
Magazyn wydawany jest na licencji

Temat numeru

Napędy AC
Jakie działania należy podjąć 
w razie wystąpienia problemu 
z funkcjonowaniem napędów AC?

Magazyn wydawany jest na licencji
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Raport
Komputery przemysłowe

  Digitalizacja fabryk w praktyce

  Na czym polega właściwa 
konserwacja łożysk
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Choć pierwsze maszyny elektryczne prądu przemiennego zaczęto budować jesz-
cze w XIX w., rozwój technologii silników elektrycznych AC do zastosowań w urzą-
dzeniach ruchomych nastąpił w Europie w drugiej połowie XX w. Silniki tego typu 
znalazły zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, ale były również wykorzysty-
wane np. jako silniki trakcyjne w pociągach, a także, co ciekawe, w konstrukcjach 
układów napędu samochodów elektrycznych. Obecnie ich stosowanie jest jednym 
z głównych trendów w rozwoju przemysłowych urządzeń ruchomych.

Napędy prądu przemiennego, którym w tym wydaniu poświęcamy rubrykę 
Temat numeru, mają nad urządzeniami zasilanymi prądem stałym tę przewagę, że 
charakteryzują się wyższą niezawodnością, trwałością, prostszą konstrukcją oraz 
przystępną ceną. Cechy te sprawiają, że napędy AC funkcjonują w różnych gałęziach 
przemysłu, w takich aplikacjach, jak maszyny, pompy, linie technologiczne, wenty-
latory, przenośniki, systemy pozycjonowania czy mieszalniki. A więc często w apli-
kacjach o kluczowym znaczeniu. Z tego względu, a także z powodu ciągłego rozwoju 
układów napędowych i wprowadzania w nich kolejnych innowacji, od pracowników 
działów utrzymania ruchu wymaga się umiejętności obsługi zaawansowanych tech-
nologicznie rozwiązań.

Na czym więc polega prawidłowa konserwacja nowoczesnych napędów prądu 
przemiennego? Jak zapewnić ich poprawną pracę, a tym samym uzyskać większą 
efektywność zarządzania procesem technologicznym oraz pracą całego zakładu? 
Jakie działania podjąć w razie wystąpienia problemu z funkcjonowaniem napędów 
AC? Na te pytania odpowiadamy w materiale publikowanym w ramach Tematu 
numeru. Poruszamy w nim także zagadnienia związane ze stosowaniem modułów 
łagodnego rozruchu w silnikach AC jako sposobu na ograniczenie czynności konser-
wacyjnych oraz zwiększenie trwałości całego systemu.

Zachęcam do lektury tego artykułu, a także innych publikacji zamieszczonych
w najnowszym numerze naszego magazynu. Jak zawsze wiele miejsca na jego 
łamach poświęcamy nowym technologiom, zwłaszcza tym, które pozwalają zwięk-
szać jakość obsługi, a tym samym przenosić ją na wyższy poziom. 

Zapraszam do lektury!  

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

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynierii i Utrzymania Ruchu.

8 aktualności

8 MAINTECH 2019, czyli o nowoczesnych 
rozwiązaniach w utrzymaniu ruchu 
już po raz czwarty

10 Od chmury do Internetu Rzeczy
12 Eksperci o nowych technologiach 

w automatyce procesowej
12 Czwarta edycja warsztatów ifm electronic

już za nami
14 Polskie innowacje za unijne pieniądze

15 temat numeru

15 Napędy AC
Są to urządzenia stosowane do regulacji 
prędkości silników elektrycznych w celu 
zwiększenia możliwości sterowania pro-
cesami przemysłowymi, obniżenia zużycia 
energii, redukcji naprężeń mechanicznych 
w urządzeniach napędzanych silnikami 
oraz optymalizacji działania różnych apli-
kacji opartych na silnikach elektrycznych.

18 Łagodny rozruch silników prądu 
przemiennego 
Zastosowanie modułu łagodnego rozru-
chu (so   start) w silniku prądu przemien-
nego może się opłacić. Dzięki redukcji zu-
życia energii i łatwiejszemu utrzymaniu 
nastąpi szybki zwrot z tej inwestycji.

22 fabryka 4.0

22 Digitalizacja fabryk w praktyce
Zaufanie do produkcji cyfrowej jest obec-
nie wysokie wśród wiodących producen-
tów branży automo  ve. Liderzy branży za-
czynają dostrzegać korzyści z inwestycji 
w technologie cyfrowe i robotykę najnow-
szej generacji.

23 Bliźniak cyfrowy – jeszcze wizja, 
czy już rzeczywistość?
Pojęcie „bliźniak cyfrowy” (digital twin) 
odnosi się do cyfrowej repliki fi zycznych 
obiektów, procesów i systemów. Bazą 
tego pojęcia jest koncepcja wirtualnego 
ekwiwalentu świata fi zycznego.

27 AR i VR w zakładzie produkcyjnym
Technologie rzeczywistości rozszerzonej 
– AR i wirtualnej – VR, mogą zrewolucjoni-
zować produkcję, zwiększając widoczność 
zachodzących w zakładzie procesów. 

32 raport

KOMPUTERY PRZEMYSŁOWE
Komputery przemysłowe – cechujące się 
dużą mocą obliczeniową, odpornością, 
ponadprzeciętną trwałością i niezawodno-
ścią działania – stanowią niezbędny ele-
ment wyposażenia każdego przedsiębior-
stwa. Dzięki nim można skutecznie za-
rządzać wszelkimi procesami w zakładzie 
przemysłowym, a tym samym – zwiększyć 
sprawność i efektywność produkcji.

39 utrzymanie ruchu

39 Na czym polega właściwa 
konserwacja łożysk
Na żywotność łożysk wpływają: ich typ, 
obciążenie oraz harmonogramy konser-
wacji. Prawidłowo przeprowadzona kon-
serwacja może przedłużyć czas eksploata-
cji łożysk i skrócić czas przestojów maszyn.

44 Nowoczesne zarządzanie parkiem 
maszynowym. Cz. 2. Case studies
W drugiej części artykułu zostaną przed-
stawione praktyczne case studies, przekro-
jowo prezentujące spektrum działania 
technologii ultradźwiękowej, która dopie-
ro uzupełniona o inne metody diagnostycz-
ne pokazuje pełny obraz kondycji maszyny.
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54 Ważenie i wagi w przemyśle
W każdej branży korzysta się z urządzeń 
i systemów do ważenia. Istotna jest tutaj
dokładność i powtarzalność procesów wa-
żenia, by uzyskać wysoką jakość i wyma-
gane właściwości produktów końcowych.

59 Obudowy systemów automatyki 
– jak zapewnić odpowiednią temperaturę
Utrzymywanie odpowiedniej temperatury 
wewnątrz obudów chroni znajdujące się 
w nich układy elektryczne i elektroniczne.

65 logistyka produkcji

WÓZKI WIDŁOWE ZASILANE 
PROPANEM  FAKTY I MITY
Wózki widłowe z napędem na propan od 
dawna stanowią jeden z podstawowych 
elementów wyposażenia zakładów, cenio-
ne są za wszechstronność i ładowność.

68 zarządzanie

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ZARZĄDZANIU 
ZESPOŁEM
Rynek pracy wymusza na fi rmach zmianę 
postawy względem pracowników. Jeśli bo-
wiem są oni źle traktowani, niedostatecz-
nie opłaceni lub niedocenieni – odchodzą.  

71 produkty

71 Wózek widłowy TX3 UniCarriers
71 System automatyzacji MULTI 

PALLET POOL

72 felieton

PODRÓŻ DO ŚWIATA CYFRYZACJI
W naszym magazynie publikujemy wiele 
informacji na temat nowych technologii, 
wciąż rozwijających się w obecnej, cyfro-
wej erze wytwarzania. Od szerokiego wa-
chlarza rozwiązań związanych z Przemy-
słowym Internetem Rzeczy (IIoT), do za-
awansowanych programów analitycznych. 
Od wykorzystania rzeczywistości rozsze-
rzonej, do technologii blockchain, zapew-
niającej bezpieczeństwo sieci. Skupiamy 
się na dostarczaniu informacji o techno-
logiach, które umożliwiają tworzenie bar-
dziej inteligentnych, produktywnych i bez-
piecznych fabryk.

e1 e-wydanie

e1  PRODUKCJA W CHMURZE

e2  W STRONĘ BEZPRZEWODOWEJ 
SIECI MONITORINGU
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W ostatnich latach sytuacja na rynku dystrybucyjnym uległa
znacznym zmianom ze względu na silną globalizację i segmen-
tację rynku. Wzmocniły je dodatkowo w niektórych obszarach
takie wyzwania, jak niedobór komponentów i wynikający z tego
wzrost cen, a także wydłużone czasy dostawy. Jednak zdecy-
dowana większość, bo 68% respondentów badania przepro-
wadzonego przez reichelt elektronik uważa, że projekty elektroniczne są dziś ła-
twiejsze do realizacji niż pięć–dziesięć lat temu, tylko 13% twierdzi, że obecnie
napotyka większe trudności niż kiedyś, zaś 14% nie widzi żadnych istotnych zmian.

Kontrola jakości smarowania 
– pięć znaków ostrzegawczych
W aplikacjach przemysłowych należy zawsze dokładnie spraw-
dzać jakość smarowania w poszczególnych maszynach. Regular-
na inspekcja jest podstawowym czynnikiem wpływającym na 
wydłużenie żywotności tych urządzeń oraz redukcję kosztownych i uciążliwych 
awarii. Pojawienie się jakiegokolwiek z wymienionych w artykule symptomów 
oznacza, że istnieje problem, który należy wyeliminować.

TOP 5 najchętniej czytanych 
artykułów w czerwcu
• Wentylatory HVLS, czyli jakość powietrza a efektywność pracy
• Lean w praktyce, czyli wartość ciągłego doskonalenia
• Testy elektryczne – 6 sposobów na uniknięcie problemów
• Urządzenia techniki liniowej
• Raport: Systemy ERP

Projekty elektroniczne są obecnie łatwiejsze 
do wdrożenia niż pięć lat temu

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:
• Systemy ERP
• Rozwiązania oparte na chmurze
• Reduktory i motoreduktory
• Technologie mycia przemysłowego

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

t ó
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Ich wykorzystanie pozwala m.in. 
na obni enie kosztów wytwarzania 
i poboru energii.

  Modu y do pomiaru energii 
a maksymalizacja wydajno ci 
produkcji

  Rozwi zania nap dów 
regeneracyjnych

  Efektywno  energetyczna 
w przedsi biorstwie

h k l

Odnawialne
źródła energii 
w przemyśle

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

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu
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Z apraszamy do zapoznania się 
z czterema głównymi wnioskami 
płynącymi z badania na temat 

procedur bezpieczeństwa stosowanych 
w zakładach przemysłowych, przepro-
wadzonego wśród czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1 Aż 95% badanych odpowiedziało 
pozytywnie na pytanie, czy w ich zakła-
dach pracy procedury bezpieczeństwa 
są wyraźnie komunikowane pracowni-
kom. Jeśli chodzi o sposoby przekazywa-
nia informacji dotyczących procedur BHP, 
wszyscy ankietowani wybrali odpowiedź 
„podczas szkoleń”. 83% badanych wska-
zało na przekazywanie tego typu informa-
cji za pośrednictwem pracowników nad-
zoru. 72% wymieniło plakaty informa-
cyjne, a 67% – informowanie pracowni-
ków za pośrednictwem korespondencji 
wewnętrznej. W połowie zakładów pra-
cownicy są informowani podczas zebrań, 
a w 17% dzięki dystrybucji ulotek na 
temat procedur bezpieczeństwa. Najmniej 
badanych, 11%, wskazało na informo-
wanie za pomocą wewnętrznych gazetek 
poświęconych BHP. 

2 Informacje, jakie są przekazywane 
pracownikom, to przede wszystkim te 
dotyczące występujących zagrożeń i zwią-
zanego z nimi ryzyka zawodowego, 
a także stosowanych środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej (aż 100% 
wskazań), szczegóły dotyczące wymagań 
określonych w przepisach prawnych oraz 
innych, do których przestrzegania przed-
siębiorstwo się zobowiązało, w szcze-
gólności wymagań określonych w syste-
mie zarządzania BHP (72%) oraz informa-
cje na temat wypadków i chorób zawo-
dowych (72%). Nieco mniej ankietowa-
nych wskazało na przekazywanie wiedzy 
dotyczącej polityki BHP oraz wynikają-
cych z niej celów i planów (61%) oraz tej 
na temat wyników monitorowania bezpie-
czeństwa i higieny pracy (61%). 

3 Skuteczne informowanie o procedu-
rach bezpieczeństwa to bez wątpienia 
podstawa, ale ważne jest również umie-
jętne motywowanie pracowników do ich
przestrzegania. Zapytani o sposoby zachę-
cania do przestrzegania procedur BHP 
w ich zakładzie pracy, badani wskazali na:
karanie za postępowanie niezgodne z pro-
cedurami bezpieczeństwa (67%); aktywne 
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zaangażowanie pracowników w proces
monitorowania przestrzegania procedur
bezpieczeństwa i zachęcanie ich do zgła-
szania przypadków łamania procedur 
(61%); dawanie osobistego przykładu 
przez kierownictwo, polegającego na ści-
słym przestrzeganiu przez członków kie-
rownictwa procedur związanych z BHP 
(56%); zapewnienie systemu nagród (39%);
potępianie przez kierownictwo ukrywa-
nia problemów, które stwarzają zagroże-
nie lub wynikają z zagrożeń, a także stwa-
rzanie warunków uniemożliwiających ich 
ukrywanie (33%); organizowanie zebrań, 
podczas których są omawiane i rozwią-
zywane problemy BHP (33%) oraz popie-
ranie przez kierownictwo prowadzenia 
uczciwych analiz bezpieczeństwa i opie-
ranie się na ich wynikach w inicjowaniu 
działań korygujących (28%). 

4 Na pytanie o to, czy zdaniem ankie-
towanych w ich zakładzie produkcyj-
nym procedury bezpieczeństwa są wdra-
żane skutecznie, odpowiedzi twierdzącej 
udzieliło 67% osób, zaś przeczącej 33%. 
Pytani o to, co ma największy wpływ 
na sukces wdrożenia procedur bezpie-
czeństwa, badani zwrócili uwagę przede 
wszystkim na aktywne angażowanie pra-
cowników w przestrzeganie procedur 
i czynienie ich odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo i higienę pracy (39%) oraz 
dobrze przygotowane i ciekawe szkolenia 
BHP (28%). Po 11% badanych wskazało 
na konsekwencję we wdrażaniu procedur 
i dawanie przykładu ze strony kierownic-
twa, zapewnienie systemu kar i nagród 
oraz na skuteczną komunikację dotyczącą 
procedur BHP.

Procedury bezpieczeństwa

Online

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

   95%  badanych twierdzi, że w ich
                           zakładzie pracy procedury 
bezpieczeństwa są komunikowane wyraźnie. 

   100%  ankietowanych jako spo-
                                  sób komunikowania pro-
cedur BHP w ich zakładzie pracy wskazało 
szkolenia.

   67%  pytanych uważa, że w ich
                           zakładzie procedury bezpie-
czeństwa są wdrażane skutecznie.

Anna Strożek

badania rynku

Sposoby komunikowania procedur bezpieczeństwa
w zakładach produkcyjnych

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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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:
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W tematykę konferencji wprowadził 
uczestników Maciej Gulanowski, prele-
gent i autor artykułów dotyczących efek-
tywnego zarządzania produkcją oraz 
zwiększania efektywności funkcjonowania 
służb utrzymania ruchu.

Jak zapobiegać awariom
W pierwszym wystąpieniu Jarosław Króli-
kowski, inżynier Automatyki Przemysło-
wej w firmie Faurecia Wałbrzych omówił 
wskaźnik OEE i przedstawił kategorie
problemów, które powodują spadek wy-
dajności, zwiększenie awaryjności i wydłu-
żenie przestojów, oraz omówił kilka spo-
sobów radzenia sobie z nimi. Wspomniał
m.in. o oprogramowaniu ułatwiającym
diagnostykę, nadzorze nad backupami 
i dokumentacją, a także metodologii 5S
w szafach elektrycznych, SMED czy re-
dukcji okablowania np. przez wykorzysta-
nie technologii bezprzewodowych. Jego 
zdaniem warto zwrócić uwagę na nadzór 
ciągły nad stanem maszyny i procesu.

Lean w budowie maszyn
Praktyczne wykorzystanie metodologii 
Lean podczas tworzenia specyfikacji tech-
nicznej nowych maszyn omówił Jarosław 
Baranowski, pełniący funkcję Automation 
Engineer w firmie Valeo Electric and Elec-
tronic Systems. Prelegent odpowiedział na 
pytania: Jak realizować specyficzne pro-
cesy montażowe, nie mając gotowego pro-
cesu? Jak kupić maszynę, która spełni 
nasze oczekiwania, i nie przepłacić? Jak 
zoptymalizować i usprawnić produkcję, 

zanim ją rozpoczniemy? Podkreślił znacze-
nie dostawcy, który jest partnerem przy 
budowie nowych maszyn.

Nowoczesna analiza olejowa
Marek Dębiński, kierownik Serwisu Ole-
jowego LOTOS Oil, wyjaśnił uczestnikom 
konferencji, jak przydatne dla zakładu jest 
skorzystanie z usług serwisu olejowego. 
Wyjaśnił, czym jest nowoczesna analiza 
olejowa. Wymienił błędy, jakie najczęściej 
są popełniane w procesach smarowania 
i w gospodarce smarowniczej firmy. 

Jak wiadomo, analiza oleju pozwala 
faktycznie monitorować stan sprzętu, 
zanim wystąpią uszkodzenia. Obejmuje 
to możliwość monitorowania obecno-
ści stałych zanieczyszczeń, wilgoci i sma-
rów. W porównaniu z większością innych 
narzędzi do monitorowania stanu ana-
liza olejowa wykrywa problemy zarówno 
w cieczy, jak i w maszynie.

Predykcyjne UR
W kolejnym wystąpieniu Szymon 
Gumółka, Marketing Manager w firmie 
Balluff, przedstawił wykorzystanie inter-
fejsu IO-link i wskazał zalety interfejsu na 
przykładzie udanych realizacji w obsza-
rach UR. Omówił tematykę predykcyj-
nego utrzymania ruchu, monitorowania, 
diagnostyki urządzeń oraz wykrywania 
awarii i skracania czasu ich trwania.

Jak zmniejszyć koszt sprężonego 
powietrza
O bezpiecznym systemie przedmuchu 2 
bary mówili w trakcie prelekcji Maciej 
Sowiński, kierownik Działu Węży Przemy-
słowych i Tomasz Ilków-Gołąb, kierow-
nik Działu Armatury Złącznej w firmie 
Pneumat System. Przekonywali, że 7=2, 
czyli jak zmniejszyć ciśnienie, zachowując 
wysoką siłę przedmuchu. Rozwiązaniem 

Wydawnictwo Trade Media International

MAINTECH 2019, 
czyli o nowoczesnych rozwiązaniach 
w utrzymaniu ruchu już po raz czwarty
Obecnie do codziennej pracy służb utrzymania ruchu wkraczają nowe 
technologie, m.in. rozwiązania do analityki Big Data, sztuczna inteligencja, 
narzędzia do konserwacji predykcyjnej. Konferencja MAINTECH jest okazją, by 
się z nimi zapoznać, ale też spotkać się i porozmawiać z osobami pracującymi 
w działach UR zakładów przemysłowych. Konferencja odbyła się 11 czerwca 
w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum.
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jest maksymalne zwiększenie przepływów i prędkości sprę-
żonego powietrza przy zadanym ciśnieniu oraz zredukowa-
nie oporów węży, pistoletów do przedmuchu, zwijadeł itp. Jak 
podali prelegenci, dzięki obniżeniu ciśnienia o 1 bar można 
zmniejszyć koszt energii elektrycznej potrzebnej do produkcji 
sprężonego powietrza o ok. 7%. Natomiast szacunkowy koszt 
jednostkowy powietrza wynosi 0,09 zł/m³.

Zarządzanie gospodarką smarowniczą
Total Fluid Management, czyli efektywne zarządzanie gospo-
darką smarowniczą, było tematem wystąpienia Bartłomieja 
Porca, kierownika Zespołu Sprzedaży Przemysł TFM w firmie 
ORLEN OIL. Mówił on m.in., czym jest outsourcing gospo-
darki olejowej, jaki jest jego cel i korzyści dla klienta.

Systemy modułowe i zarządzanie 
parkiem maszynowym
Dariusz Marcinkowski, kierownik sprzedaży w firmie item 
Polska, przedstawił ekonomiczne i techniczne aspekty rozwią-
zań modułowych w przemyśle. Jak stwierdził, systemy modu-
łowe są bardzo uniwersalne i można z nich zbudować prak-
tycznie wszystko. Zamiast ciężkiej stali można użyć alumi-
nium, a spawanie zastąpić skręcaniem. Zaletą systemu jest 
duża elastyczność w projektowaniu powiązana z wytrzymało-
ścią, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy konstrukcji. 
Jest więc prawdą, że zastosowanie takich systemów ogranicza 
jedynie wyobraźnia. 

Zapewnienie ciągłości produkcji jest kluczowym czynni-
kiem dla przedsiębiorstwa produkcyjnego i zarazem ogrom-
nym wyzwaniem dla osób zajmujących się utrzymaniem 
ruchu. Wiedza z zakresu sprawnego zarządzania parkiem 

maszynowym pozwala skutecznie ograni-
czyć czas przestojów produkcyjnych oraz 
wydłużyć funkcjonowanie urządzeń. Jak 
stwierdził Dariusz Marcinkowski, jest to 
istotna oszczędność, przekładająca się 
bezpośrednio na efektywne i bezpieczne 
funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. 

Analiza TCO dla środków 
smarnych
Wysokie koszty tanich zakupów – ana-
liza TCO dla środków smarnych to temat 
wystąpienia Jana Kowalskiego, inżyniera 
technicznego ds. środków smarnych w fir-
mie Mobipol. Mówił on m.in. o sposo-
bach na szukanie oszczędności w zakła-
dach przemysłowych oraz co zrobić, by 
nie wpaść w pułapkę taniego zakupu. 
Wytłumaczył, dlaczego ważny jest cał-
kowity koszt utrzymania, czyli TCO, 
i w jakim celu się go oblicza. Odpowie-
dział na pytanie, jakie wymagania powi-
nien spełniać odpowiednio dobrany śro-
dek smarny. 

https://www.coolstream.pl/
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Poprawny montaż łożysk
O montażu i demontażu łożysk mówił 
Maciej Berłowski, doradca techniczno-
-handlowy kluczowych klientów w firmie 
Albeco. Jak stwierdził, montaż należy do 
krytycznych etapów cyklu życia łożyska. 
Jeżeli łożysko nie zostaje zamontowane 
właściwie, z wykorzystaniem popraw-
nych metod i odpowiednich narzędzi, 
jego okres eksploatacji może ulec skróce-
niu. Około 16% wszystkich przedwcze-
snych awarii łożysk jest wynikiem niewła-
ściwego montażu lub zastosowania niepo-
prawnych technik montażu.

Diagnostyka z wykorzystaniem 
ultradźwięków
Temat niezawodności urządzeń i oszczęd-
ności energii dzięki wykorzystaniu techno-
logii ultradźwiękowej omówił Jerzy Hal-
kiewicz, menedżer regionalny na Polskę 
w UE Systems Europe. Poruszył on zagad-
nienia inspekcji stanu łożysk i innych 
urządzeń mechanicznych, odpowiedniego 
smarowania łożysk, inspekcji urządzeń 
elektrycznych pod kątem wyładowań nie-
zupełnych oraz detekcji wycieków sprężo-
nych gazów wraz z kalkulacją kosztów oraz
poprawności pracy odwadniaczy pary 

wraz z kalkulacją kosztów. Zwrócił uwagę,
że w odróżnieniu od ultradźwięków, dźwię-
ki słyszalne nie są kierunkowe i przeni-
kają przez przeszkody, przez co trudno 
zlokalizować ich źródło.

Wsparcie serwisowe działów UR
O wsparciu serwisowym działów UR 
mówił Michał Kostołowski, przedsta-
wiciel regionalny w firmie Adegis. Jak 
stwierdził, korzyści serwisu wymiennego 
to: oszczędność czasu, czas realizacji, 
niska cena i swoboda wymiany. Zaprezen-
tował sposoby ograniczania kosztów prze-
stojów spowodowanych awariami urzą-
dzeń dzięki dedykowanym rozwiązaniom.

„Podnoś, gdzie tylko chcesz”
O miniżurawiach Jekko mówił Radosław
Szczęsny, kierownik działu sprzedaży 
w JEKKO Polska. Przedstawił firmę oraz 
zaprezentował problematykę miniżurawi 
z podziałem na: żurawie samojezdne, 
dźwigi z funkcją pick & carry oraz przegu-
bowe żurawie samojezdne. Omówił prak-
tyczne możliwości zastosowania urządzeń 
firmy w fabrykach, przy pracach konser-
wacyjnych i podczas prac naprawczych 
w trudno dostępnych miejscach.

Praca na wysokości
Joanna Nagraba, Brand Manager w fir-
mie Akala Faraone, przedstawiła zagro-
żenia związane z pracą na wysokości 
oraz zapomniane zagrożenia przy pra-
cach konserwacyjnych maszyn. Joanna 
Nagraba jest ambasadorem Fundacji Kul-
tury Bezpieczeństwa i członkiem Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP. 
Mówiła o tym, jak unikać wypadków na 
wysokości przy konserwacji i czyszczeniu 
maszyn. Poruszyła zagadnienia dotyczące 
prawidłowego przygotowania stanowiska 
do pracy na wysokości, odpowiedzialności 

Internet Rzeczy już obecnie ma istotny 
wpływ na rozwój przemysłu, a z czasem 
jego znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie. 

Fundamentalne zmiany w samych pro-
duktach czekają konsumentów oraz firmy, 
które podlegają transformacji cyfrowej.

– Wdrażanie technologii IoT jest czę-
ścią „podróży” naszej firmy w kierunku 
kolejnego etapu modernizacji produkcji 

oraz logistyki. Jest częścią filozofii określa-
nej mianem czwartej rewolucji przemysło-
wej. Ale dla wielu, jeśli nie dla większo-
ści współczesnych fabryk, „podróż” w kie-
runku modernizacji jest bardziej ewolucją 
niż rewolucją. Platformy oparte na chmu-

Siemens

Od chmury 
  do Internetu
Rzeczy
Siemens udostępnia kompendium wie-
dzy na temat Internetu Rzeczy. Publika-
cja zawiera m.in. opisy wykorzystania 
IoT w poszczególnych obszarach zasto-
sowań oraz różnych branżach przemysłu.
Dokument ma za zadanie poszerzyć 
wiedzę inżynierów i menedżerów na te-
mat nowych technologii oraz ich wpły-
wu na rynek konsumencki i funkcjono-
wanie przedsiębiorstw.
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za pracowników pracujących na wysoko-
ści w utrzymaniu ruchu oraz zapobiegania 
upadkom z wysokości. 

Autonomous Maintenance
W ostatnim wystąpieniu o standaryza-
cji działań w Autonomous Maintenance 
według TWI mówił Kamil Müller, trener 
TWI z firmy LeanTrix. Jest pasjonatem 
i praktykiem programu Training Within 
Industry i Lean Management. Jego pre-
zentacja dała słuchaczom wgląd w to, jak 
tworzyć standardy i przekazywać wie-
dzę z zakresu obsługi maszyn, by zwięk-
szać umiejętności i świadomość pracow-
ników produkcyjnych, a także jak angażo-

wać operatorów maszyn w działania związane z utrzymaniem 
ruchu, co będzie służyło prewencji oraz szybszemu zdiagno-
zowaniu problemu w momencie wystąpienia awarii. W pod-
sumowaniu Kamil Müller podkreślił, że instrukcje w TWI są 
żywe. TWI angażuje operatorów w przygotowywanie instruk-
cji, a przyczyny budują świadomość, dlatego są kluczowe 
w procesie przekazywania wiedzy w operacjach obsługowych. 
Natomiast zmodyfikowana metoda umożliwia wykorzystanie 
TWI w procesach obsługowych i opiera się na zrozumieniu 
procesu, a nie jego powtarzaniu.

* * *

Piąta konferencja MAINTECH odbędzie się 9 czerwca 2020 r.
Bohdan Szafrański

LIPIEC/SIERPIEŃ 2019  

rze mogą przyspieszyć postęp, zmniejszając jednocześnie koszty 
przemian technologicznych – mówi Dominika Bettman, preze-
ska zarządu Siemens Polska.

Rynek IoT rośnie w szybkim tempie. Według IDC wydatki 
na Internet Rzeczy wyniosły w 2018 r. 722,5 miliarda dola-
rów, czyli o 14,6% więcej od szacunkowych wydatków 
w 2017 r. W 2020 r ich wartość ma osiągnąć już 1 bilion 
dolarów, a w 2021 r. – 1,1 biliona dolarów. Oznacza to 
olbrzymie zmiany także dla samego przemysłu.

– Internet Rzeczy wymusi transformację biznesu. Firmy 
zmodernizują swoje modele biznesowe i zoptymalizują procesy, 
dzięki IoT powstaną nowe produkty i usługi online. Tak sta-
nie się na całym świecie, dlatego polskie firmy już teraz muszą 
opracować strategie oraz plany pozwalające wykorzystać IoT 
i przekształcić wszystkie aspekty swojej działalności w taki 
sposób, by nie przegapić rewolucji technologicznej – mówi 
Łukasz Otta, Digital Transformation Director Siemens Polska.

Połączone w sieć Internetu Rzeczy urządzenia uproszczą 
codzienne życie miliardów ludzi, pomogą lepiej dbać o zdro-
wie, zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa, dodatkowe 
usługi i wyższą wydajność w przemyśle. Nowa technologia 
jest i wyzwaniem, i szansą dla polskich przedsiębiorstw prze-
mysłowych, którym będą musiały sprostać.

https://new.siemens.com/pl
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Zgromadzonych gości powitał Szymon 
Paprocki, dyrektor pionu Process Auto-
mation w firmie Siemens, który w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na gwałtowne 
zmiany, jakie w branży automatyki proce-
sowej wywoła implementacja innowacyj-
nych rozwiązań. 

– Znajdujemy się obecnie w szczegól-
nym momencie rozwoju systemów stero-
wania oraz całej dziedziny automatyki 
przemysłowej. W ciągu zaledwie kilku lat 
praca automatyka lub inżyniera utrzy-
mania ruchu zmieni się diametralnie za 
sprawą wchodzących do użycia nowocze-
snych technologii, takich jak sztuczna inte-
ligencja oraz rozszerzona rzeczywistość 
(augmented reality), którym jako Siemens 
także poświęcamy dużo uwagi – podkre-
ślił Szymon Paprocki, pomysłodawca kon-
ferencji.

Networking oraz szkolenia praktyczne 
odbywające się na dedykowanych stano-
wiskach warsztatowych, podczas których 
każde zagadnienie zostało przedstawione 
w praktyce – na to wszystko mogli liczyć 
uczestnicy spotkania zorganizowanego 
przez ifm electronic. Mieli oni wyjątkową 
okazję przetestować sprzęt pod okiem 
specjalistów z sektora Przemysłu 4.0. 

– Tegoroczna edycja naszego autor-
skiego cyklu „ifm wiedza i doświadcze-
nie” dostarczyła uczestnikom jeszcze wię-
cej wrażeń niż poprzednie – mówi Marta 
Hetmanowicz, specjalista ds. marketingu 
w ifm electronic. – Okazuje się, że wyko-
rzystanie najnowszych technologii w pracy 
zakładów przemysłowych wciąż budzi 
wiele pytań i wątpliwości. Cykliczne spo-

tkania osób zawodowo związanych z prze-
mysłem, umożliwiające wymianę wiedzy 
i doświadczeń, są odpowiedzią na to zapo-
trzebowanie.

Nieprzypadkowo warsztaty „ifm wie-
dza i doświadczenie” odbywają się tuż po 
Targach Hanowerskich, gdzie rokrocznie 
prezentuje się najważniejsze rozwiązania 
i produkty z dziedziny automatyki oraz 
szeroko rozumianego przemysłu. 

W zakończonej właśnie edycji wyda-
rzenia ifm electronic jednym z głównych 
bloków tematycznych były warsztaty 
ifmnovation z IO-Link, gdzie zaprezento-
wano m.in. całometalowe czujniki induk-
cyjne do inteligentnego monitorowania
położenia, czujniki pojemnościowe z wy-
świetlaczem IO-Link, przedstawiające 
wpływ uziemienia na sygnał wyjściowy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia praktyczne prezentujące 
platformę Linerecorder Smartobserver 
– narzędzie do wizualizowania bieżącego 
stanu maszyn. 

W tym roku odbyła się już czwarta 
edycja warsztatów „ifm wiedza i doświad-
czenie”. Kolejna przewidziana jest wstęp-
nie na 2020 r.

www.ifm.com

Konferencja Process Automation 

Eksperci o nowych technologiach w automatyce procesowej

ifm electronic

Czwarta edycja warsztatów ifm electronic już za nami

Ponad stu przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych z całej Polski 
wzięło udział w trzynastej edycji konferencji Process Automation, 
która odbyła się w dniach 16–17 maja w Opalenicy. Partnerem techno-
logicznym wydarzenia była firma Siemens.

Zastosowanie najnowszych technologii w codziennej pracy inżynierów było 
wiodącym tematem tegorocznej edycji autorskich warsztatów ifm electronic 
z cyklu „ifm wiedza i doświadczenie”. Tym razem odbyły się one pod hasłem 
ifmdustry 4.0! Z szansy podniesienia kwalifikacji zawodowych 
skorzystało ponad 60 osób.
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Podczas konferencji szczególne zain-
teresowanie słuchaczy wzbudziło wystą-
pienie Michała Kołodziejczyka z firmy 
Encon, poświęcone bezpieczeństwu sieci 
przemysłowych w dobie Internetu Rzeczy. 
Podczas prelekcji zaprezentowane zostały 
sposoby wykrywania podatności na cyber-
ataki oraz metody przeciwdziałania im. 
Zwrócono szczególną uwagę na elementy 
infrastruktury, które obecnie są niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci 
przemysłowej. 

Uczestnicy konferencji docenili rów-
nież wystąpienie Marcina Ogrodnika 
z MPWiK we Wrocławiu. Zaprezento-
wał on architekturę systemu sterowania 
w przedsiębiorstwie posiadającym ponad 
100 obiektów o różnym stopniu zautoma-
tyzowania, podlegających stałemu moni-
torowaniu przez dyspozytorów. 

Równie dużym uznaniem cieszyła się 
prelekcja Michała Berezy z firmy Siemens, 
poświęcona technologii wirtualnego uru-
chamiania maszyn. W prezentacji przed-
stawiono proces budowy cyfrowego bliź-

niaka maszyny, którego funkcjonalność 
można przetestować w wirtualnym śro-
dowisku, pozwalającym również na bez-
pieczne sprawdzenie awaryjnych scena-
riuszy.

Poza wystąpieniami na sali wykłado-
wej uczestnicy mogli przyjrzeć się prezen-
tacjom praktycznych rozwiązań optymali-
zujących działanie różnych sfer przedsię-
biorstw produkcyjnych. Podczas konfe-
rencji udostępniony został do zwiedzania 
Process Automation Demo Truck, w któ-
rym uczestnicy mogli sprawdzić w prak-
tyce, jak obecne narzędzia projektowe 
i symulacyjne zmieniają postrzeganie pro-
cesu wdrożenia i utrzymywania ruchu 
w zakładach produkcyjnych. 

Partnerami konferencji były firmy 
ASKOM, AUMA Polska, CIECH, Encon, 
IT Vision oraz Zakłady Kablowe BITNER. 

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, Hutniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie, Izby Gospodar-
czej Gazownictwa, Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego, Przemysłowego Insty-
tutu Automatyki i Pomiarów oraz Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

www.konferencja-processautomation.pl
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Firma Pablo rozpoczęła działalność 
w 1996 r. od produkcji urządzeń do 
pakowania artykułów dla branży kosme-
tycznej, chemicznej, spożywczej i far-
maceutycznej. Początkowo w ofercie 
miała wyłącznie maszyny do pakowa-
nia w folię termokurczliwą, która pozwa-
lała na produkcję 10 opakowań w ciągu 
minuty. Równolegle z rozwojem i rozbu-
dową parku maszynowego powiększało 
się portfolio produktowe firmy, co pozwa-
lało jej na rozszerzenie oferty i pozyskanie 
nowych klientów.

Problem: rynek z rosnącymi 
wymaganiami
– Nasi klienci wielokrotnie zgłaszali nam, 
że zmagają się z problemami związanymi 
z brakiem wystarczających zasobów ludz-
kich, a przez to niedostateczną ciągłością 
pracy, niską wydajnością i powtarzalno-
ścią cykli. Coraz częstszym problemem 
była także zbyt duża ilość materiału i ener-
gii, wykorzystywanych do produkcji opa-
kowań. Rozwiązaniem było wprowadzenie 
na rynek nowego, niedostępnego dotych-
czas urządzenia, które pozwoli na zmniej-
szenie grubości wykorzystywanej folii do 
produkcji opakowania przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności. Wdrożenie do 
produkcji tych maszyn to jeden z kluczo-
wych projektów realizowanych przez naszą 
firmę w ostatnim czasie – mówi Paweł 
Paździerz, prezes Pablo.

Pierwsze przymiarki do projektu nowe-
go urządzenia przeprowadzono jeszcze 
w 2014 r., jednak jego realizacja wyma-
gała prac badawczo-rozwojowych, opraco-

wania prototypu maszyny pakującej przy-
stosowanej do pracy w warunkach prze-
mysłowych i przede wszystkim zdobycia
środków na zakup linii technologicznej 
produkującej urządzenia. 

Wyzwanie: sfinansowanie 
innowacji
– W ślad za podjęciem decyzji o stworzeniu
innowacyjnej maszyny, konieczne było 
znalezienie źródła finansowania dla tego 
projektu. Jego koszt wynosił 12 mln zł 
i zdobycie środków na jego realizację było 
dużym wyzwaniem. O wsparcie w zdoby-
ciu funduszy zwróciliśmy się do A1 Europe, 
która pomogła nam w doborze odpowied-
niego programu dofinansowania, opraco-
wała i, co najważniejsze, pomogła rozliczyć 
wniosek – dodaje Paweł Paździerz. 

Podpisanie umowy dotacyjnej dla pro-
jektu wdrożenia wysokowydajnych i inno-
wacyjnych maszyn pakujących nastąpiło 
w 2017 r. W ramach programu unijnego 
„Inteligentny Rozwój” pozyskano środki 
w wysokości blisko 6,8 mln zł. Pozostałą 
część kwoty spółka Pablo pokryła z zacią-
gniętego kredytu oraz środków własnych. 
Przyznane z Unii Europejskiej środki prze-
znaczone zostały na budowę nowej hali 
produkcyjnej, która pociągnęła za sobą 
konieczność zmiany lokalizacji firmy oraz 
poszerzenie parku maszynowego o m.in. 
laser, obrabiarki, maszyny do cięcia wodą, 
wyposażenie biura w nowe stanowiska 
pracy i sfinansowanie 8 nowych etatów. 

– W przypadku dofinansowania pro-
jektu inwestycyjnego z Programu Unii 
Europejskiej szczególną uwagę należy 
zwrócić na rozliczenie dotacji. Przeprowa-
dzenie inwestycji nie wystarcza na otrzy-
manie środków, konieczne jest także speł-
nienie wszystkich obowiązków wynika-
jących z umowy i udowodnienie, że reali-
zacja projektu przebiegała prawidłowo 
oraz była zgodna z przedstawioną wcze-
śniej dokumentacją. Kluczowe jest wskaza-
nie osiągnięcia planowanych rezultatów – 
mówi Robert Pawlak, dyrektor operacyjny 
w A1 Europe. 

Właściwe rozliczenie każdego projektu 
jest koniecznym warunkiem otrzymania 
dofinansowania. W przypadku projektu 
wdrożenia wysokowydajnych maszyn pa-
kujących trwało ono ponad 2 lata. Po raz 
pierwszy innowacyjne na skalę europejską 
urządzenie uruchomiono w 2018 r.

www.maszynypablo.pl

Pablo

Polskie innowacje 
za unijne pieniądze
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 
polska firma zaprojektowała i wdrożyła 
wysokowydajną i innowacyjną maszynę 
pakującą, która pozwala na obniżenie 
o połowę ilości wykorzystywanego 
materiału, wagi opakowania i zużytej 
energii. Tym samym zyskała pozycję 
lidera na międzynarodowym rynku 
urządzeń tego typu. 
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N apędy prądu przemiennego 
(alternating current – AC) są czę-
sto odpowiedzialne za sterowa-

nie realizowanymi w zakładzie kluczo-
wymi procesami. Prawidłowe ich dzia-
łanie wpływa na zapewnienie niezawod-
nej i efektywnej pracy, ograniczenie prze-
stojów oraz zredukowanie zużycia energii, 
wszystko to zaś przekłada się na znaczne 
oszczędności kosztów. W związku z tym 
w razie wystąpienia problemu bezwzględ-
nie należy podjąć szybkie działania.

W zidentyfikowaniu przyczyn awarii 
mogą się okazać pomocne odpowiedzi na 
następujące pytania:

 →  Czy operator lub menedżer procesu tech-
nologicznego/produkcyjnego byli zado-
woleni ze sposobu działania napędu 
przez jakiś czas po jego zainstalowaniu 
i uruchomieniu? Czy urządzenie to funk-
cjonowało w akceptowalny sposób przez 
pewien czas, np. miesiąc? Czy istnieją 
jakieś dostępne dane referencyjne doty-
czące uruchamiania urządzenia (np. arku-
sze danych konfiguracyjnych, schematy 
elektryczne czy pliki konfiguracyjne)?

 →  Czy realizowany proces technologiczny/
produkcyjny się zmienił? Czy obok 
napędu zainstalowano jakiś inny sprzęt, 
być może współdzielący to samo źródło 
zasilania? Praca i kalibracja napędu mogą 
wymagać zmian po takiej instalacji.

 →  Jakie są objawy nieprawidłowej pracy 
napędu? Czy problem dotyczy napędu, 
czy innego związanego z nim sprzętu?

Istotą sprawy jest rozwiązanie problemu 
z aplikacją, a nie z samym napędem. 

Są to urządzenia stosowane do regulacji prędkości silników 
elektrycznych w celu zwiększenia możliwości sterowania 
procesami przemysłowymi, obniżenia zużycia energii, redukcji 
naprężeń mechanicznych w urządzeniach napędzanych silnikami 
oraz optymalizacji działania różnych aplikacji opartych 
na silnikach elektrycznych.

Tim Park

TEMAT NUMERU

Napędy AC
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↙ Ponieważ napędy AC są czę-
sto odpowiedzialne za kon-
trolowanie procesów krytycz-
nych, w razie wystąpienia pro-
blemu z ich funkcjonowaniem 
konieczne jest podjęcie szyb-
kich działań.
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Kody błędów
Każdy wyprodukowany wyrób będzie 
miał specyficzny zestaw kodów błędów. 
Lista tych kodów jest integralną częścią 
„zestawu” do rozwiązywania problemów. 
Wielu producentów ma kilka serii pro-
duktowych napędów, istnieje więc duży 
poziom zgodności znaczenia tych kodów 
dla różnych napędów, od kompaktowych 
do mających klasę sprawności premium.

Zwykle w przypadku awarii napędu 
użytkownik zagląda do zestawów kodów 
błędów, które dzielą się na cztery katego-
rie ogólne (tabela).

Są także dostępne logi błędów, które 
pomagają technikom w uzyskaniu infor-
macji na temat pracy napędu w chwili 
wystąpienia każdej awarii zarejestrowanej 
przez napęd.

Uzyskiwanie danych za pomocą 
komputerów osobistych
Wielu producentów dostarcza obec-
nie narzędzia programowe umożliwia-
jące użytkownikom uzyskiwanie z napędu 
zbiorów parametrów i logów błędów. Jed-
nak w przypadku konieczności przeanali-
zowania 20–50 błędów zarejestrowanych 
w pamięci napędu, wraz ze związanymi 
z nimi parametrami operacyjnymi, dane 
te mogą być trudne do zebrania.

Narzędzia programowe oferują także 
użytkownikom możliwość porównania 

bieżącego zbioru parametrów z tym, który 
istniał w dniu uruchomienia napędu 
i uzyskania informacji, jak parametry te 
zmieniły się od tego czasu w stosunku do 
wartości domyślnych ustawionych przez 
producenta.

Wiele z takich narzędzi programowych 
pozwala na wyświetlanie trendów danych 
na ekranie, co umożliwia użytkownikom 
wykorzystanie komputera osobistego (np. 
laptopa) jako wirtualnego oscyloskopu 
w celu wykonania bardziej szczegółowej 
analizy warunków pracy napędu.

Każdy z tych plików danych jest bar-
dzo ważny, jeśli użytkownik chce szu-
kać wsparcia w swoim zakładzie ze 
strony pracowników serwisu producenta 
napędu. Posiadanie tych plików pozwala 
wysłać je pocztą elektroniczną do produ-
centa, aby inżynier serwisu mógł się zapo-
znać z aplikacją użytkownika i udzielić 
natychmiastowego i skutecznego wsparcia 
z odległej lokalizacji.

Naprawy i logistyka
Następnym krokiem po zebraniu danych 
i informacji o faktach jest ocena, czy 
warto naprawić napęd. Często sensowne 
jest przechowywanie zapasowego napędu 
na półce w magazynie zakładu. Zwy-
kle napędy o różnej mocy są umieszczane 
w fizycznie tej samej obudowie. Oznacza 
to, że użytkownik może chcieć posiadać 
zapasowy napęd o mocy 2 HP (1,49 kW) 

↗ Wielu producentów dostarcza obecnie narzę-
dzia programowe umożliwiające użytkowni-
kom uzyskiwanie z napędu zbiorów parame-
trów i logów błędów.
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Tabela. Zestaw kodów błędów występujących w napędach AC

Opis problemu Związek z aplikacją Rozwiązanie

Problemy z napędem – wewnętrzne

Brak. W napędach awarie związane z pamię-
cią są specyficzne dla sprzętu i oprogramo-
wania układowego. Kalibracja wewnętrzna 
i problemy z kartami opcjonalnymi nie są 
związane ze sposobem wykorzystywania 
sterownika.

Naprawa/wymiana napędu

Problemy z napędem – zewnętrzne
Możliwe przeciążenie źródła zasilania, we-
wnętrzne blokady i zabezpieczenia wyma-
gają zwrócenia uwagi lub resetowania.

Sprawdzenie lub odłączenie okablowania 
obiektowego w celu przekonania się, czy 
błąd może być wtedy skasowany.

Problem ze źródłem zasilania
Brak. Niewłaściwe napięcie zasilające nie 
jest awarią napędu.

Wezwanie elektryka lub poinformowanie 
zakładu energetycznego.

Problem związany z silnikiem lub jego 
obciążeniem

Istnieje. Źródłem prądów upływu i nad-
miernego poboru prądu jest obwód silnika.

Sprawdzenie/wymiana silnika lub jego 
uzwojenia.
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do obsługi silników o mniejszych mocach 
oraz napędy o mocach 5 HP (3,73 kW), 
20 HP (14,91 kW), 40 HP (29,83 kW) 
itd., stosując tę samą logikę. Trzeba jed-
nak mieć świadomość, że nie jest to mało 
znacząca inwestycja i nie zawsze jest ona 
praktyczna.

Idąc dalej, większość napędów ma 
maksymalny okres przechowywania, tak 
więc magazynowanie tych urządzeń jako 
zapasowych, chociaż wydaje się atrak-
cyjnym pomysłem, może stwarzać pro-
blemy. Kontrole magazynowanych napę-
dów wykonywane przez dostawcę sprzętu 
albo użytkownika mogą zmniejszyć te 
problemy. Prawidłowe obchodzenie się 
z zapasowymi napędami może ograni-
czyć ryzyko konieczności wykonywania 
napraw tego sprzętu po dłuższym okresie 
przechowywania. Aby dowiedzieć się wię-
cej na temat tego ryzyka, należy poszukać 
informacji pod hasłem „formowanie kon-
densatorów w napędach/falownikach”.

Istnieją popularne trzy klasy napędów 
AC: kompaktowe, standardowe i klasy 
sprawności premium. Mniejsze urządze-
nia należące do każdej z tych klas często 
są traktowane jako nienaprawialne. Gdy 
moc, wymiary i złożoność napędu wzra-
stają, łatwiej jest dostarczyć podzespoły 
jako części zamienne, co czyni sensowną 
naprawę urządzenia zamiast wymiany na 
nowe. Producent może dostarczyć użyt-
kownikowi rysunek złożeniowy napędu 
z listą jego podzespołów, które warto 
magazynować w celu napraw sprzętu.

Większe znaczenie mają takie części 
zamienne, jak panele sterowania, ekrany 
dotykowe, klawiatury i elementy regula-
cyjne. Ponadto dobrze jest posiadać zapa-
sowe wentylatory chłodzące jako części 
zamienne, które mogą być szybko wymie-
nione na miejscu.

Podobnie jak w większości gałęzi prze-
mysłu, konserwacja napędów rozwija 
się obecnie w kierunku pewnej specjali-

zacji. Dostawcy napędów, współpracu-
jąc z lokalnymi wykonawcami prac, roz-
wijają serwis (naprawy u producenta 
lub u klienta), opracowują planowane 
wymiany sprzętu i aktualizują te plany 
wraz z rozszerzaniem okresów gwarancji. 

Podsumowanie
Należy pamiętać, że napędy AC są skom-
plikowanymi urządzeniami elektronicz-
nymi i działają jako część aplikacji. Pra-
widłowa konserwacja i naprawy takiego 
sprzętu mogą pomóc jego użytkowni-
kom w osiągnięciu większej efektywno-
ści zarządzania procesem technologicz-
nym czy produkcyjnym w zakładzie oraz 
zapewnieniu efektywnej pracy tej fabryki.

Tim ParkTim Park jest starszym inżynierem aplika-
cji w firmie Danfoss Drives.

 

www.utrzymanieruchu.pl

↙ Prawidłowa kon-
serwacja i naprawy 
napędów o zmien-
nej częstotliwości 
(VFD) mogą uspraw-
nić proces zarzą-
dzania.
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TEMAT NUMERU

W większości obszarów komercyjnych 
wykorzystuje się prąd przemienny do zasi-
lania urządzeń elektrycznych różnego 
typu. Prąd przemienny powstaje na sku-
tek ruchu ładunku elektrycznego poprzez 
medium. Kierunek ruchu ładunku elek-
trycznego jest zmienny w czasie. Ta waria-
cja nie zachodzi w przypadku generowa-
nia prądu stałego, ponieważ obowiązuje 
w nim jeden stały kierunek ruchu.

Podstawy generowania prądu 
przemiennego
Generator prądu przemiennego to typ 
urządzenia elektromagnetycznego odpo-
wiedzialnego za zamianę energii mecha-
nicznej w elektryczną i jest on niezbędny 
w zastosowaniach wykorzystujących zja-
wisko indukcji elektromagnetycznej. Urzą-
dzenie to w najprostszej formie jest wypo-
sażone w kwadratową cewkę z drutu obra-
cającą się na osi. Ponadto cewka znajduje 
się pomiędzy biegunami dwóch stałych 
magnesów. Cewka obraca się, a w efekcie 
generowana jest siła elektromotoryczna 
pomiędzy zaciskami zwoju cewki.

Zalety generatorów prądu przemiennego
Generatory prądu przemiennego oferują 
wiele korzyści dla użytkownika, takich jak:

 →  prosta konstrukcja – w większości wypad-
ków silnik prądu przemiennego cechuje 
się prostą konstrukcją, ponieważ zawiera 
jedynie jedną ruchomą część, czyli wirnik.

Silniki prądu przemiennego są łatwiejsze
w utrzymaniu, tańsze w zakupie i pracują
ciszej. Są również bardziej trwałe w porów-
naniu z silnikami prądu stałego. Silniki prą-
du stałego mają szczotki wykonane z węgli-
ków oraz komutator, który ulega zużyciu 
w czasie eksploatacji. Te podzespoły muszą 
być wymieniane podczas całego okresu 
używania silnika. W przypadku wykorzy-
stania silników prądu stałego istnieje rów-
nież charakterystyczny głośny hałas i spe-
cyficzny zapach spowodowany tarciem 
wewnętrznych komponentów;

 →  zrównanie napięć – w celu optymalnego 
wykorzystania generatora ważne jest, aby 
generator prądu stałego generował napię-
cie na danym poziomie wartości. Genera-
tor prądu przemiennego pozwala na kon-
wersję napięcia za pomocą transforma-
tora. Transformatory są kompatybilne 
tylko z generatorami prądu przemiennego, 
co wynika bezpośrednio z praw fizyki.

Ograniczenia generatorów prądu 
przemiennego
Mimo że generatory prądu przemiennego 
mają wiele zalet, ich wykorzystanie wiąże 
się również z pewnymi ograniczeniami. 
Są to np.:

 →  wymagana izolacja – istnieje wymaganie 
dotyczące zastosowania większej izolacji, 
spowodowane wyższymi napięciami nie-
zbędnymi do uzyskania danego poziomu 
mocy z generatora prądu przemiennego. 

W rezultacie wyzwanie stanowi bezpie-
czeństwo pracy urządzenia. Praca z prą-
dem przemiennym może powodować 
pewne trudności i podwyższone ryzyko 
w porównaniu z prądem stałym;

 →  wykorzystanie transformatorów – mimo 
że może to być zaletą, to wykorzystanie 
transformatora wraz z generatorem prądu 
przemiennego ma też pewne ogranicze-
nie. Silniki muszą mieć specjalną konstruk-
cję zabezpieczającą je przed wyładowa-
niem napięcia generowanego po jednej 
ze stron. Ponieważ nie istnieje sposób na 
efektywne generowanie wysokich napięć, 
niezbędne jest wykorzystanie transfor-
matora ułatwiającego przesyłanie mocy 
na większe odległości. Przesyłanie takie 
zachodzi wtedy, gdy niskie napięcie zamie-
niane jest na znacznie wyższe;

 →  inne problemy – prąd przemienny może 
powodować powstawanie iskier oraz przy-
czyniać się do przegrzewania się układu 
z powodu występowania wysokich napięć. 
Takie zjawisko zwiększa ryzyko porażenia 
prądem oraz wystąpienia pożaru. 

Podobnie jak w przypadku prądu stałego, 
istnieją zalety i wady związane z wykorzy-
staniem generatorów AC. Jednakże ilość 
zalet zdaje się przeważać nad ilością wad 
związanych z użyciem prądu przemiennego.

David Manney – Marketing Administrator 
w firmie L&S Electric.

Wykorzystanie generatorów prądu przemiennego – korzyści i ograniczenia 

W  wielu gałęziach przemysłu sil-
niki prądu przemiennego są 
odpowiedzialne za większość 

wykonywanej pracy. Pracują w tle, ale bez 
nich przemysł by sobie nie poradził. 

Mimo wielu ważnych aspektów pracy 
silnika typu AC to właśnie jego rozruch 
jest czynnikiem, któremu należy przyjrzeć 
się uważnie. W trakcie rozruchu silniki 
te mają zwiększone zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, co sprzyja przedwcze-
snemu uszkodzeniu uzwojenia. 

Zastosowanie modułu 
łagodnego rozruchu
Stopniowy rozruch silnika może ograni-
czyć występowanie tego zjawiska. Moż-
liwe jest to dzięki zastosowaniu modułu 
łagodnego rozruchu, tzw. soft startu. Cel 
zastosowania tego urządzenia jest bardzo 
prosty: jest to bowiem urządzenie prze-
znaczone do pracy z silnikami elektrycz-
nymi, chwilowo ograniczające moment 
obrotowy i obciążenie podczas rozruchu 

 Łagodny rozruch silników prądu przemiennego 
Zastosowanie modułu łagodnego rozruchu (soft startu) w silniku 
prądu przemiennego może się opłacić. Dzięki redukcji zużycia energii 
i łatwiejszemu utrzymaniu nastąpi szybki zwrot z tej inwestycji.

David Manney



silnika. Wykorzystanie tego urządzenia 
może pomóc w redukcji gwałtownych sko-
ków natężenia prądu podczas rozruchu, 
a także zredukować naprężenia w wale 
silnika i innych jego podzespołach. Zalety 
stosowania soft startu dotyczą również 
sieci dystrybucji energii. Urządzenie to 
zwiększa trwałość całego systemu. 

Zalety łagodnego rozruchu 
silników AC

 → Wymiana styczników. Jedną z problema-
tycznych kwestii występujących w przy-
padku wykorzystania silników typu AC 
bez modułu łagodnego startu jest koniecz-
ność wymiany styczników. Po instalacji 
modułu łatwo można dostrzec poprawę 
funkcjonowania styczników i ograniczoną 
potrzebę ich wymiany. Zabieg ten pomoże 
również w ograniczeniu hałasu generowa-
nego przez styczniki podczas pracy silnika.

 → Skoki napięcia. Duża ilość energii pobie-
rana przy starcie przez silnik bez modułu 

łagodnego rozruchu może mieć wpływ na 
działanie innych systemów w zakładzie. 
Implementacja modułu łagodnego rozru-
chu zmniejsza obciążenie systemu elek-
trycznego, sprzętu i urządzeń elektrycznych.

 → Ograniczenie czynności konserwacyjnych. 
Zastosowanie modułu soft startu umożli-
wia łagodniejszy start silnika i zmniejsza 
potrzebę jego serwisowania. W rezultacie 
w zakładzie dochodzi do mniejszej ilości 
przestojów spowodowanych czynnościami 
operacyjnymi, co z kolei ogranicza koszty.

 → Zmniejszenie skoków i wahań momentu 
obrotowego. Jest to problem, który 
może skutkować uszkodzeniem silnika. 
Polega na występowaniu nagłych zmian 
momentu obrotowego (jego wartości i kie-
runku). W rezultacie zwiększonego obcią-
żenia skoki i wahania momentu obroto-
wego mogą znacznie ograniczyć trwałość 
silnika. Zastosowanie modułu łagodnego 
rozruchu może zdecydowanie zmniejszyć 
wartość obciążenia podczas rozruchu oraz 
wyeliminować związane z tym problemy.

Podsumowanie
Implementacja modułu łagodnego startu 
w silnikach prądu przemiennego to zabieg 
opłacalny. Zmniejszona ilość zużywanej 
energii i ograniczenie czynności konserwa-
cyjnych sprawiają, że inwestycja szybko 
się zwraca. Pozwala to użytkownikom na 
korzystanie z zalet tych urządzeń już od 
momentu ich zakupu.

David Manney David Manney jest Marketing Administra-
torem w firmie L&S Electric.

www.utrzymanieruchu.pl
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Więcej na ten temat przeczytają 
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CASE STUDY

Jak obni a  
zu ycie energii elektrycznej 
w zak adach przemys owych?
Przyk ady wybranych aplikacji nap dowych
Zidentyfikowanie miejsc generuj cych najwi ksze straty energii 
elektrycznej stanowi nie lada wyzwanie. Znalezienie sposobów 
na ograniczenie jej zu ycia jest równie trudnym zadaniem. 
Jak wynika z bada  Deloitte, a  65% energii elektrycznej zu ywa-
nej w przemy le jest wykorzystywane przez nap dy elektryczne, 
dlatego szukanie oszcz dno ci w silnikach elektrycznych 
wydaje si  coraz bardziej zasadne.

W  dzisiejszych czasach oszcz dno-
ci w zu yciu energii s  najszyb-

szym, najskuteczniejszym i naj-
bardziej efektywnym sposobem rozwi za-
nia problemu rosn cych kosztów prowadze-
nia dzia alno ci. Widmo rosn cych cen za 
energi  elektryczn  zmusza do poszukiwa  
oszcz dno ci, a tym samym obszarów, 
gdzie mo na zredukowa  zu ycie energii 
elektrycznej. 

Silniki elektryczne – ogromny 
potencja  oszcz dno ci 
Silniki elektryczne stanowi  g ówn  si  
nap dow  dla wi kszo ci maszyn przemys o-
wych: pomp, wentylatorów, spr arek, mie-
szalników, przeno ników, wirówek, pras itp. 
Zu ycie energii w podsystemach, które za-
silaj , zale y przede wszystkim od: efektyw-
no ci silnika, w a ciwego doboru, sterowa-
nia silnikiem, jako ci zasilania, przek adni 
mechanicznej, stosowanych praktyk serwiso-
wych i konserwacyjnych oraz efektywno-
ci zasilanego urz dzenia ko cowego. Wiel-

ko  i specyfika instalacji przemys owej da-
nego sektora pozwalaj  ustali  konkretne 
rodki oraz poziom, w jakim mog  one zaosz-

cz dzi  rodki pieni ne. Doskona ym narz -
dziem pozwalaj cym oceni  potrzeby insta-
lacji, systemów i podsystemów zasilanych sil-
nikami oraz wyliczy  mo liwy do osi gni -
cia stopie  oszcz dno ci, jest audyt ener-
getyczny.

Najprostsz  technik  redukcji zu ycia energii
jest wymiana silnika na bardziej energo-

oszcz dny. Jest to zwi zane z poniesieniem 
wydatków na jego zakup, ale ma tak e wiele 
korzy ci, m.in. zwi kszenie niezawodno-
ci, ograniczenie kosztów przestojów i kon-

serwacji, popraw  zdolno ci radzenia sobie 
w warunkach przeci enia czy popraw  
wspó czynnika mocy i redukcj  ha asu.

W Unii Europejskiej obowi zuje obecnie 
ujednolicony sposób kwalifikacji sprawno ci 
silników wg normy IEC. Wymienia ona cztery 
klasy, charakteryzuj ce si  okre lonym prze-
dzia em sprawno ci silnika: IE1, IE2, IE3 oraz 
IE4. Ró nica warto ci sprawno ci pomi -
dzy klasami IE1 i IE4 mo e wynie  nawet ok. 
10% dla silników elektrycznych o mniejszych 
mocach znamionowych. Dla nap dów wi k-
szej mocy przyrost sprawno ci jest mniej-
szy i wynosi 4–5%. Warto doda , e ka dy 
remont silnika czy jego przezwajanie gene-
ruje straty sprawno ci o ok. 3%, a z ka dym 
rokiem eksploatacji traci on ok. 0,15% swojej 
sprawno ci. Warto zatem przy podejmowa-
niu decyzji o modernizacji (s u cej poprawie 
efektywno ci energetycznej w obszarze nap -
dów elektrycznych), skupi  si  na jednorazo-
wej wymianie wi kszej ilo ci nap dów, gdy  
dzi ki temu mo na zaoszcz dzi  wi cej ener-
gii elektrycznej i osi gn  wymierne oszcz d-
no ci finansowe z tego tytu u. Dodatkowo 
przy wsparciu tego przedsi wzi cia mechani-
zmem Bia ych Certyfikatów mo na liczy  na 
zwrot z inwestycji w czasie ok. 36 miesi cy. 
Prócz korzy ci finansowych dzi ki implemen-
tacji wysokosprawnych nap dów elektrycz-
nych zyskujemy wi ksz  efektywno  produk-
cji, obni enie ilo ci awarii, obni enie kosztów 

produkcji, zwi kszenie konkurencyjno ci 
zak adu i wiele innych.

Zdob d  40% dofinansowania
Aby zniwelowa  straty finansowe, a tym 
samym zach ci  przedsi biorców do inwe-
stycji w popraw  efektywno ci energetycz-
nej przez wdra anie wysokosprawnych roz-
wi za , Urz d Regulacji Energetyki wpro-
wadzi  Bia e Certyfikaty na przedsi wzi cia 
planowane. Stanowi  one realne i wymier-
ne wsparcie dla planowanych inwestycji 
w celu poprawy efektywno ci energetycz-
nej oraz jednoczesnej redukcji energii zu y-
wanej przez przedsi biorstwa. wiadectwa
te s  dokumentami za wiadczaj cymi, e 
dzi ki planowanym modernizacjom zosta-
nie zwi kszona efektywno  energetyczna, 
a tym samym zmniejszeniu ulegnie zu ycie 
energii. 

Aby lepiej zrozumie  system Bia ych Certyfi-
katów oraz mo liwe do osi gni cia wsparcie 
finansowe planowanej modernizacji (nawet 
do 40% ca ej inwestycji), warto przyjrze  si  
przyk adowym aplikacjom.

Wszelkie wyliczenia w obszarze oszcz dno ci
energii by y prowadzone na podstawie da-
nych z kart katalogowych, tabliczek znamio-
nowych i za o e  u ytkowników dotycz cych
obecnej pracy urz dze . Pod uwag  wzi to 
tak e dofinansowanie z tytu u Bia ych Certy-
fikatów. 

Bran a budowlana: fabryka materia ów 
budowlanych. Wymiana nap dów 
na wysokosprawne
Zmiana silników elektrycznych na wyso-
kosprawne w bran y budowlanej, których 

czny czas pracy wynosi ponad 6000 godzin 
w ci gu roku. 

W czasie modernizacji wymieniono 30 sztuk 
silników o niskiej klasie sprawno ci (IE1), któ-
rych czas pracy oscylowa  w granicy ok. 6000 
godzin rocznie, na wysokosprawne w kla-
sie IE4. Du a redukcja zu ycia energii wp y-
n a znacz co na oszcz dno ci ekonomiczne, 
powoduj c tym samym, e czas zwrotu kosz-
tów poniesionych na modernizacje wyniós  
ok. 21 miesi cy.

Bran a: przetwórstwo tworzyw sztucznych. 
Aplikacja pompowa
Zmiana silników elektrycznych na wysoko-
sprawne w bran y tworzyw sztucznych, któ-
rych czny czas pracy wynosi ponad 7000 
godzin w ci gu roku.
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Uzyskany szybki czas zwrotu poniesionych kosztów jest wyni-
kiem wymiany nap du elektrycznego klasy IE1 na wysoko-
sprawny IE4. Dodatkowo zmiana systemu sterowania z d awie-
nia czynnika klapami na sterowanie p ynne, przy u yciu prze-
miennika cz stotliwo ci, pozwoli a na zwielokrotnienie efektu 
ko cowego i znaczn  redukcj  zu ycia energii elektrycznej. 

Bran a: przetwórstwo tworzyw sztucznych. 
Aplikacja spr arkowa
Zmiana silników elektrycznych na wysokosprawne w bran y 
tworzyw sztucznych, których czny czas pracy wynosi ponad 
2000 godzin w ci gu roku. 

Podobnie jak w poprzedniej aplikacji – pompowej – sterowa-
nie spr ark  odbywa o si  poprzez d awienie czynnika przy 
zachowaniu sta ej pr dko ci obrotowej. Dzi ki zastosowaniu 
nap du elektrycznego klasy IE4, wspartego systemem sterowa-
nia (poprzez zastosowanie przemiennika cz stotliwo ci), uzy-
skano zadowalaj ce wyniki. Wyd u ony czas zwrotu jest nato-
miast spowodowany krótsz  eksploatacj  w ci gu roku na pozio-
mie 2000 godzin. 

Nie czekaj – dzia aj i oszcz dzaj!
Dramatyczne wzrosty cen energii s  dla przedsi biorstw solidn  
motywacj  do dzia ania. Wiele z nich nie posiada jednak wystar-
czaj cych rodków lub kompetencji i ch tnie korzysta z pomocy 
firm zewn trznych. 

STERNET sp. z o.o. od ponad 18 lat dzia a w sektorze nap dów 
elektrycznych. W tym czasie dostarczyli my ponad 100 000 sil-
ników elektrycznych. Zapewniamy serwis i wsparcie techniczne, 
a w ramach projektów efektywno ci energetycznej pomagamy 
firmom obni a  zu ycie energii. Podejmujemy równie  nie-
zb dne dzia ania, aby zapewni  faktyczne korzy ci finansowe. 
Jako jedna z nielicznych firm na rynku przeprowadzamy kom-
pleksowe realizacje. W ramach prowadzonych projektów podej-
mujemy niezb dne dzia ania, takie jak:

• wykonanie audytu energetycznego,
• pomoc w uzyskaniu finansowania, 
• dobór i dostawa nap dów.

Dzi ki temu klienci maj  pewno  finalizacji projektów i osi -
gni cia projektowanych oszcz dno ci.

W swoich dzia aniach przyk adamy jak najwi ksz  wag  do 
poznania i zrozumienia oczekiwa  klienta. Podczas przeprowa-
dzanych inwestycji pracownicy STERNET sp. z o.o. ci le wspó -
pracuj  z klientem na ka dym etapie projektu, dbaj c o uzyska-
nie maksymalnych korzy ci finansowych.

STERNET sp. z o.o.
tel. 609 101 552
e-mail: energia@sternet.pl
www.sternet.pl
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W łoski producent samochodów 
osobowych Maserati to najlep-
szy przykład na to, jakie korzy-

ści daje cyfryzacja. W przypadku tej firmy
wszystko, począwszy od projektowania do
planowania produkcji, implementowane 
jest w sposób cyfrowy. Dawniej produ-
cent ten potrzebował 30 miesięcy na wy-
produkowanie luksusowego sportowego 
sedana – modelu Ghibli. Dzięki wprowa-
dzeniu rozwiązań cyfrowych czas produk-
cji został zredukowany do 16 miesięcy, 
a Maserati odniosło sukces w postaci trzy-
krotnego zwiększenia produkcji.

Inny przykład to fabryka BMW w Spar-
tanburgu w USA, wyposażona w ponad 
tysiąc robotów, z których każdy uczestni-
czy w procesie spawania karoserii samo-
chodu BMW X5 z dokładnością do dzie-
siątych części milimetra. Roboty, zasto-
sowane po raz pierwszy w BMW, sterują 

również w pełni automatyczną linią mon-
tażową, na której montowane są takie 
podzespoły, jak maska i klapa bagażnika. 
Proces ten był dawniej w pełni manualny. 
W fabryce zautomatyzowany został nawet 
montaż układu napędowego oraz nowo-
czesny, zintegrowany proces lakierowania 
karoserii, zużywający 30% mniej energii
i emitujący do środowiska 40% mniej 
szkodliwych substancji.

Zalety cyfryzacji
Cyfryzacja i jej właściwa implementacja 
jest obecnie uznawana za krytyczny czyn-
nik sukcesu w przemyśle. Oznacza zbie-
ranie większej ilości danych i ich anali-
zowanie w kontekście wirtualnym w celu 
podejmowania lepszych decyzji, w wielu 
przypadkach oznaczających wykonywanie 
czynności predykcyjnych. Zmienia sposób 
opracowywania, budowania i dostarcza-
nia produktów przez wykorzystanie roz-
wiązań uczenia maszynowego, wytwarza-

Digitalizacja fabryk 
w praktyce
Zaufanie do produkcji cyfrowej jest obecnie wysokie wśród 
wiodących producentów branży automotive i dzieje się tak nie bez 
powodu. Liderzy branży zaczynają dostrzegać korzyści z inwestycji 
w technologie cyfrowe i robotykę najnowszej generacji.

Alisa Coffey

nia addytywnego oraz zaawansowanych 
systemów robotycznych. Zmienia również 
sposób, w jaki ewoluują produkty, dzięki 
technologiom chmury, knowledge automa-
tion oraz analityce Big Data. 

Technologie cyfrowe stwarzają możli-
wość ogromnych zysków dla producentów 
pojazdów, zmieniając produkcję i jej pla-
nowanie w taki sposób, aby mogli spro-
stać potrzebom konsumentów. Konkuren-
cyjność producentów pojazdów rośnie, 
ponieważ cyfryzacja umożliwia szybszy 
rozwój produktu, a to w konsekwencji 
oznacza szybszą odpowiedź na zapotrze-
bowanie rynku.

Symulacja – narzędzie cyfryzacji 
Jednym z narzędzi cyfryzacji fabryk i pro-
cesów przemysłowych jest symulacja. 
W środowisku symulacyjnym genero-
wany jest wirtualny model każdego kom-
ponentu urządzenia lub maszyny, co 
pozwala projektantom i konstruktorom na 
łatwe, niedrogie i szybkie zbadanie scena-
riuszy „co, jeśli”. Te wirtualne modele to 
tzw. bliźniaki cyfrowe. Analizują zebrane 
dane, a następnie wykorzystują je do 
przeprowadzania symulacji i testowa-
nia wydajności poszczególnych maszyn 
i całych procesów, pozwalając na określe-
nie obszarów potencjalnych zysków. 

Istniejące zasoby mogą być zamodelo-
wane na potrzeby porównania ze swoimi 
bliźniakami cyfrowymi, a nowe rozwią-
zania testowane wirtualnie, co pozwala 
oszczędzać czas, pieniądze i zasoby. Testo-
wanie interakcji na ekranie może np. 
pomóc w zweryfikowaniu potrzeby mody-
fikacji silnika spalinowego pojazdu, zanim 
trzeba będzie wywiercić nowe otwory.

Podsumowanie
Jak twierdzi Jeff Hall, dyrektor działu 
automotive w firmie Siemens, połączona 
cyfrowa fabryka oraz Big Data pozwalają 
producentom na uzyskanie wglądu i pre-
cyzji produkcji, niezbędnych do bycia 
konkurencyjnym. – Cyfryzacja umożli-
wia producentom pojazdów zwiększenie 
wydajności w całym łańcuchu wartości, 
od projektowania i inżynierii produkcji, po 
produkcję, sprzedaż i usługi serwisowe. 
Mówiąc ściślej, oznacza to szybszy czas 
dotarcia produktu na rynek, większą ela-
styczność i zwiększoną dostępność syste-
mów na hali produkcyjnej – twierdzi Hall. 

FABRYKA 4.0
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Andrzej Soldaty

Integracja cyfryzacji w operacjach jest 
procesem elastycznym. Cyfryzacja może 
zostać dokonana w stopniu odpowiadają-
cym potrzebom danej organizacji. Niektó-
rzy zaczynają od implementacji rozwiązań 
cyfrowych w istniejących maszynach albo 

wprowadzenia rozwiązań cyfrowych do 
tylko jednej linii produkcyjnej lub nawet 
jednej maszyny w danym czasie. 

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę obie-
rze firma w drodze do cyfryzacji, ważne 
jest, aby zrobiła to już teraz.

Alisa Coffey Alisa Coffey jest menedżerem ds. komuni-
kacji marketingowej dla przemysłu lotni-
czego, automotive oraz OEM w Siemens 
Industry.

www.utrzymanieruchu.pl

M odel bliźniaka cyfrowego to 
zestaw trzech komponentów: 
fizycznego obiektu, jego cyfro-

wego odwzorowania oraz połączenia czę-
ści fizycznej i wirtualnej poprzez wymianę 
i przetwarzanie danych w czasie rzeczy-
wistym dla stałej aktualizacji odwzorowa-
nia. Początkowo koncepcja ta ograniczała 
się do rozważań teoretycznych, ponieważ 
trzeci kluczowy komponent, czyli prze-
pływ danych i informacji w czasie rzeczy-
wistym, nie był możliwy do zrealizowa-
nia przy ówczesnym stanie techniki. Zbie-
ranie i przekazywanie danych odbywało 
się z istotnym udziałem operacji ręcznych 
i w trybie offline, a więc odwzorowywa-
nie nie następowało w czasie rzeczywistym.

Upowszechnienie pojęcia 
Nastąpiło ono wraz z falą kształtowa-
nia się wizji nowej generacji przemy-
słu – Przemysłu 4.0. W opisach rozwią-
zań, które mają funkcjonować w wyniku 
czwartej rewolucji przemysłowej, bliźniak 
cyfrowy zajmuje kluczowe miejsce.

Obecnie teoria zamienia się w prak-
tykę. Powstały i stale rozwijają się tech-
niczne możliwości realizowania idei bliź-
niaka cyfrowego i, co więcej, są już przed-
miotem ofert rynkowych. 

Niezbędne technologie
Kluczowymi uwarunkowaniami w reali-
zacji koncepcji odtworzenia świata fizycz-
nego w warstwie wirtualnej jest dostęp 
w czasie rzeczywistym do pełnego spek-

trum danych o odpowiedniej jakości 
oraz możliwość „nauczenia się” przez 
świat wirtualny zachowań świata fizycz-
nego. W ten sposób powstaje dynamiczna 
cyfrowa replika obiektu fizycznego, która 
jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko 
modelem tego obiektu.

Obecnie dostępny asortyment dedy-
kowanych rozwiązań pozwala spełniać te 
założenia. Punktem wyjścia jest rozwój 
sensoryki i Internetu Rzeczy, prowadzący 
do ciągłego pozyskiwania i przesyłania 
danych w ilościach liczonych już obecnie 
w exabajtach. Exabajt oznacza 1018 baj-
tów, co świadczy o poziomie szczegółowo-
ści monitorowania świata fizycznego. 

Drugi koniec łańcucha w procesie two-
rzenia bliźniaka cyfrowego stanowią na-
rzędzia analityczne, rozwiązania uczenia
maszynowego i sztucznej inteligencji. Tech-
nologie te często są określane silnikami 
napędowymi nowej generacji przemysłu, 
wykorzystującymi paliwo XXI w., jakim 
są dane. Ich dynamiczny rozwój oferuje 
możliwość efektywnego wykorzystania 
danych do budowania wiedzy o obiekcie 
fizycznym, jego zachowaniach i reakcjach 
na zmiany otoczenia oraz ciągłą weryfika-
cję tworzonego odwzorowania.

Korzyści i wyzwania
Bliźniaki cyfrowe dzięki swoim cechom 
rewolucjonizują działalność przemysłową 
i biznes. Dobrym przykładem jest obszar 
operacyjny, a w szczególności uzyskiwane 
możliwości predykcyjne. Inny obszar to 
monitoring produktu w całym cyklu życia 
i możliwość wykorzystania tej wiedzy do 
jego rozwoju i optymalizacji.

Dostępność rozwiązań technicznych 
umożliwiających realizację koncepcji bliź-
niaka cyfrowego, a z drugiej strony uzy-
skiwane dzięki nim efekty powodują, 
że ich wdrażanie staje się obecnie jed-
nym z kluczowych działań w transforma-
cji cyfrowej. Opracowywany przez Insty-
tut Gartnera coroczny raport na temat 
głównych strategicznych trendów w tech-
nologii pozycjonuje aktualnie bliźniaki 
cyfrowe w pierwszej dziesiątce. Według 
tego raportu przewiduje się, że w 2021 r. 
będzie ich używać połowa dużych firm 
produkcyjnych i dzięki temu zwiększy 
efektywność o 10%.

Upowszechnianie bliźniaków cyfro-
wych – oprócz korzyści ekonomicznych 
– niesie również wyzwania, zwłaszcza 
w zakresie ustanowienia reguł ich funk-
cjonowania. Odpowiedzialność za gene-
rowane działania musi dotyczyć również 
aktywności bliźniaka cyfrowego, a nieod-
łącznym elementem jego kształtowania 
jest „nauczenie” go reguł i zachowań obo-
wiązujących w społeczeństwie. Temat ten 
jest coraz częściej podnoszony, co dodat-
kowo potwierdza fakt, że koncepcja bliź-
niaka cyfrowego przestaje być jedynie 
wizją przyszłości, a powoli staje się rze-
czywistością.

Andrzej Soldaty Andrzej Soldaty – założyciel i partner 
„Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0”, 
lider projektu „Platforma Przemysłu Przy-
szłości” w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii. W latach 2010–2015 był 
prezesem zarządu polskiego oddziału Festo.

 

 Bliźniak cyfrowy – jeszcze wizja, czy już rzeczywistość?
Pojęcie „bliźniak cyfrowy” (digital twin) odnosi się do cyfrowej repliki fizycznych obiektów, procesów 
i systemów. Bazą tego pojęcia jest koncepcja wirtualnego ekwiwalentu świata fizycznego, która powstała 
na początku bieżącego stulecia w efekcie prac prowadzonych na Uniwersytecie Michigan.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Pompa R 5 PLUS mo e pracowa  w dwóch try-
bach. Korzystaj c z intuicyjnej struktury menu 
wy wietlacza, u ytkownicy mog  wybra  
tryb sta ej wydajno ci lub tryb sterowania
podci nieniem. Najbardziej odpowiedni tryb 
pracy zale y od rodzaju pakowania. W przy-
padku pakowania mniejszych jednostek 
i krótkich czasów cyklu, gdy kolejne cykle 
opró niania oddziela tylko kilka sekund, warto 
utrzyma  prac  pompy pró niowej. Regulacja 
wydajno ci bezpo rednio na wy wietlaczu 
umo liwia dostosowanie jej do bie cego za-
potrzebowania, bez wywierania negatywnego
wp ywu na jako  pakowania lub czasy cyklu. 
Oznacza to, e mo liwe jest utrzymanie sta ej  
        wydajno ci pompowania w zakresie od
                                                  440 do 760 m3/h. 

Gotowi do spe nienia standardów Przemys u 4.0

Nowa opatkowa 
pompa pró niowa 
z uk adem sterowania 
podci nieniem

Nowa rotacyjna 
opatkowa pompa 

pró niowa R 5 PLUS 
firmy Busch jest 
niezwykle oszcz -
dna, a jej funkcje 
w zakresie po cze  
umo liwiaj  spe -
nienie standardów 
Przemys u 4.0.

W prowadzona w a nie na rynek 
nowa pompa pró niowa R 5 PLUS 
firmy Busch jest pionierskim roz-

wi zaniem przeznaczonym dla bran y pako-
wania ywno ci. Mo e by  sterowana podci -
nieniowo lub pracowa  ze sta  wydajno ci , 
dzi ki temu jest niezwykle energooszcz dna. 
R 5 PLUS mo e dzia a  jako jedyna pompa 
pró niowa maszyny pakuj cej lub jako modu  
pró niowy w centralnym systemie wytwarza-
nia pró ni, zapewniaj c utrzymanie wydajno-
               ci pompowania. Pompa mo e rów-
                                                      nie  precyzyjnie 

utrzymywa  wymagany poziom pró ni, 
niezale nie od zmian obj to ci pakowania. 
Dzi ki nap dowi o zmiennej pr dko ci obro-
towej pompa pró niowa pracuje w zakresie
wydajno ci pompowania od 440 do 760 m3/h 
i mo e wytworzy  ci nienie ko cowe si ga-
j ce 0,1 mbara. Wszystkie dane eksploata-
cyjne s  stale zapisywane. Mo na uzyska  do
nich dost p za pomoc  wbudowanego wy-
wietlacza lub przes a  je za po rednictwem 

protoko u klienta/serwera TCP/IP. Mo liwe 
jest zdalne sterowanie pomp  pró niow  za 
pomoc  komputera. Nowa pompa pró nio-
           wa firmy Busch spe nia wi c standardy
                                                      Przemys u 4.0.

ród o: Busch Dienste
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Przy d u szych cyklach pakowania lub 
gdy pompa pró niowa pracuje w central-
nym systemie pró niowym, lepiej sprawdzi 
si  tryb sterowania podci nieniem. W takim 
przypadku pompa pró niowa utrzymuje 
wst pnie okre lony poziom pró ni niezale -
nie od zmian wydajno ci pompowania. 
Po osi gni ciu wymaganego poziomu pró ni 
pompa R 5 PLUS kontynuuje prac  z mini-
maln  cz stotliwo ci  wynosz c  35 Hz, 
co umo liwia reagowanie na gwa towne 
pojawienie si  potrzeby zwi kszenia wydaj-
no ci pompowania. Zwi kszana jest wtedy 
pr dko  obrotowa. W przypadku d u szych 
przerw tryb ekonomiczny umo liwia rów-
nie  automatyczne w czanie i wy czanie si  
pompy. 

Pomp  R 5 PLUS skonstruowano, wykorzy-
stuj c sprawdzon  technologi  opatkowych 
pomp pró niowych firmy Busch. Dzi ki sta-
bilnej krzywej przep ywu obj to ciowego ta 
pompa pró niowa mo e osi gn  70% wydaj-
no ci pompowania przy ci nieniu atmosfe-
rycznym i poziomie pró ni wynosz cym tylko 
5 mbarów. 

Jedn  z najwa niejszych korzy ci zapewnia-
nych przez opatkowe pompy pró niowe jest 
spadek poboru mocy w miar  spadku ci nie-
nia. opatkowa pompa pró niowa pobiera 
najwi cej mocy w chwili jej ponownego uru-
chomienia i gdy ci nienie osi gnie poziom ok. 
300 mbarów. Podczas pracy w zakresie robo-
czym wynosz cym od 10 mbarów do ci nie-
nia ko cowego wynosz cego 0,1 mbara 
pompa pró niowa pobiera tylko 40–60% 
okre lonej mocy znamionowej.

Ta cecha wystarczy do tego, aby uzna  pro-
dukt R 5 PLUS za najbardziej wydajn  i efek-
tywn  pomp  pró niow  w swojej kla-
sie parametrów. To jednak nie wszystko 
– R 5 PLUS mo e zaoszcz dzi  jeszcze wi cej 
energii dzi ki dwóm swobodnie wybieranym 
trybom pracy i regulacji mocy, w zale no ci 
od zapotrzebowania.

Standardowy wbudowany sterownik PLC 
rejestruje i zapisuje trwale wszystkie dane 
eksploatacyjne. Umo liwia to nie tylko pe n  
i nieprzerwan  rejestracj  danych eksplo-
atacyjnych, ale równie  korzystanie mi dzy 

innymi z funkcji ostrzegawczych i alarmo-
wych. Dzi ki zrozumia ej strukturze menu 
wy wietlacza operatorzy mog  decydowa  
o momencie wy wietlania tych ostrze e  
oraz alarmów i/lub o podejmowaniu odpo-
wiednich dzia a . Wszystkie dane zarejestro-
wane przez sterownik PLC mo na równie  
przes a  do innych sterowników PLC, kompu-
terów lub jednostek steruj cych, wykorzystu-
j cych wiadomo ci SMS. Zapewnia to opat-
kowej pompie pró niowej R 5 PLUS pe ne 
po czenie w sieci. 

Busch Polska Sp. z o.o.
Nowa Wie , ul. Dedala 7
87-853 Kruszyn
+48 54 231 54 00
busch@busch.com.pl
www.busch.com.pl
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Inżynieria & Utrzymanie Ruchu online
–  wszystko, czego potrzebujesz:

 
  Ponad 10 000 artykułów  

na temat automatyzacji z archiwum  
od ponad 15 lat

  Ponad 40 kategorii technologii  
o Utrzymaniu Ruchu

  Sekcja specjalna o Przemyśle 4.0

  Wywiady i opinie liderów branży

  Pełny kalendarz wydarzeń

Wyznaczamy kierunki rozwoju w utrzymaniu ruchu

www.utrzymanieruchu.pl de
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  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  
doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie www.fabrykaroku.pl

designed by Freepik

Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl
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T echnologie AR i VR, wykorzystu-
jące czujniki, kamery, urządze-
nia inteligentne, urządzenia ubie-

ralne (wearables) oraz inne rozwiązania 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (Indu-
strial Internet of Things – IIoT), mogą 
np. usprawnić przeprowadzanie szkoleń 

z obsługi maszyn. Dzięki takim rozwią-
zaniom pracownicy, stojąc przed maszy-
nami, otrzymują wizualne informacje 
opracowane na podstawie praktycznych 
doświadczeń, co prowadzi do ulepszenia 
procesów montażu wyrobów oraz konser-
wacji sprzętu.

Na przykład przy montażu samolotów 
urządzenie wykorzystujące technologię AR 
wyświetla obraz podzespołów, na który 
nałożone są renderowane obrazy specyfi-
kacji, śrub, kabli, części i numerów czę-
ści. Ułatwia to technikom dokładny mon-
taż ciężkich maszyn, gdyż wykonują oni 
po prostu wyświetlane przez urządzenie 
instrukcje. W ośrodku szkoleniowym pew-
nego producenta samolotów technolo-

Ramkumar V

AR i VR 
w zakładzie produkcyjnym
Technologie rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality – AR) 
i wirtualnej (virtual reality – VR) mogą zrewolucjonizować produkcję, 
zwiększając widoczność zachodzących w zakładzie procesów, co 
pociąga za sobą wzrost ich wydajności, poprawę jakości produktu 
i skrócenie czasu wprowadzenia go na rynek. Wykorzystanie 
technologii AR i VR wpływa również na wzrost produktywności 
pracowników oraz poprawę warunków BHP. 
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gia ta umożliwiła technikom zwiększenie 
wydajności pracy o 30%.

Programy szkoleniowe wykorzystu-
jące symulację VR pomagają nowym pra-
cownikom nauczyć się wykonywania zło-
żonych procesów poprzez zanurzenie się 
w rzeczywistości cyfrowej (tzw. immer-
sja), odtwarzającej animowaną replikę 3D 
fizycznie istniejącego zakładu. Metoda 
ta przyniosła większe wskaźniki reten-
cji pracowników w porównaniu z meto-
dami opartymi na wykładach i czytaniu, 
szczególnie w przypadku młodszych pra-
cowników, bardziej przyzwyczajonych do 
środowiska VR. Pewna firma petroche-
miczna zaoszczędziła 2 mln dolarów na 
logistyce dzięki wykorzystaniu symula-
cji VR do szkolenia pilotów helikopterów 
z bezpiecznego lądowania na platformie 
wiertniczej. Ponadto pracownicy tej firmy 
zapamiętali 75% informacji przekazanych 
w programie szkolenia.

Technologie AR i VR mogą więc zrewo-
lucjonizować metody szkoleń w przemy-
śle produkcyjnym. Jednak nie tylko – pro-
ducenci mogą wdrożyć ich funkcjonalno-
ści w wielu działaniach operacyjnych na 
hali fabrycznej.

Ulepszenie procesu projektowania 
wyrobów
Technologie AR i VR mogą ułatwić prze-
stawienie się na produkcję zindywiduali-
zowaną i zorientowaną na klienta, przy-
spieszając proces ulepszania projektu 
wyrobów. W połączeniu z technologiami 
tzw. bliźniaków cyfrowych (digital twins) 
oraz IIoT funkcje technologii AR, polega-
jące na nakładaniu świata cyfrowego na 
rzeczywisty, oraz możliwości technolo-
gii VR dokonywania symulacji za pomocą 
wizualizacji, efektów akustycznych 
i doznań dotykowych umożliwiają inży-
nierom projektującym wyroby generowa-
nie, badanie i testowanie prototypów wir-
tualnych.

Przemysł motoryzacyjny inwestuje 
obecnie znaczne kwoty w technologie 
AR i VR w celu ulepszania procesu pro-
jektowania wyrobów. Oprogramowanie 
do wizualizacji 3D, wykorzystujące tech-
nologię VR, pomaga producentom typu 
OEM zarówno w zmniejszeniu kosztów 
prototypowania, jak i w ulepszeniu pro-
cesu analizowania projektów oraz pro-
cesu ich ulepszania na podstawie recenzji 
użytkowników (feedback loop). To z kolei 

skraca czas opracowania produktu (project 
lifecycle) i przyspiesza jego wprowadzenie 
na rynek.

Realizacja złożonego montażu
Poza szkoleniami z montażu samolotów 
inżynierowie mogą usprawnić także opra-
cowywanie produktów dostosowanych 
do potrzeb klienta, wykorzystując oparte 
na technologii AR systemy instrukcji dla 
pracowników. Taki system, bazujący na 
sztucznej inteligencji oraz innych syste-
mach detekcji, wraz z projektorami prze-
mysłowymi o dużym strumieniu świetl-
nym i wkrętakami dynamometrycznymi, 
pozwala zagwarantować, że produkty są 
już za pierwszym razem montowane bez 
błędów.

W sektorze aeronautyki inteli-
gentne gogle, wykorzystujące technolo-
gię AR, umożliwiają technikom precy-
zyjny montaż oraz instalowanie kabin 
w samolotach transportowych. Zakła-
dane na głowę urządzenie jest wyposa-
żone w kamerę, która potrafi skanować 
kody kreskowe wykorzystywane przez 
techników do odczytu informacji na temat 
kabiny. Ponadto dzięki tej kamerze tech-
nicy widzą układ konstrukcji z oznacze-
niami wyświetlonymi jako „rozszerzone” 
pozycje. Proces oznaczania pozwala tech-
nikowi potwierdzać lokalizację oznaczeń 
i zatwierdzać je za pomocą pozycjonowa-
nia z dokładnością co do milimetra. 

Zapewnienie wysokiej jakości
Technologia AR może też odgrywać ważną 
rolę w kontroli jakości wyprodukowa-
nych lub zmontowanych wyrobów. Prze-
mysł motoryzacyjny i lotniczy rozpoczął 
już wdrażanie gogli i tabletów z technolo-
gią AR do kontroli jakości części dostar-
czanych przez firmy zewnętrzne oraz 
poprawności umieszczania różnych podze-
społów na linii montażowej.

Systemy interaktywnych instrukcji dla 
pracowników, wykorzystywane przy mon-
tażu podzespołów, są także używane do 
zapewniania wysokiej jakości wyrobów. 
Narzędzie wykorzystujące technologię AR 
łączy kamery przemysłowe z projekto-
rami o dużej mocy w celu wyświetlania 
niezbędnych informacji bezpośrednio na 
powierzchni roboczej. Otrzymane „płótno 
cyfrowe” (digital canvas) pozwala tech-
nikom na weryfikowanie i zatwierdzanie 

sekwencji montażowych oraz części uży-
wanych do produkcji. Niektóre firmy pro-
dukcyjne z branży motoryzacyjnej, które 
zastosowały systemy LGS (Light Guide 
System – system wyświetlania instruk-
cji dla pracowników na miejscu pracy) 
w miejsce tradycyjnych instrukcji robo-
czych, informują, że dzięki temu liczba 
błędów zmalała o 90% oraz skrócił się 
czas cyklu o 40–50%.

Ułatwienie prac działu UR
Działy utrzymania ruchu w fabrykach 
mogą wykorzystywać wyświetlacze z tech-
nologią AR do sprawdzania stanu tech-
nicznego maszyn, co ułatwia wykrywanie 
problemów. W pewnym przypadku zestaw 
nagłowny AR, który dostarczał techni-
kowi instrukcji na linii wzroku, pomógł 
zwiększyć jego wydajność pracy przy 
oprzewodowaniu skrzynki sterowniczej 
turbiny wiatrowej o 34%.

Niedawna innowacja w opartym na 
technologii AR oprogramowaniu wspoma-
gającym utrzymanie ruchu pozwala tech-
nikom śledzić położenie nakładki, przy 
czym treść nie przemieszcza się, gdy użyt-
kownik przesuwa tablet w różne strony. 

Uzyskiwanie wsparcia ze strony 
ekspertów
Zdalna pomoc przy wykorzystaniu roz-
wiązań AR i VR może połączyć ludzi znaj-
dujących się w różnych miejscach świata 
w celu wspólnego rozwiązywania proble-
mów. Dzięki temu oszczędza się na kosz-
tach podróży i przyspiesza proces rozwią-
zania problemu.

Ponadto technologia AR, dostarczająca 
wrażeń wzrokowych i dotykowych, może 
być wykorzystana do zdalnego wykony-
wania zadań za pomocą robotów w nieza-
mieszkanym środowisku. Takie systemy 
zdalnych operacji umożliwiają inżynierom 
immersję w interfejsie VR, a następnie 
sterowanie ruchami robotów przy takich 
pracach, jak spawanie czy montaż części. 

Poprawa bezpieczeństwa pracy
Za pomocą technologii VR może być reali-
zowany zdalny monitoring warunków 
panujących w niebezpiecznym środowi-
sku, zaś protokoły konserwacji są wdra-
żane przy użyciu tabletów wspierają-
cych tę technologię. To pozwala inżynie-
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rom bezpiecznie wdrażać standardy bez-
pieczeństwa. 

Pewna firma górnicza wdrożyła sys-
tem AR do planowania konserwacji kom-
bajnów ścianowych, przenośników taśmo-
wych i ładowarek górniczych. System ten 
wykorzystywał symulowane obrazy 3D 
do wirtualnego odtwarzania warunków 
panujących w kopalni oraz takich scena-
riuszy, jak zawalenie się skał pod ziemią. 
Jego użytkownicy dzięki immersji uzy-
skują informacje stworzone na podstawie 
doświadczeń. Ułatwia to poprawę jakości 
pracy oraz warunków BHP. 

W innym przypadku producent OEM 
z branży motoryzacyjnej wdrożył techno-
logie produkcji wirtualnej w celu zapro-
jektowania bezpiecznego i wydajnego śro-
dowiska pracy. Wykorzystano immersyjną 
technologię VR wraz z drukiem 3D i prze-
chwytem ruchów całego ciała. Pozwoliło
to na zmniejszenie wypadków przy pracy 
skutkujących zranieniem o 70% oraz ogra-
niczyło problemy ergonomiczne o 90%. 

Ulepszenie operacji realizowa-
nych w magazynach
Inteligentne magazyny zrewolucjoni-
zowały praktyki logistyki dystrybu-
cji poprzez zwiększenie precyzji i szyb-
kości realizacji zamówień. Wykorzystują 
one technologię AR do bardziej efektyw-

nego znakowania, kodowania i zarządza-
nia towarami.

Ponieważ ceny czujników wynoszą 
obecnie poniżej 10 dolarów za sztukę, zaś 
wszechobecność telefonii komórkowej roz-
szerza możliwości technologii IoT, to pro-
ces obsługi towarów stał się bardziej sys-
tematyczny, co umożliwia dokładne ich 
pobieranie i pakowanie. Raporty sugerują, 
że pracownicy magazynów wykorzystu-
jący technologię AR poprawili dokładność 
wybierania towarów nawet o 300% oraz 
przyspieszyli swoje działanie o 30%.

Podsumowanie
Technologie AR i VR dokonują obecnie 
konwergencji z technologią Internetu Rze-
czy, tworząc tzw. mieszaną rzeczywistość 
(mixed reality – MR), która ma dawać 
bardziej płynne i realistyczne doznania. 
Działy badawczo-rozwojowe firm z branży 
są w trakcie prac nad miniaturyzacją 
urządzeń AR, VR i MR, tworzeniem ukła-
dów zasilania pozwalających na przedłu-
żone używanie tych urządzeń przed kolej-
nym ładowaniem baterii oraz zwiększa-
niem elastyczności komponentów w celu 
umożliwienia ich użytkowania w różnych 
środowiskach, np. w niskich lub wyso-
kich temperaturach albo pod wodą.

Dzięki sieciom komórkowym technolo-
gii 5G, które mają być wprowadzone nie-

bawem, organizacje mogą wkrótce oczeki-
wać redukcji swoich kosztów łączności
mobilnej, poniesionych w celu masowej 
implementacji technologii AR i VR. Urzą-
dzenie takie jak HMD (head mounted dis-
play – wyświetlacz nagłowny), wyświetla-
jące obraz o wysokiej rozdzielczości i kącie 
widzenia 360°, wymaga strumieni danych 
o natężeniu od 80 do 100 Mbit/s, co 
oznacza, że do uruchamiania aplikacji AR 
i VR z wysoką szybkością wymagane są 
bezprecedensowe ilości danych przesy-
łanych w sieci. Aktywne wprowadzanie 
innowacji ostatecznie pomoże doprowa-
dzić do obniżenia cen urządzeń i techno-
logii, czego wynikiem będzie ich masowa 
implementacja.

Ramkumar V Ramkumar V jest szefem grupy zajmują-
cej się aplikacjami inżynierskimi i rozwią-
zaniami testującymi w firmie L&T Techno-
logy Services.
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Skanowanie kodów kiedy  i dzi
Najnowsze technologie dla systemów identyfikacji
Coraz bardziej konkurencyjny rynek sprawi , e produkcja, 
logistyka i dystrybucja musz  inwestowa  w coraz nowocze niejsze 
rozwi zania IT. Wa nym elementem wspó czesnych procesów 
wytwórczych s  technologie automatycznej identyfikacji. 
Bez nich wzrost efektywno ci przep ywu i produkcji towarów 
nie jest dalej mo liwy. Jednak równie  i te technologie ewoluuj , 
pozostawiaj c w tyle dawne rozwi zania.

H istoria kodów kreskowych si ga 
pocz tku lat trzydziestych ubie-
g ego wieku. To w a nie wówczas na 

Uniwersytecie Harwardzkim grupa studen-
tów pod kierownictwem Wallace’a Flinta 
wzi a udzia  w ambitnym projekcie, któ-
rego za o eniem by o umo liwienie klientom 
wyboru danego towaru z katalogu przez 
wyci gni cie odpowiedniej karty perforo-
wanej. Nast pnie karta przekazywana by a 
do kontrolera, który umieszcza  j  w czyt-
niku. System automatycznie dostarcza  pro-
dukt z magazynu do kasjera. Rachunek by  
drukowany, a stan magazynu uaktualniany. 
Po wielu innych eksperymentach dopiero 
w czerwcu 1974 roku pierwszy raz zosta  
zeskanowany kod produktu. By  to dziesi cio-
pak owocowych gum do ucia firmy Wrigley.

Pierwsze próby zastosowania kodów kresko-
wych w przemy le do automatycznej identy-

fikacji zosta y podj te w latach pi dziesi -
tych przez AAR (Stowarzyszenie Kolei Amery-
ka skich). W 1967 roku przyj to optyczny kod
kreskowy. Oznaczanie wagonów kolejowych
i instalacja skanerów rozpocz y si  w pa -
dzierniku 1967 roku. Jednak wydarzenie, 
które uznaje si  za prawdziwe zastosowanie
kodów kreskowych w przemy le, mia o miej-
sce 1 wrze nia 1981 roku, kiedy to Departa-
ment Obrony Stanów Zjednoczonych zasto-
sowa  Code 39 do oznaczania wszystkich pro-
duktów sprzedanych armii.

Formaty kreskowe zosta y na wiecie przy-
j te przede wszystkim przez du e sieci han-
dlowe, które wykorzysta y je do katalogowa-
nia i pó niejszej sprzeda y swojego asorty-
mentu. W 2004 r. magazyn Fortune szacowa , 
e wykorzystuje go ok. 90 proc. najwi kszych 

firm handlowych w Stanach Zjednoczonych. 
Ze wzgl du na swoj  uniwersalno  kod kre-
skowy wyszed  zdecydowanie poza handel.
Znalaz  zastosowanie w ka dej bran y, która 

wymaga a rejestracji i skatalogowania. Skaner 
i zestawienie cyfr oraz kresek pojawi o si  
wsz dzie: od sklepów przez hale produkcyjne 
a  po szpitale.

Dowodem na to, jak kod kreskowy ewoluuje 
w wiecie e-commerce, jest QR – Kod Quick 
Response – wynaleziony w 1994 r. w jednej 
ze spó ek-córek koncernu Toyota. Pierwotnie 
mia  pos u y  g ównie do analizowania pro-
cesów produkcyjnych. Stworzono go z my l  
o szybkim dost pie do danych. Jednak QR, 
tak jak przed pó wieczem kod kreskowy, wy-
szed  daleko poza granice wyobra ni twórców.
Pojemno  danych, jakie mo na zgromadzi  
w cyfrowej formie, wraz z gigantycznym upo-
wszechnieniem smartfonów wyposa onych 
w skanery wprowadzi o kreski i cyfry w nowy 
wiat. Obecnie QR to popularne narz dzie 

do szybkiego przekazu danych o produktach, 
kontaktach czy adresu WWW.

Jednak tak jak ewoluuj  kody, pojawiaj  si  
równie  kolejne, coraz nowocze niejsze roz-
wi zania, b d ce wsparciem w obszarze sys-
temów identyfikacji. Dotyczy to równie  
przemys u, który od lat czerpie z technolo-
gii skanowania. I w a nie w przemy le bardzo 
dobrze wida , jak szybko ten obszar nauki 
jest uaktualniany.

Obecnie u ywa si  czytników kodów ró no-
rodnej konstrukcji, umo liwiaj cych odczyt 
z ró nej odleg o ci, pod ró nym k tem. 
Mo na je podzieli  na laserowe, diodowe 
CCD lub oparte na kamerach wideo, czyli 

ifm electronic Sp. z o.o.
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wizyjne. Jednak wraz ze wzrostem precyzji 
kodu oraz jego stopnia skomplikowania rosn  
te  wymagania stawiane czytnikom. Mo liwe 
jest dzi  skanowanie przy pomocy telefonu 
komórkowego, a tak e odczyt wielu kodów 
jednocze nie. Znacznie skróci  si  równie  
czas przetwarzania pozyskanych danych. 

Jako przyk ad zastosowania najnowszych 
technologii skanowania w przemy le mo e 
pos u y  czytnik wielokodowy z serii O2I5XX, 
z oferty ifm electronic. Ma on cztery razy 
wy sz  rozdzielczo , co pozwala uzyska  bar-
dziej wiarygodne wyniki odczytu ni  starsze
urz dzenia, 10 razy szybszy czas przetwarza-
nia i 10 razy szybsz  konfiguracj . Jedn  z jego 
najwa niejszych cech jest proste uczenie za 
pomoc  jednego przycisku. Po jego naci ni -
ciu u ytkownik ustawia czytnik wielokodowy 
wzgl dem kodu za pomoc  znakowania lase-
rowego. Czujnik automatycznie reguluje 
ostro  i ekspozycj  oraz wykrywa typ kodu. 
Chwil  pó niej czujnik jest gotowy do pracy.

Do konfiguracji urz dzenia s u y aplikacja 
na smartfona (iOS, Android). U ytkownik 
mo e jej u y  np. do zdefiniowania trigera 

lub adresu IP. Na podstawie tych ustawie  na 
wy wietlaczu smartfona generowany jest kod 
Data Matrix. Konfiguracja jest przyjmowana 
automatycznie po przytrzymaniu tego kodu 
w polu widzenia czytnika wielokodowego.

Urz dzenie wyposa ono tak e w wymienny 
modu  pami ci masowej. Mo na go u ywa  
do zapisywania lub adowania kompletnych 
konfiguracji czytnika wielokodowego. U atwia 

to wymian  urz dze  i konfiguracj  kilku jed-
nostek dla tego samego zastosowania.

Dzi ki wizualizacji wszystkich konfiguracji 
obrazu i ustawie  kodu w darmowym progra-
mie Vision Assistant mo na szybko uzyska
wszechstronny przegl d ca ej aplikacji. Dodat-
kowo funkcja logiczna i interfejsu umo liwia
atwe programowanie wyj cia czujnika. Zinte-

growane opcjonalne o wietlenie z filtrem po-
laryzacyjnym zapewnia odpowiedni kontrast
do bezb dnego odczytu kodów nawet z b ysz-
cz cych powierzchni, np. metalowych. Istnieje 
równie  mo liwo  bardzo szybkiej rejestra-
cji kilku obrazów przy ró nym czasie na wie-
tlania w celu rozpoznania kodów o zmiennej 
charakterystyce powierzchni, zró nicowanej 
kolorystyce lub wietle otaczaj cym.

Przemys  4.0 to synonim wprowadzanych 
obecnie najnowszych technologii do produk-
cji, logistyki i dystrybucji. Jednak mimo e 
wiat automatyki i robotyzacji ci gle zaska-

kuje nowinkami, sprawdzone rozwi zania, 
takie jak kody kreskowe, pozostan  z nami 
jeszcze d ugo. Wa ne, by aktualizowa  ich 
potencja , wykorzystuj c rozwój technologii.
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Komputery przemysłowe
Komputery przemysłowe – cechujące się dużą mocą obliczeniową, 
odpornością, ponadprzeciętną trwałością i niezawodnością 
działania – stanowią niezbędny element wyposażenia każdego 
przedsiębiorstwa. Dzięki nim można skutecznie zarządzać wszelkimi 
procesami w zakładzie przemysłowym, a tym samym – zwiększyć 
wydajność pracy oraz sprawność i efektywność produkcji. A utomatyzacja procesów oraz linii 

produkcyjnych jest bardzo istot-
nym czynnikiem rozwoju współ-

czesnych zakładów przemysłowych, nie-
rzadko przesądzającym o ich dalszym 
losie. Chcąc sprostać rosnącym wyma-
ganiom rynku, przedsiębiorcy są zmu-
szeni do modernizowania swoich zakła-
dów, korzystając z nowoczesnych rozwią-
zań, w tym z komputerów przemysło-
wych (Industrial PC – IPC), które ewolu-
ują w miarę upływu czasu. 

Urządzenia te są stosowane nie tylko 
w dużych, rozbudowanych systemach 
produkcyjnych, ale także doskonale 
sprawdzają się przy niewielkich liniach 
– wykorzystywane są głównie do nad-
zoru oraz zarządzania procesami (proce-
sem produkcyjnym, akwizycją, przetwa-
rzaniem i analizą danych). IPC stanowią 
w zakładach swego rodzaju centra dowo-
dzenia. Dzięki wielu zaletom komputerów 
przemysłowych oraz korzyściom zwią-
zanym z ich zastosowaniem rozwiązania 
te z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością. 

Konkurencyjny rynek
Jak wyjaśnia Jacek Marcinkowski, Project 
Manager w firmie Unisystem, na rynku 
polskim funkcjonuje wiele firm dostarcza-
jących komputery przemysłowe. Ciągłe 
zapotrzebowanie na IPC zapewnia stabil-
ność przedsiębiorstw, szczególnie gdy ofe-
rują one kompleksowe rozwiązania, np. 
komputer i wyświetlacz dla sektora digi-
tal signage. Zauważalna jest również stale 
rosnąca konkurencja wśród producentów, 
co zapewnia nie tylko różnorodność, ale 
jest też korzystne z punktu widzenia kon-
sumenta, który podczas zakupu często 
bierze pod uwagę także aspekt finansowy.

AAEON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.aaeon.eu
ASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.astor.com.pl 
Induprogress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.induprogress.pl
JM elektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.jm.pl
PLControl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.plcontrol.pl
Sabur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.sabur.com.pl
Unisystem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.unisystem.pl
3City Electronics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.wbgroup.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk
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Konkurencję zaostrza również pojawie-
nie się na naszym rynku coraz większej 
liczby przedstawicielstw/dystrybutorów 
mało znanych w Europie producentów 
z Azji – przeważnie niewielkich firm mają-
cych historię krótszą niż 10 lat.

W Polsce obecni są zarówno bezpo-
średni przedstawiciele producentów 
komputerów przemysłowych, mający 
w naszym kraju swoje oddziały, jak i ich 
dystrybutorzy. W przypadku wielu firm 
operujących w tym sektorze rynku jed-
nostki IPC stanowią jedynie ułamek ich 
oferty, na którą często składa się m.in. 
oprogramowanie oraz różnego rodzaju 
komponenty automatyki. 

Zdaniem Macieja Tałałaja, Sales 
Managera CEE w firmie AAEON Europe, 
rola dystrybutorów coraz rzadziej bazuje 
na tzw. box pushing, czyli na prostej ope-
racji zakup/sprzedaż. Najlepsze firmy 
dystrybucyjne oferują konsulting przed- 
i posprzedażowy, idący w parze z zaawan-
sowanym doradztwem technicznym. 

IPC – przemysłowy kontra 
komercyjny
IPC różnią się od domowych komputerów
stacjonarnych przede wszystkim specyfi-
kacją techniczną – mają wyższe moce obli-
czeniowe, zużywają mniej energii oraz są
odporne na zewnętrzne warunki środowi-
skowe, które w przemyśle nierzadko by-
wają bardzo trudne. Oczywiście wszystko 
zależy od danego zastosowania, niemniej 
jednak urządzenia te muszą zachować 
pełną funkcjonalność i wydajność pracy 
w środowisku przemysłowym, w którym
występują wysokie lub niskie tempera-
tury, szoki termiczne, wysoka wilgotność
powietrza, duże zapylenie, a także wstrzą-
sy i wibracje. Jeśli jeszcze dodać do tego 
wymaganą w wielu wypadkach zwiększo-
ną odporność na promieniowanie elektro-
magnetyczne, wyładowania elektrostaty-
czne czy skoki napięć, oczywiste się staje, 
że tak ekstremalne warunki pracy byłyby 
dla zwykłego peceta nie do zniesienia. 
Inaczej jest z komputerami przemysłowy-
mi, które są skonstruowane w taki spo-
sób, by jak najbardziej zminimalizować
możliwość wystąpienia ewentualnej awarii. 
Mowa tu m.in. o zastosowaniu w kom-
puterach komponentów elektronicznych 
przystosowanych do pracy w wysokiej 
temperaturze czy zapewnieniu odpowied-
niego ich chłodzenia. 

Od komputerów typu Box PC 
do komputerów modułowych
W asortymencie oferowanym przez pro-
ducentów/dostawców IPC można zna-
leźć wiele rozwiązań. Są to: komputery 
typu Box PC, komputery panelowe, kom-
putery modułowe, komputery jednopłyt-
kowe, przemysłowe płyty główne, kom-
putery w postaci kart, a także kompu-
tery przystosowane do 19-calowych szaf 
rackowych, które są chętnie stosowane 
w większych zakładach przemysłowych, 
a zwłaszcza tam, gdzie jest konieczne 
przetwarzanie dużych ilości danych. 

Jeśli chodzi o urządzenia typu Box 
PC, są to najczęściej komputery jedno-
płytkowe lub przemysłowe płyty główne 
z procesorem i pamięcią, które są szczel-
nie zamknięte w dopasowanej do nich 
obudowie. Komputery te nie wymagają 
niczego więcej poza zasilaniem i podłą-
czeniem wyprowadzeń. Rozwiązania te, 
zapewniające odpowiednią ochronę kom-
ponentów, są chętnie wybierane przez 
integratorów. Zazwyczaj są one pozba-
wione ruchomych elementów mechanicz-

nych i chłodzone pasywnie z użyciem 
całej obudowy, co niewątpliwie jest ich 
ogromną zaletą. 

Mimo że są droższe niż komputery jed-
nopłytkowe o identycznych parametrach, 
z uwagi na swoje zalety cieszą się dużą 
popularnością. Większość tego typu kom-
puterów jest przystosowana do zasilania 
sieciowego i montażu na ścianie, na półce 
albo do swobodnego postawienia. Nie-
wielkie modele nadają się też do zastoso-
wania na szynie DIN.

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szą się również komputery panelowe, 
które są zintegrowane z wyświetlaczami. 
Rozwiązanie to jest korzystne wówczas, 
gdy dostępna przestrzeń lub budżet są 
ograniczone, w wyniku czego niemoż-
liwe jest użycie oddzielnego komputera 
i wyświetlacza. Użytkownik operuje urzą-
dzeniem za pomocą specjalnego panelu 
dotykowego, dzięki czemu można szybko 
i wygodnie obsłużyć komputer. Rozwiąza-
nia te sprawdzają się doskonale jako urzą-
dzenia interfejsowe wszędzie tam, gdzie 
jest wymagane sterowanie procesami 
technologicznymi przy jednoczesnej przy-

www.utrzymanieruchu.pl

Jacek Marcinkowski, Project Manager w firmie Unisystem

Komputery przemysłowe a pecety

Komputery przemysłowe zdecydowanie różnią się od urządzeń, 
które możemy powszechnie spotkać w domu czy w biurze. W kon-
tekście implementacji systemu komputerowego do przemysłu ist-
nieje wiele cech, które stanowią o ich przewadze nad konsumenc-
kim pecetem. To właśnie dzięki nim są one od lat wykorzystywane 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest pełna funkcjonalność w szero-
kim zakresie temperatur czy kompaktowe rozmiary. Dzięki swojej 
uniwersalności komputery przemysłowe znajdują zastosowanie nie 
tylko w typowych aplikacjach przemysłowych, ale także w digital 
signage, transporcie czy energetyce. 

Rynek komputerów IPC niewątpliwie czerpie korzyści z rozwiązań rynku konsu-
menckiego (np. nowe generacje procesorów), co sprawia, że wybór odpowiedniego 
urządzenia wcale nie jest taki oczywisty. Po wyborze odpowiedniej jednostki oblicze-
niowej, dobraniu pamięci RAM i wielkości dysku pozostaje jedna z ważniejszych kwe-
stii – interfejsy. W przemyśle powszechnie używany jest RS-232, a więc odpowied-
nia liczba portów z tym interfejsem stanowi ważne kryterium wyboru konkretnego 
modelu. Dla sektora digital signage kluczowa jest wizualizacja informacji na wyświetla-
czu, a w związku z tym – liczba i rodzaj portów wideo, np. HDMI czy Display Port. Istot-
nym czynnikiem jest również sama obudowa komputera – zazwyczaj są to rozwiąza-
nia „fanless”, tzn. bez aktywnego chłodzenia. W kontekście obudowy ważna może się 
także okazać klasa szczelności IP.



Komputery przemysłowe wybierane przez naszych 
klientów najczęściej są wykorzystywane w syste-
mach wizualizacji i sterowania oraz do raportowa-
nia i analizy danych. Bardzo często pracują w połą-
czeniu z systemem HMI/SCADA. 

Komputery przemysłowe stosowane są 
w zakładach chemicznych i petrochemicznych, 
gdzie ważna jest odporność na wszelkiego rodzaju 
agresywne środki chemiczne; w przemyśle drzew-
nym i metalowym, gdzie wymagana jest całkowita 

pyłoszczelność; w przemyśle spożywczym i farmacji, gdzie niezwykle 
istotne jest zachowanie maksymalnej higieny urządzeń, a także w roz-
wiązaniach typu outdoor, gdzie liczy się szczelność urządzenia, jego 

odporność na warunki atmosferyczne oraz dobra widoczność ekranu.
Dobierając komputer do aplikacji przemysłowej, klienci zwracają 
uwagę przede wszystkim na jego wydajność oraz obudowę. Wydaj-
ność z oczywistych względów wpływa na płynność działania zainstalo-
wanych aplikacji, natomiast obudowa i jej klasa szczelności pozwalają 
zabezpieczyć urządzenie przed trudnymi warunkami środowiska pracy. 
To podstawowe kryteria wyboru, ale warto również zwrócić uwagę na 
konstrukcję urządzenia: czy jest zabudowana i zwarta, a także – co jest 
zaletą w niektórych aplikacjach – czy jest modułowa, pozwalająca na 
rozbudowę o dodatkowe komponenty i łatwiejsze dostosowanie urzą-
dzenia do wymagań aplikacji. Modułowa konstrukcja może znacząco 
przyśpieszyć ewentualny serwis urządzenia oraz w przyszłości zmniej-
szyć koszty jego aktualizacji o bardziej nowoczesne podzespoły.

Paweł Podsiadło, dyrektor ds. sprzedaży internetowej w firmie ASTOR

Wydajność i konstrukcja – dwa główne kryteria wyboru
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jaznej i estetycznej prezentacji danych. 
Komputery panelowe są najczęściej wbu-
dowane w ścianę. Istnieje również możli-
wość ich podwieszenia. 

Chętnie wybierane są również różnego 
typu komputery do zabudowy, w tym 

m.in. przemysłowe płyty główne oraz 
wersje jednopłytkowe (Single Board Com-
puter – SBC), nazywane często mini- lub 
mikrokomputerami. Komputery jedno-
płytkowe są zbudowane z kilku elemen-
tów, takich jak mikroprocesor, układ gra-

ficzny i kość pamięci RAM. SBC są naj-
częściej stosowane w aplikacjach prze-
mysłowych, gdzie są używane w forma-
cie rackowym do kontroli procesów lub 
są wbudowane w inne urządzenia, umoż-
liwiając kontrolę i zapewniając interfejs 
sterowania. Z uwagi na bardzo wysoki 
poziom integracji, niewielką liczbę ele-
mentów oraz złączy komputery te są czę-
sto mniejsze, lżejsze, wydajniejsze energe-
tycznie i bardziej niezawodne niż porów-
nywalne komputery wielopłytowe. Warto 
dodać, że wciąż niedoścignionym liderem 
na rynku SBC jest, bez wątpienia, rodzina 
mikrokomputerów Raspberry Pi.

Ciekawym rozwiązaniem są też kom-
putery modułowe, które – jak tłumaczą 
przedstawiciele firmy Unisystem – umoż-
liwiają szybkie stworzenie gotowej plat-
formy komputerowej, którą można bar-
dzo łatwo zmodernizować, wymieniając 
wybrany moduł na nowszy. Równocze-
śnie możliwe jest tworzenie kilku odmian 
płyt bazowych, co pozwala na przygoto-
wanie urządzenia różniącego się obsługi-
wanymi interfejsami i wyprowadzonymi 
sygnałami, bez konieczności różnicowania 
innych elementów projektu.

Szeroki przekrój odbiorców
Jak podkreśla Maciej Tałałaj z firmy 
AAEON Europe, o ile 10 lat temu wska-
zanie głównych odbiorców komputerów 
przemysłowych nie było trudne – byli 
to przeważnie odbiorcy ściśle powiązani 
z automatyką przemysłową – o tyle dzisiaj 
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Maciej Tałałaj, Sales Manager CEE w firmie AAEON Europe

Zgodnie z trendami

W sektorze komputerów typu Box PC w ostatnim roku czołowi 
światowi producenci, podążając za światowym trendem, zapropo-
nowali rozwiązania wyposażone w systemy sztucznej inteligencji 
(AI edge computing). Dzięki temu zabiegowi i zastosowaniu sieci 
neuronowych na nowo zdefiniowano wymogi sprzętowe systemów
pracujących w aplikacjach computer vision. Najpopularniejsze 
obecnie rozwiązania bazują na układach Intel Movidius Myriad X 
oraz nVidia Jetson TX2.

Małą rewolucją było wprowadzenie przyjaznych cenowo kom-
puterów jednopłytowych x86, podbijających świat makerów i hob-

bystów. Pozwoliło to otworzyć dość hermetyczną niszę urządzeń przemysłowych na 
nowe grupy użytkowników przyzwyczajonych do tej pory jedynie do rozwiązań klasy 
Raspberry Pi. Obecnie co najmniej kilku producentów oferuje przemysłowe platformy 
komputerowe x86 ze wsparciem technicznym dostępnym poprzez forum internetowe 
i społeczność online. Umożliwia to szybkie prototypowanie i testowanie pomysłów 
tworzonych wewnątrz firm. Na bazie takich rozwiązań powstało również wiele zesta-
wów uruchomieniowych, przybliżających zwykłym użytkownikom technologie i rynki, 
takie jak sztuczna inteligencja oraz computer vision, IoT czy digital signage.

W momencie ogłoszenia przez Intel wydłużenia cyklu życia procesorów z rodziny 
embedded do 15 lat, od dnia rozpoczęcia produkcji przez kolejne 7 lat dostępne będą 
platformy bazujące na Bay Trail, z bardzo popularnym Celeron J1900 na czele, Apollo 
Lake, a także rodziny core i: Skylake, Kaby Lake i Coffee Lake. 
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profesjonalne systemy komputerowe znaj-
dują zastosowanie w wielu innych dzie-
dzinach. Inteligentne miasto, transport, 
systemy informacji pasażerskiej, wojsko, 
energetyka, reklama cyfrowa, medycyna 
oraz logistyka to tylko niektóre gałęzie, 
w których wykorzystywane są tego typu 
produkty. 

W opinii ankietowanych użytkowni-
ków i dostawców najważniejszymi odbior-
cami komputerów przemysłowych są: 
energetyka (ok. 80%), przemysł maszy-
nowy (ok. 70%), branża spożywcza, che-
miczna i farmaceutyczna (ok. 60%), sek-
tor wodno-kanalizacyjny, automatyka 
budynkowa oraz branża motoryzacyjna 
(ok. 50%), a także transport (ok. 40%) 
oraz przemysł medyczny (ok. 30%). 

Z przeprowadzonego badania wynika, 
że trzema głównymi obszarami zastoso-
wań komputerów przemysłowych są: kon-
trola procesów i automatyka, wskazane 
przez wszystkich ankietowanych użytkow-
ników oraz dostawców, systemy pomia-
rowe (82% użytkowników i 72% dostaw-
ców) oraz wspomaganie operatora (75% 
użytkowników i 68% dostawców). W dal-
szej kolejności znalazły się: systemy 
komunikacyjne i sieciowe (34% użytkow-
ników i 48% dostawców), systemy testu-
jące (28% użytkowników i 20% dostaw-
ców), logistyka (18% użytkowników 
i 12% dostawców) oraz systemy POS/
POI – punkty sprzedaży/informacji (10% 
użytkowników i 16% dostawców). 

Faktem jest, że IPC kojarzą się przede 
wszystkim z zakładami przemysłowymi, 
w których nadzorują produkcję, np. zbie-
rając sygnały z czujników rozmieszczo-
nych na hali. Wykorzystuje się je również 
na zrobotyzowanych stanowiskach pracy, 
przy czym mogą być używane równole-
gle do sterowników PLC lub całkowicie je 
zastępować. Zastosowanie komputerów 
przemysłowych znacznie wykracza jednak 
poza przemysł. 

Przykładowo komputery jednopłyt-
kowe, wykorzystywane z powodzeniem 
m.in. do sterowania przemysłowego, 
świetnie nadają się do takich zastosowań, 
jak terminale POS, kasy fiskalne, termi-
nale do kart płatniczych, digital signage 
czy transport. Z kolei w motoryzacji, logi-
styce czy wojsku częściej są używane 
komputery typu Box PC, których obu-
dowa zapewnia dużą odporność na trudne 
warunki środowiskowe. Komputery te 
są bardzo popularne również w reklamie 

oraz systemach informacyjnych. Nato-
miast komputery w obudowach racko-
wych doskonale sprawdzają się w archi-
wach (przechowywanie historycznych 
parametrów przebiegu procesów) oraz 
centrach przetwarzania danych.

Oprócz ceny liczy się coś więcej
Jak wynika z ankiety redakcyjnej, głów-
nymi kryteriami branymi pod uwagę przy 
zakupie komputera przemysłowego są 
przede wszystkim: interfejsy zewnętrzne 
(86%), wsparcie techniczne ze strony 
dostawcy (82%), niezawodność (78%), 
możliwość rozbudowy (68%), szczel-
ność i odporność (62%), długotermi-
nowa dostępność (54%), moc oblicze-
niowa (52%), cena (52%), serwis (48%), 
pamięć operacyjna (22%), długa gwaran-
cja (20%), marka producenta (18%), opi-

nia innych użytkowników (16%) oraz 
niski pobór mocy (14%) (rys. 1).

W opinii Macieja Tałałaja z firmy 
AAEON Europe jakość wykonania i nieza-
wodność pracy, nawet w trudnych warun-
kach, a także dobre wsparcie techniczne 
przedsprzedażowe, to główne czynniki 
determinujące wybór komputera. 

Jeśli chodzi o niezawodność urządze-
nia, którą coraz częściej doceniają użyt-
kownicy, ma ona niebagatelne znaczenie 
w aplikacjach, gdzie wymagana jest praca 
ciągła przez 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu. Kolejną kluczową cechą jest 
dostępność produktu w czasie – nawet do 
15 lat od momentu debiutu. Dzięki temu 
klienci mają pewność, że jeden z krytycz-
nych elementów ich urządzeń, jakim bez 
wątpienia jest komputer przemysłowy, 
będzie obsługiwany i dostarczany przez 
cały cykl życia projektu. 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 1. Główne kryteria brane pod uwagę przy zakupie 
komputera przemysłowego

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Cena jest coraz częściej na drugim pla-
nie, niemniej ten parametr również zna-
cząco wpływa na decyzję. Istotny jest 
także wybór odpowiedniej technolo-
gii związanej z cyklem życia komputera, 
a także ze skalowalnością mocy oblicze-
niowej (x86 vs. ARM).

Dobra passa trwa
Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 
67% dostawców postrzega obecną sytu-
ację panującą na polskim rynku kompu-
terów przemysłowych jako dobrą, a 17% 
uważa, że jest ona bardzo dobra. Z kolei 
w odczuciu pozostałych respondentów 
obecna sytuacja jest zła (rys. 2).

Zdaniem Wojciecha Znojka, wicepre-
zesa zarządu w firmie Sabur, kołem zama-
chowym rozwoju rynku IPC jest idea 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (Indu-
strial Internet of Things – IIoT) i cyfryza-
cja w przemyśle. Automatyzacja procesów 
produkcyjnych wpłynęła bezpośrednio na 
większą popularność komputerów prze-
mysłowych. Rośnie świadomość użytkow-
ników w zakresie możliwości i zastosowa-
nia urządzeń IPC w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych każdej wielkości.

Jak pokazano na rys. 3, zdaniem 84% 
ankietowanych dostawców w ciągu naj-
bliższych 2–3 lat sprzedaż tych produk-
tów z pewnością się zwiększy. Warto 
dodać, że w opinii 10% ankietowanych 
w najbliższych latach sprzedaż nie ule-
gnie zmianie, natomiast 6% twierdzi, że 
się zmniejszy. 

Według respondentów wpływ na 
wzrost sprzedaży IPC będą miały takie 
czynniki, jak: rozwój koncepcji Przemy-
słu 4.0 oraz Przemysłowego Internetu 
Rzeczy, postępująca automatyzacja spo-

wodowana wzrostem kosztów pracy, roz-
wój technologii, spadek cen, a także coraz 
większa świadomość możliwości i zastoso-
wania komputerów IPC. Zdaniem jednego 
z dostawców podnoszenie efektywno-

RAPORT

Adam Śniadkowski, Sales Engineer w firmie 3City Electronics

Duże zmiany na rynku komputerów przemysłowych

Rynek komputerów przemysłowych przechodzi w tej chwili duże 
zmiany w związku z nadejściem ery Przemysłu 4.0 i nowych tech-
nologii. Obecnie większe znaczenie niż moc obliczeniowa kom-
putera przemysłowego ma transfer danych i czas oczekiwania na 
informacje. Firmom przestaje się opłacać utrzymywanie infra-
struktury serwerowej, w związku z czym przechodzą na rozwiąza-
nia chmurowe, znacznie bezpieczniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu. 
Systemy są coraz bardziej rozproszone, co sprawia, że jest więcej 
urządzeń podłączonych do sieci, a to znacznie zwiększa zapotrze-
bowanie na przepustowość. 

Technologia 5G ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na transfer 
danych, jednak w Polsce trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na 5G. W świetle tych 
zmian komputery przemysłowe muszą być obecnie przede wszystkim małe, wydajne 
energetycznie i inteligentne. 

Coraz większą popularnością cieszy się implementacja rozwiązań AI on the Edge, 
które pozwalają na bardzo wydajne uczenie maszynowe lokalnie w urządzeniu. Dzięki 
temu można odciążyć sieć z transferu części danych, ponieważ wiele procesów oblicze-
niowych jest wykonywanych na miejscu, a do chmury wysyłane są jedynie określone 
informacje. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo, a także oszczędność ze 
względu na mniejsze zapotrzebowanie na transfer i magazyn danych. Współpraca inte-
ligentnych komputerów przemysłowych, sieci i chmury daje zupełnie nowe perspek-
tywy rozwoju i promuje rozwiązania IoT. 

Rys. 2. Ocena obecnej sytuacji na polskim 
rynku IPC

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Rys. 3. Przewidywana sprzedaż komputerów 
przemysłowych w ciągu najbliższych 2–3 lat

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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ści produkcji wymaga zastosowania sys-
temów wizualizacji i sterowania, a wspo-
mniany trend Industry 4.0 wspiera roz-
wój tego rodzaju systemów.

Natomiast jeśli chodzi o plany zaku-
powe respondentów, warto podkreślić, że 
42% zamierza w ciągu najbliższych 2–3 
lat kupić IPC do swojego zakładu. 

W stronę miniaturyzacji, IoT 
i rozwiązań bezwentylatorowych
Według Jacka Marcinkowskiego z firmy 
Unisystem główne trendy w obszarze 
komputerów przemysłowych to, podob-
nie jak w rozwiązaniach konsumenckich, 
nowe generacje procesorów, ale również 
dążenie do mniejszych rozmiarów kompu-
tera przy zachowaniu jego pełnej funkcjo-
nalności, a nawet jej rozszerzeniu. Innym 
popularnym trendem w sektorze IPC 

jest koncepcja Internetu Rzeczy (Inter-
net of Things – IoT). W założeniach tego 
modelu komputer działa nie tylko lokalnie 
(np. zbierając dane), ale także jest podłą-
czony do sieci i przetwarza informacje na 
zewnątrz (np. w chmurach), komunikuje 
się z innymi urządzeniami oraz zapewnia 
dostęp do danych z dowolnego miejsca na 
świecie.

Również z obserwacji Macieja Tała-
łaja z firmy AAEON Europe wynika, że 
w ostatnich latach coraz popularniej-
sze stają się trendy rozwojowe oscylujące 
wokół Internetu Rzeczy, a także sztucz-
nej inteligencji. Zdaniem eksperta łatwo 
zauważalny jest wzrost popytu na kom-
putery przemysłowe w tych obszarach 
z uwagi na wymóg wysokiej niezawodno-
ści przy pracy ciągłej, a także ze względu 
na miniaturowe wymiary urządzeń.

Innym trendem rynkowym jest prefe-
rowanie przez coraz większą liczbę klien-
tów komputerów, w których nie są mon-
towane wentylatory. Zastosowanie rucho-
mych elementów mechanicznych, jakimi 
są wentylatory, negatywnie wpływa na 
odporność maszyny na wszelakie zanie-
czyszczenia i wibracje. Chodzi o to, że 
drobinki kurzu i wstrząsy mogą spowodo-
wać uszkodzenie łożyska, doprowadzając 
do zatrzymania pracy wentylatorów na 
skutek przegrzania się ich silników. 

Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Ponadto 
przy tworzeniu raportu bazowano na infor-
macjach pochodzących od dostawców 
komputerów przemysłowych. 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.

www.utrzymanieruchu.pl

Czym się kierować przy wyborze komputera
przemysłowego, aby sprostał on naszym wyma-
ganiom? Oto kilka najważniejszych kryteriów: 

→  kompetencje firmy, która go zaprojektowała 
i wyprodukowała – coraz częściej to jedno 
z najważniejszych elementów przy wyborze 
dostawcy, który determinuje wszystkie pozo-
stałe kryteria wyboru;

→ długość życia produktu – w rozumieniu wielo-
        letniej, bezawaryjnej pracy w uciążliwych wa-
 runkach oraz gwarancji długoterminowej dostępności rozwiązań;
→  kompleksowość oferty dostawcy, która obejmuje zarówno pre-

instalowane na urządzeniach IPC oprogramowanie do zdalne-
go dostępu serwisowego, programowania, rozwiązania udostęp-
niania i zarządzania danymi w modelu cloud computing czy do-
stępność w ofercie dostawcy systemów SCADA oraz innych urzą-

dzeń IoT. Jeden dostawca to gwarancja integralności oraz kom-
patybilności. Co istotne, rozwiązanie to jest zawsze korzystne 
cenowo; 

→  zgodność z technologią IIoT, rozumiana jako możliwość zainstalo-
wania rozwiązań komunikacyjnych pozwalających na komunikację 
przemysłową;

→  przemysłowa jakość, tzn. wysoka odporność na czynniki zewnętrz-
ne – zarówno w zakresie pracy w uciążliwych warunkach (w tym 
w dużym zakresie temperatur, konstrukcji, obudowy, a także po-
wierzchni paneli odpornych na zarysowania i zabrudzenia), jak 
i w warunkach sterylnych;

→  wsparcie ekspertów w zakresie doradczym i technicznym;
→  pogwarancyjna obsługa serwisowa.

Biorąc pod uwagę te parametry, prym zdecydowanie wiodą pro-
ducenci z Europy.

Wojciech Znojek, wiceprezes zarządu w firmie Sabur

Od kompetencji firmy do pogwarancyjnej obsługi serwisowej

Online

Z ofertą komputerów przemysło-
wych mogą się Państwo zapoznać na 
naszej stronie internetowej:
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.

Współpraca inteligent-
nych komputerów prze-
mysłowych, sieci i chmury 
daje zupełnie nowe per-
spektywy rozwoju i pro-
muje rozwiązania IoT.

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

Przygotowanie i planowanie prac 
w utrzymaniu ruchu – 17.10.2019
Dowiedz się, jak przygotować i zaplanować prace, 

aby zwiększyć wydajność o 25%

Opracowanie planu prewencji  
(metoda empiryczna, FMEA i RCM) – 18.10.2019

Podpowiadamy, w jakich sytuacjach dane podejście przyniesie więcej korzyści
i pochłonie mniej zasobów podczas tworzenia planu prewencji

Utrzymanie ruchu – procesy i metody – 14.11.2019
Jakie metody stosują najlepsze zakłady przemysłowe na świecie? 

Poznaj kluczowe procesy utrzymania ruchu

 Metody zarządzania bezpieczeństwem 
w dziale UR – 15.11.2019

Poznaj szereg dobrych praktyk, które wdrożone w dziale utrzymania ruchu,  
przełożą się na bezpieczeństwo całego zakładu

Szkolenia

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia
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Ł ożyska odgrywają znaczącą rolę 
w swobodnym i nieograniczo-
nym ruchu części lub podzespo-

łów mechanicznych. Podtrzymują masę 
obciążenia i sprawiają, że mechanizmy 
poruszają się bez oporów lub ze znacznie 
zmniejszonymi oporami tarcia. Bez zasto-
sowania łożysk poruszające się części 
mechaniczne nie funkcjonowałyby prawi-
dłowo, co uniemożliwiłoby płynne działa-
nie mechanizmów. 

Na czym zatem polega prawidłowa 
konserwacja tych komponentów? Oto 

kilka porad dotyczących najważniejszych 
kwestii w tym zakresie.

1 Ostrożne obchodzenie się z łożyskami
Łożyska to elementy stosunkowo deli-
katne i łatwo ulegają uszkodzeniom. 
Ważne jest więc, aby przechowywać je 
w pozycji poziomej, w czystym i suchym 
otoczeniu, w nienaruszonym opakowaniu 
fabrycznym. Nie należy wystawiać ich na 
działanie zanieczyszczeń unoszących się 
w powietrzu, ponieważ nawet mała dro-
bina kurzu może spowodować ich przed-
wczesne uszkodzenie. Nigdy nie należy 
wbijać łożyska czy uderzać w nie młot-
kiem albo przykładać bezpośrednio siłę 
na łożysko lub jego pierścień zewnętrzny, 
gdyż może to spowodować uszkodzenie 
elementów tocznych i niewspółosiowość. 
Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, 
jest to, aby nigdy nie wyjmować łożysk 
z opakowań aż do chwili montażu.

2 Sprawdzenie korpusu i wału łożyska
Zawsze przed montażem łożyska trzeba 
sprawdzić korpus i wał pod kątem ich 
stanu i ewentualnych uszkodzeń. Zawsze 
należy oczyścić powierzchnie miękką 
szmatką i upewnić się, że wszystkie 
szczerby i zadziory zostały usunięte.

3 Poprawny montaż
Metoda montażu łożyska zależy od jego 
typu. Na przykład łożyska z otworami 
cylindrycznymi są montowane metodą 
pasowania na wcisk. Łożyska z otwo-

Nancy Ross

Na czym 
polega właściwa 
konserwacja łożysk
Na żywotność łożysk wpływają: ich typ, obciążenie oraz harmono-
gramy konserwacji. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej konserwacji 
można przedłużyć czas eksploatacji łożysk oraz zmniejszyć czas 
przestojów maszyn.

UTRZYMANIE RUCHU
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Jakie są zalecenia co do właściwej obsługi 
łożysk tocznych?

Mirosław Jaroszka, 
Industrial Aftermar-
ket Development 
Manager CEE 
w firmie NSK

Łożyska toczne pracują w różnych warun-
kach, w szerokim zakresie obciążeń – od lek-
kich do ciężkich. Ponieważ są produkowane 
z wysokim poziomem precyzji, muszą być 
obsługiwane ostrożnie i w odpowiedni spo-
sób; właściwa obsługa łożysk jest tak samo 
ważna, jak cel, dla którego są stosowane.

Niepoprawny montaż i niewłaściwa 
obsługa są najczęstszymi przyczynami przed-
wczesnych uszkodzeń łożysk. W konsekwen-
cji jest oczywiste, że właściwa obsługa tych 
elementów – tak jak ich odpowiedni dobór 
i zastosowanie – są sprawą podstawową. 

Aby zapewnić poprawną obsługę łożysk 
tocznych, należy: 
 • sprawdzać, czy wymiary i sposób wykończe-
nia części przynależnych są odpowiednie dla 
żądanego zastosowania;

 • utrzymywać łożyska i części przynależne 
w czystości;
 • utrzymywać łożyska z dala od szkodliwych 
substancji, włączając w to obce cząstki 
i wilgoć;
 • upewnić się, że łożyska są montowane zgod-
nie z ich przeznaczeniem i określonymi 
warunkami pracy;
 • używać odpowiednich narzędzi do montażu 
i demontażu;
 • ostrożnie obchodzić się z łożyskami, aby ich 
nie zniszczyć i nie uszkodzić w procesie mon-
tażu i demontażu;
 • stosować właściwe dawki odpowiedniego 
środka smarnego;
 • przy wykonywaniu jakichkolwiek działań 
związanych z łożyskami należy w miarę możli-
wości utrzymywać ręce w czystości – pomoże 
to w zapobieganiu korozji. 

Mimo że obsługa łożysk nie wymaga korzy-
stania z wyrafinowanych urządzeń, powinno 
się używać odpowiednich narzędzi, właści-
wych dla specyficznych okoliczności, w celu 
ułatwienia operacji roboczych i zapewnie-
nia pełnych osiągów łożysk. Oczywiście inży-
nierowie, którzy zajmują się projektowaniem 
i inspekcją łożysk, muszą również dobrze znać 
się na obsłudze i metodach montażu zgod-

Okiem eksperta 
Jak powinna wyglądać prawidłowa konserwacja łożysk, aby mogły
posłużyć jak najdłużej i by ich awarie nie powodowały strat i prze-
stojów w produkcji? O wskazówki zapytaliśmy ekspertów z firm 
oferujących łożyska oraz przeznaczone do nich systemy smarowania.

rem stożkowym mogą być montowane 
bezpośrednio na wałach stożkowych lub 
cylindrycznych, przy użyciu stożkowych 
tulei montażowych. Jednak nacisk powi-
nien być wywierany tylko przez prasę do 
łożysk, w przeciwnym razie bieżnie łoży-
ska mogą zostać uszkodzone.

4 Unikanie wstępnego podgrzewania 
lub przegrzewania łożysk
Maksymalna dopuszczalna tempera-
tura łożyska zależy od obróbki ciepl-
nej jego materiału. Jeśli łożysko zosta-
nie podgrzane ponad tę temperaturę, stal 
może ulec trwałej deformacji lub stać się 

miękka, co zmniejszy obciążalność łoży-
ska i może być przyczyną awarii maszyny. 
Łożyska przed montażem należy pod-
grzewać tylko za pomocą podgrzewa-
czy indukcyjnych, nigdy zaś za pomocą 
otwartego płomienia.

5 Używanie odpowiednich narzędzi
Do montażu i demontażu łożysk należy 
używać specjalnych narzędzi, takich jak 
ściągacze do łożysk, zestawy narzędzi do 
montażu i demontażu łożysk, zestawy 
wtryskiwaczy oleju, nakrętki hydrau-
liczne lub nagrzewnice indukcyjne. Wyko-
rzystanie tych narzędzi zapewni płynność 
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Online

Przyczynę awarii łożyska można 
zidentyfikować, badając specyfikę 
uszkodzenia. Stosowanie tej metody 
może być jednak nieco utrudnione, 
ponieważ pojawienie się jednego 
rodzaju uszkodzeń często prowadzi
do powstania kolejnych. Więcej na
ten temat przeczytają Państwo w ar-
tykule „Awarie łożysk – przyczyny 
i możliwe rozwiązania”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

nych z wymaganym zastosowaniem tych ele-
mentów. Cele właściwej obsługi to zabez-
pieczenie łożysk przed potencjalnym uszko-
dzeniem i zapewnienie obsługi zgodnie z ich 
wymaganym przeznaczeniem, tak efektyw-
nej, jak to tylko możliwe. 

Jakie czynniki wpływają na prawidłową 
pracę łożysk?

Michał Tomala, 
Industry Distribu-
tion Manager Poland 
w firmie NTN-SNR 
Polska

Na prawidłową pracę łożyska wpływa nie 
tylko odpowiedni montaż i późniejsza 
obsługa, ale również sposób składowania. 
Trzeba pamiętać, że łożyska są bardzo czułe 
na wszelkie zabrudzenia. Z tego względu 
powinny być składowane w czystym miej-
scu oraz nie powinno się ich wyjmować z ory-
ginalnych opakowań aż do momentu mon-
tażu. W ten sposób minimalizuje się możli-
wość przedostania się do środka zanieczysz-
czeń. Nie mogą być też składowane w środo-
wisku wilgotnym, ponieważ kontakt z wodą 
może powodować ich rdzewienie.

Podczas pracy trzeba przede wszyst-
kim pamiętać o tym, aby w łożysku przez 
cały czas znajdowała się odpowiednia ilość 
środka smarnego. Jego niewystarczająca 
dawka bardzo szybko spowoduje zatarcie, 
natomiast zbyt duża ilość będzie się przyczy-

niała do nadmiernego nagrzewania – efekt 
ten jest szczególnie widoczny podczas rozru-
chu maszyny. Oba czynniki mają negatywny 
wpływ na czas pracy łożyska. Przyjmuje się, 
że smar powinien wypełniać 30% wolnej 
przestrzeni między pierścieniem zewnętrz-
nym i wewnętrznym. Ważna jest nie tylko 
początkowa ilość smaru, ale również wielkość 
i częstość dosmarowywania. Oczywiście 30% 
jest wielkością ogólną, mającą zastosowa-
nie w większości wypadków, jednak niektóre 
aplikacje wymagają zastosowania łożysk spe-
cjalnych, w przypadku których ilość środka 
smarnego waha się od kilku do nawet stu 
procent. 

Konserwacja powinna obejmować rów-
nież diagnostykę łożyska. Jest ono prze-
cież elementem, który podlega naturalnemu 
procesowi zużycia. Informacja o tym, kiedy 
należy je wymienić, jest bardzo cenna, ponie-
waż pozwala zaplanować przestój maszyny 
bez ryzyka nieplanowanej awarii. 

Jakie są najczęściej popełniane błędy 
w związku z konserwacją łożysk?

Krzysztof Cholewa, 
dyrektor spółki 
TriboTec Polska

Łożyska, tak niezbędne w niemal każdej 
maszynie, wymagają troskliwej obsługi i kon-
serwacji. Do najczęściej popełnianych, a jed-

nocześnie do najbardziej destrukcyjnych błę-
dów należy ich nieprawidłowe smarowa-
nie. Rzadko i nieregularnie podawana por-
cja smaru, często przy tym zbyt duża dla 
danego łożyska, to prosta droga do znacz-
nego skrócenia jego żywotności. Pominięcie 
(zapomnienie, trudny dostęp, brak obsługi, 
pośpiech) kolejnego okresowego smarowa-
nia ułatwia ponadto dostawanie się zanie-
czyszczeń (wody, pyłu) do wnętrza łożyska, 
co również nie pozostaje bez wpływu na jego 
trwałość. 

Rozwiązaniem wszystkich tych proble-
mów wydaje się centralne smarowanie. Czę-
sto podawana i niewielka, lecz odpowied-
nio dobrana do zapotrzebowania łożyska 
i odmierzona porcja smaru jest najlepszym 
sposobem na to, aby stworzyć optymalne 
warunki pracy tego komponentu. Zapewnia 
ona regularne odświeżanie filmu smarnego 
na styku współpracujących powierzchni. 
Zużyty smar wydostający się z łożyska two-
rzy ponadto pierścień dodatkowo je uszczel-
niający. Samo smarowanie może odby-
wać się podczas pracy maszyny, nie wymaga 
więc postoju, a co za tym idzie, nie ograni-
cza jej wydajności. Podłączenie nawet trudno 
dostępnych punktów do systemu smarowa-
nia eliminuje zarówno możliwość pominię-
cia węzła tarcia, jak i uciążliwość jego nasma-
rowania.

Coraz większa wiedza użytkowników na 
temat specyfiki łożysk, a także świadomość 
konsekwencji nieprawidłowego smarowania 
przyczyniają się do szybkiego wzrostu liczby 
maszyn, dla których system centralnego sma-
rowania jest wręcz nieodzowny. 

montażu i demontażu oraz zminimalizuje 
ryzyko uszkodzenia łożysk.

6 Zapobieganie korozji łożysk
Bardzo ważne jest, aby nie wystawiać 
łożysk na działanie wody przez dłuż-
szy czas, ponieważ doprowadzi to do 
ich korozji i rdzewienia. Ponadto spowo-
duje przedwczesne uszkodzenie łożysk, co 
może wpłynąć na działanie i wydajność 
maszyny, a w efekcie – zwiększyć koszty 
operacyjne. 

Osoby wykonujące prace związane 
z obsługą łożysk muszą nosić rękawiczki. 
Pot pojawiający się na dłoniach może 

także doprowadzić do rdzewienia i koro-
zji łożysk.

7 Prawidłowe smarowanie
Sprawą zasadniczą do uzyskania przedłu-
żonej żywotności łożysk jest ich prawi-
dłowe smarowanie. Rodzaj środka smar-
nego zależy od warunków środowisko-
wych, temperatury, prędkości roboczej 
i obciążenia łożyska. W tym wypadku 
należy przestrzegać zaleceń producenta.

Nancy Ross Nancy Ross pracuje w firmie 
Bearing Boys.
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FIRMA PREZENTUJE

Maszyny i mechanizmy, w których 
obracaj  si  cz ci i komponenty, 
wymagaj  obecno ci o ysk, które 

podpieraj  wa y oraz ustalaj  je promieniowo 
i osiowo wzgl dem pozosta ych elementów, 
np. opraw. o yska, zwane tak e niekiedy 
w literaturze technicznej podporami, spe -
niaj  ponadto kilka podstawowych funkcji:

• przenoszenie obci e ,
• prowadzenie poruszaj cych si  cz ci,
• zmniejszenie tarcia.

o yska – te strategicznie wa ne mechanicz-
ne komponenty maszyn wyst puj  w wie-
lu ró nych odmianach i mo na je podzieli  
wst pnie na lizgowe i toczne (najpowszech-
niej stosowane). Poza wymienionymi wy ej 
spotykamy w niektórych zastosowaniach o-
yska magnetyczne i hydrauliczne. Drugi pod-

stawowy podzia  o ysk to podzia  wynikaj cy 
z kierunku przenoszonego obci enia – na o-
yska promieniowe (poprzeczne) i wzd u ne. 
o yska toczne dziel  si , w zale no ci od ro-

dzaju elementów tocznych, na kulkowe, wa-
eczkowe i igie kowe.

o yska toczne s  elementami maszyn zu y-
waj cymi si  w czasie pracy, jest zatem natu-

ralne, e u ytkownikowi powinno zale e  na 
jak najd u szej ywotno ci wa nego i (zazwy-
czaj) drogiego komponentu. Uzyskanie efektu 
d ugowieczno ci o ysk zale y od spe nienia 
wielu warunków, na ró nych etapach ich y-
cia. Statystyczna analiza przyczyn uszkodze  
o ysk pokazuje, e:

• 16% o ysk ulega przedwczesnej awarii 
w efekcie b dów monta owych lub z ego pa-
sowania,

• 36% przedwczesnych problemów o ysk wy-
nika ze z ego smarowania,

• 14% przedwczesnych awarii o ysk jest efek-
tem zanieczyszcze ,

• 34% o ysk ko czy ycie na skutek zmian 
zm czeniowych w strukturze stali o yskowej. 

Zak adamy, e producent o ysk, dbaj c o ja-
ko  swojej produkcji (a tym samym w a-
sne dobre imi ), dok ada wszelkich stara , 
aby o yska dotar y do u ytkownika w ideal-
nym stanie. A u u ytkownika trafiaj  one za-
zwyczaj do magazynu i ju  tu mamy pierwszy 
etap dba o ci: o yska powinny by  przecho-
wywane w suchych pomieszczeniach o kon-
trolowanej atmosferze (temperatura 20–40°C, 
wilgotno  65–75%), w oryginalnych, nie-
uszkodzonych opakowaniach producenta. 

Dopuszczalny czas przechowywania o ysk 
jest okre lany przez poszczególnych produ-
centów (zazwyczaj jest to kilka lat), ale nale-
y pami ta  o uwadze uniwersalnej – decy-

duj cym czynnikiem w tym okresie ycia o-
yska jest trwa o  rodka konserwuj ce-

go. Produkty rozk adu rodka konserwuj ce-
go mog  zawiera  pochodne kwasów orga-
nicznych i to one spowoduj  korozj , a zatem 
zniszczenie o yska jeszcze zanim trafi do ma-
szyny. Je li o yska maj  by  przechowywa-
ne przez d u szy czas, to po up ywie poda-
nego przez producenta czasu nale y je odpa-
kowa , rozkonserwowa  (myj c np. w ben-
zynie ekstrakcyjnej), a nast pnie niezw ocz-
nie zakonserwowa  ponownie. Równie wa -
na w gospodarce magazynowej o ysk jest 
ich ochrona przed drganiami. o yska, któ-
re podlegaj  d ugotrwa emu magazynowa-
niu i s  jednocze nie nara one na drgania ze 
róde  zewn trznych, s  zagro one utworze-

niem si  zag bie  (odkszta ce  plastycznych) 
na bie niach, w miejscach styku z elementa-
mi tocznymi – powstaj  tzw. fa szywe odci-
ski Brinella.

Je li o ysko przetrwa o bez problemów okres 
przechowywania, to mo e zosta  wmonto-
wane do maszyny. Aby ta zabudowa (mon-
ta ) odby a si  bez negatywnych konsekwen-
cji dla o yska, musz  zosta  spe nione pew-
ne wymagania: 

• po pierwsze, zachowanie czysto ci: na tym 
etapie – przy monta u – naj atwiej wprowa-
dzi  zanieczyszczenia do montowanego o y-
ska (czy to nie trzymaj c go do ko ca w orygi-
nalnym opakowaniu, czy z czynnikiem smar-
nym przy pierwszym przesmarowaniu);

• po drugie, kontrola cz ci wspó pracuj cych 
(dotrzymanie w a ciwych pól tolerancji wa u 
i gniazda w oprawie o yskowej oraz w a ci-
wa jako /chropowato  powierzchni) – nale-
y pami ta , e o yska s  produktami precy-

zyjnymi, a ich elementy s  wykonywane w to-
lerancjach si gaj cych kilku mikrometrów;

• po trzecie, zastosowanie w a ciwej technolo-
gii monta u o yska (mechanicznej, cieplnej 
lub hydraulicznej – dobranej do konkretnego 
przypadku/aplikacji);

• po czwarte, u ycie w a ciwych narz dzi 
w trakcie monta u zgodnie z wybran  tech-
nologi .

Nale y tu doda , e równie starannie dobie-
ramy technologi  i narz dzia przy planowa-
nym demonta u o ysk – istotne jest tu za-
równo zachowanie w dobrym stanie wa nych 
(i drogich) komponentów maszyny (np. wa-
ów), jak i ewentualna mo liwo  odzyskania 

zdemontowanego o yska.

Konserwacja o ysk
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o ysko poprawnie zamontowane, aby do-
brze pracowa o, powinno mie  zapewnione 
prawid owe warunki pracy, a w tym:

• w a ciw  temperatur  pracy – weryfikacja 
maksymalnej temperatury roboczej powinna 
obejmowa  zakresy dopuszczalnych tempera-
tur wszystkich elementów o yska: 
–  pier cieni (pod k tem stabilizacji cieplnej 

stali), 
–  uszczelnie  (wytrzyma o  cieplna materia-

u, z którego wykonane jest uszczelnienie),
–  smaru (weryfikacja maksymalnej dopusz-

czalnej temperatury pracy).
• w a ciwe smarowanie – weryfikacja powin-

na obejmowa  zarówno rodzaj rodka smar-
nego (optymalny dobór do zakresu tempe-
ratur pracy o yska) oraz ilo  stosowanego 
rodka smarnego (analiza ilo ci rodka smar-

nego obejmuje tzw. pierwsze nape nienie o-
yska i oprawy o yskowej oraz ilo  rodka 

smarnego podawanego w trakcie pracy do 
o yska);

• pr dko  obrotowa (w a ciwa dla konkretne-
go o yska);

• ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgo-
ci  – w ze  o yskowy musi by  uszczelniony 
– najcz ciej realizowane jest to przez zasto-
sowanie uszczelnie  zabudowanych w opra-
wach o yskowych; rodzaj uszczelnienia po-
winien by  dobrany z uwzgl dnieniem pr d-
ko ci obrotowej wa u, temperatur pracy w -
z a o yskowego, rodzaju rodka smarnego, 
rodzaju potencjalnych zanieczyszcze  czy te  
stosowanej technologii mycia maszyn (np. 
stosowanie o ysk tzw. Solid Oil ® podczas 
mycia maszyn strumieniem wody pod ci nie-
niem z dodatkiem detergentów); 

• ochrona przed nadmiernymi drganiami – wy-
wa enie elementów i zespo ów wiruj cych, 
oraz troska o poprawne dokr cenie wszyst-
kich rub mocuj cych (w tym do fundamen-
tu maszyny).

Kontrola parametrów pracy o ysk le y 
w najlepszym interesie w a ciciela maszy-
ny, a mo liwo ci monitorowania stanu o ysk 
w czasie pracy s  bardzo szerokie i wykonal-
ne na ró nych poziomach zaawansowania 
technicznego, np.:

• temperatura pracy: paleta termometrów do-
tykowych i bezkontaktowych (pirometrów),

• pr dko  obrotowa wa u: tachometry 
(optyczne i laserowe) oraz stroboskopy,

• pomiar drga : od prostych przeno nych mier-
ników, przez zaawansowane analizatory prze-
no ne, po wielopunktowe systemy zbierania 
i analizowania wyników pomiarów drga ,

• w a ciwa geometria nap du: przyrz dy do 
w a ciwego osiowania maszyn i systemów 
maszyn,

• obrazowanie stanu cieplnego maszyn: kamery
(termografia).

Najlepsz  informacj  o o yskach tocznych 
(oraz niektórych innych komponentach ma-
szyn jak ko a z bate) daje pomiar drga  ge-
nerowanych przez o ysko. W o ysku tocz-
nym w czasie pracy obserwujemy wspó -
prac  (kontakt mechaniczny) mi dzy jego 
komponentami: elementy toczne kontak-
tuj  si  z bie ni  pier cienia zewn trznego 
i wewn trznego oraz z koszykiem. Ze wzgl -
du na swoj  geometri  (wymiary) ka de o-
ysko toczne ma indywidualne cz stotliwo-
ci drga , przypisane ka demu z jego kompo-

nentów: bie nia pier cienia wewn trznego, 
bie nia pier cienia zewn trznego, elementy 
toczne i koszyk. Pojawienie si  uszkodze  
na którymkolwiek z wymienionych kompo-
nentów powoduje generowanie powtarzaj -
cego si  sygna u drganiowego na jego cz sto-
tliwo ci charakterystycznej. Pozostaje tylko 
wy owienie (odfiltrowanie) tego sygna u 
z ca ego widma drga  maszyny, ale je li wie-
my, czego szukamy, to jest to tylko kwestia 
odpowiedniego miernika, analizatora i opro-
gramowania. Takie systemy istniej  i s  ju  
powszechnie stosowane np. w maszynach 
papierniczych u ywaj cych kilkadziesi t 
i wi cej wa ów; monitoruj  nawet blisko ty-
si c punktów pomiarowych. Zastosowana 
technologia analizy drga  pozwala na bardzo 
dok adne wy ledzenie pocz tkowej fazy wy-
st powania uszkodzenia, a mo liwo  kom-
puterowej obróbki mierzonych sygna ów 
i porównywanie ich si y do poziomów ostrze-
gawczych i alarmowych pozwala na atw  
i tani  analiz  du ej ilo ci kana ów pomia-
rowych.

W dobie czwartej rewolucji przemys owej 
techniki diagnostyczne o ysk skutecznie 
nad aj  za wiatowym trendem. Istniej ce 
systemy diagnostyczne pozwalaj  na groma-
dzenie danych w chmurze. Zaawansowane 
oprogramowanie automatycznie przetwa-
rza ogromne ilo ci skomplikowanych da-
nych, co z perspektywy u ytkownika syste-
mu oznacza zdecydowane skrócenie czasu 
od chwili zarejestrowania drga  do uzyska-
nia wysoko przetworzonej informacji, mó-
wi cej o kondycji badanych o ysk. W wie-
lu przypadkach uzyskanie wniosków zabie-
ra zaledwie kilka procent czasu w porówna-
niu z tradycyjnymi technikami. Skrócenie 
czasu wynika z zastosowania automatycz-
nego przetwarzania rejestrowanych danych 
widmowych. W systemach tradycyjnych 
dane widmowe analizuje cz owiek, w no-
woczesnych systemach dane widmowe 

przetwarza odpowiednio skonfigurowane 
oprogramowanie. Z danych widmowych po-
bierane s  amplitudy cz stotliwo ci charak-
terystycznych wraz z harmonicznymi, zwi za-
ne z prac  konkretnej cz ci monitorowanej 
maszyny, np. o yska. Nast pnie tak wyse-
lekcjonowane dane s  przekszta cane w czy-
telne dla cz owieka wykresy trendowe oraz 
wykorzystywane do sterowania systemem 
ostrze e  i alarmów. Zastosowane algorytmy 
s  niemal niewra liwe – w przeciwie stwie 
do cz owieka – na ilo  danych nap ywaj -
cych do chmury. Wiod ce rozwi zania dia-
gnostyczne wspó pracuj ce z chmur  maj  
jeszcze jedn  istotn  zalet . Umo liwiaj  sko-
rzystanie z fachowej pomocy in ynierów wy-
specjalizowanych w diagnostyce drga , któ-
rzy mog  wspiera  u ytkownika w analizie 
trudnych przypadków lub realizowa  kom-
pleksowo zadanie monitorowania. Integracja 
nowoczesnych rozwi za  diagnostycznych 
z istniej cymi w zak adzie systemami stero-
wania i monitorowania dostarcza nowych 
mo liwo ci w tym zakresie i pozwala uzy-
ska  lepszy kontekst diagnostyczny np. po-
przez zwi zanie drga  z obci eniem maszy-
ny. Nowoczesny system do diagnostyki o ysk 
dostarcza ponadto informacji o jako ci sma-
rowania olejami i smarami plastycznymi oraz 
problemach z wywa aniem i wyosiowaniem 
wspó pracuj cych maszyn.

Skuteczne wdro enie nowoczesnego progra-
mu diagnostycznego pozwala eliminowa  do-
tykaj ce maszyny problemy, zanim uster-
ki faktycznie wyst pi . Monitorowanie sta-
nu nie tylko pomaga personelowi zak ado-
wemu redukowa  prawdopodobie stwo po-
wstania katastrofalnej w skutkach awarii, lecz 
tak e umo liwia mu zamawianie potrzebnych 
cz ci z wyprzedzeniem, wydajne planowanie 
robót i synchronizowanie napraw z planowa-
nymi wy czeniami.

Grupa MARAT
ul. Brzezi ska 8a, 44-203 Rybnik
www.grupamarat.pl
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B adania dla wspomnianych case 
studies zostały przeprowadzone 
w warunkach przemysłowych na

przestrzeni lat w Zakładach Tłuszczo-
wych „Kruszwica” S.A., zajmujących się 
produkcją oleju rzepakowego, a także 
margaryn oraz olejów konsumenckich. 
ZT „Kruszwica”, będące częścią Grupy 
Bunge, z powodzeniem wdrożyły korpora-
cyjny program utrzymania ruchu zoriento-
wanego na niezawodność (Reliability Cen-
tered Maintenance) oraz w myśl zasady 
continuous improvement nieustannie się
rozwijają w kierunku utrzymania ruchu 
4.0. Co warto zauważyć, w 2016 r. zakład 
w Brzegu, będący częścią ZT „Krusz-

wica” S.A., został zwycięzcą w konkur-
sie Fabryka Roku, organizowanym przez 
redakcję magazynu Inżyniera i Utrzy-
manie Ruchu. Jury doceniło sposób, 
w jaki zespół realizuje strategię utrzyma-
nia ruchu oraz zarządza swoim parkiem 
maszynowym. Stosowane w zakładzie 
metody kontroli kondycji maszyn zostały 
przedstawione na fot. 1. 

Omówione w artykule przykłady 
detekcji problemów w funkcjonowaniu 
urządzeń są wynikiem zaharmonogramo-
wanych inspekcji, a przez brak reakcji 
na dostrzeżone symptomy w wybranych 
przykładach można zaobserwować także 
skutki oraz poprawność metod.

Jerzy Halkiewicz, Paweł Łęciński

Nowoczesne zarządzanie 
parkiem maszynowym
Cz. 2. Case studies
W pierwszej części artykułu zostały opisane metody kontroli stanu 
podzespołów maszyn zgodnie z krzywą P-F: pomiary ultradźwięko-
we, analiza drgań, Motion Amplification, analiza oleju, pomiary ter-
mowizyjne oraz Motor Circuit Analysis. Omówione zostały korzyści 
z zastosowania detekcji ultradźwiękowej. W drugiej części zostaną 
przedstawione praktyczne case studies, prezentujące w sposób 
przekrojowy spektrum działania technologii ultradźwiękowej, która
dopiero uzupełniona o pozostałe metody diagnostyczne pokazuje 
pełny obraz kondycji maszyny.

→ Fot. 1. Metody dia-
gnostyczne używane 
w ZT „Kruszwica” 

Dźwięki uszkodzeń łożysk 
są różne w zależności 
od natury uszkodzenia, 
jednak te typowe są bar-
dzo charakterystyczne 
i łatwo je odróżnić od pra-
widłowej pracy.
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Uszkodzone łożyska 
Łożysko silnika
Badanie stanu łożysk za pomocą ultra-
dźwięków (rys. 1) oparte jest na dwóch 
czynnikach: odczycie pomiaru w dB i ana-
lizie dźwięku (w słuchawkach lub nagra-
nego w programie Spectralyzer). Zmiana 
decybeli w czasie informuje o wzroście 
tarcia wewnątrz łożyska. Dodatkowo 
można stworzyć linie trendu dla danego 
łożyska, dokonując kolejnych pomiarów 
w czasie. W ten sposób można się dowie-
dzieć, kiedy łożysko powinno być smaro-
wane i jak szybko poziom tarcia zaczyna 
w nim rosnąć, co prowadzi do uszkodzenia.

Problem z łożyskiem może być również 
jednoznacznie potwierdzony za pomocą 
analizy drgań. 

Analizując wibracje oraz natęże-
nia ultradźwięków, zdiagnozowano 
początki uszkodzenia łożyska. Po pierw-
szych symptomach, czyli wzroście war-
tości ultradźwięków o 8 dB, próbowano 
zgodnie z praktykami dosmarować łoży-
sko, jednak pomiar w kolejnych miesią-
cach pokazał, że łożysko już na tym eta-
pie było uszkodzone (fot. 2). Postępujące 
uszkodzenie pokazują wyraźnie ostatnie 
pomiary (rys. 2). 

Łożysko pompy oraz stwierdzone niewy-
osiowanie
Dźwięki uszkodzeń łożysk są różne w za-
leżności od natury uszkodzenia, jednak 
te typowe są bardzo charakterystyczne 
i łatwo je odróżnić od prawidłowej pracy. 
Jeżeli chcemy badać w ten sposób stan 
łożysk, wystarczy przejść z detekto-
rem w odpowiednio dobranych odstę-
pach czasu i „słuchać” dźwięku łożysk 
w poszukiwaniu tych charakterystycznych 
dla stanów uszkodzenia (rys. 3).

Dodatkowo warto wiedzieć, że więk-
szość problemów elementów wirujących 
jest generowana przez drgania o często-
tliwościach, które są dokładnie zwią-
zane z prędkością obrotową danego ele-

mentu. Te częstotliwości mogą występo-
wać dokładnie co jeden obrót na minutę 
lub harmonicznie co 2×, 3× itp.

Patrząc na wykresy drgań łożyska znaj-
dującego się na pompie, widzimy domi-

↘ Rys. 2. Analiza 
obwiedni przyspie-
szenia dla uszkodzo-
nego łożyska

↗ Rys. 1. Pomiar ultradźwiękowy uszkodzonego łożyska

→ Fot. 2. Uszkodzone 
łożysko

↘ Rys. 3. Pomiar ultra-
dźwiękowy uszko-
dzonego łożyska
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nujące piki na częstotliwościach 1×, 2× 
i 4× RPM (rys. 4). Ponieważ piki te ukła-
dają się identycznie zarówno na wykresie 
drgań poziomych, jak i pionowych, można 
mówić o drganiach promieniowych. Tego 
typu drgania są typowym objawem nie-
wyosiowania liniowego.

Łożysko wolnoobrotowe prażni wstępnej
Do pomiaru urządzeń wolnoobrotowych 
należy używać częstotliwości w zakre-
sie 20–25 kHz. Dodatkowo dla tego 
typu łożysk poziomy alarmów muszą być 
obniżone. Dzięki temu, kiedy pojawi się 
uszkodzenie, będzie ono wyraźnie sły-
szalne i widoczne w przebiegu czasowym 
nagranego pliku dźwiękowego. Należy 
podkreślić, że dla łożysk w zakresie 
1–20 rpm informacja o uszkodzeniu może 
się pojawić przy wartości 0 dB.

W odniesieniu do badanej prażni 
wstępnej na przestrzeni kilku lat nagrano 
różne fazy – od wartości bazowej, po zało-
żeniu nowego łożyska, aż do jego uszko-
dzenia (rys. 5, 6, 7, fot. 3).

Na podstawie drgań z okresu, w któ-
rym za pomocą ultradźwięków stwier-
dzono już pewne symptomy uszkodze-
nia, w przypadku wibracji nie zdiagno-
zowano niczego niepokojącego. Co warte 

podkreślenia, używany tu był akcelero-
metr o czułości 100 mV/g. Firma dopiero 
w późniejszym czasie zaopatrzyła się 
w bardziej czułe urządzenia (500 mV/g).

Uszkodzona zębatka
Na podstawie pomiarów ultradźwięko-
wych w układzie został wykryty niepoko-
jący dźwięk. Trudno było jednoznacznie 
stwierdzić, co jest problemem, ale znając

dźwięki i inne wykresy łożysk, można było 
przypuszczać, że problem może dotyczyć 
czegoś innego. Z dużym prawdopodobień-
stwem uznano, że są to zębatki (rys. 8).

Pobrano też próbkę oleju do pomiaru. 
Na jej podstawie określono, że ze względu 
na krytycznie podniesioną zawartość żela-
za oraz wysoki indeks PQ olej nie kwali-
fikuje się do dalszej eksploatacji (rys. 9). 
Dodatkowo stwierdzono, że żelazo pocho-
dzi z metalurgii układu olejowego, najpra-

↗ Rys. 4. Analiza widmowa drgań FFT (transformata Fouriera) – stwier-
dzone niewyosiowanie i wczesne problemy z łożyskiem

↗ Rys. 5. Pomiar ultradźwiękowy sprawnego łożyska

↗ Rys. 6. Pomiar ultradźwiękowy pierwszych symptomów uszkodzenia

↘ Rys. 7. Pomiar ultra-
dźwiękowy uszkodzo-
nego łożyska
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wdopodobniej z uszkodzenia wału lub kół
zębatych, i zalecono inspekcję tych ele-
mentów podczas wymiany oleju.

Dokładniejszą analizę przeprowa-
dzono również z zastosowaniem pomia-
rów drgań (rys. 10). W przypadku podej-
rzenia problemów z przekładnią należało 
doszukiwać się pojawienia się wstęg bocz-
nych oraz harmonicznych, które pozwa-
lają dokładnie zidentyfikować element 
maszyny, w którym pojawia się usterka.

Na rys. 10 widać harmoniczne równe 
wielokrotności częstotliwości generowanej 
przez zębatkę. Zaznaczone są cztery har-
moniczne. Przy każdej z nich występują 
wstęgi boczne, co pozwala przypuszczać, 
że nastąpiło uszkodzenie zębów. Rów-
nież analiza oleju pokazała, że w próbce 
widoczne są cząsteczki. Odległość między 
harmonicznymi to 16 312 cykli/minutę. 

Na podstawie wzoru:

GMF = T × RPM
gdzie:
GMF – częstotliwość defektu zębatki,
T – liczba zębów,
RPM – obroty na minutę,

wiedząc, że urządzenie pracuje z pręd-
kością 1491 rpm i znając odległość mię-
dzy harmonicznymi częstotliwości genero-
wanych przez zębatkę przekładni, można 
stwierdzić, która z nich jest uszkodzona.

T = GMF:RPM
T = 16 312:1491 = 11

Ze wzoru wynika, że uszkodzona zębatka 
ma 11 zębów.

Korzystając z dokumentacji technicz-
no-ruchowej, potwierdzono, że uszkodzo-
nym elementem jest wałek atakujący. Po 
otwarciu przekładni dane te się potwier-
dziły (fot. 4).

↗ Fot. 3. Uszkodzone łożysko

↘ Rys. 8. Przebieg 
czasowy pomiarów 
ultradźwiękowych

↗ Rys. 9. Analiza oleju – wycinek raportu z badań

↙ Rys. 10. Przebieg 
wibracji przekładni

→ Fot. 4. Wytarte zęby 
na wałku atakują-
cym przekładni
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Uszkodzone zwoje silnika
Pomiary ultradźwiękowe mogą być rów-
nież wykorzystywane do analizy proble-
mów elektrycznych (rys. 11). Badania te 

nie dostarczą wiedzy, czy występuje pro-
blem z upływem prądów do łożyska, 
czy uszkodzonymi uzwojeniami (chociaż 
doskonale słychać charakterystyczne czę-

stotliwości elektryczne), jednak zainicjują 
użycie innych metod, bardziej dedykowa-
nych do silników.

Problemy te będą też widoczne przy 
analizie drgań (2×FL i harmoniczne) 
(rys. 12).

W przypadku problemów z grzaniem 
uzwojeń dobrze sprawdzi się też termowi-
zja (fot. 5).

Jako ostatnie z racji częstotliwości 
badań przeprowadzono badanie MCA, 
które potwierdziło problemy w obwodach 
silnika, co widać na wykresach (rys. 13).

Praca transformatora
Inspekcja urządzeń elektrycznych jest
bardzo ważna z punktu widzenia bezpie-

↘ Rys. 11. Przebieg 
czasowy problemów 
natury elektrycznej 
w silniku AC

↘ Rys. 12. Widoczne 
na obwiedni przy-
spieszenia problemy 
z uzwojeniami sil-
nika AC

↗ Fot. 5. Termogram silnika AC

↗ Rys. 13. Pomiar MCA offline
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czeństwa maszyn i ludzi. Bezpieczeń-
stwo jest istotne również przy samych 
pomiarach, zwłaszcza że bardzo często 
badania muszą być przeprowadzane pod
napięciem. Jednym z takich przykładów 
jest badanie transformatora, które musi 
być prowadzone z bezpiecznej odległo-
ści. Dzięki pomiarom ultradźwiękowym 
w połączeniu z termowizją można spraw-
dzać, czy transformator działa właściwie 
(fot. 6–7, rys. 14), oraz wykrywać sze-
rokie spektrum problemów natury elek-
trycznej (fot. 8–9, rys. 15) i wcześniej 
im zapobiegać.

Szczelność układu skraplacza
Określenia szczelności rur w układzie 
można dokonać na kilka sposobów: 
w otoczeniu medium, metodą prądów 
wirowych lub za pomocą pomiarów ultra-
dźwiękowych. 

Na rys. 16 i 17 przedstawiono 
wykresy z procedur badania szczelności 
rur skraplacza przy ciśnieniu 8 mmHg, 
przy użyciu pomiarów ultradźwiękowych.

↗ Fot. 6–7. Zdjęcie oraz termogram dobrze funkcjonującego 
transformatora ↗ Rys. 14. Pomiar ultradźwiękowy właściwej pracy transformatora

↗ Fot. 8–9. Zdjęcie oraz termogram transformatora – zaobserwowane 
wyładowania łukowe ↗ Rys. 15. Pomiar ultradźwiękowy wyładowań łukowych transformatora

↘ Rys. 16. Pomiar 
ultradźwiękowy 
szczelnej rury skra-
placza

↘ Rys. 17. Pomiar 
ultradźwiękowy nie-
szczelnej rury skra-
placza
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Zjawiska hydrauliczne
Kawitacja
Podczas pomiaru pompy zaobserwowano 
burzliwy (turbulentny) przepływ cieczy, 
charakteryzujący się dużą złożonością 
(rys. 18). Wykryte zjawisko to kawitacja.

Głównym czynnikiem wpływającym 
na występowanie kawitacji jest tempera-
tura cieczy. Nie bez znaczenia są również:
prędkość cieczy, kształt powierzchni, z jaką 

się styka, oraz mogące występować w niej 
zanieczyszczenia. Co istotne, lokalny spa-
dek ciśnienia statycznego może prowadzić 
do wrzenia cieczy (im ciśnienie to jest 
niższe, tym niższa temperatura wrzenia) 
i tworzenia się pęcherzyków gazu. Kiedy 
ciecz opuści obszar szybkiego przepływu, 
ciśnienie statyczne ponownie wzrośnie, 
a wtedy pęcherzyki zapadną się i często 
gwałtownie implodują. Wszystko to spra-

wia, że kawitacja jest gwałtownym i naj-
częściej bardzo niepożądanym zjawiskiem, 
a powstające w ten sposób fale uderze-
niowe powodują mikrouszkodzenia m.in. 
wirników pomp czy zaworów, znacząco 
skracając czas ich eksploatacji.

Młot wodny
Podczas rutynowych badań zarejestrowano 
bardzo ciekawy dźwięk (rys. 19). Pierw-
szym wrażeniem mierzącego było, że ktoś 
stukał młotkiem o rury. Dalsze obserwacje
wykluczyły jednak czynnik ludzki, a jak 
się później okazało, przyczyną tych odgło-
sów był tzw. młot wodny (water hammer). 
Zjawisko to może występować w instala-
cjach, gdy pojawia się problem z odwad-
niaczami, a gromadzony w rurach kon-
densat nie jest właściwie odprowadzany. 

Warto wiedzieć, że prędkość pary w ru-
rociągu to przeważnie od 20 do 30 m/s. 
Jeżeli nagromadzone krople wody zostaną 
rozpędzone do takiej prędkości, będą się 
poruszać w systemie. Każda zmiana kie-
runku biegu instalacji będzie skutkować
uderzeniami o dużej energii kinetycznej,
której będą towarzyszyć charakterystyczne 
dźwięki (uderzenie młotem). 

Młot wodny jest zjawiskiem bardzo
niepożądanym, a powstające w jego wyniku 
uderzenia powodują uszkodzenia instala-
cji, głównie miejsc, w których występują 
zagięcia, kolanka, rozgałęzienia, zawory 
czy wymienniki ciepła (fot. 10–13).

Opisana sytuacja nie doprowadziła 
do żadnego uszkodzenia, zmusiła jednak 
do refleksji i skontrolowania wszystkich 
garnków kondensu, by znaleźć źródło nie-
odprowadzania wody.

Kondycja odwadniacza 
termodynamicznego
W celu przeprowadzenia inspekcji garn-
ków kondensu należy zasadniczo kiero-
wać się dobrą praktyką, ujętą w trzech 
prostych krokach: ocena wizualna, po-
miary termowizyjne oraz ultradźwiękowe.

Ocena wizualna
Chociaż jej zakres jest ograniczony, obser-
wacja wizualna jest pierwszym krokiem 
w określaniu, czy odwadniacz działa pra-
widłowo. Na przykład pewne objawy, 
które można zaobserwować, takie jak 
brak zrzutu kondensatu lub bardzo duże 
ilości wyciekającej pary, mogą wskazywać
na potrzebę naprawy. Oczywiście, by do-

↙ Rys. 18. Przebieg 
czasowy pomiarów 
ultradźwiękowych

↙ Rys. 19. Przebieg 
czasowy pomiarów 
ultradźwiękowych

↗ Fot. 10–13. Konsekwencje występowania zjawiska młota wodnego w najgorszym stadium
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konać jakiejkolwiek oceny, zawsze należy 
czekać na pełen cykl pracy odwadniacza. 
Co ważne, ocena wizualna ogranicza się 
zazwyczaj do kontroli systemów otwartych.

Pomiary termowizyjne
Pomiary temperatury kondensatu na wej-
ściu i wyjściu odwadniacza są kluczowym 
krokiem w procesie oceny jego kondycji:

 → jeżeli termogram pokazuje wyższą tempe-
raturę na wejściu oraz niższą na wyjściu 
(<100°C), odwadniacz pracuje poprawnie;

 → jeżeli temperatura na wejściu jest znaczą-
co niższa niż temperatura całego układu, 
może to oznaczać, że para nie dochodzi 
do odwadniacza. Należy się tu doszuki-
wać problemów w samym układzie, jak 
zamknięty zawór, zablokowana rura itp.;

 → jeżeli temperatury wejścia i wyjścia są 
takie same, odwadniacz prawdopodob-
nie jest w trybie niewłaściwie otwar-
tym (failed-open). W trybie tym odwad-
niacz nadal działa, ale powoduje znaczące 
straty energii, „wdmuchując” parę do 
układu kondensatu;

 → jeżeli mamy do czynienia z niskimi tem-
peraturami na wejściu i wyjściu, wskazuje 
to, że odwadniacz jest w trybie niewłaści-
wie zamkniętym (failed-closed).

Co istotne, zmienne takie jak przeciwci-
śnienie w systemie mogą sprawić, że kon-
trola za pomocą pomiarów termowizyj-
nych będzie mniej dokładna.

Pomiary ultradźwiękowe
Kondensat przepływający przez odwad-
niacz oraz elementy mechaniczne (mecha-
nizm otwierania i zamykania) wytwarza 
dźwięk i drgania (wibracje). Kiedy gar-
nek kondensatu przestaje działać zgod-
nie z przeznaczeniem, dźwięki te często 
się zmieniają. Rozpoznanie tej różnicy jest 
kluczową metodą oceny stanu odwadnia-
cza. Do pomiarów za pomocą ultradźwię-
ków należy używać sugerowanych często-
tliwości 20–25 kHz. 

Na ilustracjach przedstawiono przy-
kłady sprawnie działającego (fot. 14–15, 
rys. 20) oraz wadliwego odwadniacza ter-
modynamicznego (fot. 16–17, rys. 21).

Detekcja wycieków
W każdym zakładzie wykorzystującym 
sprężone powietrze, próżnię czy gazy tech-
niczne występują nieszczelności instalacji. 
Mogą one negatywnie wpływać na jakość 

↗ Fot. 14–15. Zdjęcie oraz termogram pracy sprawnego odwadniacza (ciśnienie pracy 
3,5 bara, ΔT = 53,2°C) 

↘ Rys. 20. Pomiar 
ultradźwiękowy 
pracy spraw-
nego odwadnia-
cza

↗ Fot. 16–17. Zdjęcie oraz termogram pracy cieknącego odwadniacza (ciśnienie pracy 
10 barów, ΔT = 33,6°C)

↘ Rys. 21. Przebieg 
czasowy pracy 
cieknącego odwad-
niacza
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wyrobu w procesie czy obniżenie ciśnie-
nia na odbiornikach, jednocześnie gene-
rując wymierne straty finansowe. Wyko-
nując badania i rozwiązując problemy, 
firma może zmniejszyć zużycie energii, 
zwiększyć efektywność, zmaksymalizować 
wydajność powietrza, zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych, zwiększyć bezpie-
czeństwo i monitorować kontrolę jakości. 
Technika ultradźwiękowa jak żadna inna 
nadaje się do tego celu, w szczególności 
jeśli chodzi o lokalizację wycieków sprę-
żonego powietrza, w tym niejednokrotnie 
w miejscach, gdzie normalnie nigdy nikt 
by nie zajrzał (instalacje znajdujące się 
w trudno dostępnych miejscach).

Wnioski
Opisane w artykule case studies potwier-
dzają, że w wielu przypadkach krzywa 
P–F odzwierciedla rozwój defektu. Przy-
kłady maszyn wirujących pokazują, że 
pierwsze punkty zapalne objawiają się 
wyższym natężeniem ultradźwięków. 
Wibracje wykrywalne dla przyrządu poja-
wiają się nieco później, jednak najdokład-
niej określają źródło problemu. Z wykre-
sów wibracji można odczytać problem 
z niewyosiowaniem, jak w przypadku 
opisanej pompy, a z analizy częstotliwo-
ści występowania harmonicznych z dużą 
dokładnością określić, który element jest 
uszkodzony, np. zębatka czy łożysko.

W opisanych przykładach najpóźniej 
zmiany zaobserwowano na kamerze ter-
mowizyjnej, jednak jest to doskonała 
metoda porównawcza, zwłaszcza kiedy 
obok siebie występuje kilka urządzeń tego 
samego typu. Bardzo często jednak, kiedy 
występuje już duży przyrost temperatury, 
usterka jest już poważna, a poszczególne 
elementy są na tyle zużyte, że wymagają 
jak najszybszej wymiany.

Zaobserwowano również, że za pomocą
ultradźwięków zostały wykryte uszkodze-
nia łożysk wolnoobrotowych, natomiast
w przypadku wibroakustyki (na tym samym
etapie) nic nie wskazywało na pogarsza-
jący się ich stan. Znacznie lepszym uzu-
pełnieniem pomiarów ultradźwiękowych 
okazały się tutaj badania oleju.

Pomiary ultradźwiękowe pomogły rów-
nież w określeniu problemów elektrycznych.
Oczywiście badania te nie dostarczą wie-
dzy, czy problem dotyczy upływu prądów
do łożyska, czy uszkodzonych uzwojeń,
zainicjują jednak użycie innych metod, 

bardziej dedykowanych do silników, jak 
MCA. W przypadku problemów z grzaniem
uzwojeń dobrze sprawdzi się też podczer-
wień. Problemy te będą też widoczne przy 
analizie drgań (2xFL i harmoniczne).

Z obserwacji wynika również, że nie 
bez znaczenia pozostają działania pro-

aktywne, takie jak laserowe osiowanie 
urządzeń, montowanie łożysk za pomocą 
nagrzewnicy indukcyjnej czy odpowie-
dzialna gospodarka smarownicza. 

Warto zaznaczyć, że samo smarowanie 
również nie musi być zupełnie manualne 
(„na wyczucie”) czy bazować na uśred-

↗ Fot. 18–29. Detekcja wycieków sprężonego powietrza

↘ Rys. 22. Przebieg 
czasowy smarowa-
nia dla sprawnego 
łożyska

↘ Rys. 23. Przebieg 
czasowy smaro-
wania dla łożyska 
w pierwszej fazie 
uszkodzenia (ampli-
tuda po przesma-
rowaniu powró-
ciła do pierwotnego 
poziomu)
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nionych wielkościach rekomendowanych 
przez producentów (2 g, 3 g), ale może, 
a wręcz powinno, opierać się na technolo-
giach. W tym wypadku również doskonale 
sprawdzą się ultradźwięki (rys. 22, 23).

Na podstawie doświadczenia można 
jednoznacznie stwierdzić, że inspek-
cje ultradźwiękowe pozwalają wykry-
wać szerokie spektrum problemów nie 
tylko związanych z tarciem (łożyska, 
zębatki), a połączone z inspekcją termo-
wizyjną stworzą solidny program pozwa-
lający zapobiegać problemom natury elek-
trycznej (do tego również zaleca się MCA) 
w najwcześniejszej ich fazie. Taka współ-
praca świetnie sprawdza się również przy 
detekcji problemów z odwadniaczami.

Z obserwacji wynika również, że nie 
bez znaczenia pozostają badania zjawisk 
pneumatycznych, takich jak wycieki sprę-
żonego powietrza i badanie próżni, czy 
hydraulicznych, jak detekcja występowa-
nia młota wodnego i kawitacji.

Podsumowanie
Wraz z rozwojem techniki (predykcyjne 
i preskryptywne utrzymanie ruchu, nie-
zawodność) zmienia się podejście do zbie-
rania (sensory online, rozwiązania Inter-
net of Things – IoT) czy analizy danych 
(modele statystyczne i algorytmy ucze-
nia maszynowego), i jest to niewątpliwie 
przyszłość (rys. 24).

Jednak zjawiska fizyczne leżące u pod-
staw opisanych w artykule technologii 
pozostają bez zmian. Nie ma więc z fizycz-
nego punktu widzenia większego znacze-
nia, czy zbieramy dane offline, online, czy 
z wykorzystaniem technologii IoT. Gro-

madzone dane nadal będą te same. Róż-
nica pojawia się, gdy mamy do czynie-
nia z bardzo krytycznymi lub niestabil-
nymi (w odniesieniu do których nie da się 
zaplanować rozsądnych ram czasowych 
pomiaru) maszynami. W przeciwnym 
razie przy np. pomiarach drgań, gdy dane 
zbierane są co miesiąc, a linia trendu 
zachowuje się stabilnie przez okres kilku–
kilkunastu miesięcy (kondycja maszyny 
zgodna z przyjętymi standardami), pomiar 
ciągły (teoretycznie ciągły, gdyż najczę-
ściej mówimy o próbkowaniu co 10–15 
min przez ustalony czas, w zależności od 
prędkości maszyny, np. 1 s dla urządzeń 
pracujących z prędkością min. 60 rpm) 
niczego nie zmieni i nie będzie tu miało 
również znaczenia, czy sensor jest podłą-
czony kablem, czy jest w technologii IoT.

Sama analiza również się nie zmienia.
Jeżeli wiemy, że np. w przypadku podej-
rzenia problemów z przekładnią i używa-
ną do tego analizą drgań należało spodzie-
wać się pojawienia wstęg bocznych oraz 
harmonicznych, które pozwalają dokład-
nie zidentyfikować uszkodzony element
maszyny, a Gear Mesh Frequency to pręd-
kość razy liczba zębów, to maszyna (algo-
rytm) podejdzie do problemu w identy-
czny sposób. To, co kiedyś robił doświad-
czony inżynier, dziś szybciej może wyko-
nać komputer, ale zarówno do modeli sta-
tystycznych, jak i zaawansowanych algo-
rytmów uczenia maszynowego (deep lear-
ning) potrzebne są dane wejściowe bazu-
jące na tym, co przez lata udało się 
wypracować w dziedzinie analizy danych.

Oczywiście, im więcej danych uczą-
cych zostanie zaimplementowanych 
w maszynie (algorytmie), tym dokładniej-

sza diagnoza i z czasem będzie ona znacz-
nie bardziej trafna niż ta przeprowadzona 
przez człowieka, a przynajmniej znacz-
nie szybsza (zwłaszcza analizując sygnały 
z wielu źródeł jednocześnie), jednak 
początki zawsze będą obarczone błędem. 
Co ważne, jeżeli chcemy mieć programy 
bazujące na sztucznej inteligencji „szyte 
na miarę”, u podstaw tego muszą leżeć 
dostępne dane historyczne (wejściowe), 
a nie ogólnie przyjęte średnie. Jeżeli więc 
chcemy myśleć o utrzymaniu ruchu jutra, 
już dziś musimy poważnie podejść do 
tematu diagnostyki leżącej u jego postaw 
oraz zbudować optymalną strategię utrzy-
mania ruchu (niezawodność vs. koszty), 
wykorzystującą również najnowsze zdoby-
cze techniki, czy to do gromadzenia, czy 
zarządzania i analizy danych.

Jerzy HalkiewiczJerzy Halkiewicz – od 2013 r. menedżer
regionalny na Polskę w UE Systems 
Europe. Odpowiedzialny za przedstawi-
cielstwo handlowe, prowadzenie szkoleń 
wdrażających programy inspekcji ultra-
dźwiękowych w zakresie detekcji wycie-
ków sprężonych gazów, badania stanu 
łożysk (PdM), badania poprawności pracy 
odwadniaczy pary oraz urządzeń elek-
trycznych. Certyfikowany w zakresie Tech-
nologii Ultradźwiękowej (Cat. II), prowa-
dzący szkolenia Cat. I.

Paweł ŁęcińskiPaweł Łęciński, CMRP – od blisko 10 lat 
związany z utrzymaniem ruchu i nieza-
wodnością. Kierownik projektu wdrożenia 
programu niezawodności w ZT Kruszwica 
S.A. w Brzegu – zakładzie, który został 
zwycięzcą konkursu Fabryka Roku 2016. 
Laureat wielu krajowych i międzynarodo-
wych nagród branżowych, w tym „Liderzy 
inżynierii poniżej 40” oraz CMRP of the 
Year 2017 (USA). Obecnie w strukturach 
regionalnych Bunge Limited.

↙ Rys. 24. Nowoczesne strategie na drodze do 
utrzymania ruchu w pełni zorientowanego na 
niezawodność
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Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w raporcie rynko-
wym „Diagnostyka i monitoring”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl
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D o ważenia, czyli procesu wyzna-
czania masy ciał, stosuje się 
wiele metod korzystających 

z równoważenia sił lub z innych zjawisk 
fizycznych – od prostych szalkowych, 
w których ciężar mierzonego ciała jest 
równoważony przez znany ciężar odważ-
ników lub inną wyskalowaną siłę. Do 
pomiarów wykorzystuje się np. prawo 
Hooke'a, opisujące zależność odkształ-
cenia od naprężenia – im cięższy przed-
miot, tym bardziej np. sprężyna się roz-

ciąga. W stosowanych dziś elektronicz-
nych wagach laboratoryjnych mierzy się 
np. kąt skręcenia włókna kwarcowego. 

Ważenie dawniej…
Co ciekawe, aż do rewolucji przemysłowej 
w XVIII w. nie dokonano żadnych zna-
czących postępów w technologii ważenia, 
czyli do chwili wynalezienia wag spręży-
nowych. To wyeliminowało potrzebę sto-
sowania przeciwwag. 

Kolejny etap rozwoju to wykorzy-
stanie na początku lat 40. minionego 
wieku czujników tensometrycznych, które 
pozwoliły na elektroniczny pomiar masy 
i znacznie szerszy zakres zastosowania 
wag w środowiskach przemysłowych. 

…i dziś
Systemy ważenia wykorzystywane są dziś 
we wszystkich gałęziach przemysłu – od 
ważenia materiałów na etapie surowca, 
po gotowe produkty. Nowoczesne rozwią-

Ważenie i wagi
w przemyśle
W każdej praktycznie branży korzysta się z różnych urządzeń 
i systemów do ważenia – to jeden z etapów w wielu procesach 
przemysłowych. Istotne jest tutaj zapewnienie dokładności 
i powtarzalności procesów ważenia, by uzyskać wysoką jakość 
i wymagane właściwości produktów końcowych.

Bohdan Szafrański

UTRZYMANIE RUCHU
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zania przeznaczone do ważenia pozwalają 
wykorzystywać je do wielu celów. Odcho-
dzi się od rozwiązań z mechanicznym 
odczytem wagi w kierunku elektronicz-
nych, w których informacja o pomiarze 
wyświetlana jest na ekranie LCD i może 
być przekazana do nadrzędnego oprogra-
mowania lub do innych urządzeń. 

Wagi elektroniczne oferują wiele korzy-
ści w porównaniu z tradycyjnymi rozwią-
zaniami, takie jak: kompaktowe wymiary, 
wysoka niezawodność i dokładność, ela-
styczność przy ważeniu wielu różnych 
ładunków oraz zaawansowane systemy, 
które umożliwiają przetwarzanie uzy-
skanych danych online. Wagi elektro-
niczne mogą również być wyposażone 
np. w automatyczną funkcję podpowie-
dzi, co pomaga operatorowi wprowadzić 
potrzebne parametry i obsługiwać je bez 
specjalnego szkolenia. 

Warto zaznaczyć, że wagi elektroniczne
to urządzenia do wyznaczania masy przed-
miotu umieszczonego na nośni z wykorzy-
staniem siły grawitacji. Stosuje się w nich 
przetworniki siły, np. tensometryczne, 
indukcyjne, kamertonowe i inne, mające 
certyfikat badań zgodnie z wymaganiami 
Międzynarodowej Organizacji Metrologii 
Prawnej OIML R60. W niektórych przy-
padkach wagi mogą być stosowane jako 
urządzenia do wyznaczania gęstości lub 
analizowania wilgotności próbki.

Choć w praktyce dla użytkowników 
wag nie ma to znaczenia, warto przypo-
mnieć, że w listopadzie minionego roku 
została zatwierdzona nowa ogólna defi-
nicja kilograma, która weszła w życie 
20 maja 2019 r. W związku z tym zmie-
nia się odpowiednie prawodawstwo UE 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 
2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
80/181/EWG w sprawie zbliżenia usta-
wodawstw państw członkowskich odno-
szących się do jednostek miar (Dz.Urz. 
OJ L 114 z 7.5.2009 r., s. 10–13)).

Rynek światowy i europejski
W przygotowanym przez Market Insights 
Reports badaniu dotyczącym rynku sys-
temów ważenia ocenia się, że w latach 
2018–25 będzie on co roku rósł średnio 
o 6,5%. Wśród najważniejszych graczy na 
rynku globalnym wymieniono takie firmy, 
jak: Fairbanks Scales, Hottinger Baldwin 
Messtechnik, Mettler-Toledo Internatio-

nal, Sherborne Sensors, Weightron Bilan-
ciai, Avery Weigh-Tronix, Flintec Group, 
LCM Systems, Rice Lake Weighing Sys-
tems i Tamtron. 

W Europie producentów wag i syste-
mów ważenia zrzesza założona w 1958 r. 
organizacja CECIP. Reprezentuje europej-
skich producentów wag i ma obecnie 14 
członków, w tym 12 krajowych stowa-
rzyszeń członkowskich z: Austrii, Czech, 
Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski,

Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii
i Wielkiej Brytanii oraz dwóch członków,
firmy z Portugalii i Szwecji. Celem CECIP 
jest dążenie do przyjęcia wspólnych 
i zharmonizowanych norm na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. 

Jak podaje ta organizacja, europej-
scy producenci wag, w tym członkowie 
CECIP, stanowią ponad 50% światowego 
rynku handlu urządzeniami ważącymi. 
W 2017 r. europejski przemysł związany 
z ważeniem tworzyło 250 producentów, 
którzy osiągnęli wówczas obroty na pozio-
mie 3 mld euro i zatrudniali 50 tys. pra-
cowników. Trzeba jednak zauważyć, że na 
tę branżę europejskiego przemysłu składa 

się ograniczona liczba większych firm pro-
dukujących urządzenia do ważenia, od 
elementów składowych do gotowego pro-
duktu. Około 100 firm oferuje na rynku 
własne oryginalne produkty. Natomiast 
większość producentów z branży to mniej-
sze firmy montujące elementy od różnych 
dostawców.

Oferta rynkowa
Trzeba mieć na uwadze, że w przemy-
śle korzysta się z wielu różnych typów 
i rodzajów wag. Mogą to być np. wagi: 
paletowe, platformowe (jedno- i wielo-
czujnikowe), taśmociągowe, zbiornikowe 
itp., zintegrowane z systemami dozowa-
nia i porcjowania oraz w różnych wer-
sjach, np. przenośne i przeznaczone do 
pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 
Wśród wag paletowych najczęściej spo-
tyka się rozwiązania typu: U-frame, pło-
zowe lub z wózkiem. Stosuje się w nich 
różne konstrukcje, by zapewnić dokładny 
pomiar, bez względu na wysokość umiesz-
czenia ładunku i jego położenie na pale-
cie, rozkład masy oraz wpływ drgań 
i wstrząsów. W przypadku wag platfor-
mowych specjaliści radzą dobierać urzą-
dzenia, które będą miały wystarczającą 
dokładność, będą dopasowane do mas 
i gabarytów ważonych produktów. Nie 
zawsze potrzebna jest duża powierzchnia 
wagi, jeśli waży się ciężkie, ale stosun-
kowo małe obiekty, a to pozwala ograni-
czyć koszty. 

Coraz częściej poszukuje się systemów, 
w których proces ważenia jest tylko jed-
nym z elementów kontroli i sterowania 
produkcją. Dlatego Lubelska Fabryka Wag 
FAWAG wchodzi na rynek automatyki 
przemysłowej i przygotowuje na zamó-
wienie rozwiązania produkcyjne wykorzy-
stujące sterowniki przemysłowe PLC, ser-
wonapędy, falowniki, układy rozproszo-
nych wejść/wyjść, obsługę wielu rodza-
jów czujników, drukarek, a także skane-
rów kodów kreskowych i modułów RFID. 
W ofercie ma też SMARTwag – urządze-
nie zbudowane z wykorzystaniem proce-
sora firmy Intel z dotykowym 7-calowym, 
kolorowym wyświetlaczem. Umożliwia 
ono współpracę z drukarkami ZEBRA, 
Honeywell i wydruk etykiet, rejestra-
cję pomiarów oraz współpracuje z pro-
gramem FAWAG Studio (pozwala progra-
mować bazy, projektować etykiety oraz 
raportować wyniki ważeń).

www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Waga kontrolna do zastosowań zaawansowa-
nych, np. w branży spożywczej i farmaceu-
tycznej

http://www.utrzymanieruchu.pl
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w obsłudze branży spożywczej, farmaceu-
tycznej i opakowaniowej, w tym w waże-
niu kontrolnym. Dynamiczne ważenie 
kontrolne to metoda, która zabezpiecza 
producentów wyrobów spożywczych pod 
względem zachowania nominalnej wagi 
produktu. System dynamicznej kontroli 
wagi sprawdza ciężary produktów poru-
szających się na taśmie, odrzucając pro-
dukty przeważone lub niedoważone. Jak 
podaje firma, wszystkie jej wagi kontro-
lne mają zatwierdzenia zgodne ze specy-
fikacjami OIML i MID (EC TAC) i funk-
cję automatycznego utrzymywania wagi 
średniej (w całej partii) nie mniejszej niż 
nominalna waga opakowania. Wagi kon-
trolne dynamiczne LOMA CW3 są wypo-
sażone w ekran dotykowy, a menu korzy-
sta z kolorowych ikon. System oferuje 
szybką inspekcję na wydajnych liniach 
produkcyjnych i maszyny dostosowane 
do różnych przedziałów wagowych – 
od małych, lekkich saszetek, po ciężkie 
pudła lub skrzynie. 

UTRZYMANIE RUCHU

↙ Waga dynamiczna

Firma Automex System powstała 
w 1995 r. jako producent urządzeń elek-
tronicznych przeznaczonych do pomiaru 
masy w urządzeniach wagowych oraz 
specjalizowanych systemów wagowych, 
a oferowane przez nią systemy automa-
tyki przemysłowej przygotowuje zespół 
inżynierów. Obecnie dostarcza ona urzą-
dzenia naważające i konfekcjonujące rów-
nież na zamówienie, od prostych wag 
platformowych i zbiornikowych, po auto-
matyczne linie wyposażone w wagi do na-
pełniania worków, puszek, wiaderek, be-
czek i kontenerów IBC, wagopakarki, wagi 
automatyczne do big bagów, wagi prze-
sypowe oraz przemysłowe wagi hakowe 
i wózki paletowe z wagami, w tym wyko-
nania w wersjach dostosowanych do 
pracy w strefach zagrożonych wybuchem. 

Na naszym rynku działa wielu wyspe-
cjalizowanych dystrybutorów, jak choćby 
firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe. 
Z nowości, o których informuje w swo-
jej ofercie, można wymienić np. nowy 
zestaw wagowy firmy Dini Argeo. Skła-
dają się na niego dwie platformy pomia-
rowe 700×561×58 mm o nośności 
10 tys. kg każda, co pozwala na ważenie 
osi pojazdów o maksymalnym nacisku do 
20 tys. kg.

Firma Uniwag oferuje wybór wag oraz 
systemów ważąco-dozujących oraz jest na 
naszym rynku dystrybutorem wag firmy 
Shinko Denshi, produkującej różne typy 
wag precyzyjnych wykorzystujących czuj-
nik kamertonowy. Jak wynika z przedsta-
wionego przez firmę porównania rodzajów
przetworników, kamertonowe charaktery-

Bogatą ofertę urządzeń dla przemysłu, 
w tym rozwiązania jedno- i czteroczujni-
kowe, paletowe, płozowe, wykonane ze 
stali malowanej proszkowo, nierdzew-
nej i kwasoodpornej, ma firma RADWAG. 
W ofercie firmy znajdują się specjali-
styczne wagi o wysokiej rozdzielczości 
i dokładności ważenia, przeznaczone do 
pracy w trudnych warunkach przemy-
słowych. Mierniki i terminale są monto-
wane na maszcie lub za pomocą kabla, 
wyposażone w szereg interfejsów komu-
nikacyjnych, a oprogramowanie pozwala 
na realizację zarówno podstawowych, 
jak i bardziej zaawansowanych, dostoso-
wanych do specyfiki zakładu procesów. 
Wśród nowości firmy znajduje się miernik 
wagowy PUE C315 do zastosowań prze-
mysłowych. Wbudowana w niego pamięć 
pozwala na zapis bieżących danych 
z ważeń (do 5 tys. rekordów). Dodatkowa 
pamięć ALIBI gwarantuje bezpieczeństwo 
dzięki automatycznej rejestracji pomiarów 
oraz możliwość analizowania zapisanych 
danych (do 100 tys. rekordów) i współ-
pracuje z platformami wagowymi produ-
kowanymi przez firmę. Do nowości należy 
też linia robotycznych komparatorów 
masy RMC, pozwalających na automaty-
zację procesu komparacji wzorców masy 
w zakresie od 1 mg do 1 kg.

Warto wspomnieć również o brytyj-
skiej firmie Loma, która specjalizuje się 

↙ Waga dynamiczna 
etykietująca

Coraz częściej poszukuje 
się systemów, w których 
proces ważenia jest tylko 
jednym z elementów 
kontroli i sterowania 
produkcją.

Źródło: Radwag
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zują się m.in. stabilnością na poziomie 
1:200 000 na rok i wysoką odpornością
na zakłócenia, wartości te dla przetworni-
ków tensometrycznych to odpowiednio
1:10 000 i niska odporność na zakłócenia
oraz dla elektromagnetycznych 1:50 000 
przy średniej odporności na zakłócenia.

Realizacją przemysłowych systemów 
wagowych zajmuje się również działająca 
od 1992 r. firma Pro-Nova. Oferowane 
przez nią wagi przemysłowe mają zatwier-
dzenia typu PTB dla wag nieautomatycz-
nych i zgodność z MID dla wag automa-
tycznych. W ofercie firmy znajdują się 
także dynamiczne wagi kontrolne, wagi 
workujące, recepturowe, wagi dozujące, 
wagi napełniające, wagi przesypowe, wagi 
przepływowe, wagi taśmociągowe, w tym 
wagi i systemy wagowe z atestem ATEX.

Ważnym dostawcą elektronicznych 
wag przemysłowych na świecie jest firma 
Mettler Toledo. Produkuje zarówno stan-
dardowe elektroniczne wagi przemysłowe, 
jak i indywidualnie zaprojektowane sys-
temy wagowe. Firma znana jest z precy-
zyjnych wag stołowych przeznaczonych 
do użytku m.in. w przemyśle chemicz-
nym, farmaceutycznym, spożywczym, 
produkcji oraz branży transportu i logi-
styki. W jej nowych wagach podłogowych 
Powerdeck zastosowano inteligentny sys-
tem diagnostyki z czytelnymi wskazów-
kami dla użytkownika. Waga wykrywa 
znajdujące się pod platformą zanieczysz-
czenia, które zakłócają pomiary, monito-
ruje temperaturę roboczą i wprowadza 
korekty zapewniające optymalne wyniki 
ważenia oraz wykrywa występowanie 
i częstotliwości wstrząsów przeciążających 
w celu zapobiegania uszkodzeniom wagi. 
System pozwala operatorom unikać błę-
dów, ostrzegając ich, gdy np. towary tylko 
częściowo spoczywają na wadze, pod-
powiada optymalne położenie towarów, 
pozwalające uzyskać doskonałą powta-
rzalność i ostrzega o wstrząsach przeciąża-
jących, co umożliwia utrzymanie dokład-
ności wagi przez dwukrotnie dłuższy czas.

Znaczącą ofertę związaną z automaty-
zacją i ważeniem mają też firmy takie jak 
Siemens. W zakresie wag procesowych 
i grawimetrycznych pomiarów poziomu 
koncern oferuje rozwiązania do ważenia 
każdego ładunku. Tensometry SIWAREX 
mierzą obciążenia od 300 g do 2000 ton, 
zgodnie z klasą C3 według OIML R60. 
Dane są przetwarzane za pomocą proce-
sorów SIWAREX, również w przypadku 

aplikacji rozliczeniowych. Siemens oferuje 
wagi automatyczne i nieautomatyczne 
(moduł wagowy SIWAREX WP231 dla 
SIMATIC S7-1200) z możliwością wery-
fikacji dla najwyższych wymagań. Jak 
podaje firma, wagi wymagające weryfi-
kacji są konieczne w laboratoriach, w fir-
mach wysyłkowych lub handlowych, 
a tensometry Siemens spełniają te wyma-
gania. Przy korzystaniu z wag automa-
tycznych procedura ważenia odbywa się 
bez ingerencji operatora.

Często tam, gdzie stosuje się ważenie,
korzysta się też z oprogramowania wspie-
rającego ten proces. Firma GS Software 
opracowała np. program X-SCALE jako 
aplikację do wykonywania ważeń oraz 
bazę do budowy niestandardowych syste-
mów ważących. System pozwala na waże-
nie na dowolnie wielu wagach jedno-
cześnie, ma zaawansowany mechanizm 
budowania struktury bazy danych, umoż-
liwiający dowolne zarządzanie informa-
cjami oraz eksport danych do programu 
MS Excel. Jest możliwość wykonywania 
zdjęć z kamer analogowych oraz kamer IP
i generator raportów z mechanizmem za-
pamiętywania szablonów. Można go sto-
sować z dowolnym miernikiem wagowym. 

Podsumowanie
Dziś coraz większe znaczenie ma groma-
dzenie wszelkich danych, w tym pozyski-
wanych z pomiaru wagi. W takich zasto-
sowaniach jak cyfryzacja produkcji prze-
mysłowej lub przetwarzanie żywno-
ści wykorzystywane dane są współdzie-
lone pomiędzy różnymi maszynami i sys-

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo w raporcie „Wagi 
do zastosowań przemysłowych”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

temami. Dlatego ważne jest, by transmi-
sja danych była niezawodna. Zdaniem 
organizacji CECIP, jeśli komponenty syste-
mowe komunikują się za pośrednictwem 
otwartej sieci, wymagany jest odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, aby zapewnić 
integralność danych, co może wymagać 
ich szyfrowania i uwierzytelniania. 

Zwraca się uwagę na elastyczność kon-
figuracji systemów służących do waże-
nia. Dziś oprócz możliwości konfigura-
cji przez sterownik PLC lub z poziomu 
ekranu panelu HMI, większość modułów 
ma oprogramowanie, które pozwala na 
ich konfigurację za pomocą komputera. 

Systematycznie zmniejsza się rozmiar 
urządzeń pomiarowych, a zwiększają ich 
możliwości komunikacyjne. Pozwala to na 
wszechstronne wykorzystanie w nowocze-
snych procesach produkcyjnych, choćby 
dążących do zgodności z koncepcją Prze-
mysłu 4.0. 

Bardzo duża różnorodność rozwiązań 
pozwala wybrać te odpowiednie do danej 
aplikacji. Postęp technologiczny umożli-
wia np. poprawę liniowości wagi, czyli jej 
zdolności do zachowania wyznaczonych 
tolerancji w całym przedziale ważenia, 
a nie tylko w punktach kalibracji. 

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.

↙ Wielofunkcyjna 
waga platformowa 
nierdzewna

Źródło: Radwag
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O budowy systemów automa-
tyki zainstalowanych w obiek-
tach przemysłowych i fabrykach 

często wymagają własnych, regulowa-
nych systemów chłodzenia i/lub ogrzewa-
nia. Chronią one podzespoły automatyki 
przed wpływem temperatur przekracza-
jących dopuszczalne zakresy oraz groma-
dzeniem się wilgoci. Aby zapewnić opty-
malne warunki pracy układów automa-
tyki, temperatura otoczenia powinna być 
stała – cykliczne i duże jej wahania mogą 
znacznie skrócić żywotność elektronicz-
nych podzespołów.

Systemy klimatyzacji obudów zapew-
niają wymagane warunki pracy zainstalo-
wanych w nich urządzeń za pomocą m.in. 
grzejników, wentylatorów, wymienników 
ciepła, klimatyzatorów, schładzaczy wiro-
wych czy termoelektrycznych, termosta-
tów i higrostatów.

Systemy ogrzewania 
Działanie systemów ogrzewania obu-
dów jest znacznie prostsze w porówna-
niu z systemami chłodzenia. Ogrzewanie 
jest potrzebne do ochrony podzespołów 
przed gromadzeniem się wilgoci wywo-
łanym kondensacją pary wodnej – może 
to spowodować uszkodzenia na skutek 
zmiany rezystancji styków, przebić izola-
cji, powstawania prądów upływu, pogor-
szenia własności izolacyjnych i powstawa-
nia korozji. Największe ryzyko uszkodze-
nia istnieje w przypadku sprzętu bezpo-
średnio narażonego na wysoką wilgot-
ność lub ekstremalne zmiany tempera-
tury, czyli zainstalowanego na zewnątrz 

Jody T. Kinney

Obudowy systemów automatyki 
– jak zapewnić odpowiednią temperaturę
Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz obudów chroni 
znajdujące się w nich układy elektryczne i elektroniczne. Systemy 
ogrzewania i chłodzenia mają jednak zarówno zalety, jak i wady.

budynków lub w słabo izolowanych obu-
dowach. Pamiętajmy jednak, że w pew-
nych warunkach klimatycznych wilgoć
może się gromadzić także w bardzo do-
brze zabezpieczonych i uszczelnionych 
obudowach.

Systemy ogrzewania zwykle składają 
się z ogrzewacza elektrycznego, zainstalo-
wanego w pobliżu lub na dnie obudowy. 
W większych obudowach, wymagających 
mocy grzewczej ponad 100 W, instalo-
wany bywa niekiedy ogrzewacz ze zinte-
growanym wentylatorem, wymuszającym 
obieg powietrza.

Aby zapobiec przegrzaniu podzespołów 
elektronicznych, ogrzewacze są zazwy-
czaj sterowane przez układy zamknięte 
z termostatem lub higrostatem. Regulator 
może być integralną częścią ogrzewacza 
lub stanowić osobne urządzenie. Termo-
staty do ogrzewaczy dostępne są w wersji 
z ustaloną temperaturą regulacji (fabrycz-
nie ustawioną temperaturą włączania/
wyłączania) lub z możliwością jej nasta-
wiania przez użytkownika.

Gdy ciepła jest za dużo
W rzeczywistości tylko niektóre obudowy 
wymagają ogrzewania. Znakomita więk-
szość z nich wymaga chłodzenia, ponie-
waż umieszczone w środku komponenty 
często generują znaczne ilości ciepła, co 
niesie ze sobą wiele negatywnych konse-
kwencji, takich jak:

→  zmniejszona średnia żywotność kosztow-
nych urządzeń automatyki, np. programo-
walnych sterowników logicznych (PLC), 
interfejsów człowiek-maszyna (HMI) 
i napędów prądu zmiennego (AC);

→  uciążliwe awarie w podzespołach elek-
trycznych i elektronicznych, np. nieocze-
kiwane zadziałanie zabezpieczeń przecią-
żeniowych;

Największe ryzyko uszko-
dzenia istnieje w przy-
padku sprzętu bezpo-
średnio narażonego na 
wysoką wilgotność lub 
ekstremalne zmiany tem-
peratury, czyli zainsta-
lowanego na zewnątrz 
budynków lub w słabo 
izolowanych obudowach. 

UTRZYMANIE RUCHU
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→  nieprzewidywalne działanie wyłączników 
nadprądowych i bezpieczników, co może 
powodować nieoczekiwane wyłączanie 
całych systemów.
Co więcej, te same komponenty, które 
mogą ulec uszkodzeniu na skutek prze-
grzania, same bywają źródłem ciepła. 
Dzieje się tak w przypadku m.in. zasilaczy,

napędów/inwerterów AC, transformato-
rów, urządzeń komunikacyjnych, zasila-
czy awaryjnych UPS, softstartów, sterow-
ników PLC czy interfejsów HMI. Do cie-
pła pochodzącego z tych źródeł może też
dojść ciepło ze źródeł zewnętrznych, ta-
kich jak duże nasłonecznienie czy znajdu-
jące się w pobliżu grzejniki lub piece.

Istnieje wiele opcji systemów chłodze-
nia obudów. Wybór właściwej zależy od 
prawidłowego zidentyfikowania wymagań 
dotyczących urządzeń znajdujących się 
wewnątrz, zabezpieczenia obudowy oraz 
od otaczającego środowiska. 

Chłodzenie konwekcyjne
„Konwekcja” jest terminem określającym 
wymianę ciepła między będącym w ruchu 

płynem czy gazem (w niniejszym artykule 
– głównie powietrzem) a powierzchnią 
ciała stałego, jeśli występuje różnica tem-
peratur między płynem a powierzchnią. 
W życiu codziennym właśnie z powodu 
konwekcji odczuwamy niższe temperatury 
w dni wietrzne niż wtedy, gdy powietrze 
jest spokojne.

Konwekcja to zjawisko złożone, jednak 
do jej poprawnego zrozumienia naprawdę 
ważnych jest zaledwie kilka podstawo-
wych zasad. W zasadzie są one intu-
icyjne – wiemy przecież, jak odczuwamy 
na sobie konwekcję. Warto jednak je spre-
cyzować, by łatwiej zrozumieć zalety róż-
nych metod chłodzenia: 

→  ciepło (energia termiczna) zawsze prze-
pływa od materiału o temperaturze wyż-
szej do tego o niższej, skutkiem czego 
materiały cieplejsze stają się chłodniej-
sze, zaś materiały chłodniejsze – cieplej-
sze. W uproszczeniu oznacza to, że nie 
można schłodzić czegoś powietrzem gorą-
cym i nie można ogrzać czegoś zimnym;

→  szybkość odprowadzania ciepła jest pro-
porcjonalna do różnicy temperatur między 
tymi dwoma materiałami. W przypadku 

chłodzenia powietrznego niższa tempera-
tura powietrza spowoduje szybsze schło-
dzenie materiału;

→  szybkość odprowadzania ciepła rośnie 
wraz ze wzrostem natężenia przepływu 
płynu przez powierzchnię chłodzonego 
ciała stałego. W przypadku chłodze-
nia powietrznego zwiększenie natężenia 
przepływu powietrza spowoduje szybsze 
schłodzenie materiału.

Najprostszą metodą chłodzenia obudowy 
jest naturalna konwekcja przez powierzch-
nię obudowy – czyli przepływ powietrza 
spowodowany unoszeniem się lżejszego 
ciepłego powietrza, które zostaje zastą-
pione cięższym i chłodnym. Naturalna 
konwekcja wewnątrz obudowy występuje 
wtedy, gdy powietrze dookoła źródła cie-
pła ogrzewa się i zwiększa swoją obję-
tość, co powoduje spadek jego gęstości 
w porównaniu z otaczającym powietrzem. 
To cieplejsze powietrze unosi się w obu-
dowie i zostaje zastąpione chłodniejszym.

Stała wymiana powietrza dookoła źró-
deł ciepła indukuje przepływ powie-
trza wewnątrz obudowy, który może być 
wykorzystany do odprowadzania ciepła. 
W pobliżu górnej pokrywy obudowy mogą 
być dodatkowo wykonane otwory wenty-
lacyjne w kształcie żaluzji, umożliwiające 
odpływ ciepłego powietrza na zewnątrz. 
Natomiast blisko dna obudowy mogą się 
dodatkowo znajdować kratki wentyla-
cyjne, umożliwiające zasysanie chłodniej-
szego powietrza z otoczenia.

Naturalna konwekcja ma jednak kilka 
ograniczeń:

→  prędkość przepływu powietrza jest raczej 
mała, co ogranicza obciążenia cieplne 
nadające się do chłodzenia w ten sposób;

→  maksymalna temperatura otoczenia musi 
być niższa od maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury wewnątrz obudowy.

Ponadto stopień ochrony obudowy musi 
pozwalać na wykonanie w niej otwo-
rów umożliwiających wymianę powie-
trza z otoczeniem, bez ryzyka uszko-
dzenia komponentów przez pył i wodę 
z zewnątrz. To częsty problem w przy-
padku otworów wentylacyjnych (w kształ-
cie żaluzji i kratek) – na skutek natural-
nej konwekcji dostają się przez nie zanie-
czyszczenia i/lub rozpryski wody niesione 
powietrzem. W celu zapobieżenia wnika-
niu pyłów, w obudowach umieszczonych 
w miejscach o dużym stężeniu pyłów 

↘  Fot. 1. Wymienniki 
ciepła – takie jak 
to urządzenie zain-
stalowane na boku 
obudowy – mogą 
być stosowane 
tylko w instalacjach, 
w których najwyższa 
temperatura oto-
czenia jest niższa od 
maksymalnej pożą-
danej temperatury 
wewnątrz obudowy. 
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można dodatkowo zastosować filtry, jed-
nak zbyt gęste spowodują osłabienie prze-
pływu powietrza i zmniejszą wydajność 
chłodzenia.

Z powodu tych ograniczeń otwory 
żaluzjowe i kratki wentylacyjne są zazwy-
czaj jedynymi skutecznymi rozwiązaniami 
dla obudów typu NEMA 1, z zainstalowa-
nymi komponentami wydzielającymi małe 
ilości ciepła, umieszczonych w pomiesz-
czeniach klimatyzowanych. Pomieszczenia 
te muszą być ponadto czyste i suche. 

Jeżeli ilość wydzielanego ciepła jest 
zbyt duża, można do chłodzenia obudów 
zastosować konwekcję wymuszoną.

Wentylatory – poprawa 
chłodzenia konwekcyjnego
Konwekcja wymuszona to po prostu 
zastosowanie urządzeń wymuszających 
przepływ powietrza wokół podzespołów 
znajdujących się w obudowie i zwiększają-
cych w ten sposób szybkość odprowadza-
nia ciepła. Najprostszy system konwekcji 
wymuszonej dla obudów stanowi wenty-
lator, który przeważnie wymaga zastoso-
wania filtra. Wentylatory mogą wytwarzać 
znacznie większe szybkości przepływu 
powietrza niż konwekcja naturalna, co 
z kolei powoduje dużo lepszy efekt chło-
dzenia. Wentylatory wykazują jednak dwa 
z tych samych ograniczeń co konwekcja 
naturalna:

→  maksymalna temperatura otoczenia musi 
nadal być niższa od dopuszczalnej tem-
peratury wewnątrz obudowy. Tak jak 
w przypadku konwekcji naturalnej – im 
większa różnica temperatur, tym skutecz-
niejsze jest chłodzenie;

→  stopień ochrony obudowy musi pozwa-
lać na wykonanie w niej otworów w celu 
wymiany powietrza z otoczeniem, bez 
ryzyka uszkodzenia podzespołów w obu-
dowie przez wnikający pył czy wodę. Tak 
jak w przypadku konwekcji naturalnej, 

zanieczyszczenia niesione przez powie-
trze i/lub rozpryski wody mogą wnik-
nąć do wnętrza obudowy, wciągane przez 
wentylator. Zatem konieczne jest uży-
cie filtrów w celu zapobiegania wnikaniu 
pyłu – nawet w przypadku niskich stę-
żeń pyłu w powietrzu, ponieważ wentyla-
tor wciągnie znacznie większą ilość pyłu 
niż przy wykorzystaniu konwekcji natural-
nej. Użycie filtra zatrzymującego drobne 
cząsteczki pozwoli także na utrzymanie 
przez obudowę wyższego stopnia ochrony 
NEMA, niż w przypadku klasycznego sys-
temu otworów żaluzjowych i kratek.

Wymienniki ciepła – utrzymanie 
parametrów obudów
Wymienniki ciepła powietrze-powietrze 
charakteryzują się ogólną wydajnością 
chłodzenia taką jak wentylatory i, podob-
nie jak wszystkie systemy chłodzenia, 
mogą być użyte tylko wtedy, gdy maksy-
malna temperatura otoczenia jest niższa od 
maksymalnej temperatury wewnątrz obu-
dowy (fot. 1). Tworzą one jednak system 
działający w zamkniętej pętli, w którym 
powietrze wewnątrz obudowy jest podda-
wane chłodzeniu i wymuszonej cyrkulacji, 
bez wymiany z powietrzem otaczającym 
obudowę, co pozwala na utrzymanie odpo-
wiedniego stopnia ochrony NEMA.

Wymienniki ciepła wykorzystują pro-
sty cykl obiegu czynnika chłodniczego do 
chłodzenia wnętrza obudowy. Wentylator 
parownika wymusza przepływ powietrza 
ogrzanego przez podzespoły wewnątrz 
obudowy, dookoła rurek cieplnych od 
strony parownika wymiennika ciepła. Cie-
pło oddane do rurek powoduje wrzenie 
i parowanie znajdującego się w nich czyn-
nika chłodniczego. Jego pary unoszą się 
rurkami do skraplacza, gdzie drugi wenty-
lator wdmuchuje otaczające powietrze na 
rurki. Odbiera ono powietrze z rurek, co 
powoduje, że czynnik chłodniczy schła-
dza się i ponownie skrapla. Powstała ciecz 
z powrotem płynie do wężownicy parow-
nika i cykl się powtarza. Sekcje parow-
nika i skraplacza są oddzielone od siebie 
i uszczelnione. Między nimi może przepły-
wać jedynie czynnik chłodniczy wewnątrz 
rurek cieplnych. A zatem nie ma wymiany 
powietrza między wnętrzem obudowy 
a otoczeniem.

Zależnie od swojej konstrukcji, 
wymienniki ciepła mogą być stosowane 
w obudowach typu NEMA 4, NEMA 4X 

↘   Fot. 2. Klimatyza-
tory mogą zapew-
niać chłodzenie 
w lokalizacjach 
o wysokich tempe-
raturach otoczenia.
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Wymiary obudów urzą-
dzeń elektrycznych i elek-
tronicznych o małej obję-
tości mogą nie wystarczyć 
do zainstalowania nawet 
najmniejszych dostęp-
nych klimatyzatorów.
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i/lub NEMA 12 – wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, o ile maksymalna temperatura 
otoczenia jest niższa od maksymalnej tem-
peratury wewnątrz obudowy. Podobnie 
jak w przypadku wentylatorów, wymien-
niki ciepła mogą być instalowane z regu-
latorem temperatury lub bez niego.

Klimatyzatory – układy 
o wysokiej wydajności 
Do tej pory w artykule omówione zosta-
ły konwekcyjne metody chłodzenia, czę-
sto jednak wymagane jest zapewnienie 
powietrza zimniejszego niż to otaczające 
urządzenie, co powoduje dodatkową zło-
żoność systemu. Podobnie jak wymienniki 
ciepła, klimatyzatory do obudów two-
rzą zamkniętą pętlę chłodzenia, w której 
powietrze wewnątrz obudowy jest schła-
dzane za pomocą wężownicy parownika, 
a jego cyrkulacja – wymuszana bez mie-
szania z powietrzem otaczającym obu-
dowę (fot. 2).

Różnica polega na tym, że klimatyza-
tor wykorzystuje bardziej złożony cykl 
chłodzenia, w którym zastosowano sprę-
żarkę czynnika chłodzącego i zawór roz-
prężny. Taki układ zapewnia niższe tem-
peratury czynnika chłodzącego w wężow-
nicy parownika (w celu odbierania ciepła 

z powietrza wewnątrz obudowy) i wyż-
sze temperatury w wężownicy skraplacza 
(w celu polepszenia oddawania ciepła do 
powietrza otaczającego o wyższych tempe-
raturach).

Podobnie jak wymiennik ciepła, kli-
matyzatory do obudów mogą być stoso-
wane w obudowach NEMA 4, NEMA 4X 
i/lub NEMA 12, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Mają one dużą wydajność 
chłodzenia i ogólnie bardzo wysoką 
sprawność. Podobnie jednak jak każdy 
klimatyzator, wykorzystują czynniki chło-
dzące w postaci freonów i wymagają regu-
larnej konserwacji. Ponadto są na ogół 
dużych rozmiarów, ze względu na sprę-
żarki, wentylatory i wężownice czynnika 
chłodzącego.

Wymiary obudów urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych o małej objęto-
ści mogą nie wystarczyć do zainstalowa-
nia nawet najmniejszych dostępnych kli-
matyzatorów.

Wiele klimatyzatorów do obudów 
zawiera integralny termostat, który ste-
ruje ich działaniem. Klimatyzator bez 
integralnego termostatu powinien zostać 
zainstalowany wraz z normalnie otwartym 
termostatem w celu zapobieżenia ciągłej 
pracy urządzenia. Spowodowałaby ona 
niepotrzebny pobór energii, a więc zwięk-
szenie kosztów i skrócenie czasu eksplo-
atacji.

Kompaktowe schładzacze wirowe
Alternatywą dla klimatyzatora jest schła-
dzacz wirowy typu vortex (fot. 3). Pobiera 
on strumień przefiltrowanego sprężo-
nego powietrza i nadaje mu dużą pręd-
kość obrotową. W efekcie tworzy się wir 
i powietrze rozdziela się na strumień 
zimny oraz gorący. Ten pierwszy jest 
wprowadzany do obudowy w celu chło-
dzenia znajdujących się w niej podzespo-
łów. Ponadto wypiera z wnętrza obudowy 
ciepłe powietrze, które jest następnie 
wysysane przez strumień gorącego powie-
trza ze schładzacza.

Schładzacze wirowe do obudów nie 
są systemami działającymi w zamknię-
tej pętli, jak wymienniki ciepła czy kli-
matyzatory, gdyż powietrze wewnątrz 
obudowy ulega wymianie. Ponieważ jed-
nak zostaje ono zastąpione raczej prze-
filtrowanym sprężonym powietrzem niż 
tym z otoczenia obudowy, schładzacze 
tego rodzaju mogą być stosowane z obu-
dowami NEMA 4, NEMA 4X lub NEMA 
12, w budynkach i na zewnątrz, pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniego 
źródła czystego, sprężonego powietrza.

Schładzacze wirowe do obudów mają 
dodatkową zaletę – wytwarzają wewnątrz 
obudowy nadciśnienie, co sprawia, że 
po otwarciu drzwi nie następuje zassa-
nie pyłu i innych zanieczyszczeń unoszą-
cych się w powietrzu. Ponadto są znacz-
nie mniejsze od wymienników ciepła czy 
klimatyzatorów, co stanowi zaletę w sytu-
acjach, gdy każdy kawałek przestrzeni 
bywa na wagę złota.

Schładzacze wirowe nie mają rucho-
mych części, ich czas eksploatacji jest bar-
dzo długi, a jeżeli dostarczane do nich 
sprężone powietrze jest czyste, wymagają 

↓  Fot. 3. W porównaniu z wymiennikami ciepła 
i klimatyzatorami schładzacze wirowe mają 
kompaktowe rozmiary, ale wymagają obec-
ności stałego źródła sprężonego powietrza.

Poznanie możliwych 
opcji – wraz z ich zale-
tami i ograniczeniami 
– pomoże w dokonaniu
najlepszego wyboru 
dla danej aplikacji.
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bardzo ograniczonych czynności serwiso-
wych i konserwacyjnych (zwłaszcza że nie 
zawierają freonów – CFC) lub wręcz stają 
się bezobsługowe. Są jednak hałaśliwe, 
a większe modele pobierają duże ilości 
sprężonego powietrza.

Mogą długo pracować bez ujemnych 
efektów, jednak aby zminimalizować 
pobór sprężonego powietrza i zarazem 
zmniejszyć koszty eksploatacji, muszą być 
zazwyczaj sterowane przez połączenie ter-
mostatu z zaworem elektromagnetycz-
nym, zainstalowanymi przy źródle sprężo-
nego powietrza.

Schładzacze termoelektryczne 
– pompowanie i odprowadzanie 
ciepła
Inną alternatywą dla konwencjonal-
nych klimatyzatorów są schładzacze ter-
moelektryczne. To półprzewodnikowe 
pompy ciepła, wykorzystujące zjawi-
sko zwane efektem Peltiera. Polega ono 
na tym, że gdy prąd stały płynie przez 
dwa różne i złączone ze sobą półprzewod-
niki, to jedna ze stron złącza schładza się, 
a druga nagrzewa. Zimna część schładza-
cza termoelektrycznego jest więc umiesz-
czana wewnątrz obudowy, a gorąca na 
zewnątrz. Dodatkowo po obu stronach 
mogą być zainstalowane wentylatory, aby 
zwiększyć odprowadzanie ciepła.

Schładzacze termoelektryczne 
dostępne są dla obudów NEMA 4, NEMA 
4X i NEMA 12. Podobnie jak schładza-
cze wirowe, nie mają części ruchomych, 
dlatego wymagają tylko ograniczonych 

czynności serwisowych i konserwacyj-
nych, a ich czas eksploatacji jest długi. 
Nie wykorzystują freonów i są dostępne 
w bardzo małych wymiarach, do zastoso-
wania również w mniejszych obudowach.

Z drugiej strony wykazują się znacz-
nie mniejszą sprawnością energetyczną 
niż klimatyzatory, bo aby zapewnić ten 
sam efekt chłodzenia co one, zwykle zuży-
wają od nich ok. cztery razy więcej ener-
gii elektrycznej. Ponadto ich zastosowa-
nie jest ograniczone ze względu na ilość 
odprowadzanego ciepła przypadającą na 
jednostkę powierzchni strony zimnej, tak 
więc modele o dużej mocy chłodniczej 
mogą mieć bardzo duże rozmiary. Aby 
zminimalizować pobór energii elektrycz-
nej, schładzacze termoelektryczne są prze-
ważnie sterowane przez termostaty.

Poznaj możliwe opcje
Ogrzewanie obudów jest więc bardzo pro-
ste w porównaniu z chłodzeniem. W do-
datku często nie jest w ogóle wymagane, 
w przeciwieństwie do konieczności stoso-
wania różnorodnych układów chłodzenia 
– od prostej konwekcji naturalnej do bar-
dziej złożonych systemów chłodniczych.

Poznanie możliwych opcji, z ich zaleta-
mi i ograniczeniami, pomoże w dokonaniu 
najlepszego wyboru dla danej aplikacji.

Jody T. KinneyJody T. Kinney jest menedżerem produktu 
w firmie AutomationDirect. Odpowiada za 
analizę i strategię rynku, wybór produktu 
i kontakt z dostawcą w zakresie obudów 
do urządzeń elektrycznych, produktów do 
klimatyzacji wnętrz obudów oraz narzędzi.

 

Istnieje wiele opcji syste-
mów chłodzenia obudów.
Wybór właściwej zależy 
od prawidłowego ziden-
tyfikowania wymagań do-
tyczących urządzeń znaj-
dujących się wewnątrz, 
zabezpieczenia obudowy 
oraz od otaczającego 
środowiska.

Online

Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
obudowy przemysłowe, ważne jest 
określenie wymagań, jakie powinny 
spełniać w określonych środowi-
skach. Wybór obudowy uniwersalnej 
zwykle nie sprawdza się w praktyce 
i może narazić na niebezpieczeństwo 
sprzęt mający duże znaczenie dla 
zakładu. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Dobór 
obudów przemysłowych”, dostęp-
nym na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl
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P omimo ugruntowanej reputacji pro-
panu jako paliwa wykorzystywa-
nego w fabrykach czy centrach 

dystrybucyjnych, na rynku funkcjonuje 
wiele mitów i półprawd na temat wóz-
ków widłowych zasilanych tym paliwem. 
Oto one.

Mit 1: 
Propan to paliwo gazowe, więc nie 
można używać go w pomieszczeniach.
Właściwie jedną z największych zalet 
wózków widłowych zasilanych propa-
nem jest możliwość wykorzystywania ich 
w pomieszczeniach zamkniętych, a także 
na zewnątrz budynków, zarówno na beto-
nie, jak i na podłożu sypkim.

Właściwie utrzymany wózek widłowy 
zasilany propanem emituje znacznie 
mniej tlenku węgla (CO), niż silnik spali-
nowy zasilany benzyną lub olejem napę-
dowym, więc można go wykorzysty-
wać wszędzie tam, gdzie pracują również 

Jeremy Wishart

Wózki widłowe 
zasilane propanem 
– fakty i mity
Wózki widłowe z napędem na propan od dawna stanowią jeden 
z podstawowych elementów wyposażenia zakładów na całym 
świecie. Od momentu ich pojawienia się w latach 50. doceniane są 
za wszechstronność i ładowność.

LOGISTYKA PRODUKCJI
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↘ Właściwie utrzymany wózek widłowy zasi-
lany propanem emituje znacznie mniej tlen-
ku węgla, niż silnik spalinowy zasilany ben-
zyną lub olejem napędowym. Może więc być 
wykorzystywany wszędzie tam, gdzie używa-
ne są wózki widłowe z napędem elektrycz-
nym, przy zapewnieniu właściwej wentylacji 
pomieszczeń.
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elektryczne wózki widłowe, pod warun-
kiem odpowiedniej wentylacji pomiesz-
czeń. Ta wszechstronność jest szczegól-
nie ważna, gdy weźmiemy pod uwagę, 
że 68% pojazdów floty wózków widło-
wych pracuje zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz pomieszczeń, jak wynika z bada-
nia Propane Education & Research Coun-
cil (PERC), przeprowadzonego wśród pod-
miotów odpowiedzialnych za zarządzanie 
i utrzymanie wózków widłowych w przed-
siębiorstwach. 

Wózki widłowe zasilane propanem 
mogą przewozić zarówno niewielkie 
ładunki, jak i ładunki o ciężarze wyższym 
niż 4500 kg. Aż 70% respondentów 
w ankiecie stwierdziło, że wykorzystuje 
wózki widłowe do przewożenia ciężarów 
o masie pomiędzy 2250 a 4500 kg. 30% 
respondentów opowiedziało się za wyko-
rzystaniem wózków widłowych wyłącznie 
dla potrzeb tej klasy wagowej – po czę-
ści z powodu zróżnicowanych zastosowań 
takich wózków.

Jednym z przykładów jest firma Renze 
Display, zajmująca się tworzeniem i dys-
trybucją elementów dla wysoko cenionych 
wystaw, banerów i grafik na wystawy, 
o wadze nawet do 2250 kg. Firma wyko-
rzystuje wózki widłowe zasilane propa-

nem w celu transportowania produktów 
pomiędzy punktami odbioru, miejscami, 
w których są wytwarzane oraz przecho-
wywane. Firma potrzebuje sprzętu, który 
zapewnia bezpieczne i zdrowe środowisko 
pracy, gdy drzwi pomiędzy przestrzenią 
biurową, fabryką oraz magazynami są nie-
ustannie otwierane i zamykane.

W fabrykach, w których pracuje 
się na zmiany, praca trwa dzień i noc. 
W takim wypadku propan oznacza szyb-
kie napełnienie baku paliwem i brak 
przerw w pracy. Zamiana pustej butli pro-
panu zajmuje mniej niż minutę. Ponadto 
fabryki nie muszą kupować bardzo kosz-
townych baterii lub godzić się na prze-
stoje spowodowane ładowaniem. Har-
monogram tankowania gazu może zostać 
uzgodniony z dostawcą propanu, aby 
zapewnić ciągły dostęp paliwa w fabryce.

Mit 2:
Wózki widłowe zasilane propanem są 
zbyt kosztowne
Zarządzający fabrykami, w których wyko-
rzystywane są wózki widłowe zasilane 
propanem, dostrzegają kilka zalet zwią-
zanych z kosztami ich użytkowania, 
w porównaniu z wózkami zasilanymi sil-

nikami Diesla lub pojazdami elektrycz-
nymi. Wózki widłowe zasilane propanem 
są mniej kosztowne w samym zakupie od 
wózków elektrycznych. Ponadto wymaga-
nia Tier-4 odnośnie silników wysokopręż-
nych generują dodatkowe koszty w wyso-
kości tysięcy dolarów dodawanych do 
ceny zakupu sprzętu wykorzystującego sil-
nik Diesla.

Elektryczne wózki widłowe są czę-
sto mylnie uważane za pojazdy, których 
koszty użytkowania zawarte są w począt-
kowej cenie zakupu. W rzeczywistości 
koszty utrzymania elektrycznego wózka 
widłowego występują tak samo, jak 
w przypadku każdego innego typu napędu 
wózka widłowego. Zarządcy fabryk 
powinni również wziąć pod uwagę fakt, 
że trwałość baterii i osiągi silnika zmniej-
szą się wraz z jego wiekiem, co gene-
ruje dodatkowe koszty, które mogą zostać 
pominięte przy zakupie. Koszty te to np. 
zakup dodatkowych baterii, który może 
wynosić tysiące dolarów w całym okresie 
użytkowania wózka widłowego. 

Warto również pamiętać o wzroście 
rachunków za energię elektryczną, spowo-
dowanych ładowaniem baterii floty elek-
trycznych wózków widłowych. Koszty 
ładowań będą dodawane do całkowitego 
zużycia energii w zakładzie, zwłaszcza 
w przypadku dużych flot pojazdów.

Dla kontrastu, inwestycja w butle 
napełniane propanem oraz zbiorniki 
w fabryce może wystarczyć na lata. Przed-
siębiorstwa mogą zarządzać dostawami 
paliwa lub programem wymiany butli 
propanu, wykorzystując umowę z lokal-
nym dostawcą propanu, i w ten sposób 
otrzymać przystępną cenę, a co za tym 
idzie – uprościć zarządzanie tankowaniem 
i budżetem.

Mit 3:
Elektryczne wózki widłowe to jedyny 
sposób na ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji.
W przypadku firm, które chcą obni-
żyć emisję gazów cieplarnianych, wózki 
z napędem elektrycznym mogą wyda-

LOGISTYKA PRODUKCJI

↙ Propan może być tanim rozwiązaniem pro-
blemu nadmiernej emisji szkodliwych sub-
stancji przy równoczesnym zachowaniu para-
metrów napędowych umożliwiających prze-
wóz ciężkich obiektów.
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wać się jedynym rozwiązaniem. Jednakże 
nie jest to do końca prawda. Wózki zasi-
lane propanem zapewniają redukcję szko-
dliwych substancji w przypadku przed-
siębiorstw nadal wykorzystujących wózki 
widłowe z silnikami Diesla starszej gene-
racji, które są bardzo popularne w katego-
rii pojazdów o udźwigu powyżej 4500 kg, 
gdzie bardzo ważna jest możliwość prze-
wożenia ciężkich ładunków, a moc ma 
znaczenie. Zasilanie propanem jest rów-
nież bardziej ekologiczne od zasilania ben-
zyną i gazem naturalnym, a nawet od 
napędu elektrycznego.

Niezależnie od klasy wagowej wózka 
widłowego emisja szkodliwych substan-
cji jest coraz bardziej istotnym parame-
trem. Propan może być tanim rozwiąza-
niem problemu emisji szkodliwych sub-
stancji, równocześnie zapewniając para-
metry dynamiczne potrzebne do wykony-
wania ciężkich zadań. 

W ostatnim czasie organizacja PERC 
podpisała kontrakt z Instytutem Techno-
logii Gazowej (Gas Technology Institute 

– GTI) na wykonanie analizy porównaw-
czej emisji szkodliwych substancji emi-
towanych przez wózki widłowe. Analiza 
pokazała, że wózki widłowe zasilane pro-
panem zmniejszają emisję gazów cieplar-
nianych o 16%, a emisję tlenku węgla 
o 17%, w porównaniu z wózkami zasila-
nymi benzyną.

W porównaniu z zasilaniem gazem 
naturalnym wózki widłowe zasilane pro-
panem redukują emisję gazów cieplarnia-
nych o 11%. Badania dowodzą również, 
że pomimo faktu, iż wózki elektryczne 
nie emitują gazów cieplarnianych podczas 
działania, wykorzystanie wózków widło-
wych zasilanych propanem może zre-
dukować emisję tlenków siarki o 76% 
w porównaniu z zastosowaniem wózków 
elektrycznych, gdy weźmie się pod uwagę 
całkowitą emisję substancji szkodliwych, 
niezbędnych do wyprodukowania energii.

Właściwie dobrane i wyregulo-
wane wózki widłowe zasilane propanem 
mogą pomóc w usprawnieniu operacji 
w fabryce, zwiększeniu produktywności 

i ograniczeniu kosztów, a także zmniejsze-
niu emisji szkodliwych substancji.

Jeremy Wishart Jeremy Wishart jest dyrektorem ds. roz-
woju biznesu w Propane Education and 
Research Council.

 

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Praca na terenie magazynu wiąże 
się z ciągłym zagrożeniem – awaria 
maszyny, czynnik ludzki czy choćby 
chwila nieuwagi mogą doprowadzić 
do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. 
Z tych względów niezwykle ważne 
jest opracowanie strategii bezpie-
czeństwa wózkowego. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Procedury pracy z wózkiem 
jezdniowym”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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K onkurencja na rynku pracy jest 
bardzo duża, po raz pierwszy od 
dłuższego czasu po stronie praco-

dawców, nie zaś pracowników. Jak zatem 
prowadzić zespół ludzi, którzy są już 
zatrudnieni w firmie, by zachęcać ich do 
wytężonej pracy i nie zniechęcać do pra-
codawcy? 

Brak szacunku
Szacunek do drugiego człowieka to abso-
lutna podstawa każdej dobrej relacji, rów-
nież tej zawodowej. Osoby należące do 
zespołu powinny każdego dnia doświad-
czać ze strony kadry menedżerskiej oraz 
pozostałych pracowników szacunku 
i uprzejmości. 

Wbrew pozorom bardzo łatwo okazać 
komuś brak szacunku w pracy. Wystar-
czy nie wziąć zdania tej osoby pod uwagę. 
Pozbawić ją dostępu do uzasadnienia, 
dlaczego pewne decyzje są podejmo-
wane wbrew jej opinii. Odmówić udzie-
lenia urlopu w danym terminie bez poda-
nia konkretnej przyczyny. Wymagać coraz 
więcej, nie dając nic więcej od siebie. 
Wyciągać konsekwencje za błędy popeł-
niane przez inne osoby lub poczynione 
wskutek braku niezbędnych informacji. 

Szacunek to branie drugiej strony pod 
uwagę podczas podejmowania decyzji 
czy planowania działań. Specjaliści naj-
niższego szczebla często mają największą 
wiedzę o tym, jak pewne procesy funkcjo-
nują, jak je ulepszyć, co z nich wyelimi-
nować. Ignorowanie tych opinii nie dość, 
że jest niesprawiedliwe dla pracowników, 
to na dodatek negatywnie wpływa na losy 
firmy – pozbawia się ona bowiem najlep-
szego źródła informacji na temat tego, 
jaka zmiana przyniesie realną poprawę 
efektów. Osoba odczuwająca brak sza-
cunku ze strony przełożonych podważa 

Agnieszka Hyla

Najczęstsze błędy 
w zarządzaniu zespołem
Rynek pracy wymusza na firmach zmianę postawy względem 
pracowników. Jeśli bowiem są oni źle traktowani, niedostatecznie 
opłaceni lub niedocenieni – odchodzą. Na wykwalifikowanych 
specjalistów z doświadczeniem, ale również na osoby zaraz 
po studiach lub nawet bez wyższego wykształcenia, wiele firm 
czeka z otwartymi ramionami. 

Szacunek to branie dru-
giej strony pod uwagę 
podczas podejmowania 
decyzji czy planowania 
działań.
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swoje kompetencje, wycofuje się z aktyw-
nego udziału w życiu firmy, staje się 
mniej efektywna, a jej nastawienie do 
reszty zespołu z każdym dniem ulega 
pogorszeniu. Degradacji ulegają więc nie 
tylko efekty jednostki, lecz także zespołu 
jako całości. 

Menedżerowie powinni zwracać ciągłą 
uwagę na to, czy traktują ludzi jak ludzi, 
a nie podwładnych. Można to zrobić 
w prosty sposób – wystarczy zadać sobie 
pytania: „Czy chciałbym być podobnie 
traktowany? Czy czułbym się dobrze, pra-
cując w takiej atmosferze?”. Jeśli odpo-
wiedzi budzą nasz niepokój, to znak, że 
należy coś zmienić.

Brak zaufania 
Zaufanie to kolejny podstawowy ele-
ment procesu zarządzania ludźmi [1]. Aby 
zespół pracował efektywnie, jego człon-
kowie muszą sobie ufać. Przez zaufanie 
rozumie się tutaj pewność, że mogą się ze 
sobą komunikować otwarcie, bez zagroże-
nia, że zostaną źle ocenieni, skarceni, czy 

też spotkają ich jakiekolwiek negatywne 
konsekwencje. 

Zaufanie nie może istnieć bez sza-
cunku. Wzajemny szacunek jest wyma-
gany, by móc sobie mówić prawdę bez 
ogródek. Pozwala on bowiem na ton i spo-
sób przekazu zdecydowanie łagodzące 
nawet mocno odmienne zdania rozmów-
ców. Dzięki szacunkowi i wzajemnemu 
zaufaniu rozmówcy o różnych poglądach 
nigdy nie wejdą w konflikt personalny, 
pozostając na poziomie dyskusji meryto-
rycznej. Pozwala to na wypracowanie roz-
wiązań zdecydowanie lepszych i bardziej 
kompleksowych, niż gdyby decyzję podej-
mowała tylko jedna osoba. 

Podstawową przewagą zespołu nad 
wybitnymi jednostkami jest zaangażo-
wanie w dyskusję większej grupy osób 
o odmiennych zdaniach. Lider zespołu 
powinien więc działać aktywnie na rzecz 
wzajemnego zaufania, promując mery-
toryczne, lecz przepełnione szacunkiem 
ścieranie się poglądów w celu wypraco-
wania rozwiązania najlepszego dla firmy. 
Należy unikać traktowania ludzi protek-

cjonalnie, wywołuje to bowiem nieufność 
w zespole i bardzo szybko odbiera cały 
zapał do pracy. 

Brak otwartości
Konsekwencją braku zaufania jest brak 
otwartości. Jack Welch, były dyrektor 
generalny GE, mówi o otwartości jako 
o najważniejszej cesze komunikacji zespo-
łowej [2]. Bez niej niemożliwa jest efek-
tywna praca zespołu. Brak otwartości 
prowadzi do ukrywania prawdziwych opi-
nii pracowników na temat prac i decyzji 
podejmowanych w firmie. Może to mieć 
nieprzyjemne konsekwencje dla przedsię-
biorstwa w przyszłości. 

Tak jak otwartość jest efektem wza-
jemnego zaufania, tak jej brak – efek-
tem strachu i nadmiernej ostrożności. 
Otwartość ograniczana jest przez wszel-
kie znamiona niesprawiedliwości i braku 
szacunku. Warto zatem zwrócić uwagę, 
aby nie karcić pracowników za odmien-
ne zdanie, a wysłuchać ich i wytłuma-
czyć, dlaczego mimo wszystko zespół 

https://emt-systems.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
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podejmuje inną decyzję. Istotne jest 
także to, by częsty, produktywny wkład 
w dyskusję nagradzać. Dzięki temu 
mniej aktywni członkowie zespołu będą 
się mogli przekonać, że taka postawa 
popłaca, i sami postawią na otwartość 
w komunikacji. 

Paraliż decyzyjny
Bardzo często się zdarza, że menedżer 
zespołu chce na własną rękę podejmo-
wać wszystkie możliwe decyzje, nawet
te najmniej istotne. Uważa, że tylko 
on zna wszystkie okoliczności decyzji 
na tyle dobrze, by podjąć optymalną. 
Zapomina, że przez taką postawę odbiera 
swojemu zespołowi to, co w nim najcen-
niejsze – współdziałanie wszystkich jego 
członków. 

Praca zespołowa nie polega na tym, 
że jedna osoba mówi, co trzeba zrobić, 
a inni przyjmują to do wiadomości i idą 
wykonać zadania. W komunikacji zespołu 
jest miejsce na konflikt, dyskusje mery-
toryczne, wypracowywanie wspólnych, 
obiektywnie lepszych decyzji. Nawet jeśli 

nie wszyscy członkowie zespołu zgadzają 
się z nimi, to rozumieją, dlaczego zostały 
podjęte i utożsamiają się z nimi w 100 
procentach [1]. Dzięki temu w zespole 
dominuje spójne zachowanie, jego człon-
kowie działają z tym samym kierunkiem 
i zwrotem, co sprawia, że praca staje się 
bardziej efektywna. 

W sytuacji gdy jedna osoba narzuca 
swoje zdanie innym bez ich zgody, docho-
dzi do paraliżu decyzyjnego. Po jakimś 
czasie pracownicy, zniechęceni bra-
kiem realnego wpływu na decyzje, prze-
stają chociażby próbować je podejmować, 
ponieważ wiedzą, że prędzej czy później 
zostaną one zdyskredytowane i zmienione 
przez menedżera. Okazuje się więc, że 
jedyną osobą, która może decydować, jest 
menedżer, cały dział wstrzymuje się więc 
z podejmowaniem działań w oczekiwaniu 
na jego opinię w każdej sprawie. Parali-
żuje to skutecznie pracę. 

Aby uniknąć paraliżu decyzyjnego, 
powinno się dawać pracownikom zestaw 
zasad, które pomogą im podejmować 
najlepsze decyzje dla firmy, a jednocze-
śnie nie decydować za nich. Dzięki temu 
każdy członek zespołu będzie czuł się 
odpowiedzialny za działanie na korzyść 
firmy, poczuje się także doceniony i war-
tościowy. 

Faworyzowanie bez powodu
Naturalne jest, że z niektórymi ludźmi 
rozumiemy i czujemy się lepiej, a z innymi 
gorzej. Menedżerowie również mają swoje 
preferencje co do charakterów i osobowo-
ści pracowników, nie oznacza to jednak, 
że powinni faworyzować tych, którzy bar-
dziej przypadają im do gustu. Faworyzo-
wanie jest jednym z największych błędów 
w zarządzaniu zespołem.

Jedynym dobrym z punktu widzenia 
interesów firmy rodzajem faworyzowania 
jest promowanie najlepszych [2]. To, kto 
jest najlepszym pracownikiem, powinno 
jednak zostać uprzednio skrupulatnie zde-
finiowane z wykorzystaniem precyzyj-
nych kwalifikatorów. Wówczas nagrodami 
i awansami nagradza się osoby naprawdę 
tego warte, ponieważ to one wnoszą naj-

większą wartość do firmy. Chwalenie 
i promowanie najlepszych przy jednocze-
snym motywowaniu przeciętnych i karce-
niu najsłabszych to sposób na motywowa-
nie całego zespołu do bardziej sprawnego 
działania.

Podsumowanie
Zarządzanie ludźmi to niełatwa sztuka. 
Każdego motywuje i napędza co innego. 
Warto jednak pamiętać, że wszyscy jeste-
śmy ludźmi, zasługujemy na szacunek 
i zaufanie. Jeśli założenia te są spełnione, 
można mówić o podwalinach prawdzi-
wego zespołu. 

Każda grupa pracowników powinna 
dążyć do otwartej komunikacji. Otwartość 
pozwala na pokonanie wielu przeszkód 
w pracy zespołowej i osiąganie zdecydo-
wanie lepszych efektów.

Agnieszka Hyla Agnieszka Hyla – konsultantka ds. optyma-
lizacji produkcji w Centrum Szkoleń Inży-
nierskich EMT-Systems, kierownik pro-
jektów informatycznych, autorka tekstów 
z zakresu zarządzania w przemyśle.
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Online

Więcej artykułów na temat zarzą-
dzania zespołem znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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1. P. Lencioni, „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, Opowieść o przywództwie”, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
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Lider zespołu powinien 
działać aktywnie na rzecz 
wzajemnego zaufania, 
promując merytoryczne, 
lecz przepełnione szacun-
kiem ścieranie się poglą-
dów w celu wypracowa-
nia rozwiązania najlep-
szego dla firmy.

W sytuacji gdy menedżer
narzuca swoje zdanie 
innym bez ich zgody, 
dochodzi do paraliżu 
decyzyjnego. Pracownicy, 
zniechęceni brakiem real-
nego wpływu na decy-
zje, przestają chociażby 
próbować je podejmo-
wać, ponieważ wiedzą, 
że prędzej czy później 
zostaną one zdyskredyto-
wane i zmienione przez 
menedżera.
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TX3 UniCarriers firmy NFK 
to pierwszy wózek widłowy 
stworzony w koncepcji trzy 
razy „E”, tzn. zapewnia-
jący: niższe zużycie ener-
gii, doskonałą ergono-
mię i większą 
efektywność 
obsługi.

Firma NFK zmodernizowała klasyczny wózek TX3, aby 
uczynić go idealnym elektrycznym wózkiem czołowym dla 
prowadzonej działalności. Nowy TX3 jest numerem jeden 
w swojej klasie pod względem zużycia energii oraz cha-
rakteryzuje się wydajnością na poziomie 4,2 kWh/h.

Produkt został również zaprojektowany z myślą o kon-
cepcji ProVision, która zwiększa bezpieczeństwo i ergono-
mię. Wyjątkowy, przezroczysty panel przedni TX3 zapew-
nia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, 
a niski stopień oraz szeroka, płaska podłoga sprawiają, że 
wsiadanie i wysiadanie z wózka jest jeszcze łatwiejsze.

Model TX3 jest dostępny w różnych wersjach, oferu-
jąc maksymalne udźwigi od 1,25 do 2 ton i wysokość pod-
noszenia do 7 metrów, można więc dokonać optymalnego 
wyboru w zależności od potrzeb.

www.nfk.com.pl

 NFK

Wózek widłowy
TX3 UniCarriers

 Yamazaki Mazak 

System automatyzacji MULTI PALLET POOL
MPP to kompaktowy system magazynów na palety, zaprojektowany dla 
producentów, którzy oczekują automatyzacji na ograniczoną skalę, a jed-
nocześnie nie mają miejsca na poziomy magazyn na palety. MPP, jako ma-
gazyn modularny, jest odpowiedzią na obserwowane na świecie rosnące 
zainteresowanie rozwiązaniami automatyzacyjnymi. Zainstalowany system 
można rozbudowywać wraz z rosnącym wolumenem produkcji.

System MPP korzysta z tego samego oprogramowania co system Mazak 
FMS i może być używany z centrum do jednoczesnej obróbki 5-osiowej 
VARIAXIS lub z poziomym centrum obróbkowym z serii HCN.

Jedną z zalet systemu MPP są 
niewielkie wymiary podstawy. 
Np. w konfiguracji z centrum 
obróbkowym VARIAXIS i-700 ma-
gazyn MPP ze zmieniaczem na 
dwanaście palet zajmuje o 50,7% 
mniejszą powierzchnię niż 
2-poziomowy magazyn na palety 
ze zmieniaczem na dwanaście palet.

MPP jest wyposażony w serwosilniki na wszystkich osiach, dzięki czemu
ładowanie i wyjmowanie detali przebiega bardzo sprawnie.

Do programowania systemu MPP można używać specjalistycznego 
oprogramowania zarządzającego, SMOOTH MPP, które jest jednym z ele-
mentów systemu CNC SMOOTH Technology firmy Yamazaki Mazak.

Jeśli system MPP jest podłączony do sieci zakładowej, pochodzące 
z niego dane są łatwo dostępne na komputerach PC, tabletach i smartfonach.

www.mazakeu.pl

Firma prezentuje

http://www.kompozyt-expo.pl
http://www.nfk.com.pl
http://www.mazakeu.pl
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FELIETON

JJak jednak będziemy wykorzystywać 
nowe rozwiązania? Odpowiedzi na to 
pytanie różnią się w zależności od gałęzi 
przemysłu i zastosowanej technologii, ale 
istnienie takiej różnorodności zastosowań 
wskazuje na uniwersalność tych rozwią-
zań. Użytkowników ogranicza jedynie ich 
wyobraźnia oraz potrzeby rynku. 

Pytania (nie)pozbawione sensu
Gdy producenci zaczną podążać ścieżką 
cyfryzacji, możliwe, że ich pierwszym 
pytaniem będzie: „Co by było, gdyby…?”. 
Część z nich może być nieco dziwna, np.:

→ „Co by było, gdybyśmy opatrzyli krowie 
uszy czujnikami temperatury?”,

→ „Co by było, gdybyśmy mogli sprawdzić, 
kiedy krewetka jest głodna?”,

→ „A może chciałbyś mieć kierownicę w swo-
im Ferrari obszytą niebieską skórą?”.

Nie są to, wbrew pozorom, pytania po-
zbawione sensu. 

Pięć trendów
Andrew Kinder, wicedyrektor ds. strategii 
przemysłowych w firmie Infor, omawiał te 
zagadnienia podczas firmowej konferen-
cji, która odbyła się w Waszyngtonie pod 
koniec 2018 r. Przyglądając się fabrykom 
przyszłości, Kinder zauważył pięć najważ-
niejszych trendów w operacjach wytwa-
rzania, których realizacja będzie możliwa 
dzięki nowym technologiom:

→ hiperpersonalizacja – szukanie sposobów 
na różnicowanie wyrobów bez wpływu na 
cenę, dostarczanie produktów jedynych 
w swoim rodzaju;

→ wyniki i doświadczenie – przejście od wy-
twarzania skupionego na produkcie do 
środowiska opartego na usługach, w któ-
rym produkt jest automatycznie wspie-
rany po sprzedaży;

→ inteligentne urządzenia – produkty, które 
stają się bardziej inteligentne, oraz pro-
ducenci, którzy potrafią wbudować inteli-
gencję w produkt;

→ sieci biznesowe – czasy liniowego łańcu-
cha dostaw już minęły. Został on zastą-
piony przez umowy partnerskie i relacje 
biznesowe aktywowane dzięki technologii;

→ potencjał w ludziach – w jaki sposób 
narzędzia i technologie zmieniają ludzki 
potencjał? Technologia jest jedynie narzę-
dziem, dopóki człowiek nie zamieni jej 
w wartość dodaną. 

Odpowiedzi
Kinder mówi o tym, że czujnik na uchu 
trzody może informować rolnika, kiedy 
jest najlepszy moment na ubój, bowiem 
zmiana temperatury ciała zwierzęcia może 
sygnalizować zmianę jego stanu zdro-
wia. Krewetki wydają dźwięki, kiedy są 
głodne, a czujnik może śledzić zmianę 
dźwięku i optymalizować proces ich kar-
mienia. Ferrari zdecydowało się na perso-
nalizację produktów, więc musiało rów-
nież zmienić swój proces wytwarzania. 

Jak życzenie klienta firmy Ferrari doty-
czące zmiany kierownicy w samocho-
dzie wpłynęło na całą linię produkcyjną? 
– To była całkowita przebudowa fabryki – 
twierdzi Kinder. – Firmy takie jak Ferrari 
mogą oferować klientowi wybór i przesyłać 
jego decyzję na linię produkcyjną. 

Droga do wytwarzania 
cyfrowego
Kiedy zastanawiasz się nad wyborem 
drogi w kierunku wytwarzania cyfrowego, 
musisz myśleć o całej drodze, która cię 
czeka. – Fabryka cyfrowa jest świetnym 
konceptem, ale wytwarzanie to nie kon-
cept. Wytwarzanie to wykonywanie pro-
duktów efektywnie i wydajnie, i musi być 
rozpatrywane jako całość. Poszczególne 
działy firmy nie wykonują już swoich 
indywidualnych zadań. Fabryka musi być 
postrzegana jako jedna maszyna z wie-
loma współpracującymi elementami. Jest 
to autostrada z licznymi zjazdami, na któ-
rej wszystko musi się płynnie poruszać 
i zmierzać w tym samym kierunku.

Istnieje wielu producentów, którzy 
wyobrażają sobie przyszłość i wycho-
dzą poza nią, aby zmieniać swoje opera-
cje i realizować w pełni potencjał cyfryza-
cji. Wszystko zaczyna się od słów „Co by 
było, gdyby…”. Zadaj to pytanie, myśląc 
o swoim zakładzie, a odpowiedź może cię 
zadziwić.

W naszym magazynie publikujemy wiele informacji na temat nowych technologii, 
wciąż rozwijających się w obecnej, cyfrowej erze wytwarzania. Od szerokiego wachlarza rozwiązań 

związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT), do zaawansowanych programów analitycznych. 
Od wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej, do technologii blockchain, zapewniającej 

bezpieczeństwo sieci. Skupiamy się na technologiach, które umożliwiają tworzenie 
bardziej inteligentnych, produktywnych i bezpiecznych fabryk.

Podróż do świata cyfryzacji
Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering
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C hmura obliczeniowa rewolucjonizuje
sposób, w jaki firmy produkcyjne 
wdrażają systemy gromadzenia 

i przetwarzania informacji oraz wykorzysta-
nie krytycznych zasobów. Zapowiada ona 
lepsze i bardziej wydajne użytkowanie za-
sobów przy praktycznie nieograniczonej 
skalowalności i zwiększonej elastyczności,
w dodatku po atrakcyjnych kosztach. Zasto-
sowanie modeli chmury obliczeniowej nie-
sie za sobą jednak pewne ryzyko w sferze 
technicznej i biznesowej. 

Przedsiębiorstwa powinny dokonać 
analizy negatywnego wpływu czynników 
związanych z wdrażanymi i wykorzysty-
wanymi technologiami, stosując analizę 
wpływu na działalność (Business Impact 
Analysis – BIA), obejmującą systematy-
czny proces definiowania oraz oceniania 
potencjalnych skutków zakłóceń w działal-
ności gospodarczej. Firmy powinny prze-
prowadzać BIA w ramach procesu dostoso-
wywania usługi chmury obliczeniowej. 

Podmioty umieszczające dane i aplika-
cje oprogramowania w chmurze pokładają 

określone zaufanie w dostawcach usług 
chmury obliczeniowej (Cloud Service Pro-
vider – CSP). Istnieje ryzyko utraty części 
kontroli nad zasobami krytycznymi przez 
firmy produkcyjne – aby je zminimalizo-
wać, należy wyraźnie określić, przeanali-
zować i przedstawić wszystkie wymaga-
nia w obszarze bezpieczeństwa, co zagwa-
rantuje zgodność zasobów przeniesionych 
do chmury obliczeniowej z obowiązującymi 
przepisami prawa.

W przypadku zastosowania usług 
chmury obliczeniowej na szeroką skalę 
przedsiębiorstwa zobowiązane są zapewnić 
niezawodne CSP, realizujące wszelkie moż-
liwe działania na rzecz ochrony danych 
i aplikacji oprogramowania firm produkcyj-
nych i podlegające bardzo skrupulatnemu 
wyborowi, na podstawie wyraźnie okre-
ślonych wymagań w zakresie działalności 
gospodarczej. Firmy produkcyjne korzysta-
jące z chmury obliczeniowej muszą mieć 
pewność, że usługi zlecane CSP, w tym 
zasoby krytyczne, nie zostaną zakłócone 
ani zagrożone. Nawet niewielkie zdarzenie 
w chmurze może mieć bowiem negatywny 
wpływ na działalność organizacji. 

Oczekiwania wobec dostawców 
usług chmury 
Modele chmury obliczeniowej charaktery-
zują się różnymi poziomami kontroli i ryzy-
ka bezpieczeństwa, powiązanymi z krytycz-
nymi zasobami danych i aplikacji oprogra-
mowania w chmurze. Modele te obejmują: 

→ Infrastruktura jako usługa (IaaS): 
Dzięki modelowi IaaS CSP zapewnia pod-
stawową infrastrukturę (możliwości obli-
czeniowe, przechowywanie oraz zarzą-
dzanie siecią), a firma produkcyjna wyko-
rzystuje te zasoby do zarządzania swo-
imi danymi i aplikacjami oprogramowania. 
Model IaaS daje najwyższy poziom kon-
troli nad zasobami, przy najniższym pozio-
mie ryzyka bezpieczeństwa dla organizacji. 

→ Platforma jako usługa (PaaS): 
Dzięki modelowi PaaS CSP zapewnia infra-
strukturę oraz platformę do tworzenia apli-
kacji. Firma produkcyjna posiada mniej 
elementów infrastruktury wymagających 
zarządzania i zachowuje kontrolę nad nie-
którymi funkcjami administracji systemu. 
Pozwala to zmniejszyć odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa, ale przekłada się jed-
nocześnie na mniejszą kontrolę nad zaso-
bami, co stwarza większe zagrożenie bez-
pieczeństwa dla organizacji.

→ Oprogramowanie jako usługa (SaaS): 
Stosując model SaaS, CSP kontroluje infra-
strukturę oraz platformy tworzenia aplikacji,
jak również administrowanie aplikacjami 
oprogramowania. Mimo to firmy produk-
cyjne nadal zachowują odpowiedzialność 
w zakresie zabezpieczania danych genero-
wanych przez aplikacje SaaS. Model ten 
może pomóc przedsiębiorstwom zreduko-
wać koszty oraz skrócić czas od produkcji 
do wejścia na rynek, jednak związany jest 
z niższym poziomem kontroli nad zasobami 
oraz z większym ryzykiem dla organizacji. 

Goran NovkovicGoran Novkovic jest członkiem MESA 
i partnerem merytorycznym CFE Media.

Produkcja w chmurze
Sprostanie wyzwaniom i maksymalizacja korzyści z rozwiązań dostęp-
nych w chmurze obliczeniowej są możliwe tylko dzięki poznaniu 
modeli usług chmury obliczeniowej i powiązanego z nimi ryzyka.

Goran Novkovic

↗ Modele usług chmury obliczeniowej różnią się co do stopnia kontroli dostępnego dla danego 
przedsiębiorstwa oraz powiązanego ryzyka. 

IaaS – Infrastruktura jako usługa 
Organizacja ma największą kontrolę nad chmurą. 
Najmniejsze ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

PaaS – Platforma jako usługa 
Organizacja ma mniejszą kontrolę nad chmurą.
Większe ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

SaaS – Oprogramowanie jako usługa
Organizacja ma najmniejszą kontrolę nad chmurą.
Największe ryzyko bezpieczeństwa dla firmy produkcyjnej.

Modele usługi chmury obliczeniowej vs kontrola i ryzyko
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Więcej artykułów na ten temat znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej w zakładce „Przemysł 4.0”:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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M ożliwość automatycznego, 
zdalnego śledzenia i kontrolo-
wania zasobów stanowi ważny 

wymóg w wielu zastosowaniach przemy-
słowych, pomaga też usprawnić proces 
przy jednoczesnym obniżeniu jego kosz-
tów. W tym celu, szczególnie w przemyśle
olejowym i gazowym, najczęściej stosuje 
się przewodowe zdalne systemy pomiaro-
we. Czujniki monitorujące różne parame-
try procesu wyposażone są zwykle w wyj-
ścia wymagające poprowadzenia setek 
metrów przewodów, mających połączyć je 
z programowalnymi sterownikami PLC. 

Jednak oprócz zalet ręcznego prowa-
dzenia odczytów z czujników lub mierni-
ków, monitorowanie przewodowe ma 
także ograniczenia. Dotyczą one kosztów
instalacji, elastyczności czujników oraz 
wpływu środowiska, w zależności od da-
nego zastosowania. Gdy aplikacja wymaga 
użycia wielu czujników do monitorowania 
różnych parametrów, każdy z takich czuj-
ników musi być połączony przewodowo 
ze sterownikiem przez port wejściowy. 

System bezprzewodowy z kolei czę-
sto jest wyposażony w złącze komunika-
cji cyfrowej (Modbus RS-485), pozwala-
jące na bezprzewodowe podłączenie wielu 
czujników do sterownika przez jeden port. 
Jest to wygodne przy konfiguracji nowego 
sterownika, choć przejście z komunikacji 
przewodowej z wieloma indywidualnymi 
portami wejściowymi na bramkowy sys-
tem bezprzewodowy ze złączem cyfrowym 
wymaga dobrego zaplanowania. 

Zamiast kompletnej wymiany, moduły 
bezprzewodowe mogą też konwerto-
wać informacje cyfrowe na indywidualne 
kanały analogowe symulujące istniejące 
złącza analogowe. Umożliwia to szybką 
zmianę bez ingerencji w oprogramowa-

nie, ale bez możliwości rozszerzonego uży-
cia danych i opcji diagnostycznych, moż-
liwych w przypadku przejścia na komuni-
kację w pełni bezprzewodową. 

Elementami, które należy uwzględnić 
podczas oceny opłacalności przechodze-
nia na bezprzewodowy system monitoro-
wania i sterowania jako alternatywy dla 
modernizacji istniejącego systemu przewo-
dowego, są koszty oraz kwestie związane 
z UR, wpływem środowiska i topografią. 
Przyjrzyjmy się im bliżej. 

Koszty 
→  Systemy przewodowe. Gdzie będzie 

poprowadzony system przewodowy? 
Koszty związane z jego pracą na dużych 
obszarach – w szczególności tam, gdzie 
wymagane są wykopy – mogą podnieść 
koszt całego systemu przewodowego. 

→  Systemy bezprzewodowe. Bez konieczno-
ści prowadzenia przewodów i wykonywa-
nia wykopów system bezprzewodowy może 
być instalowany na poziomie kosztów sys-
temu przewodowego o długości 15 m do 
każdego przetwornika – lub mniejszym, 
jeśli przewody musiałyby biec pod ziemią. 

Utrzymanie ruchu
→  Systemy przewodowe. Podczas demon-

tażu czujników na potrzeby przeglądu 
technicznego może dojść do uszkodzenia 
przewodów, a nieprawidłowe oznakowa-
nie przewodów może skutkować niewła-
ściwą ponowną instalacją czujników. 

→  Systemy bezprzewodowe. Węzły bezprze-
wodowe są wbudowane w czujniki prze-
syłające dane bezpośrednio do bramki. 
Podczas konserwacji czujników można 
je z łatwością zdemontować i ponownie 
podłączyć, bez ingerencji w okablowanie. 

Wpływ środowiska 
→  Systemy przewodowe. Przewód podziemny 

często zostaje uszkodzony przez sprzęt 
prowadzący wykopy pod kolejne okablo-
wanie. Koszty wymiany przewodu czy 

kabli mogą być znaczne. Groźne bywa też 
uderzenie pioruna w czujnik – prąd pio-
runowy może przechodzić przez wszystkie 
biegnące dalej przewody, co często prowa-
dzi do uszkodzenia podłączonego sprzętu.

→  Systemy bezprzewodowe. Gdy nie ma 
podziemnych przewodów, nie trzeba pro-
wadzić wykopów. W przypadku wyłado-
wania atmosferycznego uszkodzeniu może 
co najwyżej ulec pojedynczy element i nie 
będzie to miało wpływu na pozostałą 
część systemu. 

Topografia
→  Systemy przewodowe. W niektórych 

lokalizacjach prowadzenie przewodów jest 
niepraktyczne, np. przez drogę lub rzekę. 

→  Systemy bezprzewodowe. Węzły bezprze-
wodowe mogą być w łatwy sposób zain-
stalowane po drugiej stronie drogi lub na 
drugim brzegu rzeki. Samokonfigurujące 
się węzły bezprzewodowe automatycznie 
łączą się z siecią. 

Przechodząc z rozwiązania przewodo-
wego na bezprzewodowe, należy rozwa-
żyć wszystkie aspekty zadania. Czy mamy 
problemy z istniejącym systemem? Jeśli 
tak, czy potrzebna jest zmiana interfejsu 
na sterowniku – przy założeniu, że spowo-
duje to odbieranie o wiele większej liczby 
danych i informacji diagnostycznych niż 
dotychczas? Czy zmiana okaże się bar-
dziej efektywna kosztowo ze względu na 
brak przewodów, wykopów oraz wymo-
gów przyłączeniowych? Podjęcie decyzji 
dotyczącej tego, kiedy uruchomić inwe-
stycję, będzie najtrudniejszym zadaniem. 

Scott KellerScott Keller jest dyrektorem zarządzającym 
w firmie SignalFire Telemetry.

Scott Keller

W stronę bezprzewodowej 
sieci monitoringu
Jakie kwestie należy rozważyć
przy przechodzeniu z przewodo-
wej sieci monitorowania na 
bezprzewodową?

Online

O korzyściach z z zastosowania bez-
przewodowych technologii komuni-
kacji przeczytają Państwo w artykule 
„Technologia bezprzewodowa w apli-
kacjach przemysłowych”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Zarejestruj się już dziś na stronie:
www.safety.info.pl

ZAGADNIENIA KONFERENCJI OBEJMUJĄ:

 Kształtowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy

 Zarządzanie bezpieczeństwem oraz najlepsze praktyki

 Bezpieczeństwo podczas prac związanych z konserwacją maszyn

 Edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

 Bezpieczeństwo procesu

 Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie BHP

 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Organizatorzy:

I EDYCJA

Partnerzy wydarzenia:

http://www.safety.info.pl


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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