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Dostawa

Wycieranie 
i przechowywanie

Gromadzenie 
i odbieranie

Pranie i suszenie

Kontrola 
i wymiana

Dodatkowa zaleta fi rmy MEWA:
małe czyściwa – wysoka
skuteczność

Czyściwo tekstylne MEWA:
wszechstronna skuteczność
System czyściw tekstylnych MEWA jest jedyny w swoim rodzaju: 
za każdym czyściwem MEWATEX® kryje się inteligentna i dobrze 
przemyślana koncepcja, która daje naszym klientom stałe poczucie 
komfortu. W zależności od potrzeb i zastosowania udostępniamy 
czyściwa dokładnie w takiej ilości i jakości, jaka jest niezbędna 
w przedsiębiorstwie do prawidłowego czyszczenia maszyn 
i urządzeń.

Gwarancja fi rmy MEWA:
wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku!
Dzięki oferowanemu przez nas systemowi czyściw tekstylnych 
odpowiednie czyściwo jest zawsze dostępne, a klient nie musi się 
martwić o dostawy oraz utylizację. W uzgodnionym rytmie dostar-
czamy świeże czyściwa, odbieramy zanieczyszczone i pierzemy 
je ekologicznie w naszych bardzo nowoczesnych urządzeniach. 
System MEWA uwalnia klientów również od zadań logistycznych 
związanych ze składowaniem i transportem zanieczyszczonego 
czyściwa z zachowaniem wytycznych ochrony środowiska.

Wszystko od jednego dostawcy
System usługowy MEWA oferuje:

  Czyściwa tekstylne wielokrotnego    Urządzenia do
 użytku  czyszczenia części
  Odzież roboczą i ochronną   Higienę w umywalniach
  Odzież firmową   Artykuły BHP
  Maty wchłaniające i podłogowe mewa-service.pl/est-trwale

Najbardziej niezawodn
czyściwo na rynku.

MY TYM ZARZĄDZAMY

https://www.mewa-service.pl/kampanie/2017/byc-bezpiecznym/z-nami-mozesz-czuc-sie-bezpiecznie-czysciwo/
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Na początku maja obchodziliśmy 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. 
A ponieważ okrągłe rocznice skłaniają do podsumowań, w mediach pojawiło się 
wiele publikacji omawiających zmiany, jakie zaszły w naszym kraju w ciągu 
tych 15 lat. 

Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej, renowacje obiektów kultury, 
inwestycje w ochronę środowiska oraz dopłaty do rolnictwa – to najczęściej wymie-
niane korzyści z przynależności do UE. A jak przystąpienie do Wspólnoty wpłynęło 
na polski przemysł przetwórczy?

Członkostwo w UE dało nam przede wszystkim dostęp do jednolitego rynku 
i swobodnego przepływu kapitału, pracy, towarów i usług. Wzrosło zainteresowa-
nie Polską wśród inwestorów zagranicznych, w związku z czym zwiększył się ich 
napływ do naszego kraju. Wraz z zachodnimi firmami pojawiły się w Polsce nowo-
czesne technologie oraz nowe sposoby zarządzania. Nastąpił kilkudziesięcioprocen-
towy wzrost wydajności pracy oraz produkcji przemysłowej. Ten ostatni czynnik 
związany był z szybkim wzrostem eksportu, a te sektory przemysłu, w których pro-
dukty sprzedawane były przede wszystkim odbiorcom zagranicznym, rozwijały się 
najszybciej.

Co przyniosą kolejne lata? Strategia europejska, będąca odpowiedzią na wyzwa-
nia związane z globalizacją czy rosnącym zapotrzebowaniem na ograniczone zasoby, 
zakłada dalszy wzrost gospodarczy z jednoczesnym zapewnieniem rozwoju zrówno-
ważonego. Efektem ma być gospodarka oparta na wiedzy i innowacji, efektywnie 
korzystająca z zasobów, bardziej przyjazna środowisku i bardziej konkurencyjna.

Jak ten cel zrealizować? Jak wzmacniać konkurencyjność w warunkach szybko 
zmieniającego się rynku? Jak budować nowoczesny przemysł w obliczu zachodzą-
cych na Zachodzie zmian spod znaku rewolucji 4.0?

Odpowiedzi na te m.in. pytania dostarczy Państwu lektura najnowszego wyda-
nia naszego magazynu. Publikujemy w nim wiele artykułów poświęconych koncep-
cji Przemysłu 4.0 oraz jej praktycznej realizacji. W ramach Tematu numeru zamiesz-
czamy zaś relację z wręczenia nagród w XIV edycji naszego redakcyjnego kon-
kursu na Produkt Roku wraz z opisem nagrodzonych rozwiązań. Mam nadzieję, że 
wśród nich znajdą Państwo te, których zastosowanie pozwoli Państwu zmierzyć się 
z wyzwaniami przyszłości.
Życzę przyjemnej lektury!  

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

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W DUŻYCH 
OBIEKTACH
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynierii i Utrzymania Ruchu.

8 aktualności

8 O szansach i wyzwaniach Przemysłu 4.0
12 Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce
14 Polscy inżynierowie gotowi są przejąć rolę 

liderów zmian w swoich fi rmach
16 Europa w drodze do Przemysłu 4.0
16 Warsztaty dla branży automatyki 

przemysłowej 
17 Kolejny krok w rozwoju cyfrowej trans-

formacji projektowania inteligentnych 
urządzeń elektrycznych

18 Korzyści z transformacji cyfrowej
20 Bezpłatne analizy smaru w hutach stali
20 Riwal stosuje symulatory wirtualnej 

rzeczywistości VR

22 temat numeru

PRODUKT ROKU 2018
Rozstrzygnięcie konkursu na Produkt Roku,
organizowanego przez redakcję magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

34 fabryka 4.0

ROLA CZUJNIKÓW W NOWOCZESNEJ 
PRODUKCJI
Rozwiązania Przemysłowego Internetu 
Rzeczy mają spory potencjał i oferują pro-
ducentom możliwości generowania zysku 
na wiele nieosiągalnych dotychczas spo-
sobów.

36 raport

SYSTEMY ERP
W dobie rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0, 
w której ważną rolę odgrywa automaty-
zacja i cyfryzacja procesów, korzystanie 
z narzędzi informatycznych, w tym syste-
mów ERP, jest istotnym elementem budo-
wania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa.

48 utrzymanie ruchu

48 Urządzenia techniki liniowej
Technika liniowa systematycznie się roz-
wija i znajduje coraz więcej zastosowań 
w nowoczesnym przemyśle. Dobór odpo-
wiedniego układu i właściwych kompo-
nentów to podstawa dobrego funkcjono-
wania i wydajności w konkretnej aplikacji.

56 Nowoczesne zarządzanie parkiem maszy-
nowym. Cz. 1. Zastosowanie odpowied-
nich metod diagnostycznych
Mijają już czasy, w których główną rolą 
działu utrzymania ruchu było przysłowio-
we gaszenie pożarów, a podejście reak-
tywne uznawane było za jedyne słuszne.

62 Napędy VFD – 4 podstawowe zalety
Zapotrzebowanie rynku na efektywne ste-
rowanie silnikami elektrycznymi, spowo-
dowane rosnącymi kosztami energii, za-
owocowało wzrostem popularności napę-
dów o zmiennej częstotliwości.

64 Wentylatory HVLS, czyli jakość powietrza 
a efektywność pracy
Jakość powietrza w zakładzie jest jednym
z głównych czynników decydujących 
o komforcie pracy. O jego odpowiednią 
jakość można zadbać, stosując wentyla-
tory HVLS.

68 elektryka

OCHRONA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
PRZED SKUTKAMI ZWARĆ
Zwarcia zagrażają bezpieczeństwu pra-
cowników zakładu i stwarzają ryzyko wy-
stąpienia pożaru, którego skutkiem mogą 
być znaczne straty materialne. 



MAJ/CZERWIEC 2019 3

6464

3636

7474

3434

72 pomiary

POMIARY W TECHNOLOGII 
PIEZOELEKTRYCZNEJ
Czujniki piezoelektryczne mają wiele zalet 
i są obecnie jedną z kluczowych technologii 
pomiarowych w przemyśle.

74 bezpieczeństwo

ROZWIĄZANIA DO PRACY 
NA WYSOKOŚCI
Z problemem zapewnienia bezpieczeń-
stwa podczas prac na wysokości mierzy 
się wielu menedżerów. Jakie wymagania 
prawne wiążą się z tego typu pracami i ja-
kie rozwiązania wspierające bezpieczeń-
stwo w tym obszarze oferuje rynek polski? 

79 zarządzanie

79 ROI vs. TCO. Korzyści z obliczania 
wskaźnika rentowności inwestycji
Inwestując w rozwiązania automatyki, fi r-
my z branży przemysłowej muszą wyzna-
czyć wartość wskaźnika stopy zwrotu z in-
westycji (ROI) i całkowitego kosztu posia-
dania (TCO) na podstawie wpływu tych 
rozwiązań na funkcjonowanie fabryki 
i jej pracowników.

83 Lean w praktyce, czyli wartość ciągłego 
doskonalenia
Lean to zestaw zasad, które sprowadzają
się do mądrego podejścia do pracy. Na 
każdym kroku przypominają one, że ciągłe 
doskonalenie jest sposobem na osiąganie 
efektów, które na początku drogi wydawa-
ły się wręcz niemożliwe. 

86 produkty

86 System modułowy do automatycznego 
transportu palet

86 Obrotowe poziomnice laserowe 
marki PLS

86 Klimatyzatory dachowe serii DTT
86 B-427 – etykieta z funkcją obrotu

88 felieton

FABRYKI TERAŹNIEJSZOŚCI

e1 e-wydanie

e1  TESTY ELEKTRYCZNE  6 SPOSOBÓW 
NA UNIKNIĘCIE PROBLEMÓW

e3  7 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
W ZAKŁADZIE MOBILNEGO 
OPROGRAMOWANIA
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Możliwość dokładnej interpretacji danych na temat stanu 
technicznego maszyn jest niezbędna do zapewnienia nieza-
wodności systemu – i tu pojawia się pole do działania dla tzw. 
uczenia maszynowego. Dzięki wdrożeniu mechanizmów wspie-
rających system monitorowania stanu technicznego maszyn 
eliminuje się błąd ludzki i czyni konserwację prognozowaną 
bardziej inteligentną i efektywną. 

Pięć innowacji dla nowoczesnych magazynów
Era cyfrowa zmieniła sposób, w jaki konsumenci robią zakupy, 
a sprzedawcy sprzedają swoje produkty. W miarę rozrastania 
się rynku handlu internetowego zmienia się też sposób funkcjo-
nowania magazynów, centrów dystrybucji i ich łańcuchów do-
staw. Ta ogromna zmiana na rynku wpływa również na rodzaj 
produktów i usług oferowanych przez producentów.

Machine-as-a-service – biznesowe podejście 
do przemysłu
Łączenie systemów cyberfizycznych, automatyzacja i wyko-
rzystanie IoT – wszystkie te elementy stanowią fundament in-
teligentnych fabryk. Przemysł 4.0 wychodzi jednak o krok da-
lej, wykorzystując maszynę nie tylko jako element linii produk-
cyjnej, ale też jako narzędzie do realizacji celów biznesowych 
przedsiębiorstwa.

Uczenie maszynowe przenosi utrzymanie ruchu 
w przemyśle na wyższy poziom

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:
• Rozwiązania oparte na chmurze
• Reduktory i motoreduktory
• Technologie mycia przemysłowego
• Zasilacze UPS

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

t ó
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Wdrażanie systemu DCS 
w zakładzie przemysłowym
Co zrobić, by przejście ze starego systemu automatyki 
na nowy odbyło się efektywnie 
i bezproblemowo?

  Nowoczesne uk ady nap dowe 
w przemy le

  Pomiary rezystancji izolacji 
silników elektrycznych
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Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

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

Twitter
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Załóż konto na portalu eUDT, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny 
na eudt.gov.pl i korzystaj z usług oferowanych przez UDT on-line!

Wygodny i szybki dostęp do informacji o Twoich urządzeniach,  terminach
badań i rozliczeniach finansowych z UDT

Darmowy dostęp do portalu 24/7/365

Łatwiejsze i prostsze śledzenie zdarzeń związanych z Twoimi urządzeniami
- możliwość definiowania własnego kalendarza wydarzeń oraz alertów

Możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów UDT, w tym także e-decyzje  
i e-protokoły

Elektroniczna korespondencja z UDT, rosnąca liczba spraw, 
które załatwisz on-line 

Możliwość składania elektronicznych wniosków

KONTAKT
W razie dodatkowych pytań skontaktuj się
z wybranym oddziałem/biurem UDT

eudt.gov.pl

eUDT – PORTAL INTERNETOWY
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Przedstawiamy sześć najważniejszych 
wniosków z badania na temat za-
rządzania energią w dużych (powy-

żej 250 pracowników) obiektach, prze-
prowadzonego wśród czytelników maga-
zynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Zaledwie połowa badanych czytelni-
ków wskazała, że w ich zakładach pracy 
audyty energetyczne odbywają się regular-
nie. Najwięcej, bo 40% badanych, uści-
śliło, że ma to miejsce raz na rok, zaś po 
30% wskazało odpowiedzi „rzadziej niż 
raz na rok” i „wcale”. 80% badanych 
odpowiedziało, że niezależnie od często-
tliwości przeprowadzania audytów w ich 
zakładach pracy przeprowadzany jest 
monitoring zużycia energii.

2W obiektach, w których pracują 
badani, regularnie sprawdzane jest zuży-
cie: prądu – 40% wskazań – oraz gazu 
ziemnego – 10%; nikt z ankietowanych 
nie wskazał regularnego sprawdzania 
zużycia sprężonego powietrza w swoim 
zakładzie. Ponadto 10% ankietowanych 

stwierdziło, że żadne zużycie nie jest regu-
larnie sprawdzane, zaś 40% zaznaczyło 
odpowiedź „wszystkie w takim samym 
stopniu”.

3 Badani dostrzegają liczne korzyści 
płynące z monitorowania zużycia energii 
w zakładach przemysłowych. Są to przede 
wszystkim: poprawa efektywności ener-
getycznej – 30% odpowiedzi, redukcja
kosztów związanych z utrzymaniem zakła-
du – 30%, zmniejszenie kosztów zuży-
cia energii – 20%, zrozumienie, jak i na 
co zużywana jest energia w zakładzie – 
10% oraz zoptymalizowanie zużycia ener-
gii w obszarach najbardziej energochłon-
nych – 10%. 

4 Na pytanie: „W jaki sposób w Państwa 
zakładzie najczęściej monitorowane jest 
zużycie energii?” ankietowani odpowie-
dzieli przede wszystkim, że jest to korzy-
stanie z instalacji do pomiaru energii – 
60% wskazań i weryfikacja rachunków za 
prąd – 60%. Na dalszych pozycjach zna-
lazły się: wdrożenie kompleksowego sys-
temu zarządzania energią – 30%, wspo-
mniane wcześniej audyty – 10% i korzy-
stanie ze strategii zarządzania energią 

opracowanej na potrzeby zakładu – 10%. 
W kolejnym pytaniu uściślony został przez
badanych czytelników procent zakładów, 
które mają opracowaną strategię zarzą-
dzania energią – było to 20% firm. Na 
pytanie o to, jakiego rodzaju są to działa-
nia, badani odpowiedzieli, że m.in. mon-
taż oświetlenia LED, wymiana energo-
chłonnych urządzeń, audyty, monitoring 
zużycia mediów, wdrażanie telemetrycz-
nego systemu nadzoru i sterowania syste-
mami grzewczymi. 

5 Z badania płynie też wniosek, że 
większości ankietowanych firm dzięki po-
dejmowanym działaniom udaje się zmniej-
szyć zużycie energii do 10%. Po 10% 
ankietowanych wskazało na wielkości 
rzędu 10–20%, 20–30% i ponad 30%. 

6 Zapytaliśmy również o to, jakie 
wyzwania w związku z wdrażaniem pro-
gramów zarządzania energią napotykają 
duże obiekty przemysłowe. Jak się oka-
zuje, największym problemem są wysokie 
koszty wdrażania tych programów – 70% 
odpowiedzi, na kolejnych miejscach są: 
niechęć pracowników do zapoznania się 
z programem zarządzania energią i do 
jego wdrożenia – 30%, niewystarczająca
ilość danych na temat zużycia energii 
w zakładzie – 30%, skuteczne przystoso-
wanie programu do danego zakładu pracy 
– 20% oraz źle przeprowadzony audyt, 
z którego wnioski miały być podstawą do 
efektywnego zarządzania energią – 20%.

Zarządzanie energią 
w dużych obiektach

   40%  badanych wskazało, że w ich
                           zakładach pracy audyty ener-
getyczne są przeprowadzane raz na rok.

   60%  ankietowanych jako najczęst-
                           sze metody monitorowania 
zużycia anergii w ich zakładach wskazało 
korzystanie z instalacji do pomiaru energii 
i weryfikację rachunków za prąd.

   70%  pytanych za największe 
                           wyzwanie przy wdrażaniu 
programów zarządzania energią uznało jego 
wysokie koszty.

Anna Witkowska

Online

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

badania rynku

Wyzwania związane z wdrażaniem programów 
zarządzania energią w dużych obiektach przemysłowych 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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źle przeprowadzony audyt, z którego wnioski 
miały być podstawą do efektywnego 

zarządzania energią
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skuteczne przystosowanie programu 
do danego zakładu pracy 

niewystarczająca ilość danych na temat 
zużycia energii w zakładzie

niechęć pracowników do zapoznania się
z programem zarządzania energią
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GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

PEŁNA KONTROLA I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Niemal w każdej branży chłodnictwa przemysłowego istnieje znaczny potencjał w zakresie optymalizacji 

procesów. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS i pompy typu E pozwalają uzyskać znaczne oszczędności w 

zakresie energii, wody i innych kosztów operacyjnych, jednocześnie umożliwiając lepszy wgląd i kontrolę 

nad instalacją chłodzenia. Jeżeli codzienna działalność Twojej firmy obejmuje korzystanie z układów 

przemysłowych pomp chłodniczych, rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS pomogą uzyskać wyższe osiągi i 

pełną kontrolę. 

Szczegółowe informacje na temat korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań Grundfos iSOLUTIONS 

wraz z opisanymi przykładami zastosowań znajdują się na stronie grundfos.pl/industrialcooling

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 
CHŁODZENIA I KONTROLA 
NAD KOSZTAMI

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE CHŁODNICZE:

KOSZTY EKSPLOATACJI 
MNIEJSZE NAWET O  

30%
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
WIĘKSZA NAWET O  

70% PEŁNA 
KONTROLA
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T egoroczną edycję konferencji 
„Przemysł 4.0” prowadził Michał 
Parda – absolwent ekonomii na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, który zdobywał doświadcze-
nie m.in. w fabryce przetwórstwa drewna 

podczas wdrożenia i uruchomienia nowej 
linii produkcyjnej. Dalszą część kariery 
związał z branżą automotive, gdzie oprócz 
wsparcia wdrożeń nowych linii zajmo-
wał się usprawnieniem procesu produk-
cyjnego. 

Relacja z konferencji i wystawy „Przemysł 4.0”, Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.

O szansach i wyzwaniach 
Przemysłu 4.0
Podczas tegorocznej edycji konferencji „Przemysł 4.0”, 
zorganizowanej przez magazyn Control Engineering Polska, 
specjaliści z branży przemysłowej rozmawiali o Przemysłowym 
Internecie Rzeczy (IIoT), fabryce przyszłości, wykorzystaniu analityki 
Big Data oraz bezpieczeństwie w sieci. Konferencji towarzyszyła 
wystawa, w której uczestniczyły firmy oraz uznani dostawcy 
technologii i produktów związanych z nowoczesną produkcją. 

Platforma cyfrowa
W pierwszym, wprowadzającym wystą-
pieniu Andrzej Soldaty, prezes zarządu 
Fundacji Platforma Przemysłu Przyszło-
ści (FPPP), przedstawił polski ekosys-
tem Przemysłu 4.0 i Platformę Przemysłu 
Przyszłości. Celem powołanej w marcu 
2019 r. Fundacji Platformy Przemysłu 
Przyszłości jest inicjowanie, uświadamia-
nie i kierunkowanie działań w zakresie 
transformacji cyfrowej polskich przedsię-
biorstw. Andrzej Soldaty zaprezentował 
kierunki podejmowanych działań i reali-
zowanych obecnie projektów oraz wyja-
śnił, w jaki sposób można współpracować 
z Fundacją. Jak podał, w naszym kraju 
działa ok. 2 mln firm, z czego 99,8% 
stanowią firmy MŚP, odpowiadające 
za wytworzenie 74% PKB kraju. Takie 
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firmy mają większą trudność w speł-
nieniu wymagań związanych z realiza-
cją idei Przemysłu 4.0, dlatego też trzeba 
im w tym pomóc. Jak stwierdził, kluczo-
wym narzędziem FPPP jest platforma 
cyfrowa, która pozwala na kreowanie 
wartości poprzez budowanie dynamicz-
nych interakcji między podmiotami ryn-
kowymi reprezentującymi różne kategorie, 
jak również między podmiotami tej samej 
kategorii. 

Inżynier 4.0
„Polski Inżynier 4.0 – case study elec-
tromobility” – tak zatytułował swoje 
wystąpienie Tomasz Szpikowski, założy-
ciel i prezes firmy Bergman Engineering, 
zajmującej się contractingiem i rekruta-
cją inżynierów. Mówił o zmieniającej się 
rzeczywistości dla polskich inżynierów 
w dobie Przemysłu 4.0. Jakie umiejętno-
ści powinien mieć inżynier 4.0? Czego już 
teraz powinien zacząć się uczyć? W jakich 
warunkach będzie pracował w niedale-
kiej przyszłości? Zdaniem Tomasza Szpi-
kowskiego inżynier 4.0 to człowiek inno-
wacyjny, który widzi procesy i ma mięk-
kie kompetencje pozwalające pokiero-
wać zespołem. Jak podkreślił, dziś panuje 
trend elektromobility, jednak politech-
niki nie kształcą w tym zakresie. Zwrócił 
również uwagę na cyberbezpieczeństwo, 
o które należy zadbać. Wspomniał w tym 
kontekście o polskiej chmurze narodowej. 

Internet Rzeczy
Budowanie połączonej przyszłości poprzez 
Internet Rzeczy było tematem prezentacji 
Janusza Smoka, pełniącego funkcję Chan-
nel Managera for CEE w firmie Advantech 
Poland. W swoim wystąpieniu nawiązał 
też do książki Steve'a Case'a „Trzy Fale”. 
Jak stwierdził, dziś chcemy uzyskać usługi 
od ekosystemu i nie interesuje nas strona 
techniczna – podobnie jak jest w przy-
padku prądu w gniazdku. Jego zdaniem 
bardzo ważna w kontekście Przemysłu 4.0 
jest wizualizacja danych.

Zarządzanie parkiem 
maszynowym
Marek Maciejewski, Senior Sales Engineer
Systems and IoT w firmie ifm electronic, 
przedstawił, jak skutecznie zarządzać par-
kiem maszynowym, korzystając z infor-

macji o jego aktualnym stanie dzięki wy-
korzystaniu technologii (IoT). Omówił, 
jak przygotować maszynę, by była gotowa 
do wpięcia do systemów informatycznych
firmy oraz jakie parametry maszyny są 
istotne dla jej żywotności. Wyjaśnił, jak 
zapanować nad parkiem maszynowym 
składającym się nawet z kilkuset maszyn, 
a także w jaki sposób zautomatyzować 
przekazywanie informacji o pojawiających 
się problemach do SAP ERP (celem auto-
matyzacji rezerwacji części i wykonywa-
nia napraw). Zwrócił uwagę na wskaźnik 
OEE i jego znaczenie. Przedstawił sześć 
wielkich strat TPM/OEE. Jego zdaniem 
za pomocą monitorowania drgań można 
wiele się dowiedzieć o stanie maszyny. 
Ważne jest też monitorowanie stanu oleju. 

Transformacja cyfrowa 
dla każdego
Czy transformacja cyfrowa jest obecnie 
na wyciągnięcie ręki? Na to pytanie odpo-
wiedział w swoim wystąpieniu Ireneusz 
Borowski, Eastern Europe Sales & Busi-
ness Development Senior Manager w fir-
mie Dassault Systèmes – producenta 
oprogramowania zatrudniającego ponad 
15 tys. pracowników. Wyjaśnił, że tech-
nologie związane z transformacją cyfrową 
nie są bardzo drogie i dostępne tylko dla 

dużych firm. Rozwiązania w chmurze są 
w zasięgu także małych i średnich firm 
oraz start-upów. Jego zdaniem chmura 
jest idealnym rozwiązaniem dla biznesu 
każdej wielkości – pozwala na szybki 
dostęp do najnowszych zdobyczy tech-
nologii, dzięki czemu firmy mogą realizo-
wać transformację cyfrową zgodnie z kon-
cepcją Przemysłu 4.0. Jak podkreślił, 
przy wykorzystaniu prywatnej i publicznej 
chmury obliczeniowej nie trzeba inwesto-
wać w złożoną infrastrukturę IT. 

Od modułowości 
do cloud computingucloud computingu
W kolejnej części konferencji o Indu-
stry 4.0 opowiadał Klaus Stark, Senior 
Manager w Innovationsmanagement 
w Pilz GmbH. Podkreślił wagę moduło-
wości, bezpieczeństwa danych, digitali-
zacji, autonomicznych maszyn, robotów 
i współpracy na linii człowiek-robot, Big 
Data, sztucznej inteligencji, przetwarza-
nia danych w chmurze. Jak zaznaczył, to 
tylko niektóre z aspektów Przemysłu 4.0. 

Zrobotyzowany system transportu
Zrobotyzowany system transportu ładun-
ków w obszarze produkcji i magazyno-
wania przedstawił Marcin Plewa, kiero-
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wnik działu badań i rozwoju w Lean-Tech,
który na konferencji reprezentował rów-
nież Politechnikę Wrocławską. Celem jego 
prezentacji było przedstawienie innowa-
cyjnego rozwiązania wykorzystującego 
autonomiczne roboty do transportu ładun-
ków w obszarze produkcji i magazyno-
wania. Rozwiązanie umożliwia transport 
np. paletowych jednostek ładunkowych 
o masie do 1000 kg. System cechuje 
wysoki poziom bezpieczeństwa i możli-
wość działania w otoczeniu człowieka. 
Marcin Plewa wspomniał o współpracy 
firmy z politechniką i o realizacji wspól-
nych projektów badawczych, a także 
o tym, jak wyznaczyć liczbę robotów, by 
system był wydajny dzięki wykorzysta-
niu do tego celu modelowania i symula-
cji narzędziem FlexSim. Jak zaznaczył, 
obecny robot drugiej generacji ma zaim-
plementowany zaawansowany system 
bezpieczeństwa i sam się dokuje.

Przepływ danych
O przepływie danych w różnych war-
stwach przedsiębiorstwa zgodnie z ideą 
Industry 4.0 mówił w swoim wystąpieniu 
Adrian Stelmach, Project Manager w fir-
mie Amister. Skoncentrował się na syste-
mie MES i nowym sposobie projektowa-
nia takich systemów, jak również wyja-

śnił korzyści płynące z zastosowania sys-
temu MES. Jak stwierdził, nawet 32% 
strat wynika z nieoptymalnego prze-
pływu informacji. Nowy sposób myśle-
nia w przypadku MES 4.0 to warstwowe 
podejście do akwizycji danych i przyspie-
szenie podejmowania decyzji.

Konserwacja prewencyjna
Optymalizacja zasobów i konserwacja pre-
wencyjna urządzeń przemysłowych za 
pośrednictwem VPN IIoT z wykorzysta-
niem technologii chmury była tematem 
prezentacji Yvana Rudzinskiego, Regio-
nal Sales Managera na Europę Środkowo-
-Wschodnią w HMS Industrial Networks. 
Chmura Talk2M działa od ponad 10 lat 
i łączy ponad 200 tys. maszyn w fabry-
kach na całym świecie. By zoptymalizo-
wać koszty i utrzymać ciągłość produkcji, 
wśród producentów maszyn przyspiesza 
się trend przechodzenia od konserwacji 
reaktywnej do prewencyjnej. Zapewniając 
bezpieczną technologię zdalnego dostępu 
do PLC za pośrednictwem chmury VPN, 
rozwiązanie eWON pomaga inżynie-
rowi gromadzić dane systemu sterowania 
w hali produkcyjnej i bezpiecznie je pre-
zentować. Np. firma ABB Robotics opra-
cowała część swoich „Connected servi-
ces”, opierając się na technologii HMS. 

Analiza danych
O analizie danych jako odpowiedzi na wy-
zwania Przemysłu 4.0 mówił Krzysztof
Banaś, Account Manager w firmie StatSoft
Polska. Jak stwierdził, do poprawy jako-
ści i zwiększenia efektywności produkcji 
potrzebna jest wiedza oparta na danych. 
W czasie coraz większych wyzwań analiza 
danych daje olbrzymie możliwości i staje 
się narzędziem niezbędnym do osiągnięcia
sukcesu. Podczas prezentacji przedstawił,
jak skutecznie wydobyć wiedzę z danych, 
wykorzystując różne narzędzia analityczne:
od prostych technik klasycznej statystyki 
i SPC po zaawansowane metody uczenia
maszynowego i sieci neuronowe. Sloganem
firmy jest „Dane Wiedza Sukces”, a misją 
– dzielenie się wiedzą na temat prowadze-
nia projektów analitycznych. Jak podkre-
ślił, obecnie często nie wiemy, jak analizo-
wać dane, i nie mamy do tego odpowied-
nich narzędzi. Krzysztof Banaś opowiadał 
m.in. o statystycznej kontroli procesów 
i platformie SPC, tworzeniu modeli staty-
stycznych i korzyściach, jakie dzięki temu 
można uzyskać. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne
Bezpieczeństwo cybernetyczne systemów 
automatyki przemysłowej było tematem 
wystąpienia Michała Sadowskiego, EU 
Sales Directora w firmie Antaira Techno-
logies. Bezpieczeństwo cybernetyczne sys-
temów automatyki odgrywa coraz więk-
szą rolę przy planowaniu i projektowa-
niu infrastruktury automatyki przemysło-
wej. Kluczowe jest ciągłe monitorowanie 
i wykrywanie anomalii oraz możliwość 
szybkiej reakcji. Takie działania stanowią 
zabezpieczenie wewnętrzne i dają możli-
wość szybkiego reagowania na zagrożenia 
atakiem cybernetycznym, którego celem 
może być penetracja systemu lub genero-
wanie fałszywych komend dla systemów 
automatyki. Przy projektowaniu systemu 
konieczne jest kompleksowe podejście do 
problemu i wybieranie komponentów sie-
ciowych, takich jak switche, routery czy 
kontrolery LAN, zapewniających pełne 
bezpieczeństwo. W trakcie prezentacji 
Michał Sadowski przybliżył zagadnienia 
związane z bezpiecznymi sieciami i kryte-
ria doboru właściwych komponentów sie-
ciowych. Pokazał przypadki ataków na 
infrastrukturę przemysłową, co np. miało 
miejsce w 2013 r. w hucie w Niemczech. Źr
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Druk 3D
Maciej Stefańczyk, Sales Manager w firmie
Cubic Inch wyjaśnił, w jaki sposób druk 
3D wpływa na redukcję kosztów, uspraw-
nienie procesów oraz zmianę ludzkiego 
życia. Przedstawił kluczowe korzyści wyni-
kające z wykorzystania druku 3D, w tym 
również w branży produkcyjnej. Jak wyja-
śnił, obecnie druk 3D rewolucjonizuje 
procesy projektowania, produkcji i dys-
trybucji. Podkreślił, że koszt druku 3D 
zależy od ilości zużytego materiału, a nie 
od skomplikowania części, odwrotnie niż 
w przypadku technologii CNC.

Połączenia a Przemysł 4.0
O znaczeniu połączeń w Przemyśle 4.0 
mówił Szymon Gumółka, Marketing 
Manager w firmie Balluff. Jak wiadomo, 
Przemysł 4.0 nie będzie istniał bez sku-
tecznych połączeń, tych w warstwie fizy-
cznej maszyn oraz późniejszego transferu
danych, np. do chmury. Zaznaczył, że 
innowacje to także idealne środowisko do
budowania relacji biznesowych. Podczas 
prezentacji przedstawił sferę technolo-
giczną i nowoczesne rozwiązania zgodne 
z duchem czwartej rewolucji przemysło-

wej oraz zagadnienia związanie z wielo-
płaszczyznową współpracą podmiotów.
Przedstawił też optymalizację pracy z na-
rzędziami z wykorzystaniem znaczników 
RFID (informacja zapisana na narzędziu).

Ekologiczna optoelektronika
Dlaczego optoelektronika jest ekologiczna? 
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jaro-
sław Baszak, menedżer krajowy w Hama-
matsu Photonics. Omówił produkty ofe-
rowane przez firmę. Firma wykorzystuje 
np. fotodiody krzemowe i produkuje wiele 
rodzajów laserów, np. wykorzystywanych 
do podgrzewania. Jak zaznaczył, aplikacje 
diod laserowych są stosowane np. w pro-
dukcji samochodów.

Polska odpowiedź na Industry 4.0
O platformie Nazca – polskiej odpowiedzi 
na Industry 4.0 – opowiadał Maciej Wal-
czak, Automation Specialist w firmie APA. 
Czy jest możliwe, aby w fabryce Industry 
4.0, gdzie oprócz monitorowania i szyb-
kiej diagnostyki, komponenty i systemy 
mogły zyskać samoświadomość i prze-
widywać przyszłe zmiany, zapewniając 

w ten sposób lepsze zarządzanie całym 
zakładem? Co oznacza komunikacja za 
pośrednictwem Internetu Rzeczy i anali-
tyka Big Data? Jak wygląda innowacyjna 
wirtualizacja fabryki i symulowanie pro-
cesów? Odpowiedzi na te pytania udzielił 
Maciej Walczak, przedstawiając studium 
przypadku wdrożenia systemu NAZCA 
4.0 w fabryce koncernu motoryzacyjnego 
Volkswagen. 

Chmura
Mikołaj Kołodziejczak, konsultant ds. 
logistyki i sterowania produkcją w firmie 
AndonCloud, opowiadał o wdrożeniu na-
rzędzia realizującego cele lean manufac-
turing w dobie cyfryzacji. Zaprezentował 
proces identyfikacji potrzeb, konsultacji 
przedwdrożeniowych oraz samego wdro-
żenia narzędzia Andoncloud. Wskazał na 
potencjał rozwojowy dla tego typu narzę-
dzi. Jego zdaniem rozwiązanie oparte na 
chmurze jest optymalne, jednak klienci 
nie są jeszcze do tego przekonani.

Przyszłość przemysłu cyfrowego
O przyszłości przemysłu cyfrowego opo-
wiedziała uczestnikom Forum Monica 
Miches, główny konsultant na Europę 
w firmie Frost & Sullivan. Dziś paradyg-
mat fabryk cyfrowych stworzył wśród 
producentów pilną potrzebę digitalizacji 
ich łańcucha wartości. Cyfrowe platformy 
IoT są świadkiem gwałtownego wzrostu 
liczby nowych produktów i są gotowe do 
zmiany sposobu produkcji, jaki znamy.

Sztuczna inteligencja
W ostatnim wystąpieniu tegorocznej kon-
ferencji Szymon Bazan, Business Deve-
lopment Manager w firmie Alphamoon, 
mówił o sztucznej inteligencji, czyli o tym, 
jak przełożyć dane z maszyn na zyski. 
Firma Alphamoon zajmuje się tworzeniem
dedykowanego oprogramowania z obszaru 
sztucznej inteligencji i uczenia maszyno-
wego, z powodzeniem prowadząc sprze-
daż usług w Polsce i za granicą. Jak stwier-
dził, ważna jest analiza danych i tworze-
nie modeli uczenia maszynowego. Jest to
możliwe, bo dysponujemy obecnie danymi 
i dużą mocą obliczeniową. Wyjaśnił, że 
już dziś można wytrenować model do roz-
wiązania konkretnego problemu.

Bohdan Szafrański

Źr
ód

ło
: K

. K
oz

er
sk

i

http://www.utrzymanieruchu.pl


12 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

AKTUALNOŚCI

W nowych halach produkcyjnych auto-
matycznie wytwarzane jest ponad 9 tys. 
obudów sterowniczych Kompakt AX 
i obudów małogabarytowych KX dzien-
nie. Produkowane są one na ponad 100 
nowych i ultranowoczesnych maszy-
nach oraz komponentach urządzeń, na 
powierzchni przekraczającej 24 tys. m². 
Zakład w Haiger przetwarza około 35 tys. 
ton stali rocznie. – Jest on w całości skon-
figurowany zgodnie z zasadami Przemy-
słu 4.0 – mówi profesor Friedhelm Loh, 
właściciel oraz przewodniczący zarządu 
Friedhelm Loh Group. – Dzięki nowej 
produkcji budujemy również nową prze-
wagę nad konkurencją – dla naszych klien-
tów, a także dla naszego przedsiębiorstwa. 
Łączna inwestycja w kwocie 250 mln 
euro to nie tylko prestiż dla miejscowo-
ści Haiger, ale również 290 nowych miejsc 

pracy. Podjęliśmy świadomą decyzję, że 
chcemy iść w przyszłość z ludźmi, z któ-
rymi nasza firma „dorastała” – dodaje 
profesor Loh. 

Zakład w Haiger jest pilotażowym pro-
jektem wdrażania zasad Przemysłu 4.0 
w praktyce. Fabryka jest dla firmy Rittal 
obiektem innowacyjnym oraz referencyj-
nym dla nowych produktów i usług zwią-
zanych z Przemysłowym Internetem Rze-
czy (Industrial Internet of Things – IIoT). 
Na przykład zastosowano w niej klima-
tyzatory Blue e+, które zwiększają efek-
tywność energetyczną, a poprzez interfejs 
IIoT są zintegrowane z systemami monito-
rowania i zarządzania energią. Cały park 
maszynowy stale dostarcza dane o ste-
rowaniu oraz aktualnym stanie pracy 
zakładu. Dane te w przyszłości będą tra-
fiać do centrum danych typu Edge. 

Komunikacja w inteligentnej 
fabryce 
W procesie produkcyjnym park maszy-
nowy w Haiger w znacznym stopniu 
samodzielnie się konfiguruje – w zależ-
ności od wytwarzanych przedmiotów lub 
podzespołów. Jeszcze do niedawna nieza-
leżne procesy produkcji, takie jak skra-
canie, krawędziowanie, spawanie i lakie-
rowanie, były przeprowadzane osobno 
dla każdego zlecenia. W nowym zakła-
dzie wszystkie obiekty produkcyjne są ści-
śle zintegrowane z systemem zarządzania 
produkcją. Pod koniec procesu poszcze-
gólne podzespoły łączą się automatycz-
nie w gotowy produkt, na którym umiesz-
czony zostaje kod QR, który pozwala na 
identyfikację w procesie dalszej obróbki 
u klienta. 

W zakładzie w Haiger maszyny i sys-
temy transportu komunikują się ze sobą 
oraz z systemami nadrzędnymi poprzez 
nowoczesne sieci telekomunikacyjne. 
Przemieszczaniem zajmuje się obecnie 20 
systemów automatycznego transportu. 
Pakowanie, oznakowanie, dalszy trans-
port do dystrybucji – to wszystko rów-
nież odbywa się automatycznie. „Samo-
uczące się”, bazujące na zaprogramowa-
nej wiedzy systemy skracają czas przesto-
jów oraz planują konserwacje, co mini-
malizuje ryzyko wystąpienia usterek. 
Cyfrowa realizacja zamówień gwarantuje 
ciągłą dostępność oferty wraz z akceso-
riami w Globalnym Centrum Dystrybucji. 
To zamyka cyfrowy łańcuch – od konfigu-
racji i inżynierii u klienta, aż po dostawę.

Nowy wymiar pracy 
Nowy, inteligentny rodzaj produkcji prze-
mysłowej wpływa także na pracowni-
ków. Dotychczas wyczerpujące czynności 
manualne, takie jak transport materiałów, 
zostają zredukowane do minimum lub 
stają się zbędne. Dzięki temu pracownicy 
w coraz większym stopniu są angażowani 
w sterowanie, monitorowanie i optymali-
zację procesów produkcyjnych. – Know-
-how i umiejętności doświadczonych pra-
cowników są kluczowe również w inteli-
gentnej fabryce. Dopiero dzięki ludziom 

Rittal

Ruszyła produkcja w inteligentnej fabryce
Firma Rittal zakończyła budowę zakładu przemysłowego w miejscowości Haiger 
w środkowej Hesji. Jest to największa inwestycja w historii firmy o łącznej 
wartości 250 mln euro. Fabryka jest zgodna z kryteriami Przemysłu 4.0. 
Połączenie wysokiego stopnia automatyzacji sterowania produkcją z globalnym 
centrum dystrybucji sprawia, że zakład jest centralnym ogniwem w cyfrowej 
realizacji zamówień. Zapewnia to gwarancję ciągłych dostaw produktów 
oraz akcesoriów rozwiązań Rittal.
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pełniącym rolę systematycznych „nauczy-
cieli” urządzenia staną się najpierw uczą-
cymi się, a później inteligentnymi syste-
mami – wyjaśnia profesor Loh. Dlatego 
firma Rittal zapewnia stałe doskonalenie 

zawodowe pracowników w ramach pro-
gramu Loh Academy. 

To jednak nie wszystko. Nowa tech-
nologia poprawia warunki i jakość pracy. 
Zakład jest cichy, czysty i efektywny ener-

getycznie. Zaprojektowane i przemy-
ślane zostały także rozwiązania proekolo-
giczne – wytwarzane w nowej lakierni cie-
pło jest konsekwentnie wykorzystywane 
ponownie, podobnie jak woda – w obiegu 
zamkniętym.

Inteligentna fabryka dla cyfrowego 
łańcucha wartości u klienta
W wyniku cyfryzacji zmieniają się wyma-
gania dotyczące produktu, jego otoczenia 
i dostępności. Dlatego inżynierowie Rittal
opracowali nowe systemowe rozwiązanie 
dla Przemysłu 4.0. Począwszy od inży-
nierii, przez zamawianie, aż po automa-
tyzację – firma oferuje kompleksowe roz-
wiązania wzdłuż całego łańcucha warto-
ści w budowie urządzeń sterowniczych 
i rozdzielczych. W formie bliźniaka cyfro-
wego dostarcza wysokiej jakości dane 
oraz narzędzia do konfigurowania i pro-
jektowania dla całych procesów konstruk-
cji oraz obróbki. 

www.rittal.pl

www.utrzymanieruchu.pl
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W kwietniu firma Siemens we współ-
pracy z Ministerstwem Przedsiębiorczo-
ści i Technologii zakończyła kompleksowe 
badanie „Smart Industry Polska 2019”. 
Zostało przeprowadzone przez firmę KAN-
TAR Polska na grupie inżynierów pracują-
cych w firmach z sektora MSP zlokalizo-
wanych na terenie Polski.

Perspektywa transformacji zawodu 
inżyniera i przejęcia roli przywódcy zmian 
jest bardziej oczywista dla przedstawicieli 
tego zawodu z krótszym stażem pracy. 
Wśród najmłodszych respondentów odse-
tek spodziewających się ewolucji profesji 
inżyniera wyniósł aż 84%. Jednak także 
dla inżynierów z dłuższym stażem zmiana 
w kompetencjach łączących się z zawo-
dem inżyniera wydaje się nieuchronna 
(65% wskazań).

Nowe kompetencje w epoce 
Przemysłu 4.0
Transformacja cyfrowa to proces, na 
który otwarta jest większość zakładów 
produkcyjnych. Jedynie 5% badanych 
stwierdziło, że nie przewiduje się w ich 
firmach zmian w sposobach zarządzania 
produkcją oraz komunikacją związanych 
z wykorzystaniem możliwości, jakie dają 
technologie cyfrowe. 

Inżynierskie kompetencje przyszło-
ści dotyczą przede wszystkim zdolności 
łączenia wiedzy z obszarów automatyki, 
mechatroniki, robotyki oraz programo-
wania z umiejętnościami wykraczającymi 
poza kompetencje typowo inżynierskie.

– Od specjalistów Przemysłu 4.0 ocze-
kuje się umiejętności z obszaru zarządza-
nia procesami produkcyjnymi, ale także 

zespołami ludzkimi, do tego sprawnego 
i skutecznego komunikowania się, ela-
styczności. Duże znaczenie w zawodach 
związanych z Industry 4.0 ma łatwość 
współpracy z przedstawicielami różnych
działów. Zdaniem inżynierów biorących 
udział w badaniu takie cechy są także 
coraz powszechniej oczekiwane przez pra-
codawców. Można się spodziewać, że 
w przyszłości inżynier Przemysłu 4.0 
będzie korzystać zarówno z umiejętno-
ści technicznych, jak i kompetencji mięk-
kich – mówi Dominika Bettman, prezeska 
zarządu (CEO) spółki Siemens Polska.

Spośród różnych kompetencji inży-
niera pracownicy za najistotniejsze uznali 
umiejętności techniczne, wymagające 
znajomości i zrozumienia przebiegu pro-
cesu produkcji (93% wskazań). Niewiele 
niżej uplasowały się zdolności personalne 
(89%), na które składają się: myślenie 
analityczne, rozwiązywanie problemów, 
a także przymioty osobiste, takie jak goto-
wość do ciągłego uczenia się. Ponad 80% 
respondentów uznało za zdecydowanie 
ważne lub raczej istotne umiejętności spo-
łeczne związane z komunikacją i współ-
pracą z innymi osobami, rozumieniem ich 
potrzeb, przywództwem oraz nawiązywa-
niem i utrzymywaniem kontaktów bizne-
sowych. 

Inżynier musi być kreatywny
Już teraz w zawód inżyniera wpisane są 
oczekiwania kreatywnego podchodze-
nia do zagadnień i zdolności do znajdo-
wania nowych rozwiązań. 70% inżynie-
rów deklaruje, że w firmach, w których 
pracują, oczekuje się od nich zgłaszania 

nowych pomysłów dotyczących technolo-
gii produkcji lub wykorzystywania rozwią-
zań cyfrowych oraz przedstawiania pro-
pozycji innowacji produktowych. Ponad 
60% badanych twierdzi, że od inżynierów 
oczekuje się także kreatywności w obsza-
rze zarządzania komunikacją i informacją 
w firmie.

– Z przeprowadzonych badań wynika, 
że wychodzenie z nowymi pomysłami 
spotyka się relatywnie często z pozytyw-
nym, wymiernym skutkiem w organiza-
cji. Pomysły są brane pod uwagę i wdra-
żane. Dotyczy to częściej innowacji pro-
duktowych czy technologicznych, w tym 
w zakresie cyfryzacji – podsumowuje 
Dominika Bettman.

Większość inżynierów uważa, że inno-
wacyjne pomysły pracowników zazwy-
czaj są wdrażane w ich firmach. Dotyczy 
to w największym stopniu pomysłów na 
innowacje produktowe (66%) oraz odno-
szące się do technologii produkcji i cyfry-
zacji (63%). Mniej niż połowa badanych 
(47%) skłonna była przyznać, że na wdro-
żenie mogą liczyć pomysły dotyczące 
zarządzania komunikacją i informacją 
w firmie, a mniej niż 40% była tego zda-
nia na temat pomysłów z zakresu obsługi 
klienta. Pokazuje to, że inżynierowie pra-
cują z poczuciem wpływu na innowa-
cje w swoich firmach, zwłaszcza te, które 
dotyczą bezpośrednio produkcji.

W nieomal połowie firm (49,5%) 
zarządzanie zmianą, inicjowanie i wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań ma charak-
ter spontaniczny i zajmują się tym osoby 
nieprzypisane do konkretnego, dedyko-
wanego działu. Jednak znaczny odsetek 
(37,5%) przedsiębiorstw prowadzi wyspe-
cjalizowane działy zajmujące się zarządza-
niem zmianami i wdrażaniem innowacji.

Podnoszenie kwalifikacji i przepływ 
wiedzy w przedsiębiorstwach
Najczęściej na potrzebę dokształcania się 
wskazywano w odniesieniu do umiejęt-
ności technicznych (71%), w następnej 
kolejności osobistych (57%), związanych 

Siemens

Polscy inżynierowie gotowi są przejąć rolę 
liderów zmian w swoich firmach
Zdecydowana większość inżynierów jest zdania, że kadra techniczna powinna 
przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z rolą lidera zmian w firmach 
produkcyjnych – tak wynika z badania Smart Industry Polska 2019 (SIP). 
Zdaniem pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, 
wykonujących zawód inżyniera, to właśnie ich profesja zyska na znaczeniu 
i nadawać będzie ton przemianom wspierającym konkurencyjność 
ich firmy na rynku.
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z zarządzaniem danymi (55%) oraz spo-
łecznych (52%). Potrzeba dokształcania 
w zakresie umiejętności technicznych czę-
ściej wskazywana była przez młodszych 
respondentów.

– Firmy są świadome wagi kompeten-
cji, umiejętności oraz szeroko rozumianego 
know-how. Starają się dbać o zwiększanie 
wiedzy i jej kumulowanie, m.in. poprzez 
szkolenia pracowników oraz tworzenie sto-
sownej dokumentacji – przekonuje Domi-
nika Bettman.

Z badań wynika, że pracownicy z dłuż-
szym stażem są najczęściej źródłem wie-
dzy w organizacji. Wśród form przekazy-
wania wiedzy wymieniane były szkolenia, 
które często przyjmują formę nieformal-
nych porad ze strony bardziej doświad-
czonych pracowników (61%), w następnej 
kolejności – formę zinstytucjonalizowaną, 
podczas których inżynierowie z dłuższym 
stażem dzielą się wiedzą z innymi pracow-
nikami (50%). 

– Nieformalne sposoby przekazywa-
nia wiedzy są popularniejsze od metod 
usankcjonowanych przez pracodawcę. Jest 
to obserwacja szczególnie istotna w kon-

tekście konieczności kumulowania wie-
dzy w organizacji i minimalizacji ryzyka 
odpływu z firmy pracowników starszych 
stażem, co powodowałoby utratę części 
zasobów kompetencyjnych. Dla pracodaw-
ców oznacza to również konieczność dba-
nia o komfort pracowników, ich poczu-
cie przynależności do organizacji, bo tylko 
z takim nastawieniem będą skłonni do 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 
Warto także zwrócić uwagę, że przepływ 
informacji odbywa się w obydwu kierun-
kach, nie tylko od dłużej zatrudnionych 
pracowników, ale także od młodszych, któ-
rzy opanowali nowe, w tym np. cyfrowe 
kompetencje – dodaje Dominika Bettman.

O Smart Industry
Badanie przeprowadzono na ogólno-
polskiej próbie przedsiębiorstw MSP 
z branży przemysłowej, prowadzących 
działalność produkcyjną na terenie Polski, 
tzn. posiadających działający w Polsce 
zakład lub zakłady produkcyjne. Badanie 
zrealizowano na próbie 200 firm z sek-
tora MSP i zadbano o równy udział firm 

małych (10–49 zatrudnionych) oraz śred-
nich (50–250 zatrudnionych).

Respondentami w badaniu byli zatrud-
nieni w firmach inżynierowie, reprezen-
tujący zarówno starsze, jak i młodsze 
pokolenie.

Celem badania było odtworzenie 
„portretu inżyniera” w przemyśle produk-
cyjnym A.D. 2019 i odpowiedź na pyta-
nie, czy osoba ta jest gotowa na wyzwa-
nia związane z czwartą rewolucją prze-
mysłową. W szczególności zaś – czy 
dostrzega perspektywę zmiany zawodu 
inżyniera w kierunku pełnienia roli lidera 
zmian? Z drugiej zaś strony: czy firmy 
tworzą warunki do wdrażania innowacyj-
nych pomysłów pochodzących od inży-
nierów?

Poruszono również zagadnienia kon-
centrujące się wokół wyzwań, innowa-
cyjnego przemysłu, w tym dotyczące 
barier uniemożliwiających pełne wdroże-
nie nowoczesnych rozwiązań oraz kwestii 
związanych z przechwytywaniem i reten-
cją wiedzy w organizacjach w kontekście 
zmian pokoleniowych.

www.siemens.pl 

PRZYGOTUJ SWOJE SZAFY 
NA GORĄCE LATO! 

Niezawodne
Łatwe w obsłudze 
Energooszczędne

Pfannenberg Europe GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce | Al. Jana Pawła II 11, p. 1023
00-828 Warszawa | +48 22 890 72 46 | info@pfannenberg.pl | www.pfannenberg.pl

Klimatyzatory Pfannenberg 
zapewnią optymalną temperaturę 
w Twoich szafach sterowniczych.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.siemens.pl
mailto:info@pfannenberg.pl
http://www.pfannenberg.pl
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Innowacyjne rozwiązania dla Przemy-
słu 4.0, m.in. technologie gromadzenia 
danych, Real Time Maintenance, pomiar 
zużycia mediów czy IO-Link, to główne 
zagadnienia, o jakich będzie mowa pod-
czas tegorocznej edycji warsztatów „ifm 
wiedza i doświadczenie”. Poprowadzą je 
specjaliści ifm electronic, zajmujący się na 
co dzień praktycznym zastosowaniem naj-
nowszych rozwiązań w zakładach produk-
cyjnych. Przybliżą uczestnikom najbar-

dziej innowacyjne technologie stosowane 
w przemyśle i objaśnią, jak wprowadzić 
produkcję na wyższy poziom działania.

– Współczesny rynek automatyki zwią-
zany z produkcją czujników przemysłowych
rozwija się coraz dynamiczniej – uważa 
Piotr Michalski, kierownik projektu w ifm
electronic. – Producenci, przy bliskiej koo-
peracji z odbiorcami końcowymi, prześci-
gają się w patentowaniu nowych rozwią-
zań technicznych, wzorów użytkowych 
czy oprogramowania. Dlatego też chcemy 
przybliżyć uczestnikom warsztatów nowo-
czesne możliwości zwiększania wydajno-
ści produkcji oraz obniżania jej kosztów. 
Postaramy się podpowiedzieć, jakie strate-
gie rozwoju obrać dla własnej firmy, kiedy 
warto zacząć inwestować w nowe techno-
logie oraz na co zwrócić uwagę, by były to 
dobrze wydane pieniądze. 

Czwarta edycja warsztatów „ifm wiedza
i doświadczenie” odbędzie się w dniach 
30–31 maja 2019 r. w hotelu „Kolumna 
Park” w Dobroniu. Mimo dużego rozma-

chu udział w nich jest całkowicie bez-
płatny. Dodatkowo po pierwszym dniu 
na chętnych będą czekały warsztaty cyga-
rowe, a wieczorem zaplanowano ban-
kiet z atrakcjami. Aby wziąć udział 
w tym wydarzeniu, wystarczy zapisać się 
poprzez formularz dostępny na stronie: 

https://ifm-warsztaty.pl/zapisz-sie

ifm electronic

Warsztaty dla branży automatyki przemysłowej
Profesjonalne szkolenia z zakresu 
najnowocześniejszych technologii, 
a także dyskusje i spotkania ludzi 
biznesu to elementy czwartej edycji
warsztatów „ifm wiedza i doświad-
czenie”, organizowanych przez świa-
towego lidera branży automatyki 
przemysłowej – ifm electronic. 
W tym roku wydarzenie odbywać się 
będzie pod hasłem „ifmdustry 4.0”.
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Jak pokazują wyniki badania „Odkrywa-
nie Przemysłu 4.0”, opracowanego przez 
Shell Lubricants, przodującym krajem, 
w którym aż 96% producentów wyko-
rzystuje co najmniej jedną technologię 
zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0, jest 
Turcja. Na drugim miejscu znajdują się 
ex aequo Polska, Wielka Brytania i Wło-
chy (94%).

Dla coraz większej liczby przedsię-
biorstw europejskich wdrażanie rozwią-
zań zgodnych z koncepcją Przemysłu 
4.0 jest priorytetem w strategii rozwoju. 
Firmy usprawniają pracę zakładów, łącząc 
zaawansowane techniki komunikacyjne 
z automatyką, robotyką, przetwarzaniem 
danych w chmurze, czujnikami czy inteli-
gentnymi algorytmami. Wszystkie te tech-
nologie łączy wspólny cel – zwiększenie 
wydajności produkcji oraz obniżenie cał-
kowitego kosztu użytkowania (TCO).

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych 
chce wprowadzać zmiany w sferze cyfro-

wej, jednak mają problem z wypracowa-
niem właściwej drogi – optymalnej rów-
nowagi między korzystnymi rozwiąza-
nymi stosowanymi w bieżącej działalności 
a nowymi możliwościami, jakie daje Prze-
mysł 4.0. Jedną z największych obaw jest 
kompatybilność nowych technologii z ist-
niejącym sprzętem oraz praktykami kon-
serwacyjnymi.

Aby pozostać konkurencyjnym, przed-
siębiorstwa będą musiały wprowadzić 
przynajmniej częściowe zmiany w organi-
zacji, procesach i modelach biznesowych. 
Do tego potrzebna jest nie tylko otwar-
tość na zmiany, ale także współpraca ze 
specjalistami zewnętrznymi, którzy mają 
wiedzę i niezbędne doświadczenie. 

Innowacyjne technologie dają euro-
pejskim przedsiębiorstwom produkcyj-
nym nieosiągalną do tej pory elastycz-
ność w dostosowaniu się do oczekiwań 
klientów. Co za tym idzie mogą pomóc 
w budowaniu silnej przewagi konkuren-
cyjnej. Kluczem do sukcesu jest zrozumie-
nie technologii Przemysłu 4.0 i wykorzy-
stanie jej nowych możliwości.

www.contrust.pl

 Shell

Europa w drodze do Przemysłu 4.0

Dynamiczny rozwój nowych techno-
logii motywuje europejskie przedsię-
biorstwa do inwestycji w innowacyjne 
rozwiązania oraz do zmian w dotych-
czasowym funkcjonowaniu.
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Zgodnie z umową o przeniesienie aktywów
Dassault Systèmes przejmie całą linię
produktów Trace Software elecworks wraz
z własnością intelektualną. Do Dassault
Systèmes dołączy zespół 21 programi-
stów, inżynierów wsparcia technicznego
i inżynierów ds. zapewnienia jakości, zaj-
mujących się schematami elektrycznymi.
Oprogramowanie elecworks umożliwi pro-
jektowanie schematów, elektrycznych 
paneli sterowania oraz okablowania, co 
stanowi podstawę aplikacji SOLIDWORKS 
Electrical od Dassault Systèmes. Pozwoli 
to mechanicznym i elektrycznym zespo-
łom na poprawę współpracy i dostarcza-
nie wyższej jakości projektów. Zakup akty-
wów obejmuje także bibliotekę ponad pół 
miliona symboli elektrycznych i danych 

producentów, powszechnie używanych 
podczas projektowania komponentów 
elektrycznych.

– Wraz ze wzrostem zapotrzebowa-
nia na inteligentne produkty Dassault 
Systèmes zaspokaja potrzeby użytkowni-
ków SOLIDWORKS, integrując metody, 
które usprawnią projektowanie mechatro-
niki i pomogą wykorzystać zalety platfor-
my 3DEXPERIENCE – mówi Gian Paolo 
Bassi, CEO, SOLIDWORKS, Dassault 
Systèmes. – Zespół programistów elecworks
wnosi kompetencje, które już przyczyniły 
się do sukcesu aplikacji SOLIDWORKS 
Electrical. Cieszymy się, ponieważ dzięki 
nim adresujemy potrzeby rynku małych 
i średnich firm o szacowanej wartości 
400 mln dolarów.

Dzięki elecworks Dassault Systèmes 
może usprawnić rozwój aplikacji SOLID-
WORKS Electrical i projektowanie nowych 
rozwiązań na platformie 3DEXPERIENCE 
przez łączenie najlepszych praktyk, tech-
nologii projektowania elektrycznego oraz 
aplikacji mechanicznych SOLIDWORKS 
w ramach spójnego zarządzania badania-
mi i rozwojem. Tysiące użytkowników 
SOLIDWORKS, którzy chcą korzystać 
z atrakcyjnych cenowo aplikacji projekto-
wania elektroniki do transformacji cyfro-
wej procesu projektowania elektrycznego, 
skorzystają z rozszerzeń w obszarze sche-
matów elektrycznych i dokumentowania,
projektowania opartego na bazach danych,
usprawnienia obiegu pracy aplikacji 3D 
i zarządzania zmiennymi projektów.

Trace Software International jest part-
nerem aplikacji SOLIDWORKS od 1997 r. 
oraz dostawcą oprogramowania do pro-
jektowania systemów elektrycznych 
dla klientów SOLIDWORKS. W 2012 r. 
Dassault Systèmes nawiązał z firmą stra-
tegiczne partnerstwo w celu integracji
i sprzedaży technologii elecworks pod 
nazwą aplikacji SOLIDWORKS Electrical.

Transakcja przeniesienia aktywów 
zakończyła się w marcu tego roku.

www.3ds.com/pl-pl 

Dassault Systèmes 

Kolejny krok w rozwoju cyfrowej transformacji projektowania 
inteligentnych urządzeń elektrycznych
Dassault Systèmes ogłosił podpisanie umowy, na mocy której nabędzie od 
firmy Trace Software International, producenta rozwiązań programowych 
i usług dedykowanych inżynierii przemysłowej, linię oprogramowania 
elecworks do projektowania elektrycznego i automatyki. Nabycie aktywów 
elecworks usprawni i wzmocni rozwój zintegrowanego rozwiązania 
mechatronicznego Dassault Systèmes na platformie 3DEXPERIENCE oraz 
pomoże użytkownikom SOLIDWORKS sprostać wyzwaniom związanym 
z projektem elektrycznym inteligentnych produktów.
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– „Global Digital Transformation Bene-
fits Report 2019” to wynik analizy 230 
projektów, które realizowaliśmy w ciągu 
ostatnich pięciu lat w 41 krajach. Raport 
jasno wskazuje, że technologie wspierające 
nowoczesny przemysł to siła napędowa 
transformacji cyfrowej – mówi Jacek Łuka-
szewski, prezes zarządu Klastra Europy 
Środkowo-Wschodniej Schneider Elec-
tric. – Jednocześnie innowacje muszą słu-
żyć konkretnym celom. Kluczową kwestią 
dla pojedynczych przedsiębiorstw, a także 
całej naszej planety, jest oszczędność ener-
gii: potrzebujemy jej coraz więcej, a zasoby 
są coraz mniejsze. Jak wynika z obliczeń, 
dzięki wdrożeniu inteligentnych cyfro-
wych rozwiązań tylko do 2040 r. możemy 
zaoszczędzić 65 petawatogodzin. To tyle, 
ile w 2015 r. wykorzystały wszystkie pań-

stwa niezrzeszone w OECD, w tym Chiny 
i Indie – dodaje Jacek Łukaszewski.

Potencjał bez ograniczeń
Potencjał rozwiązań cyfrowych dotyczy 
niemal wszystkich obszarów działalno-
ści współczesnych przedsiębiorstw – od 
racjonalnego zarządzania energią, przez 
infrastrukturę, na ultrawydajnych bazach 
danych kończąc. 

– Z możliwości inteligentnej automatyki 
i energetyki mogą korzystać wszyscy, nie-
zależnie od profilu działalności – stwierdza 
Jacek Łukaszewski. – Pokazuje to przykład 
budynku the Edge – siedziby firmy Delo-
itte w Amsterdamie. Dzięki inteligentnemu 
zarządzaniu energią, automatyce i łączno-
ści opartej na Internecie Rzeczy, jest okre-
ślany mianem najbardziej inteligentnego 
i energooszczędnego budynku na świecie. 
The Edge generuje 102% energii elektrycz-
nej potrzebnej do jego zasilania. 

Korzyści dla przedsiębiorstw
Cyfryzacja to przede wszystkim korzy-
ści biznesowe. Badania firmy Accenture 
pokazują, że inwestujący w innowacje 
liderzy rynku odnotowują wzrost produk-

tywności o 70%, podczas gdy pozostali 
przedsiębiorcy mogą liczyć zaledwie na 
30% wzrostu w tym zakresie. 

– Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 
że sukces jest uzależniony od inwesty-
cji w nowe technologie – przekonuje Jacek 
Łukaszewski. – Jean-Pascal Tricoire, CEO 
Schneider Electric, określa te zmiany mia-
nem „zakłóceń” (disruption) – szybkich, 
często rewolucyjnych zmian, na które 
musimy być przygotowani. To one decy-
dują o rozwoju. Jego motto to „Zmieniaj 
schematy, zanim one zmienią ciebie”, 
które znakomicie podsumowuje erę czwar-
tej rewolucji przemysłowej – reasumuje 
Jacek Łukaszewski.

Internet Rzeczy dla przemysłu
Rozwiązania bazujące na Internecie Rze-
czy okazują się przełomowe zwłaszcza dla 
przemysłu. W raporcie „Global Digital 
Transformation Benefits Report 2019” 
wyróżniono aż 12 korzyści wynikających 
z wdrożenia rozwiązań cyfrowych – od 
optymalizacji kosztów i czasu inwestycji, 
przez produktywność, na czasie wprowa-
dzenia produktu na rynek i wpływie na 
środowisko kończąc. Badania wskazują, 
że średnio konsumpcję energii udało się 
obniżyć o 24%, natomiast same koszty 
energii aż o 28%. Warto przy tym zauwa-
żyć, że to tylko średnia – maksymalne 
progi oszczędności sięgają nawet 85% 
(zużycie energii) i 80% (koszty energii). 
Widocznie wzrasta także produktywność – 
średnio aż o 24%. Przeciętny czas zwrotu 
z inwestycji wynosi ok. 5 lat, ale w przy-
padku pomyślnego scenariusza może się 
skrócić nawet do 9 miesięcy. 

– Doskonale widać to na przykładzie 
jednego z naszych projektów – browaru 
kraftowego New Belgium Brewery w Kolo-
rado w USA – mówi Jacek Łukaszew-
ski. – Dzięki wdrożeniu systemu połączo-
nego z inteligentnymi sensorami efektyw-
ność udało się zwiększyć z 45% do 65%, 
a w ciągu dwóch lat średni czas przestoju 
uległ skróceniu o 50%. Za tymi wskaźni-
kami stoją konkretne zyski, które mogą 
wesprzeć dalsze inwestycje – przekonuje.

www.se.com/pl

Schneider Electric 

Korzyści z transformacji cyfrowej

Rozwiązania wpisujące się w kon-
cepcję Przemysłu 4.0 dają możliwość 
oszczędności kosztów energii na 
poziomie nawet 80% – tak wynika
z najnowszego raportu Schneider 
Electric „Global Digital Transforma-
tion Benefits Report 2019”. Jakie wy-
zwania niesie ze sobą transformacja 
cyfrowa? Jak będzie się rozwijać?
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DOSTĘPNY
W PODZIAŁCE:

8MDC
CTD 8M
PC 8M

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
W przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników takich
jak np. olej, chemikalia lub ozon.

GŁADKI GRZBIET PASA
W celu zredukowania hałasu przy zastosowaniu napinających kół pasowych,
współpracujących z grzbietem pasa.

WARSTWA NAZĘBNA
W celu osiągnięcia jak najmniejszego stopnia zużycia
i zmniejszenia hałasu w trakcie pracy.

https://www.optibelt.com/de/home/
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Podczas badania z użyciem przenośnego 
sprzętu diagnostycznego zespół ExxonMo-
bil określa konsystencję smaru, jego wła-
ściwości w zakresie wydzielania oleju oraz 
poziom zanieczyszczeń. Analizy smaru 
w całości są prowadzone na terenie huty, 
co przyspiesza przygotowanie finalnego 
raportu. Na podstawie wyników badania 
specjaliści ExxonMobil i SmarT Plus reko-
mendują odpowiedni program optymali-

zacji okresów między przesmarowaniami 
z naciskiem na utrzymanie wysokiej sku-
teczności ochrony sprzętu. Wprowadzenie 
zmian ma pomóc hutom uniknąć poten-
cjalnych problemów, które mogą prowa-
dzić np. do przedwczesnej awarii łożysk.

Bezpłatne badanie w hutach może 
zostać uzupełnione o kontrolę termo-
graficzną, w ramach której inżynierowie 
zestawiają odczyty temperatury z kontrolą 
wzrokową smaru. Pozwala to na identyfi-
kację i zapobieganie potencjalnym proble-
mom jeszcze przed ich wystąpieniem oraz 
wskazanie obszarów o potencjale oszczęd-
ności.

Wysokiej jakości oleje i smary stano-
wią jedynie ok. 1% kosztów operacyjnych 
hut stali, a mogą zapewnić im istotne 
korzyści finansowe. – Wydłużenie okre-
sów eksploatacji urządzeń i okresów mię-
dzy wymianami oleju nie byłoby możliwe 
bez rozwoju technologii smarnej. Wynika-
jące z tego korzyści widzimy na co dzień 
u naszych klientów – mówi Sarp Degir-
menci, EAME Offer Advisor w ExxonMo-
bil. 

Dzięki ponad 100-letniemu doświad-
czeniu w branży ExxonMobil dysponuje 
wiedzą pozwalającą dostarczać hutom 
stali rozwiązania wspierające produktyw-
ność i podnoszące konkurencyjność. Wię-
cej informacji na temat bezpłatnego pro-
gramu analiz smaru dla hut stali znajduje 
się pod adresem:

www.smarujoptymalnie.pl

ExxonMobil

Bezpłatne analizy smaru w hutach stali
ExxonMobil wprowadza bezpłatny 
program analiz smaru dla operatorów 
hut stali. Projekt jest realizowany 
w Polsce i Rosji w ramach ścisłej 
współpracy zainteresowanych hut 
z producentem olejów i smarów Mobil 
dla przemysłu. Za wykonanie analiz 
odpowiada zespół inżynierów wsparcia 
technicznego ExxonMobil i SmarT 
Plus, Autoryzowanego Dystrybutora 
ExxonMobil.

Symulatory zostały zaprojektowane 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
i wydajności, zapewniają bowiem dodat-
kowe szkolenia operatorom na podnośni-
kach nożycowych i podnośnikach przegu-
bowych. Trening może odbywać się w róż-
nych scenariuszach wysokiego ryzyka, 
dostosowanych do branży budowlanej. 
Każde urządzenie jest wyposażone w plat-
formę roboczą dla operatorów, gogle wir-
tualnej rzeczywistości i panel sterowania 
z joystickami i przełącznikami takimi jak 
na rzeczywistych maszynach.

Symulatory szkoleń VR tworzą kontro-
lowane środowisko, w którym operatorzy 
mogą trenować, obniżając ryzyko niebez-

piecznych sytuacji. Rozwiązanie pozwala 
także zaoszczędzić znacznie wydatki zwią-
zane z uszkodzeniem sprzętu i infrastruk-
tury. Ponadto ta innowacja to dla opera-
torów możliwość okresowego odświeżenia 
szkolenia, co jest szczególnie przydatne, 
gdy trzeba po dłuższej przerwie wrócić 
do pracy na wysokości z użyciem pode-
stu ruchomego. Lepiej wyszkoleni opera-
torzy mogą wtedy pracować bardziej kom-
fortowo na różnych maszynach, zwiększa-
jąc efektywność całego projektu.

Riwal współpracuje z kanadyjskim 
deweloperem Serious Labs nad rozszerze-
niem środowisk wirtualnej rzeczywistości, 
oferując scenariusze przydatne dla innych 

branż, jak np. lotnictwo. Obecnie Riwal 
ma 6 symulatorów rzeczywistości wirtual-
nej, które są rozlokowane w Wielkiej Bry-
tanii, Holandii, Polsce, Danii, Kazach-
stanie i Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Firma planuje używać symulatorów 
VR zarówno w swoich centrach szkolenio-
wych, jak i przy projektach klientów.

– Riwal z dumą oferuje naszym klien-
tom najnowocześniejsze rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo i wydaj-
ność, takie jak symulatory wirtualnej rze-
czywistości. Bezpieczeństwo ma dla nas 
ogromne znaczenie i będziemy nadal szu-
kać nowych możliwości i innowacji, aby 
praca na wysokości była jak najbardziej 
bezpieczna. Jesteśmy przekonani, że symu-
latory VR zmniejszą koszty wynajmu 
i obsługi maszyn dla naszych klientów – 
podsumowuje Pedro Torres, dyrektor ope-
racyjny Riwal.

www.riwal.com/poland/pl-pl

Riwal 

Firma stosuje symulatory wirtualnej rzeczywistości VR
Riwal, międzynarodowa firma specjalizująca się w wynajmie podestów 
ruchomych i ładowarek teleskopowych, wdraża symulatory wirtualnej 
rzeczywistości jako rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo i wydajność 
podczas pracy na wysokości.

AKTUALNOŚCI
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https://www.riwal.com/poland/pl-pl
http://www.smarujoptymalnie.pl
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PRODUKT ROKU 2018
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach

Pełny opis zwycięskich produktów: www.utrzymanieruchu.pl/category/produkty/zwyciezca-produkt-roku-2018

BHP
Mata bezpieczeństwa z funkcją 

detekcji położenia PSENmat 
Pilz Polska

•

Chemia techniczna/Środki smarne
POLYPOXY PS
Henkel Polska

•

Diagnostyka, monitorowanie 
i regulacja

Intelligent Sensor Management – ISM® 
Mettler-Toledo

 
IRIS M Motion Amplification 

VIMS

•

Druk 3D, wytwarzanie addytywne
Wielolaserowy system wytwarzania 

przyrostowego RenAM 500Q 
Renishaw

•

Elementy instalacji elektrycznych 
i energetycznych

Moduły akumulatorowe 
Emparro ACCUcontrol 

Murrelektronik
 

System dystrybucji napięcia 24 V DC 
maxGUARD 
Weidmüller

•

Elementy instalacji pneumatycznych, 
hydraulicznych, c.o. oraz kanalizacyjnych

System odwadniający
ACO Stormbrixx SD 

ACO Elementy Budowlane

Elementy instalacji smarowych i olejowych
Ultraprobe 401 

Digital Grease Caddy 
UE Systems Polska

•

Narzędzia i wyposażenie warsztatu 
utrzymania ruchu

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Fluke Europe

Oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Kiosk 
Integris Systemy IT

•

Podzespoły i drobne elementy mechaniczne
Bezsmarowe nakrętki śrub

pociągowych 
igus

Przemysł 4.0
System paletowy HU 
FlexLink Systems Polska

 
System zarządzania i monitoringu 

zużycia mediów 
Sabur

•

Urządzenia do transportu
Wózek elektryczny paletowy 
LION-TRUCK PLUS PROMAG 

PROMAG

•

Urządzenia i maszyny z napędem 
elektrycznym, silniki elektryczne

Miniaturowy silnik bezszczotkowy 
serii 1660 BHx 

FAULHABER Polska

•

Urządzenia mechaniczne
WPSFN – przekładnia planetarna kątowa 

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

•

Usługi dla przemysłu
Specjalistyczne mycie części produkcyjnych 

NOYEN

•

Wyposażenie hal magazynowych
Regały wspornikowe Gustos 

DUMETA

•

Wyposażenie IT dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

InSites 4.0 
Indoorway

201820182018

http://www.utrzymanieruchu.pl/category/produkty/zwyciezca-produkt-roku-2018
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XIV edycja konkursu Produkt Roku, organizowanego przez redak-
cję magazynu Inżynieria i Utrzymanie RuchuInżynieria i Utrzymanie Ruchu, została zakończona. 
Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się 9 kwietnia w Warsza-
wie podczas konferencji „Przemysł 4.0”. 

W konkursie wzięło udział ponad 250 rozwiązań zgłoszonych
przez ponad 150 firm. Były to produkty krajowe i zagraniczne, 
nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane, które zostały 
wprowadzone na rynek polski w 2018 r., mające zastosowanie 
w zakładach przemysłowych. Rywalizowały one o tytuł Produktu 
Roku w 17 kategoriach.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym zgłoszone 
produkty były oceniane przez jury konkursowe według kryteriów: 
innowacyjności, przydatności w praktyce, łatwości użycia oraz 
potencjalnych zysków ekonomicznych i pozaekonomicznych, zwią-

zanych z zastosowaniem produktu. W drugim etapie odbyło się 
głosowanie czytelników. O zwycięstwie w danej kategorii decydo-
wała najwyższa liczba punktów, stanowiąca sumę głosów czytel-
ników oraz ocen jury. Punkty liczone były według proporcji: 60% 
wartości – głosy czytelników oraz 40% – ocena jurorów. W trzech 
kategoriach – Diagnostyka, monitorowanie i regulacja, Elementy 
instalacji elektrycznych i energetycznych oraz Przemysł 4.0 – jed-
nakową, najwyższą liczbę punktów uzyskały po dwa produkty, 
w związku z czym przyznane zostały w tych kategoriach nagrody 
ex aequoex aequo.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Zapraszamy 
również do udziału w kolejnej edycji plebiscytu. Szczegóły znajdą 
Państwo na stronie internetowej: pr.utrzymanieruchu.pl.

RedakcjaRedakcja

Konkurs rozstrzygnięty!

•

•
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 Produkt Roku 2018 – uroczysta gala. 
– wydawca magazynu Inży 

201820182018

ACO Elementy Budowlane
Od lewej: Jarosław Maślany – Product Manager, 

Zarządzanie Wodą Deszczową, 
Marcin Król – Product Manager, Building Drainage

Sabur
Wojciech Znojek, wiceprezes zarządu, 

dyrektor generalny

UE Systems Polska
Jerzy Halkiewicz, Regional Manager Poland

FAULHABER Polska
Krzysztof Pietrzak, Area Sales Manager – Poland 

Fluke Europe
Krzysztof Stoma, 

Field Marketing Manager CEE

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Joanna Sławińska, koordynator 

działu marketingu

Henkel Polska
Aleksandra Brzozowska, Market Strategy Manager

i Distribution Manager

Mettler-Toledo
Marcin Kruczyński, 

Business Area Manager
 Middle European Countries
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Dyplomy wręcza Michael Majchrzak
nieria i Utrzymanie Ruchu
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Integris Systemy IT
Arkadiusz Zimniak, prezes/członek zarządu

NOYEN
Marcin Psujek, kierownik działu sprzedaży 

chemii i rozwoju usług

igus
Daniel Marzec, dyrektor zarządzający

DUMETA
Patryk Muchel, właściciel 

Muxhel Industrial Solutions

FlexLink Systems Polska
Mateusz Chrzanowski, inżynier aplikacji

Indoorway
Grzegorz Koblański, dyrektor operacyjny

Renishaw
Weronika Łazar, asystent kierownika biura

Murrelektronik
Tadeusz Cybulski, prezes zarządu

Weidmüller
Witold Bereszczyński, 

dyrektor zarządzający/prezes zarządu
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BHP

Diagnostyka, monitorowanie i regulacja

Chemia techniczna/Środki smarne

Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
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To rozwiązanie polecane 
zwłaszcza tam, gdzie 
z przyczyn technologicz-
nych nie można zastoso-
wać innych środków bez-
pieczeństwa. Jednocze-
śnie umożliwia standardową obsługę poprzez wcześniej zdefi-
niowane funkcje.

Wykorzystując standardowy sygnał informujący o poło-
żeniu użytkownika, można spowolnić ruchy maszyny (strefa 
ostrzegawcza). Jeśli natomiast pracownik stanie w strefie 
zagrożenia, maszyna zostanie bezpiecznie zatrzymana. Co wię-
cej, stanie się to niezwykle szybko, gdyż czas reakcji PSENmat 
wynosi ≤ 25 ms.

PSENmat to produkt charakteryzujący się elastycznością 
dzięki możliwości szeregowego połączenia do 22 mat i wybu-
dowanym wyjściom OSSD, ograniczeniu ilości okablowania, 
a jednocześnie dostosowywaniu się do nietypowego kształtu 
zabezpieczanego obszaru. Maty są przy tym odporne na duże 
obciążenia mechaniczne (do 800 N/cm2) oraz wymagające 
warunki przemysłowe dzięki stopniowi ochrony IP67.

Pilz Polska
Mata bezpieczeństwa z funkcją 
detekcji położenia PSENmat

Technologia ISM (Intel-
ligent Sensor Manage-
ment®) pozwala użytkow-
nikom urządzeń do ana-
lizy procesów na znaczne 
obniżenie kosztów utrzy-
mania pętli przy jedno-
czesnym zwiększeniu bez-
pieczeństwa procesu produkcyjnego. Czujniki wyposażone 
w ISM® są stale monitorowane pod kątem usterek i zużycia 
oraz przewidywania usterek, zanim do nich dojdzie. Wymiana 
czujników na wstępnie skalibrowane czujniki ISM® następuje 
w ciągu kilku sekund.

Dostarczając do przetwornika dane online o stanie czuj-
nika pH (oraz innych czujników wyposażonych w tę technolo-
gię), pętla pomiarowa ISM® jest bardziej niezawodna i gene-
ruje mniejsze koszty konserwacji niż konwencjonalna, równo-
ważna pętla. W przypadku pętli pH przewidywana konserwa-
cja jest łatwa dzięki adaptacyjnemu czasowi kalibracji, który 
oblicza czas do następnej kalibracji na podstawie aktualnego 
obciążenia czujnika i jego zużycia w czasie rzeczywistym.

Mettler-Toledo 
Intelligent Sensor 
Management – ISM®

Środek będący połączeniem 
epoksydu i polisiarczku, który 
służy do ochrony antykoro-
zyjnej powierzchni metalo-
wych i betonowych. Zapewnia 
znacznie lepszą odporność na 
korozję niż tradycyjne farby 
antykorozyjne oraz niższe 
koszty niż specjalne powłoki zabezpieczenia chemicznego. Jest 
odporny na promienie UV, pękanie, uderzenia oraz na wodę 
morską i wiele substancji chemicznych. Nadaje się do stoso-
wania w instalacjach z wodą pitną. Jest elastyczny i odporny 
na pękanie zarówno na dużych powierzchniach, jak i na kra-
wędziach profili. W ekstremalnych warunkach, nawet gdy doj-
dzie do przecięcia powłoki, pęknięcie się nie powiększa. Może 
być nakładany na powierzchnie stalowe niepoddane obróbce 
strumieniowo-ściernej (jeżeli nie ma takiej możliwości). Zasto-
sowanie primera pozwala na aplikacje na wilgotny beton.

Obszary zastosowań: filtry wody, rury, zbiorniki (od 
wewnątrz i z zewnątrz), wieże chłodnicze, duże konstrukcje 
stalowe, konstrukcje betonowe, przesiewacze, zbiorniki ście-
kowe i in.

Henkel Polska
POLYPOXY PS

Jest to rozwiązanie, które wykrywa 
subtelny ruch i wzmacnia go do 
poziomu widocznego gołym okiem. 
Iris M wykonuje miliony pomia-
rów w ułamku sekundy i robi to bez 
konieczności fizycznego kontaktu 
z maszynami.

Najnowsza wersja kamery Iris M 
pozwala użytkownikowi wyizolować 
indywidualne częstotliwości w zareje-
strowanym, wzmocnionym obrazie ruchu. 
Kombinacja filtrów może być tak zaaplikowana, aby wyselek-
cjonować wiele częstotliwości. Filtrowanie odbywa się gra-
ficznie, przez zaznaczenie kolorami wybranych zakresów czę-
stotliwości na widmie. Widmo reprezentuje ruch w zaznaczo-
nym obszarze na obrazie. Wystarczy przeciągnąć kursor repre-
zentujący zakres odfiltrowanych częstotliwości na widmie, by 
otrzymać zaaplikowany filtr na wybranych częstotliwościach.

Zestaw IRIS M zawiera: kamerę o wysokiej szybkości reje-
stracji, 4 obiektywy, kabel zasilający i transmisyjny USB, sta-
tyw, wytrzymałą walizkę, komputer przemysłowy, tłumiki 
wibracji, licencję na oprogramowanie.

VIMS
IRIS M Motion Amplification

https://www.utrzymanieruchu.pl/59772-2/
https://www.utrzymanieruchu.pl/polypoxy-ps-ochrona-antykorozyjna-powierzchni-metalowych-i-betonowych/
https://www.utrzymanieruchu.pl/intelligent-sensor-management-ism/
https://www.utrzymanieruchu.pl/iris-m-motion-amplification/


https://www.henkel-adhesives.com/pl/pl/about/our-brands/loctite.html?ed14b78734d2d0ba63c87e8f8575ab0a23cd7667.page=1
http://www.dzialajzloctite.pl/pl.html
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Druk 3D, wytwarzanie addytywne

Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych

Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych

Elementy instalacji pneumatycznych, 
hydraulicznych, c.o. oraz kanalizacyjnych

System stanowi przykład urządze-
nia wykorzystującego technologię 
przyrostowego wytwarzania do pro-
dukcji części metalowych, bazując 
na przestrzennym modelu CAD. Czę-
ści budowane są z proszku metalu, 
które stapia się laserowo w kon-
trolowanej, obojętnej atmosferze 
argonu, nakładając kolejne warstwy o grubościach z zakresu 
od 20 do 100 μm. System wyposażony jest w 4 lasery iter-
bowe o dużej mocy (500 W) i komorę próżniową. Każda 
z wiązek laserowych urządzenia odpowiada za przetwarza-
nie proszku metalu na całej powierzchni naniesionej war-
stwy. Przejrzyste menu operatora i dotykowy ekran pozwala 
na łatwą i szybką obsługę systemu. Przestrzeń robocza wynosi 
250×250×350 mm, a szybkość wytwarzania obiektu może 
dochodzić do 150 cm3/godz. (w zależności od typu oraz geo-
metrii wytwarzanych części). RenAM 500Q jest wyposażony 
w automatyczny system recyrkulacji materiału proszkowego.

Renishaw 
Wielolaserowy system 
wytwarzania przyrostowego 
RenAM 500Q

System integruje złączki do 
rozdziału potencjałów (które 
były dotychczas instalowa-
ne oddzielnie) w wyjściach 
elektronicznego modułu 
monitorowania obciążenia, 
co tworzy kompletne rozwią-
zanie w jednym komponencie 
dystrybucji napięcia 24 V DC. Ta kombinacja monitorowania 
obciążenia i dystrybucji potencjałów zapewnia oszczędność 
czasu podczas instalacji, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilość 
miejsca zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%.

maxGUARD wykorzystuje do swoich połączeń technolo-
gię łączeniową push in. Znamionowe napięcie robocze wynosi 
24 V DC, a obciążalność prądowa całego systemu jest zapro-
jektowana do 40 A. Zakres temperatur pracy wynosi od –25°C 
do +55°C (bez spadku wartości znamionowych).

System charakteryzuje się również łatwością serwiso-
wania. Jego konstrukcja pozwala na bezpieczny dostęp do 
wszystkich potencjałów i obwodów obciążenia podczas uru-
chamiania lub czynności serwisowych.

Weidmüller
System dystrybucji napięcia 
24 V DC maxGUARD

Zewnętrzne akumulatory 
o pojemności do 40 Ah 
są podłączane do modułu 
UPS, co zapewnia długi czas 
pracy na zasilaniu awaryj-
nym. W zależności od apli-
kacji można zastosować 
wersję 20 A lub 40 A. Mon-
taż odbywa się bez użycia narzędzi. Dodatkowo wariant 20 A 
ma szerokość jedynie 65 mm, więc zajmuje bardzo mało miej-
sca w szafie sterowniczej.

Emparro ACCUcontrol stale monitoruje wewnętrzną rezy-
stancję baterii. W przypadku osiągnięcia limitu urządzenie 
wysyła ostrzeżenie poprzez styk sygnalizacyjny, dzięki czemu 
można dokonać wymiany baterii podczas najbliższego ser-
wisu. W ten sposób można uniknąć nieplanowanych przesto-
jów i konieczności umawiania dodatkowych wizyt serwisanta.

Emparro ACCUcontrol oferuje możliwość ładowania 
zależną od temperatury. Napięcie ładowania jest dostosowy-
wane do temperatury otoczenia, co zapewnia maksymalną 
żywotność nawet przy wyższych temperaturach.

Murrelektronik 
Moduły akumulatorowe 
Emparro ACCUcontrol

Jest to modularny system odwad-
niający z tworzywa sztucznego, 
który może stanowić element 
retencji wód opadowych i/lub ele-
ment rozsączania. Jego bazą są seg-
menty podstawowe, które układa 
się w całość za pomocą inteligent-
nych łączników, co nadaje całemu systemowi trwałą struk-
turę. Otwarta struktura umożliwia nieograniczoną kontrolę 
i konserwację całego systemu odwadniającego. System redu-
kuje koszty transportu i emisję dwutlenku węgla w stosunku 
do tradycyjnych rozwiązań, gdyż w przypadku segmentów 
podstawowych istnieje możliwość sztaplowania, co pozwala 
zaoszczędzić znaczącą część niezbędnej przestrzeni do trans-
portu oraz składowania w magazynie i na placu budowy.

ACO Stormbrixx stanowią segmenty podstawowe 
o wymiarach 1200×600×342 mm, które układa się na miejscu 
budowy, łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszcze-
gólnych elementów na zakładkę uzyskuje się szczególnie 
trwałą strukturę.

ACO Elementy Budowlane 
System odwadniający ACO 
Stormbrixx SD

https://www.utrzymanieruchu.pl/wielolaserowy-system-wytwarzania-przyrostowego-renam-500q/
https://www.utrzymanieruchu.pl/moduly-akumulatorowe-emparro-accucontrol/
https://www.utrzymanieruchu.pl/system-dystrybucji-napiecia-24v-dc-maxguard/
https://www.utrzymanieruchu.pl/aco-stormbrixx-sd/


Szybko znajdź wycieki sprężonego powietrza, gazu 
i podciśnienia — niewidzialnych złodziei energii
Czy wiesz, że sprężone powietrze może odpowiadać za 40% marnowanej energii?* 
Lokalizowanie nieszczelności w układach sprężonego powietrza, gazu i podciśnienia było do tej 
pory czasochłonne i uciążliwe. 

Dzięki NOWYM ym kamerom przemysłowym Fluke ii900 zespół utrzymania ruchu 
może szybko określić miejsce wycieku sprężonego powietrza, gazu lub podciśnienia w ciągu 
kilku minut. 

Ile można by zaoszczędzić, gdyby tylko było widać wycieki? 
Więcej informacji: www.fluke.pl/ii900

*Źródło: Compressed Air and Gas Institute (CAGI) 

ppooowwwiiieeettrrrzzaaa, ggaazzuu
dzi i

Elementy instalacji smarowych i olejowych Narzędzia i wyposażenie warsztatu 
utrzymania ruchu

Rozwiązanie zapewnia 
wszystkie dane potrzebne 
do optymalizacji progra-
mów smarowania. Połą-
czenie zaawansowanej 
technologii cyfrowej i opro-
gramowania zarządzającego danymi umożliwia wgląd w cały 
program smarowania, pozwala na badanie trendów oraz daje 
informacje do ciągłego poprawiania funkcjonującego programu.

Przykładowe informacje udostępniane przez Ultraprobe 
401 Digital Grease Caddy:

• ilość smaru, którą można wprowadzić do łożyska, 
• rodzaj zastosowanego smaru, 
• poziom bazowy dB, 
• poziom dB przed smarowaniem, 
• poziom dB po smarowaniu, 
• liczba wstrzyknięć smaru – pełnych ruchów rączki smarownicy, 
• koszt smaru, 
• analiza kosztów smarowania, 
• tworzenie trendu stanu łożysk.

UE Systems Polska 
Ultraprobe 401 Digital 
Grease Caddy

Umożliwia elektrykom 
mierzenie – a nie tylko 
wykrywanie – napięcia 
i prądu bez użycia prze-
wodów pomiarowych, 
a tym samym pozwala na 
bezpieczniejsze i bardziej 
efektywne wyszukiwanie 
oraz usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych. Zastoso-
wana w nim technologia FieldSense sprawia, że praca z mode-
lem T6-1000 jest bezpieczniejsza, ponieważ pozwala na mie-
rzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. Dzięki 
możliwości jednoczesnego pomiaru napięcia i natężenia prądu 
oraz wyeliminowaniu konieczności otwierania pokryw i zdej-
mowania nakrętek przewodów wykonywanie pomiarów jest 
szybsze i wydajniejsze. Ponadto zastosowane w przyrządzie 
otwarte cęgi pozwalają na dokonywanie pomiarów na prze-
wodach o przekroju do 120 mm2, przenoszących prąd o mak-
symalnym natężeniu 200 A.

Fluke Europe 
Tester elektryczny 
Fluke T6-1000
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https://www.utrzymanieruchu.pl/ultraprobe-401-digital-grease-caddy-pro-2/
https://www.utrzymanieruchu.pl/tester-elektryczny-fluke-t6-1000/
http://www.fluke.pl/ii900
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Oprogramowanie dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji

Podzespoły i drobne elementy mechaniczne

To autorski moduł prze-
znaczony dla systemu 
ERP firmy Microsoft – 
Dynamics AX. Jest to 
oprogramowanie pozwa-
lające uprościć proces 
obsługi załadunków w firmie. Rozwiązanie składa się z opro-
gramowania przeznaczonego na panele dotykowe, które 
pozwalają na wprowadzenie danych identyfikujących kie-
rowcę oraz funkcjonalności w Microsoft Dynamics AX 2012 
R3, umożliwiającej automatyzację procesów.

Zasada działania jest następująca: dział obsługi klienta 
po ustaleniu, że zamówienie jest kompletne, przekazuje fir-
mie spedycyjnej (kierowcy) identyfikator załadunku; kierowca 
po przyjeździe do firmy identyfikuje się, wpisując za pomocą 
ekranu dotykowego identyfikator załadunku. System przeka-
zuje informację o przybyciu kierowcy do magazynu; maga-
zyn ładuje towar na samochód, potwierdzając jednym kliknię-
ciem fakt załadowania pojazdu; kierowca, wyjeżdżając z firmy, 
ponownie loguje się do systemu za pomocą identyfikatora 
załadunku. System drukuje wszystkie dokumenty.

Integris Systemy IT 
Kiosk

Nakrętka E7 została wyko-
nana z materiału iglidur 
E7 – tworzywa sztucz-
nego o większej miękkości 
i wydajności, które w swo-
jej strukturze zawiera czą-
steczki smaru stałe. Tym 
samym nie wymaga on 
dodatkowego smarowania za pomocą olejów lub smarów sta-
łych. Innowacyjny materiał obniża poziom hałasu, jednocze-
śnie tłumiąc poziom wibracji w urządzeniu i przedłużając jego 
żywotność. 

Test przeprowadzony w laboratorium firmy igus, którego 
celem było porównanie poziomu zużycia materiału iglidur E7 
oraz standardowego materiału od igus stosowanego w nakręt-
kach, wykazał, że nakrętka wykonana z iglidur E7 poddana 
135 obr./min oraz obciążeniu 100 N wykazuje 4-krotnie więk-
szą odporność na zużycie w przypadku śruby pociągowej 
z gwintem wielozwojowym oraz 19-krotnie większą w przy-
padku śruby pociągowej z gwintem trapezowym.

igus 
Bezsmarowe nakrętki śrub 
pociągowych

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

https://www.utrzymanieruchu.pl/kiosk/
https://www.utrzymanieruchu.pl/bezsmarowe-nakretki-srub-napedowych-wykonane-z-materialu-e7/
http://www.maintech.pl
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Przemysł 4.0

Urządzenia do transportu

Przemysł 4.0

Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, 
silniki elektryczne
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System przenosi ładunki 
do 200 kg na palecie i jest 
rozwiązaniem elektrycz-
nym. Dostarczany jest 
w postaci wstępnie zmon-
towanej w znormalizowa-
nych modułach ze wstęp-
nie zdefiniowaną logiką 
sterowania, co skraca czas konfiguracji i instalacji. Ma solidną 
konstrukcję i wiele znormalizowanych narzędzi, które umożli-
wiają stworzenie inteligentnego przepływu procesu produkcji. 
Został zaprojektowany z myślą o osiągnięciu jednocyfrowego 
średniego czasu naprawy oraz długiego średniego czasu pracy 
między awariami.

Jest to w pełni cyfrowy system z możliwością symulacji 
oraz monitorowaniem linii, który zapewnia dane OEE w cza-
sie rzeczywistym. Dane z monitorowania mogą zostać później 
wykorzystane do identyfikacji odchyleń w stosunku do tzw. 
bliźniaka cyfrowego. Rozwiązanie gwarantuje niski poziom 
hałasu. Charakteryzuje się niskim zużyciem materiału dzięki 
zastosowaniu takich elementów, jak stalowe łańcuchy sworz-
niowo-tulejkowe o niskim tarciu do napędu palet.

FlexLink Systems Polska 
System paletowy HU

Wózek wyposażony jest 
w 48-woltowy akumulator lito-
wo-jonowy, zapewniający niższe 
zużycie energii oraz szybsze łado-
wanie niż w tradycyjnych aku-
mulatorach kwasowych. Maksy-
malny czas pracy na akumulato-
rze wynosi 6 godz. Bateria w for-
mie walizki pozwala na łatwą i intuicyjną wymianę w celu kon-
tynuowania pracy, a czas jej pełnego naładowania przez dołą-
czony do zestawu prostownik wynosi 3 godz.

Wózek dzięki płynnej regulacji prędkości ułatwia manew-
rowanie i dopasowanie szybkości do zakresu wykonywanych 
czynności. Wyposażony jest w dodatkowe rolki boczne dyszla, 
zapewniające większą stabilność podczas wykonywania 
manewrów z ciężkim ładunkiem. W celu poprawy bezpieczeń-
stwa w górnej części rączki zamontowano wyłącznik brzuszny, 
który zapobiega przygnieceniu operatora podczas cofania. 
Dodatkowym zabezpieczeniem jest zastosowany w najnow-
szej wersji wózka grzybek bezpieczeństwa, pozwalający odciąć 
zasilanie wózka w przypadku awarii.

PROMAG 
Wózek elektryczny paletowy 
LION-TRUCK PLUS PROMAG

Kompleksowy system opomiaro-
wania mediów, którego zada-
niem jest monitoring online 
wszystkich istotnych dla firmy 
mediów. Użytkownik otrzy-
muje następujące informa-
cje: bieżące wykorzystanie 
mediów (energii, wody, gazu, 
ciepła, sprzężonego powietrza i in.), 
analiza mocy średniej 15-minutowej, ostrzeżenia o zbliżają-
cych się przekroczeniach (alerty e-mail), predykcja przekro-
czeń, definiowanie mocy zamówionej dla obiektu i odbiorców.

Jest to rozwiązanie chmurowe (cloud computing) i dzięki 
temu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie 
dostępu do danych dotyczących zużycia mediów ze wszystkich 
obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu.
System oparty jest na innowacyjnych szwajcarskich rozwiąza-
niach Saia Burgess Controls i wykorzystuje zabudowane tech-
nologie IT w sterownikach PLC.

Sabur
System zarządzania 
i monitoringu zużycia mediów

Seria BHx to nowe, wyso-
kiej mocy bezszczeli-
nowe bezszczotkowe sil-
niki o średnicy 16 mm, 
pracujące w technologii 
dwubiegunowej. Dzięki 
wytrzymałej i kompaktowej budowie oraz parametrom eks-
ploatacyjnym silniki te nadają się do wymagających zastoso-
wań, takich jak rękojeści narzędzi dentystycznych, robotów 
medycznych, chwytaków elektrycznych oraz do sprzętu labo-
ratoryjnego, profesjonalnych narzędzi ręcznych i robotyki.

Seria BHx oferuje silnik w dwóch konstrukcjach, obie o dłu-
gości 60 mm. Jedna zaprojektowana została dla dużych pręd-
kości oraz druga – dla dużego momentu obrotowego.

Seria 1660 BHS może pracować z prędkością do 
100 000 obr./min i generować moc 96 W, co pozwala na pracę 
w najbardziej wymagających zastosowaniach. Seria 1660 BHT 
oferuje ciągły wyjściowy moment obrotowy rzędu 19 mNm, 
umożliwiający pracę ze zmiennym obciążeniem.

FAULHABER Polska 
Miniaturowy silnik 
bezszczotkowy serii 1660 BHx

https://www.utrzymanieruchu.pl/system-paletowy-hu/
https://www.utrzymanieruchu.pl/system-zarzadzania-i-monitoringu-zuzycia-mediow-sabur/
https://www.utrzymanieruchu.pl/wozek-elektryczny-paletowy-prowadzony-lion-truck-plus-promag/
https://www.utrzymanieruchu.pl/miniaturowy-silnik-bezszczotkowy-serii-1660-bhx/
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Urządzenia mechaniczne

Wyposażenie hal magazynowych

Usługi dla przemysłu

Wyposażenie IT dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji
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Jest to nowa generacja precyzyjnych 
przekładni kołnierzowych kątowych. 
Charakteryzuje się wysoką sztywno-
ścią i dynamiką, cichą pracą uzyskaną 
dzięki zastosowaniu zębów spiralnych, 
oraz doskonałą synchronizacją prędkości 
i płynnością ruchu uzyskaną dzięki heli-
kalnemu uzębieniu. Przekładnia WPSFN 
jest najmniejszą konstrukcją na rynku o takich parametrach. 
Wersja jednostopniowa jest dostępna z drążonym wałkiem.

Najważniejsze cechy: 
• niewielkie luzy <5 minut kątowych (opcjonalnie <3) 
• wysoki przenoszony moment wyjściowy 
• wysoka sztywność 
• wysoka sprawność 
• 12 przełożeń 4:1 do 100:1 
• niski poziom emitowanego hałasu 
• wysoka jakość wykonania 
• możliwość montażu w dowolnej pozycji 
• możliwość łatwego montażu na silniku 
• brak konieczności smarowania.

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

Określane czasem jako regały 
wysięgnikowe lub regały 
wsporcze, mają więcej zalet 
niż tradycyjne systemy 
magazynowe. Są doskonałe 
w przypadku nieporęcznych 
produktów o kłopotliwych 
rozmiarach lub kształtach, takich 
jak pręty, rury, płyty, deski, arkusze blach i in. Pozwalają na ich 
bezpieczne przechowywanie i umożliwiają łatwy dostęp. Skła-
dowane elementy są widoczne, co ułatwia kontrolę zapasów. 
Bez ręcznego załadunku i rozładunku, ale poprzez przesuwa-
nie warstw na zewnątrz regału, każdą warstwę można załado-
wać i rozładować z góry za pomocą dźwigu.

Konstrukcja regałów jest prosta, ale dzięki temu wytrzy-
mała i odporna na potencjalne uszkodzenia wynikające z ich 
codziennej eksploatacji. Dostępne są w 36 różnych mode-
lach do przechowywania materiałów o długości do 3000 mm 
lub do 6000 mm, z 5, 6, 7 wspornikami. Całkowita pojemność 
wynosi 28 ton/21 m2 powierzchni (7 wsporników podwój-
nych).

DUMETA 
Regały wspornikowe Gustos

Firma NOYEN kieruje swój 
produkt do zakładów pro-
dukcyjnych, które: 

• nie mają odpowiedniego 
zaplecza do wykonywania 
wysokiej jakości procesu, 
a wymagania ich klientów 
dotyczące czystości wzrosły; 

• chcą podnieść jakość procesu mycia, a z powodu ograniczo-
nych środków nie mogą zdecydować się na modernizację 
parku maszynowego; 

• są w trakcie analizy potrzeb inwestycyjnych w zakresie tech-
nologii mycia, a produkcja w toku wymaga jakości i termino-
wości produkcji części; 

• przygotowują się do SOP i potrzebują wsparcia przed pełnym 
uruchomieniem produkcji; 

• podjęły decyzję o wprowadzeniu procesu mycia w swojej pro-
dukcji, jednak brak im doświadczenia i wiedzy w zakresie 
technologii.

Firma NOYEN pracuje na urządzeniach własnej marki TARRA.

NOYEN 
Specjalistyczne mycie części 
produkcyjnych

Jest gotowym do wdrożenia zesta-
wem narzędzi opartym na syste-
mie lokalizacji wewnątrzbudynko-
wej, wykorzystującym nowe urzą-
dzenia od Indoorway: Tagi i Huby. 
Tagi to nadajniki, które przymo-
cowuje się do pojazdów, maszyn i innych ruchomych akty-
wów lub rozdaje się pracownikom. Z kolei Huby instaluje się 
na ścianach lub sufitach, aby zbierały dane o lokalizacji rucho-
mych obiektów i przesyłały je do systemu Indoorway.

Zebrane informacje o ruchu są prezentowane w przyja-
znym dla użytkownika, internetowym panelu analitycznym, 
w którym zarządcy mogą sprawdzić m.in.: poziom wykorzy-
stania ramp rozładunkowych; ścieżki przepływu oraz ope-
racje wejścia i wyjścia; czas poświęcony na kompletowanie 
zamówienia, załadunek i rozładunek; ruch wózków widłowych 
i innych pojazdów wraz z trasą poruszania się poszczególnych 
maszyn; aktywność poszczególnych zmian wraz ze średnim 
czasem spędzonym w danej strefie na konkretnym zadaniu; 
bieżący stopień wykorzystania strefy tymczasowego składo-
wania; nieprzewidziane przestoje.

Indoorway 
InSites 4.0

https://www.utrzymanieruchu.pl/wpsfn-precyzyjna-przekladnia-planetarna-katowa-w-wykonaniu-kolnierzowym/
https://www.utrzymanieruchu.pl/specjalistyczne-mycie-czesci-produkcyjnych/
https://www.utrzymanieruchu.pl/regaly-wspornikowe/
https://www.utrzymanieruchu.pl/insites-4-0/


FIRMA PREZENTUJE

W automatyce przemys owej spo-
tka  mo emy wiele metod 
pomiarowych dotycz cych obli-

czania d ugo ci i przesuni cia liniowego. 
Pomiary liniowe stosuje si  równie  w wielu 
specjalistycznych aplikacjach, m.in. do 
pomiaru wysoko ci w automatycznych syste-
mach magazynuj cych, pomiaru przesuni cia 
w du ych suwnicach, pomiaru d ugo ci wysu-
ni cia kosza w pojazdach stra y po arnej, 
pomiaru odchylenia ó ka chirurgicznego czy 
do pozycjonowania systemów solarnych.

Linia y magnetyczne
Obok standardowych linia ów magnetycz-
nych z interfejsem inkrementalnym firma 
Kübler proponuje równie  rozwi zania 
z interfejsem absolutnym. Pomiar absolutny 
zapewnia mo liwo  odczytu zmiany pozycji 
nawet po nag ym odci ciu zasilania. Linia y 
magnetyczne absolutne Limes LA10 z ta m  
magnetyczn  to technologia pomiaru bez-
kontaktowego z wysok  rozdzielczo ci  do 
1 m. Ich wysoki stopie  ochrony i solidna 
konstrukcja zapewniaj  dok adny pomiar 
nawet w trudnym rodowisku przemys o-
wym. S  doskona ym rozwi zaniem do apli-
kacji wymagaj cych niewielkich wymiarów, 
a przy tym wysokiej dok adno ci i precy-
zji pomiaru, jak maszyny pakuj ce, maszyny 
do formowania wtryskowego czy urz dzenia 
medyczne. 

Jeszcze szersze pole zastosowa  daje drugi 
system magnetyczny Limes LA50. Zaletami 
tego rozwi zania s : rozdzielczo  nawet do 
10 m przy pomiarze na d ugo ci maks. 20 m 
oraz diagnostyczna dioda LED, ostrzegaj ca 
o b dach instalacyjnych lub s abym sygnale 
magnetycznym. Pozwala to na zastosowanie 
systemu Limes LA50/BA5 nie tylko do maszyn 
pakuj cych i urz dze  medycznych, ale tak e 
do obrabiarek do drewna i metalu oraz prze-
no ników ta mowych.

Enkodery linkowe
Pomiary liniowe to tak e enkodery linkowe. 
Dla aplikacji, w których pomiar magnetyczny 
nie jest mo liwy, dobrym rozwi zaniem s  
np. mechanizmy linkowe ze zminiaturyzowa-
nym enkoderem. Jest to tanie i wytrzyma e 
rozwi zanie z najwy sz  mo liw  powtarzal-
no ci , do zastosowania w przeno nikach, 
urz dzeniach medycznych, systemach sk a-
dowania bliskiego itp. Ciekaw  propozy-
cj  liniow  jest enkoder linkowy B75, który 
dzi ki solidnej i p askiej konstrukcji jest prze-
znaczony g ównie do zastosowa  zewn trz-
nych i niewielkiej przestrzeni monta owej. 
Ten model enkodera linkowego jest dobrym 
rozwi zaniem zarówno do systemów sk ado-
wania, d wigów mobilnych, jak i do wszelkich 
platform roboczych lub ratowniczych (np. 
wozy stra ackie). Z kolei z my l  o bran ach 
zwi zanych z transportem i prze adunkiem 

zaprojektowano enkoder linkowy z inklino-
metrem D125. Polecany jest do aplikacji, 
w których szczególnie wa ny jest k t wychy-
lenia. Dodatkowa kontrola poprawno ci dzia-
ania tego enkodera linkowego jest mo liwa 

dzi ki zastosowaniu w nim redundancji.

System LEB01
Nowym rozwi zaniem do aplikacji systemów 
wysokiego sk adowania jest LEB01 – innowa-
cyjny system absolutnego pomiaru pozycji 
windy. Opiera si  na wspó pracy kompakto-
wej g owicy optycznej z perforowan  ta m  
pomiarow  wykonan  ze stali nierdzew-
nej. Dzi ki optycznej metodzie pomiarowej 
system jest odporny na pola magnetyczne. 
Nowy system dzi ki absolutnemu pomiarowi 
pozwala na ustalenie pozycji kabiny nawet po 
awarii zasilania. Oprócz zapewnienia precy-
zyjnego pozycjonowania LEB01 pozwala rów-
nie  na wyeliminowanie dodatkowych kom-
ponentów, np. czujników magnetycznych. 
D ugo  ta my pomiarowej dostosowuje si  
do potrzeb klienta, który mo e równie  sam 
j  skraca .

Kubler Sp. z o.o.
ul. D browskiego 441, 60-451 Pozna
tel. +48 61 84 99 902
e-mail: info@kubler.pl
YouTube: Kubler Poland
Facebook: Kubler Poland
www.kubler.pl
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M onitorowanie stanu nie musi 
kończyć się wraz momentem 
opuszczenia fabryki przez pro-

dukt. Wbudowane czujniki i urządzenia 
sterujące mogą nie tylko wykrywać poten-
cjalne problemy związane z konstrukcją 
komponentów i ich materiałami, ale też 
mogą pomóc producentom lepiej zrozu-
mieć to, w jaki sposób użytkownicy uży-
wają ich produktów.

Monitorowanie jakości produktu 
i jego osiągów
Diagnostyka w czasie rzeczywistym pro-
duktów działających na rynku komercyj-
nym daje ogromne możliwości. Informacje 
na temat temperatury urządzenia, liczby 
rozruchów, liczby cykli pracy wentylatora 
oraz zużywanej energii mogą być bowiem 
raportowane przez Internet do produ-
centa. Jest to istotna zmiana, dotychczas 
bowiem producenci otrzymywali informa-
cje o tym, jak ich produkt sprawdza się 
w działaniu, przez telefoniczne zgłosze-
nia serwisowe lub informacje o naprawie 
gwarancyjnej – czyli dopiero wówczas, 

gdy ktoś ich o tym powiadomił, najczę-
ściej gdy urządzenia działały niepopraw-
nie lub przestawały działać. 

Czujniki oraz zdalne 
monitorowanie parametrów
Dzięki informacjom dostarczanym przez 
czujniki producenci mogą pomóc klien-
tom uniknąć problemów z użytkowa-
niem ich produktów. Firmy mogą rów-
nież zbierać informacje i wykorzystywać 
je na potrzeby własnych procesów inży-
nieryjnych, poprzez rewizję konstrukcji 
produktu i jego komponentów, rozwijając 
bardziej niezawodną technologię. Zebrane 
dane mogą się okazać przydatne, a na ich 
podstawie można wykonywać czynności 
korekcyjne, takie jak naprawy, konserwa-
cje czy wymiany podzespołów.

Producenci mogą zyskać na wprowa-
dzeniu rozwiązań IIoT na każdym etapie 
produkcji. Dane na temat wykorzystania 
zasobów w fabryce mogą pomóc w opty-
malizacji planu produkcji i pozwolić na 
większy zysk lub wprowadzanie ulepszeń 
w zakładzie. Zbieranie danych z czujni-
ków może również pomóc firmom zrozu-
mieć, jak ich produkt funkcjonuje, gdy 
jest wykorzystywany w różnych lokaliza-
cjach lub środowiskach pracy. Proces ten 
może ujawnić pewne niedoskonałości, 
które w przeciwnym razie pozostałyby 
niezauważone, aż do momentu wystąpie-
nia krytycznej usterki.

Producenci mogą również wykorzysty-
wać i poddawać analizie dane w celu po-
prawy jakości usług zapobiegawczego 
utrzymania ruchu (preventive maintetance)
oraz usprawnienia programów gwarancyj-
nych. Dane z czujników poinformują pro-
ducenta o potrzebie serwisu urządzenia, 
w oparciu o parametry jego pracy wykra-
czające poza normalne warunki.

Zdalne monitorowanie stanu (remote 
condition monitoring – RCM) to podsta-
wowa usługa, która może mieć pozy-
tywny wpływ na jakość obsługi klienta. 
Możliwość dostępu do statusu produktu 
w czasie rzeczywistym jest nieoceniona 
z punktu widzenia wsparcia technicznego, 
ponieważ przyczynia się do bardziej efek-
tywnego rozwiązywania problemów.

Oczywistym następnym krokiem jest 
prognozowane utrzymanie ruchu (predic-
tive maintenance), czyli strategia, w któ-
rej zastosowanie czujników do takich

Cory Vanderpool

Rola czujników 
w nowoczesnej produkcji
Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet 
of Things – IIoT) mają spory potencjał i oferują producentom 
możliwości generowania zysku na wiele nieosiągalnych dotychczas 
sposobów. Na przykład zbierane przez czujniki dane – na temat 
pracy urządzenia oraz jego podzespołów – mogą być w zasadzie 
na bieżąco wykorzystane w procesie rozwijania produktu.

FABRYKA 4.0

→ Wykorzystanie czujników w produkcji wpływa 
nie tylko na działanie zakładu, ale również 
na jakość usług serwisowych i obsługę tech-
niczną produktów po ich wyjściu z fabryki. Źr
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zadań, jak obrazowanie termiczne, ana-
liza wibracji, dźwięku czy analizy ultra-
dźwiękowe, umożliwia wykrycie proble-
mu, zanim on wystąpi. W przypadku firm 
produkujących urządzenia przeznaczone 
dla użytkownika końcowego wykorzysta-
nie technologii IIoT pozwala na uspraw-
nienie obsługi klienta i większy zysk.

Wyzwania związane 
ze stosowaniem rozwiązań IIoT
Mimo że przyszłość związana ze stosowa-
niem rozwiązań IIoT jest obiecująca, nie 
brakuje również wyzwań. Połączone ze 
sobą urządzenia, które są niewłaściwie 
zabezpieczone, mogą być podatne na ataki
zagrażające nie tylko konsumentom, lecz 
także przedsiębiorstwom wykorzystującym
IIoT na swoich liniach produkcyjnych.

Kolejnym wyzwaniem jest standaryza-
cja. Producenci sprzętu, którzy zamierzają 
zastosować te rozwiązania, muszą na bie-
żąco śledzić listę dostępnych technologii 
łączności, aby określić, które rozwiązania 

są zgodne i najlepsze do integracji z ich 
systemem. Nie jest to zadanie łatwe. 

Inną, bardziej niepewną kwestią jest 
efektywne wykorzystanie danych. Samo 
zbieranie ogromnej ilości danych nie jest 
wyzwaniem – istotne jest to, co dane 
mogą powiedzieć użytkownikowi lub, co 
ważniejsze, producentowi urządzenia.

Podsumowanie
W przypadku połączonych sieciowo urzą-
dzeń ważne jest udostępnianie i wymiana 
danych dotyczących ich parametrów 
pracy. Chociaż istnieją pewne problemy 
do rozwiązania, dzięki wykorzystaniu 
inteligentnych rozwiązań producenci 
mogą śledzić pracę swoich urządzeń, 
identyfikować i usuwać nieefektywności, 
zapewniając ich wyższą wydajność.

Cory Vanderpool Cory Vanderpool jest dyrektorem ds. rozwoju
biznesu w firmie Magnum Energy.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Zastosowanie czujników to efek-
tywna i opłacalna metoda na pozy-
skanie istotnych informacji na temat 
stanu podzespołu w bardzo krót-
kim czasie. Technologia ta jest szybka 
i wydajna, umożliwia jednoczesne 
monitorowanie większej liczby pro-
cesów i zwiększenie liczby punk-
tów pomiarowych. Może być rów-
nież użyta w wielu różnorodnych 
aplikacjach. Na przykład mogą to 
być pomiary parametrów wtryskarek 
tworzyw sztucznych, pras do obróbki 
metali i sprzętu wytwórczego, syste-
mów podajnikowych, urządzeń dozu-
jących, robotów na stanowiskach 
montażowych oraz pras hydrau-
licznych. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Inteli-
gentne czujniki w utrzymaniu ruchu”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

PROVEN TECHNOLOGY

www.desmi.com

ENERGOOSZCZĘDNE 
POMPY I SYSTEMY 
POMPOWE
DESMI jest wiodącym, międzynarodowym 

producentem pomp i systemów pompowych. 

Specjalizujemy się w dostarczaniu energo-

oszczędnych systemów pompowych, charak-

teryzujących się niskimi kosztami eksploatacji 

i wysoką trwałością. Dostarczamy rozwiązania 

pompowe dla między innymi:

Ciepłownictwa
Energetyki
Systemów HVAC
Przemysłu stoczniowego
Przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego
Przemysłu chemicznego 
Przemysłu farb i lakierów
Przemysłu papierniczego i drzewnego
Przemysłu spożywczego

W celu uzyskania dodatkowych informacji o ener-
gooszczędnych pompach DESMI, odwiedź proszę 
naszą stronę internetową.
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MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY

http://www.utrzymanieruchu.pl
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E RP (Enterprise Resource Planning) 
to informatyczny system wspoma-
gający zarządzanie zasobami przed-

siębiorstwa. Pozwala na realizację funkcji 
kierowniczych we wszystkich obszarach 
funkcjonalnych firmy (produkcja, sprze-
daż itd.).

Jak wynika z przeprowadzonego bada-
nia redakcyjnego, system ERP jest stoso-
wany w zakładach 87% respondentów. 
W przypadku 7% ankietowanych plano-
wany jest w najbliższym czasie zakup tego 
systemu. Z kolei 6% uczestników bada-
nia odpowiedziało, że w ich firmie nie 
korzysta się z tego systemu i nie jest pla-
nowany jego zakup, gdyż nie ma takiej 
potrzeby (rys. 1). 

Jak zauważa Robert Stiller, Associa-
ted Partner w firmie Hicron, konkurencja 
na rynku systemów ERP jest bardzo duża. 
Wynika to z faktu, że firmy, wykorzystu-
jąc coraz nowocześniejszą technologię, 
starają się rozwijać oferowane rozwiąza-
nia o nowe możliwości biznesowe i funk-
cjonalne. Dotychczas systemy ERP sku-
piały się na zarządzaniu i optymalizacji 
wewnętrznych zasobów, a obecnie wycho-
dzą poza własny ekosystem. Nowoczesne 
rozwiązania, integrując się w łatwy spo-
sób z automatyką przemysłową, z wła-
snymi klientami i danymi pozyskanymi 
z Internetu, pomagają w podejmowaniu 
coraz trafniejszych decyzji. Dodatkowym 
elementem sprzyjającym rozwojowi nowo-
czesnych systemów ERP jest dostęp do 
coraz wydajniejszej i tańszej mocy oblicze-
niowej.

Comarch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.comarch.pl
Hicron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.hicron.com
Infor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.infor.com
InsERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.insert.com.pl
iPCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.i-pcc.pl
Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.oracle.com
Sente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.sente.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk

Systemy ERP
W dobie rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0, w której ważną rolę 
odgrywa automatyzacja i cyfryzacja procesów, korzystanie z narzędzi 
informatycznych, w tym systemów ERP, jest istotnym elementem 
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

RAPORT
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Jak podkreśla Natasza Piekarska, Mar-
keting Manager w firmie iPCC, opro-
gramowanie ERP jest i będzie w najbliż-
szych latach podstawowym rozwiąza-
niem do zarządzania przedsiębiorstwami. 
Natomiast systemy tej klasy muszą obec-
nie uwzględniać gwałtowny rozwój cyfry-
zacji różnych procesów gospodarczych 
i nadążać za rozwojem technologii. W naj-
bliższych latach należy się spodziewać: 
wzrostu wykorzystywania systemów ERP 
przez mniejsze przedsiębiorstwa, głównie 
dzięki możliwościom rozwiązań chmuro-
wych; wyboru systemów ERP współpra-
cujących z nowymi rozwiązaniami techno-
logicznymi; pojawienia się nowych start-
upów oferujących ograniczone, ale wyko-
rzystujące nowe technologie systemy ERP, 
a także wzrostu roli systemów dostosowa-
nych do specyfiki danej branży.

Główni odbiorcy – firmy 
produkcyjne i dystrybucyjne
Z sondażu wynika, że głównymi odbior-
cami opisywanych rozwiązań są firmy 
pochodzące m.in. z takich sektorów, jak 
produkcja oraz handel (100% wskazań), 
a także usługi (75% wskazań). 

Jak tłumaczy Robert Stiller, Associa-
ted Partner w firmie Hicron, najważniej-
szymi odbiorcami są zdecydowanie firmy 
produkcyjne i dystrybucyjne, ponie-
waż w tym sektorze występuje najwięk-
sza złożoność procesów i właśnie tam sys-
tem ERP przynosi najwięcej korzyści biz-
nesowych. Dlatego takim firmom łatwiej 
uzasadnić konieczność zmian i inwesty-
cji w nowe rozwiązania. Bycie na czas, 

a raczej wyprzedzanie konkurencji, deter-
minuje sukces tych sektorów bizneso-
wych. Firmy, chcąc przewidywać trendy 
i kreować nowe rynki zbytu, sięgają po 
nowoczesne systemy ERP, dzięki czemu 
mogą w istotny sposób budować prze-
wagę konkurencyjną na rynku i stać się 
liderem.

Trudna sztuka wyboru
Z deklaracji uczestników badania wynika, 
że w przypadku ich firm odpowiedzial-
ność za wybór systemu ERP spadła na 
barki zarządu (49%), dedykowanego 
zespołu (29%) lub kierownika IT (17%). 

Pozostały odsetek (5%) ankietowanych 
nie wie, kto był odpowiedzialny za ten 
wybór.

Okazuje się, że głównym kryterium 
branym pod uwagę przy wyborze systemu 
ERP jest funkcjonalność (80%). W dal-
szej kolejności znalazły się: koszt zakupu 
(52%), możliwość integracji z innymi sys-
temami (48%), koszt eksploatacji (36%), 
serwis powdrożeniowy (32%), marka pro-
ducenta (23%), a także zastosowana tech-
nologia (12%) oraz potencjalne zyski 
(10%) (rys. 2).

Natomiast jeśli chodzi o najważniejsze 
czynniki, które należy uwzględnić podczas 
wyboru dostawcy systemu ERP, za naj-
bardziej istotne zostały uznane: doświad-
czenie dostawcy (72%), ogólne warunki 
współpracy (68%) oraz warunki finan-
sowe (48%). Mniejszą uwagę klienci 
zwracają na pozycję dostawcy na rynku 
(26%) oraz markę dostawcy (12%). 

Wiele korzyści
Zdaniem ankietowanych głównymi korzy-
ściami wynikającymi z wdrożenia systemu 
ERP są: aktualny dostęp do informacji 
(77%), automatyzacja i ujednolicenie pro-
cedur (68%), dostosowanie raportowania 
do poszczególnych poziomów zarządza-
nia (48%), poprawa procesów produkcyj-
nych (46%) oraz identyfikacja i minimali-
zacja błędów lub nieefektywnych działań 
(45%). W opinii respondentów innymi 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 1. Plany dotyczące zakupu systemu

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

korzystamy już z systemu ERP: 87%

planujemy zakup w najbliższym czasie: 7%
nie korzystamy i nie widzimy takiej potrzeby: 6%

Rys. 2. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze systemu ERP

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
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korzyściami są również: skrócenie czasu 
decyzji kadry zarządzającej (42%), spraw-
niejsza obsługa klientów i szybsza reakcja 
na ich potrzeby (40%), lepszy i wyraźniej-
szy podział zadań pracowników (38%), 
usprawnienie struktur przedsiębior-
stwa (36%), zwiększenie bezpieczeństwa 
danych (30%), poprawa sprzedaży i dys-
trybucji (24%) oraz zmniejszenie stanu 
magazynów (20%).

Na pytanie „Czy wdrożony w zakła-
dzie system ERP spełnił/spełnia założone 
cele?” ankietowani odpowiedzieli: raczej 
tak (64%), raczej nie (14%), zdecydowa-
nie tak (12%), zdecydowanie nie (6%) 
oraz trudno powiedzieć (4%) (rys. 3).

Systemy ERP mają niewątpliwie wiele 
zalet. A czy mają jakieś wady? Jak wyja-
śnia Robert Stiller z firmy Hicron, trudno 
mówić o wadach systemu. To, że zapew-
nia on szybki dostęp do wiarygodnej 
informacji, że każdy będzie wiedział, na 
jakim etapie jest dany proces, nie jest 
wadą, tylko konsekwencją implemen-
tacji systemu. Konsekwencją jest rów-
nież konieczność zmian biznesowych oraz 
inwestycji, jakie te zmiany pociągają. 

Każdy dostawca systemów IT dostar-
cza zestaw dobrych praktyk – warto, żeby 

przedsiębiorcy korzystali z tych sugestii. 
Jeśli ktoś już raz zapłacił za to, aby sys-
tem miał pewne funkcje, predefiniowane 
procesy, to byłoby wysoce nieefektywne 
nieskorzystanie z tych wskazówek. 

Jak tłumaczy Robert Stiller, automaty-
zacja w systemach informatycznych ERP 
jak najbardziej jest źródłem przewagi kon-
kurencyjnej. Można tutaj wyróżnić dwa 

podejścia: automatyzacja w ujęciu czysto 
technologicznym, która ma na celu zastę-
powanie człowieka w pracy fizycznej, oraz 
automatyzacja w kontekście procesowym/
systemowym, odciążająca ludzi w działa-
niach systemowych, które może wykonać 
oprogramowanie. Korzyścią w obu przy-
padkach jest możliwość oddelegowania 
ludzi do prac bardziej ambitnych i skon-
centrowanie się na tym, co jest najważ-
niejsze, czyli podejmowaniu najkorzyst-
niejszych decyzji.

W obliczu wyzwań
Okazuje się, że największymi trudno-
ściami, z którymi trzeba się zmierzyć pod-
czas wdrażania systemu ERP, są przede 
wszystkim: zdefiniowanie wymagań funk-
cjonalnych (71%), integracja systemu ERP 
z innymi systemami (65%), dostosowanie 
i parametryzacja systemu (58%), migra-
cja danych (54%) oraz szkolenie użytkow-
ników (45%). Pewne trudności sprawiają 
również wybór dostawcy (19%) oraz uru-
chomienie systemu (16%).

Co istotne, jednym z kluczowych pro-
blemów, z jakimi obecnie borykają się 
producenci systemów ERP, jest niedo-
statek wykwalifikowanych sił wdroże-
niowych. Jak tłumaczy Jacek Parzonka, 
zastępca dyrektora ds. rozwoju pro-
duktów, w tym Navireo ERP, w firmie 
InsERT, często bywa tak, że system ERP 
„z pudełka” nie wystarcza i konieczne jest 
przygotowanie modyfikacji, rozszerzeń 
oraz dodatkowych rozwiązań, spełniają-
cych specyficzne wymagania klienta. I tu 
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Mariusz Jeleń, menedżer ds. Navireo ERP w firmie InsERT

Wymiana systemu ERP

System ERP powinien zostać wymieniony, gdy nie nadąża za zmia-
nami technologicznymi. Często systemy są zwyczajnie technicz-
nie zużyte, na skutek czego pojawiają się problemy w szkoleniach 
nowych operatorów. Mam na myśli systemy wykonywane w schył-
kowych już technologiach, które zupełnie nie przystają do dzisiej-
szych realiów użyteczności (usability). 

System trzeba wymienić także wtedy, gdy nie nadąża za zmia-
nami prawnymi oraz kiedy nie mamy gwarancji, że będzie wspie-
rany w przyszłości. Takie zagrożenie istnieje, gdy oprogramowanie 
dostarczyła mała, nierokująca firma, nieistniejący już dostawca lub 

gdy system został stworzony we własnym zakresie.
Czy lepszym rozwiązaniem jest ciągła modyfikacja starego systemu, czy całkowita 

jego wymiana? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wymaga niezwykle skompli-
kowanej analizy potencjalnych zysków i kosztów związanych ze zmianą. Przedsiębior-
stwo podlega ciągłym przekształceniom. Podobnie jest z systemami ERP, które zmie-
niają się zwykle wraz ze zmianą potrzeb firm. Gdy wybierzemy nowy system, musi on 
przynajmniej w większości pokrywać zakres funkcji starego systemu i dodatkowo ofero-
wać obszary do tej pory niedostępne. Ważne jest też, by można go było dostosowywać 
przynajmniej w takim stopniu, jak system, który zmieniamy. 

Rys. 3. Efekty wdrożenia w zakładzie – czy system ERP
spełnił/spełnia założone cele

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
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niezbędne są wykwalifikowane i doświad-
czone osoby, z umiejętnościami wdrożenia 
takich systemów w konkretnych uwarun-
kowaniach aplikacyjnych. 

Nakłady finansowe
Czy wdrożenie systemu ERP wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi? Zda-
niem przedstawiciela firmy Hicron są to 
bardzo duże nakłady finansowe, które 
należy trafnie zaplanować i zabezpie-
czyć. Warto zaznaczyć, że nie wynikają 
one tylko z takich czynników, jak wartość 
oprogramowania, koszt usługi wdroże-
niowej i sprzętu. Ważne jest, aby w cało-
ściowych nakładach finansowych zwią-
zanych z implementacją nowego systemu 
uwzględnić koszty osobowe zespołu po 
stronie klienta oddelegowanego do pro-
jektu, budowę systemów motywacyjnych 
i konieczność wdrożenia zmian proceso-
wych. Nawet w dzisiejszych czasach, przy 
bardzo rozbudowanej świadomości tech-
niczno-systemowej po stronie przedsię-
biorców, właścicieli firm, zdarza się, że 
klienci myślą, iż system wdraża wyłącznie 
sam dostawca i nie wymaga to istotnego 
zaangażowania zespołu po stronie klienta.

Również Magdalena Trybus, specjali-
sta ds. finansowania systemów Comarch 
ERP, uważa, że oszacowanie kosztu 
zakupu i wdrożenia systemu wymaga 
uwzględnienia wielu parametrów. Tak jak 
różne są przedsiębiorstwa, tak różne będą 
wyceny systemu ERP odpowiadającego na 
ich potrzeby. Ważne, aby wiedzieć, jakie 
elementy składają się na inwestycję i na 
co zwrócić uwagę, by ostateczne jej koszty 
nie odbiegały od zaplanowanego budżetu.

Jedynie przy zakupie podstawowego 
oprogramowania dla najmniejszych przed-
siębiorców, pozwalającego na wystawia-
nie faktur, czasem też zarządzanie maga-
zynem i sprzedaż internetową, oszacowa-
nie kosztów inwestycji jest proste i precy-
zyjne. Sięgamy po gotowy, standardowy 
produkt, niewymagający zaawansowanego 
wdrożenia. Taki program dostępny jest 
też często w formie usługi, której koszt 
zamyka się w kilkuset złotych rocznie lub 
kilkudziesięciu złotych miesięcznego abo-
namentu.

Na koszt bardziej rozbudowanego 
systemu ERP składa się wiele elemen-
tów, które łatwiej bądź trudniej wycenić. 
Przedsiębiorcy oczywiście otrzymują takie 
wyceny od firm informatycznych, ale 

warto wiedzieć, na jakie elementy zwró-
cić uwagę i sprawdzić, czy coś nie zostało 
pominięte, aby całkowite koszty inwesty-
cji nie były zaskoczeniem. Praktyka poka-
zuje bowiem, że najtańsze oferty mogą się 
okazać najdroższe.

Jak mówi Magdalena Trybus z firmy 
Comarch, warto też sprawdzić, kto 
dokładnie jest producentem oferowanego 
rozwiązania i czy wszystkie moduły sys-
temu są wyprodukowane i objęte gwa-
rancją jednej firmy. W przeciwnym razie 
klient staje się uzależniony od firmy, która 
wdrożyła wszystkie rozwiązania, i musi 
liczyć się z wyższymi kosztami utrzyma-
nia systemu. Analizując oferty, trzeba 
zwrócić uwagę, jakie usługi zostały ujęte 
w ramach procesu wdrożenia i jaki jest 
dokładnie ich zakres. Te tańsze mogą nie 
uwzględniać takich elementów, jak wspar-
cie posprzedażowe czy szkolenia pracow-
ników. Takie elementy, nieuwzględnione 
w pierwotnej wycenie, będą słono kosz-
tować przedsiębiorcę, gdy okażą się nie-
zbędne w trakcie wdrożenia.

Kompletna usługa wdrożeniowa powin-
na obejmować następujące elementy: ana-
liza przedwdrożeniowa, instalacja systemu, 
konfiguracja, migracja danych, szkolenia 
pracowników oraz asysta.

Profesjonalnie przeprowadzona ana-
liza to podstawa udanego wdrożenia. 
Jak podkreśla Magdalena Trybus z firmy 
Comarch, cały proces rozpoczyna się wła-
śnie na etapie określenia potrzeb pracow-
ników i dopasowania rozwiązań zaspoka-
jających te potrzeby. W większych projek-
tach analiza to proces, który może trwać 
kilka miesięcy, tym samym jego koszt 
może sięgać kilkudziesięciu lub nawet kil-
kuset tysięcy złotych. Jakość wykonania 
analizy w ogromnym stopniu determinuje 
sukces całego projektu. Należy więc uwa-
żać na oferentów, którzy ten etap traktują 
po macoszemu.

Jak wyjaśnia Łukasz Kozłowski, dyrek-
tor sprzedaży w firmie Comarch, o ile 
instalacja systemu, jego konfiguracja 
i migracja danych to koszty, które można 
w miarę precyzyjnie wycenić jeszcze przed 
analizą, o tyle wycena implementacji jest 
elementem trudnym do oszacowania. 
Szczególnie w większych, bardziej złożo-
nych projektach, w których występują 
implementacje dodatkowe pod projekt, 
integracje z systemami trzecimi i funkcjo-
nalności wybiegające poza standard wdra-
żanego systemu. W takich sytuacjach 
kluczowe jest zaufanie do doświadczeń 
integratora i powołanie, także po stro-

www.utrzymanieruchu.pl

Piotr Michalak, wiceprezes firmy iPCC 

Funkcjonalność branżowa systemu ERP

Dobry system ERP to taki, który będzie wspierał, a nie ograniczał 
rozwój firmy; jednocześnie będzie też zapewniał optymalny cał-
kowity koszt utrzymania (TCO). Aby te warunki spełnić, niezbędne 
jest, by taki system był oparty na najnowszej, ciągle rozwijającej się 
technologii podążającej za trendami; był łatwy w integracji; zawie-
rał wciąż rozwijaną przez dostawcę funkcjonalność branżową. 

Ostatnia z wymienionych cech, czyli branżowość, jest waż-
nym czynnikiem ułatwiającym sprawne korzystanie z systemu 
ERP. Obecnie istnieją na rynku kompleksowe systemy branżowe, 
które zawierają funkcje przygotowane specjalnie dla danej branży. 

I tak np. w branży produkcji kosmetyków kompleksowy i branżowy system ERP będzie 
zapewniał m.in. prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, obsługiwał 
produkcję mieszaną czy planował szeregowanie operacji i przezbrojenia według typów 
i rozmiarów opakowań. Z kolei w branży spożywczej dobry system ERP potrafi zapew-
nić m.in. poprawę prognozowania i planowanie popytu, wspiera planowanie promo-
cji i monitorowanie ich wyników, przetwarza duże ilości produktów zamawianych przez 
klientów, obsługuje produkcję procesową i receptury odwrócone czy zarządza magazy-
nami z obsługą okresów przydatności.
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nie klienta, kierownika wdrożenia, który 
ściśle współpracuje z zespołem wdro-
żeniowym integratora oraz uczestniczy 
w podejmowaniu decyzji o tym, co jest 
podstawowym wymaganiem, a co fantazją 
użytkowników.

Wdrażanie nowego systemu zazwyczaj 
wiąże się z koniecznością uzupełnienia 
infrastruktury sprzętowej firmy, na którą 
mogą się składać serwery, komputery, 
drukarki, urządzenia POS i inne. W ślad 
za tym idzie konieczność wyboru i zakupu 
systemów operacyjnych i oprogramowa-
nia bazodanowego. Nie należy też zapomi-
nać o zwiększonym zapotrzebowaniu 
na dostęp do Internetu, ochronie anty-
wirusowej i backupie danych. Dokładne 
oszacowanie przez firmy wdrażające kosz-
tów inwestycji w obszarze infrastruktury 
jest możliwe, jeżeli firma rzetelnie osza-
cuje swoje zasoby w tym obszarze. Roz-
wiązaniem alternatywnym do zakupu 
sprzętu IT, coraz częściej wybieranym 
przez firmy, jest wynajem infrastruktury 
i przechowywanie systemu w zewnętrz-
nym data center. 

Jak radzi Magdalena Trybus z firmy 
Comarch, szacując koszty digitalizacji 
firmy, nie można zapominać o tych, które 
wykraczają poza okres wdrożenia. Przede 
wszystkim nasuwa się tu kwestia aktuali-
zacji oprogramowania. Kwoty na pierwszy 
rzut oka najniższe nie muszą wcale ozna-
czać oszczędności – często jest wręcz prze-
ciwnie. Warunki gwarancji mogą określać 
bowiem bardzo różny jej zakres. Ważne, 
aby producent zapewniał w ramach tzw. 
upgrade’u dostęp do każdej nowej wersji 
systemu, a tym samym zgodność oprogra-
mowania ze zmieniającymi się przepisami 
prawa. W przeciwnym wypadku aktuali-
zacja lub zmiana wersji, czy też koniecz-
ność dostosowania się do nowych prze-
pisów, może finansowo zaskoczyć firmę. 
Jedocześnie należy sprawdzić, czy produ-
cent regularnie wprowadza nowe wersje 
oprogramowania na rynek, uzbrajając je 
w nowe funkcjonalności. Wiele firm utrzy-
muje odrębne wersje dla różnych klien-
tów, nie tworząc w ten sposób jednorod-
nego standardu, i każdy rozwój funkcjo-
nalny jest osobno płatny.

Serwis oprogramowania, który może 
się okazać konieczny, to trudny do prze-
widzenia koszt. Faktem jest, że w przy-
padku systemów ERP znanych produ-
centów, które są wdrażane przez wielu 
integratorów, łatwiej o dostęp do takiej 

usługi, a jej ceny są konkurencyjne. 
Należy unikać uzależnienia od jednego 
integratora, który dyktuje warunki.

Rozwój firmy w efekcie wdrożenia sys-
temu ERP, a także błyskawiczny postęp 
w obszarze IT, z pewnością spowodują 
w przyszłości konieczność wzbogacenia 
systemu o nowe funkcje. To kolejny argu-
ment przemawiający za wyborem oprogra-
mowania stabilnych, dużych producen-
tów, którzy inwestują w swoje produkty 
i nie znikną nagle z rynku IT.

Po podliczeniu wszystkich kosztów 
przedsiębiorca może sobie zadać pytanie, 
czy warto inwestować. Odpowiedź jest 
jedna – digitalizacja jest obecnie niezbęd-
nym elementem rozwoju firmy. Według 
Magdaleny Trybus z firmy Comarch 
poprawnie wdrożony system ERP to inwe-
stycja, która szybko się zwraca. Bardziej 
zasadne wydaje się więc pytanie, ile kosz-
tuje brak systemu ERP i czy stać firmę na 
to, aby go nie wdrożyć. 

Jeżeli koszt zakupu i wdrożenia opro-
gramowania przekracza aktualne możli-
wości finansowe firmy, warto rozważyć 
zewnętrzne źródła finansowania inwesty-
cji, tak aby nie odsuwać jej w czasie 
i nie pozostać w tyle za rozwijającą się 
konkurencją.

Z pomocą mogą przyjść fundusze 
unijne. Jednak, jak zauważa Magdalena 
Trybus, nie jest to rozwiązanie dla wszyst-
kich firm. Największe szanse na pozy-
skanie bezzwrotnych dotacji na inwesty-
cje mają przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 
W niektórych województwach o środki 
na zakup i wdrożenie systemu ERP jest 
łatwiej (np. w kujawsko-pomorskim, opol-
skim czy śląskim), w innych trudniej, 
bo zakup IT przewidziany jest jako uzu-
pełnienie innowacyjnych zmian w fir-
mie, najczęściej w procesie produkcyj-
nym. Oprócz regionalnych programów są 
też dotacje na poziomie krajowym skiero-
wane np. do firm z branży przetwórstwa 
rolnego czy dużych firm z potencjałem 
badawczo-rozwojowym. Fundusze unijne 
to także zwrotne formy pomocy, takie 
jak preferencyjne kredyty czy poręczenia 
kapitałowe – wyjaśnia Magdalena Trybus, 
specjalista ds. finansowania w Comarch.

Część producentów umożliwia swoim 
klientom finansowanie licencji w formie 
leasingu. Leasing w obszarze IT to dość 
nowy temat, ale zyskujący na popularno-
ści, daje bowiem przedsiębiorcom możli-
wość rozłożenia kosztów inwestycji w cza-
sie przy jednoczesnych korzyściach podat-
kowych. Ma też swoje ograniczenia. Czę-
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Mariusz Siwek, Channel Director CEE North w firmie Infor 

Miejsce systemów ERP w Przemyśle 4.0

Do najważniejszych wymogów, które niesie za sobą Przemysł 4.0, 
należy szerszy dostęp do informacji na każdym szczeblu zarządza-
nia, dający możliwość podejmowania kluczowych decyzji w czasie 
rzeczywistym. Dzięki tym właściwościom ERP firmy zyskują wgląd 
i kontrolę globalnej organizacji w całym łańcuchu dostaw. Ogromne 
znaczenie mają także funkcje pozwalające systemowi efektywniej 
zarządzać zasobami magazynowymi, zapewniać wsparcie dla pod-
wykonawstwa i bezpośrednich dostaw materiałów.

W czasach Przemysłu 4.0 systemy ERP muszą sprostać ogrom-
nej ilości dostarczanych danych, a także być w stanie zarządzać ich 

przetwarzaniem w czasie rzeczywistym. Wielość różnych rodzajów i sposobów produk-
cji powoduje, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednak to systemy ERP 
powinny być na tyle elastyczne, by umożliwiać dostosowanie platformy do każdego 
rodzaju wytwarzania. Powinny uwzględniać różnorodne typy produkcji dyskretnej, pro-
cesowej i opartej na projektach. Przemysł 4.0 zwiększa wymagania względem syste-
mów ERP także w takich obszarach, jak: zarządzanie cyklem życia usług, ułatwienia dla 
ofertowania i planów serwisowych, planowania konserwacji predykcyjnej i identyfiko-
wania szans sprzedaży.



sto finasowaniem nie może zostać objęta 
całość inwestycji. Wyłączenie dotyczy 
licencji Microsoft i wdrożenia (usługa 
finansowana jest tylko częściowo). Całość 
inwestycji możemy z kolei sfinansować 
z pożyczki. Szczególnie korzystne mogą 
się okazać dedykowane oferty opraco-
wane przez instytucję finansową dla kon-
kretnego producenta oprogramowania.

Czynniki mające wpływ 
na wymianę systemu
Zdaniem Mariusza Jelenia, menedżera 
ds. Navireo ERP w firmie InsERT, można 
mówić o kilku istotnych przyczynach wy-
miany systemów ERP w firmach w Polsce.

Po pierwsze: skończyło się wsparcie 
dla starych systemów DOS, co wiązało 
się ze zmianą oprogramowania na obecne 
systemy operacyjne. Dodatkowo Micro-
soft zakończył wsparcie dla Windows XP 
i Windows 2003 Server.

Po drugie: wprowadzana jest duża 
ilość zmian prawnych, a ich tempo jest 
bardzo szybkie – począwszy od przepi-
sów związanych z VAT w 2011 r., a skoń-
czywszy na Jednolitym Pliku Kontrolnym 
(JPK). Co ważne, firmy zmieniają system 
nie tylko w powodu kosztów implementa-
cji nowych funkcjonalności. W przypadku 
JPK muszą być one kompatybilne z syste-
mami zewnętrznymi Ministerstwa Finan-
sów, co wymusza na dostawcach zmiany 
technologiczne. Często skutkiem tego 
jest brak wsparcia dla starszych rozwią-
zań. Istotne jest również to, że do tej pory 
wiele specjalistycznych rozwiązań pra-
cowało wraz ze zintegrowanymi modu-
łami FK i KiP (księgowość, kadry, płace), 
które musiały być aktualizowane (obszary 
deklaracji VAT, PIT, CIT). Obecnie zmiany 
sięgają znacznie głębiej, np. do obszarów 
sprzedaży, zakupu, gospodarki magazyno-
wej. W takiej sytuacji rozwiązania mniej-
sze czy własne nie są w stanie nadążyć 
technologicznie za implementacją zmian 
i generują dodatkowe koszty.

I po trzecie: eliminowane są niewydajne
systemy bazodanowe – ze względu na 
wymagania dotyczące szybkości przetwa-
rzania oraz ilości składowanych danych. 
W coraz większym stopniu klienci zaczy-
nają zwracać uwagę na to, aby systemy 
korzystały z nowoczesnych rozwiązań 
opartych na bazach SQL. Jednocześnie eli-
minuje to starsze systemy, które pracują
w oparciu o plikowe systemy bazodanowe.

www.utrzymanieruchu.pl
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Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor sektora ERP

Analiza wewnątrz firmy to podstawa

Przedsiębiorca, który planuje zakup systemu ERP, w pierwszej 
kolejności powinien przeprowadzić analizę wewnątrz firmy. W tym 
celu musi powstać zespół złożony z pracowników firmy z poszcze-
gólnych działów, którzy będą z tego systemu korzystać. Do tej 
grupy zaliczają się przede wszystkim członkowie zarządu, księgowi, 
pracownicy magazynu, kierownicy produkcji, a także przedstawi-
ciele handlowi oraz specjaliści IT. Pracownicy powinni się zastano-
wić, jakie funkcje ma spełniać system ERP i jaki jest cel wdrożenia. 
Następnym krokiem jest przełożenie uzgodnień na system i wybór 
dostawcy. 

Podczas analizowania ofert trzeba zwrócić uwagę na stosunek jakości do ceny oraz 
na zakres funkcjonalności, które oferuje dostawca. Równie ważny jest zakres ofero-
wanych produktów oraz usług. Stabilny i solidny dostawca wyróżnia się od konkuren-
cji tym, że na bieżąco dostosowuje oprogramowanie księgowe do zmian w przepisach 
prawnych, dzięki czemu jest zawsze aktualne. To daje użytkownikowi poczucie bezpie-
czeństwa. Warto również zwrócić uwagę na potencjał produktów. W momencie podej-
mowania decyzji o wdrożeniu systemu ERP przedsiębiorca wie, czego potrzebuje, ale 
wraz z rozwojem firmy będzie potrzebował coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. 
Bogate portfolio produktów od jednego dostawcy ułatwi w przyszłości kolejne wdroże-
nia i da gwarancję sprawnej integracji kilku systemów. 

Robert Stiller, Associated Partner w firmie Hicron

Oprogramowanie i inne ważne kryteria wyboru systemu ERP

Przy wyborze systemu ERP przede wszystkim należy zwrócić uwagę 
na oprogramowanie – dotrzeć do informacji dotyczących tego, 
jakie ma funkcje, od kiedy jest na rynku, jak wspiera procesy, jakie 
ma referencje w danej branży i jaka jest jego strategia rozwoju. 
W kontekście strategicznym, wybierając system klasy ERP, wybie-
ramy go nie na rok czy dwa, ale na wiele lat, czasami na zawsze. 

Jednak nawet najlepsze oprogramowanie na rynku nigdy nie 
będzie gwarantem tego, czy dane przedsiębiorstwo odniesie suk-
ces wdrożeniowy. Dlatego kolejnym ważnym elementem jest 
wybór partnera (dostawcy usług), który wesprze organizację w pro-

cesie wdrożenia rozwiązania. 
Dobra firma wdrożeniowa to taka, która ma doświadczenie w branży, ludzi z odpo-

wiednimi kompetencjami, rozumiejących procesy biznesowe i potrzeby klienta, a jed-
nocześnie mających pomysły na konkretne rozwiązania systemowe. Ważna jest także 
stałość, niezmienność zespołu wdrożeniowego, ponieważ rotacja w takiej grupie może 
powodować opóźnienia i zmiany. 

Kolejnym ważnym elementem przy wyborze systemu ERP są warunki kontraktowe. 
Umowa musi być tak napisana, by jasno określała harmonogram, podział zadań i odpo-
wiedzialności oraz zrozumiale dla stron opisywała cele, które chcemy wspólnie zreali-
zować. 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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 Klienci zdecydowanie większą uwagę 
zwracają też na rozwiązania zintegrowane, 
które działają w oparciu o jeden tożsamy 
interfejs oraz jedną bazę danych. W przy-
padku rozwiązań zintegrowanych zada-
nie jest ułatwione i dostępne są znacz-
nie większe możliwości, choćby analizy 
danych. Ponadto znacznie zmniejszona, 
a zwykle wyeliminowana jest redundancja 
składowanych danych. Efektem tego jest 
mniejsza liczba błędów operatora i znacz-
nie wyższa jakość danych. 

Dobra sytuacja na rynku
Wszyscy ankietowani dostawcy są zgodni 
co do tego, że obecna sytuacja na pol-
skim rynku systemów ERP jest dobra. 
75% dostawców przewiduje wzrost sprze-
daży omawianych systemów w ciągu naj-
bliższych 2–3 lat, na co ma wpływ m.in. 
transformacja cyfrowa oraz coraz szybciej 
zmieniające się otoczenie biznesowe. Zda-
niem jednego z respondentów firmy pro-
dukcyjne potrzebują systemów służących 
do zarządzania i kontroli jakości produk-
cji. Co istotne, stały rozwój małych firm, 
które stają się średnimi i dużymi podmio-
tami, sprawia, że potrzebują one nowych, 

bardziej rozbudowanych systemów ERP. 
Przedsiębiorcy mają coraz większą świa-
domość tego, że technologie sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego stają 
się coraz częściej integralną częścią sys-
temów ERP, usprawniają obsługę wielu 
obszarów w przedsiębiorstwie, w związku 
z czym decydują się na inwestycję 
w informatyzację.

Co czwarty ankietowany uważa, że 
w ciągu najbliższych kilku lat sprzedaż nie 
ulegnie zmianie m.in. z tego powodu, że 
rozwój gospodarczy, mimo że jest stały, to 
jednak wykazuje tendencję spadkową. 

Trendy
Nowoczesne systemy ERP najlepszej klasy 
są obecnie rozwijane tak, by były częścią 
ogólnoświatowych trendów mających na 
celu nieustanne usprawnianie działania 
przedsiębiorstw. W opinii Piotra Micha-
laka, wiceprezesa firmy iPCC, takim tren-
dem jest z pewnością Przemysł 4.0 – 
łączenie ze sobą maszyn, systemów, pro-
cesów i wyrobów w inteligentne sieci, 
które same siebie nadzorują i na podsta-
wie przesyłanych informacji optymali-
zują procesy zachodzące w przedsiębior-

stwach. Projekty realizowane w ramach 
tych koncepcji będą potrzebowały nowo-
czesnego systemu ERP, który na bieżąco 
gromadzi dane ze wszystkich obszarów 
i przekazuje je w czasie rzeczywistym. 
Na podstawie analizy i przetwarzania 
takich danych, zbieranych np. z poziomu 
zakładu produkcyjnego, możliwe jest 
wczesne wykrywanie i rozwiązywanie nie-
dostrzegalnych dotąd problemów, takich 
jak zużycie maszyn, zmęczenie kompo-
nentów czy nieoptymalne wykorzystanie 
zasobów.

Jak zauważa Piotr Michalak, kolejnym 
trendem jest sztuczna inteligencja (artifi-
cial intelligence – AI) i uczenie maszynowe 
(machine learning) – istnieje wiele opinii 
na temat tego, które technologie można 
objąć „parasolem” koncepcji sztucznej 
inteligencji, jednakże z pewnością znajdą 
się pod nim te, które zawierają takie moż-
liwości/cechy, jak: komunikatory, roz-
poznawanie głosu, przetwarzanie mowy 
i analizę. Dostępne obecnie na rynku sys-
temy ERP są już wyposażone w niektóre 
z tych możliwości. 

Sztuczna inteligencja jest tren-
dem odgrywającym coraz większą rolę 
i może być wykorzystana niemal w każ-
dym aspekcie funkcjonowania przedsię-
biorstwa. Jak tłumaczy Jacek Parzonka 
z firmy InsERT, pozwala ona zautoma-
tyzować wiele procesów, np. rozpozna-
wanie i automatyczne wprowadzanie do 
systemu dokumentów, optymalizowa-
nie rozmieszczenia towarów w magazy-
nie czy właściwy dobór stanów magazy-
nowych. Sztuczna inteligencja istotnie 
zwiększa możliwości analizy danych będą-
cych w zasobach przedsiębiorstwa, a co 
najważniejsze – może wspierać procesy 
podejmowania decyzji.

Również zdaniem Zbigniewa Rymar-
czyka, wiceprezesa zarządu firmy 
Comarch oraz dyrektora sektora ERP, 
światem systemów ERP, podobnie zresztą 
jak całą branżą informatyczną, zawład-
nęły dwa główne trendy: sztuczna inteli-
gencja i uczenie maszynowe. Pojawienie 
się tych technologii to największy krok 
w rozwoju informatyki od czasu zastoso-
wania interfejsów graficznych oraz wpro-
wadzenia rozwiązań mobilnych czy też 
chmurowych. Dzięki nim rozwiązania 
informatyczne są bardziej proaktywne – 
sugerują użytkownikom kolejne działa-
nia w konkretnym procesie biznesowym. 
AI opiera się na zgromadzonych danych 
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Piotr Ferszka, dyrektor sprzedaży aplikacji w firmie Oracle Polska

Automatyzacja wspomagana przez najnowsze technologie IT 

Ostatnio pojawił się nowy trend – automatyzacja wspomagana 
przez najnowsze technologie IT. Wydaje się, że świat zmierza w kie-
runku autonomicznych przedsiębiorstw, które same będą się napę-
dzać. Pracownicy będą mogli się skupić na zadaniach o większej 
wartości, a całe przedsiębiorstwo będzie działać o wiele wydaj-
niej dzięki analizie i wnioskowaniu z danych procesowych i dzięki 
rekomendacjom dotyczącym dalszych działań. Systemy autono-
miczne pozwolą stawić czoła wielu ważnym wyzwaniom, przed któ-
rymi stoją obecnie przedsiębiorstwa, takim jak rewolucja cyfrowa, 
konieczność obniżania kosztów, innowacje w obsłudze klienta czy 

zapewnienie skalowalności potrzebnej do szybkiego rozwoju. 
Za pomocą algorytmów AI i funkcji automatycznego uczenia, połączonych z tech-

nologiami IoT oraz integracji danych procesowych, systemy autonomicznego przed-
siębiorstwa będą w stanie pobrać dane z dowolnego miejsca w firmie w czasie rzeczy-
wistym oraz przeanalizować je w celu wyciągania wartościowych wniosków dotyczą-
cych wydajności, do których nie doszliby nawet najwybitniejsi analitycy. Dodatkowo 
dzięki postępom w technologii przetwarzania języka naturalnego wyniki analizy danych 
są prezentowane w przystępnych raportach, zawierających również sugestie dotyczące 
dalszych działań.



i analizie wcześniejszych zachowań użyt-
kowników. Kolejną nowością, która wyko-
rzystuje sztuczną inteligencję, jest tech-
nologia Internetu Rzeczy. Pozwala ona 
obsługiwać kolejne procesy biznesowe 
z wykorzystaniem informatyki, zbierając 
jednocześnie dane z systemów informa-
tycznych. Na ich podstawie sztuczna inte-
ligencja uczy się i rozwija. 

Jeśli chodzi o tzw. chmurę, to jak pod-
kreśla Piotr Michalak z firmy iPCC, wraz 
z dużym wzrostem dostępności i użytecz-
ności technik internetowych gwałtownie 
rozwija się sektor usług i oprogramowa-
nia w chmurze (prywatnej i publicznej). 
Wykorzystanie chmury dotyczy nie tylko 
sprzętu czy magazynu danych, lecz coraz 
częściej wiąże się ze złożonymi rozwiąza-
niami, w których osoba lub firma korzy-
sta ze skomplikowanych systemów usług, 
sprzętu, baz danych i oprogramowania. 

Dlatego też systemy ERP stają się czę-
ścią kompleksowych rozwiązań chmu-
rowych. Istotnym elementem rozwiąza-
nia chmurowego jest to, że zawiera ono 

zawsze możliwe do wykorzystania naj-
nowsze funkcje dodane przez dostawcę 
oprogramowania. Zdaniem eksperta 
z firmy iPCC obecnie duże znaczenie ma 
też mobilne przetwarzanie – pracow-
nicy potrzebują dostępu do kluczowych 
danych przez całą dobę, z dowolnego 
miejsca – często z poziomu tabletu lub 
smartfonu. Aplikacje i narzędzia dostępu 
zdalnego są udoskonalane tak, aby dosto-
sować rozmiar ekranu i treści do urządze-
nia i roli użytkownika. Coraz ważniejszy 
dla klientów, dystrybutorów i partnerów 
jest także dostęp z poziomu przeglądarki 
internetowej. 

Jak tłumaczy Piotr Michalak, nowo-
czesna technologia zapewnia możliwość 
bezproblemowej integracji systemów ERP 
z różnego rodzaju systemami pochodzą-
cymi od innych producentów. Oprócz 
bogatych zestawów interfejsów programi-
stycznych API, służących do integracji
i stanowiących część „wyposażenia” do-
brego systemu ERP, nowocześni producen-
ci oprogramowania tworzą też narzędzia 

oparte na „szynie danych”, która odpo-
wiada za komunikację między aplikacjami. 

Jeśli chodzi o chmurę, to jak zauważa 
Mariusz Siwek, Channel Director CEE 
North w firmie Infor, dążąc do optymali-
zacji wykorzystania własnych zasobów,
przedsiębiorstwa w dobie Przemysłu 4.0
coraz częściej nastawiają się na rozwiąza-
nia w chmurze. Elastyczność kosztową
i wysoką dostępność zapewnia właśnie 
środowisko chmury. Zakłady przemy-
słowe ponoszą wówczas najniższe koszty, 
zwiększają wydajność, szybciej reagują na 
zmiany i mają krótsze terminy realizacji, 
zyskują także dostęp do zasobów firmy 
z każdego miejsca i w dowolnym czasie. 

Jacek Parzonka z firmy InsERT jest 
zdania, że twórcy oprogramowania ERP 
odczuwają coraz silniejszą konkurencję ze 
strony aplikacji do zarządzania firmami 
dostarczanymi w modelu SaaS (oprogra-
mowanie jako usługa). Z tego powodu 
coraz częściej dzieje się tak, że nowe 
moduły oprogramowania są przenoszone 
do chmury. Tworzone są także webowe 
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wersje istniejących od dawna modułów. 
Model hybrydowy staje się coraz bar-
dziej popularną formą istnienia systemów 
ERP i wydaje się, że ten trend utrzyma się 
przez najbliższych kilka lat. Coraz szerzej 
wykorzystywane są technologie mobilne. 
Dzięki temu zwiększa się elastyczność 
i funkcjonalność systemów, możliwe jest 
obniżenie kosztów administrowania infra-
strukturą IT i umożliwienie korzystania 
z funkcji w każdym miejscu, na dowol-
nym urządzeniu.

Klasyczne systemy ERP mają opi-
nię nieprzyjaznych dla użytkowników. 
Przez wiele lat producenci nie przykładali 
bowiem większej wagi do tworzenia przy-
jaznych i intuicyjnych interfejsów. Dziś 
jednak użytkownicy, mając na co dzień 
do czynienia z nowoczesnymi aplikacjami 
internetowymi czy mobilnymi, zwracają 
coraz większą uwagę na kwestie UX (user 
experience) – związane z przyjaznością 
interfejsu użytkownika i możliwościami 
jego dostosowania do indywidualnych 
potrzeb. Dlatego, jak podkreśla Jacek 
Parzonka, wszelkie działania ułatwiające 
pracę z aplikacją nabierają dziś nowego 
znaczenia. Możliwość personalizacji inter-
fejsu, wyświetlanie inteligentnych podpo-

wiedzi, systemy rekomendacji, wyróżniki 
nowych funkcji, filmy szkoleniowe czy 
kontekstowe artykuły pomocy stają się 
standardem także w systemach ERP.

Wspomniany ekspert z firmy InsERT 
uważa, że trendem są systemy ERP typu 
self-driving. Filozofia self-driving ERP 
opiera się na automatyzacji zadań wyko-
nywanych wcześniej ręcznie, redukcji lub 
całkowitej eliminacji konieczności wpro-
wadzania danych przez zastosowanie inte-
ligentnych rekomendacji do ich wprowa-
dzenia. Są pewne oczywiste elementy, 
które można automatyzować, takie jak 
rozliczenia rozrachunków, dopasowując 
kontrahentów, konta bankowe i kwoty do 
transakcji realizowanych w firmie. Zauto-
matyzować można także proces zamawia-
nia towarów na podstawie stanów mini-
malnych, aktualnej sprzedaży itd. Automa-
tyzowanie systemów daje wiele korzyści:
redukcję kosztów, oszczędność czasu, mo-
żliwość skoncentrowania się na biznesie, 
na kluczowych procesach przedsiębior-
stwa. Ułatwia przeprowadzanie wszelkich 
zmian w organizacji dzięki łatwemu ada-
ptowaniu systemu do nowych warunków.

Jak tłumaczy Jakub Czyżkowski, wice-
prezes firmy Sente, dotychczasowe podej-

ście do budowania systemów ERP bazo-
wało na funkcjonalności (im więcej funk-
cji z możliwościami ich konfiguracji, tym 
lepiej). Doprowadzało to jednak do bar-
dzo dużego rozrostu i skomplikowania 
systemów, a ich użyteczność i możliwość 
praktycznego wykorzystania w konkret-
nej organizacji malała. Dlatego zaczęły 
powstawać rozwiązania typu workflow – 
swego rodzaju nakładki na inne systemy. 
Ich założeniem było podejście do orga-
nizacji jako do zespołu procesów, w któ-
rych można wyróżnić pewne role i działa-
nia. Interfejs systemu był konfigurowany 
do zdefiniowanych działań w organiza-
cji. W centrum uwagi workflow jest pro-
ces, a nie funkcjonalność. To kierunek, 
który zaczynają obierać również systemy 
ERP. Trendy w dziedzinie projektowania 
rozwiązań wspomagania zarządzania na 
pierwszym miejscu stawiają użyteczność 
i ergonomię. Kluczowe stają się doświad-
czenia użytkownika w pracy z systemem, 
dbanie o jego wygodę oraz dostarczanie 
jak najbardziej intuicyjnych oraz sperso-
nalizowanych rozwiązań. 

Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Oprócz 
tego przy tworzeniu raportu bazowano na 
informacjach pochodzących od dostawców 
systemów ERP. Raport nie odzwierciedla 
pełnego obrazu rynku.

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

Online

Więcej raportów rynkowych znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej w zakładce „Raporty”:
www.utrzymanieruchu.pl

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

Jakub Czyżkowski, wiceprezes firmy Sente

Inwestycja o wymiernych korzyściach

Wdrożenie systemu ERP to inwestycja, która w określonym cza-
sie ma przynieść firmie wymierne efekty. Oczywiście wiąże się ona 
z nakładami finansowymi – mniejszymi lub większymi. Jeżeli firma 
potrzebuje prostego systemu, pozwalającego zarządzać podstawo-
wymi procesami sprzedażowymi, logistycznymi i księgowymi, to 
koszty będą relatywnie małe. Jednocześnie efekty takiego wdro-
żenia również nie będą spektakularne. Z drugiej strony, kiedy 
mówimy o stworzeniu zindywidualizowanego rozwiązania wyposa-
żonego w dedykowane reguły automatyczne i zaawansowane algo-
rytmy, odwzorowujące skomplikowane i unikalne procesy bizne-

sowe, to koszty projektu będą zdecydowanie większe. Korzyści, jakie może przynieść 
taka inwestycja, to możliwość budowy przewagi konkurencyjnej i skalowania rozwiązań 
oraz nieograniczonego rozwoju biznesu. Kiedy na szali postawimy takie możliwości, to 
realizacja kosztownego projektu staje się po prostu opłacalna, a sama cena schodzi na 
dalszy plan. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań firmy. 

Pamiętajmy, że systemy ERP to narzędzia pozwalające realizować strategię budowy 
przewagi konkurencyjnej. Sam system nie zwiększy konkurencyjności firmy, lecz odpo-
wiednio wykorzystany jest rozwiązaniem, bez którego pewne rzeczy po prostu nie 
byłyby możliwe. 

RAPORT
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L iczba robotów wykorzystywanych 
w produkcji szybko ro nie. Wed ug sza-
cunków Mi dzynarodowej Federacji 

Robotyki (IFR) na ca ym wiecie do 2020 r. 
b d  dzia a  ponad 3 miliony robotów prze-
mys owych, aby nap dza  automatyzacj
produkcji. Jednocze nie ro nie zapotrzebo-
wanie na bezpieczn  komunikacj  pomi dzy
robotami, osiami, systemami sterowania
i nadrz dnymi systemami. – Prawdopodo-
bie stwo, e komunikacja przysz o ci b dzie 
zdominowana przez przemys ow  sie  Ether-
net, jest do  wysokie – wyja nia Rainer 
Rössel, kierownik dzia u przewodów chain-
flex w firmie igus GmbH. Z tego powodu spe-
cjalista od przewodów do ruchu od ponad 
pi ciu lat opracowuje przewody Ethernet 
dla ekstremalnego obci enia trójwymiaro-
wego i bezpiecznej transmisji danych pomi -
dzy elementami robota. Na targach SPS IPC 
Drives w Norymberdze firma igus przed-
stawi a gronu specjalistów rodzin  przewo-
dów CFROBOT8.PLUS. – Dzi ki naszemu no-
wemu przewodowi do robotyki stali my si  
jedynym producentem na wiecie, który 
oferuje wytrzyma y i przetestowany prze-
wód skr tny z magazynu, z k tem skr tu do 
± 360 stopni, a tym samym wype nia luk  
na rynku – mówi Rössel.

Przewody skr tne, przetestowane 
i z gwarancj  
CFROBOT8.PLUS zosta  przetestowany pod 
k tem skr tu w wewn trznym laboratorium 
badawczym o powierzchni 2750 metrów 
kwadratowych – w serii e-prowadników igus 
triflex do ruchów trójwymiarowych – przez 
ponad 15 milionów cykli. W rezultacie elek-
tryczne cechy komunikacji Ethernet dzia-
aj  bezb dnie. Seria testów wci  trwa, 

aby okre li  oczekiwan  maksymaln  ywot-
no . Jednak ostateczne wyniki spodziewane 
s  za kilka lat. Dzieje si  tak, poniewa  firma 
igus opracowuje i testuje przewody od ponad 
30 lat w najwi kszym laboratorium w bran y, 
a przewody te s  specjalnie zaprojektowane 
do stosowania w e-prowadnikach. Dzi ki 
ponad 2 miliardom cykli testowych i ponad 

1,4 miliona testów elektrycznych rocznie igus 
jest uwa any za numer jeden dla przewodów 
do ruchu w e-prowadnikach. Firma jest jedy-
nym producentem na wiecie, który oferuje 
36-miesi czn  gwarancj  na kompletny asor-
tyment przewodów chainflex, w tym nowy 
CFROBOT8.PLUS.

W produkcji na du  skal  roboty 
przemys owe s  wsz dzie. Zapew-
niaj  szybk  automatyzacj  pro-
cesów i tym samym ekonomicz-
no  w firmach. Firma igus opra-
cowa a nowy trwa y przewód 
Ethernet, CFROBOT8.PLUS, który
zapewnia bezproblemow  komu-
nikacj  mi dzy osiami, systemem 
sterowania i nadrz dnymi syste-
mami, nawet przy ekstremalnych
obci eniach. Nowa rodzina prze-
wodów zosta a przetestowana 
pod k tem skr tu przez kilka lat 
w wewn trznym laboratorium 
i dzia a bezawaryjnie przez ponad 
15 milionów cykli.

Przewód Ethernet 3D firmy igus
umo liwia szybk  komunikacj  z robotem

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 33
kniemyjski@igus.pl, www.igus.pl
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Przewód Ethernet chainflex CFROBOT8.PLUS dla 15 milionów ruchów skr tnych do 360 stopni 
i szybkiej transmisji danych do robotów 6-osiowych. 
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RESURS – jest czy nie?

 P rzepisy rozporz dzenia Ministra Przed-
si biorczo ci i Technologii z dnia 
30 pa dziernika 2018 r. w sprawie

warunków technicznych dozoru technicz-
nego w zakresie eksploatacji, napraw i mo-
dernizacji urz dze  transportu bliskiego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2176) dotycz  fazy eks-
ploatacji wszystkich urz dze  transportu
bliskiego wskazanych w § 1 przepisu i skie-
rowane s  do ich eksploatuj cych. W zwi z-
ku z tym sformu owane w § 7 rozporz -
dzenia zagadnienia dotycz ce konieczno ci 
rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB, 
okre lenia resursu i stopnia jego wykorzy-
stania stanowi  obowi zki eksploatuj -
cego UTB. 

W celu w a ciwego zrozumienia resursu, 
o którym mowa w ww. rozporz dzeniu, 
nale y skorzysta  przede wszystkim z jego 
definicji, która podaje, e resurs to parame-
try graniczne stosowane do oceny i iden-
tyfikacji stanu technicznego, okre lone na 

podstawie liczby cykli pracy i stanu obci -
enia UTB w za o onym okresie eksploatacji 

z uwzgl dnieniem rzeczywistych warunków 
u ytkowania. Nale y zwróci  uwag  na sze-
rokie rozumienie ww. definicji, która wska-
zuje na parametry graniczne danego urz -
dzenia lub jego komponentów, których osi -
gni cie powoduje okre lone dalsze konse-
kwencje. Nale y równie  zwróci  uwag , e 
parametry te s  zale ne od wielu czynni-
ków, np. roku wytworzenia, rodzaju mate-
ria u, zastosowanej technologii. W defini-
cji resursu wskazano równie  na koniecz-
no  uwzgl dnienia do szacunków okre lo-
nego sposobu u ytkowania danego urz dze-
nia technicznego, które, jak pokazuje prak-
tyka, bywa ró ne nawet dla tego samego 
rodzaju i typu urz dze . Pomocne do tego 
szacowania s  odpowiednie cykle pracy, 
jakim poddawane by o urz dzenie. W przy-
padkach gdy jest to mo liwe do oszacowa-
nia przez odczyt z liczników pracy lub innych 
rejestratorów, ocena jest dok adniejsza. 

Pawe  Rajewski
Kierownik Wydzia u Urz dze  Trans-
portu Bliskiego w Departamencie
Techniki UDT, wieloletni ekspert 
techniczny w Grupie Roboczej ds. 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
przy Komisji Europejskiej, ekspert 
techniczny w Europejskiej Koordy-
nacji Jednostek Notyfikowanych do 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
i Dyrektywy D wigowej 2014/33/UE, 
cz onek mi dzynarodowego Komite-
tu Technicznego ISO/TC 178/WG 06 
„Lift instalations”, cz onek europej-
skiego Komitetu Technicznego CEN/
TC 10/WG 11 „Lifting appliances for 
wind turbines”, przewodnicz cy 
Komitetu Technicznego PKN KT 131 
ds. D wigów, Schodów i Chodników 
Ruchomych, cz onek Komitetu Tech-
nicznego PKN KT 248 ds. Wózków 
Jezdniowych.
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W razie braku takich danych nale y doko-
na  takich szacunków na podstawie dost p-
nych metod, opieraj c si  na dobrej prak-
tyce in ynierskiej. W tym celu nale y oprze  
si  na aktualnym stanie wiedzy technicz-
nej, który obejmuje zarówno aspekt tech-
niczny, jak i gospodarczy. Aby dane roz-
wi zania techniczne odpowiada y stanowi 
wiedzy technicznej, musz  by  stosowane 
dost pne w danym momencie, skuteczne 
rodki techniczne, które s  racjonalne pod 

wzgl dem kosztu przy uwzgl dnieniu ca ko-
witego kosztu danych maszyn. Podstaw  do 
wyboru odpowiednich rodków technicz-
nych mog  by  normy, wytyczne, rekomen-
dacje oraz inne uznane dokumenty tech-
niczne, naukowe lub bran owe. 

Nale y zaznaczy , e w rozumieniu Dyrek-
tywy Maszynowej 2006/42/WE resurs 
maszyn, w tym tak e maszyn z grupy urz -
dze  transportu bliskiego, okre lany jest 
przez ich producentów na etapie projekto-
wania i konstruowania maszyny w odnie-
sieniu do za o onego okresu eksploatacji, 
z uwzgl dnieniem danych warunków ich 
u ytkowania. Dyrektywa maszynowa wska-
zuje w sekcji 1.1.2 opisuj cej „Zasady bez-
piecze stwa kompleksowego”, e maszyna 
musi by  zaprojektowana i wykonana w taki 
sposób, aby nadawa a si  do wykonywania 
swojej funkcji oraz mog a by  obs ugiwana, 
regulowana i konserwowana bez nara e-
nia osób na ryzyko w trakcie wykonywa-
nia tych czynno ci w przewidzianych warun-
kach, ale tak e z uwzgl dnieniem mo liwego 
do przewidzenia jej niew a ciwego u ycia. 
Przedsi wzi te rodki musz  mie  na celu 
wyeliminowanie wszelkiego ryzyka w okre-
sie ca ego za o onego okresu eksploata-
cji maszyny, z jej transportem, monta em, 
demonta em, unieruchomieniem i z omo-
waniem w cznie. 

W celu spe nienia powy szego wymaga-
nia (1.1.2 „Zasady bezpiecze stwa kom-
pleksowego”) nale y skorzysta  z normy 
PN-EN ISO 12100 „Bezpiecze stwo maszyn. 
Ogólne zasady projektowania. Ocena ry-
zyka i zmniejszanie ryzyka”, która jest zhar-
monizowana z dyrektyw  maszynow . 

Norma podaje „strategi ” dotycz c  post -
powania przy konstruowaniu maszyn w celu 
ich bezpiecznego u ytkowania. W ww. nor-
mie zdefiniowano podstawowe terminy 
oraz okre lono metodyk  oraz zasady oceny 
i zmniejszania ryzyka, aby u atwi  projektan-
tom zapewnienie bezpiecze stwa na eta-
pie projektowania maszyn. Uwzgl dniaj c 
stan wiedzy i do wiadczenie w projektowa-
niu i u ytkowaniu maszyn oraz bior c pod 
uwag  zdarzenia wypadkowe i wypadki przy 
pracy oraz ryzyko zwi zane z maszynami, 
ww. norma dostarcza podstaw do elimina-
cji zagro e , oceny i zmniejszenia ryzyka 
w odpowiednich fazach cyklu ycia maszyny. 
W odniesieniu do poj cia resursu norma 
PN-EN ISO 12100 wskazuje na konieczno  
okre lenia ogranicze  dotycz cych maszyny. 
Wskazuje ponadto, e ocena ryzyka rozpo-
czyna si  od okre lenia ogranicze  dotycz -
cych maszyny, z uwzgl dnieniem wszyst-
kich faz ycia maszyny. Oznacza to, e zaleca 
si , aby w a ciwo ci i parametry u ytkowe 
maszyny lub serii maszyn stosowanych 
w zintegrowanym procesie, a tak e zwi zani 
z tym ludzie, rodowisko i wyroby, zosta y 
zidentyfikowane w ramach ogranicze  doty-
cz cych maszyny. W tym celu aspekty, które 
nale y wzi  pod uwag , powinny uwzgl d-
nia  czas ycia maszyny i/lub jej elementów 
(np. narz dzia, cz ci zu ywaj ce si , kom-
ponenty elektromechaniczne), z uwzgl d-
nieniem u ytkowania maszyny zgodnego 
z przeznaczeniem oraz daj cego si  prze-
widzie  nieprawid owego u ytkowania. 
Ponadto wskazuje, aby zosta y okre lone 
zalecane przedzia y czasu mi dzy przegl -
dami obs ugowymi danego rodzaju urz -
dzenia.

Odnosz c si  do zapisów, jakie powinny zna-
le  si  w instrukcjach dostarczanych wraz 
z maszyn , dyrektywa maszynowa w sek-
cji 1.7.4.2 „Tre  instrukcji” wskazuje na 
konieczno  uwzgl dnienia przez produ-
centa w instrukcji danej maszyny niezb d-
nych czynno ci regulacyjnych i konserwa-
cyjnych, w tym ich cz stotliwo ci. Takie 
instrukcje musz  zawiera  wykaz elemen-
tów lub cz ci maszyny, które nale y regu-
larnie sprawdza  w celu ewentualnego 

stwierdzenia ich nadmiernego zu ycia, 
a tak e okre la  cz stotliwo  takich spraw-
dze  (w odniesieniu do czasu trwania u yt-
kowania lub liczby cykli), sposób wykony-
wania niezb dnych sprawdze  lub testów 
oraz wyposa enie, jakie nale y stosowa . 
Konieczne jest podanie kryteriów dotycz -
cych naprawy i wymiany zu ytych cz ci. 

Nale y równie  zwróci  uwag  na wyma-
gania zawarte w sekcji 4.1.2.3 dyrektywy 
maszynowej, dotycz cej wytrzyma o ci 
mechanicznej, z której wynika, e wymaga 
si , aby projektant maszyny uwzgl dni  
zm czenie materia u i zu ycie eksploata-
cyjne. Poniewa  zm czenie materia u i zu y-
cie zale  od czasu i intensywno ci u yt-
kowania maszyny, obliczenia musz  si  
opiera  na za o eniach okresu eksploata-
cji maszyny wyra onego na przyk ad w licz-
bie godzin pracy lub cykli eksploatacyjnych. 
Nale y zauwa y , e za o enia przyj te przy 
projektowaniu maszyny musz  by  spójne 
z instrukcjami producenta pod wzgl dem 
rodzaju i cz stotliwo ci inspekcji i zapobie-
gawczych rodków konserwacji maszyny, 
a tak e kryteriów wymiany cz ci ulegaj -
cych zu yciu.

Podsumowuj c, nale y zauwa y , e w prze-
pisach dyrektywy maszynowej poj cie 
resursu jest wyra one przez „przewidywany 
czas ycia maszyny”, „cykl ycia maszyny”, 
„trwa o  maszyny i jej elementów”, które 
s  przedmiotem oceny ryzyka przeprowa-
dzanej przez producenta w celu oceny zgod-
no ci maszyny pod k tem spe nienia zasad-
niczych wymaga  w zakresie ochrony zdro-
wia i bezpiecze stwa. W praktyce ozna-
cza to, e wytyczne w zakresie resursu UTB 
powinny by  uwzgl dniane w tre ci instruk-
cji eksploatacji producenta urz dzenia 
przez okre lanie m.in. warunków u ytko-
wania, kryteriów zu y  danych elementów 
UTB, wymaga  w zakresie przeprowadza-
nia przegl dów konserwacyjnych, kontroli 
technicznych, wykonywania okresowych 
wymian elementów UTB czy konieczno ci 
wykonania remontów kapitalnych urz dze  
po przepracowaniu danej liczby cykli robo-
czych/lat eksploatacji. 

Materia y ród owe
1.  Rozporz dzenie Ministra Przedsi biorczo ci i Technologii z dnia 30 pa dziernika 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 

w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urz dze  transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176).
2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.
3. Przewodnik dotycz cy stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, wydanie 2.1, lipiec 2017 r.
4. Normy zharmonizowane.

ARTYKUŁ TECHNICZNY
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Bohdan Szafrański

Urządzenia techniki liniowej
Technika liniowa systematycznie się rozwija i znajduje coraz więcej 
zastosowań w nowoczesnym przemyśle. Dobór odpowiedniego 
układu i właściwych komponentów to podstawa dobrego funkcjo-
nowania i wydajności w konkretnej aplikacji.

UTRZYMANIE RUCHU

Źródło: www.albeco.com.pl

↘ Układ kartezjański XYZ zbudowany na bazie 
modułów liniowych SBD i SDM 
firmy HepcoMotion

mentów techniki liniowej i ograniczenie 
wymagań konserwacyjnych oraz na obni-
żenie wymagań w stosunku do mecha-
nicznych elementów przenoszących. 

Technika liniowa znajduje też szersze 
zastosowania. Zapotrzebowanie na nowo-
czesne elementy techniki liniowej wynika 
również z potrzeby dokładnych i powta-
rzalnych systemów kontroli ruchu. Ogól-
nie dzieli się je na trzy główne segmenty: 
przeładunek materiałów, zastosowania 
w obrabiarkach i w robotyce. Z badania 
rynku przeprowadzonego w 2016 r. przez 
firmę analityczną TechNavio wynika, że 
42,5% aplikacji związanych z techniką 
liniową stanowiły te wykorzystywane do 
przemieszczania materiałów i produk-
tów, stosowane w maszynach stanowiły 
32,6% rynku, a w robotyce 24,9%.

Rynek rozwiązań techniki liniowej
Na pewno można powiedzieć, że świa-
towy rynek rozwiązań techniki linio-
wej rozwija się szybko. Pokazuje to nowy 
raport firmy analitycznej Marketsand-
Markets, dotyczący rynku techniki prze-
mieszczeń liniowych i związanych z nią 
komponentów, takich jak: prowadnice 

U rządzenia techniki liniowej naj-
częściej wykorzystuje się w prze-
myśle na liniach produkcyjnych 

do przemieszczania materiałów i pro-
duktów. W zakres ich zastosowań wcho-
dzi: pobieranie, sortowanie i umieszcza-
nie, pakowanie, paletyzacja oraz transport 
gotowych produktów. Jak podkreślają 
analitycy, wdrożenie systemów ruchu 
liniowego pomaga wielu branżom osią-
gnąć korzyści w zakresie wysokiej pro-
duktywności i precyzji na linii produkcyj-
nej. Nowoczesne rozwiązania pozwalają 
także na zmniejszenie zużycia samych ele-

http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
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liniowe, siłowniki, śruby kulowe i silniki 
liniowe. Oceniono w nim wartość świa-
towego rynku w tym zakresie na pozio-
mie 3,2 mld dolarów w 2018 r. Progno-
zuje się ponadto, że w 2024 r. osiągnie 
on poziom 4,4 mld dolarów, przy średnim 
rocznym wzroście o 5,3%. Jak stwier-
dzono, kluczowymi czynnikami napędza-
jącymi jego rozwój będą: rosnące zapo-
trzebowanie na wysoką jakość produkcji, 
automatyzację, skrócenie czasu wprowa-
dzania produktów na rynek oraz rosnące 
zapotrzebowanie na miniaturyzację urzą-
dzeń elektronicznych w przemyśle pół-
przewodnikowym. 

Analitycy z tej firmy są przekonani, 
że największy udział w rynku zwią-
zany z wykorzystaniem techniki liniowej 
będzie dotyczył przemysłu obróbczego. 
W tej branży bowiem występują szczegól-
nie zróżnicowane zastosowania urządzeń 
ruchu liniowego, takie jak zmieniacze 
narzędzi, systemy podawania części, suw-
nice itp. Ponadto obrabiarki wraz z syste-
mami transportu materiałów są wykorzy-
stywane do wykonywania różnych opera-
cji na bryłach i elementach metalowych, 
takich jak: cięcie, wytaczanie, szlifowa-
nie, ścinanie i do innych rodzajów formo-
wania. To procesy z reguły niebezpieczne 
dla obsługi, dlatego pracownicy są tu 
w pierwszym rzędzie zastępowani przez 
roboty przemysłowe i elementy ruchu 
liniowego. Te ostatnie są również wyko-
rzystywane do automatyzacji takich pro-
cesów, co pozwala zapewnić wysoką nie-
zawodność i niskie koszty utrzymania 
aplikacji. 

Na świecie wśród znaczących firm na 
rynku urządzeń techniki liniowej w rapor-
cie MarketsandMarkets wymienia się 
takich producentów, jak: THK, NSK, 
HIWIN Technologies, Nippon Thompson, 
Robert Bosch, Schaeffler Technologies, 
Rockwell Automation, Timken, Fortive, 
HepcoMotion i Schneeberger Group.

Oferta rynkowa
Na rynku dostępny jest bogaty wybór ele-
mentów i komponentów, z których można 
zbudować systemy techniki liniowej prak-
tycznie dla każdej aplikacji. 

www.utrzymanieruchu.pl

Leszek Wolny, specjalista ds. techniki liniowej w firmie Albeco

Elementy techniki liniowej – jak wybierać?

Odpowiedni dobór komponentów techniki liniowej opiera się przede wszystkim na 
uwzględnieniu czynników mających wpływ na ich pracę. Należy wziąć pod uwagę prze-
noszoną masę, prędkość ruchu, jego charakterystykę, występujące momenty gnące 
oraz skręcające, warunki pracy czy sposób smarowania. Z perspektywy prowadzeń 
liniowych bardzo istotnym czynnikiem jest również sposób montażu. Często zapomina 
się o odpowiednim przygotowaniu powierzchni i krawędzi referencyjnych. Najbardziej 
popularne i względnie najtańsze rozwiązania, oparte na wózkach tocznych, bezwzględ-
nie jednak tego wymagają. 

Również częstym i podstawowym błędem jest zła interpretacja danych dotyczą-
cych nośności poszczególnych systemów. Informacje katalogowe każdego z rozwią-
zań podawane są w odniesieniu do trwałości, która z kolei określana jest na podsta-
wie przebiegu w kilometrach, przy czym w zależności od producenta wartość ta jest 
inna. Natomiast w przypadku powszechnie stosowanych napędów śrubowo-tocznych 
częstym zjawiskiem jest błędny dobór rozwiązania, zależny od osi pracy. Najważniej-
szą informację stanowi to, że napędy śrubowe przenoszą wyłącznie obciążenia osiowe. 
Niejednokrotnie spotyka się przewymiarowane aplikacje, które są przeznaczone do 
pracy w poziomie i w których całe obciążenie spoczywa na prowadnicach, a zadaniem 
napędu jest tylko pokonanie oporów ruchu. 

Innym powszechnym błędem popełnianym przy doborze odpowiedniego napędu 
tocznego, który ma wpływ na jego żywotność, jest zły dobór skoku śruby, który często 
jest nieadekwatny do prędkości obrotowej. W tym wypadku należy pamiętać, by skok 
śruby zwiększać wraz ze wzrostem wymaganej prędkości liniowej. Pozwoli to uniknąć 
osiągnięcia krytycznej prędkości napędu i zarazem ryzyka jego uszkodzenia. 

Często zapomina się o też wstępnym nasmarowaniu systemu przed pierwszym uży-
ciem. Wynika to z faktu, że dostarczone przez producentów komponenty pokryte są 
olejem konserwującym, który nie ma nic wspólnego z olejem smarnym.
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↘ Linear Motion Designer: spójne projektowa-
nie cyfrowe komponentów liniowych firmy 
Bosch Rexroth

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Specjaliści zwracają uwagę, że dobór 
układu techniki liniowej to przede wszyst-
kim doradztwo techniczne i dopasowa-
nie odpowiedniego rozwiązania do wyma-
gań danej aplikacji. Na rynku jest wiele 
firm oferujących takie wsparcie. Jedną 

z nich jest F.H. KOLMET (partner firmy 
Bosch Rexroth). Ma ona duży asortyment 
rozwiązań dla techniki liniowej: od pro-
wadnic, przez wały, systemy przemiesz-
czeń liniowych, po mechanizmy śrubowe. 
Firma dostarcza: kulowe prowadnice 
szynowe, prowadnice szynowe wałecz-
kowe, prowadnice rolkowe oraz z tule-
jami toczonymi i wały stalowe, a także 
gotowe systemy przemieszczeń liniowych 
oraz mechanizmy śrubowe i prowadniki 
kulowe. Jak podają jej przedstawiciele, 
oferowane rozwiązania mogą być dopa-
sowane do konkretnych wymagań danej 
aplikacji. Chodzi tu o minimalną długość 
konstrukcji, największą prędkość liniową, 
poziom hałasu, wysoką sztywność i pre-
cyzję lub maksymalną ładowność. Warto 
wspomnieć, że technologia Linear Motion 
firmy Rexroth to ponad 1 tys. standardo-
wych komponentów i produktów, z któ-
rych dzięki modułowej budowie zawsze 
można stworzyć indywidualne rozwiąza-
nie. Firma wspiera użytkowników przez 

cały cykl życia produktu, począwszy od 
znalezienia odpowiedniego rozwiązania, 
po doradztwo i narzędzia eTools.

Jednym z głównych czynników decy-
dujących o wyborze danego komponentu, 
poza parametrami technicznymi, jest zwy-
kle cena. Warto jednak zwracać uwagę na 
rozwój konstrukcji i rozwiązania, które 
wpływają na trwałość i niezawodność. 
W ofercie firmy SKF są np. liniowe syste-
my prowadzenia w podziale na dwa główne 
typy. Pierwszy umożliwia nieograniczony 
ruch liniowy dzięki zastosowaniu systemu 
recyrkulacji elementów tocznych. Wyko-
rzystuje się tu systemy prowadzenia wału 
wyposażone w liniowe łożyska kulkowe 
i profilowane prowadnice szynowe. Jak 
informuje firma, te dwa systemy prowa-
dzenia pokrywają dużą część wymagań 
rynkowych w tej dziedzinie zastosowań. 
Jednak poza systemami wykorzystującymi
łożyska toczne pojawiło się też zapotrze-
bowanie na liniowe łożyska ślizgowe o ta-
kich samych wymiarach zewnętrznych jak
ich odpowiedniki w łożyskach tocznych. 
W tej grupie są precyzyjne prowadnice 
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Źró
dło

: Bosch Rexroth

↖ Rodzina modułów liniowych Bosch Rexroth

Zapotrzebowanie na 
nowoczesne elementy 
techniki liniowej wynika 
z potrzeby dokładnych 
i powtarzalnych syste-
mów kontroli ruchu.

Coraz częściej elementy 
wykorzystywane w tech-
nice liniowej wyposaża 
się w czujniki i gromadzi 
z nich dane w czasie 
rzeczywistym. Dzięki 
temu użytkownicy otrzy-
mują informację, kiedy 
należy je sprawdzić lub 
wymienić.



szynowe, które ze względu na swoją kon-
strukcję wewnętrzną potrzebują bardzo 
małej przestrzeni montażowej i umożliwia-
ją bardzo precyzyjny ruch liniowy, dzięki 
specjalnym technikom produkcyjnym. 

Jak podają specjaliści z firmy SKF, ze 
względu na dużą liczbę dostawców funk-
cjonujących na rynku nie ma standary-
zacji pola przekroju poprzecznego lub 
wymiarów łącznika. W związku z tym 
mogą wystąpić znaczne problemy przy 
zmianie układu łożysk. Dlatego SKF opra-
cował system „Modular Range”, składa-
jący się z prowadnic z różnymi zespołami 
elementów tocznych, wszystkie o tych 
samych wymiarach montażowych. Ta 
gama produktów umożliwia prostą ada-
ptację precyzyjnych prowadnic szynowych 
do różnych wymagań w zakresie jakości 
jazdy, nośności lub sztywności. Aby dać 
użytkownikom systemu CAD możliwość 
włączenia różnych systemów prowadzenia 
liniowego do swoich projektów, SKF udo-
stępnia do pobrania dane CAD ze strony 
internetowej. 

Japońską firmę THK na rynku pol-
skim reprezentuje od 2002 r. firma 
HENNLICH. Jej przedstawiciele pod-
kreślają, że produkty techniki liniowej 
tej firmy cechują się kilkakrotnie dłuż-
szym okresem eksploatacji w porów-
naniu z produktami konkurencyjnymi. 
W produktach THK zastosowano nowo-
czesne technologie smarowania, reduk-
cji szumów przesuwu oraz polepszające 
właściwości ruchowe. W ofercie THK 
dostępne są m.in. prowadnice: liniowe 
kulkowe, liniowe rolkowe, liniowe pła-
skie, liniowe teleskopowe, liniowe minia-
turowe, liniowe wałkowe oraz łukowe. 
Wśród prowadnic miniaturowych znaj-
dują się np. prowadnice typu RSH – jed-
norzędowe toczne z koszykiem kulkowym 
(koszyk stalowy) w większości typów ze 
stali odpornej na korozję. Przeznaczone są 
do zastosowań w maszynach przy produk-
cji półprzewodników, w sprzęcie medycz-
nym, ploterach i urządzeniach biurowych. 
Warto dodać, że firma THK udostępnia na 
stronie serwisowej program do optymal-

nego doboru produktów, dane 2D i 3D 
elementów do wykorzystania programów 
CAD i narzędzia do wyliczania oczekiwa-
nego okresu użytkowania produktu. 

Natomiast firma igus, specjalizująca 
się w wykorzystaniu polimerów do two-
rzenia złożonych elementów do zastoso-
wań technicznych, proponuje do stosowa-
nia bezsmarowe prowadnice liniowe dry-
lin®, w których zastosowano ślizg zamiast 
toczenia. Powierzchnię ślizgową stano-
wią trybologicznie zoptymalizowane poli-
mery iglidur® w połączeniu z materia-
łami bezkorozyjnymi. Prowadnice pracują 
na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe 
i niewrażliwe na wpływ brudu, wody, 
substancji chemicznych, gorąca lub ude-
rzeń. Jak podaje producent, dodatkowo 
dzięki zastosowanym materiałom oraz 
specjalnej konstrukcji charakteryzują się 
cichą pracą. Mogą być stosowane w róż-
norodnych warunkach środowiskowych, 
w tym w najbardziej wymagających. Sys-
tem modułowy zapewnia łatwą konfigu-
rację w zależności od potrzeb. Firma udo-

www.utrzymanieruchu.pl

E4.1L: Prowadzenie energii w ruchu 
stało się jeszcze prostsze ... szybki 
montaż i ponadczasowy design.

Oszczędza Twój czas

igus® Sp. z o. o.  
Więcej informacji: 
hkowalczyk@igus.pl
Tel. 22 316 36 30  
plastics for longer life®

Redukcja czasu montażu nawet o 80%*
e-prowadnik E4.1L, który można wykorzystać szybciej, niż 
jakikolwiek inny. Nowe separatory i systemy mocowania 
przewodów pozwalają na szybki i łatwy montaż oraz stoso-
wanie wielopoziomowych separacji przewodów. igus.pl/E4.1L
*testowane w labolatorium igus®

Odwiedź nas:
Plastpol, Kielce-C3
Mach-Tool, Poznań-Hala5, stoisko 91

https://www.igus.pl/info/energy-chains-e4-1-light?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
mailto:hkowalczyk@igus.pl
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stępnia też system ekspercki dla prowad-
nic, który pozwala na skonfigurowanie 
prowadnicy do konkretnego zastosowa-
nia i na obliczenie jej żywotności. W nie-
których zastosowaniach takie rozwiązanie 
może być atrakcyjne.

Z kolei firma Albeco zgromadziła przez 
wiele lat doświadczenie z zakresu tech-
niki liniowej i ma wykwalifikowaną kadrę 
techniczną. Bogaty asortyment dostępny 
w magazynie oraz narzędzia pracy w postaci
specjalistycznego oprogramowania umoż-
liwiają kompleksowe wdrożenia nowych 
aplikacji i rozwiązywanie bieżących pro-
blemów z zakresu techniki liniowej. 

Duży asortyment elementów techniki 
linowej ma też firma HIWIN, specjalizu-
jąca się w dostarczaniu prowadnic szyn 
profilowanych, mechanizmów śrubowo-
-tocznych, silników liniowych i systemów 
pozycjonujących. Firma może zapew-
nić swoim klientom całą gamę rozwią-
zań z jednej ręki, a dzięki globalnej sieci 
sprzedaży gwarantuje szybki proces reali-

zacji, od planowania po dostawę produk-
tów. Swoje rozwiązania firma prezento-
wała m.in. na tegorocznych marcowych 
targach AUTOMATICON w Warszawie. 
Jak informował Arkadiusz Grzelak, dyrek-
tor handlowy na Polskę w firmie HIWIN, 
pokazano prowadnice liniowe, śruby 

pociągowe, napędy i na tej bazie budo-
wane moduły, począwszy od pasa zęba-
tego poprzez śrubę i silnik liniowy. Jeśli 
chodzi o wsparcie odbiorców przy dobo-
rze komponentów, to mogą oni skorzy-
stać z konfiguratorów dostępnych na stro-
nie internetowej albo przesłać wypełnione 
formularze projektowe, a specjaliści firmy 
wykonają obliczenia i dokonają doboru 
podzespołów. 

Jak dodaje Arkadiusz Grzelak, każdy 
kolejny rok przynosi nowe rozwiązania 
i pojawiają się nowości, np. w silnikach 
liniowych są to nowe typy cewek i magne-
sów. W silnikach ważny jest stosunek 
natężenia prądu do mocy i przy zachowa-
niu takich samych gabarytów silniki mają 
możliwość przesunięcia większej masy. 
Niektóre potrzebują większych prądów, 
inne mniejszych oraz generują mniej lub 
więcej ciepła. W nowych typach nakrę-
tek zmieniane są nawroty – udoskona-
lany jest sposób zmiany kierunku obrotu. 
Poprawia się parametry techniczne, takie 
jak: nośność i prędkość, zmienia śred-
nicę kulek i profil gwintu, a w przypadku 
przekładni kulowo-tocznych pojawiają się 
nowe rodzaje łożysk.

Podsumowanie
Analitycy zakładają, że przyszłość rynku 
ruchu liniowego będzie stanowić tech-
nologia przygotowana na zamówienie 
i wykorzystująca dane. Coraz częściej ele-
menty wykorzystywane w technice linio-
wej wyposaża się więc w czujniki i gro-
madzi z nich dane zbierane w czasie rze-
czywistym. Dzięki temu użytkownicy 

UTRZYMANIE RUCHU

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w materiale „Raport: 
Urządzenia techniki liniowej”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

Źródło: www.albeco.com.pl

↘ Napędzany śrubą toczną moduł SDM firmy 
HepcoMotion – przykład połączenia precyzyj-
nego prowadzenia na prowadnicach 
profilowych oraz napędu poprzez 
mechanizm śrubowo-toczny

Wdrożenie systemów 
ruchu liniowego pomaga 
wielu branżom osiągnąć 
korzyści w zakresie wyso-
kiej produktywności i pre-
cyzji na linii produkcyj-
nej. Nowoczesne rozwią-
zania pozwalają także 
na zmniejszenie zużycia 
samych elementów tech-
niki liniowej i ogranicze-
nie wymagań konserwa-
cyjnych oraz na obniżenie 
wymagań w stosunku do 
mechanicznych elemen-
tów przenoszących.

otrzymują informację, kiedy należy je 
sprawdzić lub wymienić, i nie trzeba tu 
już polegać na szacunkach. Pozwala to 
zmniejszyć straty związane z przedwcze-
śnie wymienianymi częściami, skraca się 
czas postojów i np. zwiększa bezpieczeń-
stwo, zapobiegając uszkodzeniom urzą-
dzenia. 

Na pewno zawsze trzeba brać pod 
uwagę zastosowanie elementów techniki 
liniowej. Przykładowo łożyska liniowe 
mogą mieć zastosowanie w aplikacjach 
wymagających: małej precyzji, takich jak: 
sanki, wózki i prowadnice szuflad; śred-
niej precyzji, takich jak prowadnice piły, 
skanowanie i prowadnice drzwi; aż do 
wysokiej precyzji – obrabiarki i zasto-
sowania metrologiczne. Trzeba zastoso-
wać właściwy typ prowadnicy liniowej do 
konkretnej aplikacji. Wybór odpowied-
niej technologii może pozwolić zmniejszyć 
złożoność projektu, poprawić wydajność 
i obniżyć koszt montażu.

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

http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
http://www.albeco.com.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Predykcyjne utrzymanie ruchu 
w fabrykach 4.0 

Wi kszo  zak adów przemys owych ustala harmonogram konserwa-
cji prewencyjnej, uwzgl dniaj c statystyki, histori  utrzymania ruchu 
innych urz dze  w zak adzie czy zalecenia producenta, a nie real-
ny stan maszyny. Z jednej strony takie podej cie zapobiega dodatko-
wym kosztom, wynikaj cym z nieplanowanych przestojów. Z drugiej 
– generuje spore straty finansowe zwi zane z prewencyjn  wymia-
n  cz ci. Dzia ania te s  te  obarczone du ym ryzykiem w przypad-
ku maszyn krytycznych, od sprawno ci których zale y ci g o  ca ego 
procesu produkcyjnego. Dzi ki technologiom opartym na systemach 
IIoT jej rol  coraz cz ciej zaczyna zajmowa  predykcja, umo liwiaj -
ca ledzenie anomalii i diagnozowanie awarii w czasie rzeczywistym.

Rosn ce znaczenie predykcji 
Predykcja pozwala na kontrol  pracy maszyn 
w czasie rzeczywistym i diagnozowanie sytu-
acji awaryjnych na bie co, bez konieczno ci 
ingerencji w struktur  maszyny. Tym samym, 
dzi ki otrzymywaniu pe nych informacji dia-
gnostycznych na temat pracy maszyn, mo -
liwe jest prognozowanie jej stanu w przy-
sz o ci oraz wczesne wykrywanie defek-
tów. Oprócz wspomnianych korzy ci predyk-
cyjne utrzymanie ruchu wymaga od pracow-
ników mniejszego zaanga owania – szybko 
zdiagnozowane uszkodzenie jest o wiele 
prostsze i przede wszystkim ta sze w napra-
wie ni  nieplanowana, trudna do zidentyfi-
kowania awaria, powoduj ca wielogodzinne 
przestoje linii produkcyjnej. Jednocze nie 
dost p do analizy i sta y monitoring pracy 

maszyn umo liwia te  lepsze przygotowanie 
si  do wizyty serwisowej, skrócenie jej czasu 
i zmniejszenie ryzyka kosztownych pomy ek. 

Wi ksza kontrola 
Wielu awarii mo na unikn  dzi ki dost -
powi do pe nych informacji diagnostycz-
nych o pracy maszyn. Jest to mo liwe dzi ki 
algorytmom analitycznym, wychwytuj cym 
nawet najmniejsze anomalie, rejestrowane 
na podstawie sygna ów z czujników wibracji, 
d wi ku, temperatury czy zmian parametrów 
pr du. Pozyskiwane w ten sposób dane s  
porównywane z danymi z innych maszyn oraz 
danymi historycznymi, a nast pnie analizo-
wane w czasie rzeczywistym i udost pniane 
w formie raportów. W ten sposób u atwiaj  

one sprawne zarz dzanie ca ym procesem 
produkcyjnym. Na podstawie danych mo -
liwe jest m.in. przygotowanie si  do poten-
cjalnej awarii przez s u by UR, korekta bie-

cych ustawie  maszyny czy planowanie 
bud etu i skali produkcji w oparciu o fak-
tyczne mo liwo ci maszyn. Dost pna diagno-
styka i predykcja stanu maszyn pozwala na 
lepsze przygotowanie do wizyty serwisowej, 
skrócenie czasu jej trwania i unikni cie kosz-
townych pomy ek.

– Opracowany przez nas system opiera ana-
lizy na pomiarach parametrów elektrycznych 
silników. W sk ad oferowanego rozwi zania 
wchodz  modu y pomiarowo-przetwarzaj ce, 
wykorzystuj ce pomiary napi  i pr dów, 
które jednocze nie przetwarzaj  i analizuj  
dane pomiarowe, wyznaczaj c setki wska -
ników, skorelowanych ze stanem maszyny 
i sposobem jej eksploatacji. Obliczone wska -
niki jako ciowo-ilo ciowe s  przesy ane do 
chmury, gdzie nast puje ich dalsza analiza 
statystyczna, niezawodno ciowa i predykcyjna. 
Dodatkow  korzy ci  z takiego podej cia do 
sposobu przetwarzania danych jest mo liwo
prowadzenia jednoczesnych, benchmarkowych
analiz dla wielu monitorowanych maszyn 
w danym zak adzie, co zapewnia uzyskanie
jeszcze bardziej miarodajnych rezultatów. 
Jednocze nie dzi ki gromadzeniu danych 
w chmurze u ytkownik ma sta y, nieograni-
czony dost p do aktualnych raportów w do-
wolnym miejscu na wiecie – t umaczy Artur 
Hanc, prezes Elmodis. 

Dzi ki zaawansowanym mechanizmom ana-
litycznym mo liwe jest szersze spojrzenie na 
monitoring pracy maszyn przemys owych 
i znalezienie nowych, z pozoru nieoczywistych
powi za , które ze wzgl du na ograniczone 
mo liwo ci analityczne ludzi nie by yby mo li-
we do wychwycenia. Jest to niew tpliwa ko-
rzy  systemów, które nie zast pi  pracy ludzi, 
ale b d  dla nich ogromnym wsparciem.

ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
e-mail: elmodis@elmodis.com
tel. +48 531 507 668
https://elmodis.com
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 Praktyczne zastosowania 
 rozwi za  typu Industrial IoT 
zgodne z koncepcj  Przemys u 4.0

W wi kszo ci zak adów przemys o-
wych proces wytwórczy jest zor-
ganizowany w formie linii produk-

cyjnych. Zgodnie z powszechnie stosowan  
metod  TPM, s u c  do poprawy i kon-
troli efektywno ci procesów produkcyjnych, 
efektywno  pracy ka dego z tych segmen-
tów jest lub mog aby by  mierzona w ramach 
jednego z filarów TPM, czyli OEE. Rzetelny 
pomiar OEE obejmuje mierzenie dost pno ci 
funkcji danego segmentu, realizuj cego okre - 
lon  funkcj . 

Diagnostyczne wykorzystanie
systemów do znakowania 
lub etykietowania 
W prawie ka dej bran y przemys u istotn  
cz ci  procesu produkcyjnego jest znako-
wanie lub etykietowanie produktów. Funkcja 
ta jest zwykle realizowana w ko cowej fazie 
procesu produkcji, tu  przed opuszczeniem 
przez gotowy produkt obszaru wytwarzania 
i skierowaniem go do cz ci logistycznej. 

Rzetelny pomiar dost pno ci funkcji znako-
wania umo liwia zatem uzyskanie podwójnej 
warto ci dodanej: mo e zasila  danymi nie 
tylko wska nik OEE dla fragmentu procesu 
zwi zanego ze znakowaniem, ale te  umo li-
wia  pomiar cznego, sumarycznego wska -
nika OEE dla ca ej linii produkcyjnej. 

Pomiar istotnych funkcji ka dego 
segmentu linii produkcyjnej
Odpowiednio zaawansowany system pomia-
rowy umo liwia zbieranie i przetwarzanie
wielu danych, nie tylko tych dostarczanych 
przez poszczególne urz dzenia, ale tak e po-
zyskiwanych za pomoc  specjalnie w tym celu
instalowanych czujników badaj cych prze-
bieg procesu produkcji. Dysponuj c takimi 
danymi oraz metodami ich przetwarzania, 
a tak e wiedz  specjalistyczn  dotycz c  
danego procesu, mo na budowa  algorytmy 
generuj ce powiadomienia o charakterze 
prewencyjnym lub wspomagaj cym osi gni -
cie/podtrzymanie optymalnej efektywno ci. 

System umo liwiaj cy realizowanie takich 
funkcji wykracza nieco poza klasycznie rozu-
miane systemy IoT w kierunku rozwi za  bar-
dziej przemys owych. Nie jest to klasyczna 
SCADA, bo nie oferuje funkcji sterowania, 
cho  umo liwia ich sukcesywne dodawanie. 
Nie jest to tym bardziej system typu MES, ale 
jego zastosowanie u atwia zbieranie, agre-
gowanie i wst pn  analiz  danych, które dla 
prawid owego dzia ania systemów typu MES 
lub MERP s  bardzo istotne oraz warte pozy-
skiwania bezpo rednio z produkcji. 

Nawet gdy w danym zak adzie nie ma planów 
dotycz cych korzystania z systemów typu 
MES, SCADA lub „tylko” IoT, warto stoso-
wa  system umo liwiaj cy monitoring i rady-
kaln  redukcj  „Sze ciu Wielkich Strat”, tym 
bardziej e koszty pracy z punktu widzenia 
firm produkcyjnych rosn  relatywnie szyb-
ciej, ni  mo e si  to wydawa  innym uczest-
nikom rynku. Dzieje si  tak dlatego, e w tym 
samym czasie ro nie te  konkurencja i ci g y 
nacisk na redukcj  cen gotowych produktów. 

W sytuacji rosn cej presji p acowej – tak e 
w ród wszystkich dostawców – mo liwo ci 
prostego ograniczenia kosztów przez reduk-
cj  cen nabywanych towarów lub us ug 
wydaj  si  wyczerpywa .

Zdalny Serwis Prewencyjny 
przyk adem systemu IIoT
Zespó  firmy Zdalny Serwis Sp. z o.o. zaj-
muje si  budow  i wsparciem systemu spe -
niaj cego wy ej opisane kryteria funkcjo-
nalne ju  od 2010 roku. Wtedy to pierwsza 
wersja systemu by a prezentowana na tar-
gach Taropak 2010 w Poznaniu, gdzie stano-
wi a sensacj , docenion  przez prawie czte-
rystu go ci reprezentuj cych wi kszo  bran  
przemys u przetwórczego. Nieznany jest 
nam do dzi  system wprost konkurencyjny 
wobec Zdalnego Serwisu Prewencyjnego, 
bo o nim mowa. System ZS to unikalne po -
czenie elementów systemów IoT i SCADA 
w celu uzyskania mo liwo ci pomiarów, 
generowania algorytmów oraz powiadomie  

prewencyjnych, a tak e agregacji danych 
w formie ró nych raportów.

Zbieranie i bie cy monitoring 
danych istotnych dla prawid owego 
przebiegu produkcji
System Zdalnego Serwisu dzia a w oparciu 
o przemys owe sterowniki klasy PAC w asnej 
konstrukcji, wyposa one we w asne podtrzy-
manie bateryjne. Umo liwia to pomiar sta-
tusu i sposobu wy czania monitorowanych 
urz dze , nawet w wypadku gwa townego 
odci cia zasilania. Dane mog  by  wst p-
nie przetwarzane w sterownikach, umo li-
wiaj c wizualizacj  post pu i innych infor-
macji nt. danego fragmentu linii produkcyj-
nej, nawet w razie braku po czenia z serwe-
rem. Aplikacja serwerowa Zdalnego Serwisu, 
dzia aj ca w oparciu o powszechnie stoso-
wany SQL, u atwia u ytkownikowi pe n  kon-
trol  nad sposobami przetwarzania danych 
oraz zapewnia pe n  kontrol  nad dost pem 
do nich. Jest to szczególnie wa ne w sytu-
acji, kiedy coraz wi cej systemów IoT czy 
innych oferuj cych elementy Przemys u 4.0 
dzia a wy cznie w oparciu o rozwi zania 
chmurowe. 

Rozwi zania chmurowe 
a bezpiecze stwo i kontrola nad 
przep ywem danych wra liwych 
Nie twierdzimy, e tego typu rozwi zanie jest 
z gruntu z e. Nasze wieloletnie do wiadcze-
nia, zebrane w trakcie eksploatacji systemu 
ZS 1.0 oraz ZS 2.0, obejmuj ce setki linii pro-
dukcyjnych, ujawni y jednak obawy naszych 
klientów. Z tego powodu, obok tradycyj-
nie chmurowego systemu w wersji ZS 3.0, 
oferujemy obecnie wersj  ZS 3.5, która 
z zasady jest autonomiczn  aplikacj  przezna-
czon  do instalacji i u ytkowania na serwe-
rze klienta. Taki system mo e nadal by  u y-
wany w wariancie chmurowym, umo liwiaj -
cym nam lub innym zespo om wsparcia ana-
liz  danych technicznych w celu lepszej pre-
wencji. Wszelka komunikacja ze wiatem 
zewn trznym pozostaje jednak pod ca kowit  
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kontrol  u ytkownika, a odci cie tej komu-
nikacji nie przeszkadza w realizacji podsta-
wowych funkcji systemu opartego na bazie 
danych SQL. 

Zasada dzia ania Systemu Zdalnego 
Serwisu Prewencyjnego
System ZS trzeciej generacji dzia a na zasa-
dzie automatycznego porównywania danych 
pozyskiwanych z urz dze  lub czujników 
z parametrami niezb dnymi do prawid o-
wego przebiegu procesu produkcji (przy-
najmniej w obj tych pomiarem fragmen-
tach). Odnotowywane przez system odchy-
lenia od optymalnych wskaza  generuj  
powiadomienia o ró nym statusie, porz dko-
wane zgodnie z przyj tymi dla danego pro-
cesu procedurami eskalacji. Powiadomienia 
s  prezentowane w ró nej formie, zale -
nie od przewidzianych w procesie adresa-
tów. Powiadomienia na u ytek operatorów 
maj  charakter dyrektywny, sugeruj  dzia a-
nia maj ce zapobiega  nieprawid owo ciom 
w pracy urz dze  lub wskazuj  powsta e 
ju  nieprawid owo ci i sposoby radzenia 
sobie z nimi. W konsekwencji ich otrzymy-
wania obs uga niejednokrotnie potrafi pora-
dzi  sobie z problemem w ci gu kilku minut, 
zamiast np. odstawia  urz dzenie lub czeka  
na przyjazd albo reakcj  serwisu. 

Powiadomienia generowane na u ytek s u b 
technicznych umo liwiaj  z kolei analiz  przy-
czyn ewentualnych nieprawid owo ci w celu 
ich eliminacji na przysz o . Mo e to dotyczy  
drobnych b dów obs ugi, ale te  skutków 
zmiany produkowanego asortymentu, mate-
ria ów opakowaniowych powsta ych w proce-
sie wibracji zanieczyszcze  itp. Istotnym ele-
mentem systemu ZS jest ca kowita wiarygod-
no  prezentowanych danych polegaj ca na 
tym, e wszelkie informacje ród owe oraz te 

dotycz ce sposobów ich pozyskiwania s  dla 
u ytkownika dost pne w czytelny i mo liwy 
do zachowania sposób. 

System ZS jako narz dzie 
wspomagaj ce funkcje zarz dcze 
na poziomie linii produkcyjnych
Zbierane przez system informacje opisuj  nie 
tylko prawid owo  dzia ania urz dze  lub 
procesów, ale tak e umo liwiaj  generowa-
nie wielu przydatnych algorytmów lub rapor-
tów. Przyk adem s  wizualizacje post pu linii 
produkcyjnych wy wietlane przez u ytkow-
ników, ilustruj ce nie tylko bie cy post p, 
ale te  procentowe wykonanie planu produk-
cyjnego na dan  zmian . Taki sposób umo -
liwia – np. za pomoc  kolorów – ilustracj  
tego, czy przy danej pr dko ci linii wykona-
nie planu zmiany jest realne, czy zagro one. 
Przyk adem algorytmu mo e by  z kolei ana-
liza cz stotliwo ci czynno ci podejmowanych 
przez obs ug . Mo e si  bowiem zdarzy , e 
sprawni operatorzy nie dopuszcz  do prze-
stoju linii, podejmuj c w por  dzia ania pre-
wencyjne, lecz cz stotliwo  podobnych zda-
rze  wskazuje na istnienie nierozwi zanego 
problemu, który warto zdiagnozowa . 

System ZS jako narz dzie 
wspomagaj ce funkcje zarz dcze 
na poziomie zak adu
Najwi ksz  korzy ci  klienta, wynikaj c  
z zastosowania systemu ZS, jest redukcja 
„Sze ciu Wielkich Strat” dzi ki mo liwo ci 
osi gni cia i utrzymania najwy szego mie-
rzalnego i potwierdzonego wska nika dost p-
no ci funkcji – np. funkcji znakowania lub 
etykietowania. Osoby zarz dzaj ce produk-
cj  otrzymuj  raporty aktualnego wska nika 
dost pno ci funkcji wraz z podaniem przy-
czyn wszelkich zdarze , które go obni aj . 

Generowane co miesi c raporty (zwykle 
dla bardzo wielu urz dze  w jednym zak a-
dzie) ukazuj  najcz ciej redni wska nik 
dost pno ci funkcji znakowania przekracza-
j cy 99,8%. Uzyskanie i utrzymanie jak naj-
wy szego potwierdzonego wska nika dost p-
no ci funkcji ma bardzo istotne konsekwen-
cje finansowe, bo spadek dost pno ci funk-
cji o ka dy kolejny promil mo e mie  wi ksz  
warto  ni  warto  urz dzenia znakuj cego 
lub kosztów jego eksploatacji. 

Dlaczego warto zastosowa  
system ZS ju  teraz
Wymogi w zakresie zwi kszania efektywno-
ci dost pnych zasobów produkcyjnych rosn  

tak czy inaczej, co wynika z presji otoczenia. 
System ZS nie jest przyczyn , ale skutkiem 
konieczno ci lepszego pomiaru efektywno-
ci procesów produkcji. Zamiast podejmowa  

decyzje dotycz ce zakupu systemów SCADA 
lub MES, których wdro enie mo e okaza  si  
wyzwaniem zarówno finansowym, jak i orga-
nizacyjnym, klient mo e najpierw korzysta  
z systemu ZS w ramach d ugotrwa ych testów 
technologicznych. Takie testy mog  zako -
czy  si  zakupem systemu, ale te  jego naj-
mem na bardzo konkurencyjnych warunkach. 
Dzi ki takiemu rozwi zaniu zak ady produk-
cyjne mog  pozna  mo liwo ci wynikaj ce ze 
stosowania rozwi za  IIoT. 
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W  obecnej sytuacji rynkowej nie-
zbędne jest nieustanne zmniej-
szanie kosztów utrzyma-

nia ruchu przy jednoczesnym zwiększa-
niu niezawodności parku maszynowego. 
Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że 
niezawodność kosztuje, ale jest to zawsze 
inwestycja, która się zwraca (rys. 1).

Właściwe podejście do zarządzania 
parkiem maszynowym
Obecnie długotrwały przestój linii pro-
dukcyjnej jest znacznie bardziej dotkliwy 
niż koszty utrzymania niezawodności, dla-
tego coraz większą rolę odgrywa wcze-
sna detekcja anomalii pracy maszyny. 
Przy zastosowaniu odpowiednich metod 
diagnostycznych można na długo przed 
awarią przewidzieć problemy skutkujące 
potencjalnym postojem. 

Z badań przeprowadzonych dla prze-
mysłu lotniczego przez Nowlana i Heapa 
w drugiej połowie ubiegłego wieku 
wynika, że zaledwie 2% awarii pasuje 
do profilu A, czyli tradycyjnego punktu 
widzenia, 4% pasuje do profilu B, 5% 
– do profilu C, 7% – do profilu D, 14% 
– do profilu E, a 68% – do profilu F, 
co obrazują krzywe wannowe (rys. 2). 
Wyniki te zostały powtórzone, z niewiel-
kimi różnicami, w badaniach przeprowa-
dzonych w Szwecji w 1973 r. i w mary-
narce wojennej USA w 1982 r. Oczywi-
ście nie jest najistotniejsze, czy mówimy 
o 11%, czy 15% – ważne jest uświado-
mienie sobie, że tylko znikomy procent 
elementów maszyn ma prawdopodobień-

Nowoczesne zarządzanie 
parkiem maszynowym
Cz. 1. Zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych
Zarządzanie techniczne jest dziś, jak nigdy wcześniej, obszarem 
wymagającym nowatorskiego podejścia oraz integracji ze strategią 
produkcji. Mijają już czasy, w których główną rolą działu utrzymania 
ruchu było przysłowiowe gaszenie pożarów, a podejście reaktywne 
uznawane było za jedyne słuszne. Dziś mówi się o utrzymaniu ruchu 
4.0, coraz powszechniejszej digitalizacji, technologii Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (IIoT), rozwiązaniach chmurowych oraz sztucznej 
inteligencji, mającej w niedalekiej przyszłości zastąpić ludzi.

↗ Rys. 1. Optymalny koszt utrzymania niezawodności

Jerzy Halkiewicz, Paweł Łęciński
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stwo wystąpienia awarii związane z wie-
kiem, a zatem osiąga korzyści z okreso-
wych remontów i wymian. Cała reszta 
wymaga zupełnie innego podejścia do 
zarządzania parkiem maszynowym.

Metody kontroli poszczególnych 
podzespołów
Dodatkowo ważne jest zrozumienie, że
awaria to proces, a nie jednorazowe wy-
darzenie. Doskonale pokazuje to krzywa 

P-F (rys. 3). Poszczególne punkty na krzy-
wej odnoszą się do rozwoju defektu i wiążą 
z różnymi metodami kontroli podzespołu, 
które mogą być stosowane w celu określe-
nia bieżącego stanu defektu.

Pomiary ultradźwiękowe 
Pierwszą z metod diagnostyki na krzywej
są pomiary ultradźwiękowe. Ultradźwięki
jako zjawisko fizyczne wywoływane są 
przez dwa źródła – tarcie i turbulencję.
Przykładem może być tutaj tarcie wewnątrz 

niedosmarowanych lub uszkodzonych
łożysk czy turbulencja wynikająca z wy-
cieku sprężonego powietrza. W odróżnie-
niu od dźwięków z zakresu słyszalnego 
(od 20 Hz do 20 kHz), ultradźwięki sły-
szane w słuchawkach różnią się od hałasu 
pracy zakładu. Zakres ultradźwięków, 
które można usłyszeć, zamyka się w prze-
dziale 20–100 kHz, dzięki czemu można 
odciąć się od słyszalnego zakresu, skupia-
jąc się tylko na interesujących nas dźwię-
kach. Cechy fizyczne ultradźwięków są 
inne od tych z zakresu słyszalnego i to 
dzięki nim inspekcja ultradźwiękowa jest 
możliwa i niełatwa do przeprowadzenia.

Analiza drgań 
Kolejnym punktem jest analiza drgań. 
Wymaga ona znacznie więcej doświadcze-
nia i wiedzy, niż wspomniane wcześniej 
pomiary ultradźwiękowe, ale może dostar-
czyć dodatkowej wiedzy. Wiedzy nie tylko 
o tym, że pojawiły się pierwsze symptomy 
awarii, ale również o tym, co wpłynęło na 
tę sytuację (niewyosiowanie, niewyważe-
nie, problemy elektryczne).

Jako podstawowe narzędzie wykorzy-
stuje się tutaj analizę widmową drgań FFT 
(Fouriera) (mm/s) oraz analizę obwiedni 
przyspieszenia sygnałów drganiowych 
(g lub m/s2). Dodatkowo, bazując na nor-
mie ISO 10816 – „Mechanical vibration”, 
można ustawiać alarmy przy wykorzysta-
niu metody pomiaru drgań całkowitych 

↗ Rys. 2. Krzywe wannowe 

↘ Rys. 3. Krzywa P-F
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www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


58 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

(overall). Norma nie rozwiązuje wszystkich
problemów, ale na pewno jest użyteczna 
w początkowej fazie wdrożenia strategii
opartej na monitorowaniu kondycji maszyn 
(Condition Based Maintenance – CBM).

W przypadku analizy drgań należy 
mieć świadomość, jakim sprzętem dys-
ponujemy i czego powinniśmy od niego 
oczekiwać. Wczesne oznaki problemów 
z łożyskami występują w zakresie wspo-
mnianych już częstotliwości ultradźwięko-
wych (20–60 kHz). Wiele firm wprowa-
dziło na rynek autorskie metody pozwala-
jące na wykrywanie wczesnych faz uszko-
dzeń elementów wirujących. Są to np.:

 → Spike Energy (gSE) – firmy Entek/Rockwell
Automation,

 → PeakVue – firmy CSI/Emerson,
 → Spectral Emitted Energy (SEE) – firmy SKF,
 → Bearing Condition Unit (BCU) – firmy 
Schenck,

 → Shock Pulse Method (SPM) i nowsza wer-
sja SPM HD – firmy SPM Instrument AB.

Analizy drgań nie wykorzysta się jed-
nak do detekcji turbulencji, stąd nie nada 
się ona do np. pomiaru wycieków. Ana-
liza ma też pewne ograniczenia, jeżeli cho-
dzi o łożyska wolnoobrotowe, przez co nie 
zawsze uzyska się zadowalające rezultaty. 
Trudności związane z monitorowaniem 
wibracji łożyska o małej prędkości wyni-
kają m.in. z faktu, że:

 →  szybkość uwalniania energii z defektu 
zmniejsza się wraz ze spadkiem prędkości,

 →  częstotliwość powtarzania defektów staje 
się bardzo niska i trudna do wykrycia 
wśród dźwięków otoczenia,

 →  bardzo długie przebiegi czasowe muszą 
zostać zdigitalizowane i dalej przetwarzane,

 →  przetwarzanie sygnału generuje bardzo 
duże błędy matematyczne w analizie wid-
mowej FFT na poziomie końca zakresu 
widmowego o bardzo niskiej częstotliwości,

 →  łożyska toczne wolnoobrotowe są często 
bardzo masywne i sztywne.

Do pomiaru drgań o niskiej częstotliwości 
najlepiej nadają się czujniki przemieszcze-
nia, jednak standardowo przy wibracjach 
(konwencjonalne mierniki) używa się 
akcelerometrów. Aby uzyskać jak najlep-
sze dane, należy używać akcelerometrów 
o odpowiedniej czułości. Rekomendowa-
nym rozwiązaniem do pomiarów ogólnych 
są czujniki o czułości 100 mV/g, a do 
urządzeń wolnoobrotowych zaleca się 
czujniki o czułości 500 mV/g.

Motion Amplification
Następną metodą na naszej krzywej jest 
Motion Amplification (MA) – stosunkowo
nowa metoda diagnostyczna, opatentowa-
na przez RDI Technologies. O ile pomiary 
ultradźwiękowe czy analiza drgań były 
stosowane już w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, o tyle metoda MA wyko-
rzystywana jest od zaledwie kilku lat.

Motion Amplification w swoim zamy-
śle wykorzystuje szybkie kamery reje-
strujące obraz z dużą częstotliwością 
oraz opatentowany algorytm przetwarza-
jący zapisany film (rys. 4). Dzięki temu 
obraz drgań (niewidoczny dla ludzkiego 
oka) jest przestawiony na filmie wideo, 
a każdy piksel staje się czujnikiem ruchu 
(pomiar przemieszczeń i prędkości drgań).

Metoda ta ma jednak swoje plusy 
i minusy. Niewątpliwym plusem jest ana-
liza wszelkich luzów czy drgań struktu-
ralnych (niedokręcona podstawa urządze-
nia, źle zaprojektowane (wykonane) sys-
temy rur wraz z podporami, niewyosio-
wanie). W przypadku analizy drgań wyko-
rzystującej standardowe akcelerometry 
jest to również możliwe, np. przy wyko-
rzystaniu analizy modalnej i ODS (Ope-
rational Deflection Shape), jest to jednak 
bardzo czasochłonne. W przypadku MA 
taki pomiar zajmuje zaledwie parę chwil. 
Minusem Motion Amplification jest zaś 
to, że metoda ta nie zmierzy tego, czego 
„nie widzi”, czyli np. łożysk czy czę-
ści ruchomych wewnątrz maszyny (drga-
nia przenoszą się na maszynę, jednak nie 

↗ Rys. 4. Porównanie standardowych pomiarów drgań oraz metody Motion Amplification

Źródło: VIMS, przedstawiciel 
RDI Technologies w Polsce
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wskażą bezpośrednio, która część za to 
odpowiada).

Analiza oleju
Kolejną z metod na krzywej P-F jest ana-
liza oleju czy bardziej ogólnie – analiza 
cieczy pracujących w maszynie. Analiza 
oleju jest nadal najpopularniejszą i najczę-
ściej wybieraną metodą ze wszystkich cie-
czy. Na podstawie badanej próbki oleju 
silnikowego czy oleju przekładniowego 
można określić najważniejsze parame-
try użytkowe danego oleju, a dzięki m.in. 
analizie pierwiastków – również kondycję 
samej maszyny. Nadmiar przykładowych 
pierwiastków może świadczyć o proble-
mach z podzespołami, np.:

 →  żelazo – koła zębate, uszkodzenie wału, 
problem z łożyskami tocznymi (najczęściej 
występuje z chromem);

 →  chrom – pierścienie tłokowe, łożyska, 
sworznie tłokowe, uszczelki, tuleje pro-
wadzące; często można znaleźć z żelazem 
glin oraz chrom, gdyż w większości zuży-
cie poszczególnych elementów spowodo-
wane jest przez pył (tłoki – glin, pierście-
nie tłokowe – chrom, cylinder – żelazo);

 →  ołów – prawie wszystkie powierzchnie 
pracy łożysk ślizgowych oraz połączenia 
lutowane wraz z cyną; zwykle występuje 
w obecności cyny i/lub miedzi;

 →  miedź – główny składnik mosiądzu 
i brązu, wykorzystywanych najczęściej do 
łożysk ślizgowych (panewek).

Dzięki analizie oleju można również 
wydłużyć czas pracy oleju, gdyż zostanie 
on wymieniony na podstawie właściwo-
ści fizykochemicznych, a nie tylko zgodnie 
z zaleceniami producenta maszyny.

Warte podkreślenia jest to, że analiza 
oleju doskonale nadaje się do diagnozo-
wania maszyn wolnoobrotowych.

Pomiary termowizyjne
Im bliżej problemu, czyli punktu F na 
krzywej, tym bardziej rośnie tempera-
tura. Zanim ciepło stanie się wyczuwalne 
przez dotyk, zwłaszcza w przypadku urzą-
dzeń izolowanych czy bez dostępu do 
grzejących się części, można wykorzystać 
pomiary termowizyjne, będące kolejną 
metodą na krzywej P-F.

Termowizja, często zwana również ter-
mografią, polega na bezdotykowym bada-
niu rozkładu temperatury na powierzchni 
danego ciała, operując w paśmie średniej 
podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 

14 μm). Badania termowizyjne bazują na 
zasadach termodynamiki – głównie na 
tym, że ciepło jest produktem ubocznym 
prawie wszystkich przemian energetycz-
nych (np. grzejące się łożysko, gdy zbliża 
się awaria czy poluzowany jest kabel elek-
tryczny). Zgodnie z drugą zasadą termo-
dynamiki, o przepływie ciepła mówimy 
tylko wtedy, kiedy występuje różnica tem-
peratur. Ciepło przepływa od ciała o wyż-
szej temperaturze do ciała o niższej tem-
peraturze, aż do wyrównania. 

Istnieją trzy rodzaje przepływu ciepła:
 →  przewodzenie,
 →  konwekcja (unoszenie),
 →  emisja/absorpcja (promieniowanie).

Dokładność pomiaru w znacznej mie-
rze zależy od posiadanego przyrządu. 
Obecnie większość kamer rejestrujących 
obrazy w podczerwieni zapewnia dokład-
ność pomiaru na poziomie ±2°C lub 2%. 
Główne czynniki wpływające na pogor-
szenie jakości pomiaru to:

 →  emisyjność 0,6,
 →  różnice temperatur 30°C,
 →  pomiary poza rozdzielczością kamery 
(zbyt duży przedmiot lub za duża odle-
głość),

 →  pole widzenia.

Przyczyn zmian temperatury może być 
wiele; mogą to być m.in.: niewyosiowa-
nie silnika z urządzeniem, wzrost tarcia 
w łożyskach, luzy. Warto pamiętać, że dla 
łożysk tocznych temperatura nie powinna 
przekraczać temperatury otoczenia o wię-
cej niż 60°C. W przeciętnych warunkach 
eksploatacyjnych przy temperaturze czyn-
nika chłodzącego wynoszącej ok. +20°C 
temperatura ta powinna być na poziomie 
50–60°C. W trudniejszych warunkach 
temperatura pracy może być wyższa, nie 
powinna jednak przekraczać 125°C, gdyż 
powyżej tego progu obniża się twardość 
bieżni oraz znacząco pogarszają parame-
try smaru. 

W celu dokładnej weryfikacji usterki 
należy zawsze zestawiać termogramy 
z pozostałymi wynikami pomiarów.

Motor Circuit Analysis
 → Ostatnim elementem w zakresie predyk-
cji na krzywej P-F jest Motor Circuit Ana-
lysis (MCA). Jest to zestaw metod oceny 
stanu technicznego urządzeń i sieci elek-
trycznych. Testy te dzieli się na dwie 
kategorie:

 →  MCA online,
 →  oraz MCA offline.

MCA online podlega dalszemu podzia-
łowi na:

 →  analizę prądową,
 →  analizę napięciową.

Analiza prądowa skupia się na elemen-
tach wirujących. Za pomocą tej metody 
można wykryć poluzowane lub uszko-
dzone pręty klatki silnika, połamane pier-
ścienie, niewyważenie rotora, a także pro-
blemy wynikające z niewyosiowania ele-
mentów zewnętrznych, takich jak sprzę-
gła czy pasy klinowe.

Analiza napięciowa natomiast identyfi-
kuje problemy związane z jakością energii 
elektrycznej, np.:

 →  harmoniczne,
 →  odchylenia napięcia (wolne zmiany 
poziomu napięcia),

 →  wahania napięcia (szybkie zmiany 
poziomu napięcia),

 →  asymetria napięcia.

Metoda offline to przede wszystkim 
pomiary ukierunkowane na identyfikację 
problemów związanych z obwodami sil-
nika, takich jak rezystancja uziemienia, 
impedancja czy pojemność.

Wybór sposobu postępowania
Zrozumienie słabych i mocnych stron każ-
dej z metod diagnostycznych pozwala 
uświadomić sobie, że żadna z nich nie 
jest lepsza od innych, ale wszystkie razem 
stanowią doskonałe uzupełnienie cało-
ści. Można się oczywiście sprzeczać, która 
z metod powinna być zaimplemento-
wana jako pierwsza, albo czy należy od 
razu skupić się na wszystkich. Z praktyki 
przemysłowej wynika, że najlepiej sku-
pić się najpierw na najprostszych meto-
dach, które w łatwy sposób dadzą pierw-
sze rezultaty – gdy zbyt zaawansowany 
sprzęt, wymagający dogłębnej wiedzy 
i doświadczenia, zostanie wdrożony jako 
pierwszy, technicy, którzy mieliby się tym 
zajmować, bardzo szybko się zniechęcą 
i wrócą do starych nawyków. 

W związku z tym bardzo często jako 
pierwsze wdrażane są pomiary termo-
wizyjne lub ultradźwiękowe. Kierując 
się łatwością obsługi, szerokością spek-
trum działania oraz krzywą P-F, bez wąt-
pienia pierwszy wybór powinien paść 
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na ultradźwięki. Dzięki dopasowaniu się 
do wąskiego zakresu wysokich częstotli-
wości ultradźwięki wykrywają subtelne 
zmiany w amplitudzie i jakości dźwięku 
generowanego przez pracujące urządze-
nia. Następnie poprzez heterodynowa-
nie (przetwarzanie częstotliwościowe) nor-
malnie niewykrywalnego sygnału uzy-
skuje się sygnał słyszalny w słuchawkach 
i możliwy do obserwowania na wyświetla-
czu miernika. Sygnał ten można wykorzy-
stać do tworzenia linii trendu, porówny-
wania i analiz.

Spektrum zastosowania analiz 
ultradźwiękowych
Zostało udowodnione, że monitoring 
ultradźwiękowy zapewnia wczesne ostrze-
żenie o awarii łożyska. Rozróżniono rów-
nież różne stany awarii łożysk. Przy-
rost o 8 dB względem linii bazowej wska-
zuje wczesny stan przedawaryjny lub 
brak poprawnego smarowania. Przyrost 
o 12 dB względem linii bazowej ozna-
cza początkowy stan uszkodzeń łożyska, 
a 16 dB – zaawansowany stan uszkodzeń 
łożyska. Odczyt 35–50 dB ponad linię 
bazową oznacza stan katastrofalny. Dla 
tych, którzy korzystają z ultradźwięków 
do analizy spektralnej, stany te można 
obserwować w dziedzinie czasu i częstotli-
wości (FFT). Co ważne, pomiary ultra-
dźwiękowe można stosować w odnie-
sieniu do łożysk pracujących z dowolną 
prędkością, w tym również do łożysk wol-
noobrotowych.

Poza łożyskami (tarcie) detekcja ultra-
dźwiękowa obejmuje szeroki zakres 
wycieków próżniowych i ciśnieniowych, 
niezależnie od rodzaju gazu. W zależności 
od dźwięku instrumenty ultradźwiękowe 
wykrywają przepływ turbulentny gazu 
od strony wysokiego do strony niskiego 
ciśnienia wycieku. Dzięki cechom ultra-
dźwięków lokalizacja wycieków jest 
szybka i łatwa. Decyduje o tym: 

 →  kierunkowość ultradźwięków, co sprawia, 
że są łatwe do wykrycia u źródła,

 →  intensywność sygnału – im bliżej źródła, 
tym silniejszy sygnał dźwiękowy,

 →  ustalona częstotliwość detekcji – lokaliza-
cja wycieków jest łatwa nawet w głośnym 
otoczeniu.

Ta metoda świetnie nadaje się również 
do wykrywania takich zjawisk, jak młot 
wodny czy kawitacja.

Kolejnym z urządzeń, które mogą być 
diagnozowane z użyciem ultradźwięków, 
są odwadniacze parowe lub tzw. garnki 
kondensu. Odwadniacze różnią się od 
siebie sposobem pracy w zależności od 
typu urządzenia. Technologia ultradźwię-
kowa może być stosowana do określenia 
poprawności pracy każdego typu odwad-
niaczy: dzwonowych, termostatycznych, 
termodynamicznych czy pływakowo-ter-
modynamicznych. Standardowo szuka się 
dwóch czynników poprawności pracy:

 →  wewnętrznych przecieków: stan otwarty, 
częściowo otwarty, zamknięty,

 →  modulacji: czy podczas pracy modulacja 
następuje zgodnie ze specyfikacją.

Aby jednoznacznie określić, czy odwad-
niacz pracuje prawidłowo, należy znać 
specyfikę pracy każdego ze wspomnia-
nych urządzeń, by w łatwy sposób okre-
ślić, kiedy zrzut kondensatu wykonywany 
jest w sposób właściwy. Mając tę wiedzę, 
samo użycie technologii jest dość proste 
i intuicyjne.

Kolejną właściwością ultradźwięków 
jest fakt, że potrafią wykryć ruch czą-
stek powietrza spowodowany jonizacją. 
Dzięki temu w łatwy sposób mogą zostać 
zdiagnozowane takie zjawiska fizyczne, 
jak wyładowania niezupełne/ulot, łuk 
elektryczny czy wyładowania koronowe. 
Miernik wykrywa dźwięki wysokich czę-
stotliwości produkowane przez te zja-
wiska i przetwarza je częstotliwościowo 
(heterodyning) do zakresu słyszalnego. 
Charakterystyczne dźwięki towarzyszące 
tym zjawiskom można usłyszeć w słu-
chawkach, podczas gdy ich intensywność 
określona jest w decybelach na wyświe-
tlaczu. Słyszalną sygnaturę korony, wyła-
dowania niezupełnego i łuku można rów-
nież nagrać i przeanalizować poprzez pro-
gram służący do potwierdzania diagnozy 
i analiz.

Ważne jest, by śledzić te zjawiska 
i odpowiednio wcześniej reagować. Naj-
bardziej destrukcyjna forma tych wyłado-
wań, zwana koroną (powstaje przy napię-
ciu powyżej 1 kV), tworzy ozon i tlenki 
azotu. Te z kolei w połączeniu z wilgocią 
tworzą kwas azotowy, który jest destruk-
cyjny dla większości dielektryków i pew-
nych kompozycji metalicznych, co skut-
kuje korozją. Ponadto wysoka energia 
w niektórych wyładowaniach powoduje 
uszkodzenia mechaniczne, elektryczne 
i termiczne. Oprócz strat energii z prądu 

zmiennego na liniach przesyłowych wyso-
kiego napięcia korona może spowodować 
uszkodzenie powierzchni i rozłam po-
wierzchni stałych izolacji, poważne skutki 
chemiczne lub straty transformatorów. 
Niektórymi popularnymi sprzętami ruty-
nowo badanymi za pomocą ultradźwięków 
powietrznych są izolatory, transformatory, 
kable i rozdzielnice.

Warto również wiedzieć, że normalnie
urządzenia elektryczne powinny być ciche,
jednak niektóre z nich, np. transforma-
tory, mogą tworzyć stały, 50-hercowy 
dźwięk lub dźwięki mechaniczne. Jest to 
jednak zupełnie inny dźwięk niż nieregu-
larny, nierówny, strzelający dźwięk wyła-
dowań elektrycznych.

W drugiej części artykułu zostaną przedsta-
wione case studies – przykłady detekcji 

problemów w funkcjonowaniu urządzeń 
z użyciem opisanych metod.
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znajdą Państwo w raporcie rynko-
wym „Diagnostyka i monitoring”, 
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N a przestrzeni ostatnich lat obserwu-
jemy dynamiczny rozwój technolo-
gii, m.in. w telekomunikacji, ana-

lizie danych, inteligentnych urz dzeniach 
czy infrastrukturze. Monitorowanie stanu 
maszyn jest kolejnym obszarem, w którym 
nast puje ogromny post p. Jaka technolo-
gia jest odpowiednikiem najnowocze niej-
szych rozwi za  w innych dziedzinach, odgry-
waj c tak  rol  jak RFID lub Internet Rzeczy? 
Czujniki montowane na sta e do zdalnego 
monitorowania, które umo liwi  in ynie-
rom wykorzystanie nowoczesnych narz dzi 
do zbierania i analizowania danych z danego 
urz dzenia bez konieczno ci po wi cania 
temu ci g ej uwagi.

Zdalny monitoring metod  
ultrad wi kow  
Technologia ultrad wi kowa sta a si  samo-
dzielnym, kluczowym narz dziem. Nie jest 
to ju  po prostu detektor wycieku – jest to 
cenna technologia, która pozwala dzia om 
utrzymania ruchu na identyfikacj  uszkodze  
mechanicznych wcze niej na krzywej P-F, 
a nawet opracowanie jeszcze skuteczniejszej 
strategii gospodarki smarowniczej. 

Prowadzenie zdalnego monitorowania za 
pomoc  czujników ultrad wi kowych mo e 
si  okaza  prze omow  zmian . Ultrad wi ki 
dzia aj  najlepiej, gdy wychwytywanych jest 
du o sygna ów d wi kowych, co u atwia 
identyfikacj  wzorców, ustalenie linii bazo-
wych i wskazanie obecno ci problemów. 
Ponadto, o ile dzisiejsi in ynierowie utrzyma-
nia ruchu chc  unikn  reaktywnego utrzy-
mania ruchu, musz  si  mierzy  z faktem, e 
istniej  urz dzenia, które maj  pierwsze -
stwo przed innymi. Wszystko, co jest bliskie 
awarii lub ju  zawiod o, potrzebuje wi cej 

uwagi. Oznacza to, e inne maszyny mog  
pogorszy  swój stan niezauwa enie i bez kon-
troli. Szczególnie przy za o eniu, e uwa ane 
s  za nowsze i w lepszym stanie. 

Czujniki zdalnego dost pu 
pod czone do sieci 
Ultrad wi ki s  znan  technologi  do moni-
torowania stanu maszyn. o yska, maszyny 
wiruj ce i smarowanie oparte na znajomo-
ci stanu s  dobrymi kandydatami do zdalnej 

kontroli za pomoc  czujników. 

Narz dzie do zdalnego monitorowania, takie 
jak UE Systems 4Cast, czy si  z o yskiem 
w celu ci g ego gromadzenia danych i wysy-
ania powiadomie  do oprogramowania 

i osoby odpowiedzialnej, je li przekroczony 
zostanie poziom alarmowy. Wykorzystuje 
ultrad wi kowe czujniki zdalnego dost pu, 
które zwykle u ywane s  do kontroli 
zamkni tych lub trudno dost pnych o ysk. 
Czujniki, które s  na sta e zamontowane na 
o yskach, mierz  poziom emisji ultrad wi -

kowej i przesy aj  go do 4Cast, które nast p-
nie wysy a te informacje do oprogramowa-
nia do zarz dzania danymi w postaci odczy-
tów decybeli. Odczyty z czujników s  groma-
dzone regularnie, jednocze nie pozwalaj c 
u ytkownikowi okre li , jak cz sto ma wysy-
a  informacje do oprogramowania. W razie 

potrzeby mo na przes a  plik d wi kowy do 
oprogramowania do g bszej analizy.

Dzi ki dost pnemu po czeniu Ethernet, 
4Cast wysy a wszystkie odczyty i nagrane 
d wi ki za po rednictwem sieci zak adowej. 
Pracownicy utrzymania ruchu mog  uzyska  
dost p do odczytów i plików d wi kowych 
nawet poza zak adem, umo liwiaj c w ten 
sposób prawdziwy zdalny ci g y monitoring. 

Zak ady produkcyjne powinny wykorzysty-
wa  najnowsze trendy w niezawodno ci, aby 
zapewni  jak najlepsze wykorzystanie swo-
ich urz dze . Pojawianie si  takich rozwi -
za  jak zdalne monitorowanie ma pozytywny 
wp yw na rozwój przemys u. Zdalny monito-
ring to najnowsza istotna technologia poma-
gaj ca w utrzymaniu prawid owego stanu 
maszyn i budowaniu kultury niezawodno ci 
w zak adzie.

Wykorzystanie czujników 
ultrad wi kowych do zdalnego 
monitoringu stanu o ysk 
Mo liwo  monitorowania stanu maszyn w sposób ci g y, 
z dowolnego miejsca jest nowym trendem w utrzymaniu ruchu. 
G ówn  rol  odgrywaj  tu ultrad wi ki, b d ce kluczow  
technologi  w monitorowaniu stanu.

Jurek Halkiewicz – Regional Manager Poland
+48 510 518 832
jurekh@uesystems.com
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realizowana jest przez WiFi, Bluetooth, 
czy w inny sposób. W typowym zakładzie, 
w którym dostęp do napędu w zamknię-
tej przestrzeni może być ograniczony, 
inżynierowie mogą łączyć się bezpośred-
nio z systemem z pewnej odległości za 
pośrednictwem interfejsu bezprzewodo-
wego wbudowanego w napęd. Dodatkowo 
oprogramowanie online umożliwia inży-
nierom diagnostykę problemu bez fizycz-
nego kontaktu z napędem i jego obudową.

2 Elastyczna integracja
Napędy VFD z funkcjami ułatwiającymi 
elastyczną integrację pozwalają inżynie-
rom na rozwiązywanie problemów związa-
nych z aplikacją urządzenia i korzystanie 
z bardziej zaawansowanych programowal-
nych jednostek sterujących PLC.

Jeżeli producent sprzętu sprze-
daje daną maszynę klientowi zarówno 
w swoim kraju, jak i poza jego granicami, 
lokalne trendy związane z wykorzystywa-

Joel Kahn

Napędy VFD 
– 4 podstawowe zalety
Zapotrzebowanie rynku na efektywne sterowanie silnikami 
elektrycznymi, spowodowane rosnącymi kosztami energii i dążeniem 
do wyższej sprawności energetycznej, zaowocowało wzrostem 
popularności napędów o zmiennej częstotliwości (variable frequency 
drives – VFD).
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N ajnowsze osiągnięcia techniczne 
pomagają producentom orygi-
nalnego sprzętu oraz integrato-

rom systemów w rozwiązywaniu typo-
wych problemów, z jakimi zmagali się od 
lat. Dzięki temu zespoły pracowników 
i specjalistów mogą wykonywać swoją 
pracę lepiej, w szybszy i łatwiejszy spo-
sób, a także przy wykorzystaniu mniejszej 
ilości zasobów. 

1 Bezprzewodowa diagnostyka
Bezprzewodowa diagnostyka to przyszłość 
napędów VFD, niezależnie od tego, czy 
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→ Typowe zastoso-
wania napędów 
o zmiennej często-
tliwości to pompy, 
wentylatory, prze-
nośniki, podnośniki, 
urządzenia przeno-
szące, obrabiarki, 
mechanizmy noży-
cowe oraz silniki 
z przekładnią.



nymi urządzeniami PLC nie są przeszkodą 
w integracji maszyny. Producent może 
wyposażyć napęd w różne opcje komu-
nikacji i rozwiązać problem z aplikacją. 
Możliwe jest wybranie opcji sterowania, 
która pasuje do wszystkich urządzeń ste-
rujących u każdego klienta.

Urządzenia VFD skonstruowane spe-
cjalnie na potrzeby elastycznej integra-
cji zwykle zawierają podstawowy inwerter 
z modułami sterowania i modułami sie-
ciowymi, które mogą być wybrane zależ-
nie od potrzeb.

3 Pamięć modułowa
Już dawno minęły czasy, gdy technicy mu-
sieli znaleźć się przy panelu klawiatury, 
aby zaprogramować zamiennik napędu 

VFD. Już niebawem potrzeba korzystania 
z komputera PC lub nawet pamięci USB 
w celu przeniesienia konfiguracji na urzą-
dzenie zastępcze będzie należeć do prze-
szłości.

Obecnie napędy z wymienną pamięcią 
modułową sprawiają, że czynności kon-
serwacyjne są łatwiejsze i szybsze. Eli-
minuje to również potrzebę podłącze-
nia dodatkowego sprzętu. Jeśli urządzenie 
ulegnie awarii, jego zamiana na nowe czy 
zapasowe urządzenie jest prosta – polega 
na wyjęciu modułu pamięci ze starego 
urządzenia i włożeniu go do nowego.

4 Predykcyjne UR
Producenci zbierają ogromne ilości cen-
nych danych pochodzących z posiadanych 
maszyn i, wykorzystując metody analizy 
biznesowej, używają ich do konserwacji 
predykcyjnej.

Technologie Internetu Rzeczy miały 
znaczący wpływ na przyspieszenie 
i uproszczenie przepływu informacji 
pomiędzy urządzeniem VFD a pracow-
nikiem i z powrotem. Producenci zwy-
kle wprowadzają zmiany do wszystkiego, 
począwszy od swoich maszyn aż po sto-
sowane technologie, i reorganizują działy 
IT, by uprościć zbieranie, analizowanie 
i zastosowanie danych z napędów.

Z uwagi na charakterystykę sprzętu 
zespoły coraz częściej odchodzą od kla-
sycznej komunikacji szeregowej i wybie-
rają standard Ethernet jako metodę komu-
nikacji sieciowej. Podstawowe działy IT 
są zaznajomione ze switchami Ethernet, 

hubami i routerami, co ułatwia integrację 
związaną z transferem danych.

Trzeba mieć świadomość, że złożone 
strategie komunikacji wymagają nowo-
czesnych urządzeń VFD do raportowa-
nia liczby cykli, poziomu produkcji, ilo-
ści przestojów, zużytej energii oraz innych 
parametrów potrzebnych do podejmowa-
nia lepszych decyzji w czasie rzeczywi-
stym.

Joel Kahn Joel Kahn jest Product Managerem w dziale 
inwerterów w firmie Lenze Americas.

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w artykule „VFD 
– Napędy o zmiennej częstotliwo-
ści – wybór i zastosowanie”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

ZELTECH-ME Spółka z o.o. 
ul. Elektronowa 6; 94-103 Łódź  

tel. 42 686-62-30 
email: zme@zeltechme.pl  

www.zeltechme.pl

  Producent komutatorów  
na indywidualne zlecenie.

  Producent komutatorów  
do silników: PTa, LTa, LDs, LDa.

  Remonty silników elektrycznych 
wszystkich typów.

  Producent głowic  
pierścieni ślizgowych.

  Usługowe zwojenie pakietów.

W typowym zakładzie,
w którym dostęp do 
napędu w zamkniętej
przestrzeni może być 
ograniczony, inżyniero-
wie mogą łączyć się bez-
pośrednio z systemem 
z pewnej odległości za 
pośrednictwem interfejsu 
bezprzewodowego wbu-
dowanego w napęd.

Obecnie napędy z wy-
mienną pamięcią modu-
łową sprawiają, że czyn-
ności konserwacyjne 
są łatwiejsze i szybsze. 
Eliminuje to również 
potrzebę podłączenia 
dodatkowego sprzętu.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
mailto:zme@zeltechme.pl
http://www.zeltechme.pl
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B adanie przeprowadzone w 2014 r. 
przez Indian Statistical Institute 
„The Impact of Temperature on 

Productivity and Labor Supply: Evidence 
from Indian Manufacturing” pokazało, że 
produktywność pracowników zmniejsza 
się wraz ze wzrostem temperatury oto-
czenia. Zanotowano 3-procentowy spa-
dek produktywności na każdy dodatkowy 
1°C temperatury w pomieszczeniu. Bada-
nie dowiodło również, że podwyższona 
temperatura może wpływać na pogorsze-
nie skupienia i ogólnej uwagi pracownika. 

Jest to zjawisko zauważone w obiektach 
różnych gałęzi przemysłu.

Zalety wentylatorów HVLS
HVLS w porównaniu z tradycyjnymi wen-
tylatorami przynoszą następujące korzy-
ści: zredukowany hałas, zmniejszoną 
ilość zużywanej energii w odniesieniu 
do powierzchni oraz ograniczenie kosz-
tów eksploatacyjnych. Ponadto działają 
one bezprzewodowo, co poprawia bez-
pieczeństwo pracy – wyeliminowane 
zostają kable będące potencjalnymi prze-
szkodami, o które pracownik może się 
potknąć. Podczas ciepłych, letnich mie-

sięcy jedno urządzenie HVLS może zastą-
pić nawet 20 wentylatorów podłogowych 
lub 12 wentylatorów o średnicy 48 cali 
typu barrel fan (bębnowe), przyczyniając 
się do obniżenia temperatury w pomiesz-
czeniu o 12°C. 

Kontrola temperatury 
Dobrej jakości urządzenie HVLS wymu-
sza obieg ciepłego powietrza znajdują-
cego się przy suficie, co pozwala zaosz-
czędzić do 30% kosztów ogrzewania oraz 
równo rozdystrybuować ciepłe powietrze 
w pomieszczeniu. Dzięki temu urządze-
nie jest również przydatne w miesiącach 
zimowych. Ten rodzaj równowagi ter-
micznej jest bardzo ważnym czynnikiem 
umożliwiającym stworzenie bezpiecznego 
i zdrowego środowiska pracy.

W jednym z magazynów w Nashville 
(USA) zainstalowane były jedynie wenty-
latory podłogowe w celu chłodzenia wnę-
trza budynku w czasie upałów. W ten spo-

Jeff Chastain

Wentylatory HVLS, 
czyli jakość powietrza a efektywność pracy
Jakość powietrza w zakładzie jest jednym z głównych czynników 
decydujących o komforcie pracy. Nic przecież nie jest ważniejsze od 
powietrza, którym oddychamy. O odpowiednią jakość powietrza 
można zadbać dzięki zastosowaniu wentylatorów HVLS (high-
volume, low-speed). Urządzenia te wymuszają obieg dużych ilości 
powietrza, zużywając przy tym minimum energii.

UTRZYMANIE RUCHU

Źródło: archiwum redakcji



sób zapewniono ulgę wyłącznie pracowni-
kom znajdującym się w bezpośredniej bli-
skości wentylatora. Z powodu przegrzania 
zachorował menedżer placówki, a obiekt 
musiał zostać zamknięty na czas najwięk-
szych upałów.

W magazynie zdecydowano się na 
zmiany. Mając na uwadze jego rozmiar, 
zainstalowano w nim urządzenia HVLS 
o średnicy 4 m, które w sposób cią-
gły wymuszają obieg powietrza. Od tego 
czasu obiekt otwarty jest przez cały rok 
i nie zanotowano w nim spadku produk-
tywności. Sami pracownicy potwierdzają, 
że jest to bardziej przyjazne środowisko 
pracy niż inne, klimatyzowane obszary 
zakładu.

Obniżenie zanieczyszczenia 
powietrza
Kolejnym problemem, który może zostać 
rozwiązany dzięki zastosowaniu wentyla-
torów HVLS, jest zanieczyszczenie powie-
trza w pomieszczeniach produkcyjnych. 

Ponieważ zanieczyszczenia mogą nega-
tywnie oddziaływać na zdrowie pracow-
ników, ich redukcja może zmniejszyć 
to ryzyko, a w konsekwencji zwiększyć 
produktywność. Poprzez ciągły obieg 
powietrza urządzenia wentylacyjne zapo-
biegają stagnacji i odkładaniu się kurzu 
oraz pyłów.

Ponadto dzięki zastosowaniu urządzeń 
HVLS można kontrolować wilgotność – 
zwłaszcza gdy spowodowana jest konden-
sacją wody. Często zdarza się bowiem, 
że wilgoć kondensuje się na podłodze 
w miejscu pomiędzy dwoma obszarami, 
w których warunki powietrza są regulo-
wane w inny sposób. Stwarza to zagroże-
nie dla pracowników. Odpowiedni obieg 
powietrza wewnątrz pomieszczeń wysu-
sza skondensowaną ciecz, zmniejszając 
ryzyko wypadku i ryzyko tworzenia się 
kultur bakterii oraz pleśni w zawilgoco-
nych miejscach. Inną korzyścią wynika-
jącą z usunięcia wilgoci jest ograniczenie 
procesu utleniania się materiałów i koro-
zji na powierzchniach metali.

Podsumowanie
Bez względu na branżę sukces firmy jest 
zbudowany na bezpieczeństwie i zdrowiu 
pracowników. Zarządzanie jakością powie-
trza w zakładzie jest jednym z podsta-
wowych kroków, które należy podjąć, by 
zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy.

Jeff Chastain Jeff Chastain – Senior Vice President 
oraz General Manager w firmie Hunter 
Industrial Commercial Division.

Online

Więcej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Zarządzanie jako-
ścią powietrza w zakładzie”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl

https://staleo.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


FIRMA PREZENTUJE

W y czniki silnikowe typu Ex9S32A 
(rys. 1) s  dedykowane do obwo-
dów elektrycznych wykorzystuj -

cych silniki do manualnego sterowania (za -
czanie i wy czanie) i rozruchu tych urz -
dze  z wykorzystaniem obrotowego pokr -
t a za czaj cego. S  one wykonane jako 
urz dzenia 3-biegunowe, jednak ich budowa 
pozwala na ochron  zarówno silników trój-
fazowych, jak i jednofazowych. Konstrukcja 
wewn trzna wy czników silnikowych 
Ex9S32A jest oparta na wyzwalaczu termicz-
nym i zwarciowym. Dlatego istotnym czynni-
kiem poprawnej ochrony uk adu elektrycz-
nego jest w a ciwe ustawienie regulowanego 
pr du przeci eniowego Ir, co pozwala zop-
tymalizowa  ochron . W przypadku aplikacji 
3-biegunowych prawid owe ustawienie para-
metru Ir zapewnia równie  zabezpieczenie 
przed przeci eniem spowodowanym zani-
kiem fazy. Zakres pr dów znamionowych Ie 
mo na dobiera  z szerokiego zakresu od 0,16 
do 32 A przy 415 V w kategorii u ytkowania 
AC-3. Dodatkowym atutem jest mo liwo  
zablokowania w pozycji wy czonej (OFF) 
pokr t a steruj cego, uniemo liwiaj ca przy-
padkowe i niepo dane za czenie aparatu. 

Dzi ki otworowi o rednicy 5 mm mo na 
zastosowa  k ódk . 

W oparciu o normy IEC/EN 60947-2 i IEC/EN 
60947-4-1, zgodnie z którymi wykonane s  
wy czniki silnikowe Ex9S32A, pr d znamio-
nowy wy czalny zwarciowy graniczny Icu apa-
ratu przedstawia si  nast puj co:

• dla Ie 0,1  10 A przy 400 V AC = 100 kA,
• dla Ie 14  32 A przy 400 V AC = 50 kA,
• dla Ie 0,1  10 A przy 690 V AC = 100 kA,
• dla Ie 14  32 A przy 690 V AC = 4 kA,

a pr d znamionowy wy czalny zwarciowy 
eksploatacyjny Ics:

• dla Ie 0,1  10 A przy 400 V AC = 100 kA,
• dla Ie 14  32 A przy 400 V AC = 30 kA,
• dla Ie 0,1  10 A przy 690 V AC = 100 kA,
• dla Ie 14  32 A przy 690 V AC = 3 kA,

Warto zaznaczy , e pr d znamionowy wy -
czalny zwarciowy eksploatacyjny Ics jest 
równy lub zbli ony pr dowi granicznemu Icu. 
Przy wyborze wy cznika silnikowego, kieru-
j c si  parametrem Ics, zyskujemy pewno , 
e po wy czeniu zwarcia o maksymalnej 

warto ci pr du Ics, aparat b dzie zdolny do 
dalszej eksploatacji, bez konieczno ci doko-
nywania przegl du czy wymiany aparatu. 

Je li aparat by  dobrany na parametr Icu, 
zgodnie z norm  IEC/EN 60947-2, zadaniem 
aparatu jest ten pr d wy czy , jednak nie 
wymaga si  od niego zdolno ci wytrzymania 
kolejnych cykli czeniowych, zmuszaj c u yt-
kownika do wymiany urz dzenia. Dodatkowo 
wykonanie aparatu z tak  norm  umo liwia 
stosowanie ich w rozdzielnicach oraz monta  
na standardowej szynie TH-35 mm.

Wy czniki silnikowe NOARK Electric ze 
wzgl du na zastosowany materia  charak-
teryzuj  si  bardzo wysok  trwa o ci  elek-
tryczn  i mechaniczn . Liczba cze , jak  
mo na wykona  aparatem przy napi ciu 
mi dzyfazowym 400 V AC-3, to 100 000, 
a w przypadku braku zasilania jego trwa o  
mechaniczna to 200 000 cze . Znamionowe 
napi cie udarowe wytrzymywane Uimp cha-
rakteryzuj ce wytrzyma o  izolacji wynosi 
6 kV. Dzi ki windowym zaciskom torów g ów-
nych wy cznika mo liwe jest zastosowanie 
przewodów o przekroju od 1 do 10 mm2.

Akcesoria do wy czników 
silnikowych
Kolejn  zalet  wy czników silnikowych 
Ex9S32A jest to, e mog  by  wyposa-
one w ró nego typu dodatkowe akce-

soria. Wszystkie akcesoria s  zaprojekto-
wane tak, aby mo na by o czy  ich ró ne 
typy z jednym urz dzeniem. Mo na zasto-
sowa  do trzech styków pomocniczych 
lub styków pomocniczych zadzia ania oraz 
jedn  jednostk  wyzwalacza napi ciowego. 

Grzegorz Waligórski

Wy czniki silnikowe 
w ofercie firmy NOARK Electric
Oferta produktowa zosta a poszerzona o kolejne dwie serie kluczo-
wych produktów do aplikacji przemys owych oraz dystrybucyjnych, 
takich jak wy czniki silnikowe. Artyku  przedstawia nowe typy 
wy czników silnikowych do ochrony przed skutkami przeci e , 
zwar  i zanikiem fazy silników elektrycznych.

Rys. 2a Rys. 2bRys. 1

Rys. 1. Wy czniki silnikowe 
typu Ex9S32A

Rys. 2a. Wyzwalacz 
podnapi ciowy UVT51

Rys. 2b. Wyzwalacz 
wzrostowy SHT51

Rys. 3. Monta  styków pomocniczych 
i styków pomocniczych zadzia ania

Rys. 4. Wy cznik silnikowy 
przyciskowy serii Ex9SN25B
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Dodatkowe styki pomocnicze s  dost pne 
z trzema mo liwymi kombinacjami sty-
ków (1NO + 1NC, 2NO, 2NC, gdzie NO – styk 
otwarty, NC – styk zamkni ty). Styki pomoc-
nicze i styki pomocnicze zadzia ania s  mon-
towane z lewej strony urz dzenia lub od 
frontu. Wyzwalacze napi ciowe mo na 
dobra  z dwóch typów: wersja podnapi -
ciowa (UVT51 – rys. 2a) oraz wersja wzro-
stowa (SHT51 – rys. 2b), które s  z kolei mon-
towane z prawej strony wy cznika. Elektrycy 
maj  do wyboru trzy zakresy napi , tj. 110–
115 V AC, 220–230 V AC i 380–400 V AC. 
Wyzwalacze podnapi ciowe maj  za zada-
nie roz czy  dany uk ad w przypadku zaniku 
napi cia poni ej 85% danego napi cia zna-
mionowego wyzwalacza, a wyzwalacz wzro-
stowy roz czy system po podaniu jego zna-
mionowego napi cia z tolerancj  70–110%. 
Monta  styków pomocniczych lub styków 
pomocniczych zadzia ania nie ma wp ywu na 
mo liwo  zastosowania wyzwalacza napi -
ciowego (rys. 3). 

Seria wy czników silnikowych 
Ex9SN25B
Rozszerzeniem serii Ex9S32A jest wprowa-
dzenie wy czników silnikowych przycisko-
wych do pr du znamionowego 25 A serii 
Ex9SN25B (rys. 4). Ich zalet  s  kompak-
towe rozmiary, które umo liwiaj  zastosowa-
nie nawet w mniejszych obudowach plasti-
kowych z mo liwo ci  na o enia maskownic, 
gdy  ich wysoko  jest równa z innymi apa-
ratami modu owymi, takimi jak: wy czniki 
nadpr dowe, wy czniki ró nicowo-pr dowe 
czy roz czniki izolacyjne. Tak jak w poprzed-
niej serii, stanowi  one ochron  przed skut-
kami przeci e , zwar  oraz zanikiem fazy. 
Ta seria równie  mo e by  wzbogacana przez 
ró norodn  gam  akcesoriów, takich jak 
styki pomocnicze (boczne i frontowe), styki 

pomocnicze zadzia ania (boczne) czy wyzwa-
lacze napi ciowe montowane równie  z boku 
urz dzenia. Ca a konfiguracja mo e by  zain-
stalowana w dedykowanych i izolowanych 
obudowach. Ich stopie  ochrony to IP65, 
w zwi zku z czym s  ca kowicie py oszczelne 
i odporne na inne czynniki zewn trzne. 
Obudowy te s  przeznaczone do monta u 
natynkowego i wykonane w dwóch wer-
sjach: z membran  lub przyciskiem awaryj-
nym grzybkowym, który jest odblokowywany 
przez przekr cenie.

Podsumowanie
Oferowana aparatura zachowuje wspóln  
lini  wzornicz  oraz pe n  kompatybilno  
z pozosta  aparatur  modu ow  i przemy-
s ow . Daje to mo liwo  wykonania nowo-
czesnej, estetycznej i dobrze funkcjonuj cej 
rozdzielnicy. Oferta produktowa firmy NOARK 
Electric jest stale poszerzana, pozwalaj c na 
tworzenie i realizowanie uk adów oraz apli-
kacji o ró nych wymaganiach funkcjonal-
nych. Portfolio jest uzupe niane i poszerzane 
krok po kroku w celu zachowania odpowied-
nich procedur dotycz cych certyfikacji, przy-
gotowania dokumentacji technicznej czy t u-
maczenia katalogów i instrukcji. Obydwie 
serie wy czników silnikowych oraz wszystkie 
pozosta e urz dzenia maj  deklaracje zgod-
no ci. Na wszystkie produkty firma NOARK 
Electric standardowo udziela 5 lat gwarancji.

NOARK Electric Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Pozna
www.noark-electric.pl

             Rys. 3 Rys. 4
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Z warciem w instalacji elektrycznej 
określa się nagłe zmniejszenie rezy-
stancji obwodu elektrycznego do 

bardzo małej wartości, powstające najczę-
ściej w wyniku połączenia się żył przewo-
dów obwodu, skutkiem czego w obwodzie 
zwartym płynie prąd zwarciowy o war-
tościach wielokrotnie przekraczających 
wartość prądu roboczego. Zwarcie może 
zachodzić między żyłami przewodu neu-
tralnego i fazowego, fazowego i ochron-
nego, a także między żyłami dwóch prze-

wodów fazowych, w wyniku uszkodze-
nia izolacji. Prąd zwarciowy przewyższa 
mocą prąd roboczy i stąd jego destruk-
tywne skutki. Jego przepływ wywołuje 
bardzo poważne zagrożenia spowodowane 
działaniem dużych sił elektrodynamicz-
nych oraz wysokich temperatur powsta-
łych w miejscach zwarciowych. Skutkiem 
zwarcia jest często zapłon izolacji przewo-
dów, z wydzielaniem dużej ilości toksycz-
nego dymu.

Przyczyny i rodzaje zwarć
Podstawową przyczyną zwarć jest naj-
częściej mechaniczne uszkodzenie izola-
cji obwodu elektrycznego, a także dłu-
gotrwałe przeciążenie, czyli przegrzanie, 
co powoduje utratę właściwości izola-
cyjnych. Kolejna przyczyna to przepięcia 
łączeniowe i atmosferyczne, szczególnie 
w obwodach z kondensatorami. Zwarcia 
mogą też być spowodowane przez zjawi-
ska atmosferyczne, jak choćby wyładowa-
nia podczas burzy. Winny bywa też tzw. 
czynnik ludzki, czyli błędne wykonanie 
połączeń w obwodzie elektrycznym.

W instalacjach napowietrznych i kablo-
wych w zależności od napięcia znamio-
nowego sieci, rodzaju sieci rozróżnia się 
następujące rodzaje zwarć:

 →  międzyfazowe (dwufazowe, trójfazowe),
 →  jednofazowe z ziemią i wielofazowe 
z udziałem ziemi,

 →  jednofazowe i dwumiejscowe (w sieciach 
izolowanych),

 →  przemijające (w sieciach kablowych),
 →  łukowe,
 →  trwałe (przez zespawanie przewodów, 
w wyniku działania łuku elektrycznego).

Mechanizm powstawania zjawisk 
zwarciowych i skutki cieplne
Zwarcie trwa krótko, zależnie od czasu 
zadziałania aparatu zabezpieczającego. 

Aleksandra Solarewicz

Ochrona instalacji elektrycznych 
przed skutkami zwarć
Zwarcia w instalacjach elektrycznych są zjawiskiem awaryjnego 
stanu sieci elektrycznych, powodującego przerwy w zasilaniu. 
Zagrażają one bezpieczeństwu pracowników zakładu przemysłowego 
i stwarzają ryzyko wystąpienia pożaru, którego skutkiem mogą być 
znaczne straty materialne. 

ELEKTRYKA

↘ Bezpiecznik mocy. 
Wkładka topikowa 
zwłoczna
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W przypadku obwodów odbiorczych 
instalacji niskiego napięcia zabezpieczo-
nych wyłącznikami nadprądowymi trwa 
nie dłużej niż 100 ms, zazwyczaj od 5 do 
15 ms. Zanim dochodzi do zwarcia, prze-
wody są nagrzane do temperatury robo-
czej, dopuszczalnej długotrwale. Podczas 
zwarcia ciepło nie jest oddawane do oto-
czenia, toteż cała energia wydzielona na 
rezystancji żył powoduje znaczny wzrost 
temperatury przewodu. Następnym eta-
pem, który rozpoczyna się po zadziałaniu 
aparatu zabezpieczającego, jest studzenie 
przewodu tak długo, aż osiągnie on tem-
peraturę otoczenia. Dla trwałości instala-
cji elektrycznej najważniejsze jest to, żeby 
nie doszło do przekroczenia temperatury 
dopuszczalnej podczas zwarcia, ponieważ 
może to spowodować trwałe uszkodzenie 
izolacji przewodu i konieczność wymiany. 
Niewskazane jest też ponowne załącze-
nie obwodu tuż po zwarciu. Może to pro-
wadzić do przekroczenia dopuszczalnej 
temperatury roboczej, dlatego że aktu-
alna temperatura przewodu będzie od niej 
znacznie wyższa. 

Przepisy i normy bezpieczeństwa 
Jak przeciwdziałać zwarciom w instalacjach
przemysłowych? Podstawowym warun-
kiem zapobiegania zakłóceniom w pracy 
sieci elektroenergetycznych jest zachowa-
nie aktualnych przepisów i norm odnoszą-
cych się do ich budowy i eksploatacji. 

Nowo budowane lub modernizowane
i przebudowywane instalacje elektryczne
powinny odpowiadać wymaganiom Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422) oraz 
powołanym w tym rozporządzeniu Pol-
skim Normom, w tym przede wszystkim
wymaganiom normy PN-IEC 60364 
„Instalacje elektryczne w obiektach budo-
wlanych” (obecnie zastępowanej normą 
PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia”). Pozostałe normy 
oraz opracowania techniczne można sto-
sować w trakcie projektowania i budowy, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
jako zasady wiedzy technicznej. Do tych 
norm i opracowań należą m.in. normy 
wydane przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich, w tym:

 →  N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne 
niskiego napięcia. Ochrona przeciwpora-
żeniowa”,

 →  N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami nie-
pełnoizolowanymi”,

 →  N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa”. Reguluje ona następu-
jące aspekty:
 •  ograniczenie skutków wywołanych zwar-
ciami, 

 •  ochronę instalacji przed zwarciami.

Zapobieganie zjawiskom 
zwarciowym i zasady budowy 
bezpiecznej instalacji
Od instalacji elektrycznych wymaga się, 
by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne 
oraz bezpieczne w użytkowaniu. Bezpie-
czeństwo użytkowania sprowadza się do 
zapewnienia ochrony przed następującymi 
podstawowymi zagrożeniami: 

 → porażeniem prądem elektrycznym, 
 → prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 
 → przepięciami łączeniowymi i pochodzą-
cymi od wyładowań atmosferycznych, 

 → skutkami cieplnymi zwarć wywołującymi 
pożary,

 → oddziaływaniem łuku elektrycznego na 
osoby z obsługi.

Ograniczenie skutków zwarć wymaga 
wielu działań. Zgodnie z wymaganiami 
przepisów dotyczących eksploatacji każda 
instalacja powinna być poddawana okre-
sowym badaniom. Warunkiem niezbęd-
nym jest również instalowanie przewodów 
i kabli o wymaganej obciążalności, dosto-
sowanych do napięcia znamionowego 
sieci i warunków środowiskowych. Apa-
ratura rozdzielcza i zabezpieczająca, która 
ma być zainstalowana, musi odpowia-
dać poziomowi mocy zwarciowej w miej-
scu pracy. Dla bezpieczeństwa użytkowni-
ków sieci, w pobliżu urządzeń wymagane 
jest umieszczenie aktualnych schematów, 
a także oznakowanie przewodów i kabli 
zgodne z dokumentacją. Zakład przemy-
słowy musi być wyposażony w sprzęt 
gaśniczy przystosowany do gaszenia urzą-

www.utrzymanieruchu.pl

↙ Bezpiecznik mocy. 
Wkładka topikowa 
szybka
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Prąd zwarciowy prze-
wyższa mocą prąd robo-
czy i stąd jego destruk-
tywne skutki. Jego prze-
pływ wywołuje bardzo
poważne zagrożenia spo-
wodowane działaniem 
dużych sił elektrodyna-
micznych oraz wysokich
temperatur powsta-
łych w miejscach zwar-
ciowych.



dzeń pod napięciem. I – na koniec – obo-
wiązkiem zarządcy budynku jest zapew-
nienie obsługi urządzeń elektrycznych 
przez osoby wykwalifikowane.

Rodzaje zabezpieczeń elektrycznych 
przed skutkami zwarć
Zabezpieczenia zwarciowe, jeśli chodzi 
o czas reakcji, dzielą się na podstawowe 
i rezerwowe. Zadaniem zabezpieczeń pod-
stawowych jest natychmiastowe usunięcie 
skutków zwarcia powstałych w obszarze. 

Zabezpieczają one podstawowy element 
oraz – rezerwowo – elementy znajdujące 
się w jego sąsiedztwie. Jeżeli to zabezpie-
czenie nie zadziała, uruchamia się zabez-
pieczenie rezerwowe. Niezależnie jednak 
od rodzaju, przerwanie obwodu zwarcio-
wego musi nastąpić, zanim dojdzie do 
uszkodzeń cieplnych czy mechanicznych 
w chronionych elementach lub przewo-
dach. Musi też przerywać prądy zwar-
ciowe o wartościach większych niż prądy 
spodziewane.

Natomiast ze względu na sposób dzia-
łania wyróżnia się cztery podstawowe 
rodzaje zabezpieczeń zwarciowych:

 →  nadprądowe bezzwłoczne (odcinające),
 →  nadprądowe zwłoczne (przeciążeniowe),
 →  podnapięciowe,
 →  temperaturowe.

W instalacjach przemysłowych niezależ-
nie od poziomu napięcia stosuje się zabez-
pieczenia zespolone, zawierające człony 
funkcjonalne (również zwarciowe). Zabez-
pieczenia zespolone przeznaczone są do 
kompleksowego zabezpieczenia urządzeń 

energetycznych, takich jak: transforma-
tory mocy, generatory, silniki, linie napo-
wietrzne, linie kablowe, zabezpieczenia 
szyn zbiorczych itp. 

Mechanizm wyłączania prądów 
zwarciowych 
Podstawowe urządzenia zabezpieczające 
sieć niskiego napięcia od skutków zwarć 
i przeciążeń to wyłączniki nadmiarowo-
prądowe oraz bezpieczniki topikowe. Przy 
czym w obwodach odbiorczych należy 
stosować wyłączniki nadprądowe, a bez-
pieczniki tylko w obwodach rozdzielczych.

Dla procesu łączeniowego ochrony od 
skutków zwarć najważniejsza jest praca 
wyzwalacza elektromagnetycznego, 
styku stałego oraz ruchomego i komory 
gaszeniowej. Kiedy wartość chwilowa 
prądu zwarciowego przekroczy wartość 
maksymalną dla danego rodzaju zabez-
pieczenia, uruchomi się wyzwalacz elek-
tromagnetyczny. Ten z kolei uruchomi 
zamek, w wyniku czego zaczną się otwie-
rać styki, między którymi zapali się łuk 
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Warunkiem zapobiegania 
zakłóceniom w pracy sieci 
elektroenergetycznych 
jest zachowanie aktual-
nych przepisów i norm 
odnoszących się do ich 
budowy i eksploatacji.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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elektryczny. Łuk z kolei będzie się prze-
suwał w stronę komory gaszeniowej, 
gdzie zostanie podzielony na łuki krót-
kie. Efekty końcowe pracy wyzwalacza to: 
spadek napięcia nad łukiem oraz wzrost 
odbierania energii cieplnej z kolumny 
łukowej. Przy naturalnym przejściu prądu 
przez zero nastąpi pełne wyłączenie 
uszkodzonego obwodu i przerwanie prze-
pływu prądu zwarciowego.

Kolejne urządzenie, które zabezpiecza 
sieć przed skutkami zwarć, to bezpiecz-
nik topikowy. Odcina on obwód prądu 
w przypadku wystąpienia zwarć i prze-
ciążeń. Obwód zostaje przerwany na sku-
tek intensywnego rozgrzania topika, który 
– jak sama nazwa wskazuje – zaczyna się 
wówczas topić. W ten sposób zapobiega 
awarii instalacji elektrycznej.

Są różne rodzaje bezpieczników topiko-
wych i mają one oznaczenia składające się 
z małej i dużej litery. Mała opisuje zdol-

ność wyłączenia się topika, a duża rodzaj 
urządzenia, dla którego topik jest prze-
znaczony. Np. „a” oznacza, że bezpiecz-
nik działa niepełnozakresowo, chroniąc 
instalację jedynie przed skutkami nagłych 
zwarć, a „g” – że bezpiecznik działa peł-
nozakresowo, chroniąc instalację zarówno 
przed skutkami nagłych zwarć, jak i prze-

ciążeń. Druga litera, duża, oznacza prze-
znaczenie zabezpieczenia do poszczegól-
nych urządzeń, np. „B” oznacza bezpiecz-
nik topikowy przeznaczony do zabezpie-
czania elektroenergetycznych urządzeń 
w przemyśle górniczym.

Przekrój przewodu zależy zarówno od 
materiału, z którego wykonane są jego 
żyły, jak i od rodzaju materiału izolacyj-
nego. Warunkiem nadrzędnym jest kryte-
rium temperatury, jaką może osiągnąć izo-
lacja przy przepływie prądu zwarciowego. 
Temperatura graniczna dopuszczalna 
przy zwarciu to najwyższa temperatura 
żył przewodu, jaką dopuszcza się w koń-
cowym momencie zwarcia. Jest ona tak 
ustalona, że zwarcie wprawdzie wywo-
łuje znaczący ubytek trwałości termicznej 
izolacji, ale nie grozi natychmiastowym 
uszkodzeniem izolacji, np. jej zapaleniem, 
roztopieniem czy chociażby zmięknięciem. 

Montaż zabezpieczeń 
Zabezpieczenia zwarciowe montuje się 
w miejscach szczególnie podatnych na 
skutki zakłóceń, a zwłaszcza na początku 
każdego obwodu prądowego. Montuje 

się je również w miejscu, gdzie występuje 
zmiana przekroju przewodów na mniej-
szy, a także tam, gdzie następuje zmiana 
rodzaju przewodów na przewody o mniej-
szej długotrwałej obciążalności prądowej. 
Kolejny wrażliwy punkt to miejsce wystę-
powania zmiany sposobu ułożenia prze-
wodów lub zmiany w instalacji, powodu-
jące pogorszenie warunków chłodzenia.

Znamionowa zdolność wyłączania 
urządzeń zabezpieczających nie powinna 
być mniejsza niż spodziewany maksy-
malny prąd zwarcia w miejscu zainsta-
lowania urządzenia. Mniejsza zdolność 
wyłączania jest dopuszczalna tylko wtedy, 
gdy po stronie zasilania jest inne urządze-
nie zabezpieczające posiadające niezbędną 
zdolność wyłączania. 

Aleksandra Solarewicz Aleksandra Solarewicz – publicystka, 
od 1997 r. współpracuje z prasą 
branżową.

Online

Płynność produkcji i niezawodność
pracy maszyn przemysłowych zależą 
w dużej mierze od stanu instalacji
elektrycznej w zakładzie. Ma on za-
sadniczy wpływ na zagrożenie pora-
żeniowe i pożarowe, a więc na bez-
pieczeństwo ludzi i maszyn znajdu-
jących się w halach produkcyjnych, 
w budynkach i ich otoczeniu. Dlatego 
też projektowanie, odbiór, obsługa 
i naprawa instalacji elektrycznych 
muszą się odbywać z zachowaniem 
wymaganych warunków bezpieczeń-
stwa, określonych przez normy i prze-
pisy. Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w artykule „Bezpieczeństwo 
użytkowania przemysłowych instalacji 
elektrycznych”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Bezpiecznik mocy. Wkładka topikowa szybka 
(mocowanie na gwint)
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Znamionowa zdolność
wyłączania urządzeń 
zabezpieczających nie 
powinna być mniejsza 
niż spodziewany mak-
symalny prąd zwarcia 
w miejscu zainstalowania 
urządzenia.
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E fekt piezoelektryczny został 
odkryty przez Piotra i Jakuba Curie 
w 1880 r. Siedemdziesiąt lat póź-

niej Walter P. Kistler opatentował wzmac-
niacz czujników piezoelektrycznych.

T echnologia pomiarowa oparta na zja-
wisku piezoelektrycznym gwarantuje po-
prawę niezawodności procesu produkcyj-
nego, zapewnia stałą poprawę wydajności 
oraz umożliwia produkcję bez braków.

Efekt piezoelektryczny
Technologia pomiaru oparta na efekcie 
piezoelektrycznym optymalizuje proces 
produkcyjny przez pomiar siły, ciśnienia, 
przyspieszenia i momentu. Gdy do krysz-
tału kwarcu używanego w tej technologii
przyłożymy siłę mechaniczną, generuje on
sygnał elektryczny proporcjonalny do tej
siły. Dzięki dużej twardości kryształu od-
kształcenie mechaniczne jest niewielkie,
zwykle w granicach kilku mikronów. Gdy
mierzony proces jest szybki i dynamiczny,
wysoka częstotliwość drgań własnych 
kwarcu stanowi dużą zaletę takiego po-
miaru. W zależności od kierunku działania
siły w stosunku do osi kryształu piezo-
elektrycznego zmieniają się jego własności.

Czułość kryształu jest niezależna od 
jego wielkości i kształtu. Czujniki pie-
zoelektryczne są stosowane jako sen-
sory w pomiarze siły, momentu, napręże-
nia, ale również przyspieszenia. Używane 
są również w czujnikach ekstremalnie 
odpornych na zmiany temperatury. Sto-
sowny wzmacniacz przetwarza napięcie 
wytwarzane przez kryształ na odpowiada-
jące mu napięcie wyjściowe. Wzmacniacz 

działa jak integrator elektroniczny, wyko-
rzystując rezystor zakresowy dla utrzyma-
nia stosownej proporcjonalności między 
działającą siłą a napięciem wyjściowym.

Czujnik kwarcowy umożliwia bezpo-
średni lub pośredni pomiar siły. W przy-
padku pomiaru bezpośredniego czuj-
nik jest umieszczony na kierunku dzia-
łania siły i mierzy jej całkowitą war-
tość. Ten rodzaj pomiaru gwarantuje dużą 
dokładność i jest w zasadzie niezależny 
od punktu przyłożenia siły. Jeżeli czujnik 
nie może być umieszczony dokładnie na 
kierunku działania siły, to wówczas mie-
rzy tylko jej składową, a reszta działają-
cej siły jest przenoszona przez konstrukcje 
mocowania czujnika. W takim przypadku 
do pomiaru naprężeń w konstrukcji 
używa się czujników tensometrycznych.

Czujniki kwarcowe są niezwykle sta-
bilne, trwałe i zwarte. Te cechy zapew-
niają im powszechne użycie w systemach 
badawczych, a także przemysłowych 
i kontrolnych.

Zalety czujników piezoelektrycznych
Pomiar z wykorzystaniem czujników pie-
zoelektrycznych gwarantuje dobrą jakość 

Stefan Schafer

Pomiary w technologii 
piezoelektrycznej
Czujniki piezoelektryczne mają wiele zalet i są obecnie jedną 
z kluczowych technologii pomiarowych w przemyśle.

Czujniki piezoelektryczne 
reagują na wielkość siły, 
a nie odkształcenia, co 
zabezpiecza je przed prze-
ciążeniami i sprawia, że 
praktycznie nie wystę-
puje ich przemieszczenie 
w trakcie pomiaru.

POMIARY
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pomiarów, zarówno dynamicznych, jak 
i statycznych. Przykładowo, pomiar sił 
dynamicznych jest wykorzystywany w po-
miarach starzenia i obciążenia elemen-
tów w branży motoryzacyjnej. Czujnik 
kwarcowy składa się wówczas z elementu 
aktywnego, generującego wyjściowy 
sygnał liniowy proporcjonalny do działa-
jącej siły. Dzięki temu jeden czujnik może 
być użyty do pomiarów o różnych zakre-
sach, gdyż siła jest mierzona bezpośred-
nio przez czujnik, a nie pośrednio przez 
deformację struktury jego mocowania. 
Ta cecha wyjaśnia, dlaczego tego rodzaju 
czujniki, mierząc siły o dużej dynamice, 
mogą poprawnie pracować przez całe 
dziesięciolecia bez potrzeby ich wymiany.

Inną pozytywną cechą czujników pie-
zoelektrycznych zabezpieczającą je przed 

przeciążeniami jest fakt, że reagują one na 
wielkość siły, a nie odkształcenia. Dzięki 
temu praktycznie nie występuje ich prze-
mieszczenie w trakcie pomiaru.

Wytrzymałość większości czujni-
ków na ciśnienie mieści się w granicach 
3…108 Pa, co gwarantuje dużą przecią-
żalność czujnika bez ryzyka jego uszko-
dzenia. Co więcej, nawet gdy czujnik 
zostanie przeciążony ponad dopuszczalne 
wartości, nie nastąpi jego deformacja ani 
przesunięcie zera, nie straci on również 
liniowości pomiaru.

Stefan SchaferStefan Schafer jest dyrektorem produkcji 
w firmie Kistler Instrumente.

 ←  Efekt piezoelektryczny powstający w kryszta-
łach kwarcu jest z powodzeniem wykorzysty-
wany w technice pomiarowej. Gdy kryształ 
jest poddany działaniu siły, generuje sygnał 
różnicowy napięcia, który jest wprost propor-
cjonalny do przyłożonej do niego siły.
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Przecięcie poprzeczne
Możliwe kąty cięcia 
kryształów kwarcu

Przecięcie wzdłużne

Zasada działania wzdłużnego efektu piezoelektrycznego

kryształ
bez obciążenia

kryształ pod
obciążeniem

Przecięcie krzyżowe

Wytrzymałość większo-
ści czujników na ciśnie-
nie mieści się w granicach 
3…108 Pa, co gwaran-
tuje dużą przeciążalność 
czujnika bez ryzyka jego 
uszkodzenia. Co więcej, 
nawet gdy czujnik zosta-
nie przeciążony ponad 
dopuszczalne wartości, 
nie nastąpi jego defor-
macja ani przesunięcie 
zera, nie straci on również 
liniowości pomiaru.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Chociaż istnieje wiele sposobów 
oceny stanu izolacji silników elek-
trycznych, to pomiar rezystancji izo-
lacji (Ri) wciąż pozostaje użytecznym 
narzędziem, pozwalającym na podję-
cie decyzji, czy silnik może być prze-
kazany do eksploatacji, czy powinien 
być wycofany z użytku. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Pomiary rezystancji izolacji sil-
ników elektrycznych”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

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


W  Polsce podstawowym aktem 
prawnym dotyczącym bezpie-
czeństwa pracy jest Rozporzą-

dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W Dzienniku Ustaw 
z 2003 r. nr 169, poz. 1650 opubli-

kowano obwieszczenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Zgodnie z zawartą w nim 
definicją pracą na wysokości jest każda 
praca wykonywana na powierzchni ponad 
1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi, 
jeśli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze 
wszystkich stron do wysokości co naj-
mniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi i nie jest 
wyposażona w stałe konstrukcje lub urzą-
dzenia chroniące pracownika przed upad-
kiem z wysokości. Ponadto wymogi doty-
czące pracy na wysokości zawarte są 
w wielu polskich normach.

Wymagania związane z pracą 
na wysokości 
Wymagań dotyczących zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas prac na wysoko-
ści jest zbyt wiele, aby je wszystkie przy-
toczyć w ramach jednego artykułu, ale 
z pewnością warto zwrócić uwagę na 
kilka podstawowych. Osoby pracujące na 
wysokości – oprócz odpowiednich badań 
lekarskich dopuszczających do wykony-
wania prac szczególnie niebezpiecznych 
oraz przeszkolenia z zakresu wykony-
wania konkretnych prac – powinny być 
wyposażone w odpowiedni sprzęt zabez-
pieczający, dobrany do danego rodzaju 
prac i stanowiska pracy, z uwzględnie-
niem dodatkowych zagrożeń na danym 
stanowisku pracy. Ponadto pracownicy 
powinni zostać przeszkoleni z prawidło-
wego użytkowania sprzętu, w tym wyko-
nywania jego przeglądów przed użyciem, 

Anna Witkowska

Rozwiązania do pracy 
na wysokości
Z problemem zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac na wyso-
kości mierzy się wielu menedżerów zakładów przemysłowych. Jakie 
wymagania prawne wiążą się z tego typu pracami i jakie rozwiązania 
wspierające bezpieczeństwo w tym obszarze oferuje rynek polski? 

BEZPIECZEŃSTWO
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↖ Poziomy system zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości
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co jest jednym z warunków prawidłowego 
użytkowania tego typu rozwiązań. 

Z obserwacji różnych osób z pyta-
nych przez nas firm wynika, że wła-
śnie brak szkoleń jest podstawowym pro-
blemem, jeśli chodzi o prace na wyso-
kości. – W swojej codziennej pracy spo-
tykamy firmy, które mają bardzo wyso-
kie standardy bezpieczeństwa, politykę 
jakości oraz zespoły ciągle pracujące nad 
poprawą bezpieczeństwa. Jednak zdarzają 
się też firmy, w których brak jest zrozu-
mienia kwestii bezpiecznego prowadzenia 
prac na wysokości – mówi Łukasz Tka-
czyk, inżynier ze specjalizacją w ocenie 
ryzyka i doboru systemów zabezpieczają-
cych przed upadkami w firmie Kee Safety. 
– Najczęściej jest tak, że mniejsza lub 
większa świadomość potrzeby stosowania 
zabezpieczeń do prac na wysokości w orga-
nizacji jest, dostępne są „jakieś” sprzęty do 
pracy na wysokości, ale z uwagi na brak 
odpowiednich szkoleń oraz analiz niewiele 
osób korzysta z tych zabezpieczeń, a jeśli 
korzysta, to nie bardzo wie, jak to robić 
skutecznie.

Problemem jest też odpowiedni dobór 
sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości. Jak wyjaśnia Jacek Sosnow-
ski, konsultant techniczno-handlowy 
w firmie Protekt, należy go zacząć od 
wyznaczenia i określenia punktu kotwi-
czącego, który powinien znajdować się 
nad stanowiskiem pracy, zwłaszcza przy 

wykonywaniu prac na niskich wysoko-
ściach (kilka metrów od poziomu ziemi, 
podłogi itp.). Element konstrukcji stałej 
– punkt kotwiczący, zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 795:2012 „Ochrona 
przed upadkiem z wysokości. Urządzenia 
kotwiczące” powinien przenosić obciąże-
nia min. 12 kN (ok. 1200 kg) dla jednej 
osoby i + 1 kN dla każdej następnej. 

– Po ustaleniu (lub zaprojektowaniu 
i wykonaniu) punktu kotwiczącego następ-
nym krokiem jest dobór tzw. podzespołu 
łącząco-amortyzującego: amortyzatora bez-
pieczeństwa z linką pojedynczą lub podwój-
ną z zatrzaśnikami, urządzenia samoza-
ciskowego przesuwnego po linie lub urzą-
dzenia samohamownego z samozwijającą
się liną lub taśmą – kontynuuje Jacek 

www.utrzymanieruchu.pl

W uproszczeniu, przy-
gotowując się do pracy 
na wysokości, należy 
zacząć od analizy miej-
sca pracy, zakresu nie-
zbędnych do wykona-
nia działań oraz okre-
ślenia bezpiecznego 
sposobu ich wykona-

nia. Taka analiza nazywa się oceną ryzyka 
(OR) i powinna być, wraz z instrukcją bez-
piecznego prowadzenia prac, wykonana 
dla każdego stanowiska pracy – także jeśli 
są to „tylko” prace inspekcyjne. Taki pełny 

dokument zawierający OR jest powszech-
nie znany jako instrukcja stanowiskowa. 
Ponieważ prace na wysokości są pra-
cami szczególnie niebezpiecznymi, to 
przy doborze zabezpieczeń należy stoso-
wać podaną przez przepisy hierarchię ich 
doboru. 

Osoby dokonujące oceny ryzyka mają 
obowiązek analizy poszczególnych pozio-
mów hierarchii i stosowania ich kolejno, 
bez pominięcia poprzedniego poziomu:
 • odpowiednia organizacja pracy, czyli 
upewnienie się, że praca na wysokości 
jest faktycznie niezbędna i czy nie można 

jej wykonać przy użyciu odpowiednich 
maszyn lub narzędzi bez wprowadzania 
ryzyka związanego z pracą na wysokości;
 • stosowanie środków niedopuszczających 
do upadku (w pierwszej kolejności przez 
użycie środków ochrony zbiorowej (ŚOZ), 
a dopiero gdy nie można ich użyć, należy 
stosować odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej (ŚOI), ale tylko w zakresie 
niedopuszczenia do rozpoczęcia upadku;
 • ograniczanie skutków upadku (w pierw-
szej kolejności przez użycie ŚOZ, a dopiero 
gdy nie można użyć ŚOZ, należy stosować 
odpowiednie ŚOI).

Łukasz Tkaczyk, inżynier ze specjalizacją w ocenie ryzyka i doboru systemów zabezpieczających przed upadkami w firmie Kee Safety 

Jak dobrać sprzęt do pracy na wysokości?

↗ Przykład pionowego systemu asekuracji stałej
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Sosnowski. – Zastosowanie konkretnego 
urządzenia wiąże się z pewnymi wymaga-
niami co do wolnej przestrzeni pod stopami 
pracownika, a także ograniczenia w zakre-
sie przemieszczania się podczas wykony-
wanych prac na wysokości. 

– Następnym elementem jest dobór 
uprzęży, czyli szelek bezpieczeństwa, które 
powinny być dopasowane do rodzaju 
wykonywanych prac oraz uwzględniać 
wymiary samego pracownika (dostępne są 
różne rozmiary szelek), a także dodatkowe 
zagrożenia występujące na danym stano-
wisku pracy. Ponadto pracownik wyko-
nujący prace na wysokości powinien być 
wyposażony w hełm ochronny do prac 
na wysokości (krótki daszek – nieograni-
czający pola widzenia, więźba zapewnia-
jąca dobre trzymanie hełmu na głowie – 
z płynną regulacją rozmiaru, z potnikiem 
zapobiegającym spływaniu potu do oczu 
oraz czteropunktowy pasek podbródkowy 
– zapobiegający zsunięciu się hełmu pod-
czas upadku z wysokości samego pracow-
nika). Wyposażenie pracownika w wymie-
niony sprzęt, odpowiednio dobrany do 
danego stanowiska i rodzaju wykonywa-
nej pracy na wysokości, pozwoli na zabez-
pieczenie go przed upadkiem z wysoko-

ści, a jeśli nawet do niego dojdzie, będzie 
to upadek powstrzymany – podsumowuje 
Jacek Sosnowski.

Leszek Grabowski, właściciel/CEO 
w firmie Alpinex Fall Protection dodaje: 
– Odpowiednie łączenie środków ochrony 
indywidualnej powinny zapewniać osoby 
przeszkolone w oparciu o normę PN-EN 
363:2019-01 „Środki ochrony indywidu-
alnej przed upadkiem z wysokości. Indy-
widualne systemy chroniące przed upad-
kiem z wysokości”. Wymagany jest też 
nadzór nad pracownikami przez osoby 
przeszkolone w zakresie teoretycznym oraz 
praktycznym z wymagań stawianych 
przez wspomnianą normę. Taka organiza-
cja zadań będzie gwarantowała bezpieczną 
pracę i właściwe wykorzystanie środ-
ków ochrony indywidualnej (ŚOI). Przy 
planowaniu prac zawsze należy wziąć 
pod uwagę przeprowadzenie ewentualnej 
ewakuacji i/lub czynności ratowniczych 
w razie wypadku pracownika. 

– Problem tkwi w tym, że z powodu 
braku wiedzy często kupowany jest sprzęt 
nieodpowiednio dobrany do potrzeb. Taka 
sytuacja doprowadza do zagrożeń i wie-
lokrotnie budzi niechęć do stosowania 
danego rozwiązania wśród pracowników. 

Z drugiej strony narzekający na koniecz-
ność stosowania (co wynika z nieświado-
mości ryzyka) i niedbający o sprzęt pra-
cownik jest sygnałem dla pracodawcy, 
żeby nie inwestować w lepszy, bardziej 
komfortowy produkt. Po obu stronach nie-
rzadko brakuje wiedzy i zrozumienia, na 
pewno nie funduszy, bo dziś zakup środ-
ków ochrony indywidualnej nie jest ogrom-
nym obciążeniem dla budżetów większości 
firm – mówi Rafał Banakowicz, specjalista 
ds. marketingu w firmie Sundoor. 

Wybrana oferta rynkowa
Firma 3M rozszerzyła ofertę środków 
ochrony indywidualnej o sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości dzięki akwi-
zycji/przejęciu firmy Capital Safety i pro-
ponuje produkty marek DBI-SALA i Pro-
tecta. Są to szelki bezpieczeństwa, linki 
bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne,
systemy kotwienia, przestrzenie zamknięte, 
systemy ratunkowe i ewakuacyjne. 

Wśród oferowanych przez 3M pro-
duktów znajduje się seria Python Safety, 
chroniąca narzędzia przed upadkiem 
z wysokości, której rozwiązania zmniej-
szają prawdopodobieństwo urazów, 
a także zabezpieczają sprzęt przed znisz-
czeniem i zapobiegają zagubieniu narzę-
dzi. Z kolei szelki bezpieczeństwa Exo-
Fit NEX są wykonane z miękkich, a jed-
nocześnie wyjątkowo wytrzymałych 
taśm, są odporne na ścieranie i działa-
nie cieczy. Szelki zostały opracowane 
pod kątem zgodności z rygorystycznymi 
standardami, obowiązującymi w najbar-
dziej wymagających środowiskach, a ich 
nośność to 140 kg. Inny produkt – szelki 
bezpieczeństwa Delta – mają opatento-
wany splot trójkątny No-Tangle, dzięki 
któremu powstaje rama znacznie uła-
twiająca ich zakładanie. Wyposażone są 
w taśmy Repel odporne na działanie cie-
czy oraz regulatory Revolver, umożli-
wiające szybkie dopasowanie do ciała 
i pozbycie się luźno zwisających końcó-
wek pasów. W ofercie firmy znajdują się 
też m.in.: zwijana linka asekuracyjna, 
zamknięte urządzenie samohamowne, 
urządzenie samohamowne z podwójnym 
trybem RSQ, 3-drożne urządzenie samo-
hamowne z wbudowaną funkcją wycią-
gania i wskaźnikiem uderzenia podczas 
upadku marek DBI-SALA i Protecta.

Firma Alpinex Fall Protection jako 
wyłączny przedstawiciel firmy FALLPRO-

BEZPIECZEŃSTWO

Leszek Grabowski, właściciel/CEO w firmie Alpinex Fall Protection

Jak w praktyce wygląda wyposażanie pracowników 
w rozwiązania do pracy na wysokości?

Rocznie mamy kontakt z ponad setką klientów, również korporacyj-
nych. W każdym przypadku pracownicy są wyposażani w szelki bez-
pieczeństwa i kask. Znacznie gorzej wygląda właściwy dobór pozo-
stałych elementów podsystemu łącząco-amortyzującego i łączenia 
go z punktem kotwiczenia lub urządzeniami kotwiczenia (zgodność 
tych urządzeń z PN-EN 795:2012, klasa A, B, C, D). 

W większości wypadków klienci poszukują rozwiązań w zakre-
sie zabezpieczenia stanowiska pracy na wysokości. Pracodawcy sta-
rają się dbać o wyposażenie pracowników we właściwe ŚOI i często 

znajdują fundusze na takie rozwiązania. Oczywiście zdarzają się też pracodawcy/klienci, 
którzy problem ten chcą rozwiązać tworzeniem szeregu regulaminów i odpowiednich 
umów z podwykonawcami. Zdarza się również, że pracownicy etatowi są zatrudniani 
jako podwykonawcy do prac szczególnie niebezpiecznych na tzw. samozatrudnieniu, 
co eliminuje obowiązek zapewnienia bezpiecznej pracy przez dotychczasowego praco-
dawcę. Problem pojawia się również, gdy chodzi o dobór właściwych i ergonomicznych 
rozwiązań. 

Ważne są także szkolenia z obsługi takich urządzeń oraz planowanie czynności ewa-
kuacyjno-ratowniczych po zdarzeniu wypadkowym.
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TEC w ofercie ma certyfikowane urzą-
dzenia do każdego rodzaju podłoża: 
stałe i tymczasowe punkty kotwiczenia 
(UNIPOST, SPOTANCHOR, TWINFIX); 
poziome i pionowe stałe systemy linowe 
(SECUROPE, SECURA – LIFELINE, 
SECUROPE VERTICAL); pionowe systemy 
szynowe, szynodrabiny i drabiny z szyną 
(SECURAIL VERTICAL, SAFELADDER); 
poziome stałe systemy szynowe (SAFE-
ACCESS, SECURAIL HORIZONTAL) oraz 
środki ochrony indywidualnej do każdego 
stanowiska pracy. Ze względu na specy-
fikę zabezpieczenia pracy nad maszynami 
firma poleca szczególnie systemy szy-
nowe, które nie ulegają deformacji pod-
czas upadku i nie wymagają nadmiernej 
wolnej przestrzeni pod pracownikiem do 
swobodnego upadku. Jak zaznacza Leszek 
Grabowski, personel firmy ma certyfikaty 
instalatorów/serwisantów instalowanych 
urządzeń, a po zainstalowaniu każdego 
produktu przeprowadza szkolenie z jego 
obsługi. Realizacja projektu kończy się 
opracowaniem dokumentacji powykonaw-
czej wraz z instrukcją użytkowania oraz 
dostarczeniem odpowiedniego ŚOI.

Firma Kee Safety ma szerokie spek-
trum zabezpieczeń i rozwiązań służą-

cych ochronie przed upadkiem z wysoko-
ści. Jak wyjaśnia Łukasz Tkaczyk, każdy 
zakład pracy jest inny, dlatego oferta 
firmy bardzo często polega na projektowa-
niu dedykowanych zabezpieczeń dla klien-
tów. Zaletą produktów Kee Safety jest 
ich modułowość, a własne laboratorium 
badawcze pozwala sprawdzić działanie 
każdego systemu na prawdziwym poszy-
ciu dachowym. Systemy można w więk-
szości wypadków łatwo zdemontować 
i ponownie zamontować w tym samym 
lub innym miejscu, bez uszkadzania pro-
duktów czy poszycia dachowego. Systemy 
oferowane przez firmę to: wolno stojące 
balustrady KEEGUARD oraz KEEDOME, 
które nie naruszają powierzchni, na jakiej 
są ustawione; bramki samozamykające 
się KEE GATE dla pionowych i poziomych 
ciągów komunikacji pieszej; systemy balu-
strad kotwionych do wydzielania stref 
niebezpiecznych typu KEE KLAMP i KEE 
LITE; podesty, przełazy i pomosty dostę-
powe KEE WALK i STEP OVER, umożli-
wiające bezpieczny dostęp do urządzeń 
i miejsc pracy na wysokości; przystawne 
systemy pomostów do prac na elewacjach 
EASI-DEC; stałe systemy lin i punktów 
asekuracyjnych KEELINE do prac w ogra-

niczeniu i zabezpieczeniu oraz przeno-
śne systemy lin i punktów asekuracyjnych 
z serii KEE ANCHOR. Uzupełnieniem 
oferty są pojedyncze punkty asekuracyjne 
typu Ringanka.

Firma Protekt oferuje m.in. punkty 
kotwiczące – słupki kotwiczące PROTON, 
montowane do blachy trapezowej, płyty 
warstwowej czy betonu lub stalowych ele-
mentów, różnego rodzaju punkty kotwi-
czące również do różnych elementów 
konstrukcyjnych, stałe systemy kotwi-
czące linowe PRIM, DUO, MONOLINE, 
PROLINER, montowane na dachach czy 
nad maszynami i stanowiskami prac 
na wysokości czy szynowe TRASER, 
MARAN, montowane w celu umożliwie-
nia przemieszczania się pracownika z jed-
noczesnym zabezpieczeniem przed upad-
kiem z wysokości nad stanowiskami zała-
dunku/rozładunku cystern, wagonów, 
samochodów czy naprawy maszyn, urzą-
dzeń itp. Ponadto w ofercie ma systemy 
stałe linowe SKC-Block, AC360 lub szy-
nowe AC520, montowane na drabinach 
stałych wejściowych na zbiorniki, kominy 
czy maszyny, a także amortyzatory bez-
pieczeństwa z linkami pojedynczymi 
czy podwójnymi, również elastycznymi, 

www.utrzymanieruchu.pl

↙ Przykład pomostu 
dostępowego umoż-
liwiającego bez-
pieczny dostęp do 
urządzeń i miejsc 
pracy na wysokości
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z różnego rodzaju zatrzaśnikami, o róż-
nej wielkości otwarcia, w tym również 
amortyzatory ABM SCF, szczególnie 
polecane do prac na rusztowaniach, urzą-
dzenia samozaciskowe, przesuwane po 
linach, certyfikowane do pionowego 
i do poziomego zastosowania, np. LINO-
STOPII, BLOCMAX. Oferuje także urzą-
dzenia samohamowne, z samozwijającymi 
się linkami stalowymi czy taśmami polia-
midowymi, szelki bezpieczeństwa w bar-
dzo szerokiej gamie modeli do różnego 
rodzaju prac na wysokości oraz hełmy 
do prac na wysokości, również z osłonami 
chowanymi pod skorupę hełmu czy dołą-
czanymi osłonami twarzy (chroniącymi 
przed odpryskami czy zachlapaniem żrą-
cymi substancjami lub łukiem elektrycz-
nym) czy nausznikami – ochronnikami 
słuchu. 

Firma Sundoor posiada kompletną 
ofertę w zakresie ochrony przed upad-
kiem. Rafał Banakowicz podkreśla jej 
kompleksowe podejście w tym zakresie, 
rozpoczynając od doradztwa, czyli wyko-
nania audytu, podczas którego identy-
fikuje się zagrożenie poprzez wykona-
nie stosownego projektu, sprzedaż, mon-
taż, kończąc na serwisie i przeglądach. 
Szeroką gamę oferowanych produktów 
zapewnia współpraca z takimi produ-
centami, jak Honeywell, 3M, ActSAfe, 
Petzt, Singing Rock oraz Irduek Group. 

Wśród rozwiązań chroniących przed upad-
kiem z wysokości znajdują się np. przeno-
śne urządzenie kotwiczące 5 PIECE (prze-
znaczone do transportu pionowego osób, 
zaprojektowane z myślą o wpięciu do sys-
temu jednej osoby w celu jej podniesienia 
lub opuszczenia do miejsca pracy), szelki 
bezpieczeństwa Miller KEVLAR, TITAN, 
R2 Revolution Comfort z taśmą Duraflex, 
Miller H-Design 2P 2 pętle zaczepowe 
MANUAL, a ponadto linki bezpieczeń-
stwa ustalające pozycję podczas pracy, 
amortyzatory, urządzenia samozaciskowe 
z giętką prowadnicą, pozwalające na bez-
pieczne poruszanie się w pionie i w pozio-
mie, a także przyrządy zjazdowe. 

Z kolei w ofercie Totem Safety są m.in. 
systemy asekuracyjne firmy Latchways,
od ponad 25 lat projektującej i dostar-
czającej najnowocześniejsze rozwiązania 
w zakresie systemów zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości (poziome 
linowe, poziome linowe podwieszane, 
barierki asekuracyjne stałe i mobilne, 
urządzenia samohamowne, pionowe 
linowe systemy asekuracyjne), siatki 
ochronne i asekuracyjne, szynodrabiny 
i szyny FABA, umożliwiające swobodne 
poruszanie się na stanowisku roboczym 
w pionie, a jednocześnie zabezpieczające 
przed upadkiem, system linowy STOP-
CABLE, stałe i mobilne punkty asekura-
cyjne (kotwiczące).

Podsumowanie
Jak podają Główny Urząd Statystyczny 
oraz Państwowa Inspekcja Pracy, upadki 
z wysokości są najczęstszą przyczyną 
wypadków śmiertelnych oraz poważ-
nych uszkodzeń ciała. Bez wątpienia 
więc każdy zakład powinien mieć opra-
cowane procedury bezpieczeństwa zwią-
zane z pracami na wysokości oraz wypo-
sażyć swoich pracowników w odpo-
wiedni sprzęt zabezpieczający. Jak wska-
zują eksperci, podstawą jest właściwa 
ocena ryzyka, uwzględniająca specyfikę 
pracy w konkretnym zakładzie i pozwala-
jąca na dobranie optymalnych rozwiązań. 
W następnej kolejności warto zapoznać 
się z bogatą ofertą rynkową polskich pro-
ducentów i dystrybutorów, którzy dodat-
kowo posłużą radą i pomogą indywidual-
nie dobrać najlepszy sprzęt. 

Anna Witkowska Anna Witkowska jest dziennikarką 
od wielu lat współpracującą 
z prasą branżową.

BEZPIECZEŃSTWO

Online

Więcej artykułów na ten temat znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej w zakładce „Bezpieczeństwo”: 
www.utrzymanieruchu.pl

↙ Bramka paletowa 
do zapewnienia 
bezpieczeństwa 
podczas transportu 
towarów 
na antresole
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 ROI vs.TCO
 Korzyści z obliczania wskaźnika 
 rentowności inwestycji
Przy analizowaniu inwestycji w rozwiązania automatyki wskaźnik 
stopy zwrotu z inwestycji (ROI) jest ważniejszy od całkowitego 
kosztu posiadania (TCO). Przy przeprowadzaniu takich inwestycji 
kapitałowych firmy z branży przemysłowej muszą wyznaczyć ich 
wartość na podstawie wpływu tych rozwiązań na funkcjonowanie 
fabryki i jej pracowników. Ponadto należy przeanalizować koszty 
przestojów w zakładzie oraz obsługi inwestycji przez firmy partnerskie.

Sean Sims K iedy nadchodzi czas na doko-
nanie inwestycji kapitałowych 
w system automatyki, wiele firm 

z branży przemysłowej wyznacza war-
tość tych inwestycji poprzez analizę kosz-
tów zainstalowania i obsługi takiego sys-
temu w ciągu całego okresu jego eksplo-
atacji (cyklu życia). Jednak nie jest przy 
tym analizowany wpływ nowego rozwią-
zania automatyki na wydajność zakładu 
oraz jego pracowników, co prawdopodob-
nie jest nawet ważniejsze od obliczania 
wskaźników ekonomicznych.

Przedsiębiorcy z branży przemysłu 
przetwórczego mogą stosować dowolną 
liczbę wskaźników i metod do analizy 
opłacalności inwestycji kapitałowych 
w swoich zakładach. W ostatnich latach, 
próbując zoptymalizować koszty ogólne, 
wiele firm zaczęło wykorzystywać cał-
kowity koszt posiadania (Total Cost of 
Ownership – TCO) jako środek mający 
wpływ na podejmowanie decyzji o zaku-
pie nowych rozwiązań automatyki. I o ile 

TCO umożliwia oszacowanie kwoty, która 
zostanie wydana na inwestycję w nowy 
system automatyki w ciągu całego okresu 
jego eksploatacji, to stosowanie wskaź-
nika TCO w powiązaniu z CAPEX (capi-
tal expenditures, wydatki inwestycyjne na 
rozwój produktu lub wdrożenie systemu) 
i OPEX (operating expenditures, wydatki 
związane z utrzymaniem produktu, firmy 
czy systemu) nie pozwala na dostrzeżenie 
wielu korzyści, które są generowane przez 
ulepszenie działania jakiegoś zasobu i/lub 
realizację jakiegoś procesu.

Kiedy zaś nadchodzi czas na wybór 
pomiędzy różnymi dostępnymi rozwią-
zaniami automatyki, użycie kosztu TCO 
jako jedynego wskaźnika przy podejmo-
waniu decyzji jest sprzeczne z zakłada-
nym celem inwestycji, ponieważ jednym 
z podstawowych celów wdrożenia rozwią-

Strata dochodu z powodu 
przestoju sprzętu może 
mieć zasadniczy wpływ 
na ogólną rentowność 
zakładu, dlatego powinna 
być uwzględniona przy 
obliczeniach wskaźnika ROI.

ZARZĄDZANIE
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ZARZĄDZANIE

zania zintegrowanego, takiego jak rozpro-
szony system sterowania, jest osiągnię-
cie mierzalnej poprawy funkcjonowania 
zakładu w formie zwiększenia wydajności, 
produktywności oraz poprawy warunków 
BHP i zgodności z przepisami.

Jak na ironię, przez koncentrowanie się
podczas analizowania inwestycji kapita-
łowej w automatykę tylko na kosztach, 
przedsiębiorcy mogą osiągnąć wynik do-
kładnie odwrotny do zamierzonego, wybie-
rając opcję, która zamiast najwyższego 
oferuje najniższy zwrot z inwestycji dla 
założonego okresu eksploatacji zakładu.

Analizując rozwiązania automatyki, 
konieczne jest, aby traktować koszt TCO 
jako jeden ze składników równania uży-
tego do obliczenia wskaźnika rentowno-
ści (zwrotu z inwestycji, Return On Inve-
stment – ROI). Mówiąc o ROI, należy 
pamiętać o tym, że chodzi o definicję 
funkcjonalną, a nie księgową. W naszym 
równaniu ROI jest funkcją połącze-
nia TCO z pozytywnymi wpływami na 
fabrykę, które wynikają z ulepszeń w jej 
funkcjonowaniu (rys.).

Zrozumieć różnicę między 
TCO a ROI
Mówiąc ogólnie, koszt TCO składa się 
z dwóch części. 

Pierwsza z nich to rzeczywisty koszt 
zakupu i wdrożenia rozwiązania automa-
tyki (takiego jak sprzęt, oprogramowanie 
i sieci informatyczne). Często określa się 
go mianem całkowitego kosztu instalacji 
(Total Installed Cost – TIC). 

W dzisiejszych środowiskach przemy-
słowych, gdy budżety przeznaczone na 
wydatki inwestycyjne (CAPEX) zostały 
mocno nadszarpnięte, wielu przedsiębior-
ców położyło nacisk na wskaźnik TIC. 
Oczywiście wskaźnik ten jest niezwy-
kle ważny, jednak podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych bez uwzględnienia kosz-

tów nowego rozwiązania w ciągu całego 
okresu jego eksploatacji lub jego wpływu 
na działalność zakładu często skutkuje 
pominięciem niebagatelnych kosztów 
utraconych korzyści.

Drugi komponent TCO to całkowity
koszt zarządzania i utrzymywania nowego 
rozwiązania automatyki w ciągu całego 
okresu jego eksploatacji (wliczając w 
to również koszt jego likwidacji), który 
zazwyczaj wynosi od 30 do 40 lat. To ta 
część TCO, która często odróżnia jedną 
opcję lub jednego dostawcę od innych. 
Jednak czasami znajduje się ona na dru-
gim planie we wstępnych badaniach typu 
FEED (Front End Engineering and Design, 
inżynieria i projektowanie początkowe) 
kosztów zakupu nowego rozwiązania.

Jak wskazuje nazwa, TCO odnosi się 
do aspektu kosztu wdrożenia systemu 
automatyki, obejmującego koszt prowa-
dzenia firmy, koszty utraconych korzy-
ści oraz koszty wymiany lub moderniza-
cji sprzętu i oprogramowania automatyki. 
Wskaźnik TCO nadal nie uwzględnia jed-
nak ulepszeń w funkcjonowaniu zakładu 
i przez to nie jest w stanie dostarczyć 
dokładnej prezentacji prawdziwej warto-
ści nowego rozwiązania automatyki dla 
firmy czy zakładu.

Aby wykonać bardziej precyzyjne 
i realistyczne obliczenia, podstawową 
sprawą jest użycie do wyliczenia wskaź-
nika ROI całego podanego niżej wzoru. 
Wzór ten uwzględnia całkowity koszt 
zainstalowania, obsługi i utrzyma-
nia nowego systemu wraz z jego wpły-
wem na funkcjonowanie zakładu, a także 
oszczędności generowane przez ulepszenia 
w funkcjonowaniu zakładu.

Analiza kosztów przestojów
Strata dochodu z powodu przestoju 
sprzętu może mieć zasadniczy wpływ na 
ogólną rentowność zakładu, powinna 

↗  Rys. Aby wyznaczyć wartość łączną wskaźnika ROI, należy wykorzystać cały wzór, który uwzględnia całkowity koszt zainstalowania, obsługi i kon-
serwacji systemu automatyki, a także wpływ tego systemu na operacje realizowane w zakładzie oraz oszczędności kosztów wynikające z poprawy 
funkcjonowania tego zakładu. 

Wskaźnik
rentowności

inwestycji (ROI)  = f ( Całkowity koszt
instalacji (TIC)  ; 

Koszty poniesione
podczas całego

okresu eksploatacji  ; 
Najlepsze w swojej klasie usprawnienia 

operacji realizowanych w zakładzie, 
umożliwione przez automatykę  )
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Przez koncentrowanie 
się podczas analizowa-
nia inwestycji kapitałowej 
w automatykę tylko na 
kosztach, przedsiębiorcy 
mogą osiągnąć wynik 
dokładnie odwrotny do 
zamierzonego, wybierając 
opcję, która zamiast naj-
wyższego oferuje najniż-
szy zwrot z inwestycji dla 
założonego okresu eks-
ploatacji zakładu.
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więc być uwzględniona przy obliczeniach 
wskaźnika ROI. Przy szacowaniu czasu 
przestojów wielu przedsiębiorców patrzy 
wyłącznie na wymagania dotyczące kon-
serwacji sprzętu, aby wyznaczyć częstotli-
wość i czasy przestojów, wynikające z har-
monogramu tej konserwacji. Jednak nie 
uwzględniają oni tego, co jest prawdopo-
dobnie dużo ważniejsze – strat wynikają-
cych z nieplanowanych przestojów.

Chociaż trudne do przewidzenia, nie-
planowane przestoje spowodowane awa-
rią sprzętu mogą zwykle być ograniczane 
przez wdrażanie strategii proaktywnych, 
takich jak monitorowanie stanu tech-
nicznego maszyn i linii produkcyjnych 
w fabryce. Dla wielu przedsiębiorców 
koszt związany z wdrożeniem systemów, 
które umożliwiają realizację tego typu 
monitoringu, jest odzwierciedlony w TCO 
jako wydatki na utrzymanie ruchu. Jed-
nak po uwzględnieniu takich korzyści, jak 
dłuższy czas bezawaryjnej pracy fabryki, 
przedłużony okres eksploatacji sprzętu 
oraz krótsze przestoje wynikające z plano-
wanej konserwacji sprzętu, staje się oczy-
wiste, że tego typu systemy są nie tylko 
kosztem, ale i źródłem mierzalnych, istot-
nych oszczędności.

Przy obliczaniu kosztu przestojów 
przedsiębiorcy powinni zatem przeanali-
zować straty dochodów, koszty przywró-
cenia realizacji procesu technologicznego 
czy produkcyjnego albo działania sprzętu, 
pośredni koszt związany z zachowaniem 
zgodności z przepisami oraz koszty kapi-
tałowe utrzymywania nadwyżek mocy 
produkcyjnych.

Koszty obsługi inwestycji 
przez wyspecjalizowaną 
firmę partnerską
Zastosowanie kosztu TCO do analizy 
inwestycji w automatykę sterującą pro-
cesami nie jest w stanie wychwycić rów-
nież wielu niematerialnych korzyści, 
które wynikają z partnerskiej współ-
pracy z wyspecjalizowaną firmą, oferu-
jącą sprawdzone rozwiązania i posiada-
jącą ekspertów z zakresu automatyki prze-
mysłowej i sterowania procesami.

Ponieważ czas eksploatacji infrastruk-
tury technologicznej wynosi zwykle od 
20 do 40 lat, dokonywanie stałych ulep-
szeń i modernizacji staje się nieuniknione. 
W przypadku przeprowadzania moder-
nizacji wiedza i doświadczenie partnera 
z branży automatyki będą odgrywały klu-
czową rolę w zapewnieniu, że wartość 
z inwestycji zostanie zmaksymalizowana.

Istotną sprawą jest również zaangażo-
wanie właściwego eksperta od sterowa-
nia procesami. Zaufany partner z branży 
automatyki stale optymalizuje sterowanie 
procesami i ocenia pojawiające się nowe 
technologie, aby ulepszyć ogólne działanie 
maszyn czy urządzeń.

Firmy, które działają według zasady 
„praca aż do momentu wystąpienia awa-
rii” (Run-To-Failure – RTF), w ostatecz-
nym rozrachunku ponoszą większe koszty, 
ponieważ nieskuteczne utrzymanie ruchu 
systemów prowadzi do nieplanowa-
nych przestojów i skraca czas eksploata-
cji inwestycji kapitałowych. Zaangażowa-
nie partnera strategicznego do wdroże-
nia podejścia proaktywnego jest sprawą 
zasadniczą przy kontrolowaniu czasu 
i kosztów projektów modernizacji, jednak 
jest rzadko brane pod uwagę przez przed-
siębiorców podczas wdrażania zintegro-
wanego rozwiązania automatyki.

Wykorzystanie wiedzy i doświadcze-
nia takiego partnera z branży automatyki 

do podejmowania strategicznych decy-
zji inżynierskich na wczesnych etapach 
opracowania projektu oraz w ciągu całego 
okresu eksploatacji zakładu może wyge-
nerować korzyści, które są trudne do 
uchwycenia za pomocą analizy przy uży-
ciu samego tylko kosztu TCO lub TIC.

Maksymalizacja korzyści 
z automatyki
Aby zapewnić sobie wybór optymalnego 
rozwiązania, firmy powinny spojrzeć 
poza koszt TCO i zamiast niego stosować 
wskaźnik ROI, uwzględniający korzyści ze 
współpracy partnerskiej przy wdrażaniu 
zintegrowanego rozwiązania automatyki 
z firmą będącą ekspertem od systemów 
sterowania. Obejmuje to poprawę warun-
ków BHP, redukcję nieplanowanych prze-
stojów, zwiększenie produkcji i podwyż-
szoną wydajność pracy załogi.

Analizowanie w projekcie całkowi-
tego kosztu instalacji oraz kosztów eks-
ploatacji rozwiązań automatyki wraz 
z ich wpływem na operacje realizowane 
w zakładzie pozwoli na wybór takich 
opcji, które w większym stopniu będą 
dostosowane do specyficznych wymagań 
i celów działalności tego zakładu. Takie 
postępowanie w dzisiejszym, coraz bar-
dziej oszczędnym środowisku przemysło-
wym w ostatecznym rozrachunku dopro-
wadzi do efektywniejszego wykorzystania 
budżetów inwestycyjnych.

Sean Sims Sean Sims jest wiceprezesem firmy 
Emerson ds. usług związanych z cyklem 
życia systemów i rozwiązań technolo-
gicznych.

Firmy, które działają wg
zasady „praca aż do mo-
mentu wystąpienia awarii”, 
w ostatecznym rozrachunku 
ponoszą większe koszty, 
ponieważ nieskuteczne 
utrzymanie ruchu syste-
mów prowadzi do nieplano-
wanych przestojów i skraca 
czas eksploatacji inwestycji 
kapitałowych.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Jak optymalizować produkcję? Z tym 
problemem borykają się firmy na 
całym świecie. Optymalizowanie 
działań poprawia bowiem funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa, ponieważ 
pozwala na uzyskanie maksimum 
korzyści przy minimum wysiłku. Wię-
cej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Kontrola produkcji 
i kosztów – droga ku optymalizacji”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

Podczas przeprowadza-
nia modernizacji klu-
czową rolę w maksymali-
zacji wartości ROI odgry-
wają wiedza i doświad-
czenie partnera z branży 
automatyki.

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


Mając na uwadze potrzeby firm i ich pracowników, 
stworzyliśmy cykl szkoleń, dzięki którym zyskają Państwo wiedzę, 

jak przy pomocy różnych narzędzi zwiększyć wydajność, 
obniżyć koszty, zadbać o bezpieczeństwo  

oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania!

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

Zarządzanie energią  
i redukcja konsumpcji – 2019.06.13

Poczyń oszczędności bez inwestowania w urządzenia energooszczędne.

Organizacja pracy w służbach 
utrzymania ruchu – 2019.06.14

Poznaj gotowe i sprawdzone rozwiązania pozwalające na efektywną pracę zespołu  
oraz różne strategie działania UR i ich konsekwencje.

Rozwiązywanie problemów  
w parku maszynowym – 2019.07.11

Poznaj wachlarz narzędzi do systemowego rozwiązywania problemów, a także gromadzenia 
rozwiązań, dzięki którym ich liczba zmaleje, a część nie pojawi się ponownie.

Zarządzanie częściami  
zamiennymi – 2019.07.12

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

Szkolenia

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia
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Agnieszka Hyla

M arnotrawstwo czasu, pienię-
dzy, materiałów, maszyn, 
mediów i innych zasobów 

wkrada się w każdy proces, bez względu 
na rodzaj prowadzonego działania. Powo-
duje utratę wartości, klientów, pieniędzy, 
zdrowia, a nawet – co często jest dość 
istotne – dobrego humoru. Wysiłek wkła-
dany w wyeliminowanie marnotrawstwa 
to synonim oszczędności. Dzięki niemu 
pracy jest mniej, ponieważ ta już wyko-
nana przynosi więcej efektów. 

Lean w życiu rodziny
W życiu prywatnym marnotrawstwo przy-
biera formy oczywiste. Marnujemy czas, 
kiedy bezmyślnie wpatrujemy się w tele-
wizor. Marnujemy prąd, używając światła 
w pokoju, w którym nikt nie przebywa. 
Marnujemy energię cieplną, gdy otwie-
ramy okno przy odkręconym grzejniku. 
Marnujemy gaz, podgrzewając za każdym 
razem pełen garnek zupy, zamiast przelać 
do małego garnuszka tyle, ile potrzeba na 
jeden posiłek. 

Oszczędność w codzienności polega 
więc na ciągłej uwadze. Ludzie oszczędni 
osiągają po czasie taki stan, w którym 
umysł sam podpowiada im, co jest dzia-
łaniem oszczędnym, a co będzie marno-
trawstwem. Coraz więcej decyzji i działań 
realizowanych jest przez nich bez udziału 

świadomości – po prostu coś robią, nie 
zastanawiając się nad tym. Wyłączają nie-
potrzebne światło, zmniejszają strumień 
ciepłej wody w kranie, kładą pokrywkę 
na garnek z gotującą się wodą, segregują 
śmieci od razu, by zajmowały mniej miej-
sca. To naturalne, mechaniczne działa-
nia, będące efektem lat dobrych praktyk 
i zwiększania swojej świadomości. 

Kiedy matka uczy dziecko oszczęd-
ności, robi to wielowymiarowo. Przede 
wszystkim pociecha obserwuje zachowa-
nie mamy i je naśladuje. Po drugie mama 
przekazuje dziecku pewne pożądane 
zachowania werbalnie. Dzięki temu malec 
rozumie zasady oszczędności i zapobiega-
nia marnotrawstwu. 

Wdrażanie metody Lean w przed-
siębiorstwie polega dokładnie na tym 
samym, odbywa się jedynie w bardziej 
złożonych warunkach. Jak sama nazwa 
wskazuje, wszystkie związane z tym 
podejściem zasady prowadzą do swo-
istego „wyszczuplenia” 

przedsiębiorstwa produkcyjnego. Elimi-
nują wszelkie czynności i działania, które 
są zbędne lub powodują marnotrawstwo. 
Jednocześnie Lean odnosi się do aspektu 
socjologicznego pracy, dawania dobrego 
przykładu przez kadrę kierowniczą, 
a także budowania jak najwyższej świado-
mości dotyczącej potrzeby ciągłego dosko-
nalenia u pracowników. 

Jasne i ciemne strony Lean
Przedsiębiorstwo decydujące się na 
zmianę sposobu działania z tradycyjnego 
na Lean powinno na początku zapoznać 
się z szansami i zagrożeniami tej metody 
pracy. Entuzjaści podkreślają, że Lean to 
droga ku wzrostowi wydajności, a także 

Lean w praktyce,
czyli wartość ciągłego doskonalenia
Lean to zestaw zasad, które sprowadzają się do mądrego podejścia 
do pracy. Na każdym kroku przypominają one, że ciągłe dosko-
nalenie jest sposobem na osiąganie efektów, które na początku 
drogi wydawały się wręcz niemożliwe. 

Źródło: Pixabay
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czasu efektywnego wykorzystania maszyn 
(poprawa wskaźnika OEE). Lean oznacza 
także możliwość zmniejszenia ilości prze-
chowywanych zapasów w toku produk-
cji, choć nie w każdym przypadku znaj-
duje to uzasadnienie. Procesy produk-
cyjne poddane wpływowi strategii Lean 
mogą zostać zmodyfikowane w taki spo-
sób, aby wymagały mniej przestrzeni czy 
mniejszej liczby osób do obsługi. Warto 
wspomnieć także o skróceniu czasu przej-
ścia od surowca do wyrobu gotowego. 
Celem nadrzędnym Lean jest nie sama 
oszczędność, a osiągnięcie wyższej warto-
ści i jakości produktu czy usługi oferowa-
nej klientom [1]. To na tym etapie Lean 
prawdziwie rozwija skrzydła. Okazuje 
się bowiem, że dzięki energii włożonej 
w przygotowania do wdrożenia procesu 
i mądremu projektowaniu działań można 
wydać mniej środków na uzyskanie więk-
szej wartości. A to wszystko przy jedno-
czesnej poprawie komunikacji w zespole 
i lepszej atmosferze w pracy osiąganej 
dzięki wyraźnym wspólnym celom całej 
organizacji. 

Sceptycy nie pozwalają jednak zapo-
mnieć o zagrożeniach. Nie sposób nie 
docenić pierwszego etapu wdrożenia 
Lean, jakim jest Przygotowanie. W skład 
Przygotowania firmy do wdrożenia wcho-
dzi m.in. analiza przedsiębiorstwa. To na 
tym pierwotnym etapie rozpisuje się cele 
firmy, wszystkie zachodzące w niej pro-
cesy wraz z ich zaletami i wadami, każdy 
obszar przepływu materiałów. Często 
w przypadku braku kompetencji związa-
nych ze szczupłym zarządzaniem w przed-
siębiorstwie konieczne jest sięgnięcie po 
wiedzę na zewnątrz i konsultacja z eks-
pertami w tej dziedzinie [2]. Jeśli na tym 
etapie popełniony zostanie błąd, czy to 
zaniechania analizy któregoś obszaru 
firmy, czy niedostatecznego poznania jed-
nego z procesów, każdy kolejny krok 
wdrożenia będzie niepoprawny. 

Może to spowodować pojawienie się 
kilku zagrożeń dla realizowanych bądź 
planowanych do realizacji procesów pro-
dukcyjnych. Pierwszym z nich jest posia-
danie zbyt małej ilości zapasów. Wów-
czas przy wzmożonej efektywności pro-
dukcji może się okazać, że ich niedosta-
teczna ilość blokuje obiecany wcześniej 
wzrost produktywności. Z drugiej strony 
za problem można uważać pojawiające się 
w kontekście Lean okresy bezczynności 
pracowników. Dzięki optymalizacji proce-

sów generują się znaczne pokłady czasu, 
które początkowo są marnotrawione – 
organizacja musi bowiem dostosować 
się do nowych warunków pracy i dojść 
wspólnymi siłami do momentu, w któ-
rym nie tylko będzie posiadać więcej mar-
notrawionych wcześniej zasobów, lecz 
potrafi je także skutecznie wykorzystać. 

To, że organizacja zdecyduje się na 
Lean, nie oznacza jeszcze, że wszyscy jej 
dostawcy i odbiorcy produktów również 
podjęli taką decyzję. To z kolei oznacza, 
że czasami konieczne jest dostosowanie 
się do mało korzystnych zachowań pod-
miotów otoczenia biznesu. 

Lean podkreśla także wartość płynącą 
z płynności procesów. W niektórych przy-
padkach może to wpływać na ogranicze-
nie przepustowości [3]. Przez to sygnały 
o osiąganiu przez firmę coraz lepszych 
efektów produkcyjnych mogą być poważ-
nie zaburzone, jeśli odpowiadają przepu-
stowości znacznie mniejszej, niż zakła-
dana i realizowana w tradycyjnym podej-
ściu. 

Ostateczną obiekcją stosowania Lean 
jest bezmyślność, którą paradoksalnie 
wywołuje nadmierne tworzenie doku-
mentów i instrukcji pracy na stanowisku, 
dedykowanych poszczególnym rolom. 
W sytuacji gdy pracownik dokładnie wie, 
co ma robić, ponieważ otrzymał szczegó-
łową instrukcję obsługi procesu dosto-
sowaną do wymagań organizacji, prze-
staje po jakimś czasie podważać zasad-
ność poszczególnych działań. I choć Lean 
szczególnie mocno podkreśla rolę pracow-
ników w wypracowywaniu produkcyjnego 
optimum dzięki doskonaleniu wszystkich 
procesów każdego dnia, to właśnie ten 
element jest najtrudniejszy do osiągnię-
cia. Zaangażowanie opiera się bowiem na 
wielu czynnikach motywacyjnych, z któ-
rych jedynie część może zostać wygene-
rowana przez transparentną komunikację 
i odgórne wskazówki działania. 

Siedem szczupłych zasad
Wypracowano 7 zasad, na których 
powinno być oparte Lean Manufacturing 
w praktyce. Wspierają one holistyczne, 
łatwe w kontynuacji wdrożenie, generu-
jące wymierne korzyści. 

Pierwsza zasada brzmi: „Optymalizuj 
całość”. Aby skutecznie wdrożyć Lean, 
konieczne jest zastosowanie całościowego 
podejścia do optymalizacji procesów. 

Lean wdrożony w połowie organizacji nie 
będzie skuteczny. 

Zasada druga odnosi się do eliminacji 
marnotrawstwa. Mówi o tym, by aktyw-
nie szukać strat i eliminować je jedna 
po drugiej. Szukanie strat i obszarów do 
optymalizacji wymaga zaangażowania 
całego zespołu produkcyjnego [4]. 

Zasada trzecia dotyczy jakości oraz 
mówi o tym, by dbać o nią w każdym 
możliwym momencie, standaryzować 
i automatyzować wszystkie procesy, które 
występują w firmie w sposób powta-
rzalny. 

Zasada czwarta to: „Dostarczaj 
szybko”. Kiedy produkt jest na etapie 
tworzenia, nie przynosi wartości. Dzieje 
się tak dopiero wtedy, gdy gotowy trafia 
do klienta. Stąd nacisk na szybkie dostar-
czanie i krótkie cykle produkcyjne. Dzięki 
temu produkty szybciej przynoszą war-
tość i krócej czeka się na efekty pracy. 

Zasada piąta odnosi się do ciągłej 
nauki podczas wdrażania Lean. Organiza-
cja zarządzana w ten sposób nieustannie 
się uczy, rozwija, ewoluuje, podlega cią-
głemu doskonaleniu. Nie ma dnia, w któ-
rym nie następuje optymalizacja choćby 
drobnego obszaru prac. Dzięki temu firma 
ma coraz większą wiedzę o prowadzonych 
przez nią procesach, a pracownicy unikają 
powtarzania tych samych błędów [4]. 

Zasada szósta mówi o właściwym 
momencie na podejmowanie poszcze-
gólnych decyzji. Im później może się to 
wydarzyć, tym lepiej dana decyzja jest 
dostosowana do rzeczywistych wymagań 
projektowych. Pod tym względem Lean 
opiera się na ideach zawartych w podej-
ściu nazywanym zwinnym zarządzaniem 
projektami (agile project management). 
Krótkie cykle pracy weryfikują wartość 
i decyzje podejmowane po każdym z nich, 
kiedy możliwe jest wzięcie pod uwagę 
nowych informacji.

Ostatnia zasada odnosi się do ludzi. 
Wzajemny szacunek, transparentna komu-
nikacja i wspólne cele – to one budują 
zjednoczoną organizację. Z uwagi na sza-
cunek do klienta pracownicy dbają o jak 
najwyższą jakość wytwarzanych pro-
duktów. Z myślą o szacunku do pracow-
nika kierownicy wdrażają jak najbezpiecz-
niejsze i najwygodniejsze metody pracy. 
Z uwagi na szacunek do szefostwa pra-
cownicy wkładają w pracę 100% wysiłku 
[4]. Szacunek spaja i rozwija organizację, 
czyniąc z niej pozytywne miejsce pracy 
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nastawione na osiąganie każdego dnia 
coraz lepszych efektów. 

Motywacja do ciągłego 
doskonalenia
Aby osiągnąć produkcyjne optimum efek-
tywności, konieczne jest wypracowanie 
podejścia „wszystkie ręce na pokład”. 
Organizacja wdrażająca Lean nie może 
sobie pozwolić na brak zrozumienia pro-
cesu ze strony pracowników, a tym bar-
dziej na będącą konsekwencją braku zro-
zumienia niechęć do wprowadzania 
zmian. Stąd kluczowym elementem Lean 
jest system motywacyjny. Wzbudzanie 
potrzeby doskonalenia wszystkich proce-

sów każdego dnia jako cel sam w sobie, 
a nie droga do osiągnięcia innego, wyż-
szego celu. Każdy pracownik powinien 
rozumieć i chcieć wypracowywać wartości 
płynące z Lean. 
Świadomość pracowników co do 

wpływu jakości produktów na ich odbiór 
przez klientów i, co za tym idzie, wzrost 
dochodowości firmy stanowi solidną pod-
stawę dla dobrze wdrożonego szczupłego 
zarządzania. Ostatecznie jednym z wielu 
pozytywnych efektów wdrożenia Lean dla 
pracowników jest możliwość powiedzenia 
sobie: „Dobra robota!” pod koniec prze-
pracowanej zmiany. Praca dobra to ta, 
która eliminuje marnotrawstwo, a jedno-
cześnie zapewnia wysoką jakość produktów.

Agnieszka HylaAgnieszka Hyla – konsultantka ds. opty-
malizacji produkcji w Centrum Szkoleń 
Inżynierskich EMT-Systems, kierownik 
projektów informatycznych, autorka tek-
stów z zakresu zarządzania w przemyśle.
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Fluke poszerza ofertę poziomnic laserowych marki PLS (Paci-
fic Laser Systems) o trzy modele: PLS H2, PLS HV2R i PLS 
HV2G. Przyrządy te cechują się wytrzymałą i ergonomiczną 
konstrukcją oraz uproszczonym sposobem sterowania. Model 
PLS H2 to poziomnica pracująca tylko w płaszczyźnie pozio-
mej, która oferuje prostą obsługę za pomocą jednego przyci-
sku. Model PLS HV2 to z kolei poziomnica z laserem czerwonym lub zielonym, wyświe-
tlająca linię laserową w płaszczyźnie poziomej albo pionowej. Poziomnice laserowe PLS 
HV2 emitują także punkt z górnej części w przypadku ustawienia ich w pozycji pionowej. 

Wszystkie modele wprowadzanych poziomnic laserowych cechują się wysoką 
dokładnością (mniej niż 2,2 mm przy odległości 30 m) i klasą szczelności IP67.

www.fluke.pl 

 Fluke 

Obrotowe poziomnice laserowe 
marki PLS

Modular Pallet Conveyor Platform (MPP) to 
system transportu palet o elastycznej, modu-
łowej konstrukcji. W połączeniu ze sprawdzo-
nym systemem Pallet & Carton Flow firmy Inter-
rol, nowa platforma do transportu palet sta-
nowi podstawę do budowy kompleksowych roz-
wiązań do przechowywania i transportu palet 
dowolnego typu i zastosowania. MPP jest napę-
dzanym systemem przenośnikowym. W zależ-
ności od zastosowania napęd bazuje na moto-
reduktorach lub elektrobębnach, co umożliwia 
również tworzenie systemów beznaporowych. 

MPP składa się z przenośników łańcucho-
wych lub rolkowych, a także z dodatkowych elementów, takich jak obrotnice. Na życze-
nie użytkownika dostępne są też dodatkowe moduły do realizacji funkcji specjalnych.

www.interroll.com

 Interroll 

System modułowy do automatycznego 
transportu palet

 Brady Corporation 

B-427 – etykieta z funkcją 
obrotu
W centrach danych lub innych środowiskach 
przemysłowych możliwość szybkiej iden-
tyfikacji kabli może mieć duże znaczenie. 
Nowa etykieta z funkcją obrotu firmy Brady 
Corporation pozwala użytkownikom łatwo 
obrócić etykietę na kablu, dzięki czemu 
zadruk na niej będzie widoczny pod każdym 
kątem. Etykietę można obracać wokół kabla 
dzięki nieprzylepnej strefie zadruku oraz 
przezroczystemu, samoprzylepnemu lami-
natowi owiniętemu wokół kabla.

Nowa etykieta z funkcją obrotu jest czę-
ścią linii etykiet przemysłowych marki Brady 
do kabli i komponentów, które nie odpadają 
i zachowują czytelność długo po ich nałoże-
niu. Można je łatwo projektować, korzysta-
jąc z aplikacji Brady Workstation, i dodawać 
tekst, numery seryjne, kody kreskowe, kody 
QR lub inne dane, a następnie drukować 
na drukarce Brady. Drukarki kompatybilne 
z tą etykietą to BBP12, BBP33, BradyPrin-
ter i5100, BradyPrinter i7100, BradyPrinter 
M611, BMP61 oraz BMP71.

www.brady.pl

W skład serii wchodzi 6 jednostek o mocy 
od 500 do 4000 W. Wszystkie należą do 
rodziny energooszczędnych urządzeń eCool. 
Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
potrzebne jest niezawodne i bezpieczne 
chłodzenie. Z uwagi na atrakcyjną cenę 
od lat cieszą się uznaniem producentów 
maszyn i szaf sterowniczych.

Dzięki swojemu umiejscowieniu klimaty-
zatory dachowe pozwalają ograniczyć ilość 
miejsca potrzebnego do montażu, nie blo-
kują dróg ewakuacyjnych oraz są chronione 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Klimatyzatory z serii DTT są wyposażone 
w wyjątkowy, opatentowany układ zarzą-

dzania kondensatem. Innowacyjne ułoże-
nie obiegów chłodniczych zapewnia cztero-
krotną ochronę przed wnikaniem konden-
satu do szafy sterowniczej:
 • nie ma mostka cieplnego z górną częścią 
szafy sterowniczej,
 • kondensat nie przelewa się do szafy sterow-
niczej,
 • w strumieniu powietrza nie pojawiają się 
zawirowania kropelek,
 • brak rur przewodzących powietrze, na któ-
rych mógłby się tworzyć kondensat.

Całą serię DTT cechuje ponadto łatwość 
obsługi serwisowej i oszczędność ener-

gii (ok. 20% mniejsze zużycie energii dzięki 
zastosowaniu bardziej efektywnych i lżej-
szych komponentów).

www.pfannenberg.pl 

 Pfannenberg Europe 

Klimatyzatory dachowe serii DTT
Firma prezentuje

https://www.pfannenberg.com/pl/
http://www.fluke.pl
http://www.interroll.com
http://www.brady.pl
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FELIETON

G
Fabryki teraźniejszości

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Gdy pięć lat temu przechadzałem się alejkami wystawowymi na targach Hannover Messe w Niemczech, 
nie mogłem przejść kilku metrów, by nie natknąć się na stoisko wystawowe z hasłem Przemysł 4.0. 

Wówczas wszyscy rozmawiali o idei czwartej rewolucji przemysłowej i tzw. fabryki cyfrowej. 
Pięć lat później na targach w Hanowerze jest podobnie. Gdzie się nie ruszyć, spotyka się wystawców 

mówiących o fabryce przyszłości. W rzeczywistości każdy z tych dostawców dysponuje 
komponentami potrzebnymi do zbudowania fabryki przyszłości już teraz. 

Gdzie są więc fabryki teraźniejszości?

Jutro, które nie nadejdzie nigdy
„Co jest tym, co wciąż nadchodzi, ale 
nigdy nie przyjdzie?”. Odpowiedź brzmi: 
„Jutro, ponieważ gdy nadejdzie, będzie to 
już dzisiaj”.

Czasem myślę, że podobnie patrzymy 
na optymalizację sprzętu w zakładzie 
– jest to przedsięwzięcie do wykonania 
jutro lub przy okazji, gdy będziemy chcieli 
wydać nieco kapitału na inwestycje albo 
gdy produkcja spadnie i sytuacja zrobi się 
nerwowa.

Zadać właściwe pytania
Idea przedstawiona na Hannover Messe 
mówi o tym, że nie trzeba implemento-
wać wszystkiego na raz. Powinien istnieć 

określony czas przeznaczony na testo-
wanie sprzętu w zakładzie. By zrobić to 
w efektywny sposób, trzeba najpierw 
dowiedzieć się, w jakim obszarze mają 
być usprawnione operacje. Potrzebujesz 
w lepszy sposób zarządzać energią? Szu-
kasz lepszego programu konserwacji pre-
dykcyjnej? Masz problem z zarządzaniem 
parkiem maszynowym? Istnieją rozwiąza-
nia tych problemów, ale najpierw należy 
zadać właściwe pytania. 

Zacząć od małych zmian
Równie trudne jest to wyzwanie dla 
dostawców przemysłowych. Nie brakuje 
pieniędzy, czasu i zasobów ludzkich na 
działania komunikacyjne na temat korzy-
ści z tworzenia fabryk przyszłości. Jest 
na to wręcz moda. Małe i średnie przed-
siębiorstwa produkcyjne mogłyby sądzić, 

że rozwiązanie to jest poza ich zasięgiem, 
umiejętnościami technicznymi lub budże-
tem. Stanowi to problem, ponieważ w rze-
czywistości fabryka przyszłości nie jest 
niczym z wymienionych rzeczy. 

Fabryka przyszłości jest skalowalna 
i zbudowana w sposób modułowy. Zarzą-
dzający fabryką mogą – i powinni – 
zacząć od niewielkich zmian. Powinni 
skupić się na określonym obszarze i testo-
wać to, jak technologia może rozwiązy-
wać ich problemy. Dostawcy – oraz przy-
puszczalnie konstruktorzy maszyn lub 
integratorzy systemów – powinni nakła-
niać osoby zarządzające do wprowadzania 
wielu niewielkich zmian, a nie implemen-
tacji wszystkich rozwiązań jednocześnie. 

Między przeszłością, 
teraźniejszością a przyszłością
Wydawałoby się, że ci, którzy myślą, iż
idea fabryki przyszłości to przelotna moda,
nie są zainteresowani ulepszeniem ope-
racji w swoich zakładach albo wolą żyć 
w cieniu swojej konkurencji. Tymczasem 
fabryka cyfrowa to idea realna, a jej reali-
zacja nadchodzi – prawdopodobnie wol-
niej, niż wszyscy tego chcemy, jednak nie-
uchronnie. Producenci mają wybór: wziąć 
udział w tej rewolucji albo stać się jej ofiarą. 

Należy nadal edukować producentów 
i pracowników zakładów na temat korzy-
ści ze stworzenia fabryki cyfrowej. Zwy-
kle potencjalne usprawnienia w zakresie 
konserwacji i zarządzania energią wystar-
czą do uzasadnienia takiej inwestycji. 
Jeśli jednak producenci będą zbytecznie 
zwlekać, pozostaną jedynie posiadaczami 
fabryk… przeszłości.
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D o uruchomienia instalacji elek-
trycznych w zakładzie należy 
wyznaczyć techników, którzy 

odbyli specjalistyczne szkolenie obejmu-
jące wszystkie prace związane z pomia-
rami i testami elektrycznymi oraz rozwią-
zywaniem technicznych problemów insta-
lacyjnych. Wszelkie problemy, które mogą 
wówczas wystąpić, mogą bowiem spowo-
dować straty w produkcji z powodu nie-
potrzebnych przestojów. 

W celu uniknięcia potencjalnych pro-
blemów przed uruchomieniem instalacji 
należy wykonać kilka testów, aby upew-
nić się, że wszystko działa poprawnie.

1 Detekcja wyładowań niezupełnych 
(WNZ). Wyładowania niezupełne wystę-
pują w izolacji sprzętu elektrycznego WN 
i SN. Objawiają się w postaci małych 
iskier elektrycznych i są wynikiem przebi-
cia szczelin powietrznych wewnątrz mate-
riału izolacyjnego. W miarę upływu czasu 
mogą powodować degradację izolacji 
i w efekcie doprowadzić do jej zniszcze-
nia. Testy WNZ powinny być częścią reali-
zowanego programu konserwacji predyk-
cyjnej dla tego typu instalacji.

2 Pomiary rezystancji izolacji. W tym 
teście napięcie stałe jest przykładane do 
konkretnego, wybranego punktu izola-
cji, aby zmierzyć jej rezystancję. Wynik 
pomiaru przynosi informację o stanie 
i skuteczności takiej izolacji.

3 Pomiary rezystancji przejścia. 
W teście tym wykonywany jest pomiar 
rezystancji przejścia połączeń elektrycz-
nych, takich jak złączki, złącza, mufy 
i końcówki kablowe. Jest to jeden ze spo-
sobów wykrywania specyficznych proble-
mów, takich jak skorodowane powierzch-
nie stykowe, luźne połączenia czy skoro-
dowane styki.

4 Testy wymuszania (wstrzykiwania) 
prądu po stronie pierwotnej (primary primary 
injection testinginjection testing). Ten typ testów doty-
czy zwykle systemów rozdzielczych wyso-
kich napięć. Prąd testowy wymuszany jest 
po stronie pierwotnej systemu, aby zba-
dać reakcję systemu na przepływ prądu 
o takiej wartości. Pomocne może być 
także przeprowadzenie testu wymuszania 
prądu po stronie wtórnej. Jednak w takiej 
sytuacji przepływ prądu testowego jest 
wymuszany bezpośrednio po stronie wtór-
nej przekaźnika zabezpieczającego.

5 Pomiar współczynnika mocy. Ten 
test jest zwykle wykonywany w dużych 
transformatorach. Pozytywny wynik 

zapewnia, że integralność izolacji urządze-
nia jest zachowana.

6 Analiza próbek gazu, czasami okre-
ślana mianem analizy gazu rozpuszczo-
nego w oleju transformatorowym. Testo-
wanie oleju tą metodą pozwala wyznaczyć 
poziom zużycia transformatora i okre-
ślić, czy urządzenie nadaje się do dal-
szej eksploatacji, gdyż materiały izola-
cyjne w takich transformatorach, ulegając 
degradacji, uwalniają gazy.

Wraz z opisanymi testami jako części 
rutynowego programu konserwacji zapo-
biegawczej, można także przeprowadzić 
inne sprawdzenia. Regularne testowa-
nie sprzętu elektrycznego i wykonywa-
nie wszelkich koniecznych napraw, zanim 
nastąpi poważniejszy problem, może 
bowiem pomóc zaoszczędzić pieniądze 
oraz zapobiec kosztownym i kłopotliwym 
przestojom.

David Manney David Manney jest administratorem 
marketingu w firmie L&S Electric.

David Manney

Testy elektryczne 
– 6 sposobów na uniknięcie problemów 
W każdym dużym zakładzie przemysłowym jednym z zadań, 
podczas których najczęściej występują problemy, jest uruchomienie 
instalacji elektrycznych dokonywane po ich montażu oraz po 
przeprowadzeniu rutynowych czynności konserwacyjnych. Problemy 
te mogą być związane ze zmniejszoną żywotnością sprzętu bądź 
z bezpieczeństwem ludzi pracujących w obszarze objętym instalacją.

Online

Przyrządy pomiarowe to jedne 
z podstawowych narzędzi wykorzy-
stywanych przez służby UR w zakre-
sie obsługi i serwisu urządzeń oraz 
instalacji elektrycznych. Na rynku 
dostępne są mierniki przeznaczone 
m.in. do wykrywania uszkodzeń 
w kablach, pomiarów rezystancji 
izolacji, parametrów wyłączników 
różnicowoprądowych czy rezystancji 
uziemień. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Mierniki 
w diagnostyce urządzeń elektrycz-
nych”, dostępnym na naszej stronie 
internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

Regularne wykonywanie
wszelkich koniecznych 
napraw sprzętu elektrycz-
nego może pomóc zaosz-
czędzić pieniądze.
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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
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T echnologie mobilne stały się 
obecnie kluczowe dla sprawnego 
funkcjonowania firm. Pracow-

nik będący przedstawicielem pokolenia Y 
ceni sobie możliwość korzystania z mobil-
nych narzędzi, które pomagają mu zdo-
bywać niezbędne informacje i zwiększają 
jego produktywność. Poprzez implemen-
tację zbudowanych na życzenie rozwiązań 
mobilnych z zakresu automatyki organi-
zacje mogą na nowo zdefiniować sposób 
działania operatorów maszyn, tworząc 
miejsce dla najlepszych i najzdolniejszych 
ludzi, jednocześnie pozytywnie wpływa-
jąc na poprawę czynności operacyjnych 
i produkcji.

Korzyści płynące z technologii 
mobilnych
Wraz z rosnącą odpowiedzialnością 
w fabryce personel potrzebuje coraz wię-
cej zabezpieczeń i dostępu na życzenie do 
ważnych informacji w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa operacyjnego, produktyw-
ności i efektywności. Technologie mobilne 
są kluczowym składnikiem tej zmiany, 
przynosząc użytkownikowi wiele korzyści. 
Oto siedem najistotniejszych. 

1 Swoboda w wielozadaniowości
Zdalne narzędzia w automa-

tyce mogą zapewnić dostęp do danych 
czasu rzeczywistego z konsoli opera-
tora w telefonie komórkowym i tablecie, 
bez konieczności podłączania się do ste-
rowni lub zdalnego połączenia z kompute-
rem PC. Każdy parametr lub alarm, który 
został skonfigurowany w systemie DCS 

(system dystrybucji sterowania), może 
zostać przekazany do urządzenia mobil-
nego łatwo i bezpiecznie, dając użytkow-
nikowi pewność dostępu do aktualnych 
informacji o realizowanych operacjach, za 
które są odpowiedzialni.

Aby przyspieszyć czas wykonywania 
pewnych czynności w fabryce, stosowane 
są przełomowe rozwiązania filtrujące 
i mechanizmy odpowiedniego przekiero-
wania powiadomień. Dzięki temu można 
mieć pewność, że kluczowe informacje 
trafiają tylko do odpowiednich osób, a nie 
tkwią w stosie nieistotnych informacji. 
Użytkownicy widzą tylko interesujące ich 
dane i aby je wyłuskać, nie muszą prze-
szukiwać niepotrzebnych informacji.

Zabezpieczony i zdalny dostęp do 
danych oznacza możliwość swobodnego 
poruszania się po fabryce (lub nawet po 
świecie) i realizowanie prac w formule 
wielozadaniowości. Załoga może efektyw-
nie wykonywać zadania i współpracować 
wewnątrz organizacji.

2 Stabilność i bezpieczeństwo
Nowa generacja pracowników ceni 

sobie zdolność systemów do zbierania 
i dostępu do informacji. Postrzegają tech-
nologie mobilne jako czynnik zmniejsza-
jący potrzebę wykonywania czynności 
manualnych, co może wymagać wykorzy-
stania fizycznego sprzętu w niebezpiecz-
nych i oddalonych lokalizacjach. 

Przez integrację mobilności w ramach 
systemów monitoringu i automatyki 
można zapewnić tym pracownikom ela-
styczność, jakiej oczekują w swoich zawo-
dowych działaniach. Zabezpieczony 
dostęp do danych może spowodować 
wzrost produktywności i poziomu bezpie-
czeństwa poprzez redukcję lub całkowite 

e-wydanie

korzyści 
z zastosowania w zakładzie 
mobilnego oprogramowania

Intuicyjne oprogramowanie i mobilne sterowanie automatyką pomagają przedsiębiorcom przyciągać 
i utrzymywać utalentowanych pracowników oraz zwiększają konkurencyjność.

Mariana Dioniso wyeliminowanie potrzeby wykonywania 
wielu dodatkowych czynności, zwłaszcza 
manualnych.

3 Pozytywna reakcja użytkownika
Zagwarantowanie użytkownikowi 

narzędzi służących zwiększeniu jego bez-
pieczeństwa i wydajności może mieć duży 
pozytywny wpływ na zdolność organiza-
cji do przyciągania i utrzymywania utalen-
towanych pracowników. Jednakże zapew-
nienie pracownikom mobilności, którą 
docenią – i co ważniejsze, będą wykorzy-
stywać – to coś więcej niż ciągły wgląd 
w DCS. Nowoczesne systemy mobilne 
muszą być zaprojektowane w taki sposób, 
aby możliwe było proste i bezpieczne ich 
użytkowanie.

Wielu inżynierów nowego pokole-
nia, którzy zostają zatrudnieni w fabryce, 
oczekuje, że na miejscu zastaną techno-
logie bezprzewodowe. Mobilne technolo-
gie odegrały ważną rolę w ich życiu spo-
łecznym i poprzednich doświadczeniach 
zawodowych. Ci użytkownicy lubią pra-
cować z technologiami bezprzewodowymi 
i aplikacjami, które są intuicyjne i proste 
w integracji z ich procesem.

Zarząd fabryki powinien się skupić na 
implementacji rozwiązań mobilnych, które 
pozwalają na łatwy, bezpieczny dostęp do 
danych procesowych, ustawień maszyn 
itp. oraz wymagają przy tym minimalnej 
liczby konfiguracji.

4 Wyprzedzanie oczekiwań klienta
Istnieje wiele rozwiązań mobilnych, 

ale w ich aplikacjach przemysłowych bar-
dzo ważne jest, aby zapewnić bezpieczny 
dostęp, co pomaga użytkownikowi spraw-
niej pracować. Podobnie jak w przypadku 
najlepszych aplikacji do telefonów komór-

7
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kowych czy smartfonów, niewymagają-
cych czasochłonnej konfiguracji, rozwią-
zania mobilne dla systemów automatyki 
również powinny być gotowe do działania 
„zaraz po wyjęciu z pudełka”.

Warstwowe rozwiązania mobilne, które 
są skomplikowane w konfiguracji i inte-
growane z DCS lub bazami danych, nie 
są już obecnie potrzebne. Organizacje 
powinny szukać czegoś więcej niż rozwią-
zań warstwowych i zamiast tego oferować 
swojemu personelowi nowoczesne, bez-
pieczne, mobilne rozwiązania, które są od 
razu zintegrowane z DCS oraz zaprojek-
towane do pracy na urządzeniach mobil-
nych, najlepiej korzystających z popular-
nych, standardowych platform, takich jak 
Android lub Apple iOS, a przy tym nie 
wymagają dodatkowej konfiguracji z DCS. 
Użytkownicy otrzymują tę samą informa-
cję w czasie rzeczywistym oraz są infor-
mowani o zmianach przez alarmy, które 
są dostępne dla operatora przy konsoli, 
a pojawiają się wraz z ważnymi danymi 
na temat procesu, czego oprogramowa-
nie o architekturze warstwowej może nie 
zapewnić.

5 Zabezpieczony dostęp do danych
Wraz z rozwojem technologii bez-

przewodowej ewoluowały również oczeki-
wania użytkowników co do bezpiecznego 
dostępu do danych.

Dlatego mobilne oprogramowanie do 
automatyki procesów oferuje również 
zabezpieczenia zintegrowane, które są nie-
mal niewidoczne dla użytkownika. Apli-
kacje te zaprojektowane tak, by dane 
możliwe były tylko do odczytu, zapo-
biegają nieumyślnym szkodom w proce-
sie. W dodatku mobilny dostęp do proce-
sów i danych diagnostycznych jest zwy-
kle zapewniony przez dedykowane, dodat-
kowe serwery, zlokalizowane w strukturze 
wyższej niż sieć sterowania automatyką, 
dając użytkownikowi dodatkową warstwę 
bezpieczeństwa.

Najlepsze rozwiązania zapew-
niają powyższe korzyści już po wyjęciu 
z pudełka – bez lub z niewielką liczbą nie-
zbędnych kroków konfiguracji admini-
stratora oraz bez potrzeby konfigurowa-
nia urządzenia przez użytkownika końco-
wego. Wykorzystanie przyjaznej użytkow-
nikowi technologii upraszcza przepływ 
zadań w fabryce i jest kluczowe dla utrzy-
mania młodych, utalentowanych osób 
w zespole.

6 Lepsza komunikacja 
międzyoddziałowa

Przedsiębiorstwa, które zapewniają szybki 
i łatwy dostęp do ważnych danych wraz 
z możliwością łatwego przesyłania danych 
wewnątrz przedsiębiorstwa, stają się bar-
dziej konkurencyjne na rynku. Narzędzia
do współpracy umożliwiają szybkie roz-
dzielenie danych wewnątrz organizacji,
a decyzyjny personel jest stale informowa-
ny, bez względu na jego lokalizację, co po-
zwala zbudować zespół specjalistów zmie-
rzający do efektywności i sukcesu. W wielu
organizacjach współdzielenie danych jest 
bardzo utrudnione, ponieważ przechowy-
wane są one w osobnych oddziałach lub 
bazach danych. Zbieranie informacji z róż-
nych źródeł w fabryce lub w przedsiębior-
stwie może być procesem niewygodnym 
i prowadzić do poważnych konsekwencji.

Rozwiązania mobilne pozwalają poko-
nywać bariery organizacyjne dzięki inte-
gracji danych z różnych źródeł i udostęp-
nianiu ich na ekranie dowolnego upraw-
nionego urządzenia przenośnego, stwarza-
jąc nowe możliwości do szybszego podej-
mowania decyzji. Rozwiązania takie mogą 
też być zaprojektowane do współpracy 
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Użytkownicy mogą sami programować 
alerty, aby widzieć rekomendowane reak-
cje i istotne dane procesowe wraz z ich 
kontekstem, co pomaga pracownikom 
podejmować szybsze i lepsze decyzje.

7 Wsparcie załogi
Pracownicy cenią sobie organizacje,

które zapewniają im narzędzia i techno-
logie niezbędne do wykonywania pracy

w sposób najbardziej bezpieczny i sprawny. 
Inwestycja pracodawcy w nowoczesne 
narzędzia, wytyczne i nowe możliwości
pomaga młodym pracownikom i przygoto-
wuje ich do odnoszenia sukcesów w pracy.
Dla pracowników urodzonych na początku 
tego tysiąclecia, dorastających w duchu 
mobilności, stanowi to nieodłączny, ważny 
aspekt ich życia.

Podsumowanie
Wykorzystanie technologii mobilnych 
w miejscu pracy zapewnia persone-
lowi fabryki narzędzia zwiększające bez-
pieczeństwo, wydajność i lepszą współ-
pracę, wpływając na poprawę efektyw-
ności operacji realizowanych w przedsię-
biorstwie. Mobilna siła pracująca nadcho-
dzi. Przedsiębiorstwa, które ją wykorzy-
stają, na długie lata zapewnią sobie prze-
wagę na rynku.

Mariana Dioniso Mariana Dioniso – Product Manager 
w firmie Emerson.

↗ Zaprojektowane do telefonów komórkowych Apple iOS i Android, DeltaV Mobile oferuje użyt-
kownikowi intuicyjne, proste oraz bezpieczne oprogramowanie mobilne, gotowe do działania 
zaraz po wyjęciu z pudełka i od razu zintegrowane z DCS.
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Technologie z zakresu informatyki, 
elektroniki i telekomunikacji pozwa-
lają na wykorzystywanie innowacyj-
nych narzędzi również w magazy-
nach. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule „Technolo-
gie mobilne w magazynie”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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W naszej ofercie mamy:

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu prezentuje najwyższej 

jakości artykuły w zakresie sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych.
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