko substancje żrące, lecz 

także woda, i dlatego budowa konkret-
nego węża musi mu zapewniać odpor-
ność na działanie medium, które on prze-
wodzi [5].

Ponieważ przewody hydrauliczne 
są często poddawane otarciom, ruchy 
poszczególnych elementów maszyn mogą 
powodować znaczne starcie warstwy 
zewnętrznej. Aby więc zwiększyć żywot-
ność układu, należy użyć węży trudno-
ścieralnych, których odporność na ście-
ranie może być nawet 2000 razy więk-
sza niż standardowych, oraz odpowied-
nie osłony. 

Zakresy temperatur cieczy przewo-
dzącej oraz otoczenia (stałe i chwilowe) 
nie mogą przekraczać zalecanych dla węża 
zakresów temperatur pracy. Ich przekro-
czenie może spowodować niesprawność 
układu, a nawet uszkodzenie węża. Zbyt 
wysoka temperatura powoduje twardnie-
nie gumy (utratę elastyczności) oraz rozsz-
czelnienie przewodu (tzw. pocenie się) na 
końcach, gdzie znajdują się okucia. Więk-
szość standardowych węży hydraulicz-

nych można stosować w zakresie tempe-
ratur od –40ºC do 100ºC. Jeśli tempera-
tura medium osiąga 120ºC, a okresowo 
lub skokowo ją przekracza, należy stoso-
wać węże przeznaczone do wyższych tem-
peratur. 

Węże o parametrach specjalnych
Węże przeznaczone do pracy w nietypo-
wych warunkach powinny się charaktery-
zować większą elastycznością, ich mini-
malny promień gięcia musi być mniejszy 
od standardowego, a parametry ciśnie-
niowe wyższe. 

Jeśli maksymalne ciśnienie robocze 
dla danego węża jest wyższe od wyma-
gań podanych w normach, ma on wię-
cej zastosowań i może pracować w wyż-
szych temperaturach, przy zachowanym 
współczynniku bezpieczeństwa. Nie ma 
wtedy konieczności zmiany średnicy czy 
typu węża. Taki element ma mocniejszą 
konstrukcję niż standardowy. Jest pokryty 
grubą powłoką zewnętrzną, ma rdzeń 
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z gumy syntetycznej, a przewód pokryty 
oplotem stalowym (wysoce odporny na 
rozciąganie). Zakres temperatur dla węży 
z oplotami spiralnymi o stałym ciśnieniu, 
niezależnie od średnicy (R12, R13, R15), 
wynosi od –40°C do +121°C (chwilowo 
do 125°C). Węże hydrauliczne, które nie 
są narażone na wysokie ciśnienie płynu 
(niskociśnieniowe), również mają rdzeń 
z gumy syntetycznej, ale wzmocnione są 
oplotem tkaninowym. By uniknąć uszko-
dzeń, należy właściwie dobierać ciecz 
przewodzącą, np. olej mineralny, rzepa-
kowy, olej na bazie poliglikolu, emulsję 
wodno-olejową i wodę.

Jeżeli przewód ma być docelowo nara-
żony na oddziaływanie skrajnych tem-
peratur (węże wysokotemperaturowe), 
jest dodatkowo wzmocniony podwój-
nym oplotem z drutu stalowego. Pokrycie 
jest odporne na gorąco, ścieranie i dzia-
łanie ozonu. Zalecane dla niego są płyny: 
oleje mineralne, glikol, poliglikol i emulsja 
wodno-olejowa. 

Natomiast w przypadku przewodów 
ognioodpornych warstwę wewnętrzną sta-
nowi guma syntetyczna olejoodporna. 
Jej powierzchnia to wysokiej wytrzyma-
łości oplot stalowy, pokryty gumą synte-
tyczną odporną na otarcia. Płyny odpo-
wiednie dla przewodów ognioodpornych 
to: olej roślinny, mineralny i syntetyczny 
na bazie estrów, glikole i poliglikole, 
emulsje wodno-olejowe, woda oraz bazu-
jące na wodzie środki gaśnicze. Przewo-
dów ognioodpornych używa się w górnic-
twie, pojazdach, silnikach oraz systemach 
zagrożonych ogniem [3]. 

Węże hydrauliczne gumowe mają ogra-
niczoną odporność na ścieranie warstwy 
zewnętrznej (określa ją norma EN ISO 
6945), ale można ją podwyższyć, stosu-
jąc dodatkową powłokę (np. z polietylenu 
usieciowanego). Nie trzeba już wtedy sto-
sować dodatkowych osłon ochronnych, 
np. spirali.

W sterownikach, maszynach rolniczych 
oraz wózkach widłowych montowane są 
przewody hydrauliczne termoplastyczne. 
Rura jest zrobiona z elastomeru polie-
strowego lub poliamidu, a rdzeń wzmoc-
niony dwoma oplotami z aramidu. Jeżeli 
natomiast rura jest wykonana z polie-
stru, zaleca się używanie oleju hydraulicz-
nego, powietrza, gazów, paliwa, płynów 
na bazie wody oraz chemikaliów. W przy-
padku rdzenia poliamidowego stosuje się 
rozpuszczalniki, farby, izocyjanian, polio, 

powietrze, płyny na bazie wody, gazy oraz 
olej hydrauliczny.

Poprawny montaż węży 
hydraulicznych
Prawidłowe działanie i trwałość węży 
hydraulicznych zależy tak samo od 
poprawnego ich montażu. Szczegółowe 
zalecenia dotyczące montażu podaje firma 
Hansa-Flex [6]. 

Podczas montażu wąż nie może być 
skręcony. Należy zachować przepisowy 
promień zgięcia (określony dla każdego 
węża w zależności od średnicy znamiono-
wej). Jeżeli dolna granica promienia zgię-
cia zostanie przekroczona, na zewnętrz-

nym zgięciu powstają luki w oplo-
cie, spowodowane obecnością większej 
powierzchni do zakrycia. Może dojść do 
niebezpiecznych wytrysków oleju, który 
szybko wnika do tkanek ludzkich (co jest 
silnie toksyczne). Zgięcie węża powinno 
następować, o ile dopuszczają to warunki 
montażu, po prostym odcinku odpowia-
dającym długości 1,5-krotnej średnicy 
zewnętrznej. W przeciwnym razie należy 
zastosować zabezpieczenia przed zgię-
ciem. W niektórych przypadkach uniknię-
cie przekroczenia dolnej granicy promie-
nia zgięcia węża jest możliwe przez dobór 
odpowiednich armatur. Jeżeli wąż ukła-
dany jest na ostrych krawędziach albo 
węże są układane w niewielkiej od siebie 
odległości i ocierają się o siebie, powłoka 
węża może ulec przetarciu na skutek 
ruchów własnych węża. 

Należy też unikać naprężeń rozciąga-
jących węże, bo zagrażają bezpiecznym 
połączeniom z armaturą. Ze względu na 
to, że węże nieznacznie skracają się pod 
wpływem ciśnienia i ze względu na ich 
ruchy należy je układać z zachowaniem 

pewnego luzu. W niektórych zastosowa-
niach, np. w przypadku sprężynowych 
krążków napinających, naprężeń rozciąga-
jących nie da się uniknąć. Trzeba dopaso-
wać dopuszczalne obciążenia robocze do 
zaleceń producenta. 

Uchwytów nie należy zakładać tam, 
gdzie ograniczałyby naturalne ruchy 
i zmiany długości węża. Należy je umiesz-
czać, o ile to możliwe, tylko na prostych 
odcinkach, uwzględniając zmiany śred-
nicy węża. W trakcie montażu może też 
wystąpić niebezpieczne zjawisko biczowa-
nia węża. Uniknąć go można przez zało-
żenie osłon, uchwytów i połączeń łańcu-
chowych między wężem a miejscem przy-
łączenia. W zapobieganiu temu zjawisku 
pomagają kurczliwe konstrukcje plecione, 
zapewniające bezpieczne połączenie węży 
z elementami maszyny. 

Przykłady węży z oferty rynkowej
Zakres zastosowań węży hydraulicznych 
jest ogromny, tak samo jak asortyment 
dostępnych na rynku węży. Różnorod-
ność dostępnych na rynku form przyłą-
czy utrudnia nawet doświadczonym użyt-
kownikom wybór typu węża i przyłącza. 
Z tego powodu producenci stosują własne 
kategorie, do których kwalifikują modele 
węży odpowiednie do pracy w określo-
nych warunkach. 

Na przykład firma Parker podzie-
liła swój asortyment węży (GlobalCore) 
na trzy proste kategorie: Good – Dobry, 
Better – Lepszy i Best – Najlepszy. I tak: 
węże odmiany Good mają standardową 
powłokę wytrzymującą temperatury do 
100°C, wykonaną zasadniczo z bardzo 
trwałego kauczuku syntetycznego, odpor-
nego na niezbyt intensywne ścieranie oraz 
inne szkodliwe czynniki środowiskowe, 
np. promieniowanie ultrafioletowe bądź 
ozon. Odmiana Better ma wytrzymałą 
powłokę typu TC (Tough Cover), odporną 
na temperatury do 125°C. Powłoka TC 
jest 80-krotnie bardziej odporna na ście-
ranie niż powłoka standardowa, dzięki 
czemu węże mają zwiększoną odporno-
ścią na ścieranie, niezbędną w wymagają-
cych zastosowaniach. Natomiast do naj-
trudniejszych i najbardziej wymagają-
cych zastosowań przeznaczone są węże 
odmiany Best, o najbardziej odpornej 
powłoce typu ST (Super Tough). ST jest 
mniej więcej 450 razy bardziej odporna 
na ścieranie od standardowej. Tak wysoka 

Elementy i podzespoły 
współpracujące najle-
piej kupować u jednego 
producenta. Korzysta-
nie z części pochodzących 
od różnych producentów 
to ryzyko: mogą one nie 
współpracować ze sobą.
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odporność, jak podaje producent, gwaran-
tuje niezawodność i pozwala zmniejszyć 
częstotliwość planowej konserwacji ukła-
dów [1]. 

Wiele części, lecz jeden producent 
Elementy i podzespoły współpracujące, 
takie jak węże, złącza czy końcówki do 
zakuwania, najlepiej kupować u jednego 
producenta. Korzystanie z części pocho-

dzących od różnych producentów to 
ryzyko: mogą one nie współpracować ze 
sobą. Wiarygodny sprzedawca, dystry-
butor powinien podać bez wahania także 
nazwę producenta części, które oferuje 
jego sklep.

Aleksandra Solarewicz Aleksandra Solarewicz – publicystka, 
od 1997 r. współpracuje z prasą 
branżową.
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P asowanie ciasne (przenikanie) jest
zalecane w przypadku pasowania
bieżni wewnętrznej łożyska z wałem 

silnika. Standardowe pasowanie dla łoży-
ska tocznego zawiera się w przedziale to-
lerancji od j5 do m5. Standardowe paso-
wanie otworu w obudowie pod bieżnię 
zewnętrzną to H6 (rys.). Są to wartości 
standardowe i mogą być zróżnicowane dla 
konkretnych przypadków, w zależności 
od założeń konstruktora podyktowanych 
przeznaczeniem urządzenia.

Z danych przedstawionych na rysunku 
wynika również, że zakres tolerancji 
zwiększa się wraz ze wzrostem nominal-
nej średnicy łożyska, a połączenie bieżni 
wewnętrznej z wałem jest zawsze paso-
waniem ciasnym (czop wału ma większą 
średnicę od wewnętrznej średnicy bieżni), 
podczas gdy pasowanie bieżni zewnętrz-
nej jest zawsze pasowaniem mieszanym 
(średnica otworu w obudowie zbliżona do 
średnicy zewnętrznej bieżni) lub luźnym 

(średnica otworu większa niż zewnętrzna 
średnica bieżni).

Precyzyjny pomiar
To, czy pasowanie jest ciasne, czy luźne 
zależy od wartości rzędu 0,0001 cala, 
co stanowi równowartość 2,54 mikro-
metra. Wartość tę (w krajach stosujących 
jednostki angielskie – przyp. tłumacza) 
nazywa się „dziesiątką” – od jednej dzie-
siątej części mikrocala. Ten poziom precy-
zji wymaga niezwykłej uwagi przy pomia-
rach. Najnowsze badania przeprowadzone 
w 9 firmach z udziałem 16 specjalistów 
mechaników pokazują, że doświadczony 
specjalista wyposażony w skalibrowany 
oraz właściwie eksploatowany mikromierz 
nie powinien mieć żadnego problemu 
z pomiarem czopa z dokładnością do ±5 
lub 7 μm.

To samo badanie pokazało, że mie-
rząc certyfikowany sprawdzian o znanych 
wymiarach, aż 25% wskazań przyrzą-
dów pomiarowych zawierało błąd wyno-
szący 25–50 μm. W większości wypad-
ków była to wina nieprzestrzegania inter-
wałów między kalibracjami i niewłaści-
wego stosowania standardów utrzymania 
narzędzia.

Jim Bryan

Pasowanie łożysk tocznych
Pasowanie wału z bieżnią wewnętrzną lub otworu obudowy z bieżnią 
zewnętrzną powinno umożliwiać ruch w kierunku osi obrotu wału. 
Jeżeli jedno z tych pasowań jest ciasne, drugie musi być luźne. 
Każde pasowanie zbyt ciasne lub zbyt luźne może prowadzić do 
przedwczesnej awarii łożyska i kosztownego przestoju. Jak zatem 
zapewnić poprawność pasowania?

MECHANIKA

↘ Rys. Tolerancja 
pomiaru (czerwone 
znaczniki przedsta-
wiają potencjalny 
błąd pomiarowy)
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Zakres tolerancji

(„dziesiątki”)-2 -1 +1 +2

1,9686 1,9687

50,002 50,004 50,013 mm

1,9690 in

Współczynnik zaufania = 75%
(3 z 4 „dziesiątek” w zakresie tolerancji)
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Tabela. Tolerancje pasowania łożysk (wymiary dla wałów zaznaczono małą literą, 
a dla otworów – wielką)

Czop wału Otwór (dotyczy serii łożysk 6200)

Łożysko d = ID pasowanie/
tolerancja

min. max pasowanie
ciasne

d = OD pasowanie/
tolerancja

min. max pasowanie
luźne

6203 0,6693 j5 0,6695 0,6692 2 –1 1,5748 H6 1,5748 1,5754 0 6

6204 0,7874 k5 0,7878 0,7875 4 1 1,8504 H6 1,8504 1,8510 0 6

6205 0,9843 k5 0,9847 0,9844 4 1 2,0472 H6 2,0472 2,0479 0 7

6206 1,1811 k5 1,1815 1,1812 4 1 2,4409 H6 2,4409 2,4416 0 7

6207 1,3780 k5 1,3785 1,3781 5 1 2,8346 H6 2,8346 2,8353 0 7

6208 1,5748 k5 1,5753 1,5749 5 1 3,1496 H6 3,1496 3,1503 0 7

6209 1,7717 k5 1,7722 1,7718 5 1 3,3465 H6 3,3465 3,3474 0 9

6210 1,9685 k5 1,9690 1,9686 5 1 3,5433 H6 3,5433 3,5442 0 9

6211 2,1654 k5 2,1660 2,1655 6 1 3,9370 H6 3,9370 3,9379 0 9

6212 2,3622 k5 2,3628 2,3623 6 1 4,3307 H6 4,3307 4,3316 0 9

6213 2,5591 k5 2,5597 2,5592 6 1 4,7244 H6 4,7244 4,7253 0 9

6214 2,7559 k5 2,7565 2,7560 6 1 4,9213 H6 4,9213 4,9223 0 10

6215 2,9528 k5 2,9534 2,9529 6 1 5,1181 H6 5,1181 5,1191 0 10

6216 3,1496 k5 3,1502 3,1497 6 1 5,5118 H6 5,5118 5,5128 0 10

6217 3,3465 k5 3,3472 3,3466 7 1 5,9055 H6 5,9055 5,9065 0 10

6218 3,5433 k5 3,5440 3,5434 7 1 6,2992 H6 6,2992 6,3002 0 10

6219 3,7402 k5 3,7409 3,7403 7 1 6,6929 H6 6,6929 6,6939 0 10

6220 3,9370 k5 3,9377 3,9371 7 1 7,0866 H6 7,0866 7,0876 0 10

6221 4,1339 m5 4,1350 4,1344 11 5 7,4803 H6 7,4803 7,4814 0 11

6222 4,3307 m5 4,3318 4,3312 11 5 7,8740 H6 7,8740 7,8751 0 11

6224 4,7244 m5 4,7257 4,7250 13 6 8,4646 H6 8,4646 8,4657 0 11

6226 5,1181 m5 5,1194 5,1187 13 6 9,0551 H6 9,0551 9,0562 0 11

6228 5,5118 m5 5,5131 5,5124 13 6 9,8425 H6 9,8425 9,8436 0 11

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Uwaga: typowy interwał pomię-
dzy kalibracjami wynosi 1 rok. Należy 
określić, jakie działania są właściwe dla 
zakładu/firmy. Powinny również ist-
nieć pisemne zasady dotyczące proce-
dur kalibracyjnych. Najlepsi specjali-
ści zwykli porównywać każde narzędzie 
do standardowego sprawdzianu za każ-
dym razem, gdy sięgają po nowe narzę-
dzie. Dobrą praktyką jest sprawdzanie 
przyrządu pomiarowego przynajmniej raz 
w ciągu dnia, w którym jest on używany. 
Inną kwestią jest użycie właściwej tech-
niki pomiarowej. Metoda ta weryfikuje 
zarówno umiejętności użytkownika, jak 
i stosowany przyrząd.

Czopy 
Tabela przedstawia, jak ważne jest wyko-
nanie dokładnego pomiaru czopa wału 
współpracującego z łożyskiem typu 6210, 
dla którego akceptowalny zakres śred-
nicy to 1,9686–1,9690 cala (50,002–
50,013 mm). Na przykład, jeżeli zmie-
rzona przez mechanika wartość wynie-
sie 1,9687 cala (50,004 mm), wów-
czas wynik ten mieści się w dopuszczal-
nym zakresie. Jeśli jednak jest on w sta-
nie zmierzyć wymiar jedynie z dokład-
nością do ±5 μm, wówczas współczyn-
nik zaufania, mówiący o tym, czy wymiar 
znajduje się w danej tolerancji, spada do 

75%, ponieważ tylko 3 z 4 „dziesiątek” 
znajdują się w zakresie tolerancji – np. 
wszystko od –1 „dziesiątki” do +2 „dzie-
siątek” będzie w tolerancji, ale już od –1 
do –2 „dziesiątki” nie będzie. Przykła-
dowo: wskazanie 1,9687 pomniejszone 
o 0,0002 cala, wynikające z dokładności 
pomiaru, oznacza, że zmierzony wymiar 
znajduje się poza tolerancją. 

Czop spasowany z łożyskiem zbyt cia-
sno będzie powodował wstępne napięcie 
łożyska (zmniejszenie jego wewnętrznych 
luzów), co spowoduje wzrost tarcia oraz 
wzrost temperatury, a w konsekwencji 
szybsze zużycie łożyska. Ważne jest też, 
by nie przekroczyć dopuszczalnej tole-

rancji w drugim kierunku. Jeżeli pasowa-
nie jest zbyt luźne, spowoduje to z kolei 
powstanie mikroruchów łożyska prze-
mieszczającego się względem wałka. Opi-
sane zjawisko wynika zazwyczaj z połą-
czenia pasowania luźnego i podwyższo-
nego tarcia w łożysku.

Zwiększone tarcie wewnętrzne łoży-
ska może mieć kilka przyczyn, w tym nie-
dostateczne smarowanie lub zużyty śro-
dek smarny, uszkodzona powierzchnia 
bieżni lub zbyt wysokie napięcie wstępne 
łożyska. Jeżeli zaistnieje ten typ uszkodze-
nia, łożysko zacznie się obracać względem 
czopa, nawet jeżeli początkowe pasowa-
nie znajdowało się w granicy dopuszczal-
nej tolerancji.

Otwór w obudowie pod bieżnię 
zewnętrzną
Takie same zasady dotyczą otworów 
w obudowie. Jeżeli pasowanie jest zbyt 
ciasne, łożysko może zostać zniszczone 
przy próbie montażu „na siłę” (np. za 
pomocą dużego pobijaka). Jeżeli jest zbyt 
luźne, tarcie pomiędzy obudową a bieżnią 
może być zbyt niskie, co pozwoli bieżni 
na przemieszczenie, począwszy od mikro-
przemieszczeń, aż po obrót bieżni wzglę-
dem obudowy. Możliwy jest również przy-
padek, że pasowanie będzie znajdować się 
w zakresie tolerancji w temperaturze oto-
czenia. Jednakże po osiągnięciu tempera-
tury pracy materiał rozszerzy się, pozwa-
lając na ruch zewnętrznej bieżni. Przy-
padek ten dotyczy szczególnie obudowy 
wykonanej ze stopów aluminium.

Skutek mikroprzemieszczeń
Mikroprzemieszczenia występują pod 
wpływem zmiennych obciążeń i wystę-
powania luzu umożliwiającego ruch. 
Mimo że mikroruchy ograniczone są przez 
zakres tolerancji pasowania, mogą wystą-
pić, jeżeli sprzyjają temu warunki spo-
wodowane założeniami konstrukcyjnymi, 
z których wynika luźne pasowanie bieżni 
zewnętrznej z otworem w obudowie. 

Obciążenie promieniowe zmniejsza 
ryzyko występowania mikroprzemiesz-
czeń, a stała siła promieniowa o znacz-
nej wartości może „dobić” bieżnię łoży-
ska do jego obudowy. Jednakże im słabsze 
są siły działające na łożysko, tym więk-
sze jest prawdopodobieństwo wystąpienia 
mikroprzemieszczeń (np. idealnie osiowy 

↗ Fot. Fretting (zużycie ciernokorozyjne) widoczny w obudowie łożyska oraz na bieżni zewnętrznej
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Pasowanie łożysk to klu-
czowy element nieza-
wodności części wyko-
nujących ruch obrotowy. 
Warunki, w jakich pracuje 
łożysko oraz jego wła-
ściwy dobór, to czynniki, 
które należy wziąć pod 
uwagę przy ustalaniu pra-
widłowego pasowania.



i równo zamocowany układ teoretycznie 
nie będzie obciążony promieniowo).

Mikroprzemieszczenia powo-
dują fretting (zużycie ciernokorozyjne) 
– mechaniczne zużycie powierzchni, 
widoczne jako niewielkie wżery koro-
zji na powierzchni bieżni zewnętrznej lub 
wewnętrznej, obudowie albo wałku (fot.). 
Ponieważ powierzchnie utlenione są zwy-
kle twardsze niż powierzchnie łożyska, 
fretting może przyspieszyć mechaniczne 

zużycie łożyska. W sprzyjających warun-
kach fretting może wystąpić przy obu 
rodzajach pasowań.

Podsumowanie
Pasowanie łożysk to kluczowy element 
niezawodności części wykonujących ruch 
obrotowy. Warunki, w jakich pracuje łoży-
sko, włączając w to rodzaj obciążenia, 
metodę przekazywania napędu (połącze-
nie skręcane lub pasek napędowy) oraz 
właściwy dobór łożyska, to czynniki, 
które należy wziąć pod uwagę przy ustala-
niu prawidłowego pasowania.

Jednakże najważniejsze jest, aby 
mechanik używał właściwie skalibro-
wanych narzędzi i prawidłowych tech-
nik obsługi przyrządów pomiarowych, 
by mieć pewność, że pomiary wspomnia-
nych niewielkich odchyłek są wykonane 
z odpowiednią dokładnością. Przyrząd 
pomiarowy powinien być nie tylko właści-
wie, zgodnie z harmonogramem kalibro-
wany, ale również regularnie sprawdzany 

z wykorzystaniem tzw. sprawdzianu 
– przynajmniej raz dziennie, gdy jest sto-
sowany w pomiarach.

Jeżeli dokonano pomiarów, a fretting 
nadal występuje, można zastosować jeden 
z dostępnych na rynku produktów prze-
ciwdziałających temu zjawisku. W tym 
celu należy skontaktować się ze swoim 
dostawcą łożysk.

Jim Bryan Jim Bryan jest specjalistą ds. wsparcia 
technicznego w Electrical Aparatus Service 
Association (EASA).

Online

Więcej artykułów na temat łożysk 
oraz sposobów rozwiązywania pro-
blemów występujących podczas 
ich eksploatacji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

Mechanik musi używać 
właściwie skalibrowanych 
narzędzi i prawidłowych 
technik obsługi przyrzą-
dów pomiarowych, aby 
pomiary niewielkich 
odchyłek były odpowied-
nio dokładne.

http://targikielce.pl/pl/przemyslowa-wiosna.htm
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

W  wielu zakładach elementy 
ruchome takie jak siłowniki są 
jednym z najważniejszych pod-

zespołów. Sterują takimi funkcjami, jak 
ruch zaworów w zakładach produkcji cią-
głej i regulują ruch przenośników w fabry-
kach z liniami produkcji seryjnej. 

Pierwszą generacją tych podzespołów 
były siłowniki w prosty sposób przetwa-
rzające energię sprężonego powietrza lub 
płynu na pracę mechaniczną. Takie siłow-
niki zapewniają szybki ruch posuwisty 
przy masowej produkcji, ale mają ograni-
czoną precyzję, a także wiele innych wad. 
Na przykład siłowniki pneumatyczne 
wymagają ciągłego zasilania sprężonym 
powietrzem, co nie jest wydajnym kosz-
towo rozwiązaniem w przypadku automa-
tyki użytkowanej w pewnych odstępach 
czasu. Siłowniki hydrauliczne są wydaj-
niejsze energetycznie, jednak mają wyż-
sze wymagania dotyczące obsługi, więk-
sze jest też potencjalne prawdopodobień-
stwo wycieku. Ponadto zarówno pneu-
matyczne, jak i hydrauliczne siłowniki są 
elementami problematycznymi w trakcie 
tworzenia schematów sterowania.

Z tych powodów coraz powszechniej-
sze staje się wykorzystanie siłowników 

elektromechanicznych zamiast ich pneu-
matycznych lub hydraulicznych odpo-
wiedników. Siłowniki elektryczne mogą 
zaoferować wysoką prędkość przemiesz-
czania i precyzyjne parametry pracy, 
lecz ich starsze wersje nie były efek-
tywne kosztowo do zastosowań w auto-
matyce pracującej cyklicznie. W praktyce 
użytkownicy końcowi woleli wykonywać 
nawet manualnie pewne czynności okre-
sowe, takie jak dostosowanie pasów prze-
nośników w celu zmiany wytwarzanego 
asortymentu czy produktu, niż ponosić 
znacznie wyższy koszt oprzyrządowania.

Wzrost popularności siłowników 
inteligentnych
Dzięki zastosowaniu w swoich pro-
jektach najnowszej generacji siłowni-
ków, tzw. inteligentnych, konstrukto-
rzy maszyn mogą zaoferować użytkowni-
kom końcowym np. możliwość przełącza-
nia kierunku obrotów silnika wbudowa-
nego w siłownik. Taka podstawowa moż-
liwość zmiany kierunku obrotu zwalnia 
już użytkowników z obowiązku sterowa-
nia dodatkowym mostkiem typu H oraz 
instalacji i utrzymania rozległego okablo-
wania niezbędnego do sterowania siłow-
nikiem. Siłowniki inteligentne wymagają 
jedynie dwóch przewodów zasilania oraz 
kilku cienkich przewodów sygnałowych 

do komunikacji z prostym przełącznikiem, 
elementem wykonawczym, jednostką 
PLC lub innym sterownikiem. Taki inter-
fejs zasilania i komunikacji danych umoż-
liwia komunikację z sieciowymi syste-
mami automatyki, takimi jak JI939 CAN, 
w celu integracji z innymi aplikacjami. 
Taka kombinacja oferowanych możliwości 
oraz niższa cena sprawiają, że nowa gene-
racja siłowników inteligentnych jest odpo-
wiednia do zastosowań również w prze-
rywanych cyklach pracy maszyn czy linii 
produkcyjnych. 

Dawniej zastosowanie siłownika do 
sterowania np. wysokością przenośnika 
wymagało aplikacji kosztownego i pre-
cyzyjnego siłownika, wspieranego przez 
skomplikowany system składający się 
z silnika krokowego lub serwomecha-
nizmów i zewnętrznych przełączników. 
Obecnie za pomocą kilku przewodów kon-
struktorzy maszyn mogą podłączyć nie-
drogi precyzyjny siłownik do głównego 
sterownika i zaprogramować jego dzia-
łanie jak każdą inną funkcję. Jeśli tylko 
system jest w stanie komunikować się 

Dave Buckley
Hakan Persson

Nowoczesne 
rozwiązania 
siłowników
Coraz częściej projektanci maszyn decydują się na zastąpienie 
siłowników pneumatycznych i hydraulicznych siłownikami 
elektromechanicznymi, które zapewniają wyższy poziom czystości 
i są bardziej energooszczędne.
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z siłownikiem, nie ma znaczenia, czy ope-
racja wykonywana jest raz, czy 500 razy 
dziennie. Siłowniki inteligentne zapew-
niają ogromną elastyczność aplikacyjną 
wraz z niskim kosztem sumarycznym.

Automatyzacja i przyspieszenie czyn-
ności przezbrajania są korzystne zwłasz-
cza tam, gdzie produkuje się krótkie serie. 
Jeśli uprzednio przezbrojenie maszyny 
pakującej wymagało interwencji manual-
nej przy zmianie z jednego produktu na 
drugi, przy najnowszych, inteligentnych 
rozwiązaniach produkcja zestawu wielu 
produktów może zostać zaprogramowana 
z góry, zmniejszając lub nawet całkowicie 
eliminując czas potrzebny do każdorazo-
wej zmiany ustawień.

Zyski w procesie utrzymania ruchu
Wraz z rozpowszechnianiem się idei i roz-
wiązań inteligentnych fabryk (Przemysł 
4.0) instalowanych jest coraz więcej inte-
ligentnych siłowników, a zespoły utrzy-
mania ruchu postrzegają je jako łatwe 
w użyciu i bezproblemowe podzespoły 

całego systemu sterowania. Dla specjali-
stów utrzymania ruchu i osób zarządzają-
cych zakładem urządzenia te będą czyst-
sze i efektywniejsze niż ich pneumatyczne 
i hydrauliczne odpowiedniki oraz będą 
wymagać minimum uwagi dotyczącej oka-
blowania.

Każdy rodzaj obsługi, jakiej wyma-
gają siłowniki, będzie wspomagany przez 
informacje diagnostyczne dostarczane 
przez sieciowy system sterowania i moni-
toringu. Znajdująca się w takim urządze-
niu elektronika może np. śledzić liczbę 
cykli, które przepracował siłownik, oraz 
dostarczać pomiarów temperatury i zuży-
cia prądu. Analiza tych informacji może 
pomóc w określeniu, czy zwiększona tem-
peratura lub zapotrzebowanie na ener-
gię są powiązane z podwyższonym zuży-
ciem systemu, czy z wymaganiami apli-
kacji. Dzięki tym informacjom łatwiejsze 
będzie utrzymanie siłowników poprzez 
wyłączenie procesu ze względu na dobro 
aplikacji, ochronę przed przegrzaniem lub 
uszkodzeniem siłownika nagłymi skokami 
napięcia.

Podsumowanie
Niektórzy producenci maszyn już sto-
sują podzespoły wyposażone w inter-
fejsy komunikacji sieciowej w celu moni-
torowania pracy siłowników z wykorzy-
staniem tzw. chmury i pomagania użyt-
kownikom w zarządzaniu naprawami 
oraz częściami zamiennymi w lepszy, bar-
dziej strategiczny sposób. Dzięki śledze-
niu liczby cykli, które wykonało urządze-
nie, i prognozowaniu interwałów czaso-
wych potrzebnych do ich wymiany produ-
cenci mogą informować klientów o nacho-
dzących usterkach, zamawiać, dostarczać, 
a nawet instalować nowe części, zanim 
usterka nastąpi. 

Większe zainteresowanie siłownikami 
inteligentnymi odzwierciedla sytuację na 
rynku pozostałych komponentów wyko-
rzystywanych w zakładzie. Wraz ze zwięk-
szaniem się poziomu zaawansowania inte-
ligentnych funkcji zaworów, przekaźni-
ków i pomp w fabryce oraz ich rozwo-
jem komunikacji, prowadzi to do lepszej 
sprawności, a w rezultacie powstania pro-
duktywnego i łatwego w obsłudze środo-
wiska.

Dave Buckley Dave Buckley – Manager of Linear and 
Automation w firmie Motion Industries. 

Hakan PerssonHakan Persson – Global Product Line 
Director w dziale siłowników, w firmie 
Thomson Industries.

↙ Siłowniki inteligentne mogą ograniczyć czas 
konfiguracji przy przezbrajaniu linii, zastępu-
jąc czynności dotychczas wykonywane 
manualnie.
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W układach napędów hydraulicznych 
stosowane są trzy rodzaje siłowni-
ków: dwustronnego działania, róż-
nicowe i jednostronnego działania. 
Umożliwiają one rozwijanie dużych 
wartości sił i realizację dużych prze-
mieszczeń. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo w artykule 
„Napędy liniowe – rodzaje i zastoso-
wanie”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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S ystemy pneumatyczne znajdują 
zastosowanie w wielu maszynach 
z branży opakowań, sterując ich 

ruchem i realizując określone sekwen-
cje. Jest to niezawodne, kompaktowe oraz 
lekkie rozwiązanie, zapewniające niskie 
koszty użytkowania oraz pomagające kon-
struktorom maszyn pakujących tworzyć 
innowacyjne i konkurencyjne systemy ste-
rujące. 

Na sprawność i efektywność ukła-
dów pneumatycznych duży wpływ mają 
tzw. wyspy zaworowe. Rozwój technolo-
gii pneumatyki spowodował wzrost ich 
uniwersalności, modularności, zdolno-
ści do integracji z zaawansowanymi syste-
mami sterowania, korzystającymi z komu-
nikacji danych przez magistrale, prefero-
wanymi przez wiodących wykonawców 
maszyn przemysłu opakowań oraz koń-
cowych użytkowników. Zwiększa to moż-
liwość aplikacji technologii sprężonego 
powietrza.

Pneumatyka w maszynach 
pakujących
System pneumatyczny może być szcze-
gólnie efektywny w sterowaniu maszyną, 
którą cechuje szybki ruch z punktu do 
punktu oraz typowe dla przemysłu pro-
dukcji opakowań rozmiary i masa. Doty-
czy to takich zautomatyzowanych czynno-
ści, jak: indeksowanie, sortowanie i prze-
noszenie. Technologia ta znajduje rów-
nież zastosowanie w urządzeniach wypo-
sażonych w podciśnieniowe przyssawki 
lub przeznaczonych do transportu bezdo-
tykowego.

Na przykład w maszynach składają-
cych kartonowe opakowania pneuma-
tyka może znaleźć zastosowanie w: indek-
sowaniu kartonów przed wejściem na 
linię produkcyjną, napędzaniu podzespo-
łów maszyny pomagającej przy pakowa-
niu i zamykającej opakowania, sterowaniu 
ruchem pistoletów z klejem lub innych 
urządzeń uszczelniających. W urządze-
niach mechanicznych pracujących z kar-
tonem albo w urządzeniach uszczelniają-
cych często stosuje się napędzane pneu-
matycznie urządzenia przytrzymujące 
i grzewczo-uszczelniające, jak również ste-
ruje się napinaczami rolkowymi zwalnia-
jącymi folię z tworzywa sztucznego, for-
mującą uszczelniane opakowanie.

O popularności systemów pneumatycz-
nych wśród konstruktorów urządzeń prze-
mysłowych decydują cztery czynniki.

Pakowanie a technologia zaworów 
pneumatycznych
Wybór zaworów z kompaktową, lekką konstrukcją 
i cyfrową elektroniką sterującą zapewni integralność 
z platformami sterującymi.
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Erl Campbell

↗  Wyspy zaworowe najnowszej generacji łączą w sobie inteligentne układy elektroniczne i inter-
fejs magistralowy, ułatwiając tym samym implementację w środowisku maszyn pakujących.

Systemy wykorzystujące 
układy pneumatyczne 
cechuje wysoka nieza-
wodność, wymagana 
w dzisiejszych rozwiąza-
niach automatyki.



www.utrzymanieruchu.pl

1 Koszt zakupu. Większość podzespołów 
systemu pneumatycznego jest relatywnie 
tania. Układy są stosunkowo proste do 
utrzymania i naprawy, bez konieczności 
angażowania zewnętrznych specjalistów 
czy organizacji specjalistycznych szkoleń, 
zwiększających koszty pracy urządzenia.

2 Duże prędkości. Układy napę-
dzane sprężonym powietrzem wyko-
nują sekwencje ruchów z dużymi prędko-
ściami – typowe układy działają z szybko-
ścią do 5 m/s, a siłowniki poruszają się 
w tempie 11 m/s. Wartości te spełniają 
znaczną większość wymagań obowiązują-
cych w przemyśle pakującym, jak również 
w urządzeniach transportujących.

3 Łatwa integracja. Układy pneuma-
tyczne mogą z łatwością współpracować 
z dużymi konstrukcjami mechanicznymi. 
Wszystko to dzięki ich modułowej kon-

strukcji, lekkości i niewielkim gabarytom, 
co istotne w przypadku instalacji pod-
zespołów układu na elementach rucho-
mych, takich jak moduły wykonujące 
ruch liniowy.

4 Niezawodność. Systemy wykorzy-
stujące układy pneumatyczne cechuje 
wysoka niezawodność, wymagana w dzi-
siejszych rozwiązaniach automatyki. Na 
przykład pewien dostawca wysp zaworo-
wych testował działanie swojego urządze-
nia bez awarii przez 140 mln cykli pracy.

Wyspy zaworowe: kontrola 
przepływu
Wszystkie układy pneumatyczne dzia-
łają w oparciu o podstawową zasadę: 
jedno źródło sprężonego powietrza zapew-
nia ciśnienie dla różnych podzespołów 
układu, a system zaworów steruje spo-
sobem rozdzielenia medium i sekwencją 
ruchów każdego siłownika. 

Podczas doboru zaworów głównymi 
czynnikami są: wydatek przepływu przez 
zawór, masa i rozmiary będące ogranicze-
niami w montażu podzespołów na danej 
maszynie oraz funkcjonalność zaworów.

Erl CampbellErl Campbell jest menedżerem sektora 
przemysłowego (branża spożywcza) 
w firmie Aventics.

Online

Systemy pneumatyczne są uważane
za mało wydajne, więc utarło się już,
że nie robi się prawie nic, aby je ulep-
szyć. Okazuje się jednak, że mogą być
zoptymalizowane nie tylko w celu 
poprawy efektywności energetycznej. 
Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Efektywność syste-
mów pneumatycznych”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

26-28.03.2019
Kielce

FLUID
POWER
XII Targi Pneumatyki, Hydrauliki,

Napędów i Sterowań

https://www.targikielce.pl/pl/fluid-power.htm
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A by jednak inżynieria współbieżna 
mogła odnieść sukces, inżyniero-
wie muszą nie tylko dobrze zro-

zumieć kluczowe czynniki odróżniające 
model sekwencyjny od współbieżnego, 
ale także nauczyć się wyciągać z niego jak 
największe korzyści.

Definicja inżynierii współbieżnej
Tradycyjnie w projektowaniu firmy wyko-
rzystywały podejście sekwencyjne, co 

oznacza stosowanie czynności wymaga-
jących współpracy różnych specjalistów 
w celu ustalenia, czy dany model spraw-
dza się w ich dziedzinie. Jeśli model nie 
działał prawidłowo, inżynierowie procesu 
musieli cofnąć się do poziomu deski kre-
ślarskiej, co wydłużało czas niezbędny do 
opracowania modelu i wymagało zaan-
gażowania większej liczby specjalistów. 
Ponadto dzielenie elementów procesu 
projektowania na kategorie sprawiało, 
że inżynierowie nie dostrzegali obsza-
rów, w których możliwe było zwiększenie 
sprawności, usunięcie przeszkód, wpro-
wadzenie oszczędności itp.

Dzięki implementacji jednoczesnego 
lub współbieżnego podejścia do projekto-
wania organizacje mogą zaoszczędzić czas 
i środki. Na przykład podczas projekto-
wania lub usprawniania maszyny inży-
nierowie muszą dokonać pomiarów war-
tości dotyczących bezpieczeństwa, kosz-

Dr Sandy Levy

Inżynieria współbieżna 
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Sprawą kluczową dla kapitałochłonnych gałęzi przemysłu jest 
ciągłe poszukiwanie nowych możliwości redukcji kosztów. Jeśli 
mowa o inżynierii i projektowaniu fabryki, jednym ze sposobów na 
taką redukcję jest przejście od tradycyjnej symulacji sekwencyjnej 
procesów produkcji do wykorzystania inżynierii współbieżnej. 
Podejście to, poprzez analizę oraz aktywne i zintegrowane procesy, 
optymalizuje zasoby fabryki na całym jej obszarze jednocześnie.

ZARZĄDZANIE
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tów, energii, czynników środowiskowych 
i innych – wziąć je pod uwagę i jednocze-
śnie rozważyć wszystkie z nich. Dzięki 
zrozumieniu, jak oddziałuje maszyna na 
wszystkie te wartości jednocześnie, firma 
zyskuje narzędzie umożliwiające osiągnię-
cie znacznych oszczędności kosztów, ener-
gii, a jednocześnie otrzymuje dochodowy 
i trwały design.

Podejście wykorzystujące projekto-
wanie współbieżne pozwala na więk-
szą współpracę pomiędzy różnymi dzia-
łami. Mimo że inżynierowie procesu nie 
współpracują tak ściśle z ekspertami, jak 
w przypadku projektowania sekwencyj-
nego, to jednak w projektowaniu współ-
bieżnym wciąż mają możliwość współ-
pracy z innymi działami. Dzieje się tak, 
ponieważ mogą dokonać wstępnej opty-
malizacji procedur produkcji bez koniecz-
ności faktycznej współpracy z podmio-
tami typu SME (Subject-Matter Expert 
– specjalista w danej tematyce), biorącymi 
udział w sterowaniu procesami zakładu, 
takimi jak osoby odpowiedzialne za licze-

nie kosztów, planujące produkcję i specja-
liści od energii.

Według Grupy Doradczej ARC naj-
większy i najbardziej istotny wpływ 
na projektowanie procesu ma moment 
początkowy projektowania, a zwłasz-
cza zarządzanie iteracjami pomiędzy eta-
pami projektowania koncepcyjnego, pre-
FEED (projektowanie tzw. front-endu) 
i etapu FEED lub detalowania projektu. 
Projekty pozwalające na dokładną współ-
pracę pomiędzy różnymi działami inżynie-
ryjnymi mają największą szansę na uzy-
skanie najbardziej optymalnych rozwiązań 
końcowych.

Projektowanie współbieżne łączy 
wiedzę ekspercką w projekcie poprzez 
pośrednictwo na wszystkie możliwe spo-
soby, w jakie eksperci definiują standardy 
i tworzą wzory oraz obliczenia. Ponadto 
proste tablice wskaźników umożliwiają 
inżynierom wgląd i zmianę pewnych war-
tości, co sprawia, że łatwiej jest dokony-
wać analiz dotyczących ekonomii, bezpie-
czeństwa, zużycia energii itp. Inżyniero-

wie mogą określać w środowisku symu-
lacji, jak bardzo opracowywany projekt 
jest zgodny z idealną produkcją i czego 
potrzebują, aby dokonać zmian i osiągnąć 
zadany cel. Mogą tego dokonać poprzez 
aktywację tworzonych przez specjalistów 
procesów w symulacji w celu optymali-
zacji konstrukcji – zmniejszenia ilości 
iteracji.

www.utrzymanieruchu.pl

Projektowanie współ-
bieżne łączy wiedzę 
ekspercką w projekcie 
poprzez pośrednictwo 
na wszystkie możliwe 
sposoby, w jakie eksperci 
definiują standardy 
i tworzą wzory oraz 
obliczenia.

27-28.02.2019
Targi Kielce

XXII MIĘDZYNARODOWE TARGI
ENERGETYKI I ELEKTROTECHNIKI

XVII TARGI ODNAWIALNYCH

ŹRÓDEŁ ENERGII

IV Międzynarodowe Targi

Izolacji Przemysłowych

www.4insulation.eu

www.enex.pl

PARTNER TARGÓW PATRONAT HONOROWY

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.enex.pl
http://www.4insulation.eu


88 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Większe korzyści
Fabryki są coraz większe i wymagają coraz
większej liczby iteracji, aby odzwierciedlić 
łańcuch produkcji. Projektowanie współ-
bieżne w prosty sposób rozszerza możli-
wości optymalizacji, oferując szersze spoj-
rzenie na całą produkcję. Dzięki integracji
procedur i metod w projektowaniu współ-
bieżnym inżynierowie mogą wykorzystać 
zwiększoną dokładność planowania pro-
dukcji, by podejmować lepsze decyzje. 

Oto cztery obszary, w których odpo-
wiednie decyzje mogą prowadzić do spo-
rych oszczędności.

1 Czas
Wykorzystanie aktywacji i czynników eko-
nomicznych w symulacji, a także współ-
bieżne wykorzystanie oprogramowania 
do estymacji kosztów pomaga w szybkim 
podejmowaniu decyzji. Inżynierowie pro-
cesu i menedżerowie mogą wykorzystać 
wiedzę z poprzednich projektów do szyb-
kiego rozwinięcia nowego konceptu, co 
może przyspieszyć planowanie projekto-
wania o miesiące, skracając czas nawet 
o połowę. Ponadto możliwość śledzenia 
wszystkich aktualnych parametrów w cza-
sie rzeczywistym pozwala na szybszy 
dobór rozwiązań i przyspiesza cały proces 
oraz jego termin realizacji i rozruchu.

Na przykład firma Genesis, specjali-
zująca się w doradztwie w branży wydo-
bycia ropy naftowej i gazu, skróciła czas 
potrzebny na ewaluacje nowych zaso-
bów z trzech miesięcy do trzech dni dzięki 
modelowaniu nadwodnych części instala-
cji, systemów hydrauliki i łączeniu syste-
mów razem. Firma S&B Engineering Con-
structors, oferująca usługi inżynierskie, 
zaopatrzeniowe i projektowe, ogłosiła, 
że dokonała redukcji roboczogodzin za 
pomocą zaawansowanego oprogramowa-
nia do estymacji kosztów, zastosowanego 
zamiast rozwiązań tradycyjnych.

2 Energia
Analiza zużycia energii w procesie pro-
jektowania pozwala inżynierom procesu 
i menedżerom na dostrzeżenie możliwości 
usprawnienia konstrukcji pod tym wzglę-
dem, gdyż przegląd założeń konstrukcyj-
nych często prowadzi do przeróbek sys-
temu lub zmian w projekcie, które wcze-
śniej nie zostały wyłapane. Opisywany 

model zapewnia organizacjom zdolność 
do odnajdywania słabych punktów w pro-
cesie, konstruowania nowych podzespo-
łów lub definiowania nowych obszarów, 
które pozwolą na generowanie zysku.

Przykładem może być LG Chem, firma 
chemiczna z Korei, która zwiększyła moż-
liwości produkcji o 15% i ograniczyła 
zużycie energii dzięki integracji zaawanso-
wanych metod analizy energii zużywanej 
do prowadzenia czynności operacyjnych.

3 Bezpieczeństwo
Fabryki nie mogą funkcjonować, jeżeli nie 
są bezpieczne. Dzięki kombinacji projek-
towania współbieżnego i analizie bezpie-
czeństwa inżynierowie mogą definiować 
potencjalne niebezpieczeństwa i określać, 
gdzie zastosowano zbyt surowe środki bez-
pieczeństwa. Jednym z większych zagro-
żeń jest wzrost ciśnienia np. w systemach 
dystrybucji gazu spowodowany niewłaści-
wym zastosowaniem urządzeń lub prze-
grzaniem. Podejście współbieżne poprzez 
analizę ciśnienia pozwala inżynierom bez-
piecznie redukować jego wartości w sce-
nariuszach bezpieczeństwa – od poziomu 
osprzętu, aż do pochodni gazowej.

4 Kapitał
Aktywne modelowanie usprawnia pla-
nowanie produktu, co w konsekwen-
cji poprawia sprawność operacyjną. Śro-
dowiska do symulacji są zaprojektowane 
w taki sposób, że zawierają narzędzia 
do aktywnej analizy kosztów, zużywanej 
energii, eksploatacji sprzętu, modelowa-
nia brył, obliczania reakcji, szacowania 
bezpieczeństwa i wpływu na parametry 
operacji oraz na środowisko (wszystko to 
w centralnym środowisku do modelowa-
nia). Firma Technip, działająca w branży 
zarządzania projektami, inżynierii i pro-

jektowania na potrzeby przemysłu energe-
tycznego, ogłosiła, że ograniczyła wydatki 
związane z działaniem sprzętu do odzyski-
wania etanu, podczas gdy Petrofac, glo-
balna firma świadcząca usługi związane 
z przemysłem wydobycia ropy, zwiększyła 
możliwości swojej fabryki o 20% dzięki 
wykorzystaniu zaawansowanych modeli 
symulujących pracę wymienników ciepła.

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami 
odnośnie poziomu produktywności w fir-
mach branży inżynieryjnej oraz EPC (engi-
neering, procurement and construction 
– przyp. tłumacza), głównie z powodu 
braków w kadrach, wiele korzyści może 
przynieść lepsza jakość projektowania, 
w rezultacie prowadząca do szybszego 
zwrotu z inwestycji (ROI).

Podsumowanie
Organizacje muszą znajdować obszary do 
poprawy efektywności podczas fazy pro-
jektowania koncepcyjnego w celu znale-
zienia oszczędności, które wcześniej były 
niemożliwe do osiągnięcia w ramach pro-
wadzonego projektu. Jeśli inżynierowie 
nie wykażą zwrotu z inwestycji w fazie 
koncepcyjnej, nigdy nie będą w stanie go 
osiągnąć, ponieważ po fazie koncepcyjnej 
ogólny projekt fabryki zostaje zamrożony.

Ponadto warto wspomnieć, że rodzaj 
korzyści ze stosowania środowiska projek-
towania współbieżnego zależy od celów 
przedsiębiorstwa. Lepsze decyzje doty-
czące planowania przyniosą z kolei korzy-
ści w postaci oszczędności na kosztach 
operacyjnych. Jeśli fabryka ma lepszy 
jakościowo proces, inżynierowie procesu 
i menedżerowie mogą dzięki temu osią-
gnąć więcej, w zależności od założonych 
przez nich celów biznesowych.

Liderem na rynku staną się te firmy, 
które osiągną szybszy zwrot z inwestycji 
dzięki projektowaniu współbieżnemu.

Dr Sandy Levy Sandy Levy jest dyrektorem działu 
Engineering Business Consulting w firmie 
AspenTech.

ZARZĄDZANIE
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Więcej artykułów na temat projek-
towania procesów produkcji znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej: www.utrzymanieruchu.pl

Jeśli inżynierowie nie 
wykażą zwrotu z inwe-
stycji w fazie koncepcyj-
nej, nigdy go nie osiągną, 
ponieważ po fazie kon-
cepcyjnej projekt fabryki 
zostaje zamrożony.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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K iedy napędza nas sukces, praca 
staje się przyjemniejsza, chcemy 
wykonywać jej więcej, przykła-

damy też większą wagę do tego, w jaki 
sposób przyczyniamy się do wyników 
firmy. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
wysoka motywacja i poczucie obowiązku 
leżą u podstaw rzetelnej pracy. 

Nowy klient
W branży produkcyjnej, jak w każdej 
innej, potrzebny jest klient. Firmy pro-
dukcyjne nie zawsze są zmuszone do bez-
pośredniego szukania nabywców ich 
wyrobów, ponieważ często stanowią jedy-
nie jedną komórkę większego konsor-
cjum czy dużej korporacji, w ramach któ-

rych funkcjonują podmioty zajmujące się 
sprzedażą wytworzonych elementów. Jed-
nak duża część podmiotów zajmujących 
się produkcją musi nie tylko wyproduko-
wać dany wyrób, ale przede wszystkim go 
sprzedać. I z tego właśnie punktu widze-
nia pozyskanie nowego klienta to święto 
firmowe. Czy dział produkcji powinien 
brać w nim udział? 

Poszukiwanie potencjalnych nabywców 
wyrobów to niełatwa sztuka. Wymaga 
świetnej znajomości rynku, oferowanego 
przez firmę produktu, jego odmian i wła-
ściwości, kanałów komunikacji, sposo-
bów ich wykorzystania w celu dotarcia do 
odpowiedniej osoby. 

Paradoksalnie, sprzedaż może być 
uważana za trudniejszy proces niż sama 

Agnieszka Hyla

Success-driven manufacturing, 
czyli czym jest sukces
w rozumieniu firm produkcyjnych
Sukces dla firm produkcyjnych może oznaczać wiele rzeczy. W zależności od tego, jak jego osiągnięcie 
jest komunikowane pracownikom, mogą oni odczuwać z jego powodu satysfakcję lub w ogóle nie zdawać 
sobie z niego sprawy. Jakie więc są oblicza sukcesu w produkcji i jak wpływają na pracowników? 
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produkcja. W obszarze tym poruszamy 
się bowiem, opierając się na przeczuciach 
i domysłach wynikających z dotychczaso-
wych doświadczeń – zakładamy, że jakieś 
działanie powinno przynieść efekt, a inne 
raczej nie. 

Nie ma w sprzedaży mowy o pewnia-
kach. Jest jedynie zestaw wypróbowa-
nych narzędzi, z których część sprawdza 
się lepiej niż inne, i ogromny wór z nie-
rozpoznanymi metodami dotarcia do wła-
ściwych osób, które mogą zostać klien-
tami firmy, ale metod tych nikt jeszcze nie 
wypróbował. I to w tym worze kryją się 
zazwyczaj największe sukcesy. 

Co więc ma z tym wspólnego dział 
produkcji? Gdyby nie on, nie byłoby 
wyrobu – to jasne. Jednak świadomość 
tego, jak trudne jest pozyskanie klienta, 
przekłada się na jakość wykonywanej 
przez pracowników pracy. A także na czas 
reakcji w razie konieczności dostosowania 
parametrów maszyn do wymagań nowego 
odbiorcy. 

Wiedząc, jaki wysiłek pracownicy 
działu reklamy, marketingu i sprzedaży 
włożyli w pozyskanie klienta, pracow-
nicy działu produkcji z większym zaan-
gażowaniem podchodzą do własnych 
zadań. Warto więc organizować w firmie 
np. panele wymiany doświadczeń. W cza-
sie ich trwania poszczególne działy mogą 
przedstawić meritum swojej pracy oraz 
jej efekty pozostałym pracownikom lub 
wybranym osobom z innych działów. Tego 
rodzaju wymiana informacji zapewnia lep-
szy przepływ istotnych informacji oraz 
danych i większą świadomość wszystkich 
pracowników. Wspólne celebrowanie suk-
cesów sprzedażowych nadaje sens działa-
niom każdego działu. Wpływa pozytyw-
nie na motywację i chęć dążenia do kolej-
nych, jeszcze większych sukcesów.

Obniżenie kosztów produkcji
Koszty kluczowych procesów w firmie 
produkcyjnej mogą być bardzo wysokie. 
Im większy zakład, tym trudniej zapano-
wać nad wszystkimi detalami i poszcze-
gólnymi etapami procesów. Zużywane 
zasoby – energia, woda, gaz, sprężone 
powietrze, środki czystości, olej hydrau-
liczny, czas, kompetencje, zasoby ludz-
kie – to trzon kosztów. Do tego dochodzi 
koszt zakupu i utrzymania parku maszy-
nowego oraz ewentualnego zatrzyma-
nia produkcji. Każda minuta bezruchu 

kosztuje. Stąd w firmach produkcyjnych 
wdraża się coraz częściej TPM – Total Pro-
ductive Maintenance. To narzędzie daje 
możliwość ograniczenia kosztów pono-
szonych przez firmę z tytułu niezaplano-
wanych przestojów, niespodziewanych 
napraw maszyn czy opóźnień w dostawie. 

Obniżenie kosztów wytwarzania wyro-
bów to zdecydowanie jeden z najwięk-
szych sukcesów, jakich doświadcza firma 
produkcyjna. Aby go odnieść, konieczne 
jest wdrożenie podejścia, dzięki któremu 
każdy pracownik firmy będzie w sposób 
świadomy i odpowiedzialny podchodził 
do wykonywanych przez siebie zadań, bez 
względu na dział. Świadomość leży u pod-
staw TPM. 

Metodyka ta wdrażana jest na trzech 
poziomach, dzięki przeglądom i inspek-
cjom. Poziom pierwszy to przeglądy sta-
nowiska pracy przed rozpoczęciem dzia-
łania. Już tutaj widać, że zaangażowany 
musi być każdy pracownik. Przeprowa-
dzanie regularnych inspekcji tego typu 
sprawia, że park maszynowy jest pod cią-
głą obserwacją. Zdecydowanie łatwiej 
w takich warunkach o wychwycenie naj-
drobniejszej zmiany, która może dopro-
wadzić do zatrzymania maszyny wskutek 
usterki. TPM opiera się więc na prewen-
cji, a nie leczeniu po fakcie. 

Poziom pierwszy jest bezpośrednio 
powiązany z bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Weryfikuje, czy podjęcie działania 
jest bezpieczne. 

Drugim poziomem są przeglądy, któ-
rych zadaniem jest utrzymanie maszyn 
w gotowości do pracy. Mogą to być 
przeglądy okresowe lub warunkowe, 
wywołane przez konkretne zachowanie 
maszyny. Przykładem może być okresowy 
przegląd naprawczy w celu weryfikacji 
stanu maszyny i dokonania ewentualnych 
napraw lub konserwacji, w miarę potrzeb. 

Inna sytuacja to taka, w której czuj-
niki, np. temperatury pracy danej 
maszyny, wykryją wzrost tego parametru 
ponad normę. Informacja taka jest czynni-
kiem wywołującym konieczność dokona-
nia przeglądu. Może to pozwolić na wyko-
nanie prac konserwacyjnych jeszcze przed 
wystąpieniem prawdziwego problemu, 
jedynie w oparciu o jego wczesne symp-
tomy. Drugi poziom zapewnia więc goto-
wość maszyny do pracy, bez względu na 
to, czy jest akurat potrzebna, czy nie.

Trzeci poziom przeglądów TPM 
zapewnia dostępność maszyn. Monito-

ring stanu parku maszynowego i długo-
terminowa analiza parametrów pozwa-
lają na wymianę problematycznych części 
maszyn i wdrażanie konserwacji wszędzie 
tam, gdzie najczęściej występują usterki. 
Przy pracy maszyn przez 24 godziny 7 
dni w tygodniu takie podejście umożliwia 
właściwe zarządzanie produkcją. Można 
wówczas określić, kiedy wymiana danego 
elementu będzie najskuteczniejsza i w naj-
mniejszym stopniu przeszkodzi w termi-
nowym dostarczaniu produktów. Konse-
kwentne działanie pozwala uniknąć nie-
planowanych awarii i przestojów produk-
cyjnych.

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa
Każde obniżenie awaryjności sprzętu to 
niewątpliwie ogromny sukces firmy pro-
dukcyjnej. Ogranicza się wówczas koszty 
utrzymania parku maszynowego, a więc 
cały proces staje się bardziej opłacalny. To 
kolejna rzecz, którą powinno się w orga-
nizacji celebrować. TPM ma jednak jesz-
cze jeden plus, o którym nie zawsze się 
wspomina: wdrożenie takiego trybu pracy 
znacznie zwiększa bezpieczeństwo osób 
pracujących w zakładzie. 

Bezpieczeństwo pracy zależy od wielu 
elementów – m.in. temperatury, toksycz-
ności, zapylenia powietrza. Czynniki te 
można w pewien sposób ograniczyć dzięki 
wykorzystaniu robotów przemysłowych 
czy specjalnych stref bezpiecznych. Jed-
nak to również sprawne wdrożenie wspo-
mnianych wcześniej przeglądów eliminuje 
wszystko to, co w produkcji dzieje się 
w sposób nieprzewidziany. 

Każda usterka czy awaria może 
bowiem w konsekwencji spowodować nie-
bezpieczny wypadek. Nie dojdzie do tego, 
gdy podczas planowanego czy warunko-
wego przeglądu problem zostanie wykryty 
i stłumiony w zarodku. Dlatego firmy 
praktykujące TPM w codziennej pracy są 
mniej narażone na wypadki przy pracy. 
A to zdecydowanie kolejny produkcyjny 
sukces motywujący pracowników do sku-
tecznego działania. 

Wyższa jakość wyrobów
Wraz z TPM wdraża się również tzw. 
TQM, czyli Total Quality Management – 
kompleksowe zarządzanie jakością. Podej-
ście to skupia się na dostarczaniu wyro-
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bów wysokiej jakości i ciągłym jej pod-
wyższaniu. Istnieje 8 zasad TQM1 [1]:

 →  orientacja na klienta,
 →  przywództwo,
 →  zaangażowanie pracowników,
 →  podejście procesowe,
 →  systemowe podejście do zarządzania,
 →  ciągłe doskonalenie,
 →  podjęcie decyzji w oparciu o fakty,
 →  obustronne korzystne relacje z dostaw-
cami.

Firma działająca w oparciu o TQM zmie-
rza w kierunku eliminowania działań, któ-
rych wynikiem jest niska jakość. Osią-
gnięcie wyższej jakości produktu tym 
samym lub niższym kosztem dzięki mody-
fikacji podejścia do zarządzania przed-
siębiorstwem to także jeden z sukcesów, 
do których firma produkcyjna powinna 
dążyć. Dzięki zaangażowaniu każdego 

pracownika w doskonalenie i optymalizo-
wanie procesów, a także dzięki poprawie 
organizacji pracy można osiągnąć sukces 
w zarządzaniu przez jakość. Podstawowa 
zasada jest prosta: wszystko, co robisz, 
rób dobrze. 

Podsumowanie
Wypracowywanie świadomego, sku-
pionego na wspólnym sukcesie zespołu 
przedsiębiorstwa produkcyjnego wymaga 
czasu i ciężkiej pracy. Zaczyna się od pod-
staw – od rozmów z pracownikami, wdra-
żania dobrych praktyk, zbierania infor-
macji zwrotnych i kolejnej iteracji prac 
naprawczych. 

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, 
sprawdzonym procesom i zaangażowaniu 
każdego pracownika możliwe jest zbudo-
wanie stabilnego, bezpiecznego i rosną-

cego przedsiębiorstwa. W środowisku 
success-driven każdy wie, że wszyscy pra-
cujemy na wspólne dobro i jeśli rozwija 
się firma, rozwijają się również jej pra-
cownicy. 

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szko-
leń Inżynierskich EMT-Systems, kierow-
nik projektów, autorka tekstów z zakresu 
zarządzania w produkcji.

Online

Więcej artykułów na temat zarzą-
dzania w produkcji znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Zarządzanie”:
www.utrzymanieruchu.pl

 1 D. Ciampa, „Total Quality. A User's Guide for Implementation”, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1992, p. xxii.

https://emt-systems.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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R ozruch i wyłączanie urządzeń 
procesowych jest znacznie bar-
dziej niebezpieczne od normal-

nych operacji realizowanych w rafineriach 
ropy naftowej czy innych zakładach prze-
mysłu chemicznego. Rozruch to szereg 
zaplanowanych działań, których celem 
jest przejście urządzenia od stanu jało-
wego, spoczynkowego do stanu normalnej 
pracy i realizacji procesu. Wyłączenie jest 
odwrotną sekwencją działań.

Aby zapobiec wystąpieniu niebezpiecz-
nych wypadków, które mogą towarzyszyć 
takim procedurom, zakłady przemysłowe 
powinny wdrożyć mechanizmy i techno-
logie zapewniające efektywną komunika-
cję, zagwarantować pracownikom udział 
w odpowiednich szkoleniach i posiadać 
gotowe, efektywne oraz aktualne polityki 
i procedury w zakresie realizacji niebez-
piecznych operacji i efektywnego zarzą-
dzania bezpieczeństwem w trakcie ich 
realizacji. Warto rozpocząć od przedsta-
wionych w artykule jedenastu kluczowych 
zasad organizacyjnych. 

1 Należy wdrożyć pisemne procedury 
operacyjne dla rozruchu następującego 
po zatrzymaniu awaryjnym, takie jak: 

przeprowadzenie kompletnego i staran-
nego przeglądu bezpieczeństwa, przestrze-
ganie prawidłowych praktyk BHP przy 
otwieraniu linii i sprzętu po wyłączeniu 
awaryjnym oraz przeprowadzanie analizy 
zarządzania zmianami (MoC – manage-
ment of change).

2 Pisemne procedury operacyjne 
muszą być wystarczająco szczegółowe, 
aby uniknąć np. możliwości wystąpie-
nia niewspółosiowości zaworów podczas 
uruchomień i wyłączeń. Powinny zostać 
dostarczone pisemne listy kontrolne 
i schematy weryfikowania prawidłowego 
pozycjonowania zaworów.

3 Powinna być wykonywana prawi-
dłowa analiza polityki MoC w celu 
zapewnienia, że jest ona odpowiednio do-
pasowana do zmian wynikających z reali-
zacji różnych operacji. Aby zmaksyma-
lizować efektywność MoC, należy zdefi-
niować granice bezpieczeństwa dla kon-
kretnych warunków, zmiennych i działań 
procesowych. Ponadto personel musi być 
przeszkolony z rozpoznawania znaczących 
i istotnych zmian. W połączeniu ze znajo-
mością ustalonych procedur operacyjnych 
takie dodatkowe szkolenie umożliwi per-
sonelowi aktywowanie systemu MoC, gdy 
będzie to odpowiednie i wymagane.

4 Zapewnienie, że zakładowy system
zabezpieczeń, zamknięć i oznaczeń LOTO 
(lockout/tagout) wymaga, aby sprzęt 
został doprowadzony do stanu bezpiecz-
nego przed jego otwarciem w celu spraw-
dzenia lub konserwacji. Procedury otwie-

Gregory Hale

Efektywne zarządzanie
bezpieczeństwem procesów przemysłowych
Aby zapobiegać występowaniu niebezpiecznych wypadków 
związanych z realizowanymi procesami technologicznymi 
i produkcją, zakłady przemysłowe powinny wdrożyć mechanizmy 
i technologie wspomagające efektywną komunikację, zapewniać 
pracownikom odpowiednie szkolenia i realizować skuteczne oraz 
aktualne polityki i procedury w tym zakresie. W artykule opisano 
jedenaście kluczowych zasad, których przestrzeganie może wspomóc 
działania podejmowane na rzecz poprawy efektywności zarządzania 
bezpieczeństwem. 
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rania sprzętu powinny zawierać zastrzeże-
nie jego wyłączenia, co wymaga wyższych 
poziomów zarządzania, analizy i zatwier-
dzenia, gdy bezpieczne warunki otwarcia, 
takie jak zmniejszenie ciśnienia w sprzę-
cie, nie mogą być zweryfikowane. 

5 Należy zapewnić, że są stosowane
prawidłowe procedury izolowania 
sprzętu po wyłączeniu. Nie należy pole-
gać tylko na zamknięciu jednego zaworu 
blokowego, gdyż może on być nieszczelny. 
Zamiast tego trzeba stosować podwójny 
zawór odcinająco-spustowy, montować 
kołnierz zaślepiający lub fizycznie odłą-
czać dane urządzenie, aby zapewnić, że 
będzie ono prawidłowo odizolowane. 
W przypadku sprzętu znajdującego się 
w „trybie czuwania” należy nadal monito-
rować jego kluczowe parametry, takie jak 
ciśnienie i temperatura.

6 Skomputeryzowane systemy stero-
wania powinny obejmować przegląd 
procesu oraz, jeśli to wymagane, podsu-
mowania bilansów materiałowych, aby 
zapewnić pełny nadzór nad procesem 
przez operatorów.

7 W systemach złożonych i kluczowych
procesów wielokanałowa komunikacja 

ze sprzężeniami informacji zwrotnych 
pozwala operatorom na ustanowienie 
i utrzymanie efektywnego wzajemnego 
powiązania jednostki procesowej i jej 
oczekiwanego stanu w przyszłości.

8 Należy upewnić się, że operatorzy 
podczas uruchomień i wyłączeń urządzeń 
procesowych są nadzorowani oraz wspie-
rani przez doświadczony i posiadający 
wykształcenie techniczne personel oraz 
że są dostatecznie przeszkoleni w zakresie 
systemów sterowania, które będą obsłu-
giwać.

9 W przypadku bardzo niebezpiecz-
nych procesów należy ustanowić poli-
tykę zmian roboczych, aby zminimalizo-
wać wpływ zmęczenia pracowników na 
redukcję poziomu bezpieczeństwa. Poli-
tyka zmian roboczych powinna mieć na 
celu zarządzanie klasycznymi harmono-
gramami/rotacjami zmian roboczych oraz 
obsługą sytuacji tymczasowych poprzez 
ograniczenia liczby godzin pracy w ciągu 
doby oraz liczby następujących po sobie  
dni w pracy.

10 Nowo zainstalowane kompu-
terowe systemy sterowania przed ich 
wykorzystaniem przy rozruchu urządzenia 
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Aby zmaksymalizować
efektywność MoC, 
należy zdefiniować 
granice bezpieczeństwa 
dla konkretnych warun-
ków, zmiennych i dzia-
łań procesowych.

Online

System sterowania podstawowych
procesów (BPCS – Basic Process Con-
trol System) skupiony jest przede 
wszystkim na ich optymalizacji w celu 
zapewnienia stabilności pracy przed-
siębiorstwa. Z drugiej strony rosnący 
poziom ryzyka ogranicza zastosowa-
nie środków minimalizujących nega-
tywny wpływ zdarzeń „po fakcie”. 
Gdzieś pomiędzy tymi dwiema sfe-
rami działań leży bardzo istotna war-
stwa – Przyrządowe Systemy Bezpie-
czeństwa (SIS – Safety Instrumented 
Systems). Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „4 często 
pomijane aspekty dotyczące zarzą-
dzania ryzykiem i bezpieczeństwa 
procesów”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

procesowego muszą być skalibrowane 
i przetestowane pod względem funkcjo-
nalności.

11 Kluczowe zabezpieczenia nie 
mogą być obchodzone, omijane podczas 
operacji związanych z poszukiwaniem 
przyczyn awarii lub podczas rozruchu 
i wyłączania urządzenia procesowego.

Gregory Hale Gregory Hale jest redaktorem i założy-
cielem blogu ISSS (Industrial Safety and 
Security Source).

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Dzięki ponad 16 mln kolorów nowa drukarka BradyJet J2000 umoż-
liwia drukowanie własnych, przyciągających uwagę znaków bezpie-
czeństwa, zawieszek, znaczników rur i etykiet instrukcji lean. Ponie-
waż drukarka może drukować w rozdzielczości 4800 dpi, odpowia-
dającej jakości fotograficznej, do wszystkich znaków można dodać 
wysokiej jakości rysunki i zdjęcia.

Do drukarki BradyJet 
J2000 stosuje się mate-
riały do znaków, zawie-
szek i etykiet do stoso-
wania we wnętrzach, 
które nie odpadają 
i zachowują czytelność 
nawet w przypadku kon-
taktu z cieczami, alkoho-
lem i sztucznym oświe-
tleniem. Są one nieza-

wodnym narzędziem do ostrzegania pracowników o zagrożeniach 
lub instruowania w zakresie konserwacji lub eksploatacji urządzeń.

Wymiary drukarki BradyJet J2000 to 26,4×38,9 cm, jest prak-
tyczna i prosta w obsłudze. Rolki z etykietami marki Brady są osa-
dzone na sprężynkach, dzięki czemu łatwo je wymienić. Drukarka 
automatycznie konfiguruje etykietę, po czym jest natychmiast 
gotowa do pracy. Dzięki prędkości drukowania do 63 mm/s można 
szybko wydrukować większe, kolorowe etykiety, np. na próbki.

www.brady.pl

 Brady Corporation 

Drukarka etykiet BradyJet J2000

Seria UAT-600 składa 
się z dwóch zestawów: 
UAT-610 i UAT-620. Są 
one gotowe do użycia, 
wyposażone w nadaj-
niki, odbiorniki, zestawy 

przewodów pomiaro-
wych, akumulatory i dodat-
kowe bezpieczniki. Zestaw 

UAT-620 zawiera dodatkowo 
zacisk sygnałowy (Signal Clamp) 

SC-600 do przesyłania sygnału, gdy nie ma możliwości nawiąza-
nia kontaktu elektrycznego ze śledzonym kablem. 

Wiele trybów śledzenia pozwala lokalizować i śledzić instala-
cje na różne sposoby. Nadajnik automatycznie wybiera właściwą 
funkcję lokalizacji w oparciu o podłączone akcesoria. Wyświe-
tlacz na odbiorniku zapewnia wyraźny, kontrastowy obraz. Klasa 
CAT IV 600 V zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy z kablami 
pod napięciem. Aby prowadzić „śledzenie”, gdy nie jest możliwe 
lub bezpieczne nawiązanie kontaktu elektrycznego z przewo-
dem, należy użyć zacisku sygnałowego SC-600. Zacisk sygnałowy 
SC-600 zapewnia skuteczną i bezpieczną metodę umieszczania 
sygnału lokalizacji na kablu, umożliwiając nadajnikowi przekazy-
wanie sygnału przez izolację do przewodów lub rur. 

www.amprobe.com

 Beha-Amprobe

Amprobe UAT-600 – lokalizatory 
infrastruktury podziemnej

Konferencja & Wystawa
11 czerwca 2019 – Wrocław

cloud cloud

IV EDYCJA

Przyszłość Technologii i Zarządzania
w Utrzymaniu Ruchu Dziś

Technologia Utrzymania Ruchu

Zaufali nam:

www.maintech.pl

http://www.brady.pl
http://www.amprobe.com
http://www.maintech.pl
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Firma Emerson wprowadziła do swojej oferty 
zawory proporcjonalne do regulacji ciśnienia marki 
ASCO Numatics Sentronic Plus (seria 614) oraz 
Sentronic LP (seria 617), wyposażone w interfejs 
IO-Link®. Mają one na celu zapewnienie ekono-
micznego i niezawodnego sterowania oraz łatwej 
diagnostyki. Interfejs IO-Link zawarty w tych urzą-
dzeniach wspomaga przyszłą implementację apli-
kacji zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.

Zawory Sentronic Plus oraz Sentronic LP umoż-
liwiają optymalizację procesu bez względu na 

wymagania aplikacyjne. Pozwalają na precyzyjną regulację ciśnienia, natężenia prze-
pływu, siły, prędkości, a także położenia liniowego i kątowego. Umożliwiają regulację 
ciśnienia do 12 barów (174 psi) i spełniają wymagania odnośnie kompatybilności elek-
tromagnetycznej według dyrektywy (EMC) 2014/30/UE. 

www.emerson.com/pl-pl/automation-solutions

 STILL Polska 

LTX-FF – połączenie 
ciągnika z wózkiem 
podnośnikowym

Holowanie i sztaplowanie mogą być od 
teraz wykonywane za pomocą tego samego 
pojazdu. LTX-FF 05/10 – nowe urządzenie 
w ofercie STILL Polska – charakteryzuje się 
uciągiem na poziomie 5 t oraz udźwigiem 
1 t na wysokość 1750 mm. Wyposażone 
jest w opatentowany mechanizm składania 
wideł, pozwalający płynnie przełączać się 
pomiędzy funkcjami.

Innymi wyróżnikami LTX-FF są: kom-
paktowe rozmiary i ergonomia. Dzięki sze-
rokości wynoszącej 800 mm i promie-
niowi skrętu poniżej 1,5 m wózek nadaje 
się do zastosowania w hali produkcyjnej 
i w wąskich korytarzach. Kierownica STILL 
EasyDrive zapewnia łatwe manewrowanie 
i szybki dostęp do wszystkich funkcji, a niski 
próg i amortyzowane stanowisko operatora 
gwarantują komfort codziennej pracy. 

LTX-F F jest wielofunkcyjny, co pozwala 
pokonać dotychczasowe ograniczenia opty-
malizacji floty, zmniejszając koszty. Urządze-
nie to łączy kompaktowość i oszczędność 
ciągnika z funkcją podnoszenia ładunku na 
pierwszą kondygnację.

LTX-FF osiąga prędkość do 13 km/h i jest 
dostępny z baterią Li-Ion.

www.still.pl

Wysoka odporność na uszkodzenia mecha-
niczne oraz agresywne czynniki chemiczne 
pozwalają na montaż Acciaio Eco LED 
w obiektach sektora przemysłowego oraz 
usługowego. Wszystkie oprawy z serii mają 
„end cap”, który umożliwia szybki dostęp 
do ich wnętrza. Dzięki temu użytkownik jest 
w stanie szybko i bez problemu podłączyć 
dodatkowe akcesoria, takie jak inteligentny 
czujnik światła lub moduł awaryjny LED. 

Seria Acciaio Eco LED odpowiada na 
zapotrzebowanie rynku na profesjonalną 
oprawę przemysłową, przeznaczoną do 
pracy w agresywnych warunkach. Zastoso-
wanie znajdzie w miejscach o podwyższo-
nym ryzyku wybuchu, związanym z obecno-
ścią w powietrzu gazów lub pyłów palnych.

Oprawy z serii Acciaio Eco LED mogą 
współpracować ze statecznikiem SmartDri-
ver, który umożliwia inteligentne sterowanie

 

oświetleniem 
i tym samym pozwala 

zoptymalizować wydatki na 
energię elektryczną.

Każda z serii opraw Acciaio Eco LED ma 
atest PZH.

www.willsintegrated.com

 Beghelli

Oprawy z serii Acciaio Eco LED

419 to nowa seria dysz o dużych wydajnościach. Jej cechą szcze-
gólną jest bardzo duża odporność na zatykanie. Osiągnięto ją 
dzięki zaprojektowaniu nowatorskiej wkładki zawirowującej strugę 
cieczy. Charakteryzuje się ona 2–3-krotnie większym wolnym prze-
krojem toru cieczy w porównaniu z klasycznymi konstrukcjami. 

Dysze serii 419 FreeFlow są wykonywane standardowo ze stali 
kwasoodpornej 316L/316. Można również zamawiać specjalne wersje materiałowe, jak 
stale duplex typu 318LN czy 904L. Maksymalna temperatura pracy nowej serii wynosi 
400°C. Oferowane wydajności przepływu mieszczą się w zakresie od 250 do 1250 l/min 
(przy ciśnieniu 2 bary). Do wyboru są kąty strumienia natrysku o wartości 90° i 120°. 
Przyłącze procesowe jest wykonywane jako gwintowane BSPP, a na życzenie również 
według innych standardów, albo jako kołnierzowe. 

Parametry nowej serii dysz Lechlera FreeFlow sprawiają, że jest to atrakcyjny pro-
dukt do takich procesów, jak płukanie gazów, procesy w reaktorach ze zraszanym złożem 
i w kolumnach destylacyjnych, odpylanie, absorpcja oraz przy występowaniu proble-
mów zatykania dysz podczas rozpylania mediów. 

www.hennlich.pl

 Lechler

Dysze pełnostożkowe o swobodnym 
przepływie FreeFlow

 Emerson

Zawory proporcjonalne Sentronic wyposażone 
w interfejs IO-Link®

Firma prezentuje

http://www.still.pl
http://www.willsintegrated.com
http://www.hennlich.pl
https://www.emerson.com/pl-pl/automation-solutions
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Niezawodny łańcuch logistyczny, 
czyli co mówi przykład Forda

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Moimi pierwszymi samochodami w życiu były chevrolet vega oraz ford pinto. 
Obie te nazwy są już dawno zapomniane. W ciągu mojego życia takie marki, jak AMC, Oldsmobile 

oraz Pontiac, zniknęły na zawsze. Osoby w słusznym wieku mogą jeszcze pamiętać 
upadek marki Studebaker w latach 60. ubiegłego wieku.

P
Pod koniec kwietnia zeszłego roku firma 
Ford ogłosiła, że z początkiem roku 2020 
nie będzie już produkować pełnej gamy 
samochodów osobowych w Stanach Zjed-
noczonych. Firma zamieni linie produk-
cyjne aut osobowych na linie wytwarza-
jące dochodowe półciężarówki, z mode-
lem F-150 typu pickup włącznie, a jedy-
nymi osobowymi modelami, które pozo-
staną w produkcji, będą: ikona marki 
Ford – model Mustang oraz Focus – eko-
nomiczny sedan.

Następnie Ford ogłosił, że tymczasowo 
wstrzymuje produkcję modelu F-150 
z powodu pożaru w fabryce dostawcy 
w Michigan, który spowodował braki 
w dostawie części. Firma stwierdziła, że 
dysponuje trzymiesięcznym zapasem sa-
mochodów, lecz produkcja została zatrzy-
mana na ponad połowę miesiąca. 

Ważna przestroga
Jak by nie oceniać decyzji biznesowej 
Forda, wiadomość, że firma ta przekazuje 
produkcję aut osobowych innym produ-
centom w USA jest w pewien sposób elek-
tryzująca. Ford postrzegany był zawsze 
jako producent samochodów dla rodziny. 
Miał też na swoim koncie wiele sukcesów. 
Swego czasu model Taurus był najpopu-
larniejszym sedanem Ameryki. 

Ford ma długą tradycję w przemiesz-
czaniu Amerykanów z miejsca na miej-
sce. Równie ważny jest transport części, 

dlatego to drugie wydarzenie związane 
z przedsiębiorstwem stanie się ważną 
przestrogą dla nas wszystkich. 

Wyciągać wnioski z cudzych 
doświadczeń
Bardzo dużo mówimy o potencjale, 
który tkwi w technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (Industrial Internet of 
Things – IIoT). Podziwiamy możliwość 
tworzenia zaawansowanych technicznie 
łańcuchów logistycznych dla dowolnego 
produktu, z pojazdami włącznie. Jednak 
aby mogło się to spełnić, łańcuch dostaw 
musi być niezawodny, elastyczny i trwały. 
Incydent w przedsiębiorstwie Forda na 
linii produkcyjnej modelu F-150 powi-
nien stanowić przykład dla nas wszyst-
kich – przykład problemu, który w przy-
szłości może dotyczyć również innych 
producentów.

Wykorzystać informacje 
z czujników
Warto myśleć o przepływie materiałów 
potrzebnych produkcji – łącznie z ener-
gią – w taki sam sposób, w jaki postrzega 
się operacje w zakładzie, gdy planuje się 
usprawnienie ich działania. Można moni-
torować temperaturę i wibracje, lecz 
same dane z czujników nie przyczynią się 
do powstania nawet jednego produktu, 
zanim nie zostaną wykorzystane odpo-

wiednie środki do zmiany tych informacji 
w wartość dodaną.

Jak nie dać się wyprzedzić 
Ponieważ nowoczesny łańcuch logi-
styczny staje się coraz bardziej zaawan-
sowany, ważne jest, aby integrować dane 
z dostawcami. Może to rodzić obawy 
u osób zarządzających zakładem (oraz 
w grupie specjalistów IT odpowiedzial-
nych za system zarządzania), warto 
jednak pamiętać, że znajdujemy się 
w samym środku ery cyfrowej. Próba uni-
kania takiej integracji spowoduje tylko 
spowolnienie operacji w czasie, w którym 
inni będą poszukiwać sposobów na ich 
przyspieszenie. Tworzenie bezpiecznego, 
niezawodnego i interoperacyjnego łańcu-
cha logistycznego jest być może jednym 
z najczęściej pomijanych przedsięwzięć 
związanych z wdrożeniem rozwiązań IIoT 
i należy mu się więcej uwagi. 

Wytwarzanie w erze cyfrowej nie daje 
się już zamknąć w czterech ścianach za-
kładu. Dzisiejsza produkcja rozciąga się
na wszystkie strony łańcucha logistycz-
nego oraz do tzw. chmury, w której prze-
chowywane są dane. Systemy te są trudne
do zarządzania, lecz istotne dla sukcesu 
przedsiębiorstwa. Jak widać na przykładzie
firmy Ford, łańcuch logistyki i dostaw jest 
bardzo ważny i niezwykle delikatny.
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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!

Liczba miejsc ograniczona! 

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

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

Zarejestruj się już dziś!

Warszawa

Opracowanie planu prewencji  
(metoda empiryczna, FMEA i RCM)

Podpowiadamy, w jakich sytuacjach dane podejście przyniesie więcej korzyści  
i pochłonie mniej zasobów podczas tworzenia planu prewencji – 14 marca 2019

 Metody zarządzania bezpieczeństwem w dziale UR
Poznaj szereg dobrych praktyk, które wdrożone w dziale utrzymania ruchu, przełożą się  

na bezpieczeństwo całego zakładu – 15 marca 2019

 Lean maintenance w utrzymaniu ruchu  
(5S, OPL, VSM, SMED, A3…)

Rozwiń kulturę ciągłego doskonalenia, jednocześnie zwiększając motywację i wydajność 
personelu UR. Dowiedz się, których narzędzi Lean warto użyć, a które powinny obowiązkowo  

być wdrożone – 11 kwietnia 2019

Zarządzanie częściami zamiennymi
Poznaj sprawdzone metody i najlepsze praktyki w celu zmniejszenia zużycia  

części zamiennych i zapasów – 12 kwietnia 2019

Szkolenia

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia


www.pl.endress.com/heartbeat

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



