
Temat numeru

Naprawa, wymiana 
czy modernizacja?
Decyzja zależy m.in. od celów biznesowych fi rmy 
oraz cyklu życia maszyny/urządzenia

ycDDecyzjja zalleżży m.iin. odd cceellóóww bbiznesowy
ooorraaz ccyyyykkkllluu żżżyyyyciiia masszzyyyyyynnnyyyy///uuurrrzzząąądzenniiaa

  Eliminacja prądów upływu 
o częstotliwościach radiowych 
z napędów energoelektronicznych

  Aplikacja, moc, funkcjonalność 
– zasady doboru odkurzacza 
przemysłowego

  Warunki pracy w produkcji 
– co jeszcze można poprawić
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Funkcjonowanie w warunkach wysokiej konkurencyjności oraz zmienności rynku 
wymaga maksymalizacji zdolności produkcyjnych. Realizacja tego celu zależy m.in. 
od podejmowania działań na rzecz optymalnego wykorzystania możliwości parku 
maszynowego. Jednym z aspektów tego zagadnienia jest zwiększanie funkcjonalności 
maszyn oraz ich wydajności, np. dzięki umiejętnie przeprowadzonej modernizacji. 

Kwestie te poruszamy w najnowszym wydaniu naszego magazynu. W materiale 
publikowanym w ramach Tematu numeru odpowiadamy na pytanie, od czego zależy 
decyzja dotycząca wyboru pomiędzy naprawą, wymianą lub modernizacją maszyny 
bądź urządzenia. Zwracamy przy tym uwagę, że wybór najlepszej z możliwych opcji 
powinien być poprzedzony analizą potrzeb funkcji sprzętu oraz przypadków jego 
awarii, zaś analiza ta zawsze musi być wykonywana indywidualnie, w odniesieniu 
do konkretnego parku maszynowego.

Jak piszemy w Temacie numeru, zdarza się, że jedynym słusznym rozwiązaniem 
jest wymiana maszyny na nową. Możliwa jest jednak sytuacja, gdy zastąpienie urzą-
dzenia nowym jest szczególnie kosztowne lub gdy nowa maszyna danego typu nie 
jest już dostępna na rynku – najlepszą wówczas decyzją jest modernizacja. Zalety 
tego rozwiązania omawiamy w artykule na przykładzie pras przemysłowych. Odpo-
wiadamy w nim również na pytania, jakich wyborów technologicznych należy doko-
nać podczas rozważania inwestycji w modernizację, czy można ją przeprowadzić 
bez przestojów, a także jaka ilość modernizacji funkcjonalności jest rzeczywiście 
potrzebna. Publikujemy ponadto interesujące case study, opisujące przykład zakoń-
czonej sukcesem modernizacji maszyny do obróbki osi kół kolejowych.

Zagadnienie dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości parku maszyno-
wego rozwijamy również w obszernej sekcji „Smary i Oleje”. Piszemy w niej m.in. 
o trybologicznych aspektach eksploatacji, a w związku z tym o konieczności zapew-
nienia odpowiedniego smarowania maszyn i urządzeń. Jak podkreślamy w artykule, 
wiedza na ten temat jest niezbędna, by zagwarantować maksymalną żywotność 
maszyn i urządzeń, a dzięki temu ich niezawodność.

Zapraszam do lektury!
  

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

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM UR
Wyniki badania przeprowadzonego przez 
redakcję Inżynierii i Utrzymania Ruchu.

8 aktualności

8 Nie „Czy?”, ale „Gdzie?” stosować druk 3D
8 Toyota rozpoczyna produkcję silników 

do napędów hybrydowych
10 Dzień innowacji litowo-jonowych
10 Przejęcie PRÜFTECHNIK przez fi rmę Fluke
11 Od danych CAD do bliźniaków cyfrowych
12 Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim
12 Czy przemysł jest gotowy na 5G?
14 Co wiemy o sztucznej inteligencji? 

Niewiele, i wciąż za mało
16 Do 2024 r. 6 na 10 pracowników magazynów 

otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji

21 smary i oleje

22 Trybologia. Co należy wiedzieć, 
by zapewnić odpowiednie smarowanie
Wiedza o trybologicznych aspektach eks-
ploatacji jest niezbędna, aby zapewnić 
właściwe smarowanie, a dzięki temu mak-
symalną żywotność urządzeń. 

35 Jak przygotować gospodarkę smarowniczą 
do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0
Wiele osób z branży przemysłowej oraz 
odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu 
rozważa wdrożenie inteligentnych techno-
logii obsługi maszyn z myślą o zwiększeniu 
niezawodności parku maszynowego.

44 Klasyfi kacja przemysłowych środków 
smarnych według PN-EN ISO 6743
Aby smary jak najlepiej spełniały swoje 
zadania, muszą być odpowiednio dobra-
ne, jednak ilość i różnorodność dostęp-
nych rozwiązań może przysparzać pew-
nych problemów.

52 Raport. Układy centralnego smarowania
Gwarantują precyzyjne i regularne dozo-
wanie środka smarnego w określonych 
punktach w maszynie. Różnorodność do-
stępnych typów układów centralnego 
smarowania pozwala na optymalne dosto-
sowanie rozwiązania do potrzeb maszyny.

65 temat numeru

65 Naprawa, wymiana czy modernizacja?
Decyzja o naprawie, wymianie lub moderni-
zacji starszej maszyny czy urządzenia jest 
ściśle powiązana z celami biznesowymi fi r-
my i zależna od wymagań dotyczących UR.

68 Modernizacja jako sposób na rozwiązanie 
problemów z prasami przemysłowymi 
Jak każda maszyna, prasa przemysłowa 
ulega procesom starzenia, czego począt-
kowym objawem są dłuższe lub częstsze 
przestoje na czas wymiany podzespołów.  
Rozwiązaniem jest oczywiście wymiana 
maszyny na nową, jednak nie zawsze jest 
ono optymalne.

72 Case study: Modernizacja maszyny 
do obróbki osi kół kolejowych 
Przebudowa układu mechanicznego oraz 
modernizacja układu sterowania maszyny 
wykonującej 3-etapową obróbkę osi kół 
kolejowych była bardziej opłacalna niż za-
kup nowej, współczesnej maszyny. Wyma-
gała tylko modernizacji napędów i ukła-
dów hydraulicznych.

76 fabryka 4.0

ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ 
ZASOBÓW W DOBIE PRZEMYSŁU 4.0
Następna generacja oprogramowania 
APM (asset performance management) 
integruje informacje z różnych systemów 
zarządzania zakładem przemysłowym 
w celu dostarczenia bardziej komplek-
sowego obrazu funkcjonowania i analizy 
procesów produkcyjnych.
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ELIMINACJA PRĄDÓW UPŁYWU O CZĘ
STOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH Z NA
PĘDÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH
Prądy upływu o częstotliwościach radio-
wych (Radio Frequency – RF) mogą być 
eliminowane z napędów energoelektro-
nicznych za pomocą specjalnych fi ltrów.

86 utrzymanie ruchu

86 Drabiny do zadań specjalnych. Jak wyko-
rzystać ich potencjał w przemyśle?
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowni-
kom jest tym trudniejsze, im więcej stano-
wisk pracy oraz ciągów komunikacyjnych 
usytuowanych jest wysoko nad podłożem. 

90 Aplikacja, moc, funkcjonalność – zasady 
doboru odkurzacza przemysłowego 
Wybór odkurzacza może być wyzwaniem. 
Jakimi kryteriami warto się kierować?

95 pomiary

URZĄDZENIA DO DETEKCJI GAZÓW
Rodzaj stosowanych urządzeń wynika 
z potrzeb związanych z technologiami pro-
dukcji i wymogami bezpieczeństwa.

99 zarządzanie

WARUNKI PRACY W PRODUKCJI 
 CO JESZCZE MOŻNA POPRAWIĆ

To, jakie warunki pracy fi rma oferuje, de-
cyduje o możliwości przyciągnięcia i za-
trzymania w niej najbardziej utalentowa-
nych pracowników.

103 produkty

103 Mop HandySorb do usuwania rozlewów
103 Nowy elektrobęben bezolejowy
103 Syntetyczny olej Shell Tellus S4 ME
103 Rzeczywistość rozszerzona 

w Solid Edge 2020

104 felieton

JAK BYĆ DOBRYM INŻYNIEREM
Przy okazji przeprowadzania badania re-
dakcyjnego, zebraliśmy od inżynierów 
porady dotyczące kariery zawodowej...
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Mimo że firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z ogromnych 
ilości danych generowanych przez maszyny przemysłowe oraz 
korzyści płynących z ich odpowiedniej analizy, to jednocześnie 
nadal widać ich niewielkie procentowe wykorzystanie. Według 
przewidywań Instytutu Gartnera nawet 90% pozyskiwanych 
danych może być bezużytecznych, ponieważ przedsiębior-
stwa nie wiedzą, w jaki sposób odpowiednio i efektywnie je analizować. Może 
to mieć poważne konsekwencje, szczególnie dla branż, w których otrzymywanie 
danych i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym jest kluczowe dla ich popraw-
nego funkcjonowania. 

ERP w chmurze – fakty i mity 
Popularność usług dostarczanych w chmurze stale rośnie, jed-
nak wielu przedsiębiorców nadal nie jest w stanie w pełni za-
ufać takim rozwiązaniom. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
wraz z rosnącą popularnością rozwiązań chmurowych wy-
kształciło się wiele opinii związanych z użytkowaniem tego 
typu oprogramowania. Które z nich są faktami, a które to mity 
– wskazujemy w artykule.

TOP 5 najchętniej czytanych 
artykułów w sierpniu
• Najczęstsze błędy w zarządzaniu zespołem
• Produkcja w chmurze
• Łagodny rozruch silników prądu przemiennego
• Ważenie i wagi w przemyśle
•  Obudowy systemów automatyki – jak zapewnić 

odpowiednią temperaturę

Dokąd zmierza analityka danych?

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

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

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu
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Najnowsze 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:
• Komputery przemysłowe
• Systemy ERP
• Rozwiązania oparte na chmurze
• Reduktory i motoreduktory

Magazyn wydawany jest na licencji

Temat numeru

Naprawa, wymiana 
czy modernizacja?
Decyzja zale y m.in. od celów biznesowych  rmy 
oraz cyklu ycia maszyny/urz dzenia

MagaMagazyn zyn wydawydawanywany jes jest nat na lic licencjencjii

ycDecyzja zale y m.in. od celów biznesowy
oorraazz ccyykkkllluu yycciiaa maasszzyyynnyyy//uurrz dzenia

  Eliminacja pr dów up ywu 
o cz stotliwo ciach radiowych 
z nap dów energoelektronicznych

  Aplikacja, moc, funkcjonalno  
– zasady doboru odkurzacza 
przemys owego

  Warunki pracy w produkcji 
– co jeszcze mo na poprawi
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Firmy współpracujące:Firmy współpracujące:

Integracja systemów 
– jak zapewnić sukces przedsięwzięcia
Kompleksowa integracja systemów w przedsiębiorstwie
musi bazować na metodologii ciągłego 
tworzenia wartości

  Wybór integratora systemów do projektu
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W naszej odzieży zawodowej 
możesz swobodnie pracować 
i nie musisz się o nic martwić.

MY TYM ZARZĄDZAMY
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Przyczyny problemów w pracy ze zgłoszeniami 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

 0 20 40 60 80 100

Niechęć pracowników do zgłaszania
czegokolwiek

Chęć załatwienia sprawy poza kolejką,
po koleżeńsku, z pominięciem systemu

Obawy pracowników przed nieprawidłowym 
zgłoszeniem, nieznajomością procedur, 

systemu jako narzędzia itp.

Podejmowanie przez pracowników prób
samodzielnej obsługi zgłoszenia, 

wykraczającej poza posiadane kompetencje 
18%

76%

41%

29%
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P rzedstawiamy pięć głównych wnio-
sków płynących z badania, jakie 
przeprowadziliśmy wśród czytel-

ników magazynu Inżynieria i Utrzyma-
nie Ruchu na temat zarządzania zespołem 
działu utrzymania ruchu.

1W odpowiedzi na pytanie, jakie 
kompetencje twarde powinna mieć 
osoba zarządzająca zespołem UR, wszy-
scy respondenci wskazali na znajomość 
maszyn i technologii wykorzystywanych 
w danym przedsiębiorstwie. Jako druga 
wymieniana była znajomość elektryki, 
mechaniki, pneumatyki i automatyki 
(65%), a jako trzecie – doświadczenie na 
stanowisku związanym z techniczną orga-
nizacją procesów produkcyjnych (53%). 
Badani wskazali również na wykształcenie 
wyższe techniczne (35%) oraz znajomość 
języka obcego/języków obcych (18%). 

2 Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, 
jakimi powinien wykazać się lider działu 
UR, najwięcej wskazań naszych respon-
dentów miała umiejętność zarządzania 
zespołem, a także jego tworzenia i rozwi-
jania (94%). Na kolejnych pozycjach zna-
lazły się m.in.: umiejętność pracy pod 
presją czasu (71%), umiejętność formu-
łowania trafnie wybranych i dobrze okre-

ślonych celów (59%), wysoko rozwinięte 
umiejętności analityczne (59%), komu-
nikatywność (59%), zdolności przywód-
cze (59%), chęć kształcenia się przez całe 
życie (47%), umiejętność koordynowania 
wdrażanych projektów (47%) i odporność 
na stres (47%). 

3 Respondentom zadaliśmy też pyta-
nie, jakie problemy związane z zarzą-
dzaniem czasem zespołu UR dostrzegają 
w swoim zakładzie pracy. Najwięcej wska-
zań miały: przeciążanie zespołu i ignoro-
wanie rytmu dnia pracowników (47%), 
nieprecyzyjnie określone cele (41%) oraz 
nieefektywny przydział zadań poszcze-
gólnym członkom zespołu (41%). Badani 
wymienili również brak podziału zadań 
na pilne i mniej pilne (35%) oraz niesku-
teczne delegowanie zadań (24%). 

4 Na pytanie o to, co lider zespołu 
utrzymania ruchu powinien przede 
wszystkim egzekwować od pracowni-
ków w zakresie pracy ze zgłoszeniami, 
badani odpowiedzieli, że są to: przygoto-
wanie raportu na temat usunięcia awa-
rii, pomagającego wyciągnąć wnioski na 
przyszłość (82%), nadawanie zgłoszeniom 
priorytetów (65%) oraz rejestrowanie 
zgłoszeń (65%). Według pytanych istotne 
są również: standaryzacja zgłoszeń, m.in. 
określenie sposobu ich opisywania i zgła-
szania (41%), oraz natychmiastowe zgła-
szanie awarii i usterek (35%). W odpo-
wiedzi na pytanie, z czego wynikają pro-
blemy w pracy ze zgłoszeniami w zakła-
dach badanych, trzy czwarte (76%) osób 
odpowiedziało, że z niechęci pracowni-
ków do zgłaszania czegokolwiek, a więcej 
niż jedna trzecia (41%) badanych wska-
zała na chęć załatwienia sprawy poza 
kolejką, po koleżeńsku, z pominięciem 
systemu.

5Dobry lider musi potrafić odpo-
wiednio motywować swój zespół, dla-
tego spytaliśmy również o to, jak najsku-
teczniej to robić. Najwięcej odpowiedzi 
zebrały motywacje finansowe – przyzna-
wanie podwyżek, nagród i premii (88%) 
oraz oferowanie możliwości rozwoju kom-
petencji – organizowanie dodatkowych 
szkoleń, finansowanie kursów języko-
wych (71%). Za dobre sposoby motywo-
wania badani uznali również możliwość 
uczestniczenia w tworzeniu firmy (35%), 
skuteczną komunikację – jasno wyrażone 
oczekiwania w stosunku do pracowników 
(29%) i „podnoszenie poprzeczki” – zle-
canie pracownikowi coraz bardziej wyma-
gających zadań (29%), a także publiczną 
pochwałę pracownika przy zespole (18%).

Zarządzanie zespołem UR

Online

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

   100%  badanych wskazało na
                                  znajomość maszyn i tech-
nologii wykorzystywanych w danym przed-
siębiorstwie jako najważniejszą kompeten-
cję lidera zespołu UR.

   88%  osób wymieniło gratyfikacje
                           finansowe jako najlepszy spo-
sób motywowania zespołu.

Anna Strożek

badania rynku

Dobry lider musi potrafić
odpowiednio motywo-
wać swój zespół. Z punktu 
widzenia pracowników 
najskuteczniejsza jest 
motywacja finansowa 
oraz możliwość rozwoju 
zawodowego.

http://www.utrzymanieruchu.pl


PRECISELY FORWARD
NSK MOTION SOLUTIONS
Od obrabiarek, wtryskarek, urządzeń medycznych i pomiarowych do maszyn ogólnego 
przeznaczenia – firma NSK oferuje najlepsze rozwiązania techniczne i pełną gamę usług 
inżynieryjnych. Wszystkie prowadnice liniowe, śruby kulowe, łożyska podporowe i łożyska 
superprecyzyjne NSK dostosowane są do Twoich potrzeb. Firma NSK, jedyny dostawca 
oferujący kompleksowe usługi inżynieryjne na rynku, pomoże Twojej firmie wykonać krok 
naprzód. Dowiedz się więcej na stronie www.nskeurope.com/motionsolutions.

LINEAR GUIDES  |  BALL SCREWS  |  SUPPORT BEARINGS
SUPER PRECISION BEARINGS  |  ENGINEERING  |  SERVICES
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Uroczyste uruchomienie produkcji sil-
nika odbyło się na początku września br. 
w obecności sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorza 
Pudy oraz sekretarza stanu w Minister-
stwie Energii Krzysztofa Kubowa, prezesa 
Toyota Motor Europe dr. Johana van Zyla 
oraz przedstawicieli kierownictwa Toyota 
Motor Corporation. Tym samym wystar-
tował drugi z pakietu czterech zapowie-
dzianych w Polsce projektów związanych 
z hybrydową technologią Toyoty. Rok 
temu w Wałbrzychu uruchomiono pro-
dukcję elektrycznych przekładni hybry-

dowych 1.8. W kwietniu przyszłego roku 
w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja 
mniejszej wersji silnika TNGA o pojemno-
ści 1,5 l, a rok później w fabryce w Wał-
brzychu współpracującej z nim elektrycz-
nej przekładni hybrydowej. W ten spo-
sób polskie zakłady Toyoty będą two-
rzyć jeden hybrydowy zespół napędowy. 
W związku z produkcją nowych silni-
ków zakład w Jelczu-Laskowicach prowa-
dzi działania rekrutacyjne zmierzające do 
zatrudnienia dodatkowo 200 pracowni-
ków, którzy dołączą do 450 nowych osób 
przyjętych do pracy w minionych miesią-
cach.

 – Przechodzimy obecnie okres dyna-
micznej transformacji i rozwoju związa-
nego ze zmianą profilu produkcji – odcho-
dzimy od napędów konwencjonalnych na 
rzecz niskoemisyjnych napędów hybrydo-
wych, w tym produkcji silników elektrycz-
nych do samochodów Toyoty, montowa-
nych i sprzedawanych w Europie. W ten 
sposób nasza fabryka staje się europejskim 
centrum niskoemisyjnej technologii hybry-
dowej, zwiększając systematycznie swój 
udział w elektromobilnym przemyśle moto-
ryzacyjnym – podsumował Eiji Takeichi, 
prezes TMMP.

www.toyotanews.eu/pl

Toyota

Toyota rozpoczyna produkcję silników 
do napędów hybrydowych

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach 
rozpoczyna produkcję najnowszej 
generacji silników benzynowych 
o pojemności 2,0 l, zaprojektowanych 
w ramach globalnej platformy 
Toyoty TNGA (Toyota New Global 
Architecture).

AKTUALNOŚCI

Druk 3D jest dziś stosowany na całym 
świecie i w niemal wszystkich branżach. 
Wydrukowane części znajdują się w samo-
lotach, samochodach, sprzęcie AGD czy 
maszynach produkcyjnych. To rewolucja, 
której nie można zlekceważyć.

Także w Polsce minęły już czasy, 
kiedy druk był nowinką technologiczną. 
Rodzimi przedsiębiorcy boją się jednak 
sięgać po druk 3D, brakuje im bowiem 
pewności, czy drukarka 3D jest w sta-
nie przynieść firmie realne korzyści. Dziś 
można to sprawdzić.

Czy druk 3D ma sens?
To, czy wprowadzenie technologii druku 
3D w konkretnej firmie ma sens i się 
opłaca, można sprawdzić jeszcze przed 
podjęciem decyzji o inwestycji w tę tech-
nologię. Wystarczy do tego audyt techno-
logiczny. W jego trakcie specjaliści prze-
prowadzają analizę wybranych procesów 
produkcyjnych i na jej podstawie przygo-
towują szczegółowe sprawozdanie – ana-
lizę ROI wdrożenia technologii druku 
3D, analizę środowiska pracy detalu czy 

porównanie czasu i kosztów wytwarzania 
wybranych części w dwóch różnych tech-
nologiach. Po przeprowadzeniu takiego 
audytu firma ma już wiedzę, jak wdroże-
nie technologii druku 3D może obniżyć 
koszty i jak skróci czas trwania poszcze-
gólnych procesów. 

– Drukarki typu FFF to jedna z naj-
łatwiej przyswajalnych technologii addy-
tywnych w przemyśle, dlatego tak bardzo 
zależy nam, by jej zalety poznała jak naj-
większa liczba polskich przedsiębiorców – 
powiedział Mikołaj Skorupa, 3D Printing 
Application Engineer w firmie 3DGence. 
– Jeździmy do polskich zakładów produk-
cyjnych i na konkretnych przykładach 
pokazujemy, jak szybko i tanio można roz-
wiązać w nich za pomocą naszej drukarki 
3D różne problemy procesowe. Aby jeszcze 
bardziej uspokoić nieufnych przedsiębior-
ców, wykonujemy jeden wydruk próbny, 

3DGence 

Nie „Czy?”, ale „Gdzie?” zastosować druk 3D
Od 2010 r. w Polsce następuje rozwój oraz konsolidacja rynku druku 3D. Dziś 
funkcjonują na nim już tylko najlepsi – producenci rozwiązań druku 3D, dzięki 
którym usprawnianie procesów produkcyjnych staje się łatwiejsze. Problemem 
pozostaje jednak brak świadomości przedsiębiorców, w jakich obszarach swojej 
działalności mogliby wykorzystać technologie przyrostowe.
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aby każda z firm, która zdecyduje się na 
audyt, mogła sprawdzić jakość swojego 
detalu wydrukowanego w technologii FFF.

Praktyka pokazuje, że wykorzystanie 
technologii druku 3D jest zasadne. Prze-
konują się o tym także polskie przedsię-
biorstwa, m.in. firma AMS-systems, zaj-
mująca się konstrukcją maszyn.

– Wykorzystanie drukarki 3D pozwo-
liło obniżyć w AMS-systems koszty wyko-
nywania detalu aż o 75% – powiedział 
Mateusz Sidorowicz, dyrektor marketingu 
w 3DGence. – Na małoseryjnej produkcji 
tylko jednego elementu do swoich urządzeń 
firma oszczędza rocznie 13 390 zł.

Dla sceptycznych, czyli wszystkich
Mimo że druk 3D to temat w polskich 
firmach wciąż stosunkowo nowy, opty-
mizmem napawa fakt, iż 23% bada-
nych w raporcie „Smart Industry Polska 
2018”, przygotowanym przez Siemensa 
we współpracy z Ministerstwem Przed-
siębiorczości i Technologii, przyznaje, 
że wykorzystuje tę technologię w swojej 
pracy. Rezultat tych działań bywa różny – 
wciąż można usłyszeć o niezadowolonych 
firmach, które zamiast w dobry sprzęt, 
zainwestowały w drukarkę, która nie była 
w stanie spełnić specyficznych oczekiwań 
przedsiębiorstw produkcyjnych.

Sytuację mogą poprawić sami pro-
ducenci, oferując wsparcie nie tylko po 
zakupie profesjonalnej drukarki 3D, ale 
przede wszystkim przed nim. Rolą firm 
nie powinna być sprzedaż maszyny, ale 
również pomoc w dostrzeżeniu obszarów, 
w których można obniżyć koszty i skró-
cić czas produkcji dzięki zastosowaniu 
druku 3D.

– Naszą siłą jest edukacja – nie cze-
kamy, aż ktoś się do nas zwróci z pyta-
niem o drukarkę 3D. Sami szukamy klien-
tów, rozmawiamy z nimi, uświadamia-
jąc, że problemy produkcyjne można roz-
wiązać w zupełnie nowy sposób – powie-
dział Mikołaj Skorupa. – Pojawiamy się, 
kiedy firmy stają w obliczu różnych kło-
potów, np. związanych z brakiem lub 
ogromnymi kosztami części zamiennych 
do maszyn używanych wciąż w proce-
sie produkcji. Pokazujemy im wtedy, że 
mając dobrą drukarkę FDM, mogą wyko-
nać je samodzielnie – szybko, dokładnie 
i tanio. Co więcej, wyposażając w nią swój 
park maszynowy, mogą też na życzenie 
i dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, 
konstruować konieczne detale i narzędzia, 
a także wykonywać prototypy.

Wdrażanie innowacji w przedsiębior-
stwach produkcyjnych to podstawa kon-
kurencyjności firm na całym świecie. Nie-
wiedza i niepewność nie powinny bloko-
wać tego typu inwestycji. 

3dgence.com
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AKTUALNOŚCI

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano 
efekty zmiany floty na litowo-jonową 
w zakładzie K-Flex w Uniejowie. Na sta-
cjach tematycznych omówiono natomiast 
wynikające z wdrożenia Li-Ion korzy-
ści w dziedzinie bezpieczeństwa, oszczęd-

ności oraz wydajności. – Wózki widłowe 
w technologii Li-Ion przynoszą użytkow-
nikom wymierne korzyści – ze względu 
na bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, 
a także ograniczenie czasu potrzebnego na 
ich obsługę, co pozwala wypracować zna-

czące oszczędności w porównaniu z bate-
riami żelowymi i kwasowo-ołowiowymi – 
powiedział Grzegorz Kurkowski, specjali-
sta ds. produktu STILL Polska. – Podczas 
Innovation Day pokazaliśmy na przykła-
dach i konkretnych danych, kiedy i dla-
czego warto w nie zainwestować – dodał. 

Partnerzy wydarzenia zaprezentowali 
na swoich stoiskach produkty korzysta-
jące z technologii Li-Ion. Firma Kärcher 
pokazała szorowarki do posadzek przemy-
słowych, odkurzacze oraz odkurzacze ple-
cakowe do bardziej wymagających zasto-
sowań. Auto-Studio, łódzki dystrybutor 
marki Mercedes Benz, eksponował samo-
chody elektryczne eVito i EQC oraz Mer-
cedesa klasy V (model ma być wkrótce 
dostępny w naszym kraju w wariancie 
EQV). Zwieńczeniem imprezy była pra-
premiera wózka elektrycznego STILL RX 
60 z baterią litowo-jonową oraz prelekcja 
gen. Mirosława Hermaszewskiego. Astro-
nauta opowiedział o tym, jak rozwój tech-
nologii umożliwił loty w kosmos – tak jak 
technologia Li-Ion pozwala przekraczać 
dotychczasowe granice wydajności. 

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli 
również zapoznać się z innowacjami 
w dziedzinie automatyzacji oraz systemów 
bezpieczeństwa wózków widłowych (jak 
dźwiękowy sygnał ostrzegania przed koli-
zją czy oświetlenie krawędziowe).

www.still.pl

Fluke Corporation, firma założona 
w 1948 r., jest producentem kompak-
towych specjalistycznych narzędzi dia-
gnostycznych i oprogramowania służą-
cego do pomiarów i monitorowania stanu 
maszyn. W gronie klientów Fluke znajdują 
się m.in. technicy, inżynierowie, elek-
trycy, kierownicy ds. utrzymania ruchu 
oraz metrolodzy, którzy instalują, dia-

gnozują i przeprowadzają konserwację 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
a także odpowiadają za procesy kalibracji. 
PRÜFTECHNIK jest globalnym dostawcą 
konserwacji maszyn; oferuje klientom sze-
roki zakres produktów, usług i szkoleń 
dostosowanych do potrzeb specjalistów 
ds. utrzymania ruchu w zakresie osiowa-
nia maszyn, monitorowania ich stanu, 
a także badań nieniszczących. 

– Przejęcie firmy PRÜFTECHNIK to 
dobra wiadomość zarówno dla Fluke, jak 
i dla naszych klientów. PRÜFTECHNIK 
specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań 
do precyzyjnych pomiarów, takich jak lase-
rowe osiowanie maszyn, monitoring stanu, 
oraz w badaniach nieniszczących materia-
łów. Dzięki połączeniu wiedzy oraz port-

folio naszych firm będziemy w stanie jesz-
cze lepiej pomóc naszym klientom przemy-
słowym w szybkim diagnozowaniu nowo-
czesnych i skomplikowanych systemów 
oraz wykrywaniu problemów w utrzyma-
niu ruchu w ich fabrykach – powiedział 
Krzysztof Stoma, Marketing Manager CEE 
w firmie Fluke Europe. – Klienci Fluke od 
dawna korzystają z bogatego portfolio mul-
timetrów cyfrowych, analizatorów energii 
elektrycznej, kamer termowizyjnych, teste-
rów rezystancji izolacji, akcesoriów oraz 
zintegrowanych ręcznych przyrządów dia-
gnostycznych. Teraz, dzięki połączeniu 
naszych firm, oferta ta stanie się jeszcze 
bardziej kompleksowa, również w Polsce – 
dodał Krzysztof Stoma.

www.fluke.pl 

STILL 

Dzień innowacji litowo-jonowych

Fluke Corporation

Przejęcie spółki PRÜFTECHNIK przez firmę Fluke

We wrześniu w magazynie firmy Spedimex w podłódzkim Strykowie 
odbyła się II edycja STILL Innovation Day. Głównym tematem wydarzenia, 
mającego na celu popularyzację wiedzy z zakresu innowacji 
intralogistycznych, była technologia Li-Ion.

Dzięki akwizycji portfolio rozwiązań 
przemysłowych firmy Fluke 
zostanie wzbogacone o rozwiązania 
specjalistyczne, które pomogą jej 
wzmocnić swoją ofertę dla klientów 
przemysłowych, także w Polsce.
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www.utrzymanieruchu.pl

| | |

Programiści mogą importować dane CAD
z komponentów maszyn lub całych ma-
szyn bezpośrednio do narzędzia symula-
cyjnego. Następnie mogą wygenerować
cyfrową kopię maszyny – cyfrowego bli-
źniaka, który posłuży do opracowania
i przetestowania oprogramowania maszyny.

Co potrafi narzędzie symulacyjne?
Cyfrowe bliźniaki są kluczem do efektyw-
nego tworzenia oprogramowania i wirtu-
alnego uruchamiania maszyny – narzędzie 

industrialPhysics generuje je na podsta-
wie danych CAD. Dane są importowane 
w formacie STEP, co pozwala wykorzy-
stać właściwości projektu CAD. Narzędzie 
symulacyjne jest zintegrowane z Automa-
tion Studio, dlatego można uruchomić 
wirtualny model bezpośrednio na kompu-
terze i połączyć go ze sterownikiem.

Narzędzie symulacyjne umożli-
wia obserwację fizycznego zachowania 
maszyny w czasie rzeczywistym. Można 
symulować przepływ materiałów wzdłuż 
linii i rozpoznawać miejsca potencjalnych 
kolizji na tyle wcześnie, aby wprowadze-
nie poprawek było łatwe do wykonania.

Rzeczywistość wirtualna
Model maszyny można również bez żad-
nych dodatkowych zabiegów oglądać przy 

użyciu zestawów do demonstracji rze-
czywistości wirtualnej lub rzeczywisto-
ści rozszerzonej. Programiści mogą praco-
wać bezpośrednio z symulowaną maszyną 
w izolacji od wszystkiego, co mogłoby 
rozpraszać ich uwagę. Procesy można oce-
niać przy uruchomionej symulacji. Rze-
czywistość rozszerzona oferuje dodatkową 
korzyść, polegającą na możliwości obejrze-
nia modelu w rzeczywistym środowisku.

www.br-automation.com/pl

B&R Automation

Od danych CAD do bliźniaków cyfrowych
B&R zintegrowała narzędzie symulacyjne 
industrialPhysics ze środowiskiem Auto-
mation Studio. Z oprogramowaniem 
symulacyjnym 3D projektowanie w opar-
ciu o modele jest jeszcze prostsze.
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W Laboratorium Badań i Analiz Logi-
stycznych LogLab Uniwersytetu Szczeciń-
skiego odbyła się uroczysta inauguracja 
rozwiązania Bossard Last Mile Manage-
ment. Oddano do użytku wersję demon-
stracyjną autorskiego rozwiązania Bos-
sard, służącego do zarządzania tzw. ostat-
nią milą, czyli przepływem materiałów na 
hali produkcyjnej. Demonstrację działania 
systemu przeprowadzili studenci z koła 
naukowego „Lean & Smart”.

Jak powiedziała dr Marzena Frankow-
ska, kierownik Zespołu Logistyki Pro-
dukcji i Dystrybucji, projekt wychodzi 
naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stają 
dziś wyższe uczelnie. Bo choć wiele mówi 
się o Przemyśle 4.0 i inteligentnych roz-
wiązaniach w produkcji, to bardzo ciężko 
jest je wdrożyć w procesie dydaktycznym 
oraz podejmować w badaniach nauko-
wych. Prowadzony na Uniwersytecie 
Szczecińskim kierunek Logistyka wyróż-
nia się pod tym względem na tle innych 
tego typu kierunków w Polsce. – Jesteśmy 
jednym z najnowocześniejszych wydzia-
łów i naszym celem jest zapewnienie stu-
dentom możliwości kształcenia z wykorzy-
staniem narzędzi smart – dodała dr Fran-
kowska.

HMS Networks wiosną tego roku prze-
prowadził badanie ankietowe wśród 50 
międzynarodowych specjalistów przemy-
słowych, mające na celu określenie obec-

nego użytkowania technologii bezprzewo-
dowych w branży, a także gotowości do 
wdrożenia technologii 5G. Raport HMS, 
zatytułowany „Czy przemysł jest gotowy 
na 5G?”, prezentuje wyniki tego bada-
nia. Zgodnie z nimi technologia 5G jest 
postrzegana jako wzrastający trend i przy-
szły standard w branży produkcyjnej oraz 
automatyce przemysłowej. 

Oto kluczowe wnioski z raportu:
→ 54% ankietowanych używa rozwiązań 

bezprzewodowych do zdalnego monito-
ringu i obsługi zasobów/wyposażenia. 
34% respondentów twierdzi, że ich firmy 
wykorzystują komunikację bezprzewo-
dową w różnych rozwiązaniach IIoT;

→ 48% jest pozytywnie nastawionych do 
5G w przemyśle – głównie doceniają fakt, 
że technologia zastąpi kable, niepewne 
połączenia WiFi oraz wiele przemysło-
wych standardów komunikacyjnych będą-
cych dzisiaj w użyciu;

Bossard Poland

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

HMS Networks 

Czy przemysł jest gotowy na 5G?

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
firma Bossard Poland zainstalowała wersję demonstracyjną jednego ze swoich 
rozwiązań z zakresu Smart Factory Lo-gistics. Instalacja ma służyć zarówno 
celom dydaktycznym, jak i naukowym.

Najnowszy raport HMS Networks 
przedstawia wyniki badań firmy 
w zakresie oceny rozwiązań 5G dla 
komunikacji przemysłowej. Badanie 
wykazało, że połowa profesjonalistów 
branżowych jest pozytywnie nasta-
wiona do technologii 5G w sektorze 
produkcyjnym i postrzega ją jako 
sposób uniwersalnej łączności.

AKTUALNOŚCI
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Logistyka to sztandarowy kierunek Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Połowa stu-
dentów wydziału wybiera właśnie ten kierunek. Laboratoria 
wydziałowe pod względem wyposażenia są uważane za najno-
wocześniejsze w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o logistykę pro-
dukcji. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalają na 
wykonywanie testów, badań i ekspertyz logistycznych. Dzięki 
wdrożeniu Last Mile Management wyposażenie to zostało 
uzupełnione o rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw 
oraz logistyką wewnętrzną w gnieździe produkcyjnym.

Bossard wyposażył pracownię logistyczną LogLab w dwa 
niezależne stanowiska montażowe, regał SmartBin do składo-
wania części C (tzw. supermarket), wózek do realizacji zaopa-
trzenia oraz system ARIMS do zarządzania i analizy pro-
cesu przepływu materiałów. Aplikacje do montażu przekazała 
uczelni firma Garo Polska. Są to autentyczne komponenty 
systemów do ładowania pojazdów elektrycznych, produkowa-
nych przez firmę Garo, która w swojej szczecińskiej fabryce 
na co dzień wykorzystuje rozwiązania logistyczne oraz ele-
menty złączne Bossard.

W ramach ćwiczeń w laboratorium studenci mogą przepro-
wadzić symulację rzeczywistych procesów zarządzania prze-
pływem materiałów w produkcji w nowoczesny, zautomaty-
zowany sposób. Dzięki łączności bezprzewodowej zapotrze-
bowanie na elementy złączne jest automatycznie przekazy-
wane ze stanowisk montażowych do systemu ARIMS. Tworzy 
on zoptymalizowaną listę oraz ścieżkę realizacji zamówień, 
dostępną w aplikacji mobilnej. Umożliwia także bieżące śle-
dzenie procesów oraz efektywną analizę danych.

Od początku tego roku akademickiego zajęcia z Last 
Mile Management na Uniwersytecie Szczecińskim wchodzą 
w skład regularnego programu nauczania przedmiotów „Logi-
styka produkcji” oraz „Planowanie i organizacja produkcji”. 

www.bossard.com/pl

→  dla większości respondentów (58%) 
niezawodność i pewność systemów 
bezprzewodowych odgrywa kluczową 
rolę w kwestii przyjęcia bądź odrzu-
cenia technologii 5G – twierdzili tak 
zgodnie zarówno przedstawiciele dzia-
łów OT, jak i IT. Małe opóźnienia 
w transmisji zostały wskazane jako 
istotne przez więcej niż jedną czwartą 
(26%) osób pytanych. 

– Badanie jasno pokazało, że przemysł 
jest coraz bardziej świadomy korzy-
ści dla komunikacji przemysłowej ofe-
rowanych przez rozwiązania 5G. Tym, 

czego przemysł naprawdę potrzebuje, są informacje techniczne 
i przykłady praktyczne – powiedziała Marcela Alzin, Program 
Manager w HMS Labs (HMS Networks).

Kopia raportu dostępna jest do pobrania pod adresem: 
www.hms-networks.com/industrial-iot-solutions/5G/ready
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Oszczędź czas i pieniądze dzięki inteligentnym rozwiązaniom 
transportowym firmy igus . Gotowe do montażu systemy 
e-prowadników  z modułowym stojakiem readychain  dostarczane 
bezpośrednio do maszyny. Bezpieczny i łatwy w montażu. 
Te i inne opcje stojaka pod adresem igus.pl/stojak-readychain

® ®

®

konfekcjonowane ... 
przetransportowane ... 
działające ...

  

Zaoszczędź 80% 
w kosztach procesu ...

e-prowadnik igus  ... przenoszenie energii 
w ruchu staje się prostsze ...

Od pojedynczych komponentów po gotowe rozwiązania 
inżynierskie dla Twojej branży - e-prowadnik igus®

 

klenkiewicz@igus.pl     ®plastics for longer life

®

igus.pl/stojak-readychain

stojak readychain  - stojak do szybkiego montażu®

Odwiedź nas:
Balt Expo Gdańsk
9-11 września
hala B, stoisko 6.11

PTG Katowice
10-13 września
stoisko: A31

Energetab Bielsko-Biała
17-19 września
hala J, stoisko 22
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https://www.igus.pl/info/harnessed-energy-chain-systems-assembly-transport-rack?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
https://www.igus.pl/info/harnessed-energy-chain-systems-assembly-transport-rack?utm_source=direct&utm_medium=quicklink
http://www.bossard.com/pl
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W sierpniu amerykańska firma IT Entrata 
przeprowadziła badanie na temat tego, 
co zwykli ludzie wiedzą o sztucznej inte-
ligencji. Choć wielu pytanych zna ogólną 
definicję terminu, większość nie rozumie 
wpływu tej technologii na rzeczywistość. 

Jak rośnie rynek SI
Według niedawno zaktualizowanego 
raportu IDC (International Data Corpora-
tion) wydatki na SI osiągną w tym roku 
blisko 40 mld dolarów, a już za 4 lata 
wzrosną do 100 mld dolarów. Jak twier-
dzą specjaliści z firmy analitycznej, na tę 
popularność wpływa uniwersalność i sku-
teczność działania inteligentnych algoryt-
mów. SI stało się katalizatorem dla roz-
wiązań z pogranicza świata IT i biznesu.

– Prawdziwym poligonem doświad-
czalnym dla SI była reklama internetowa. 
Dzięki Big Data oraz programatycznemu 
zakupowi mediów reklama online zmie-
niła swoje oblicze. Algorytmy SI zaczęto 
wykorzystywać do tworzenia spersonali-
zowanych kampanii, które osiągają dużo 
lepszą skuteczność niż działania o szero-
kim zasięgu. Dziś, pierwszy raz w historii, 
marka może prowadzić dialog ze swoim
odbiorcą, podczas gdy pośrednikiem w ko-
munikacji jest algorytm – powiedział Piotr 
Prajsnar, CEO w Cloud Technologies.

Korzystając z uczenia maszynowego 
i analizy dużych zbiorów danych, SI jest 
w stanie dostarczyć bardzo dużej wie-
dzy na temat swoich klientów. Biznes nie 
tylko będzie w stanie hiperpersonalizować 
interakcje, ale jest również w stanie prze-
widzieć przyszłe zachowania klientów na 
podstawie zebranych informacji.

SI – rzeczywistość 
technologiczna XXI w.
Nowa ankieta Gartnera ujawniła, że 
liczba organizacji wdrażających SI wzro-
sła w ciągu ostatnich czterech lat o 270% 
i trzykrotnie w ciągu ostatniego roku. 
Automatyzacja procesów produkcji czy 
zmniejszanie ryzyka operacyjnego i prze-
ciwdziałanie kryzysom to podstawowe 
zastosowania SI.

– Dzięki sztucznej inteligencji firmy 
mogą zoptymalizować budżet marketin-
gowy oraz zwiększyć zwrot z inwesty-
cji w reklamę online, np. kierując reklamy 
tylko do odpowiednich użytkowników. 
Jedną z najważniejszych korzyści z zasto-
sowania dziś SI w branży reklamowej 
jest możliwość analizy nawet tysięcy nie-
ustrukturyzowanych informacji i na tej 
podstawie dostarczanie precyzyjnych 
wniosków i rekomendacji – skomentował 
Piotr Prajsnar z Cloud Technologies.

Sztuczna inteligencja pada jednak ofiarą 
własnej popularności. Z badań przepro-
wadzonych przez Entrata wynika, że spo-
śród tych, którzy twierdzą, że są eksper-
tami w zakresie rozumienia sztucznej inte-
ligencji, 20% nie tylko myli definicję, ale 

znacznie częściej błędnie definiuje to poję-
cie niż inne grupy, które deklarują, że 
niewiele na temat SI wiedzą lub dopiero 
o niej usłyszały. Jak podkreślają twórcy 
raportu, ponad 38% respondentów albo 
właśnie usłyszało o sztucznej inteligencji, 
albo nie ma pojęcia, czym ona jest.

Pomimo tego braku zrozumienia ponad 
połowa (52%) osób twierdzi, że czuje 
się swobodnie w interakcji z AI, co jest 
ważne, ponieważ ponad 40% osób korzy-
sta z jakiejś formy AI na co dzień, np. 
korzystając z Gmaila, Alexy czy Netflixa.

„Sztuczna inteligencja” 
nie znaczy ani sztuczna, 
ani inteligencja
W obecnej formie sztuczna inteligencja 
jest ograniczona przez opracowane przez 
ludzi algorytmy i dane, które zostaną do 
tego systemu wprowadzone. Na razie 
technologia ta ogranicza się do roli media-
tora, pozbawionego możliwości wykony-
wania prawdziwie niezależnych działań. 
To tzw. wąska SI. Tworzy ona inteligencję 
maszynową, która nas otacza, i nieśmiało 
wspiera w codziennych działaniach. 

BPSC

Co wiemy o sztucznej inteligencji?
Niewiele, i wciąż za mało
Termin „sztuczna inteligencja” ma już
ponad pół wieku. Po raz pierwszy 
użył go amerykański informatyk John 
McCarthy w 1956 r. Od tego czasu 
prace nad SI nabrały tempa, a efekty 
tych starań są wykorzystywane w pro-
dukcji, e-marketingu czy przy opraco-
wywaniu nowatorskich aplikacji.
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– Pewne formy sztucznej inteligencji towarzyszą nam każ-
dego dnia. Alexa czy asystent Google’a za pośrednictwem urzą-
dzeń mobilnych są z nami zarówno w domu, jak i w pracy. 
Wraz z rozwojem tych technologii w formie komercyjnej będzie 
rosło ich znaczenie w pracy i biznesie. Już teraz widzimy, że 
firmy technologiczne projektują swoich asystentów z myślą 
o konkretnych wymaganiach rynków. Asystent głosowy Ama-
zona – Alexa – już doczekał się swojej wersji dla biznesu – 
powiedział Stanisław Bochnak, strateg ds. biznesowych 
w VMware Polska. – W wielu przedsiębiorstwach stosuje się 
ponadto inteligentne aplikacje, które analizują dane w czasie 
rzeczywistym.

Firma VMware w ostatnich tygodniach ogłosiła, że jej plat-
formę cyfrowego miejsca pracy będzie wspierał wirtualny 
konsjerż, bazujący na algorytmach uczenia maszynowego. 
Jego zadaniem będzie wsparcie pracownika w codziennych 
pracach. Eksperci VMware studzą jednocześnie emocje – SI 
nie jest niezależnym, omnipotentnym bytem. 

– Według badań przeprowadzonych przez VMware 45% 
konsumentów uważa, że sztuczna inteligencja to bardziej 
„rzecz” niż zbiór inteligentnych algorytmów usprawniających 
działanie systemów IT czy usług. Optymalizacja biznesu nie 
brzmi jednak tak ekscytująco jak superinteligentny robot. Jed-
nak to właśnie w tym usprawnianiu leży prawda o rewolucji, 
jaka czeka przedsiębiorstwa – dodał Joe Baguley, wiceprezes 
ds. technologii w VMware. 

SI – jeden z atrybutów Przemysłu 4.0
Według ekspertów z IDC najprawdopodobniej to sektor 
przemysłowy będzie czerpał najwięcej z technologii SI. Za 
cztery lata wartość rozwiązań technologii opartej na sztucz-
nej inteligencji dla przemysłu osiągnie 4,9 mld dolarów. To 
ponad 7-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018. Klaus 
Schwab, założyciel i prezes World Economic Forum (WEF), 
przyznał, że SI to jeden z najistotniejszych atrybutów nowo-
czesnego przemysłu i fundamentalny element koncepcji Prze-
mysłu 4.0, a jego wdrożenie spowoduje duże zmiany. 

Jak czytamy w raporcie Factories of the Future, mniej niż 
jeden na dziesięciu (8%) producentów wykorzystuje w swoim 
zakładzie technologię opartą na sztucznej inteligencji. Jednak 
już w 2020 r. w co drugim (50%) przedsiębiorstwie produk-
cyjnym będą funkcjonowały rozwiązania oparte na sztucznej 
inteligencji – deklarują menedżerowie biorący udział w bada-
niu. Dlaczego w krótkim czasie możemy spodziewać się tak 
znaczącego wzrostu wdrożeń SI?

– SI pomaga m.in. w analizie ogromnych ilości danych 
w czasie rzeczywistym, a to poprawia dokładność prognoz 
i kontroli w procesach operacyjnych, szczególnie tych służących 
do poprawy wydajności produkcji – powiedział Lucjan Giza 
z BPSC. – Redukcja błędów w funkcjonowaniu linii produkcyj-
nej to kolejna korzyść. Przekłada się ona nie tylko na szybkość 
i dokładność, ale też skutkuje znaczącym zmniejszeniem prze-
stojów i awarii.

To dopiero początek, a sama sztuczna inteligencja zmieni 
nie tylko ekosystem przemysłowy, lecz także transport, medy-
cynę, handel detaliczny czy finanse.

www.bpsc.com.pl
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Wyniki badania pokazują, że współcześnie 
strategie firm przyjmują perspektywiczny 
cel dostosowania organizacji do wymo-
gów gospodarki na żądanie. Zarówno roz-
wiązania w zakresie automatyzacji, jak 
i zwiększania liczby pracowników będą 
kluczowym elementem planów decyden-
tów w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Ponad trzy czwarte (77%) responden-
tów uważa, że zwiększenie liczby pracow-
ników wyposażonych w nowoczesne roz-
wiązania technologiczne jest najlepszym 
sposobem na wprowadzenie automatyza-
cji w magazynie, jednak tylko 35% ma 
jasną wizję, jak przeprowadzić taki pro-
ces. Aż 87% firm jest w trakcie powięk-
szania swoich magazynów lub planuje 
ich zwiększenie do 2024 r., z czego 82% 
przewiduje w tym czasie wzrost liczby 
magazynów.

– Menedżerowie odpowiedzialni za 
IT i działalność operacyjną są przygoto-
wani, by sprostać rosnącym wymaganiom 
rynku. Stopniowo planują wdrażać roz-
wiązania mające na celu poprawę wydaj-
ności indywidualnej i zespołowej, które 
jednocześnie będą zgodne z funkcjonują-

cym w firmie obiegiem pracy – powie-
dział Mark Wheeler, dyrektor ds. rozwią-
zań w zakresie łańcucha dostaw w firmie 
Zebra Technologies. – Do 2024 r. lide-
rzy branży skoncentrują się na wprowa-
dzaniu bardziej kompleksowych rozwiązań 
w celu stworzenia ekosystemu opartego na 
danych, który pozwoli osiągnąć optymalne 
połączenie automatyzacji i pracy ludzkiej. 
W efekcie pracownicy magazynów, wyko-
rzystując nowoczesne technologie brze-
gowe, umożliwią firmom zdobywanie prze-
wagi konkurencyjnej.

Główne wnioski z badania
Do 2024 r. automatyzacja nie zastąpi 
pracowników, ale zwiększy ich wydajność. 
61% decydentów planuje częściową auto-
matyzację pracy lub wyposażenie pracow-
ników w technologie wspomagające ich 
pracę. Trzy czwarte respondentów uważa, 
że interakcje międzyludzkie są częścią 
optymalnego obiegu pracy. 39% wskazuje 
częściową automatyzację (pewne zaan-
gażowanie człowieka), a 34% – wypo-
sażenie pracowników w zaawansowane 
technologie brzegowe jako preferowany 
model. Decydenci przewidują wykorzysta-
nie botów i robotów do zarządzania zaso-
bami w magazynie (24%), wsparcia pako-
wania towarów do wysyłki (2%) i przyj-
mowania towarów (20%) do 2024 r.

Priorytetem pozostaje przeanalizowa-
nie strategii i jej wdrożenie pod kątem 
sprostania pojawiającym się wyzwaniom 
związanym z magazynowaniem. Wykorzy-
stanie nowych technologii zostało wska-
zane jako największe wyzwanie opera-
cyjne przez 61% ankietowanych. 59% 
respondentów wskazało ograniczoną 
dostępną przestrzeń magazynów jako 
wyzwanie, któremu planuje sprostać 
przez jej powiększenie. 60% organizacji 
wskazało rekrutację do pracy oraz wydaj-
ność pracowników jako jedne z najwięk-
szych wyzwań. 

W miarę jak magazyny będą się 
powiększać, zwiększy się również liczba 
kategorii przechowywanych produktów. 
Konieczne będzie również zwiększenie 
szybkości wysyłki.

Decydenci będą dążyć do zwiększe-
nia przejrzystości i wydajności systemu 
przez usprawnienie zarządzania zwro-
tami (81%), usprawnienie podziału zadań 
(80%) oraz zaangażowanie podmiotów 
zewnętrznych (83%).

Inwestowanie i wdrażanie nowych 
technologii ma kluczowe znaczenie dla 
zachowania konkurencyjności w gospo-
darce na żądanie. Prawie połowa (46%) 
ankietowanych wskazała szybszą dostawę 
do klientów końcowych jako główny czyn-
nik napędzający ich strategię rozwoju 
magazynu. Ponad trzy czwarte decyden-
tów (77%) zgadza się, że by pozostać 
konkurencyjnymi na rynku, muszą zmo-
dernizować systemy zarządzania maga-
zynem, jednak wdrażanie nowych urzą-
dzeń i technologii mobilnych postępuje 
powoli. 

73% firm modernizuje obecnie swoje 
magazyny, wdrażając lub wymieniając 
stare urządzenia mobilne, takie jak kom-
putery mobilne, tablety i skanery kodów 
kreskowych. Do 2024 r. proces moder-
nizacji będzie się opierał na mobilnych 
komputerach działających na platformie
Android (83%), systemach lokalizacji 
w czasie rzeczywistym (RTLS) (55%) oraz 
magazynowych systemach informatycz-
nych (WMS) (54%). 60% respondentów 
wymieniło system etykiet z kodami kre-
skowymi oraz drukarki termiczne jako klu-
czową inwestycję w ramach planów mo-
dernizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Przewiduje się, że w Europie powierz-
chnia przeciętnego magazynu wzrośnie 
w ciągu najbliższych 5 lat o 26% – wię-
cej niż w jakimkolwiek innym regionie. 
W Europie do 2024 r. wzrośnie także 
wykorzystanie technologii RFID i lokali-
zacji. W co piątym magazynie będą one 
wykorzystywane w procesach pakowa-
nia (25%), zarządzania zasobami (20%) 
i kompletacji zamówień (19%).

Kontekst i metodologia badania 
W „2024 Warehousing Vision Study” 
wzięły udział 1403 osoby odpowie-
dzialne za podejmowanie decyzji operacyj-
nych w firmach działających w sektorach 
produkcji, transportu i logistyki, handlu 
detalicznego oraz spedycji. Respondenci 
pochodzili z krajów w Ameryce Północnej, 
Ameryce Łacińskiej, Azji oraz w Europie. 
Badanie przeprowadziła firma Qualtrics.

www.zebra.com 

Zebra Technologies 

Do 2024 r. 6 na 10 pracowników magazynów 
otrzyma wsparcie w postaci automatyzacji

Firma Zebra Technologies zaprezento-
wała wyniki badania „2024 Ware-
housing Vision Study”. W raporcie 
przeanalizowano strategie menedże-
rów operacyjnych i IT w obszarze 
modernizacji magazynów i centrów 
dystrybucyjnych.

AKTUALNOŚCI

Źr
ód

ło
: Z

eb
ra

 Te
ch

no
lo

gi
es

http://www.zebra.com


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/


FIRMA PREZENTUJE

W miejscach, gdzie wa na jest nie 
tylko wysoka jako  wytwarza-
nego produktu, ale równie  zdro-

wie i ycie pracowników, nie ma miejsca na 
kompromisy. Urz dzenia b d ce elementem 
obwodów blokadowych powinny mie  atest 
poziomu nienaruszalno ci bezpiecze stwa 
SIL2/3 TÜV. Dodatkow  korzy ci  z popraw-
nego wdro enia architektury takiego obwodu 
jest zwi kszenie dyspozycyjno ci instalacji 

przetwórczej, a w efekcie ograniczenie przy-
padkowych przestojów.

Legendarna niezawodno  
i wytrzyma o
Przetworniki Liquiphant dzia aj  w opar-
ciu o gruntownie sprawdzon  i przetesto-
wan  metod  pomiarow . Jej wynalazc  
jest Georg H. Endress – jeden z za o ycieli 

Zyskaj jeszcze wi ksze bezpiecze stwo i niezawodno

Heartbeat Technology w wibracyjnych 
sygnalizatorach poziomu cieczy

Diagnostyka predykcyjna i prewencyjna to zagadnienia, które s  
kojarzone g ównie z zaawansowanymi urz dzeniami pomiarowymi,
cz sto mierz cymi oraz obliczaj cymi kilka parametrów jednocze-
nie. Dzi  mo na j  spotka  równie  w sygnalizatorach poziomu, 

gdzie przyczynia si  nie tylko do optymalizacji czasu konserwacji. 
Jej obecno  ma te  realny wp yw na zwi kszenie bezpiecze stwa 
procesu, instalacji i personelu.

Endress+Hauser, który ju  pod koniec lat 
70. ubieg ego wieku poszukiwa  sygnali-
zatora poziomu o bardzo wysokiej trwa o-
ci. Sednem jego innowacji by a ca kowicie 

metalowa konstrukcja obudowy urz dzenia. 
Taki sposób wykonania zapewnia  wytrzy-
ma o  i bezobs ugowo . Na pocz tku lat 
80. powsta  pierwszy sensor, sk adaj cy si  
z dwóch symetrycznych, drgaj cych pr tów. 
Tak zwany czujnik kamertonowy idealnie 
nadaje si  do wykrywania obecno ci wszel-
kich cieczy pompowalnych oraz zabezpie-
czenia przed suchobiegiem pomp. Na prze-
strzeni ostatnich 35 lat udowodniono rów-
nie  jego wysok  niezawodno . W tym cza-
sie sygnalizatory poziomu tego typu znalaz y 
zastosowanie w ponad 6 milionach punktów 
pomiarowych. Tak du a ilo  jest dowodem 
na zaufanie, jakim u ytkownicy darz  wibra-
cyjn  metod  sygnalizacji poziomu.

Heartbeat Technology – diagnostyka 
prewencyjna i predykcyjna bez 
demonta u urz dzenia
Proces udoskonalania sygnalizatorów z serii 
Liquiphant nie ograniczy  si  tylko do prac 
nad sam  metod  pomiarow . Z czasem 
wprowadzono równie  nowe funkcje, które 
wp ywaj  na atwo  i bezpiecze stwo pracy. 
Przyk adem jest diagnostyka zapobiegawcza, 
w któr  wyposa ono nowy model FTL51B. 
Dzi ki niej urz dzenia te spe niaj  wymogi 
niezb dne do pracy w obwodach blokado-
wych SIL2/3.

Heartbeat Technology to trzy wspó pracuj ce 
ze sob  elementy:

• Heartbeat Diagnostyka – czytelne komu-
nikaty diagnostyczne o stanie urz dzenia 
pomiarowego, wraz ze wskazówkami eksplo-
atacyjnymi dla u ytkownika, które zwi kszaj  
komfort codziennej pracy oraz pozwalaj  
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reagowa  na wykryte nieprawid owo-
ci w dzia aniu. Dzi ki nim atwiej jest rów-

nie  zaplanowa  czynno ci konserwacyjne. 
Ci g a autodiagnostyka przyrz du umo liwia 
te  bezpieczn  prac  instalacji produkcyjnej. 
Dodatkow  korzy ci  dla zak adu jest wyd u-
enie okresów mi dzy kolejnymi sprawdze-

niami wymagaj cymi demonta u urz dzenia.

• Heartbeat Weryfikacja – procedura wery-
fikacji bez przerywania pomiaru realizowa-
nego przez przyrz d i bez konieczno ci jego 
demonta u, co zak óci oby proces produk-
cyjny. Ca a operacja trwa mniej ni  1 minut  
i jest dzia aniem prewencyjnym, pozwalaj -
cym wykry  potencjalne nieprawid owo ci. 
Po jej zako czeniu generowany jest raport, 
zgodny m.in. z norm  ISO 9001 oraz syste-
mem zarz dzania bezpiecze stwem w zak a-
dzie wg PN-EN 61511. Dokumentuje on aktu-
alny stan urz dzenia pomiarowego i mo e 
pomóc m.in. w podj ciu decyzji o odroczeniu 
jego najbli szej kalibracji. Jest to te  pe no-
prawny dokument akceptowany przez urz d-
ników.

• Heartbeat Monitoring – analiza trendów 
zmian sygna ów wewn trznych w urz dze-
niu pomiarowym, która jest mo liwa m.in. 
dzi ki wbudowanym wzorcom odniesie-
nia. Monitoring wp ywu procesu produkcyj-
nego na jako  pomiarów oraz obserwacja 
niepo danych zmian pozwalaj  technolo-
gom i kierownikom produkcji na wdro enie 
prawdziwej diagnostyki predykcyjnej. Dzi ki 
niej mo liwe jest wprowadzanie korekt oraz 

optymalizacji. W efekcie, dzi ki ograniczeniu 
i wiadomemu planowaniu postojów, zwi k-
sza si  produktywno  zak adu. 

Urz dzenia w zasi gu smartfona
Jedn  z istotnych innowacji w sygnalizatorach 
poziomu Liquiphant FLT51B jest obecno  

czno ci bezprzewodowej Bluetooth. Ten 
szyfrowany protokó  zapewnia wysoki poziom 
bezpiecze stwa i chroni przed niepowo a-
nym dost pem, b d c jednocze nie wygodn  
form  komunikacji z urz dzeniem. Operator 
mo e czy  si  z urz dzeniem za po red-
nictwem specjalnej aplikacji przygotowanej 
przez Endress+Hauser – SmartBlue. Ten dar-
mowy program mo na pobra  na urz dze-
nia z Androidem (smartfony i tablety) oraz 
iOS (iPhone’y i iPady). Pozawala on w sposób 
kompleksowy zarz dza  przyrz dem, a nawet 
przeprowadzi  proces pierwszego urucho-
mienia. Jest to przydatne, zw aszcza gdy 
urz dzenie zamontowano w miejscu trudno 

dost pnym. U ytkownik mo e równie  bez-
przewodowo przeprowadzi  weryfikacj  
stanu sygnalizatora, przegl da  informacje 
diagnostyczne oraz dokumentacj . 

Zgodno  z koncepcj  
Przemys u 4.0
Przemys owy Internet Rzeczy (IIoT) zdobywa
coraz wi ksz  popularno . Nowa seria sy-
gnalizatorów Liquiphant wychodzi mu na-
przeciw, oferuj c szereg zaawansowanych 
rozwi za  technicznych, pozwalaj cych mu 
spe ni  4 podstawowe warunki stawiane 
urz dzeniom IIoT. Jednym z nich jest imple-
mentacja Bluetooth – sygnalizator spe nia 
w ten sposób wymóg posiadania dodatko-
wej formy komunikacji mobilnej. Hearbeat 
Technology z kolei zapewnia diagnostyk  pre-
dykcyjn . Kolejnym rozwi zaniem jest apli-
kacja SmartBlue, daj ca dost p nie tylko do 
dokumentacji i certyfikatów, ale równie  

cz ca urz dzenie z systemem Netilion – 
chmurow  us ug  Endress+Hauser. System 
ten umo liwia monitoring ca ej linii produk-
cyjnej oraz dostarcza zaawansowane narz -
dzia analityczne. Sygnalizatory Liquiphant s  
równie  zgodne z wymaganiami NAMUR, co 
sprawia, e mog  pracowa  np. w strefach Ex.

Nowoczesne protoko y komunikacyjne oraz 
zaawansowana diagnostyka zapobiegawcza
to cechy wyró niaj ce model FTL51B. 
Wi cej informacji na temat tego urz dzenia 
mo na znale  pod adresem: 
https://eh.digital/ftl51b_pl

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wo owska 11, 51-116 Wroc aw
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info@pl.endress.com
go.endress.com/pl/TrustSens

Fot. Aplikacja Endress+Hauser SmartBlue
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Przyk adowe stanowisko badawcze 
ma na celu zademonstrowanie, jak 
w warunkach produkcyjnych, z wyko-

rzystaniem chmury obliczeniowej i urz dze  
brzegowych, np. Bosch Rexroth IoT Gateway, 
mo liwe jest przewidywanie wyst pie  awa-
rii. ODIN oblicza tzw. index zdrowia (ang. 
Machine Health Index) badanego uk adu 
hydraulicznego w oparciu o uczenie maszy-
nowe. Po okresie uczenia si  sie  neuronowa 
wylicza aktualny indeks zdrowia badanego 
systemu hydraulicznego i pozwala go na bie-

co monitorowa  przez serwisanta.

W przypadku, gdy indeks zdrowia spadnie 
poni ej poziomu ustalonego z klientem i dzia-
em utrzymania ruchu, mo na podj  dzia-
ania naprawcze, serwisowe lub diagno-

styk . Dzia ania te podnosz  poziom „zdro-
wia” badanego systemu na wy szy sto-
pie , gdzie ryzyko awarii jest najmniejsze. 
Z uwagi na fakt, e na bie co mamy infor-
macj  o badanym systemie, mo na spokoj-
nie i z odpowiednim wyprzedzeniem zapla-
nowa  akcje naprawcze w najbardziej odpo-
wiednich momentach dla klienta, np. prze-
rwa nocna, urlop w zak adzie itd. Stanowisko 
demonstracyjne zainstalowane w laborato-
rium pozwala symulowa  potencjalnie niepo-
prawne parametry pracy uk adu hydraulicz-
nego cylindra poprzez pomiary m.in.: czysto-
ci oleju (trzy poziomy), wycieków z pompy, 

zawarto ci wody w uk adzie, temperatury 
oleju, poziomu oleju w zbiorniku i inne. Dane 
przekazywane s  do chmury Bosch Rexroth, 
gdzie system ODIN udost pnia przez Internet 
panel operatora i daje mo liwo  podgl du 
wszystkich lub wybranych sygna ów bada-
nego uk adu hydrauliki. Na yczenie klienta 
mog  by  tworzone cykliczne raporty doty-
cz ce prognozowanego stanu badanego sys-
temu hydrauliki. Instalacja systemu ODIN 
w takiej konfiguracji jest pierwsz  zrealizo-

wan  w Europie rodkowo-Wschodniej. 
Wspó praca z firm  Inter Trade, u której zain-
stalowano stanowisko demonstracyjne, ma 
na celu rozszerzanie wiedzy na temat nowo-
czesnych rozwi za  z zakresu Przemys u 4.0 
u jej klientów, jak równie  docelowo klientów 
Bosch Rexroth.

Serwis Bosch Rexroth – pe ne 
wykorzystanie mo liwo ci maszyn 
i urz dze  w ci gu ca ego cyklu 
ich eksploatacji
Wspó praca z profesjonalnym partnerem 
serwisowym gwarantuje dost p do kom-
pleksowych us ug, takich jak monitorowa-
nie pracy maszyn, ekspertyzy i naprawa 
oraz szybka dostawa cz ci zamiennych. 
Zmniejsza to koszty zwi zane z utrzymaniem 
i naprawami maszyn i urz dze . Sie  serwi-
sowa Bosch Rexroth, która dzia a w ponad 
80 krajach, gwarantuje szybki kontakt 

z wykwalifikowanymi technikami i in ynie-
rami, którzy rozwi zuj  problemy, stosu-
j c obszern  wiedz  w zakresie technolo-
gii nap dowych i sterowa . Dzi ki serwisowi 
znajduj cemu si  w kraju, w którym maszyny 
i urz dzenia s  u ytkowane, minimalizujemy 
koszty. Firma Bosch Rexroth oferuje szeroki 
zakres us ug dotycz cych hydraulicznych, 
elektrycznych i mechanicznych uk adów 
nap dowych maszyn i urz dze , gwarantu-
j cy pe ne wykorzystanie ich mo liwo ci.

Rozwi zanie Bosch Rexroth ODIN
monitoruje prac  systemów hydraulicznych
Firma Inter Trade we wspó pracy 
z firm  Bosch Rexroth uruchomi-
a system Bosch Rexroth ODIN

(online diagnostic network), który
s u y do monitorowania pracy 
przyk adowej aplikacji hydrauliki 
przemys owej.

Monitorowany system hydrauliczny realizuj cy przyk adow  funkcjonalno  ruchu 
z wykorzystaniem cylindra.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
www.boschrexroth.pl
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Trybologia
Co należy wiedzieć, by zapewnić 
odpowiednie smarowanie

  Jak przygotować gospodarkę smarowniczą 
do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0

  Raport: Układy centralnego 
smarowania
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Trybologia 
Co należy wiedzieć, by zapewnić odpowiednie smarowanie
Tarcie jest jednym z podstawowych procesów zachodzących 
w maszynach i może być zjawiskiem negatywnym, powodującym 
zużywanie się materiałów, a w konsekwencji utratę właściwości 
użytkowych elementów maszyn i urządzeń. Wiedza na temat 
trybologicznych aspektów eksploatacji jest niezbędna, 
aby zapewnić odpowiednie smarowanie, a dzięki temu 
maksymalną żywotność mechaniczną urządzeń. 

Paweł Łęciński C o zatem należy wiedzieć, by zagwa-
rantować właściwe smarowanie 
maszyn i urządzeń w przemyśle?

Zużycie ścierne i rola środków 
smarnych
Czynnikami istotnie wpływającymi na zu-
życie ścierne współpracujących powierzch-
ni skojarzenia trącego są: 

→ lepkość środka smarnego,
→ grubość filmu smarującego,
→ prędkość przemieszczania współpracują-

cych powierzchni trących,
→ chropowatość powierzchni,
→ obciążenie.

Podstawowymi środkami smarnymi stoso-
wanymi do smarowania skojarzeń trących 
maszyn są oleje smarne, smary plastyczne 
i smary stałe. Oprócz zmniejszania tar-
cia środki smarne utrzymują odpowiednią 
temperaturę, ograniczają zużycie, koro-
zję czy zanieczyszczenia, a także przeno-
szą moc. Co ważne, różne rodzaje tarcia 
wymagają różnych warunków smarowa-
nia. Ponadto źle dobrany środek smarny 
może niewłaściwie wpływać na niezawod-
ność urządzenia i jego pracę.

Rodzaje smarowania
Krzywa Stribecka daje ogólny przegląd 
zmian tarcia w całym zakresie smarowania.
Za jej pomocą można przewidzieć warunki 
smarowania, w jakich będą pracowały po-
szczególne elementy stykające, oraz opi-
sać przebieg współczynnika tarcia ślizgo-
wego ze smarowaniem olejowym w róż-
nych stanach tarcia i smarowania (rys. 1). 

Zależnie od geometrii styku tarciowego, 
właściwości ciekłego środka smarnego 
i warunków pracy pary tarciowej wyróż-
nia się trzy główne rodzaje smarowania: 

→ hydrodynamiczne,
→ mieszane,
→ graniczne.

Smarowanie hydrodynamiczne
Przy pełnym rozdzieleniu współpracują-
cych powierzchni środkiem smarnym wy-
stępuje tzw. smarowanie hydrodynamiczne. 
Wysokie naciski powodują znaczny wzrost 
lepkości oleju oraz elastyczną deforma-
cję obciążonej warstwy wierzchniej i pro-
wadzą w ten sposób do rozłożenia obcią-
żenia na większą powierzchnię. Przyjmuje 
się, że w warunkach smarowania hydro-
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dynamicznego nie występuje zużywanie 
i nie zachodzą reakcje chemiczne pomię-
dzy olejem a warstwą wierzchnią trących 
się elementów. Co ważne, grubość filmu 
środka smarującego istotnie zależy od 
prędkości, lepkości czy obciążenia i może 
wynosić od 5 do 200 mikronów. Ze sma-
rowaniem hydrodynamicznym mamy do 
czynienia np. przy łożyskach ślizgowych, 
wyrównujących łożyskach oporowych czy 
krzywkach ślizgowych.

Smarowanie mieszane 
Przy małych prędkościach lub dużych 
obciążeniach ciśnienie hydrodynamiczne 
jest niewystarczające, aby całkowicie 
rozdzielić elementy ślizgowe. W takim 
wypadku, gdy część obciążenia jest wspo-
magana bezpośrednio przez punkty styku 
powierzchni, mamy do czynienia z warun-
kami smarowania mieszanego. Powierzch-
nie są wtedy nieznacznie odseparowane. 
Istnieje również ryzyko, że niewielka 
zmiana obciążenia lub prędkości może 
spowodować wzrost zużycia. Ten typ 
smarowania stosuje się np. przy średnio 
obciążonych przekładniach, tłokach czy 
pompach hydraulicznych. 

W warunkach smarowania mieszanego 
zaleca się zastosowanie dodatków prze-
ciwzużyciowych (AW), które są przycią-
gane do powierzchni metalowych i powle-
kają je warstwą ochronną. Dodatki te 
pomagają ograniczyć zużycie przy umiar-
kowanym styku. 

W warunkach smarowania miesza-
nego powinny również pracować uszczel-

nienia mechaniczne. Wynika to z tego, 
że grubość filmu smarującego uszczelnie-
nia mechanicznego musi być bardzo mała, 
aby ewentualny wyciek nie był zbyt duży.

Smarowanie graniczne
Wszędzie tam, gdzie są częste rozru-
chy i zatrzymania, a także w warunkach 
wstrząsów, występuje smarowanie gra-
niczne. W związku z tym, że powierzch-
nie nie są całkowicie odseparowane, przy 
smarowaniu tym jest największe zuży-
cie. W warunkach smarowania granicz-
nego konieczne jest zastosowanie dodat-
ków przeciwzatarciowych (EP), wchodzą-
cych w reakcję z powierzchniami meta-
lowymi i tworzących warstwę ochronną 
w warunkach styku pod wysokim obcią-
żeniem. Przykładem zastosowania sma-
rowania granicznego mogą być sworznie, 
tuleje, przekładnie wolnoobrotowe oraz 
układy rozruch/hamowanie.

Smarowanie elastohydrodynamiczne
Dla tarcia tocznego w przypadku wysoko 
obciążonych węzłów występuje specjalny 
rodzaj smarowania hydrodynamicznego 
– elastohydrodynamiczne. Mamy tu do 
czynienia z elastyczną deformacją ele-
mentów stykających się pod obciąże-
niem i efektem hydrodynamicznym, które 
razem sprawiają, że środek smarny roz-
dziela powierzchnie styku, a nacisk obcią-
żenia je deformuje. Grubość filmu środka 
smarującego w tym wypadku jest zwykle 
mniejsza niż 1 μm. Chcąc np. dwukrotnie 
zwiększyć film olejowy, należy czterokrot-

nie zwiększyć lepkość. Ze smarowaniem 
elastohydrodynamicznym mamy do czy-
nienia przy łożyskach tocznych.

Tarcie międzycząsteczkowe
Przy doborze środków smarnych nie 
można też zapomnieć o zjawisku tarcia 
międzycząsteczkowego. Polega ono na 
takiej modyfikacji smarowania hydrody-
namicznego i granicznego, która prowadzi 
do istotnych oszczędności energii dostar-
czanej do smarowanych skojarzeń trących 
przez znaczne zmniejszenie współczyn-
nika tarcia. Zjawisko to jest wykorzysty-
wane w nowoczesnych olejach smarnych, 
w których dodatki, tworząc warstwę 
mocno związaną siłami fizykochemicz-
nymi z trącymi powierzchniami metali, 
pozwalają na obniżenie energii niezbędnej 
do pokonania oporów tarcia oraz zmniej-
szenia zużycia smarowanych powierzchni. 
W rezultacie udział tarcia suchego w sma-
rowaniu granicznym jest dużo mniejszy, 
niż ma to miejsce w przypadku zwykłych 
olejów smarnych.

Właściwości środków smarnych
Oprócz podstawowego wymagania stawia-
nego środkom smarnym, tzn. maksymal-
nego przenoszenia siły przy minimalnym 
tarciu i minimalnym zużyciu, muszą one 
często charakteryzować się różnymi wtór-
nymi właściwościami, takimi jak wodo- 
i chemoodporność, kompatybilność z two-
rzywami sztucznymi lub ochrona przeciw-
korozyjna. 
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Brak filmu z powodu 
nieodpowiedniej 

prędkości lub lepkości

Zużycie kontrolowane 
zarówno przez lepkość, 
jak i graniczną warstwę 

smarowania Zużycie kontrolowane przez lepką 
separację

ELASTOHYDRODYNAMICZNE

gdzie:

η = lepkość dynamiczna
V = prędkości ślizgania
P = obciążenie

ηV
P

- liczba Herseya

Oś X =

ηV
P

Oś X =

ηV
P

↖ Rys. 1. Krzywa Stribecka przedstawia wystę-
powanie wszystkich rodzajów smarowania 
w łożysku ślizgowym, w zależności od warun-
ków pracy środka smarnego. Ujmuje ona 
zależność współczynnika tarcia od grubo-
ści warstwy środka smarnego, lepkości dyna-
micznej (η), prędkości ślizgania (V) i nacisku 
(P). Parametr bezwymiarowy (η . V)/P nazy-
wany jest liczbą lub parametrem Herseya.Źr
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Jednoczesne spełnienie przez środek 
smarny wszystkich wymienionych wyma-
gań, o ile możliwe, jest bardzo kosztowne. 
Z tego względu środkom smarnym sta-
wiane są wymagania szczegółowe, które 
zazwyczaj są rezultatem wielu kompromi-
sów między potrzebami i możliwościami. 
Jest to zasadniczy powód istnienia bardzo 
wielu rodzajów środków smarnych.

Lepkość i wskaźnik lepkości oleju
Kiedy tworzony jest film olejowy, część 
molekuł przyczepia się do powierzchni 
trącej, a część do powierzchni ciernej. 
Nazywa się to współczynnikiem ścinania 
i jest bezpośrednio związane z lepkością 
oleju i temperaturą pracy. Oleje o niższej 
lepkości mają wyższy potencjalny współ-
czynnik ścinania, a co za tym idzie – wraz 

ze wzrostem temperatury film olejowy 
może zostać przerwany i może wystąpić 
kontakt metal-metal. Jeżeli natomiast lep-
kość jest za wysoka, wewnętrzny opór 
przeciw płynięciu dramatycznie podnie-
sie temperaturę i spowoduje przegrzewa-
nie, które również może doprowadzić do 
uszkodzenia filmu olejowego, skutkują-
cego utlenianiem się oleju. Z tego względu 
niezwykle istotny jest dobór lepkości oleju 
z uwzględnieniem temperatury pracy. 

Co istotne, klasa lepkości ISO wyraża 
lepkość kinematyczną oleju [cSt] przy 
temperaturze 40°C (±10%), a jak wia-
domo z praktyki, układy często pracują 
przy wyższych temperaturach. W związku 
z tym przy doborze oleju smarnego należy 
kierować się nie tylko lepkością oleju, ale 
i wskaźnikiem lepkości. 

Wskaźnik lepkości to odporność oleju 
na zmianę lepkości wraz ze zmianą tem-
peratury. Im wyższy wskaźnik lepkości, 
tym owa odporność jest większa. 

Przy doborze oleju mającego pracować 
w maszynie narażonej na duże zmiany 
temperatur wskaźnik lepkości jest rów-
nie krytyczny co sama lepkość. Przyjmuje 
się, że wskaźnik lepkości pomiędzy 80 
a 110 to wskaźnik wysoki. W zakładach 
produkcyjnych, gdzie temperatury pracy 
są raczej kontrolowane i nie występują 
istotne zmiany, oleje mineralne o wskaź-
niku lepkości 55-100 w większości 
wypadków będą odpowiednie. W przeciw-
nym razie warto rozważyć użycie środków 
smarnych na bazie olejów syntetycznych, 
dla których zakres wskaźnika lepkości 
wynosi od 80 do nawet 400. Co warto 
zauważyć, wskaźnik lepkości nie zawsze 
jest wymieniony w danych technicznych 
olejów, jednak można go łatwo obliczyć 
na podstawie normy ASTM D2270 – 
„Standard Practice for Calculating Visco-
sity Index from Kinematic Viscosity at 
40°C and 100°C”.

Temperatura płynięcia
Nie mniej ważną właściwością fizyczną, 
na którą należy zwracać uwagę przy dobo-
rze środka smarnego, jest temperatura 
płynięcia. Jest to najniższa temperatura, 
w której olej wykazuje właściwość płynię-
cia. Warto przy tym pamiętać, że tempe-
ratura płynięcia nie jest minimalną tem-
peraturą normalnej pracy oleju.

Wybór oleju bazowego
Kierując się wymaganiami właściwości 
vs. cena przy wyborze środka smarnego, 
ważny jest wybór oleju bazowego. 

Oleje bazowe dzieli się na pięć kate-
gorii (według API 1509, dodatek E – 
tabela 1). Pierwsze trzy grupy to bazy 
tworzone z ropy naftowej (rafinowane roz-
puszczalnikowo lub przez hydrokraking), 
grupa IV to oleje syntetyczne (polialfa-
olefiny), a grupa V to oleje niesklasyfiko-
wane w pozostałych czterech grupach, 
w tym silikony, estry fosforanowe, polial-
kaglikole czy poliolestry. 

Bazy olejowe grupy I dzięki stosun-
kowo prostej metodzie rafinacji są ole-
jami najtańszymi. Bazy grup II i III dzięki 
osiąganej czystości stają się coraz bardziej 
powszechne, a ich właściwości są w miarę 
bliskie olejom grupy IV, przy czym cena 
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↗ Rys. 2. Przyczyny skracania się żywotności maszyn

Tabela 1. Parametry olejów bazowych na podstawie API 1509

Kategoria oleju
bazowego

Nasycenie 
wiązań węglo-
wodorowych 

[%]

Siarka
[%]

Wskaźnik
lepkości

Mineralne

Grupa I <90 >0,03 80 do 120

Grupa II >90 <0,03 80 do 120

Grupa III >90 <0,03 >120

Syntetyczne
Grupa IV Syntetyczne oleje PAO

Grupa V Wszystkie bazy olejowe niezawarte w grupach I, II, III lub IV

Skrócenie żywotności 
maszyn

Degradacja powierzchni 
(70%)

Zanieczyszczenie 
cząstkami stałymi 

(50%)

Zmęczenie AdhezjaScieranie

Starzenie się
(15%)

Zdarzenia losowe
(15%)

Korozja (20%)
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jest znacznie niższa. Oleje grupy IV cha-
rakteryzują się natomiast dużo szer-
szym zakresem temperatur pracy i bar-
dzo wysoką odpornością na bardzo niskie 
i bardzo wysokie temperatury w porówna-
niu z grupami I–III. Niektóre oleje grupy 
IV są kwalifikowane również jako ognio-
odporne i mogą stanowić alternatywę dla 
płynów na bazie wody.

Degradacja powierzchni
W praktyce przemysłowej trybologia oraz 
niezawodność w obszarze gospodarki 
smarno-olejowej są tematami nader czę-
sto bagatelizowanymi i niedocenianymi. 
Dzieje się tak mimo tego, że koszt zakupu 
środków smarnych stanowi zwykle zale-
dwie ułamek budżetu, a już skutki nie-
racjonalnego gospodarowania mogą sta-
nowić aż do 30% całkowitych kosztów 
utrzymania ruchu. 

Z czego to wynika? Za skrócenie 
żywotności maszyn oraz awarie i nie-
sprawności w układach hydraulicznych 

i smarowniczych w 70% odpowiada 
zniszczenie materiału powierzchni, co 
pośrednio lub bezpośrednio można powią-
zać z zanieczyszczeniami (rys. 2).

Mechanizmy zużycia elementów 
maszyn (przyczyna pierwotna) to w czę-
ści zużycia korozyjne (woda lub środki 

chemiczne), ale w dużej mierze to zużycia 
mechaniczne w wyniku zanieczyszczenia 
cząstkami stałymi, m.in (rys. 3):

→ ścieranie, 
→ adhezja, 
→ erozja,
→ zmęczenie powierzchni.
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Rys. 3. Częstotliwość występowania przyczyn
degradacji powierzchni

Źródło: Oprac. własne na podst. danych the Society of Tribologists and Lubrication Engineers
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Korozja 
Zachodzi wszędzie tam, gdzie metal wysta-
wiony jest na działanie substancji żrących.
Korozję mogą powodować: woda, kwasy, 
produkty uboczne utleniania, a nawet 
dodatki (np. niektóre EP w postaci czą-
stek stałych przy wysokich temperaturach 
będą powodować korodowanie mosiądzu 
lub brązu). Sposobem na przeciwdziałanie 
korozji jest niedopuszczanie do przedosta-
nia się substancji żrących do oleju.

Ścieranie
W przypadku ścierania możemy mieć do 
czynienia z naturalnym procesem ście-
rania powierzchni współpracujących lub 
ścieraniem w obecności ciała obcego 
(cząstki stałe o rozmiarze odpowiadają-
cym dynamicznej wielkości luzu (prześwi-
towi) między powierzchniami współpra-
cującymi). 
Ścieraniu powierzchni współpracują-

cych można zapobiegać, zwiększając gru-
bość filmu olejowego lub używając oleje 
smarne ze środkami przeciwzatarciowymi 

w postaci cząstek stałych. Można to osią-
gnąć przez zwiększenie lepkości oleju, 
obniżenie temperatury lub zwiększenie 
prędkości. 
Ścieranie w obecności ciała stałego 

natomiast można ograniczać lub zapo-
biegać mu, usuwając z oleju cząstki stałe 
mieszczące się w prześwicie lub zwiększa-
jąc grubość filmu olejowego, tak aby była 
większa niż rozmiar cząstek.

Adhezja
Zużycie adhezyjne zachodzące w warun-
kach smarowania granicznego można 
ograniczać lub eliminować przez wzmoc-
nienie filmu olejowego, zwiększając jego 
lepkość, lub za pomocą dodatków, zwięk-
szając prędkość lub zmniejszając obcią-
żenie. Głównym sposobem zapobiegania 
adhezji jest stosowanie dodatków prze-
ciwzatarciowych.

Zmęczenie 
Zmęczenie zachodzące wszędzie tam, 
gdzie obecne są cząstki stałe mieszczące 

się w prześwicie między powierzchniami 
w styku tocznym, można ograniczać lub 
mu zapobiegać, usuwając z oleju cząstki 
stałe mieszczące się w prześwicie lub 
zwiększając grubość filmu olejowego, tak 
aby była większa niż rozmiar cząstek.

Erozja 
Może zachodzić wszędzie tam, gdzie 
twarde cząstki stałe uderzają o powierzch-
nie maszyny ze znaczną prędkością (głów-
nie układy hydrauliczne). W celu przeciw-
działania erozji należy usunąć zanieczysz-
czenie cząstkami stałymi.

Skąd się jednak te zanieczyszczenia 
w olejach biorą? Ile ich trzeba, by móc 
powiedzieć, że olej jest zanieczyszczony? 
Jakie są klasy czystości i kiedy mówimy, 
że klasa czystości jest odpowiednia?

Klasy czystości oleju
Wyobraźmy sobie, że do beczki o pojem-
ności 200 l wsypiemy jedną łyżkę sto-
łową pyłu. Da to nam ok. miliarda czą-
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Tabela 4. Zalecane wielkości luzu dynamicznego

Podzespoły Elementy współpracujące Luzy dynamiczne [μm]

Elementy sterujące
Serwozawory
Zawory proporcjonalne
Rozdzielacze

1–4
1–6
2–8

Pompy wielotłoczkowe 
o zmiennej wydajności

Tłoczek - cylinder
Płyta zaworowa - blok cylindrowy

5–40
0,5–5

Pompy łopatkowe Łopata - korpus
Wirnik - pokrywa

0,5–1
5–12

Pompy zębate Koło zębate - korpus
Koło zębate - pokrywa

0,5–5
0,5–5

Łożysko kulkowe Kulka - bieżnia 0,1–0,7

Łożysko wałeczkowe Wałeczek - bieżnia 0,2–1

Łożysko ślizgowe Czop - panewka 0,5–120

Uszczelnienia Pierścień uszczelniający - wał 0,05–0,5

Przekladnie zębate Flanki współpracujących zębów 0,1–1
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Cząstki / 1 ml   
Numer zakresu 

Ponad  Mniejsze lub równe 
5,000,000 10,000,000 30
2,500,000 5,000,000 29
1,300,000 2,500,000 28

640,000 1,300,000 27
320,000 640,000 26
160,000 320,000 25

80,000           160,000 24
40,000 80,000 23
20,000 40,000 22
10,000 20,000 21

5,000 10,000 20
2,500 5,000 19
1,300 2,500 18

640 1,300 17
320 640 16
160 320 15

80 160 14
40 80 13
20 40 12
10 20 11

5 10 10
2.5 5 9
1.3 2.5 8

0.64 1.3 7
0.32 0.64 6
0.16 0.32 5
0.08 0.16 4
0.04 0.08 3
0.02 0.04 2
0.01 0.02 1

R4 /R6 /R14

4752 cząstek > 4 μm/ml

817 cząstek > 6 μm/ml

88 cząstek > 14 μm/ml

ISO 19/17/14
Dane dot. liczby cząstek  

Wielkość
w mikronach

 Liczba cząstek
większych niż
dany rozmiar

na 1 ml

   
  
  

4 4752
6 817

10 244
14 88
20 25
50 1.3
75 0.27

100 0.08

Tabele 2–3. Klasy czystości oleju na podstawie
normy PN-ISO 4406
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stek o średnicy większej niż 4 μm. 
Na podstawie normy PN-ISO 4406 – 
„Napędy i sterowania hydrauliczne. Cie-
cze robocze. Metoda kodowania poziomu 
zanieczyszczeń w postaci cząstek sta-
łych” można powiedzieć, że klasa czysto-
ści dla takiego przypadku to 19/17/14 
(tabele 2–3). Ilość i rozmiary cząstek 
są określane mikroskopowo na próbie 
100 ml. Ilość cząstek o wielkości powyżej 
4 μm jest stosowana jako wartość odnie-
sienia dla substancji unoszonych. Wielko-
ści powyżej 14 μm określają ilość więk-
szych cząstek, które mogą się przyczy-
niać do istotnych usterek instalacji. Jako 
odniesienie warto nadmienić, że średnica 
ludzkiego włosa to ok. 75 μm.

Jakiego rozmiaru cząstki powodują 
uszkodzenia? Dla smarowanego urządze-
nia najbardziej szkodliwe są cząstki o roz-
miarze mniej więcej odpowiadającym gru-
bości filmu olejowego. Zaleca się jednak, 
aby cząstki nie były większe od 1/3 dyna-
micznej wielkości luzu (tabela 4).

Nie bez znaczenia jest również twar-
dość tych cząstek. Zwiększenie twardości 
z 5 do 10 jednostek w skali Mohsa powo-
duje ponad 40-krotne zwiększenie inten-
sywności zużycia. Przykładowo 500 mg/l 
pyłu żelaznego o twardości 5 w skali 
Mohsa powoduje 25 mg ścieru, a ta sama 
ilość tyle, że pyłu diamentowego o twar-
dości 10 jest już ponad 1000 mg.

Nie ma jednej idealnej klasy czysto-
ści, odpowiedniej do wszystkich zastoso-
wań. Można jednak znaleźć zalecenia róż-
nych firm odnośnie klas czystości i na tej 
podstawie wypracować swój własny stan-
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dard, odpowiedni do posiadanych typów 
urządzeń (tabela 5).

Czynniki mające wpływ na wybór wyj-
ściowej klasy czystości to m.in:

→ wysoka precyzja smarowanych elementów,
→ wiek urządzenia,
→ wysokie ciśnienie oleju w hydraulice, 
→ dynamika obciążeń czy silne drgania,

→ agresywność zanieczyszczeń,
→ częste rozruchy i zatrzymania, 
→ wysokie straty produkcyjne związane 

z koniecznością zatrzymania urządzenia, 
→ koszty napraw i remontów.

Usuwanie zanieczyszczeń 
W celu usuwania zanieczyszczeń należy 
stosować w układzie różnego rodzaju 
filtry. Najprostszą i zapewne w wielu 
wypadkach najtańszą metodą na zapew-
nienie optymalnego filtrowania będzie 
przenośna filtracja bocznikowa. Gdy to 
możliwe, warto zastanowić się też nad fil-
tracją bocznikową online lub, co nawet 
korzystniejsze, całoprzepustową. Jak 
pokazuje praktyka serwisowa, filtracja 
całoprzepustowa jest znacznie skuteczniej-
sza niż bocznikowa. 

Ważne jest także zagwarantowanie, by 
do wymaganego zastosowania dobrany 
został odpowiedni współczynnik spraw-
ności filtra. Co równie istotne, praktyka 
pokazuje, że nawet do 90% wszystkich 
cząstek stałych zanieczyszczających śro-
dek smarny mogą stanowić cząstki ferro-
magnetyczne. W tym przypadku zalecane 
jest również używanie „filtrów” magne-
tycznych, w tym korków spustowych, 
bagnetów czy filtrów przepływowych. 

Gdy potrzebna jest bardzo dokładna 
kontrola zanieczyszczeń (nawet od 
0,1 μm), w tym filtracja wody, bakterii 
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Tabela 5. Przykładowe klasy czystości wg standardu Bunge Ltd.

Podzespół Klasa czystości

Łożyska kulkowe 15/13/11

Łożyska ślizgowe 18/15/12 

Łożyska wałeczkowe 16/14/12

Przekładnie 17/15/12

Wentylatory 18/16/13

Sprężarki tłokowe 18/17/13

Sprężarki śrubowe 17/15/12

Turbosprężarki 18/16/13

Serwozawory 17/14/11

Siłowniki hydrauliczne 17/15/12

Hydraulika nisko- i średniociśnieniowa (p<160 barów) 21/18/13

Hydraulika proporcjonalalna i wysokociśnieniowa (p>160 bar) 19/16/13
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czy produktów utleniania (osady, żywice), 
warto rozważyć użycie nanofiltracji.

Woda jest po zanieczyszczeniach sta-
łych drugą co do ważności przyczyną 
zakłóceń i awarii w układach hydraulicz-
nych i smarowniczych. Wskutek jej dzia-
łania może następować degradacja dodat-
ków uszlachetniających. Wpływa ona 
również na utratę grubości filmu smar-
nego i zdolności smarnych oraz powo-
duje przyspieszone powstawanie rdzy. 
W wyniku powstawania szlamów na sku-
tek wymywania i hydrolizy dodatków 
woda jest także przyczyną zalepiania fil-
trów, a co za tym idzie – złej filtrowalno-
ści zanieczyszczeń stałych.

Woda w układach olejowych może 
pochodzić z przecieków układów chłodze-
nia, przedostać się z otoczenia (konden-
sacja wilgoci z powietrza), a nawet zostać 
wprowadzona ze świeżym olejem, gdy 
warunki przechowywania środków smar-
nych są dalekie od dobrych praktyk.

Warto wiedzieć, że gdy woda jest roz-
puszczona, jej cząsteczki są niewidoczne. 
Dopiero gdy mamy do czynienia z emul-
gacją, cząsteczki wody o bardzo małych 
rozmiarach są zdyspergowane w for-
mie stabilnej zawiesiny w oleju i emulsja 
staje się mętna. Warto wówczas instalo-
wać przezroczyste wskaźniki poziomu czy 
wzierniki, by móc obserwować kondycję 

oleju bez pobierania każdorazowo prób 
i odpowiednio szybko podejmować nie-
zbędne działania.

Co ważne, zanim zauważymy wodę 
gołym okiem, łożysko może utracić 75% 
swojej żywotności (rys. 4).

W przypadku rozdziału faz, po zmie-
szaniu z olejem woda opada na dno 
zbiornika. Wtedy można odprowadzić ją 
z układu np. przy użyciu zaworów spu-
stowych.

Innym sposobem usuwania tego 
rodzaju zanieczyszczenia może być zasto-
sowanie środków smarnych absorbują-
cych wodę czy smarów sodowych.

Właściwe postępowanie
Usuwanie zanieczyszczeń, o ile jest sku-
teczną metodą utrzymania klasy czysto-
ści, to jednak, jak pokazują badania, jest 
nawet kilkakrotnie droższe niż zapobie-
ganie. Ochrona przed zanieczyszczeniami 
wymaga całościowego podejścia, w tym 
transportu, przechowywania (fot. 1–2), 
obsługi czy dozowania.

Co zaskakujące, już nowy olej nie jest 
olejem zupełnie czystym i późniejsze nie-
odpowiednie obchodzenie się z nim może 
tylko wpływać na pogorszenie klasy czy-
stości.

↙ Fot. 1–2. Przykłady magazynów środków smarnych
↘
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↙ Rys. 4. Granica wykrywalności wody
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Aby zapobiegać zanieczyszczeniom 
środków smarnych zaleca się (fot. 3–6):

→ kontrolować zakupione środki smarne,
→ używać zalecanych klas czystości,
→ poprawić warunki przechowywania,
→ zabezpieczać smarownice i pompy,
→ filtrować nowy olej,
→ stosować sprawdzone metody aplikacji,
→ zapewnić kompatybilność środków smar-

nych (przy ewentualnej zmianie),
→ dokonywać nieinwazyjnych metod 

inspekcji,
→ zmodernizować metody poboru próbek,
→ używać osłon siłowników hydraulicznych,
→ używać filtrów oddychających (odpo-

wietrzników),
→ używać stałych filtrów bocznikowych,
→ utrzymywać czystość punktów smarnych,
→ cyklicznie wykonywać badania próbek oleju,
→ płukać przekładnie przed zalaniem 

nowego oleju.

Wiedza na temat trybologii 
w praktyce
Wszystkie działania, zarówno dotyczące 
odpowiedniego doboru środków smar-
nych, jak i późniejszej eksploatacji, w tym 
usuwania zanieczyszczeń czy zapobiega-
nia im, zostały przez autora sprawdzone 
w praktyce. Firma ZT Kruszwica S.A., 
wchodząca w skład koncernu Bunge, 
już od kilku lat stosuje najlepsze prak-
tyki związane z szeroko pojętą trybologią. 
W ramach koncernu zostały ustanowione 
standardy wypracowane wspólnie z firmą 
Noria Corporation. Określono klasy czy-
stości środków smarnych dla poszczegól-
nych typów urządzeń. Rozpoczęto stan-
daryzację środków smarnych z uwzględ-
nieniem warunków pracy czy ich kompa-
tybilności. Wprowadzono najlepsze prak-
tyki smarownicze, kontroli zanieczysz-

czeń czy przechowywania środków smar-
nych. Magazyny środków smarnych z róż-
nych lokalizacji spółki zostały wyróżnione 
w ramach konkursu Lube Room Challange 
w USA. Dziesiątki pracowników na świe-
cie przeszły dedykowane szkolenie, bazu-
jące na wymaganiach MLT I. 

Gospodarka olejowa jest też połączona 
z programem diagnostyki. Bunge ściśle 
współpracuje w tym temacie np. z polską 
firmą Ecol. Oleje wymieniane są wtedy, 
gdy stracą parametry użytkowe. Na pod-
stawie cząstek dokonywana jest ocena 
kondycji maszyn, w szczególności wolno-
obrotowych. Smarowanie odbywa się na 
podstawie diagnostyki, np. w przypadku 
ultradźwięków, gdy następuje wzrost 
o 8 dB względem pomiaru bazowego. 
Samo smarowanie również jest realizo-
wane z użyciem technologii ultradźwię-
kowej. 

Połączenie wiedzy na temat trybolo-
gii z innymi działaniami na rzecz nieza-
wodności w znaczący sposób wpłynęło 
nie tylko na zmniejszenie awaryjności, ale 
i obniżenie kosztów utrzymania ruchu. 

Podsumowanie
Wiedza na temat trybologicznych aspek-
tów eksploatacji maszyn jest bardzo sze-
roka, ale tylko całościowo pojęta i wdro-
żona może zapewnić odpowiednie smaro-
wanie, a dzięki temu maksymalną żywot-
ność mechaniczną urządzeń.

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 
europejskich Bunge Limited.
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Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Fot. 3–6. Działania mające na celu usuwanie i zapobieganie gromadzeniu się zanieczyszczeń 
w środkach smarnych

http://www.utrzymanieruchu.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Rola, jak  spe niaj  rodki smarne w obecnej technice, jest 
bardzo odpowiedzialna, a wymagania im stawiane s  praktycznie 
takie, jak wobec materia ów konstrukcyjnych – inaczej mówi c, 
rodek smarny nale y traktowa  jako element konstrukcyjny 

maszyny/urz dzenia. Dlatego te  w a ciwy dobór rodków 
smarnych do konkretnych zastosowa  b dzie mia  znacz cy 
wp yw na koszty eksploatacji maszyn/urz dze .

J akie funkcje spe nia rodek smarny 
w maszynie/urz dzeniu? Pierwszym 
naturalnym wyborem jest – smaruje. 

Jest to oczywi cie prawda – celem smarowa-
nia jest zmniejszenie tarcia i zu ycia wspó -
pracuj cych powierzchni. rodki smarne spe -
niaj  jednak wiele wi cej funkcji. Do najwa -
niejszych, oprócz ww. funkcji, nale y zali-
czy : ch odzenie wspó pracuj cych elemen-
tów, ochron  metalowych elementów kon-
strukcyjnych maszyny/urz dzenia przed koro-
zj  i rdzewieniem (zarówno podczas pracy 

maszyny, jak i podczas jej postoju). Olej 
smarny, cyrkuluj c wewn trz maszyny, pe ni 
funkcj  myj c  i transportow  – za jego 
po rednictwem ró nego rodzaju zanieczysz-
czenia wewn trzne, b d ce wynikiem starze-
nia oleju oraz pracy maszyny (szlamy, osady, 
ywice, cier metaliczny powsta y na sku-

tek zu ycia) oraz zewn trzne, które mog  
si  dosta  do uk adu z zewn trz, np. wraz 
z powietrzem z otoczenia pracy maszyny 
(sadza, zanieczyszczenia sta e), s  dostar-
czane i separowane na filtrach uk adowych. 

Jacek Bialik
kierownik Zespo u Serwisu Olejowego
ORLEN OIL Sp. z o.o.

Analizy olejowe
Jak efektywniej wykorzystywa  
dost pne dane
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W zale no ci od finalnego przeznaczenia, 
oprócz ww. funkcji kluczowych, olej smarny 
mo e pe ni  wiele innych, np.: uszczelniaj c , 
izolacyjn , transmisji mocy itd.

rodek smarny mo e równie  pe ni  dla u yt-
kownika wa n  rol  informacyjn . Prowadz c 
systematyczne badania oleju w trakcie eks-
ploatacji, otrzymujemy wiele istotnych 
danych, których analiza pozwala na okre-
lenie kondycji oleju i zmian zachodz cych 

w oleju w trakcie pracy, ale nie tylko, a mo e 
przede wszystkim, o stanie maszyny i zanie-
czyszczeniach, które znalaz y si  w oleju jako 
efekt zachodz cych procesów zu yciowych 
i wnikania zanieczyszcze  zewn trznych.

Wi kszo  sprawnie funkcjonuj cych przed-
si biorstw produkcyjnych k adzie coraz wi k-
szy nacisk na obni enie kosztów zwi za-
nych m.in. z eksploatacj  maszyn i urz dze . 
Podstawowym dzia aniem serwisowym maj -
cym wp yw na niezawodn  i bezawaryjn  
prac  urz dzenia jest prowadzenie monito-
ringu stanu zastosowanego w jego uk adzie 
rodka smarnego. Sukcesywnie prowadzone 

analizy oleju pozwalaj  na ocen  jego kondy-
cji pod k tem stopnia degradacji, zmian w a-
sno ci u ytkowych oraz obecno ci zanieczysz-
cze  pochodz cych z procesów zu yciowych 
oraz z otoczenia pracy maszyny. Analizy ole-
jowe dostarczaj  równie  informacji o sta-
nie maszyny. Badanie laboratoryjne zawar-
to ci pierwiastków pochodz cych z dodat-
ków zawartych w oleju, a tak e z metalur-
gii urz dzenia i jego otoczenia, w po cze-
niu z badaniami zmian w asno ci fizykoche-
micznych, pozwala na kompleksow  ocen  
zarówno oleju, jak i maszyny pod k tem m.in. 
stanu uszczelnie  i uk adów odpowietrzania, 
stanu urz dze  pomocniczych oraz identyfi-
kacji przyczyn ród owych powstania poten-
cjalnych awarii.

Oprócz poprawnie dobranego rodka smar-
nego do konkretnego zastosowania, reali-
zowanych dzia a  serwisowych zwi zanych 
z nadzorem nad stanem maszyny i oleju oraz 
okresowej jego piel gnacji jest jeszcze jeden 
element, za pomoc  którego mo emy zwi k-
szy  stopie  niezawodno ci maszyn pracuj -
cych w naszym zak adzie – systemy central-
nego smarowania. 

Systemy centralnego smarowania s  coraz 
szerzej stosowanym rozwi zaniem, umo li-
wiaj cym smarowanie zarówno pojedynczych 
maszyn, sekcji maszyn, jak i ca ych instalacji. 
Na rozwój i wzrost zainteresowania tego typu 
rozwi zaniami technicznymi z pewno ci  ma 

wp yw kilka czynników, do których mo na 
zaliczy  przede wszystkim: automatyzacj  
procesów produkcyjnych, reorganizacj  pracy 
dzia ów UR, a tak e wiele korzy ci eksploata-
cyjnych, np. wzrost niezawodno ci maszyn, 
a tym samym ograniczenie kosztów postoju, 
zakupu cz ci zamiennych i napraw, popraw  
bezpiecze stwa pracy pracowników.

Systemy smarowania umo liwiaj  precyzyjn  
aplikacj  optymalnej dawki rodka smar-
nego do w z a tarcia w odpowiednich odst -
pach czasu. W porównaniu z r cznym smaro-
waniem, gdzie mo e zachodzi  zjawisko nie-
dosmarowania lub nadmiernego smarowa-
nia, systemy smarowania zapewniaj  wi kszy 
stopie  niezawodno ci i pewno ci procesu, 
zw aszcza gdy zabezpieczaj  prac  maszyny 
krytycznej lub/i najwa niejszego punktu 
ci gu technologicznego.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie cen-
tralnych systemów smarowania w ró nego 
rodzaju zak adach przemys owych wpi-
suje si  równie  w koncepcj  Przemys u 4.0, 
w ramach której d y si  do integracji inte-
ligentnych maszyn, systemów oraz wdra a-
nia zmian w procesach produkcyjnych, które 
maj  na celu zwi kszenie wydajno ci oraz 
mo liwo ci elastycznych zmian produkowa-
nego asortymentu. Nowoczesne systemy 
smarowania s  wyposa one w elementy 
monitorowania pracy, które pozwalaj  np. na 
kontrol  ci nienia, poziomu rodka smarnego 
w zbiorniku, a tak e sygnalizuj  nieprawid o-
wo ci w pracy uk adu. 

Automatyczne systemy centralnego smaro-
wania s  przede wszystkim stosowane w ró -
nych ga ziach przemys u. Trudno by oby 
obecnie wskaza  obszar, gdzie tego typu roz-
wi zania nie by yby potrzebne. Najcz ciej 
centralne systemy smarowania maszyn 
i urz dze  mo na spotka  w przemy le ci -
kim – metalurgicznym, elektromaszyno-
wym, mineralnym, paliwowo-energetycznym, 
w górnictwie, hutnictwie, przemy le papier-
niczym i chemicznym. Oprócz zastosowa  
przemys owych centralne systemy smarowa-
nia s  stosowane w ci kich maszynach u yt-
kowych, autobusach i ci gnikach siod owych.

Orlen 02 art spons press.indd   3 2019-09-16   09:28:32

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019  

https://www.orlenoil.pl/PL/Strony/default.aspx


KONKURS

http://pr.utrzymanieruchu.pl/


P rzez ostatnich 15 lat na naszym 
rynku przemysłowym zaszły 
ogromne zmiany, które były efek-

tem rosnących wymagań dla maszyn, kon-
kurencji oraz pogoni za wynikiem finanso-
wym. Coraz szersze zastosowanie nowych 
technologii jeszcze bardziej przyspieszyło 
te zmiany. Jak jednak zauważył rząd nie-
miecki już w 2011 r., przygotowanie się 
do zastosowania nowych technologii może 
być szansą, a nie zagrożeniem.

Obecnie zmiany, nazywane czwartą re-
wolucją przemysłową, mają ogromne zna-
czenie dla całego świata przemysłowego. 
Co jednak znaczą one dla firm polskich, 
jakie stwarzają szanse, a jakie zagrożenia?

Czwarta rewolucja globalnie 
i lokalnie
Obecnie każde przedsiębiorstwo funkcjo-
nujące na rynku musi zapewniać zwrot 
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z inwestycji. Światowy przemysł dąży 
przede wszystkim do maksymalizacji 
wydajności, aby zwiększać zyski. Jest to 
jedyny sposób na to, by w dobie globali-
zacji i cyfryzacji wyprzedzić konkurencję. 
Podejmowane są następujące działania: 
wzrost wydajności produkcji, pełne wyko-
rzystanie potencjału wytwórczego, indy-
widualizacja produktów według potrzeb 
klienta oraz dostosowanie się produkcji 
do dynamiki rynku. 

Na rynku polskim również zauważamy 
te procesy, jednak nasza rewolucja prze-
mysłowa ma swoją lokalną specyfikę. 
Dzieje się tak, ponieważ oprócz wszyst-
kich globalnych zmian nasza gospodarka 
musiała przejść transformację ustrojową 
i działać w nowej rzeczywistości, wiele 
zakładów musiało zmienić reżimy pracy 
z ruchu ciągłego i produkcji długich serii 
na szybkie zmiany detali i krótkie serie 
produkcyjne. Doszły do tego nowe wyma-
gania dla SUR i nowoczesne zarządzanie. 
W ostatnich latach mamy też do czynie-
nia z gruntowną wymianą pokoleniową, 
z brakami kadrowymi włącznie, czego 
efektem jest outsourcing usług, często 
nonsensowny. Sytuacja wymaga uporząd-
kowania, a przede wszystkim odpowied-
niego podejścia do utrzymania ruchu. 

Przyczyny awarii maszyn
Co jest istotą utrzymania ruchu? Otóż UR 
musi zapewnić ciągłość procesu. Aby ten 
cel osiągnąć, musi zagwarantować nieza-
wodność maszyn w łańcuchu produkcyj-
nym. Aby zaś tę niezawodność utrzymać, 
należy ograniczyć przyczyny awarii. 

Marcin Pałka

Jak przygotować 
    gospodarkę smarowniczą 
do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0
Wiele osób z branży przemysłowej oraz odpowiedzialnych za 
utrzymanie ruchu rozważa wdrożenie inteligentnych technologii 
obsługi maszyn z myślą o zwiększeniu niezawodności parku 
maszynowego. Jak jednak przygotować gospodarkę smarowniczą 
w zakładzie do wprowadzenia tych nowoczesnych rozwiązań?
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Światowy przemysł dąży do maksymali-
zacji wydajności, aby zwiększać zyski. 
To jedyny sposób, by w dobie globalizacji 
wyprzedzić konkurencję.
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Według badań Ernesta Rabinowicza
z Massachusetts Institute of Technology
(MIT) za skrócenie żywotności maszyny
odpowiada w 70% degradacja powierzch-
ni roboczych, z czego 50% to zużycie 
mechaniczne, a 20% – korozyjne. Pier-
wotną przyczyną degradacji powierzchni 
jest obecność zanieczyszczeń, dlatego 
szczególną uwagę należy zwrócić na czy-
stość środka smarnego. Wystarczy prze-
analizować wykres wpływu zanieczyszcze-
nia oleju (według normy ISO 4406) na 
niezawodność różnych urządzeń (rys. 1).

Metody zapewnienia 
ciągłości procesu
Wśród dostępnych koncepcji utrzymania
ruchu, gwarantujących ciągłości procesu, 
znajdują się strategie: reaktywna, zapo-
biegawcza i predykcyjna (tabela 1). Mają 
one swoje zalety i możliwości zastosowa-
nia w określonych sytuacjach. 

Z tabeli 1 wynika, że najbardziej zbli-
żone do koncepcji Przemysłu 4.0 jest 
podejście predykcyjne, oparte na nieinwa-
zyjnych metodach oceny stanu maszyny. 
Odpowiednie opomiarowanie i określenie 
na podstawie odczytu wielkości charak-
terystycznych aktualnego zużycia wprost 
przekłada się na wczesne wykrywanie 
symptomów awarii. 

Wielu specjalistów bezgranicznie zawie-
rza swoje maszyny nowym technologiom, 

jednak czy zawsze uzyskują oczekiwane 
efekty? Czy opomiarowanie maszyny jest 
faktycznie jedyną metodą zapobiegania 
awariom i zwiększania niezawodności?

Spójrzmy na wykres krzywej P-F 
(rys. 2), na którym przedstawiono spo-
soby kontroli podzespołu w odniesieniu 
do postępu awarii maszyny.

Widać na niej, że odczyty z czujników, 
pokazują i śledzą postęp awarii maszyny. 
Nie zapobiega to jednak przyczynom źró-

dłowym. Awaria w pewnym momencie się 
zaczyna, natomiast zespół UR jest w sta-
nie jedynie zaobserwować, w którym 
miejscu znajduje się na drodze do całko-
witego zniszczenia maszyny. 

Podstawą zapewnienia niezawodno-
ści i maksymalnego wykorzystania poten-
cjału produkcyjnego przedsiębiorstwa jest 
podejście proaktywne, w myśl którego 
należy usunąć przyczyny źródłowe uszko-
dzenia podzespołów. Jednym z najważniej-
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Tabela 1. Strategie utrzymania ruchu

Strategia Metody Korzyści
Wykorzystanie

Condition Based
Monitoring

Reaktywna
naprawa bądź 
wymiana po 
wystąpieniu awarii

brak konieczności 
poświęcania czasu 
na regularną kon-
serwację

brak

Zapobiegawcza
naprawy 
i wymiany według 
harmonogramu

zapobieganie awa-
riom mechanicz-
nym

brak

Predykcyjna

wykrywanie symp-
tomów awarii 
poprzez monito-
ring stanu tech-
nicznego

minimalizowanie 
wpływów i kosz-
tów awarii

analiza cząstek 
zużyciowych, 
drgań, termografia

↘ Rys. 1. Wpływ zanie-
czyszczenia oleju na 
niezawodność urzą-
dzeń (według normy 
ISO 4406)
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szych aspektów w tej analizie jest uświa-
domienie sobie, jak ważne jest tutaj odpo-
wiednie zarządzanie gospodarką smarow-
niczą. Odpowiednie podejście do pielę-
gnacji właśnie środka smarnego jest bar-
dzo ważne w usuwaniu przyczyny awarii.

Konserwacja proaktywna 
– analiza środków smarnych
Nowoczesne podejście do procesu sma-
rowania wymaga całościowego programu 
zawierającego: dobór właściwego środka 
smarnego, optymalizację częstotliwo-
ści smarowania, właściwe przechowywa-
nie, dozowanie, kontrolę zanieczyszczeń, 
monitorowanie jakości i edukację.

Mając świadomość, jak destrukcyjny 
wpływ na kondycję maszyny ma zanie-
czyszczenie, należy dokładnie zabezpie-
czyć środek smarny i w odpowiedni spo-
sób analizować jego czystość. Mówimy 
bowiem o zanieczyszczeniu pierwotnym, 
które jest przyczyną degradacji oleju, 
a w wyniku tego utraty jego przydatności 
i generowania cząstek zużyciowych.

Kondycja środka smarnego może 
dać miarodajną odpowiedź na pytanie 
o stan maszyny. Traktuje o tym stosun-

kowo nowa norma ISO 18436, dotycząca 
monitoringu stanu i diagnostyki maszyn, 
mówiąca o kluczowej czynności w progra-
mach konserwacji proaktywnej (tabela 2) 
dla większości branż, czyli zastosowaniu 
nieinwazyjnych metod analizy środków 
smarnych w celu monitorowania stanu 
maszyny i odpowiedniego diagnozowania 
usterek. Z założenia inne nieinwazyjne 
technologie, w tym termografia, analiza 
drgań, emisja akustyczna i analiza prądu 

silników elektrycznych, są stosowane jako 
narzędzia uzupełniające. 

Aby możliwości strategii opartej na 
badaniu kondycji środka smarnego były 
w pełni wykorzystane, należy wprowadzić 
zasady precyzyjnego smarowania. Tylko 
zmiana dotychczasowych złych nawyków 
na najlepsze praktyki opracowane przez 
specjalistów z całego świata zapewni suk-
ces i pomoże wcielić w życie podejście 
proaktywne.
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Tabela 2. Cechy konserwacji proaktywnej

Strategia Metody Korzyści
Wykorzystanie

Condition Based
Monitoring

Proaktywna
(UR 4.0)

wykrywanie przy-
czyn źródłowych 
poprzez monito-
ring stanu tech-
nicznego

zapobieganie awa-
riom dzięki okre-
śleniu i eliminacji 
ich przyczyn źró-
dłowych

precyzyjna gospo-
darka smarno-
-olejowa (moni-
toring zanieczysz-
czeń, stan smaru), 
precyzyjne wywa-
żanie/zbieżność, 
analiza drgań, ter-
mografia

%
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Precyzyjna konserwacja predykcyjna (analiza 
wibracji wysokiej częstotliwości, analiza olejowa)

Analiza cząstek zużyciowych

Analiza wibracji

Termografia

Słyszalny dźwięk/ciepło 
wyczuwalne dotykiem

Nadmierny luz

Dodatkowe
uszkodzenia

Zniszczenie

Początek awarii

Czas pracy

0%

100%

↙ Rys. 2. Krzywa P-F
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Gospodarka smarownicza 
– najlepsze praktyki
Macierz tworzenia wartości w gospodarce 
smarowniczej wskazuje kierunek, w jakim 
należy podążać (rys. 3).

Jak wynika z macierzy, tworzenie war-
tości w gospodarce smarowniczej należy 
rozpocząć od stworzenia odpowiedniego 
systemu, opartego na założeniach zebra-
nych przez ekspertów i najlepszych prak-
tykach. System powinien być w założeniu 
uniwersalny, zapewniający specyficzny 
kodeks postępowania, co pozwoli unie-
zależnić się od ciągle zmieniających się 
wymagań dotyczących maszyn, wyszkole-
nia załogi, zmian na rynku pracy i rotacji 
firm outsourcingowych. Dzięki takiemu 
systemowi smarowanie będzie wpływało 
na wzrost niezawodności maszyn, spadek 
ilości awarii, brak przestojów oraz w kon-
sekwencji zwiększenie produktywności 
i rentowności.

System ten powinien się opierać na 
zbiorze zasad definiujących nowocze-
sne podejście do gospodarki smarowni-
czej. Wymaga ono mianowicie stworzenia 
wspomnianego wcześniej całościowego 
programu zawierającego: dobór właści-
wego środka smarnego, optymalizację czę-
stotliwości smarowania, właściwe prze-
chowywanie, dozowanie, kontrolę zanie-
czyszczeń oraz monitorowanie jakości. 

Jasne, łatwe do opanowania zasady uod-
pornią dział utrzymania ruchu na rotację 
personelu, a także dadzą jasne kryteria 
przy wyborze firmy outsourcingowej. 

Ponadto niezbędne jest zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu edukacji, 
czyli podnoszenie kwalifikacji załogi, aby 
zapewnić mistrzostwo i w pełni wykorzy-
stać wszystkie dostępne środki monitoro-
wania i obsługi maszyn. 

Kontrola zanieczyszczeń
Opierając się na badaniach oraz doświad-
czeniu, należy stwierdzić, że najskutecz-
niejszym i stosunkowo najprostszym spo-
sobem uzyskania wzrostu wartości naszej 
gospodarki smarowniczej jest przeciwdzia-
łanie przyczynom źródłowym, a więc za-
pobieganie zanieczyszczeniom na każdym 
etapie smarowania. Sprowadza się to do 
zabezpieczenia smaru/oleju przed zanie-
czyszczeniami na każdym etapie obsługi.

Istnieje wiele metod, dzięki którym 
można minimalizować ryzyko wnika-
nia zanieczyszczeń, w tym: filtrowanie 
nowego oleju przeznaczonego do napeł-
niania układów i wykorzystywanego do 
dolewek, stosowanie zbiorników z wyso-
kiej jakości filtrami oddechowymi, wła-
ściwe przechowywanie oleju, stosowanie 
nieinwazyjnych metod inspekcji, moderni-
zację uszczelnień i wiele innych.

W większości przypadków zanieczysz-
czenia przedostają się podczas uzupełnia-
nia układu nowym olejem oraz w czasie 
oddychania układów zanieczyszczonym 
powietrzem, które wnika do zbiorników. 
Na szczęście oba te źródła można łatwo 
wyeliminować, stosując dobre praktyki, 
m.in. filtrowanie nowego oleju i dodawa-
nie go przez szybkozłącza pozwalające na 
zachowanie czystości, stosowanie wyso-
kiej jakości filtrów oddechowych z funk-
cją separacji wilgoci lub innych tech-
nik, które minimalizują ilość cząstek sta-
łych i wilgoci, wnikających do systemu 
w wyniku wymiany powietrza.

Większość zbiorników, układów ole-
jowych oddycha wskutek rozszerzalno-
ści cieplnej czynnika lub zmiany poziomu 
oleju. Wymiana standardowych odpo-
wietrzników na wysokowydajne filtry 
oddechowe z funkcją separacji wilgoci 
może zapobiec znacznemu zanieczyszcze-
niu cząstkami stałymi nawet o 99,5% 
i zminimalizować ilość wilgoci.

Drugim podstawowym rodzajem kon-
troli zanieczyszczenia jest usunięcie go 
z układu. Tu również istnieje wiele metod 
usuwania większości powszechnie wystę-
pujących zanieczyszczeń w olejach sma-
rowych. Najbardziej powszechna jest fil-
tracja mechaniczna i wirowanie, stoso-
wane w większości układów hydraulicz-
nych i cyrkulacyjnych. Do usuwania czą-
stek miękkich stosuje się filtrację elektro-
statyczną oraz głęboką filtrację opartą na 
wkładach filtracyjnych z nawiniętą celu-
lozą. Do usuwania wody wykorzystuje się 
filtry polimerowe oraz dehydratory próż-
niowe, które skutecznie usuwają także 
wodę związaną. 

Podczas wdrażania programu kon-
troli zanieczyszczeń konieczne jest często 
zwiększenie wydajności filtra lub doda-
nie dodatkowych funkcji filtracji, takich 
jak filtracja w trybie offline lub „filtracja 
bocznikowa”.

Oczywiście nie wszystkie systemy, 
zwłaszcza fabrycznie zaprojektowane, 
gwarantują skuteczną filtrację w całym 
okresie eksploatacyjnym. W przypadku 
filtracji okresowej lub doraźnej, „na żąda-
nie”, często najlepszym rozwiązaniem jest 
filtr przenośny. Takie jednostki spraw-
dzają się w eliminowaniu zanieczyszczeń 
w urządzeniach narażonych ze względu 
na specyfikę produkcji na działanie znacz-
nego zanieczyszczenia lub w urządzeniach 
wymagających okresowej filtracji.
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↘ Rys. 3. Macierz two-
rzenia wartości 
w gospodarce sma-
rowniczej Sukces
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Dobry program kontroli zanieczysz-
czeń powinien być zdolny do usuwania 
także innych zanieczyszczeń, nie tylko 
cząstek stałych. Wilgoć i miękkie zanie-
czyszczenia równie często są przyczyną 
degradacji oleju. Filtracja powinna elimi-
nować szlam pokostów, kwaśne cząstki 
i inne produkty starzenia oleju, aby wtór-
nie nie pogłębiać jego degradacji.

Przed wyborem systemu do usuwa-
nia zanieczyszczeń warto skonsultować 
się z ekspertem w zakresie kontroli zanie-
czyszczeń, ponieważ każda metoda ma 
różne poziomy skuteczności w zależności 
od sytuacji i zastosowania.

Gdy już wiadomo, jakie metody zasto-
sować, aby nie dopuszczać do zanieczysz-
czenia pierwotnego oraz jak skutecz-
nie usuwać je z układów, należy zadbać 
o skuteczne przechowywanie i transport 
środka smarnego do urządzeń.

Wielu dostawców nie posiada spe-
cjalnych procedur dotyczących zapew-
nienia odpowiedniej klasy czystości przy 
dostawie. Dlatego czystość większości 
nowych środków smarnych jest nieod-
powiednia dla wielu zastosowań. Zda-
rza się, że normy mogą być przekroczone 
od 8 do 32 razy. Zatem konieczne jest, 
aby nowy olej został właściwie oczysz-
czony przed jego zastosowaniem. Nowa 
beczka zawierająca świeży olej często ma 
klasę czystości według normy ISO 4406 
ok. 19/16/13 lub wyższą. Oznacza 
to, że każdy centymetr sześcienny oleju 
w beczce zawiera między 2500 a 5000 
cząstek o średnicy co najmniej 4 mikro-
nów, co odpowiada około miliardowi czą-
stek zanieczyszczenia.

Magazyn smarno-olejowy powinien 
być odpowiednio przygotowany, aby sku-
tecznie chronić olej. Wymagane jest m.in.:

→ zapewnienie stałej temperatury przecho-
wywania środków smarnych,

→ zapewnienie możliwości filtracji i poboru 
próbek świeżego oleju,

→ zabezpieczenie zbiorników (beczek) przed 
wnikaniem cząstek stałych i wilgoci 
w czasie napełniania, wydawania oleju 
oraz transportu do maszyn,

→ zastosowanie przyłączy (szybkozłączy) do 
hermetycznego połączenia węży,

→ zabezpieczenie odpowietrzeń filtrami 
oddechowymi z separacją wilgoci,

→ stosowanie specjalnych pojemników do 
przechowywania i transportu oleju, 

→ jasna kodyfikacja: kolorem, kształtem 
i symbolem (bez oznakowania konkretnej 
marki tylko rodzajem) danego typu środka 
smarnego. W przypadku olejów smaro-
wych w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
krzyżowego można wykorzystać rozmiary 
przyłączy. 

Pierwszym krokiem poprawy czystości 
oleju jest filtrowanie do akceptowalnego 
poziomu. Należy ustalić cele dla wszyst-
kich nowych środków smarnych w opar-
ciu o charakter smarowania i typ oleju, 
zastosowanie i krytyczność maszyny. Zale-
cane klasy czystości dla typowych cieczy 
przedstawiono w tabeli 3.

Kontrola zanieczyszczeń wymaga rów-
nież, aby zadania smarowania, takie jak 
kontrola poziomu lub wymiany oleju, 
mogły być przeprowadzane bez narażania 
oleju na wpływ środowiska zewnętrznego. 
Aby to osiągnąć, wszystkie urządzenia, 
zbiorniki i beczki, które są napełniane lub 

filtrowane wózkami filtrującymi, powinny 
być wyposażone w szybkozłącza na ada-
pterach napełniania, aby zapobiec zanie-
czyszczeniu i zmniejszyć prawdopodobień-
stwo wycieków.

Ogólne wytyczne do zapobiegania 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do 
układu smarnego maszyn w trakcie trans-
portu środka smarnego są następujące:

→ wyposażenie maszyn w szybkozłącza do 
uzupełniania oleju – przy okazji uzbra-
jania maszyny należy przewidzieć moż-
liwość podłączenia filtracji bocznikowej 
za pomocą filtrów przenośnych, a także 
ciągłej filtracji „offline” oraz możliwość 
poboru próbek, najlepiej za pomocą zawo-
rów próbkujących;

→ wyposażenie odpowietrzeń w skuteczne 
filtry oddechowe z separacją wilgoci. 

Tak przygotowany magazyn oraz maszyny 
zapewnią optymalną ochronę oleju i pew-
ność, że dostarczany środek smarny rze-
czywiście zwiększa niezawodność. 

Analiza olejowa
Kolejnym kluczowym elementem systemu 
jest analiza olejowa. Aby była skuteczna, 
należy mieć świadomość dokonywania 
pomiarów odpowiednich parametrów. 
Jeśli wiadomo, że głównymi przyczynami 
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Tabela 3. Zalecane klasy czy-
stości dla typowych cieczy 
przemysłowych (według ISO 
4406-99) (kolejne pozycje 
wskazują na ilość cząsteczek 
powyżej 4 μm, 6 μm i 14 μm 
na 100 ml objętości)

Typ cieczy Maksymalna
klasa 

Ciecze hydrauliczne 15/13/1O

Oleje przekładniowe 17/15/12

Oleje silnikowe 18/16/13

Łożyska toczne 15/13/10

Łożyska ślizgowe 16/14/11

Oleje kompresorowe 16/14/11

System zarządzania 
gospodarką smarowniczą 
według najlepszych 
praktyk obejmuje:

→  zoptymalizowane wyposażenie 
w oleje smarowe,

→  zorganizowane i ergonomiczne prze-
chowywanie, obsługę i dozowanie 
środka smarnego,

→  oznakowanie olejów i smarów 
według kodów zamiast nazw wła-
snych (producenta itp.),

→  optymalizację sprzętu do konserwacji,
→  przemyślany i czysty magazyn sma-

rów i olejów,
→  kontrolę wycieków i rozlewów ole-

jowych,
→  zasadę Poka Yoke (stworzenie warun-

ków, w których błąd nie może się 
zdarzyć albo będzie natychmiast 
widoczny),

→  wystandaryzowaną strategię ochrony 
przed zanieczyszczeniami,

→  opracowanie standardów inspekcji 
i konserwacji prewencyjnej,

→  tworzenie i popularyzację wskaźni-
ków gospodarki smarno-olejowej,

→  wzorce odniesienia zapewniające 
zgodność z najlepszymi praktykami.
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zużycia maszyn są zanieczyszczenia stałe, 
wilgoć oraz użycie niewłaściwego środka 
smarującego, analiza będzie właściwym 
narzędziem. 

Aby zbudować skuteczny program ana-
lizy oleju, należy wprowadzić dobre prak-
tyki pobierania próbek, dobrą interpreta-
cję danych i dobre zarządzanie danymi, 
a także zespół UR powinien mieć chęć do 
podejmowania działań. Aby wykorzystać 
wyniki, należy ustanowić odpowiednie 

cele lub warunki brzegowe oraz odnieść 
ich wartość do wzorcowej. Ponadto waż-
nym elementem jest przechowywanie 
danych. Zaleca się, aby dane dotyczące 
analizy oleju i ich interpretacja były zin-
tegrowane z innymi narzędziami oceny 
stanu, takimi jak analiza drgań, termogra-
fia i inspekcje wizualne. 

Aby wyniki były powtarzalne i pozwa-
lały śledzić trend, ważną rolę odgrywa 
technika i sposób pobierania próbek. 

Materiał do badań powinien pochodzić
z tej samej lokalizacji, realizowany za 
pomocą tej samej ścieżki i za każdym 
razem spójnej procedury. Aby dane fak-
tycznie reprezentowały stan maszyny, 
próbki oleju należy pobrać z właści-
wej lokalizacji dla danego typu maszyny, 
a integralność tej próbki musi być chro-
niona przed środowiskiem zewnętrznym. 
Miejsce poboru próbek powinno dostar-
czać informacji o oleju, który faktycznie 
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Tabela 5. Podstawowe certyfikaty wydawane przez International Council of Machinery Lubrication 
i stanowiska w dziale UR, na których należy legitymować się określonym poziomem kompetencji 
(„W” – wymóg uczestnictwa, „O” – opcjonalne uczestnictwo)

Funkcja MLT I* MLT II* MLA I** MLA II**

Mechanik W O O/W nie dotyczy

Specjalista techniczny ds. serwisu smarowniczego W O W O

Specjalista techniczny ds. konserwacji predykcyjnej O O W O

Inżynier ds. niezawodności W W W O

Kierownik ds. konserwacji/nadzorca O O O O

Operator O nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

 * MLT I/II – Machinery Lubrication Technician – specjalista techniki smarowniczej, poziom I i II
 ** MLA I/II – Machinery Lubrication Analysys – specjalista analizy olejowej, poziom I i II

Tabela 4. Kryteria szkolenia zespołu według stowarzyszenia International Council of Machinery 
Lubrication („W” – wymóg uczestnictwa, „O” – opcjonalne uczestnictwo)

Funkcja Kurs wprowadzający
(1/2–1 dzień)

MLT I* Smarowanie 
maszyn (3 dni)

Analiza olejowa
(3 dni)

Mechanik W W O

Specjalista techniczny ds. serwisu smarowniczego W W W

Specjalista techniczny ds. konserwacji predykcyjnej W O W

Inżynier ds. niezawodności W W W

Kierownik ds. konserwacji/nadzorca W O O

Operator W O nie dotyczy

Kierownik operacyjny W nie dotyczy nie dotyczy

Kierownik techniczny W O nie dotyczy

 * MLT I – Machinery Lubrication Technician – specjalista techniki smarowniczej, poziom I



smaruje odpowiednie elementy maszyny. 
Na przykład w przekładni olej zgromadzo-
ny w karterze i pobierany z zaworu spusto-
wego nie jest wiarygodną próbką dla oleju 
pomiędzy elementami współpracującymi.

Edukacja i określenie poziomu 
kwalifikacji
Elementem wymaganym do pełnej sku-
teczności stworzonego systemu jest 
wyszkolenie ludzi. Niezbędne są: eduka-
cja oraz określenie poziomu kwalifika-
cji i kompetencji zespołu, najlepiej pod 
patronatem niezależnych organizacji lub 
stowarzyszeń. W tabeli 4 przedstawiono 
przykładowe kryteria szkolenia zespołu 
według stowarzyszenia International 
Council of Machinery Lubrication (ICML). 
Każdy, kto zajmuje się konserwacją, pro-
jektowaniem lub obsługą urządzeń wyma-
gających smarowania, musi posiadać pod-
stawowy stopień wiedzy w tym zakresie.

W tabeli 5 przedstawiono podstawowe 
certyfikaty wydawane przez ICML i sta-

nowiska w dziale UR, na których należy 
legitymować się określonym poziomem 
kompetencji.

Podsumowanie
Stosowanie najlepszych praktyk jest uni-
wersalnym sposobem na zarządzanie 
gospodarką smarowniczą. Dzięki nim 
świadomie można korzystać z obecnie 
dostępnych metod i technologii opomia-
rowania oraz monitoringu parametrów 
maszyn. 

Odpowiednie przygotowanie procesu 
smarowania maszyn pozwala na obra-
nie właściwego kierunku w procesie inter-
pretacji danych, a dzięki temu wydłuże-
nie okresu między obsługami. Gdy mamy 
pewność, że środek smarny jest optymal-
nie chroniony przed zanieczyszczeniem 
pierwotnym, analizy mogą się skupić na 
rzeczywistym stanie maszyny i faktycz-
nie nieinwazyjnie śledzić i przewidywać 
jej zużycie jako proces zachodzący bez 
wpływu zewnętrznego. 

Wprowadzenie w zakładzie założeń 
koncepcji Przemysłu 4.0 jest w takim 
momencie naturalną konsekwencją dzia-
łań. Dobre przygotowanie załogi do zmian 
pozwala na szybką adaptację do nowych 
warunków i jest gwarancją niezawodności. 

Marcin PałkaMarcin Pałka jest inżynierem mechanikiem.
Zajmuje stanowisko dyrektora w Dziale 
Techniki Smarno-Olejowej firmy RATO 
– Industrial Solutions oraz jest liderem
zespołu Rato Service Team – jednostki po-
wołanej w 2017 r. do prowadzenia szkoleń 
z zakresu najlepszych praktyk w gospo-
darce smarowniczej.
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Online

Więcej artykułów na temat gospo-
darki smarowniczej znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Smary i oleje”:
www.utrzymanieruchu.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Monitoring i badania 
olejów dla przemys u
Wymagaj ca ewolucja
Post p technologiczny, którego jeste my wiadkami w XXI w., 
dotyka ka dej dziedziny ycia. Nowoczesne technologie infor-
matyczne znajduj  zastosowanie w ca ym otaczaj cym nas 
wiecie, wspomagaj  nasze codzienne funkcjonowanie, a tak-
e funkcjonowanie struktur, takich jak miasta, przemys , banko-

wo , opieka zdrowotna. Taka ewolucja nie omija równie  prze-
mys u ci kiego i oczywi cie samochodowego. W odpowiedzi 
na oczekiwania klientów ka dy komponent wchodz cy w sk ad 
pot nych maszyn jest dopracowany bardzo szczegó owo i wy-
maga nie mniejszej opieki ni  ró nej wielko ci uk ady s u ce 
np. do produkcji energii.

Olej ju  od dawna jest traktowany 
jako jedna z cz ci uk adu, cz sto ma 
przypisany swój numer katalogowy, 

unormowane wymagania i czas przydatno-
ci. Czy nie podlega zatem bardziej staran-

nej kontroli? Ma przecie  kontakt z wieloma 
cz ciami i miejscami, do których nie dociera 
oko ludzkie. Dlatego dba o  o jego jako  
powinna by  priorytetowym zadaniem przy 
monitorowaniu ca ego uk adu. 

Zacznijmy wi c od pocz tku. Po produk-
cji jako  oleju jest badana przez labora-
torium i wydawane jest wiadectwo jako-
ci. Tylko oleje spe niaj ce za o one wyma-

gania opuszczaj  zbiorniki produkcyjne i s  
dalej konfekcjonowane. Te pierwsze analizy 
s  wietnym punktem odniesienia w trak-
cie dalszej eksploatacji produktu, jest to tzw. 
próbka zero, dzi ki której mo emy ziden-
tyfikowa  produkt, a tak e odnie  si  do 

kolejnych, pobieranych po jakim  czasie 
pracy w uk adzie. 

Kolejnym etapem mog  by  badania kontrol-
ne, ich powód bywa ró ny. Chc c sprawdzi  
czas eksploatacji oleju w uk adzie, mo emy 
po jakim  czasie sprawdzi  jego parame-
try i odnosz c si  do próbki zero uzna , czy 
nadal nadaje si  do pracy albo jak d ugo jesz-
cze b dzie w wystarczaj co dobrej kondy-
cji, aby zabezpiecza  uk ad. Takie badania 
nale y przeprowadzi  oczywi cie w laborato-
rium, które na podstawie porównania wyniku 
pocz tkowej próbki lub porównania oleju do 
norm i specyfikacji producenta, odpowiednio 
skomentuje i zinterpretuje wyniki otrzymane 
na odpowiedniej aparaturze. Wybrane labo-
ratorium powinno specjalizowa  si  w bada-
niach ró nego rodzaju rodków smaro-
wych, poniewa  do wiadczenie pozwoli zin-
terpretowa  wyniki bez wzgl du na dost p-
no  próbki zero. Aparatura, w któr  wypo-
sa one s  takie laboratoria, m.in. Centrum 
Badawczo-Rozwojowe Flukar, jest dedyko-
wana i skalibrowana pod parametry, które 
powinny otrzymywa  oleje wie e lub z eks-
ploatacji. Ka de badanie wykonane poza 
tak  placówk  mo e by  poddane w w tpli-
wo , tym bardziej gdy nie posiada akredyta-
cji. Jednorazowe badanie kontrolne jest tech-
nik  przydaj c  si  nie tylko w przypadku 
sprawdzenia olejów przemys owych, ale rów-
nie  w pojazdach ci arowych – tutaj sto-
pie  zu ycia mo e by  równie  odpowiednio 
okre lony.

Pe nym rozszerzeniem mo liwo ci bada  ole-
jów jest ich monitoring, czyli nie tylko bada-
nie kontrolne, ale periodyczne sprawdza-
nie jego jako ci i trendu zu ycia dzi ki bada-
niu danych parametrów. Monitoring oleju to 
us uga oferowana jako dodatek do oleju, ale 
tak e jako osobna mo liwo  zakupu i zaspo-
kojenia swojej ciekawo ci. Jednak samo 
zaspokojenie ciekawo ci to nie wszystko 
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– z monitoringu próbki i systematycznego 
badania oleju w uk adzie mo na wyci gn  
wiele wniosków daj cych szerokie mo liwo-
ci dla przedsi biorcy b d cego w a cicie-

lem uk adu. 

Inwestycja w monitoring próbki to pieni -
dze, które powinny w nied ugim czasie przy-
nie  oszcz dno . Sprawdzaj c olej, prze-
d u amy ycie uk adu; je eli oka e si , e ro-
dek smarny jest zbyt zdegradowany, mo emy 
natychmiast przyst pi  do jego wymiany. 
Gdy jednak zbadana próbka spe nia normy 
i pozwala na dalsz  bezpieczn  prac  uk adu, 
generujemy pierwsze wymierne oszcz d-
no ci. Inwestycja w badanie pozwala nam 
wtedy unikn  niepotrzebnego zakupu oleju, 
ale i niepotrzebnego kosztu czyszczenia 
uk adu, zalania, a co za tym idzie – przestoju. 

Systematyczne sprawdzanie oleju pozwala 
tak e na dog bne poznanie uk adu. Przy 
pewnym poziomie parametrów mo emy cza-
sem zaobserwowa  odpowiedni  jego wydaj-
no , a potem jej spadek. Tak zbierane i prze-
chowywane informacje s  skarbnic  wiedzy 
dla opiekuna uk adu, w którym mamy do czy-
nienia ze rodkiem smarowym.

Obecna oferta firmy Flukar Sp. z o.o. obej-
muje kompleksowe badania olejów na nowo-
czesnym sprz cie dedykowanym do badania 
rodków smarnych ka dego typu. Specjali ci 

z Centrum Badawczo-Rozwojowego Flukar 
w K dzierzynie-Ko lu s  gotowi zinterpreto-
wa  wyniki w taki sposób, aby odpowiednio 
pokierowa  gospodark  olejow  w danym 

uk adzie. Oferta obejmuje pakiety bada  
dedykowane do danych rodzajów olejów 
samochodowych i przemys owych, a tak e 
indywidualne badania rodków smarowych 
dopasowane do klienta. Centrum Badawczo-
-Rozwojowe Flukar w K dzierzynie-Ko lu to 
niezale ne laboratorium, które dzi ki zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii infor-
matycznych zapewnia pe n  opiek  nad 
rodkiem smarowym. Panel klienta znaj-

duj cy si  na stronie Centrum Badawczo-
-Rozwojowego Flukar pozwala na podgl d 
bada  próbki online, a tak e na do ywotnie 

przechowywanie danych o rodku smaro-
wym, dost pne dzi ki jednemu logowaniu na 
indywidualne konto klienta.

Wirtualna opieka nad rodkiem smaro-
wym sta a si  faktem. Nowoczesne techno-
logie wkroczy y do przemys u i wspomagaj  
prac  maszyn i ich monitoring na najwy szym 
poziomie. Ka dy mo e mie  wgl d do swo-
ich próbek i bada  w ka dej chwili, u ywa-
j c smartfona czy tabletu. Kontrola nad firm  
i aparatur  wielkich zak adów staje si  coraz 
prostsza.

Centrum Badawczo-Rozwojowe FLUKAR
K dzierzyn-Ko le, ul. Szkolna 15
www.flukar.pl/CBR

JASOL S.A.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
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Ś rodki smarne stosowane w przemy-
śle to bardzo duża grupa produk-
tów, zróżnicowana pod względem 

składu chemicznego i związanych z nim 
właściwości oraz zakresu zastosowania. 
Jak trudno odpowiednio je dobrać, wiedzą 
ci, którzy na co dzień mają do czynienia 
z awariami i przestojami maszyn w zakła-
dach produkcyjnych. 

Konsekwencje niewłaściwego doboru 
środka smarnego mogą być bardzo 
poważne. Krzysztof Cholewa, dyrek-
tor spółki TriboTec Polska, wyjaśnia: 
– Po pierwsze, przy źle dobranym środku 
węzeł tarcia będzie nieodpowiednio smaro-
wany. Przy zastosowaniu zbyt rzadkiego 
środka (czyli o zbyt niskiej klasie pene-
tracji) może się okazać, że środek smarny 
zbyt szybko z niego wypływa. Następuje 
wtedy przedwczesne zerwanie filmu smar-
nego i warunki pracy współpracujących 
powierzchni gwałtownie się pogarszają. 
Wzrastają zarówno siły tarcia, jak i zuży-
cie powierzchni. Z kolei stosowanie zbyt 
gęstych smarów (czyli o zbyt wysokiej kla-
sie penetracji) może prowadzić do zwięk-
szonych oporów pracy łożyska i jego nad-

miernego nagrzewania. Drugą konsekwen-
cją może być problem z pompowalnością 
środka smarnego w systemie centralnego 
smarowania. Środki smarne stają się ciężej 
pompowalne wraz ze spadkiem tempera-
tury. Zjawisko to zachodzi w różnym stop-
niu dla różnych rodzajów i typów środków 
smarnych. Jeśli zastosowany smar lub olej 
nie będzie pompowalny w temperaturze 
pracy maszyny, to system smarowania nie 
będzie w stanie go prawidłowo dozować 
do węzłów tarcia. Warto tu nadmienić, że 
zdecydowana większość systemów sma-
rowania może pracować nawet w bardzo 
niskich temperaturach i mogłaby nadal 
pompować środki smarne, gdyby te miały 
zapewnioną odpowiednią pompowalność. 
Kolejnym problemem może być takie zgęst-
nienie smaru, które uniemożliwi jego prze-
mieszczanie się w zbiorniku pompy sma-
rowniczej. Może dojść wtedy do sytuacji, 
w której nawet jeśli zbiornik wyposażony 
jest w mieszadło, to i ono nie jest w sta-
nie zapewnić prawidłowego zasilania sek-
cji roboczych pompy. W zbyt gęstym sma-
rze będą się tworzyły puste przestrzenie, 
a smar nie będzie zasysany przez otwory 
tychże sekcji. Grozi to zapowietrzeniem 
systemu smarowania i jego nieprawidło-
wym funkcjonowaniem.

Podstawą we właściwym doborze sma-
rów jest uwzględnienie zastosowania, do 
którego są one przeznaczone. Pomaga 
w tym norma PN-EN ISO 6743 – „Środki 
smarowe, oleje przemysłowe i produkty 

Anna Strożek

Klasyfikacja 
przemysłowych środków smarnych 
według PN-EN ISO 6743
Aby smary jak najlepiej spełniały swoje zadania, muszą być 
odpowiednio dobrane, jednak ilość i różnorodność dostępnych 
rozwiązań może przysparzać pewnych problemów. Pomocą 
w rozwiązaniu tej kwestii może być klasyfikacja przemysłowych 
środków smarnych.

Smary i Oleje  2019/2020

Źr
ód

ło
:  

FU
CH

S 
O

IL
 C

O
RP

O
RA

TI
O

N
 (P

L)



WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019 45

podobne (klasa L). Klasyfikacja” – opraco-
wana przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO), w połączeniu z nor-
mami wymagań jakościowych opracowa-
nymi również przez ISO. Norma ta dzieli 
środki smarne na 18 grup (tabela). Przed-
stawiamy pokrótce każdą1. 

Grupy przemysłowych 
środków smarnych według 
PN-EN ISO 6743
Klasyfikację PN-EN ISO 6743 rozpoczyna 
grupa A, czyli układy smarowania przelo-
towego. W wielu rozwiązaniach konstruk-
cyjnych maszyn skojarzenia trące smaro-
wane są przez układy smarowania prze-
lotowego. Są one przeznaczone do smaro-
wania lekko obciążonych części maszyn 
przemysłowych, m.in. łożysk tocznych, 
przekładni mechanicznych, wrzecion, 
łożysk ślizgowych czy prowadnic. Oleje 
do układów przelotowych według normy 
PN-EN ISO 6743-1 dzielą się na cztery 
grupy: AY, AN, AB, AC.

Kolejna grupa, F, dotyczy wrzecion, 
łożysk i sprzęgieł współpracujących. 
Niekiedy stosuje się tu mineralne oleje 
bazowe (nazywane również maszyno-
wymi), bardzo często z dodatkami uszla-
chetniającymi. Środki te dzieli się na dwie 
grupy: FC i FD. 

Grupa D – sprężarki. Oleje sprężarkowe 
muszą się cechować wysoką termiczną 
stabilnością i odpornością na utlenianie 
oraz brakiem skłonności do koksowania 
i wydzielania osadów. Tego typu rozwią-
zania dzielą się na cztery grupy: do sprę-
żarek powietrza, do pomp próżniowych, 
do sprężarek gazów i do sprężarek chłod-
niczych.

Grupa H uwzględnia układy hydrau-
liczne. Wyróżnia się tu ciecze hydrau-
liczne mineralne (powszechnie stoso-
wane w typowych układach hydrau-
licznych), biodegradowalne (stosowane 
w urządzeniach mobilnych działających 
w miejscach, w których bardzo ważna 
jest ochrona środowiska), trudnopalne 
(znajdujące zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie obecność substancji łatwopalnych 

lub poddawanych bardzo wysokim tem-
peraturom może doprowadzić do zapale-
nia oleju).

Grupa T – turbiny – obejmuje cztery kate-
gorie olejów turbinowych: TS, TG, TH 
i TC, z wyłączeniem środków do smaro-
wania turbin lotniczych oraz turbin wia-
trowych. Najważniejszą właściwością ole-
jów turbinowych jest odporność termo-

oksydacyjna, chroniąca przed niszczącą 
kombinacją temperatury i tlenu. 

Grupa C dotyczy przekładni, a środki 
smarowe w jej obrębie są podzielone na 
11 klas. Rozróżnia się tu oleje mineralne, 
półsyntetyczne i syntetyczne. Do półsyn-
tetycznych zalicza się oleje składające się 
z mieszaniny uszlachetnionych baz mine-
ralnych i syntetycznych. Oleje synte-
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Tabela. Przemysłowe środki smarne według PN-EN ISO 6743

Grupa Zastosowanie 
Norma klasyfikacyjna 

PN-EN ISO 6743 
– wersja polska

A Układy smarowania przelotowego PN-EN ISO 6743-1:2009

F Wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące PN-EN ISO 6743-2:2009 

D Sprężarki PN-EN ISO 6743-3:2009

H Układy hydrauliczne PN-EN ISO 6743-4:2015-09 

T Turbiny PN-EN ISO 6743-5:2009 

C Przekładnie PN-EN ISO 6743-6:2013-03

M Obróbka metali PN-EN ISO 6743-7:2009

R Czasowa ochrona przed korozją PN-EN ISO 6743-8:2009

X Smary plastyczne PN-EN ISO 6743-9:2009

Y Inne zastosowania PN-EN ISO 6743-10:2014-10 

P Narzędzia pneumatyczne PN-EN ISO 6743-11:2014-10 

Q Ciekłe nośniki ciepła PN-EN ISO 6743-12:2012 

G Prowadnice ślizgowe PN-EN ISO 6743-13:2013-03 

U Obróbka cieplna PN-EN ISO 6743-14:2012 

E Oleje do silników wewnętrznego spalania PN-EN ISO 6743-15:2015-06 

B Antyadhezyjna ochrona form nie opracowano

Z Cylindry maszyn parowych nie opracowano 

N Oleje elektroizolacyjne IEC 1039:1990

 1 Za: S. Ptak, „Klasyfikacja jakościowa i charakterystyka przemysłowych środków smarowych”, [w:] „NAFTA-GAZ”, lipiec 2012, rok LXVIII
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tyczne w większości są produkowane na 
bazie PAO i poliglikoli.

Grupa M w normie PN-EN ISO 6743 
obejmuje obróbkę metali. To 17 rodzajów 
środków smarnych, zawierających bazę 
mineralną, roślinną lub syntetyczną oraz 
dodatki, których skład jest zależny od 
zastosowania. Oleje te nie zawierają wody 
i nie tworzą z nią trwałych emulsji.

Grupa R dotyczy czasowej ochrony przed 
korozją i wyróżnia 18 rodzajów środ-
ków smarnych. Pojęcie ochrony czaso-
wej zakłada, że środki te można usu-
nąć z posmarowanych nimi powierzchni. 
Jako środki ochrony czasowej metali 
przed korozją stosowane są np. mineralne 
z pakietem dodatków (tzw. oleje konser-
wacyjne) oraz oleje konserwacyjne z roz-
puszczalnikiem.

Smary plastyczne zaklasyfikowano do 
grupy X. Tego rodzaju środki używane są 
wtedy, gdy zastosowanie olejów jest nie-

uzasadnione względami technicznymi lub
ekonomicznymi. Do większości smarów
– szczególnie pracujących w wysilonych 
warunkach – wprowadza się dodatki 
uszlachetniające: inhibitory utlenienia, 
inhibitory korozji, dodatki smarnościowe, 
modyfikatory struktury, dodatki adhezyjne.

Grupa Y – inne zastosowania – obej-
muje środki smarowe niesklasyfikowane 
w innych grupach normy PN-EN ISO 
6743. Smary te podzielono na 21 pod-
grup dotyczących różnych zastosowań. 
Są to m.in. środki zapobiegające pyle-
niu pyłu z węgla, koksu lub cementu oraz 
nawozów sztucznych, składniki środ-
ków do opryskiwania roślin (nośnik ole-
jowy), oleje do honowania i polerowania 
metali, składniki środków do impregna-
cji drewna (nośnik olejowy), oleje kalibra-
cyjne i testowe. 

W grupie P mieszczą się środki do smaro-
wania narzędzi pneumatycznych, a więc 
rafinowane oleje mineralne, syntetyczne 

(estrowe lub poliglikolowe) oraz roślinne. 
Środki te muszą być nietoksyczne, gdyż 
istnieje ryzyko wdychania przez operatora 
maszyny mgły olejowej. Smary te dzielą 
się na dziewięć rodzajów. 

Grupa Q dotyczy ciekłych nośników cie-
pła. Stosowane tu oleje mineralne muszą 
być głęboko rafinowane w celu usunięcia 
działających korozyjnie aktywnych związ-
ków siarki i innych chemicznie niestabil-
nych składników. Olejowe nośniki ciepła, 
podzielone w ramach grupy na pięć pod-
grup, charakteryzuje przede wszystkim: 
stabilność termiczna, termooksydacyjna 
oraz odporność na tworzenie osadów. 

Środki do smarowania prowadnic śli-
zgowych są sklasyfikowane w grupie G. 
Dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od 
właściwości i materiału, z którego wyko-
nane są prowadnice. Do smarowania pro-
wadnic ślizgowych stosuje się rafinowane 
oleje mineralne, a w szczególnych przy-
padkach syntetyczne (estrowe lub poligli-
kolowe) oraz roślinne w klasie jakościo-
wej ISO-L-G, o lepkości od VG 68 do 
VG 220, a VG 320 w przypadku bardzo 
obciążonych prowadnic.

Grupa U dotyczy obróbki cieplnej i zwią-
zanych z nią płynów hartowniczych, 
podzielonych na 26 rodzajów. Oleje har-
townicze to czyste (bez dodatków) para-
finowe oleje mineralne, z zawartością 
siarki w granicach 0,10–1,0%, a także 
oleje roślinne. Niekiedy do składu olejów 
hartowniczych wprowadzane są dodatki 
uszlachetniające: przyspieszacze harto-
wania (środki zwilżające), przeciwutlenia-
jące (inhibitory utlenienia), wiskozatory 
(modyfikatory lepkości).

Grupa E klasyfikuje oleje do silników 
wewnętrznego spalania. Środki te stosuje 
się do smarowania silników dwusuwo-
wych z zapłonem iskrowym (np. w moto-
cyklach, motorowerach, skuterach śnież-
nych) oraz czterosuwowych z zapłonem 
iskrowym (np. małych silników benzy-
nowych, w motocyklach, skuterach), 
a dzielą się one na pięć podgrup.

Grupa B dotyczy antyadhezyjnej ochrony 
form. Jak dotąd klasyfikacja tej grupy 
środków nie została przez ISO opraco-
wana. Polska norma PN-B-19305:1996 
klasyfikuje środki formierskie jako: ole-
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Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie ORLEN OIL 

Dobór środka smarnego do zastosowań przemysłowych 

Dobierając środek smarny do zastosowań przemysłowych, należy 
kierować się przede wszystkim zaleceniami producenta maszyny 
lub urządzenia, które znajdują się w instrukcji OEM. Dobór cie-
czy roboczej w danym urządzeniu dokonywany jest zazwyczaj 
już na etapie projektu takiej jednostki. Odpowiedni środek sma-
rowy wybierany jest w zależności od specyfiki danego urządzenia 
(warunków pracy, minimalnych i maksymalnych temperatur, ciśnie-
nia, planowanych wymian oleju). 

Aby wybór właściwego środka smarowego był łatwiejszy, 
powstało wiele klasyfikacji jakościowych dla olejów przemysłowych opracowanych 
przez organizacje normalizacyjne, takie jak ISO, DIN czy ASTM. Najpopularniejsza jest 
klasyfikacja według międzynarodowej normy PN-EN ISO 6743. 

Oprócz norm klasyfikacyjnych opracowano wiele norm jakościowych, określających 
właściwości fizykochemiczne, jakie musi spełnić dany środek smarowy. Dodatkowo 
producenci maszyn i urządzeń przygotowali własne klasyfikacje jakościowe. Po speł-
nieniu wszystkich wymagań, które często znacznie przewyższają podstawowe parame-
try zawarte w normach DIN czy ISO, producenci wydają stosowne aprobaty potwier-
dzające wysoką jakość produktów do stosowania w podzespołach ich konstrukcji, np. 
w pompach hydraulicznych. 

Spełnienie wymagań technicznych nie jest jedynym czynnikiem decydującym 
o wyborze produktu z zakresu smarowania. Użytkownik maszyny bierze również pod 
uwagę cenę, rozpoznawalność marki, to, czy produkt sprawdził się wcześniej w eksplo-
atacji, a także jego ewentualne nowe właściwości.



jowe, oznaczane symbolem (O), oraz 
emulsyjne, oznaczane symbolem (E). Spe-
cjalną grupę olejów formierskich stano-
wią oleje biodegradowalne, produkowane 
na bazie olejów roślinnych (rzepakowego, 
słonecznikowego itp.) oraz/lub rozpusz-
czalników niezawierających węglowodo-
rów aromatycznych.

Grupa Z uwzględnia środki smarowe do 
cylindrów maszyn parowych. Klasyfikacja 
dla tej grupy środków smarowych dotych-
czas nie została przez ISO opracowana. 
Oleje cylindrowe przeznaczone są do sma-
rowania cylindrów, części rozrządowych 
i dławic maszyn parowych. Wysokie tem-
peratury pracy sprawiają, że smary te 
muszą się cechować dużą lepkością oraz 
stabilnością termooksydacyjną oleju. 

Grupa N – ostatnia w klasyfikacji PN-EN 
ISO 6743 – to oleje elektroizolacyjne. 
Środki te powinny się cechować dobrymi 
właściwościami izolacyjnymi, a także 
stosunkowo małą lepkością, dzięki któ-

rej możliwe jest skuteczne chłodzenie. 
ISO nie zamierza opracowywać własnej 
normy klasyfikującej ciecze elektroizola-
cyjne. Klasyfikację tych cieczy przygoto-
wała Międzynarodowa Komisja Elektro-
techniczna (IEC), z którą ISO ściśle współ-
pracuje.

Przykłady z oferty rynkowej
Na rynku polskim dostępna jest bogata 
oferta środków smarnych do różnych 
zastosowań przemysłowych. Oto propozy-
cje kilku wybranych firm.

Firma Ecol jest m.in. dystrybuto-
rem olejów i smarów dla przemysłu spo-
żywczego produkcji szwajcarskiej firmy 
STRUB, wśród których znajdują się np. 
syntetyczne oleje sprężarkowe klasy 
Hi-Tech: STRUB Food Comp (32, 46, 
68, 100), przeznaczone do zastosowa-
nia w przemyśle spożywczym, kosmetycz-
nym, farmaceutycznym oraz przy produk-
cji opakowań do tych wyrobów. Oleje te 
są produkowane w oparciu o specjalne 

syntetyczne bazy olejowe oraz dodatki 
uszlachetniające, mające odpowiednie 
dopuszczenia dla tych obszarów zastoso-
wań. Oleje STRUB Food Comp są stoso-
wane w sprężarkach powietrza ze sma-
rowanymi olejem komorami sprężania, 
a także w sprężarkach śrubowych i rota-
cyjnych z wtryskiem oleju. Ecol w swojej 
ofercie ma również oleje przekładniowe 
– STRUB Food Gear (150, 220, 320, 
460), syntetyczne oleje przekładniowe 
klasy Hi-Tech na bazie polyalfaolefin, sto-
sowane przy produkcji środków spożyw-
czych, napojów oraz pasz w przekład-
niach, układach smarowania obiegowego, 
do smarowania łańcuchów oraz w prze-
nośnikach, a także STRUB Food Gear 
Synt PG (150, 220, 320, 460), synte-
tyczne oleje przekładniowe na bazie poli-
glikoli, stosowane przy produkcji środków 
spożywczych, napojów oraz pasz w prze-
kładniach ślimakowych, walcowych, stoż-
kowych i planetarnych, pracujących pod 
wysokimi obciążeniami mechanicznymi 
i temperaturowymi. 
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– Biorąc pod uwagę klasyfikację 
przemysłowych środków smarowych 
według PN-EN ISO 6743, firma FUCHS 
ma w swojej ofercie 100% wymienio-
nych w normie środków – mówi Tade-
usz Hładki, dyrektor ds. przemysłowych 
środków smarnych w firmie FUCHS OIL 
CORPORATION (PL). Oprócz podsta-
wowych przemysłowych środków smar-
nych, jak oleje maszynowe (RENOLIN 
MA), oleje smarowe/obiegowe (RENO-
LIN DTA), oleje hydrauliczne (RENO-
LIN B), oleje przekładniowe (RENOLIN 
CLP) czy smary plastyczne (RENOLIT), 
FUCHS oferuje bardzo specjalistyczne 
produkty dla sektora lotniczego (w szcze-
gólności oleje i wodorozcieńczalne środki 
do obróbki skrawaniem), sektora medycz-
nego oraz dla branży spożywczej (CAS-
SIDA). Obszerną grupę stanowią rów-
nież środki do obróbki plastycznej metali 
(RENOFORM), obróbki cieplnej (THER-
MISOL), ochrony antykorozyjnej (ANTI-
CORIT), a także biodegradowalne środki 
smarne (PLANTO).

W ofercie firmy HENNLICH znajdują 
się smary przemysłowe i oleje dla prze-
mysłu o uniwersalnym oraz specjalistycz-
nym zastosowaniu, które zwiększają czas 
sprawności urządzeń i zdolności pro-
dukcyjne. Jak zapewnia producent, ofe-
rowane środki smarne zmniejszają ilość 
przedwczesnych awarii łożysk i przesto-
jów maszyn. Są to m.in. smary i oleje do 
łożysk, oleje do łańcuchów, oleje prze-
kładniowe i oleje do układów hydrau-
licznych, a także środki smarne do zasto-
sowań przemysłowych i motoryzacyj-
nych, smary przemysłowe do wysokich 
obciążeń, smary przemysłowe na skrajnie 
wysokie naciski (EP), smary do niskich 
temperatur, smary do wysokich prędko-
ści, środki smarne dla przemysłu spożyw-
czego, smary do wysokich temperatur 
oraz smary ulegające biodegradacji. 

Z kolei firma Klüber Lubrication ofe-
ruje bogaty asortyment specjalnych środ-
ków smarowych, obejmujący wysoko 
wydajne oleje i smary, a także specjalne 
pasty, woski, powłoki i lakiery pośli-
zgowe, środki antyadhezyjne i dozowniki 
środków smarowych. Wśród olejów prze-
kładniowych firma ta ma produkty speł-
niające zaawansowane wymagania pod 
względem trwałości, tolerancji z farbami 
i uszczelnieniami oraz ochrony przeciw-
korozyjnej. Oferuje także m.in. oleje sprę-
żarkowe Summit i Tyreno, które spełniają 

wymóg wzajemnej tolerancji z powie-
trzem, gazami technologicznymi i czynni-
kami chłodniczymi; można je również sto-
sować do odpompowywania gazów, np. 
w pompach próżniowych. 

Z kolei w ofercie firmy Lotos Oil znaj-
duje się wiele smarów przemysłowych 
do różnorodnych zastosowań, m.in. olej 
do prowadnic RC, przeznaczony do sma-
rowania prowadnic ślizgowych i piono-
wych przy różnych obciążeniach mecha-
nicznych, w szerokim zakresie tempera-
tur pracy, olej hydrauliczny EMULKOP 
HFC, przeznaczony do układów, które 
pracują w warunkach zagrożenia pożaro-
wego, np. do maszyn odlewniczych, pras 
hydraulicznych, pomp hydraulicznych 
pracujących pod wysokim obciążeniem; 
szczególnie rekomendowany do urządzeń 
w kopalniach węgla pracujących pod zie-
mią. KOMOTOL EXTRA to olej silni-
kowy przeznaczony do sporządzania mie-
szanki paliwowej do silników dwusuwo-
wych z zapłonem iskrowym pracujących 
na paliwie gazowym (np. gazie ziemnym), 
zalecany do smarowania silników i sprę-
żarek gazowych stacjonarnych zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym. SIGMUS 
L-DAB 32-150 jest przeznaczony do sma-
rowania tłokowych i rotacyjnych (łopat-
kowych) sprężarek powietrza, pracują-
cych w średnich warunkach eksploata-
cyjnych, przy zróżnicowanych temperatu-
rach pracy, zaś olej cylindrowy CL stoso-
wany jest do cylindrów, części rozrządo-
wych i dławic maszyn parowych, do ukła-
dów obiegowych wymagających, nieemul-
gujących maszynowych przekładni mecha-
nicznych oraz innych wysilonych ukła-
dów, wymagających oleju o wysokiej przy-
czepności i odporności na wodę.

Firma ORLEN OIL w ostatnim cza-
sie wprowadziła do oferty nowe oleje 
dla przemysłu, m.in. HYDROL POWER 
L-HV – olej hydrauliczny o podwyższo-
nym wskaźniku lepkości i wysokiej odpor-
ności na ścinanie. Produkt ma specjalnie 
dobraną formulację zapobiegającą tworze-
niu kwasów i osadów w procesie utlenia-
nia, podczas trudnych warunków pracy. 
Z kolei HYDROL BIO HETG EL 46 to 
wysoce biodegradowalny olej hydrau-
liczny, produkowany na bazie specjal-
nie wyselekcjonowanego oleju roślinnego 
oraz przyjaznych dla środowiska dodat-
ków uszlachetniających, które zapewniają 
niską toksyczność, minimalizując wpływ 
na środowisko w przypadku rozlania lub 

wycieku. Linia syntetycznych olejów do 
przekładni przemysłowych TRANSGEAR 
PE jest produkowana na bazie polialfaole-
fin (PAO) i estrów oraz specjalnie wyse-
lekcjonowanych dodatków uszlachetnia-
jących. Oleje Transgear PE są przezna-
czone do smarowania wszelkiego rodzaju 
wysokoobciążonych przekładni zębatych 
maszyn i urządzeń przemysłowych nara-
żonych na wystąpienie zjawiska micropit-
tingu, pracujących w temperaturach do 
180°C. Oleje turbinowe TURBINEX TG 
PREMIUM o wysokiej stabilności termo-
oksydacyjnej są produkowane w opar-
ciu o oleje bazowe z hydrokrakingu grupy 
III. Zawierają dodatki uszlachetniające, 
takie jak antyutleniacze, inhibitory koro-
zji, pasywatory metali kolorowych oraz 
dodatki extreme pressure. DELGAS PRE-
MIUM L 40 to niskopopiołowy olej do 
stacjonarnych silników gazowych, produ-
kowany na bazie specjalnie rafinowanych 
olejów bazowych oraz starannie dobra-
nego pakietu dodatków uszlachetniają-
cych. Zawarte w oleju dodatki dyspergu-
jąco-myjące regulują powstawanie szla-
mów i osadów, dzięki czemu utrzymują 
silnik w czystości. 

Podsumowanie
Omawiana klasyfikacja wg normy PN-EN 
ISO 6743 to obszerny poradnik pomaga-
jący właściwie dobrać środek smarny do 
konkretnego zastosowania, jednak nie jest 
jedynym źródłem informacji, jakie należy 
brać pod uwagę. Z pewnością warto zwró-
cić się do ekspertów z firm oferujących 
środki smarne, którzy pomogą podjąć jak 
najlepszą decyzję, biorąc przy tym pod 
uwagę indywidualne potrzeby zakładu 
oraz panujące w nim warunki.

Anna Strożek Anna Strożek – dziennikarka i redaktorka 
od wielu lat współpracująca z prasą bran-
żową. Interesuje się nowymi technologiami 
i praktyczną realizacją koncepcji 
Przemysłu 4.0.
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Online

Więcej artykułów na temat przemy-
słowych środków smarnych znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej w zakładce „Smary i oleje”:
www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl


ZNACZENIE OLEJÓW
HYDRAULICZNYCH
W PROCESIE PRODUKCJI
Olej hydrauliczny we wtryskarkach do tworzyw sztucznych
odgrywa niezwykle ważną rolę w wydłużaniu okresu
eksploatacji maszyn i zwiększeniu produktywności.

KRÓTSZY
CZAS PRZESTOJU
Wysokiej jakości olej zapobiega
niespodziewanym awariom
i zwiększa produktywność.

OPTYMALNA
PRĘDKOŚĆ
Odpowiedni olej hydrauliczny
umożliwia nieprzerwaną
pracę układu przy mniejszej
ilości odpadów i mniejszym
zużyciu energii.

OCHRONA
PRZED ZUŻYCIEM
I UTLENIANIEM
Olej hydrauliczny, który zapewnia
ochronę układu, wydłuża okres
eksploatacji części, skraca czas
przestoju i zmniejsza koszt
utrzymania, co pozwala zwiększyć
produktywność i zwrot z inwestycji.

PRECYZJA
W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH
Skuteczna praca współczesnych
wtryskarek do tworzyw sztucznych
wymaga stosowania oleju
hydraulicznego, który będzie
radził sobie z ekstremalnym
obciążeniem oraz zapewni
wysoką precyzję pracy
i dokładne smarowanie.

Olej hydrauliczny wywołuje
ciśnienie, które naciska na tłok
w cylindrze wypychając go. 

Olej z dolnej części
tłoka przepływa
do zbiornika oleju.

Olej hydrauliczny
wywołuje ciśnienie,
które naciska na tłok
w cylindrze
wypychając go. 

Pompa umożliwia
przepływ oleju
hydraulicznego
w układzie.

Serwozawór decyduje o kierunku przepływu
oleju hydraulicznego do cylindra.

TłokCylinder

Olej
z pompy

Pompa
hydrauliczna

Olej
przepływający
do zbiornika

Serwozawór

JAK DZIAŁA UKŁAD HYDRAULICZNY?

Zbiornik oleju

https://www.shell.pl/


FIRMA PREZENTUJE

Jak pokazuj  wyniki badania przeprowa-
dzonego na zlecenie Shell Lubricants, 
ponad po owa osób decyzyjnych 

w zakresie rodków smarnych stosowanych 
w produkcji nie zdaje sobie sprawy z tego, 
e prowadzenie proaktywnej strategii kon-

serwacji mo e pomóc ograniczy  czas prze-
stojów spowodowanych awari  urz dze  

(55%) lub zmniejszy  koszty konserwacji 
(53%)1. Producenci cz sto b dnie przypi-
suj  awarie urz dze  uszkodzeniom mecha-
nicznym – w rzeczywisto ci mog  by  one 
efektem stosowania niew a ciwego rodka 
smarnego lub nieodpowiedniego smarowa-
nia. Liczne analizy przeprowadzone przez 
producentów urz dze  hydraulicznych oraz 

Znaczenie rodków smarnych 
w sektorze tworzyw sztucznych
Jednym z podstawowych urz dze  wykorzystywanych w produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych jest wtryskarka. Kluczowym wyzwa-
niem przedsi biorstw produkcyjnych jest zwi kszenie wydajno ci, 
przez co takie urz dzenia cz sto s  eksploatowane 24 godziny 
na dob , 7 dni w tygodniu. W zwi zku z tym ka dy nieplanowany 
przestój spowodowany awari  wtryskarek mo e mie  wp yw 
na wynik finansowy firmy i efektywno  produkcji. Dlatego wa nym 
aspektem w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest prowadzenie 
przemy lanej strategii konserwacji, która mo e by  ród em znacz-
nych oszcz dno ci.

podmioty sektora przemys owego wykaza y, 
e od 50% do 70%2 awarii sprz tu jest zwi za-

nych z „niew a ciwym stanem p ynu hydrau-
licznego”3. 

Wybór ma znaczenie
rodki smarne, w szczególno ci olej hydrau-

liczny, odgrywaj  istotn  rol  w wyd u aniu
ywotno ci wtryskarek. Sercem tych maszyn 

jest uk ad hydrauliczny – p yn cy w nim olej
przekazuje energi  do ca ego uk adu oraz za-
pewnia ochron  jego ruchomych cz ci.

– Producenci maszyn koncertuj  si  na zwi k-
szaniu wydajno ci i sprawno ci urz dze , 
wykorzystuj c narz dzia wpisane w stra-
tegi  Przemys  4.0. Pe na kontrola procesu 
to jednak nie wszystko. Celem wykorzysta-
nia technologii Przemys u 4.0 jest to, aby sys-
tem nie rejestrowa  odchyle  i niesprawno ci. 
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Okazuje si , e w tym a cuchu nadal jedn  
z g ównych ról odgrywa rodek smarny, 
w tym przypadku olej hydrauliczny. Shell, 
wprowadzaj c na rynek coraz bardziej 
zaawansowane produkty, obala mit doty-
cz cy tego, e wszystkie oleje hydrauliczne 
s  takie same. Shell Tellus S2 MX to produkt 
o najwy szej trwa o ci i stabilno ci parame-
trów, a tym samym daj cy najwy szy poziom 
niezawodno ci podzespo ów wtryskarek. 
Dzi ki temu mo na unikn  nieoczekiwanych 
przestojów i kosztów, a co za tym idzie, ogra-
niczy  ca kowity koszt u ytkowania (TCO). 
Innym produktem, który oferuje mo liwo  
zwi kszenia energooszcz dno ci wtryskarek, 
jest olej Tellus S4 ME. Shell pracuje nad kolej-
nymi rodkami smarnymi dla bran y produk-
cyjnej, w których zostanie wykorzystany olej 
bazowy powsta y w procesie GTL (gas-to-
-liquids) – mówi Robert Ga kowski, ekspert 
techniczny Shell Polska. 

Firmy produkcyjne, w ramach prowadzonej 
strategii konserwacji, powinny nada  prio-
rytetowe znaczenie gospodarce smarowni-
czej. Zakup wysokiej jako ci olejów i smarów 
(w oparciu o ich wydajno , a nie tylko cen ) 
oraz odpowiednie zarz dzanie nimi mo e 
pomóc obni y  ca kowity koszt u ytkowania, 
obni aj c koszty konserwacji, redukuj c nie-
planowane przestoje czy poprawiaj c wydaj-
no  urz dze .

Realne oszcz dno ci
Retal Lithuania, firma produkuj ca opako-
wania z tworzyw sztucznych, wspó pracu-
j ca z mi dzynarodowymi producentami 

napojów, chcia a zmniejszy  cz stotliwo  
wymiany oleju hydraulicznego oraz zwi k-
szy  ogóln  wydajno  maszyn. W zak a-
dzie podj to prób  zmniejszenia cz stotli-
wo ci wymiany rodka smarnego w urz dze-
niach marki Husky. U yto oleju hydraulicz-
nego Shell Tellus S3 M 46 oraz uruchomiono 
us ug  monitorowania stanu oleju Shell 
LubeAnalyst. Dzi ki niej mo na oceni  kondy-
cj  rodków smarnych, okre li  potencjalne 
problemy i dokona  porównania wydajno ci 
urz dze . Co wa ne, us uga umo liwia moni-
torowanie maszyn bez przerywania pracy. 
Uzyskane w ten sposób szczegó owe raporty 
diagnostyczne obrazuj  stan i stopie  zu y-
cia produktów smarnych w ka dym z pod-
zespo ów, a tak e zawieraj  zalecenia doty-
cz ce dalszego ich stosowania oraz wyniki 
poprzednio wykonanych bada . Efektem 
tych zmian by o zmniejszenie cz stotliwo-
ci wymiany oleju z 8000 do 16 000 godzin, 

redukcja strat produkcyjnych oraz ogólne 
oszcz dno ci w zakresie kosztów konserwacji, 
dzi ki skróceniu przestojów zasobów zu y-
walnych i d u szej ywotno ci oleju. Firma 
odnotowa a roczne oszcz dno ci na poziomie 
16 500 dolarów.

Niemieckie przedsi biorstwo AGI Freden 
GmbH & Co. KG (AGI), zajmuj ce si  produk-
cj  formowanych wtryskowo plastikowych 
opakowa  na p yty DVD i podobnych produk-
tów, d y o do obni enia kosztów operacyj-
nych swojej wtryskarki, a zw aszcza do ogra-
niczenia pobieranej przez ni  energii. Firma 
zwróci a si  do Shell Lubricants o porad . 
Zespó  techniczny Shell dokona  oceny uk adu
smarowania maszyny i zasugerowa  u ycie
oleju hydraulicznego Shell Tellus S4 ME 46, 
który zapewnia systemom hydraulicznym 
zwi kszon  sprawno  energetyczn  bez 
obni enia poziomu zabezpieczenia maszyn. 
Producent skorzysta  tak e z us ugi Shell 
LubeAnalyst. Po przej ciu na olej Shell Tellus 

S4 ME 46 przedsi biorstwo AGI odnotowa o
zmniejszenie zu ycia energii przez wtryskark
na poziomie ok. 4%. Dzi ki wyd u eniu okresu 
mi dzy wymianami oleju firma oszacowa a, 
e uzyska oszcz dno ci w zakresie zu ycia 

oleju hydraulicznego i kosztów utrzymania 
w wysoko ci 12%, co prze o y si  na kwot  
5390 dolarów w skali roku [2].

Zarówno w Europie, jak i w Polsce popyt 
na wyroby z tworzyw sztucznych stale ro nie. 
Cz ci oraz produkty formowane wtryskowo
mo na znale  w niemal ka dym sektorze ryn-
ku, pocz wszy od sprz tu medycznego, przez 
artyku y gospodarstwa domowego, a  po 
elektronik  u ytkow , opakowania czy samo-
chody. Firmy produkcyjne, aby zwi kszy  
swoj  konkurencyjno , musz  zmaksymali-
zowa  efektywno , op acalno  oraz popra-
wi  wydajno . Shell, odpowiadaj c na potrze-
by rynku, nieustannie rozwija ofert  us ug 
oraz rodków smarnych, które pomagaj  
chroni  najwa niejsze podzespo y wtryskarek 
i innych maszyn produkcyjnych przed zu y-
ciem, podnosz  produktywno  urz dze  
oraz wyd u aj  czas ich nieprzerwanej pracy. 
Firma oferuje pe n  gam  produktów, które 
zosta y opracowane z my l  o zak adach pro-
dukcyjnych, w tym oleje hydrauliczne Shell 
Tellus, smary Shell Gadus czy oleje przek a-
dniowe Shell Omala. W ofercie firmy znaj-
duj  si  tak e profesjonalne us ugi tech-
niczne, które maj  na celu pomaganie klien-
tom w podnoszeniu kwalifikacji ich pracow-
ników oraz we wdra aniu skutecznej gospo-
darki smarnej. 

Wi cej informacji mo na znale  na stronie: 
https://shell.pl/produkcja

Skontaktuj si  z Shell mailowo: 
zapytaniaolejesmary-pl@shell.com 
lub odwied  stron  
www.shell.pl

 1 Badanie zlecone przez Shell Lubricants i przeprowadzone przez firm  badawcz  Edelman Intelligence, powsta o na podstawie 350 rozmów prze-
prowadzonych z pracownikami sektora produkcyjnego, którzy kupili, mieli wp yw na zakup lub u ywali rodków smarnych/smarów w ramach 
wykonywanej pracy na terenie 7 krajów (USA, Chin, Indii, Niemiec, Rosji, Indonezji oraz Wielkiej Brytanii) w okresie od marca do kwietnia 
2018 roku. Wi cej informacji mo na znale  na stronie: www.edelmanintelligence.com

 2 www.essentracomponents.com/en-gb/news/product-resources/why-its-essential-to-schedulemaintenance-for-your-plastic-
-injection-moulding-machine

 3 www.s08.static-shell.com/content/dam/royaldutchshell/documents/shell-lubricants-tco-manufacturing-paper.pdf

Kierunek, w którym zmierza bran a two-
rzyw sztucznych i rosn ca konkuren-
cja, sprawia, e firmy musz  maksymal-
nie wykorzystywa  mo liwo ci maszyn, 
zmniejsza  zu ycie energii, szuka  naj-
bardziej op acalnych kosztowo rozwi za  
oraz minimalizowa  ryzyko wyst pienia 
nieplanowanych przestojów. Wysokiej ja-
ko ci oleje i smary, wsparcie ekspertów 
zewn trznych oraz us ugi usprawniaj ce 
gospodark  smarn  s  wa nymi elemen-
tami, które mog  pomóc przedsi bior-
stwom produkcyjnym osi gn  zamierzo-
ne cele biznesowe.
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U kłady centralnego smarowa-
nia są wykorzystywane w wielu 
gałęziach przemysłu. Stosuje się 

je wszędzie tam, gdzie występuje wiele 
punktów smarnych, nierzadko trudno 
dostępnych, a jednocześnie wymagających 
dostarczania optymalnej ilości środka 
smarnego z określoną częstotliwością. 
Doskonale sprawdzają się w przypadku 
smarowania łańcuchów, kompletnych linii 
produkcyjnych, urządzeń w przemyśle 
spożywczym, maszyn rolniczych, ciężkich 

pojazdów budowlanych, pojazdów użytko-
wych, a także turbin wiatrowych. Użycie 
jednego centralnego układu smarowania 
umożliwia jednoczesne smarowanie kilku 
maszyn i instalacji. Co istotne, tworze-
nie coraz bardziej precyzyjnych i dosko-
nalszych układów centralnego smarowa-
nia stanowi jeden z głównych filarów two-
rzących podwaliny dla dalszego rozwoju 
maszyn produkcyjnych.

Szeroki wachlarz zalet wynikających 
z zastosowania centralnego smarowania 
sprawia, że rozwiązania te cieszą się dużą 
popularnością. Z przeprowadzonego bada-
nia redakcyjnego wynika, że układy cen-
tralnego smarowania są używane w zakła-
dach 80% respondentów (rys. 1).

W trosce o wysoką precyzję 
smarowania
Nie ulega wątpliwości, że sprawna 
maszyna to maszyna dobrze nasmaro-
wana – tylko wtedy może działać efek-
tywnie i wydajnie. Dzięki odpowiedniemu 
smarowaniu dochodzi do zmniejszenia 
tarcia występującego między poszczegól-
nymi częściami i elementami ruchomymi. 
W przypadku zaniedbań w tym obszarze 
może dojść do powstania zatarć, których 
konsekwencją są usterki i awarie. 

Smarowanie jest więc czynnością nie-
zwykle istotną, wpływającą na zwiększe-
nie trwałości i niezawodności maszyny. 
Mówiąc ogólnie, czynność ta polega na 
doprowadzeniu ciekłego, stałego, pla-
stycznego lub gazowego środka smarnego 
w te miejsca, w których stykają się współ-
pracujące elementy danego urządzenia. 
Wskutek wprowadzenia środka smarnego 
do konstrukcyjnych węzłów tarcia nastę-
puje zmniejszenie zużycia cieplnego oraz 
ograniczenie utraty mocy maszyny. 

W porównaniu z manualnym centralne 
i zautomatyzowane smarowanie jest roz-
wiązaniem z powodzeniem wykorzystywa-
nym do smarowania elementów skompli-
kowanych maszyn. W przeciwieństwie do 
tego pierwszego zapewnia dostarczenie do 
określonych i zaprogramowanych punk-
tów odpowiedniej ilości środka smarnego, 
która jest precyzyjnie wyważona i któ-
rej konsystencja jest zgodna z zaleceniami 
producenta maszyny. Z uwagi na to, że za 
każdym razem środek smarny jest apliko-
wany w takiej samej i odpowiedniej ilo-
ści, nie dochodzi do zjawiska przesmaro-
wania układu.

DEFORIN Systemy Smarowania Maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.deforin.pl

Flukar – Grupa Jasol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flucar.pl

ORLEN OIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.orlenoil.pl

TriboTec Polska Centralne Smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.tribotec.pl

Uczestnicy raportu

Agata Abramczyk

Układy centralnego 
smarowania
Gwarantują precyzyjne i regularne dozowanie środka smarnego 
w określonych punktach w maszynie. Różnorodność dostępnych 
na rynku typów układów centralnego smarowania pozwala na 
optymalne dostosowanie rozwiązania do potrzeb danej maszyny.
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Mimo że stworzenie sieci przewo-
dów doprowadzających środek smarny 
do określonych elementów stykowych 
maszyny wymaga precyzji i wnikliwej 
analizy potrzeb urządzenia, warto podjąć 
ten wysiłek, by ostatecznie czerpać korzy-
ści płynące z zastosowania tego rozwią-
zania.

Wprawdzie w ofercie rynkowej znaj-
dują się różnego typu układy central-
nego smarowania, o czym będzie mowa 
w dalszej części raportu, jednak pod-
stawowe elementy wchodzące w skład 
poszczególnych układów są takie same. 
Mowa tu o pompie tłoczącej środek 
smarny do połączonej z nią instalacji, 
przewodach dostarczających smar do 
punktów smarnych, a także o rozdziel-
nikach i zbiorniku, w którym znajduje 
się środek smarny. Precyzyjnie okre-
ślone miejsca największego działania sił 
tarcia to punkty, do których doprowa-
dzane są przewody. Zastosowanie cen-
tralnego układu smarowania pozwala 
na dozowanie środka smarnego w spo-
sób ciągły lub okresowy, zgodnie z przy-
jętym i zaprogramowanym harmonogra-
mem dostosowanym do potrzeb danej 
maszyny. 

Układ dostosowany do potrzeb
Na rynku dostępnych jest obecnie wiele 
różnych rodzajów układów central-
nego smarowania, których zastosowa-
nie jest zależne od liczby punktów smar-
nych i częstotliwości dozowania smaru 

określonego przez producenta maszyny. 
W zależności od potrzeb danej maszyny 
używany jest określony typ układu. 
Każdy z nich cechuje się nieco innym 
wyposażeniem, działaniem oraz sposobem 
rozpylania/rozprowadzania środka smar-
nego.

Jeśli chodzi o rodzaj układu central-
nego smarowania, to w zakładach respon-
dentów najczęściej stosowane są układy 
(rys. 2): impulsowy (56%), jednoliniowy 
(50%), progresywny (46%), wieloliniowy 
(42%) oraz obiegowy (40%). Około 30% 
ankietowanych deklaruje, że w ich fir-
mach wykorzystywany jest mieszany 
układ dwuliniowo-progresywny (układ 
dwuliniowy z rozdzielaczami progresyw-
nymi), układ natryskowy oraz olejowo-
-powietrzny. Z kolei w przedsiębiorstwach 
ok. 20% badanych znajduje zastosowa-
nie układ wielotłokowy oraz dwuliniowy. 
Najrzadziej używanym rozwiązaniem jest 
mieszany układ wieloliniowo-progre-
sywny (układ wieloliniowy z rozdziela-
czami progresywnymi), wskazany przez 
12% respondentów. 

Impulsowe układy smarowania ide-
alnie sprawdzają się wtedy, gdy istnieje 

potrzeba podawania małej ilości środka 
smarnego w ściśle określone miejsce 
i w określonym czasie. W tych układach 
impulsowa pompa elektromagnetyczna 
natryskuje środek smarny bezpośrednio 
na węzły tarcia łańcucha przez specjalne 
dysze. Cały układ sterowany jest sterow-
nikami umieszczonymi w szafie kontrol-
nej, do której podłączony jest czujnik zbli-
żeniowy wykrywający kolejne zęby koła 
łańcuchowego i podający sygnał inicjujący 
impuls pompy. Do szafy sterującej może 
być podłączony również czujnik niskiego 
poziomu oleju w zbiorniku oraz czujnik 
ruchu tarczy w pompie, który sygnalizuje 
poprawną pracę pompy. Układy impul-
sowe są najczęściej stosowane przez użyt-
kowników do smarowania łańcuchów 
o wolnoobrotowych napędach, a także do 
rolek transportowych. Zaletami impul-
sowych układów smarowania są: pre-
cyzyjne dawkowanie środka smarnego, 
mała wrażliwość na zmiany temperatury, 
a także mała ilość środka smarnego pozo-
stająca w układzie.

Jeśli chodzi o jednoliniowe układy 
smarowania, sprawdzają się one bar-
dzo dobrze w przypadku smarowania 

Rys. 1. Stosowanie układów 
centralnego smarowania 

w zakładach respondentów

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

tak: 80%

nie: 20%

Rys. 2. Rodzaje układów centralnego smarowania
stosowanych w firmie

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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maszyn i urządzeń o dość zwartej budo-
wie i niewielkim zapotrzebowaniu na śro-
dek smarny, czego przykładem są obra-
biarki oraz różnego typu maszyny stoso-

wane w przemyśle drzewnym, drukar-
skim, spożywczym, tekstylnym czy samo-
chodowym. Jednoliniowy układ central-
nego smarowania jest zasilany z pompy 

wysokociśnieniowej podającej środek 
smarny do układu poprzez zawór główny. 
Do zalet tego układu niewątpliwie należą: 
niskie koszty elementów i zabudowy 
układu, prosta budowa i obsługa układu, 
możliwość dostosowania ilości środka 
smarnego dozowanego przez układ, 
modułowa budowa umożliwiająca łatwą 
rozbudowę oraz różnorodność wariantów 
i typów. 

Natomiast centralne smarowanie dwu-
liniowe jest stosowane głównie do smaro-
wania maszyn i urządzeń o dużej liczbie 
punktów smarowych (nawet 800), pra-
cujących w trudnych warunkach i wyma-
gających intensywnego dozowania środka 
smarnego. Idealnie nadaje się więc do 
smarowania dużych maszyn roboczych, 
np. rolniczych, górniczych czy budowla-
nych, a także do smarowania ciągów tech-
nologicznych, m.in. rozlewniczych, hut-
niczych oraz pakujących, w przemyśle 
cementowym i wapienniczym.

Z kolei układy wieloliniowe nadają się 
do układów o dużym lub bardzo dużym 
zapotrzebowaniu punktów na środek 
smarny, w związku z czym często są sto-
sowane do smarowania różnego rodzaju 
przenośników, w tym ślimakowych 
i taśmowych, a także maszyn o niewiel-
kiej liczbie punktów smarowania, takich 
jak prasy czy kruszarki. Nadają się rów-
nież do smarowania sekcji dużych maszyn 
w przemyśle wydobywczym i hutniczym.

Krzysztof Cholewa z firmy TriboTec Polska

Postawmy na jakość, a nie na cenę

Mimo odpowiedzialnej funkcji, jaką pełnią systemy smarowania, 
nadal częstą praktyką jest dążenie do nieuzasadnionego oszczę-
dzania środków na ich zakup i instalację. W rezultacie zamiast sys-
temu, który będzie pewnie funkcjonował przez lata, użytkownik 
otrzymuje produkt niskiej jakości i o bardzo ograniczonej trwałości. 
Jeszcze bardziej ograniczona jest pewność jego działania. Użytkow-
nik takiego zawodnego rozwiązania, będąc przekonanym, że sma-
rowanie jest realizowane przez system, zapomina nawet o okreso-
wej kontroli jego działania. To tylko krok do powrotu (ze zdwojoną 
siłą) problemów wynikających z nieprawidłowego smarowania. 

Niesprawny system smarowania usypia czujność, a o problemach dowiadujemy się, 
gdy uszkodzeniu ulega łożysko czy inny istotny węzeł tarcia. Wtedy jest już za późno 
na jakąkolwiek profilaktykę. Pozostaje zatrzymanie produkcji, zakup części zamiennych 
i remont maszyny. Wszystko to generuje niewspółmiernie wyższe koszty niż zastosowa-
nie pewnego, solidnego systemu smarowania.

Warto więc przed zakupem systemu smarowania zadać sobie pytanie, czy system 
smarowania ma być tani, czy dobry. Połączenie tych dwóch kryteriów zazwyczaj nie jest 
możliwe. Dobrze jest sprawdzić referencje firmy, jej doświadczenie i dostępność części 
zamiennych. Taka analiza pozwoli na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania i uzy-
skanie wymiernych korzyści z instalacji systemu centralnego smarowania.

Dobry smar powi-
nien z jednej strony 
zapewnić jak najlep-
sze własności ślizgowe 
lub toczne w łożysku, 
a z drugiej charakte-
ryzować się jak naj-
mniejszym i jak naj-
mniej zależnym od 
czynników zewnętrz-

nych oporem przepływu podczas dostar-
czania go do tego łożyska.

Dobór smaru do centralnych układów 
smarowania to bardzo złożony problem. 

Na etapie projektowania układu istotna jest
znajomość klasy konsystencji, lepkości 
strukturalnej, własności tiksotropowych 
smaru, a także zależności tych parametrów 
od temperatury. Jeśli chcemy dobrać/zmie-
nić smar w istniejącym już układzie, należy 
przyjrzeć się jego parametrom (długości
i średnice rur, moc pomp) oraz właściwo-
ściom dotychczas stosowanego smaru (np.
penetracja, graniczne naprężenie ścina-
jące, krzywa płynięcia, ciśnienie przepływu). 

Przy zmianie smaru konieczne jest 
sprawdzenie mieszalności smarów. Jeśli 
nie są one kompatybilne, może dojść m.in. 

do znaczących zmian w klasie konsysten-
cji, stabilności mechanicznej, temperatu-
rze kroplenia. Mieszanina niekompatybil-
nych smarów może nie redukować odpo-
wiednio tarcia, co prowadzi do przegrzania 
oraz potencjalnej awarii łożyska. W przy-
padku automatycznych systemów smaro-
wania może dojść do zatkania przewodów 
lub zaworów dozujących, a w konsekwen-
cji do awarii. 

Nawet jeśli nie ma problemu niekom-
patybilności, zawsze warto przeprowadzić 
testy w odniesieniu do nowo wprowadza-
nego smaru.

Maria Szurlej, specjalista w dziale badań i rozwoju w firmie ORLEN OIL 

Dobór smaru do centralnych układów smarowania to złożone zagadnienie

Raport
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Natomiast jeśli chodzi o centralne smarowanie olejowe 
obiegowe, to rozwiązanie to nadaje się przede wszystkim do 
smarowania i chłodzenia łożysk w walcarkach, prasach i pod-
porach młynów. 

Z kolei progresywny układ centralnego smarowania wybie-
rany jest przez użytkowników do zastosowania w przypadku 
niewielkich maszyn i urządzeń, w których występuje duża 
liczba (od kilku do kilkuset) punktów smarnych na niewielkiej 
powierzchni oraz których zapotrzebowanie na środek smarny 
jest małe lub średnie. Tego rodzaju układ, mogący pracować 
okresowo lub w sposób ciągły, jest zasilany z pompy, do któ-
rej przyłączone są rozdzielacze progresywne. Najczęściej sto-
sowana jest pompa elektryczna, jednak wszędzie tam, gdzie 
nie ma możliwości podłączenia napięcia zasilającego, uży-
wane są pompy pneumatyczne lub ręczne. Te ostatnie są czę-
sto wybierane w układach, w których rzadko odbywa się 
smarowanie. Niektórzy użytkownicy stosują do tego celu rów-
nież pompę wieloprzewodową, w której wykorzystuje się 
tylko jedno wyjście. 

Układ progresywny z powodzeniem jest stosowany w prze-
myśle (mniejsze stacjonarne maszyny i urządzenia). Dosko-
nale nadaje się również do smarowania pojazdów, a także 
roboczych maszyn jezdnych, takich jak koparki, maszyny gór-
nicze, budowlane czy rolnicze. Użytkownicy decydują się na 
tego typu układ smarowania przede wszystkim z uwagi na 
jego niski koszt, prostą budowę i obsługę, precyzyjne dawko-
wanie środka smarnego, łatwą kontrolę pracy całego układu 
z sygnalizacją nieprawidłowego działania, niezawodność sys-
temu, różnorodność wariantów i typów, niewielką wrażli-
wość na zmiany temperatury, a także modułową konstrukcję 
pozwalającą na rozbudowę.

Warto wspomnieć też o natryskowym układzie smarowa-
nia, używanym do podawania ściśle określonej dawki środka 
smarnego bezpośrednio na powierzchnię roboczą elementu 
przy użyciu sprężonego powietrza. Tego rodzaju układ stoso-
wany jest w przypadku otwartych punktów smarowniczych, 
takich jak przekładnie zębate oraz łańcuchowe, a także bież-
nie napędowe oraz prowadnice. Do atutów tego rozwiąza-
nia należą: duża precyzja miejscowego dawkowania środka 
smarnego, łatwa obsługa i regulacja układu, duża niezawod-
ność systemu, możliwość monitorowania pracy każdej dyszy 
z osobna oraz niewielka wrażliwość układu na zmiany tempe-
ratury otoczenia.

Najważniejsze kryterium – parametry techniczne
Jakie czynniki mają decydujący wpływ na zakup urządzeń 
smarowniczych? Zdaniem respondentów są to przede wszyst-
kim parametry techniczne (80%) i cena (70%). Istotne są 
również: jakość (60%), marka (50%), termin dostawy (30%) 
oraz obsługa posprzedażowa (20%). Co dziesiąty ankietowany 
kieruje się również opinią innych użytkowników. 

Jeśli chodzi o parametry techniczne, to przy wyborze 
układu centralnego smarowania w pierwszej kolejności brana 
jest pod uwagę temperatura pracy (60%). Istotnymi parame-
trami technicznymi, wskazanymi przez 50% respondentów, 
są również typ sterowania oraz wydajność i pojemność zbior-
nika. Na liście ważnych parametrów znalazły się także: napię-
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cie zasilające (40%), maksymalne ciśnie-
nie robocze (30%), lepkość kinematyczna 
(20%) oraz średnica przewodu (10%).

Od obniżenia kosztów 
do optymalizacji zużycia 
środków smarnych
Z informacji uzyskanych od sondowanych 
użytkowników wynika, że głównymi przy-
czynami stosowania centralnych układów 
smarowania są przede wszystkim obniże-
nie kosztów eksploatacyjnych (82%) oraz 
wzrost niezawodności urządzeń (80%). 
Rozwiązania te są wybierane również ze 
względu na dążenie do poprawy efektyw-
ności smarowania (64%) oraz optymaliza-
cji zużycia środków smarnych (52%). Na 
kolejnych miejscach znalazły się: łatwość 
obsługi (44%) oraz zwiększenie możli-
wości wytwórczych (10%), wynikające 
z zastosowania centralnych układów sma-
rowania (rys. 3).

Jak wyjaśnia Krzysztof Cholewa 
z firmy TriboTec Polska, systemy central-
nego smarowania umożliwiają podawa-
nie niewielkich, ale odmierzonych i dosto-
sowanych do zapotrzebowania węzła tar-
cia, porcji środka smarnego w regular-
nych odstępach czasu. W konsekwencji 
pozwalają na zmniejszenie zużycia środka 
smarnego, a jednocześnie polepszenie jego 
wykorzystania. Łożyska wolniej się zuży-
wają, maleje ryzyko ich awarii, wydłu-
żają się okresy między remontami. Dzięki 

temu ograniczony zostaje hałas, wibra-
cje i drgania oraz zwiększa się wydajność 
samej maszyny, gdyż operacja smarowa-
nia prowadzona jest podczas jej pracy 
i nie wymaga postoju. Co istotne, mini-
malizowany jest także udział człowieka 
w procesie smarowania i ryzyko popełnie-
nia przez niego błędu.

Smarownice
Uczestników badania zapytaliśmy również 
o wykorzystywane w zakładzie smarow-
nice. Okazuje się, że największym zainte-
resowaniem cieszą się smarownice jedno-
punktowe (60%), a nieco mniejszym wie-
lopunktowe (40%).

W przypadku smarownic jednopunk-
towych najczęściej wykorzystywane są 
smarownice: elektromechaniczne (60%), 
sprężynowe (50%), chemiczne (20%) 
i gazowe (10%).

Jeśli chodzi o smarownice ręczne, są 
one stosowane czasami (40%), często 
(30%), rzadko (10%) lub wcale (20%).

Jaki smar do zastosowania 
w centralnych układach 
smarowania?
Przy doborze smaru do układów central-
nego smarowania należy wziąć pod uwagę 
takie czynniki, jak temperaturowy zakres 
pracy i jej warunki, ochrona przed koro-
zją, wpływ smaru na materiały uszczel-

nień, jego własności reologiczne, a także 
rodzaj urządzenia/mechanizmu, rodzaj 
systemu, w jakim smar będzie funkcjono-
wał (np. układy centralnego smarowania 
– smar półpłynny lub płynny), obecność 
wody, środowisko pracy danej maszyny/
podzespołu (np. wstrząsy, wibracje), ele-
menty, z jakich zbudowane jest dane urzą-
dzenie, planowany okres eksploatacji czy 
jego stan techniczny.

Jak mówi Maria Szurlej, specjalista 
w dziale badań i rozwoju w ORLEN OIL, 
mimo wielkiej różnorodności smarów 
plastycznych (różnice w lepkości olejów 
bazowych, zagęszczaczach itd.) znaczna 
ich część jest odpowiednia do stosowa-
nia w centralnych układach smarowania. 
Smary w klasach konsystencji od NLGI 
000 do NLGI 2 mogą być z powodze-
niem wykorzystywane w takich układach. 
Smary twardsze, w klasie konsystencji 
NLGI 3, nie są zalecane do takich zasto-
sowań, lecz raczej do smarowania łożysk 
urządzeń z systemem indywidualnym. 

Oczywiście nie każdy smar może być 
używany w każdym układzie – dla ukła-
dów pracujących w niższych temperatu-
rach oraz gdzie wymagane jest przetłacza-
nie smaru na duże odległości, najczęściej 
zaleca się stosowanie smarów o niższej 
klasie konsystencji, np. NLGI 0. Z drugiej 
strony w warunkach wysokich temperatur 
pracy, a zarazem krótkich odcinkach prze-
tłaczania smaru, może się sprawdzić smar 
o klasie NLGI 2. 

Raport

Najbardziej popularnymi rozwiązaniami 
w zakresie smarowania smarem stałym są
progresywne układy smarowania. Tego 
typu układy znajdują zastosowanie w sto-
sunkowo zwartych maszynach i mogą do-
starczać środek smarny nawet do kilkuset
punktów smarnych. Są najczęściej stoso-
wane w różnego rodzaju pojazdach, a także
 w maszynach, takich jak kruszarki, węzły 
betoniarskie, prasy do kucia na zimno 
i gorąco, granulatory, giętarki, piece. 

Środek smarny jest prowadzony z głów-
nej pompy zasilającej do rozdzielaczy pro-

gresywnych, które dozują go do punk-
tów smarnych lub do kolejnych rozdziela-
czy. System ten pozwala na bardzo duże 
rozbudowanie układu smarującego w tzw. 
drzewo. Pompa może być wyposażona 
w autonomiczny system sterowania, który 
pozwala na ustawienie czasu pracy i prze-
rwy oraz, w zależności od wersji, na kon-
trolę pracy rozdzielaczy. Pompa oczywiście 
może być również „wpięta” w system ste-
rowania maszyny.

Istotnym aspektem wydłużającym 
trwałość pracy systemu jest sposób napeł-

niania pompy. Prawidłowe napełnianie 
polega na ładowaniu smaru za pomocą 
smarownicy ręcznej, pneumatycznej lub 
akumulatorowej poprzez specjalne przy-
łącze, co zapobiega obecności zanieczysz-
czeń w środku smarnym, które mogą spo-
wodować uszkodzenie elementów pom-
pujących. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, 
uważam, że układy progresywne, nieza-
leżnie od producenta, są jednym z najtań-
szych rozwiązań, a także są proste w obsłu-
dze i serwisie.

Tomasz Gibaszewski z firmy DEFORIN Systemy Smarowania Maszyn

Progresywne układy smarowania – rozwiązanie tanie i proste w obsłudze



Mówiąc o temperaturach pracy, należy 
pamiętać, że są to temperatury określane 
(i podawane w specyfikacjach producen-
tów smarów) dla pracy smaru w skojarze-
niu trącym. Do określenia temperaturo-
wego zakresu pracy smaru pompowalność 
nie jest brana pod uwagę. Trzeba mieć to 
na uwadze szczególnie przy niskich tem-
peraturach przetłaczania – minimalna 
temperatura pompowalności jest zwykle 
wyższa niż najniższa temperatura pracy. 
Z kolei przy wysokich temperaturach pro-
blemy z pompowalnością mogą się poja-
wić, gdy stabilność strukturalna/kolo-
idalna smaru jest niewystarczająca – smar 
wydziela zbyt dużą ilość oleju, w związku 
z czym twardnieje, a jego opory prze-
pływu wzrastają. 

Wracając do klasy konsystencji, należy 
zwrócić uwagę na to, że określona jest 
ona na podstawie pomiaru penetracji po 
ugniataniu (60 razy) w 25 stopniach. 
Jak podkreśla Maria Szurlej, charakte-
rystyczną cechą smarów jest to, że pod 
wpływem sił ścinających ich struktura 

ulega osłabieniu lub częściowemu znisz-
czeniu, co powoduje mięknienie smaru 
(struktura ta częściowo się odbudowuje, 
jeśli siły ścinające nie przekroczą cha-
rakterystycznej dla każdego smaru gra-

nicy – tiksotropia). Wartość penetracji bez 
ugniatania jest zwykle o kilka punktów 
niższa (smar jest twardszy) i to ta war-
tość oddaje konsystencję smaru w czasie 
przechowywania, co jest bardziej istotne 

Rys. 3. Główne przyczyny stosowania centralnych
układów smarowania

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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w przypadku stosowania w systemach 
smarowania, przede wszystkim gdy układ 
jest „wrażliwy” na zmienność penetracji 
smaru w szerszym zakresie.

W przypadku centralnych układów 
smarowania należy ostrożnie podcho-
dzić do smarów z dodatkami stałymi, 
takimi jak grafit lub dwusiarczek molib-
denu. Ich zawartość w składzie smaru 
nie powinna przekraczać odpowiednio 
8% i 5%, a wielkość ziaren tych dodat-
ków powinna być możliwie jak najniższa. 
Smary z dodatkiem miedzi nie powinny 
być w tym wypadku w ogóle stosowane. 
Odradza się również stosowanie smarów 
bentonitowych bez przeprowadzenia spe-
cjalnych testów.

Jak podkreśla Przemysław Niedzielski, 
kierownik produktu w firmie ORLEN OIL, 
proces wyboru smaru do danego zastoso-
wania wymaga szczególnego zaangażowa-
nia i wiedzy, gdy dotyczy doboru smaru 
do łożysk. Poza wymienionymi wcześniej
czynnikami należy wziąć pod uwagę typ 
łożyska, rodzaj smarowania oraz jego 
warunki pracy, np. obciążenie, prędkość 
obwodową, minimalną i maksymalną 

temperaturę pracy oraz czynnik DN 
– iloczyn średniej średnicy łożyska i mak-
symalnych obrotów. – Kiedy już wiemy, 
jaki smar mamy zastosować, możemy 
przejść do samego sposobu jego aplika-
cji. Tu także istotny jest audyt, w którym 
określimy m.in. częstotliwość smarowa-
nia, sposób implementacji smaru do skoja-
rzenia trącego, ilość aplikowanego smaru, 
konstrukcję danej maszyny lub urządzenia 
oraz panujące w niej ciśnienie. Uwzględ-
niając ostatni parametr, możemy mieć do 
czynienia ze smarowaniem bezciśnienio-
wym (ciśnienie w układzie równe lub niż-
sze niż atmosferyczne) albo ciśnieniowym 
(sytuacja odwrotna) – dodaje ekspert.

Planowane wydatki
Osoby biorące udział w sondażu zapytali-
śmy również o ich plany związane z zaku-
pem urządzeń smarowniczych. Okazuje 
się, że w ciągu najbliższych 2–3 lat 70% 
respondentów planuje zwiększyć wydatki 
na ten cel w porównaniu z okresem wcze-
śniejszym, głównie ze względu na nieza-
wodność i korzyści finansowe związane 

z zastosowaniem tychże urządzeń. Zda-
niem jednego z respondentów koszt cen-
tralnych układów smarowania jest niższy 
od kosztów poniesionych podczas manu-
alnego smarowania, w przypadku którego 
trzeba liczyć się z koniecznością częstej 
wymiany drogich łożysk, większym zuży-
ciem środków smarnych oraz wyższymi 
kosztami robocizny. 

Warto dodać, że w przypadku pozo-
stałych 30% respondentów wydatki na 
zakup urządzeń smarowniczych nie ule-
gną zmianie. 

Outsourcing
A jak wygląda sytuacja związana z outso-
urcingiem usług smarowniczych? Z son-
dażu wynika, że rozwiązanie to jest stoso-
wane w co piątym zakładzie. W pozosta-
łych przypadkach zarządzanie gospodarką 
smarowniczą nie było dotychczas zlecane 
firmom zewnętrznym. 

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 
układów centralnego smarowania/środków 
smarnych. Raport nie odzwierciedla peł-
nego obrazu rynku. 

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

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

Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej w zakładce 
„Smary i oleje”:
www.utrzymanieruchu.pl

Marek Fajferek, dyrektor ds. rozwoju produktu w firmie Flukar – Grupa Jasol

Korzyści płynące z outsourcingu 

Powierzenie gospodarki smarowniczej firmie zewnętrznej jest 
korzystne finansowo, a także bezpieczniejsze z punktu widzenia 
odpowiedzialności za aparaturę wartą miliony. Coraz więcej firm 
zapewnia usługę kompleksowej opieki nad swoim środkiem sma-
rowym, co jest spowodowane rosnącymi potrzebami monitoringu 
zaawansowanych środków smarowych. 

Na rynku tych usług panuje coraz większa konkurencja, a zle-
ceniobiorcy prześcigają się w nowych pomysłach na zapewnie-
nie opieki układów centralnego smarowania. Sprzyja to rozwojowi 
przemysłu, który wciąż poszukuje coraz to nowszych rozwiązań. 

Firmy, które decydują się na zlecenie dozorowania układu centralnego smarowa-
nia na zewnątrz, są odważniejsze w swoich działaniach ze względu na ograniczenie 
odpowiedzialności związanej z ewentualnymi błędami możliwymi do popełnienia pod-
czas utrzymania układu. Gospodarka smarownicza zostaje przeniesiona na zewnątrz 
zakładu i zajmują się nią fachowcy doświadczeni w branży środków smarowych. 

Bardzo ważnym aspektem w tej dziedzinie są również badania oleju. W dużych 
układach należy go monitorować w równych odstępach czasowych oraz zbierać dane, 
które posłużą jako materiał pozwalający uniknąć przestojów i błędów związanych z dal-
szą eksploatacją maszyn. Doświadczenie i wyniki, które zostają zdobyte w takim pro-
cesie, są korzystne zarówno dla właściciela układu, jak i dla firmy zajmującej się serwi-
sem olejowym.

Raport

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Skuteczne smarowanie 
zderzaków pojazdów szynowych

Obni enie kosztów przegl dów i ni sze koszty eksploatacji 
dzi ki zastosowaniu innowacyjnego specjalistycznego 
rodka smarnego.

K oszty napraw i przegl dów technicz-
nych to g ówne czynniki determinu-
j ce ca kowity koszt posiadania (TCO) 

taboru przez przewo ników kolejowych. 
Dotyczy to przede wszystkim najistotniej-
szych komponentów, takich jak ma nice, sil-
niki trakcyjne czy przek adnie. Jednak rów-
nie  mniej istotne elementy, jak np. zderzaki, 
maj  znacz cy wp yw na koszty u ytkowania 
i utrzymania taboru.

W niniejszym artykule opisane zosta y testy 
przeprowadzone przez Klüber Lubrication we 
wspó pracy z Kolejami Czeskimi ( D). Ca y 
projekt zosta  przeprowadzony w 2016 roku, 
w zajezdni kolejowej DKV Brno, Malom ice. 
Celem testów by o wyd u enie odst pów cza-
sowych pomi dzy przegl dami technicznymi 

oraz redukcja zu ycia zderzaków poprzez za-
stosowanie specjalistycznego rodka smarnego.

Funkcje zderzaków kolejowych
Sprz g a rubowe i zderzaki stanowi  punkt 
styku pomi dzy s siednimi wagonami. Z uwagi 
na sta y kontakt tarcz zderzaków i wyst pu-
j ce si y s  one podatne na zu ycie i generuj  
ha as. rodek smarny ma bezpo redni wp yw 
na stopie  nasilenia obu tych zjawisk.

rodek smarny do zderzaków musi by  zatem 
odporny na ekstremalne warunki, takie jak: 
niskie i wysokie temperatury, wysokie naci-
ski, dzia anie deszczu i rodków czyszcz cych. 
Powinien te  zachowa  swoje w a ciwo ci 
w warunkach sta ego zanieczyszczenia py em.

Konserwacja i smarowanie 
zderzaków przed rozpocz ciem 
testów
Przed rozpocz ciem testów do smarowania
zderzaków w wagonach Kolei Czeskich ( D) 
stosowany by  rodek smarny o konsystencji
klasy NLGI-2, z zawarto ci  grafitu. Dosmaro-
wania musia y by  wykonywane w krótkich, 
oko o trzymiesi cznych odst pach, ponie-
wa  rodek smarny ulega  degradacji pod 
wp ywem zmieniaj cych si  warunków pogo-
dowych oraz temperatury pracy. W rodku 
smarnym gromadzi y si  du e ilo ci py u – 
mia  on tendencj  do ciekania, a tak e by  
podatny na wyp ukiwanie przez deszcz.

W celu na o enia nowego rodka smarnego 
na tarcze zderzaków konieczne by o rozcze-
pienie wagonów. Po usuni ciu wcze niej sto-
sowanego rodka oraz nagromadzonych 
zanieczyszcze  na powierzchni zderzaków 
da o si  zaobserwowa  wyra ne lady zu ycia 
i korozji. By  to jeden z powodów, dla których 
Koleje Czeskie rozpocz y poszukiwania lep-
szego rodka smarnego, zapewniaj cego sku-
teczniejsz  ochron  tarcz zderzaków.

Testy Klüberplex AG 11-462
W lutym 2016 roku rozpocz a si  wspó praca
pomi dzy zajezdni  DKV Brno, Malom ice 
i Klüber Lubrication. Podj to wspóln  decyzj
o przetestowaniu Klüberplex AG11-462 na
czterech zderzakach wagonu serii 560 o nume-
rze seryjnym CZ - D 94 54 1 060 013-0, po-
mi dzy lokomotyw  560.007-7 i pierwszym 
wagonem pasa erskim (fot. 1 i 2).

2

1
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Zderzaki s  w sta ym kontakcie z uwagi 
na silne napr enia wyst puj ce w sprz -
gach rubowych. Dzi ki temu zapobiega si  
powstawaniu przeci e  w kierunku jazdy, 
zwi kszaj c tym samym komfort pasa erów.

Do testów wybrano Klüberplex AG 11-462, 
który sprawdzi  si  ju  z powodzeniem 
w podobnych zastosowaniach, dzi ki cha-
rakteryzuj cemu go doskona emu przylega-
niu i znakomitej ochronie przed zu yciem. 
Osi gni te to zosta o dzi ki zastosowaniu 
specjalnych dodatków oraz bia ych, sta ych 
rodków smarnych, gwarantuj cych odpor-

no  zarówno na niskie, jak i wysokie tempe-
ratury, a tak e na ekstremalne warunki pogo-
dowe. G ównym celem testów by o dwu-
krotne wyd u enie odst pów pomi dzy kolej-
nymi dosmarowaniami, a  do 6 miesi cy.

Przygotowanie i przeprowadzenie 
testów rodka smarnego
Po usuni ciu pozosta o ci wcze niej stoso-
wanego rodka smarnego i wyczyszczeniu 
powierzchni zderzaków da o si  zaobserwo-
wa  wyra ne lady zu ycia i korozji (fot. 3), 
wi c konieczne by o zastosowanie szlifierki 
k towej (fot. 4).

Nawet po zeszlifowaniu powierzchni zderza-
ków nadal widoczne by y g bokie bruzdy, 
szczególnie w p aszczy nie poziomej (fot. 5).

Klüberplex AG 11-462 zosta  na o ony za 
pomoc  p dzla na cztery wybrane zderzaki 
(fot. 6).

Po trzech miesi cach u ytkowania s u by 
techniczne DKV Brno, Malom ice przepro-
wadzi y pierwsz  inspekcj  tarcz zderzaków 
i udokumentowa y uzyskane rezultaty.

Na powierzchniach styku pomi dzy tarczami 
zderzaków nadal znajdowa a si  wystarcza-
j ca ilo  rodka smarnego. W miejscach 
styku zderzaków rodek smarny zmieni  kolor 
na szary z uwagi na zanieczyszczenie ciera-
nymi drobinami oraz py em z otoczenia. To 
odbarwienie mo e stanowi  istotn  wska-
zówk  odno nie konieczno ci przeprowadze-
nia dosmarowania (fot. 7). Ponadto zaob-
serwowano, e zu ycie powierzchni zderza-
ków jest bardzo ograniczone oraz jednolite. 
W zwi zku z tym DKV Brno zadecydowa o 
o kontynuowaniu testów bez ponownego 
smarowania.

W lipcu 2016 roku testy musia y zosta  prze-
rwane ze wzgl du na wewn trzne regulacje 10
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przewo nika. Przed zako czeniem testów 
dokonano ponownej inspekcji zderzaków 
(fot. 8).

Nawet po 5 miesi cach bez dosmarowa  do 
powierzchni zderzaków nadal przywiera a 
wystarczaj ca ilo  rodka. Pomimo wyst pu-
j cych latem wysokich temperatur nie da o 
si  zauwa y  adnych ladów wskazuj cych 
na to, e smar sp ywa, cieka czy jest wyp u-
kiwany przez padaj cy deszcz. Co najwa niej-
sze, zu ycie zderzaków zosta o zredukowane 
do minimum przez zastosowanie Klüberplex 
AG 11-462.

Na podstawie tych rezultatów mo na mia o 
przyj , e mo liwe jest wyd u enie przerw 
pomi dzy kolejnymi przegl dami technicz-
nymi i pracami konserwacyjnymi do oczeki-
wanego poziomu 6 miesi cy. Potwierdza to 

równie  doskona e w a ciwo ci rodka smar-
nego, je eli chodzi o jego przyleganie.

Nawet przy tak niewielkiej liczbie zderza-
ków u ytych w testach rezultaty uznano za 
pozytywne. W zwi zku z tym DKV Brno pod-
j o decyzj  o przeprowadzeniu testów 
Klüberplex AG 11-462 na wi kszej liczbie zde-
rzaków w wagonach serii 560. Ich celem jest 
potwierdzenie mo liwo ci uzyskania 6-mie-
si cznych odst pów pomi dzy kolejnymi 
dosmarowaniami, a by  mo e nawet wyd u-
enie tego okresu.

Ponadto zajezdnia kolejowa DKV Praga roz-
pocz a podobne testy. Do przeprowadzenia 
testów wybrane zosta y zderzaki w pchanych/
ci gni tych wagonach pi trowych Bdmteeo 
26-18 (fot. 11). Przed rozpocz ciem testów 
zderzaki zosta y wymienione na nowe, po 

czym dokonano ich wst pnego smarowania 
za pomoc  Klüberplex AG 11-462.

Przeprowadzona po 5 miesi cach pierw-
sza inspekcja, bez ponownego smarowania, 
przynios a bardzo satysfakcjonuj ce rezul-
taty, podobnie jak to mia o miejsce w przy-
padku testów prowadzonych przez DKV Brno 
(fot. 12).

Podsumowanie / Wnioski
We wspó czesnym kolejnictwie re-
dukcja TCO (ca kowitego kosztu po-
siadania) taboru kolejowego ma ko-
losalne znaczenie. Wliczaj  si  do 
tego równie  koszty zwi zane z kon-
serwacj  oraz naprawami zderzaków. 
Wybór optymalnego rodka smarne-
go mo e pozwoli  na znacz ce wy-
d u enie odst pów pomi dzy kolej-
nymi przegl dami technicznymi oraz 
ograniczenie zu ycia tarcz zderzaków. 
Przewo nicy mog  dzi ki temu nie 
tylko zredukowa  ca kowity koszt po-
siadania, ale równie  zwi kszy  bez-
piecze stwo eksploatacji oraz do-
st pno  taboru kolejowego.

Nie mniej wa ne zmniejszenie ilo-
ci zu ywanego rodka smarnego ma 

oczywisty aspekt ekologiczny i po-
zwala na lepsz  ochron  rodowi-
ska. Bior c pod uwag  prognozowa-
ne zwi kszanie si  ilo ci po cze  re-
alizowanych przez poci gi wahad o-
we oraz wagony pchane/ci gni te, 
odpowiednie smarowanie zderza-
ków b dzie nabiera o coraz wi ksze-
go znaczenia.

ród o: Josef Martinák

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo 
62-006 Kobylnica 
tel.: +48 61 656 39 60
fax: +48 61 8 793 805
e-mail: office@pl.klueber.com
www.klueber.com/pl
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T egoroczne 11. Mi dzynarodowe Targi
Utrzymania Ruchu, Planowania i Opty-
malizacji Produkcji Maintenance to 

jedyna impreza targowa w Polsce, komplek-
sowo przedstawiaj ca technologie i metody 
s u ce zapobieganiu nieplanowanym prze-
stojom oraz poprawie efektywno ci produkcji.

Wizyta na naszym stoisku to gwarancja spo-
tkania z ekspertami i praktykami, którzy 
ch tnie podziel  si  z Pa stwem swoj  wie-
dz  i doradz  wybór odpowiednich elemen-
tów z szerokiej oferty us ug serwisowych 
CDS® (Complete Drive Service), takich jak 
us ugi modernizacji Retrofit oraz us ugi dia-
gnostyczne. 

Ju  dzi  zapraszamy na nasze stoisko, gdzie 
przeprowadzimy warsztaty serwisowe po-
wi cone serwisowi elektronicznemu i me-

chanicznemu. I tak na pokazie elektronicz-
nym udowodnimy wp yw doboru komponen-
tów instalacji w uk adzie sterowania hamul-
cem na jego ywotno  oraz konsekwencje 
doboru styczników steruj cych hamulcami. 
W zakresie falowników poka emy zasad  ich 

dzia ania, podstawow  diagnostyk  i dodat-
kowe czynno ci serwisowe prowadzone przez 
specjalistów SEW-Eurodrive. 

Pokazy serwisu mechanicznego to natomiast 
szansa na poznanie pozycji monta u prze-
k adni oraz zasad, o których trzeba pami ta  
przy jej monta u. Na praktycznych przyk a-
dach udowodnimy, jak wa na jest odpowied-
nia wentylacja przek adni pod k tem pracy 
uszczelniaczy oraz poka emy poprawny spo-
sób monta u z bnika bez si owego u ycia 
narz dzi. Dla najbardziej wymagaj cych go ci 
przygotowali my demonta  przek adni przy 
zastosowaniu narz dzi SEW-Eurodrive oraz 
demonta  enkodera na silniku.

Warsztaty odbywa  si  b d  na stoisku A16, 
ka dego dnia trwania targów, zgodnie z har-
monogramem:

• 10:00 – pozycje pracy przek adni oraz odpo-
wiednia wentylacja reduktora

• 10:30 – serwis i diagnostyka falowników 
SEW-Eurodrive

• 11:00 – demonta  przek adni za pomoc  
narz dzi demonta owych SEW-Eurodrive

• 13:30 – poprawny demonta  i monta  enko-
dera oraz regulacja mechaniczna hamulca

• 14:00 – hamulce w instalacjach przemys o-
wych – sterowanie i diagnostyka

• 14:30 – poprawny monta  i demonta  
z bnika

Targi odbywaj  si  w dniach 2–3 pa dzier-
nika 2019 w Mi dzynarodowym Centrum 
Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy 
ul. Galicyjskiej 9. Rejestracja online zapewnia 
bezp atne wej cie na targi – wystarczy wype -
ni  formularz na stronie www.targi.krakow.pl 

Udzia  w targach Maintenance to doskona a 
okazja do zapoznania si  z szerokim portfo-
lio us ug serwisowych SEW-Eurodrive. Nasz 
modu owy system us ug CDS® umo liwia 
zastosowanie wybranych modu ów lub ich 
kombinacji – gwarantuje to optymalne dosto-
sowanie dzia a  serwisowych do rozwi -
za  z zakresu techniki nap dowej w Pa stwa 
zak adzie.

CDS® – Complete Drive Service
Indywidualne potrzeby ró ni  si  w zale no-
ci od zastosowania. Niektórzy potrzebuj  

fachowego wsparcia podczas uruchamiania 
instalacji lub programowania aplikacji. Dla 
innych istotne s  przegl dy lub prace konser-
wacyjne. 

W zwi zku z tym SEW-Eurodrive zapewnia 
wsparcie dok adnie w takim zakresie, w jakim 
jest ono niezb dne. Dzi ki systemowi CDS® 
maj  Pa stwo dost p do modu owego sys-
temu us ug serwisowych, który zosta  opra-
cowany na podstawie wieloletniego do wiad-
czenia i praktyki. 

Zakres ka dego z modu ów CDS® mo na 
dostosowa  do indywidualnych potrzeb 
klienta. Wysoka elastyczno  systemu 

Zapewniamy ci g o  produkcji
– nie tylko na targach Maintenance

Zapraszamy na targi Maintenance (EXPO Kraków, 2–3 pa dziernika), 
podczas których zaprezentujemy na naszym stoisku A16 komplekso-
w  ofert  us ug serwisowych, dedykowan  technice nap dowej, 
komponentom elektronicznym oraz utrzymaniu ruchu.
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umo liwia równie  wybór konkretnych dzia-
a  w ramach wybranego modu u. Wspólnie 

utworzymy dostosowany do indywidualnych 
potrzeb pakiet us ug serwisowych, dzi ki któ-
rym mo liwe b dzie zapewnienie wysokiej 
dost pno ci Pa stwa maszyn.

Dysponujemy bogat  struktur  jednostek 
serwisowych na ca ym wiecie – gwarantuje 
to natychmiastow  dost pno  kompletnych 
nap dów oraz cz ci zamiennych – w wielu 
regionach w czasie krótszym ni  24 godziny. 

Us ugi w zakresie zapobiegawczych prac kon-
serwacyjnych, usuwanie usterek, infolinia 
serwisowa 24/7 oraz logistyka transportowa 
oferowana przez SEW-Eurodrive zapewniaj  
odpowiedni poziom bezpiecze stwa.

Retrofit – us ugi modernizacji
Najwy szy poziom wydajno ci mog  zapew-
ni  jedynie maszyny i urz dzenia wyposa one 
w najnowocze niejszy sprz t. Oferowane 
przez nas us ugi modernizacji Retrofit (Basic, 
Intermediate i Advanced) integruj  naj-
nowsz  technik  nap dow  i automatyza-
cj  nap du z istniej c  instalacj . Obni a to 
koszty zu ycia energii, zwi ksza wydajno  
oraz zapewnia niezawodno  systemu.

Najnowsze technologie rozszerzaj  równie  
funkcjonalno  maszyn i instalacji, dzi ki 
temu inwestycja w modernizacj  nap du 
zamortyzuje si  po krótkim czasie. Nasi eks-
perci serwisowi s  zawsze do dyspozycji – 
tak aby w ka dej fazie u ytkowania produktu 
zapewnia  odpowiednie wsparcie.

Retrofit – us ugi modernizacji to:
• Analiza zainstalowanej technologii nap do-

wej i rozwi za  aplikacyjnych (tak e produk-
tów innych producentów)

• Dobór nap dów w oparciu o najnowsze tech-
nologie

• Demonta  i monta  nowych komponentów 
lub wsparcie w procesie

• Niezb dne modyfikacje technologii nap du 
(stare/nowe)

• Szkolenia dla Pa stwa pracowników, aby 
zapozna  si  z nowymi produktami

• Uruchomienie

• Planowanie oraz instalacja szaf sterowniczych
• Programowanie PLC i wizualizacja

Korzy ci:
• Obni enie kosztów przez zastosowanie naj-

nowocze niejszych, wydajniejszych i ta szych 
w eksploatacji rozwi za  nap dowych 

• Wy sza wydajno  dzi ki nowoczesnym roz-
wi zaniom automatyzacji produkcji 

• Wysoka dost pno  maszyn i atwiejsze unik-
ni cie awarii dzi ki zastosowaniu najnow-
szych produktów 

• Rozwi zania precyzyjnie dostosowane do po-
trzeb dzi ki profesjonalnie przygotowanym
komponentom zgodnie z wymaganiami klienta

Us ugi diagnostyczne
Analiza stanu nap du opiera si  na systema-
tycznej rejestracji stanu technicznego nap -
dów oraz komponentów automatyki. W jej 
ramach tworzymy i realizujemy komplek-
sowe koncepcje – od wst pnego doradztwa 
oraz okre lenia optymalnej metody analitycz-
nej, po instalacj  i diagnostyk . Zakres us ugi 
obejmuje pomiar zdefiniowanych parame-
trów, ich interpretacj , wizualizacj  oraz 
przes anie odpowiednich danych do Pa stwa 
systemu utrzymania maszyn. W a ciwa dia-
gnostyka zapewnia dost p do informacji – 
w jakim czasie nale y przeciwdzia a  wszel-
kim problemom. Zapobiegamy w ten sposób 
nieplanowanym przestojom w produkcji.

Mo liwe jest indywidualne zestawianie ze 
sob  nast puj cych us ug:

• Termografia szaf sterowniczych i komponen-
tów nap dów

• Badania stetoskopowe i endoskopowe 
w ramach diagnostyki przek adni

• Wizualna kontrola techniki nap dowej
• Analiza stanu przy obci eniu
• Analiza wp ywu otoczenia specyficznego dla 

danego urz dzenia
• Pomiar poboru pr du oraz wiele innych

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

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

cji uwzgl dniaj cej redukcj  zu ycia cz ci

• Niezawodno  maszyn dzi ki sta ej analizie 
i kontroli monitorowanych maszyn i urz dze

Przyk adem us ugi diagnostycznej jest 
ANALIZA DRGA  – Vibration SmartCheck. To 
innowacyjny pakiet us ug do sta ej oraz zde-
centralizowanej kontroli maszyn i parame-
trów procesowych. Warto skorzysta  z wie-
dzy oraz do wiadczenia naszych ekspertów 
i poprawi  efektywno  produkcji lub zainsta-
lowa  czujnik drga . Zastosowanie Vibration 
SmartCheck umo liwia monitoring systemów 
nap dowych oraz zwi kszenie zdolno ci pro-
dukcyjnych przy pomocy ekspertów firmy 
SEW-Eurodrive.

Zalety Vibration SmartCheck:
• Redukcja nieplanowanych przestojów
• Kompetentna analiza zmierzonych warto ci
• Sta a kontrola systemów nap dowych
• Intuicyjna obs uga
• Skonfigurowany system do prostego urucha-

miania
• Mo liwe uwzgl dnianie dodatkowych para-

metrów procesowych
• Zintegrowana aplikacja internetowa do 

wy wietlania danych pomiarowych w czasie 
rzeczywistym

• Kompaktowe wymiary i bardzo solidna obu-
dowa systemu pomiarowego

Opcje monitorowania:
• o yska toczne
• Niewywa enie
• Uderzenia
• Zaz bienie
• Temperatura
• Dodatkowe parametry procesu

Wi cej informacji o tym, w jaki sposób roz-
wi zania SEW-Eurodrive pozwalaj  uni-
ka  nieplanowych przestojów w produk-
cji i zwi ksza  wydajno  maszyn, znajd  
Pa stwo na stronie www.sew-serwis.pl

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 ód
tel. +48 42 293 00 00
www.sew-eurodrive.pl

SEW 02 art spons press.indd   3 2019-09-16   09:31:40
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Mając na uwadze potrzeby firm i ich pracowników, 
stworzyliśmy cykl szkoleń, dzięki którym zyskają Państwo wiedzę, 

jak przy pomocy różnych narzędzi zwiększyć wydajność, 
obniżyć koszty, zadbać o bezpieczeństwo  
oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania!

Liczba miejsc ograniczona! 

Cena: 1 szkolenie 995 PLN netto – dwa szkolenia 1595 PLN netto 

Więcej informacji na stronie: www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

Zarejestruj się już dziś!

Warszawa

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 

Zarządzanie częściami zamiennymi – 12.12.2019
Poznaj sprawdzone metody i najlepsze praktyki w celu zmniejszenia zużycia

części zamiennych i zapasów!

Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu  
(5S, OPL, VSM, SMED, A3…) – 13.12.2019

Rozwiń kulturę ciągłego doskonalenia, jednocześnie zwiększając motywację  
i wydajność personelu UR. Dowiedz się, których narzędzi Lean warto użyć,  

a które powinny być obowiązkowo wdrożone.

Szkolenia

http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia
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Naprawa, wymiana 
czy modernizacja?
Podjęcie decyzji o naprawie, wymianie lub modernizacji starszej 
maszyny czy urządzenia jest ściśle powiązane z celami biznesowymi 
firmy i zależy również od wymagań dotyczących utrzymania ruchu 
każdego z zasobów zakładowych.

TEMAT NUMERU
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Ujawnienie wymagań 
i określenie podstawowego

zakresu projektu

Zakres produktu
i wymagania

dotyczące
produktu

Nadrzędne wymagania dotyczące 
projektu i cyklu życia produktu

Wizja produktu

Cykl życia 
produktu

Cykl życia 
produktu

Uruchomienie

Stabilne
funkcjonowanie

Normalne
funkcjonowanie

Projekt
inżynierski Uruchomienie

Realizacja korzyści

Realizacja korzyści

Zakończenie
wytwarzania produktu 

– EOL (end-of-life)

Awarie i prace konserwacyjne

Inżynieria i projektowanie początkowe
(Front-end engineering, FEED)

Projekt mający na celu niezawodność, łatwość utrzymania i obsługi produktu, 
przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi, środowiska i zasobów

↙ Rys. Optymalne 
funkcjonowanie 
zakładów przemy-
słowych 

K luczowym czynnikiem w określe-
niu jakości funkcjonowania każdej 
fabryki lub zakładu jest starannie 

zaprojektowany system, który obejmuje 
efektywny monitoring realizowanych ope-
racji oraz wymagania dotyczące utrzyma-
nie ruchu.

Fabryki składają się z wielu zaso-
bów, z których każdy ma swój indywidu-

alny charakter, wymagania i ogranicze-
nia. Wszystkie muszą współpracować ze 
sobą, aby zapewnić trwałe funkcjonowa-
nie całości (rys.).

Jeśli chodzi o utrzymanie ruchu każ-
dego z zasobów, decyzja będzie polegała 
na wyborze pomiędzy naprawą, wymianą 
na nowy lub modernizacją. Wybór najlep-
szej z tych opcji zależy od pewnej liczby 
czynników, takich jak cele biznesowe, 
stopień kluczowości zasobu dla procesu 
oraz cyklu życia zasobu, w odniesieniu do 
cyklu życia projektu.

Analiza sytuacji
Typowe zasoby w zakładach przemysło-
wych to systemy produkcyjne, generatory, 
kompresory, pompy i systemy sterowania, 
które automatyzują pracę tych zasobów 
oraz integrują je wszystkie w celu efek-
tywnego realizowania wymaganych opera-
cji w zakładzie.

Decyzja o wyborze pomiędzy naprawą, 
wymianą lub modernizacją opiera się na 
analizie potrzeb funkcji sprzętu oraz przy-
padku jego awarii. Analiza ta zwykle musi 
być wykonana indywidualnie dla każdego 
zakładu. 

W fazie projektowania należy wziąć 
pod uwagę następujące kryteria, aby 
zapewnić późniejsze prawidłowe funkcjo-
nowanie i utrzymanie ruchu zasobów:

Ammad Ahmed Baig
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TEMAT NUMERU

Tabela. Typy awarii oraz typowe analizy, mające określić działania konieczne do usunięcia awarii

Rodzaj analizy Rodzaj awarii

Paramagnetyczne ana-
lizatory tlenu – błędne 
odczyty tylko do celów 
monitorowania i rapor-
towania

Niedziałający czujnik 
ogniwa paliwowego

Niedziałająca jedna 
z 5 dostępnych kom-
puterowych stacji ope-
ratorskich HMI w ste-
rowni

Mechanicznie obsługi-
wane urządzenie elek-
tryczne ulega zużyciu co 
3 lata. Urządzenie zain-
stalowano 15 lat temu.

Koszty bezpośrednie wysokie niskie niskie średnie

Czas MTBF/MTTR nieznany nieznany 10 000 godzin/10 godzin 26 280 godzin/50 godzin

Wymagania doty-
czące dostępności wysokie niskie średnie wysokie

Wpływ na 
bezpieczeństwo mały mały mały

zagrożenie 
dla środowiska

Podzespoły 
ulegające awarii czujniki czujniki elektroniczne mechaniczne

Gwarancja 2-letnia 2-letnia 1-roczna brak

Dostępność części 
zamiennych 1 dostępna, według 

zaleceń producenta
wystarczająca ilość 

w magazynie
2 dostępne

podzespół przestarzały 
już od fazy 

projektowania

Zalecenia 
producenta OEM

naprawa podzespołu wymiana wymagania dotyczące 
specyfikacji komputera: 
– procesor 4-rdzeniowy, 
– pamięć RAM 16 GB 
–  moduł komunikacyjny 

Dual Gigabit itd.

części zamienne mogą 
być wyprodukowane 
i ponownie dostarczone
w celu przechowywania
w magazynie lub: 
modernizacja przez zasto-
sowanie podzespołu 
półprzewodnikowego 
o czasie MTBF 25 000 
godzin i MTTR 1 godzina

Wymagania okre-
ślone przepisami

mają zastosowanie regu-
lacje krajowe i między-

narodowe
brak brak brak

Wpływ na produkcję brak brak wysoki

Typ naprawy

Naprawa: jednym 
z ograniczeń dla parama-
gnetycznych analizato-
rów tlenu jest to, że jeśli 
w przypadku uszkodze-
nia czujnika wymagana 
jest naprawa główna, to 
koszty wymiany są dość 
wysokie

Wymiana: czujniki 
ogniw paliwowych są 
nienaprawialne i mogą 
być wymienione po 
kosztach nominalnych

Wymiana: należy 
wymienić komputer na 
dostępny zapasowy, 
który spełnia wymaga-
nia techniczne produ-
centa OEM; uszkodzony 
komputer należy ode-
słać do naprawy gwa-
rancyjnej, a potem prze-
chowywać jako nową 
lub naprawioną pozycję

Modernizacja: należy 
wymienić podzespół 
mechaniczny na pół-
przewodnikowy, który 
pozwala na lepszy moni-
toring systemu i zna-
czące skrócenie czasu 
napraw
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 →  opłacalność naprawy, wymiany czy 
modernizacji sprzętu, koszty robocizny 
oraz długość przestoju wymaganego do 
zrealizowania tych operacji;

 →  trwałość sprzętu, tj. cykle operacyjne, 
które mogą być wykonane, zanim sprzęt 
będzie wymagał naprawy lub wymiany 
podzespołów;

 →  wymagania dotyczące niezawodno-
ści naprawianego lub modernizowanego 
sprzętu, oparte na czasie wymaganym do 
wykonania naprawy;

 →  zdolność systemu do obsługiwania złożo-
nego procesu oraz wymagania dotyczące 
jego bezpieczeństwa funkcjonalnego;

 →  wymagania określone przepisami krajo-
wymi lub międzynarodowymi;

 →  wymagania dotyczące uzyskania certyfika-
tów;

 →  wymagania umowne, wynikające ze 
współpracy partnerskiej z innymi fir-
mami, gwarancji oraz wymagań produ-
centów wyposażenia oryginalnego (OEM);

 →  standardowe procedury operacyjne firmy.

W tabeli porównano różne typy awarii 
i przedstawiono typowe analizy wykony-
wane w celu podjęcia działań koniecznych 
do ich usunięcia.

MTTR i MTBF
Norma PN-EN IEC 61508 – „Bezpieczeń-
stwo funkcjonalne elektrycznych/elektro-
nicznych/programowalnych elektronicz-
nych systemów związanych z bezpieczeń-
stwem” („Functional Safety of Electrical/
Electronic/Programmable Electronic Safe-
ty-related Systems”) definiuje średni czas 
potrzebny do naprawy MTTR (mean-ti-
me-to-repair) jako całkowity czas, który 
upływa od momentu wystąpienia awa-

rii do uruchomienia urządzenia po napra-
wie, przy uwzględnieniu czasu podróży 
serwisantów, lokalizacji, dostępności czę-
ści zamiennych, kontraktów serwisowych, 
ograniczeń środowiskowych itd. Czas 
MTBF to średni czas pomiędzy awariami 
(mean-time-between-failures).

Norma PN-EN IEC 61508 ponadto 
zaleca identyfikowanie trybów funkcjono-
wania fabryki w stanie normalnym oraz 
odbiegającym od normalności. Jeśli czas 
napraw wymaganych do przywrócenia 
stanu normalnego po awarii przekracza 
czas naprawy określony standardem pro-
ceduralnym, to muszą być podjęte dodat-
kowe działania w celu utrzymywania bez-
piecznego stanu funkcjonowania zakładu.

Czas MTTR wymagany do naprawy 
uszkodzonych podsystemów jest obli-
czany na podstawie prawdopodobień-
stwa przypadkowej awarii sprzętu. W tym 
okresie ciągłość bezpieczeństwa pro-
cesu jest zapewniana przez dodatkowe 
środki i ograniczenia. Zmniejszenie ryzyka 
na skutek zastosowania tych środków 
i ograniczeń musi być co najmniej równe 
zmniejszeniu ryzyka realizowanemu przez 
przyrządowy system bezpieczeństwa SIS 
(safety instrumented system) przy braku 
jakichkolwiek awarii.

W praktyce
Utrzymanie ruchu systemu jest tak samo 
ważne, jak posiadanie dobrego i wyko-
nalnego projektu. Na przykład w dziedzi-
nie zaworów sterujących wiele dobrych 
schematów sterowania wychodzi z użycia 
z powodu braku prawidłowego dokład-
nego doboru parametrów regulacji, nie-
możności zaadaptowania zmieniających 
się wymagań dotyczących procesów albo 
niedostatecznych prac konserwacyjnych. 
W miarę upływu czasu parametry procesu 
w starzejących się fabrykach zmieniają 
się, podczas gdy zawory sterujące podle-
gają ciągłemu zużyciu i psują się, co może 
w końcu doprowadzić do wyzwalania 
alarmów i wystąpienia awarii. Prostym 
i łatwo dostępnym środkiem zaradczym 
w takich sytuacjach może być ponowne 
ustawienie parametrów niektórych ste-
rowników, jednak dobra strategia utrzy-
mania ruchu nie może być zastąpiona 
zwykłą zmianą tych parametrów. Jeśli 
sprzęt się psuje, nie należy zmieniać para-
metrów regulacji, tylko wymienić uszko-
dzony sprzęt.

Innym przykładem jest przypadek eko-
nomicznego uzasadnienia wykorzystywa-
nia zaworu z gwintowaną pokrywą. Są 
one zwykle oparte na modelu cyklu życia 
„wyrzucić i zastosować nowy”, podczas 
gdy większe zawory, zawory z pokrywą 
mocowaną śrubami oraz zawory sterujące 
typowo wymagają analizy kosztów „wyko-
nać konserwację i naprawić”. W przypad-
kach specjalnych to połączenie pokrywy 
z korpusem zaworu może być uszczel-
nione spawaniem, aby zapobiec wyciekom 
żrących, trujących lub radioaktywnych 
płynów, a następnie musi być zaplano-
wana i wykonana naprawa lub wymiana 
uszkodzonego podzespołu.

Optymalizacja starszych zasobów 
znacznie zmniejsza koszty oraz zagroże-
nia dla personelu podczas jego obecności 
w zakładzie. Te działania są zarządzane 
poprzez inicjalizację i realizację projektów 
modernizacji zasobów.

Przykładem jest tu pewien zakład zlo-
kalizowany na wybrzeżu USA, który pra-
cował przez 30 lat i nie mógł sobie po-
zwolić na remont ze względu na ograni-
czenia produkcyjne ze strony użytkownika
końcowego. Dostarczone rozwiązanie obej-
mowało kilka aspektów. Sterowanie pneu-
matyczne zostało zastąpione elektronicz-
nym, natomiast na zaworach zainstalowano
nowoczesne zestawy realizujące funkcje
samokontroli i samowalidacji. Realizowana
automatycznie samodiagnostyka jest 
ważna, ponieważ niezawodność pomia-
rów jest podstawą prawidłowego stero-
wania i w końcowym rozrachunku skraca 
średni czas pomiędzy naprawami. Sys-
tem monitorujący został zmodernizowany 
za pomocą oprogramowania do zarządza-
nia zasobami, co zmniejszyło koszty kon-
serwacji w obiektach oraz umożliwiło 

www.utrzymanieruchu.pl

Optymalizacja starszych 
zasobów znacznie zmniej-
sza koszty oraz zagroże-
nia dla personelu podczas 
jego obecności w zakła-
dzie. Te działania są zarzą-
dzane poprzez inicjaliza-
cję i realizację projektów 
modernizacji zasobów.

Decyzja o wyborze mię-
dzy naprawą, wymianą 
lub modernizacją opiera 
się na analizie potrzeb 
funkcji sprzętu oraz przy-
padku jego awarii. Ana-
liza ta zwykle musi być 
wykonana indywidualnie 
dla każdego zakładu.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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D la dyrekcji większości zakładów 
kwestią podstawową przy rozwa-
żaniu inwestycji są koszty, szcze-

gólnie gdy w fabryce jest wiele maszyn 
wymagających wymiany. Ponadto wdro-
żenie nowej maszyny do ustalonego pro-
cesu i przepływu produkcyjnego może 
wymagać więcej czasu, czego efektem 
będzie dłuższy przestój niż w przypadku 
modernizacji starej maszyny. W szczegól-
ności prasy wytłaczające i kuźnicze są 
podstawowymi elementami wyposażenia 
wielu fabryk, a ich bezpośrednia wymiana 
mogłaby spowodować poważne zakłó-
cenia w operacjach realizowanych przez 
zakład. 

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy 
jedynym słusznym rozwiązaniem jest 
zakup nowej maszyny. Jednak ponieważ 
większość pras zaprojektowana jest tak, 
by realizować swoje zadania przez wiele 
lat, modernizacja starszej maszyny czę-
sto może przynieść zadziwiająco wysokie 
oszczędności i przedłużyć czas jej eksplo-
atacji o kolejną dekadę lub więcej.

Jakich wyborów technologicznych 
należy zatem dokonać, rozważając moder-
nizację? Czy można ją przeprowadzić bez 
przestojów? Jaka ilość modernizacji funk-
cjonalności jest naprawdę potrzebna? Czy 
modernizacja może wprowadzić starsze 
maszyny w erę Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT)? Na te pytania postaramy 
się odpowiedzieć w artykule.

Oto 5 powodów, dla których warto 
rozważyć modernizację starszych pras 
przemysłowych.

1 Poprawa wydajności 
Technologie wciąż się rozwijają, co daje 
użytkownikom szerszy zakres dostęp-
nych opcji, niż kiedykolwiek przedtem. 
W pewnych sytuacjach zamiana starszej 
technologii na nową może być najlep-
szym wyborem w celu poprawy funkcjo-

TEMAT NUMERU

Modernizacja jako sposób na rozwiązanie 
problemów z prasami przemysłowymi 
Niektóre z pras przemysłowych są użytkowane od wielu lat, nawet 
od początku lat 50. XX w. Jak każda maszyna, prasa przemysłowa 
ulega procesom starzenia, czego początkowym objawem są dłuższe 
lub częstsze przestoje na czas wymiany podzespołów. Jednak 
z biegiem czasu części zamienne do przestarzałych maszyn mogą 
już nie być dostępne. Ponadto prasy mające kilkadziesiąt lat mogą 
nie być w stanie wytwarzać części spełniających wymagania XXI w. 
Rozwiązaniem jest oczywiście wymiana maszyny na nową, jednak 
nie zawsze jest ono optymalne.

Brian Van Laar
Andrew Binversis
Nathan Davis
Monte Swinfirs
Ken Rayden

→ Modernizacja starszej maszyny może przy-
nieść duże oszczędności i przedłużyć czas jej 
eksploatacji o kolejną dekadę (lub więcej). Źr
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ponowną kalibrację systemów elektronicz-
nych i rozwiązywanie problemów z nimi, 
wykonywane z centralnych sterowni.

W innym projekcie modernizacji urzą-
dzenia obiektowe zostały przerobione 
w ten sposób, że do systemu opartego 
na sterownikach PLC5 dodano elektro-
niczne układy sterowania oraz panele We/
Wy typu rack. System sterowania został 
zastąpiony modelem o większej pamięci, 

ponieważ system bieżący wykorzystywał 
już maksymalnie istniejącą pamięć pro-
gramową i wymagał większej, wykorzy-
stując tę samą aplikację interfejsu opera-
torskiego (HMI). Modernizacja była bar-
dzo opłacalnym rozwiązaniem, zaś ilość 
wymaganego szkolenia dla operatorów 
w fabryce, wykonujących nadzór nad 
przyjaznym dla użytkownika monitorin-
giem i sterowaniem zmodernizowanego 

systemu, była minimalna. Pomogło to 
użytkownikowi końcowemu w uzyskaniu 
oszczędności – nie musiał on wymieniać 
na nowe wszystkich swoich systemów, co 
kosztowałoby go znacznie więcej.

Ammad Ahmed BaigAmmad Ahmed Baig jest kierownikiem 
projektu w firmie Intech Process 
Automation.
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nowania maszyny. Modernizacja układu 
hydraulicznego istniejącej maszyny, pole-
gająca na przerobieniu go z tradycyjnego 
na serwohydrauliczny lub hybrydowy, 
może w istotny sposób zwiększyć możli-
wości maszyny: dokładność i zakres regu-
lacji prędkości, poprawę regulacji siły 
i momentu obrotowego oraz inne ulepsze-
nia. Wszystkie te usprawnienia wynikają 
z zastosowania nowych technologii ser-
wosystemowych. Dodanie serwomotoru 
do pompy hydraulicznej w celu stworze-
nia systemu hybrydowego może przynieść 
podobne korzyści.

Modernizacje polegające na zastoso-
waniu rozwiązań z zakresu techniki prze-
mieszczeń liniowych mogą przynieść 
znaczne korzyści, szczególnie w odniesie-
niu do starszych pras. Na przykład, jeśli 
prasa ma prowadnice ślizgowe starszego 
typu, to ich wymiana na nowoczesne pro-
wadnice toczne może w wysokim stop-
niu poprawić sprawność energetyczną 
maszyny. Ze względu na jej konstruk-
cję w prowadnicy ślizgowej generowany 
jest styk powierzchnia-powierzchnia, co 

powoduje zwiększenie tarcia i energii 
zużywanej przez maszynę.

Nowoczesne prowadnice ze swobod-
nymi elementami tocznymi (kulki, wałki) 
oferują niemal nieograniczone możliwości 
wyboru różnych opcji pod względem pre-
cyzji, uszczelniania, wymiarów i kształ-
tów, dzięki czemu łatwo jest określić 
odpowiedni poziom modernizacji parame-
trów maszyny. Wymiana starszych pod-
zespołów na nowe przynosi oszczędno-
ści kosztów eksploatacji maszyny, znaczne 
wydłużenie czasu jej eksploatacji oraz 
ogólne zwiększenie wydajności produkcji.

W przypadku mniejszych pras przejście 
z technologii hydraulicznej na elektro-
mechaniczną może przynieść dodatkowe 
korzyści, takie jak zmniejszenie hałasu 
i zwiększenie czystości na hali fabrycz-
nej. Maszyna nie wymaga już wymiany 
płynów hydraulicznych, zaś współczesne 
cylindry (siłowniki) elektromechaniczne 
charakteryzują się dużą siłą, precyzyjnym 
ruchem i ekstremalnie cichą pracą. Nie-
które cylindry wykorzystują śruby kulowe 
lub wałeczkowe, w zależności od wymaga-

nych sił, oraz przyczyniają się do zmniej-
szenia hałasu na hali fabrycznej, ponie-
waż nie pracuje w nich płyn hydrauliczny.

Jednak technologia elektromecha-
niczna ma ograniczony zakres zastoso-
wań pod względem siły, wynoszący ok. 
30 ton. Obciążenia dynamiczne podczas 
pracy maszyn oraz ich wymagany cykl 
pracy mogą dodatkowo zredukować ten 
zakres. Podczas gdy modernizacje pole-
gające na wymianie układów hydraulicz-
nych na elektromechaniczne są możliwe 
w pewnym zakresie aplikacji, to gęstość 
mocy napędów hydraulicznych oznacza, 
że większość pras z napędem hydraulicz-
nym pozostanie w rodzinie hydrauliki.

Jednak nawet w tego typu aplika-
cjach związanych z dużymi siłami użyt-
kownicy nadal mają możliwości zmniej-
szenia hałasu. Napędy pomp o zmien-
nej prędkości mogą zapewnić zmniejsze-
nie hałasu podczas pracy maszyny nawet 
o 20 dB. Po zastosowaniu takich rozwią-
zań w wielu maszynach w jednej fabryce 
zmiana komfortu i wydajności pracy ope-
ratorów może być znaczna.

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Modernizacja prasy 
jest bardziej opła-
calna niż wymiana 
całej maszyny na 
nową i może przy-
gotować starą 
maszynę na wiele 
lat dalszej pracy. 
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2 Większe bezpieczeństwo 
pracowników i maszyn
Wraz z postępem w technologii bezpie-
czeństwa oraz wprowadzanymi dodatko-
wymi wymaganiami w przepisach bez-
pieczeństwa starsze maszyny w swoim 
oryginalnym stanie mogą już nie speł-
niać wszystkich dzisiejszych wymogów 
w tym zakresie i mogą wymagać moder-
nizacji, aby były zgodne z obecnymi stan-
dardami bezpieczeństwa. Mówiąc wprost, 
starzejąca się maszyna może spowodować 
zagrożenia środowiskowe i operacyjne, 
takie jak wycieki oleju, luźne oprzewodo-
wanie lub awarie podzespołów. 

Wykonanie niezbędnych napraw 
w celu rozwiązania problemów tego 
typu może być stosunkowo łatwe, jed-
nak w technologii bezpieczeństwa doko-
nał się tak znaczący postęp, że realizo-
wanie podejścia tylko reakcyjnego spo-
woduje utratę możliwości wykorzystania 
potencjału tej technologii, prowadzącego 
do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia 
wydajności produkcji.

Do niedawna definicja przycisku 
zatrzymania awaryjnego „E-stop” ozna-

czała natychmiastowe wyłączenie zasila-
nia maszyny. Ta sprawdzona i niezbędna 
funkcja nie tylko zapobiega zranieniu ope-
ratora maszyny, lecz także chroni samą 
maszynę przez zatrzymanie poruszają-
cych się jej części, co zapobiega ich znisz-
czeniu i spowodowaniu dalszych uszko-
dzeń. Po wykonaniu naprawy maszyna 
jest znowu włączana i po długim okresie 
rozruchu powraca do swojego funkcjono-
wania. Poza tym dostępna obecnie tech-
nologia bezpieczeństwa to wynik znaczą-
cego postępu. 

Współczesne rozwiązania technolo-
giczne w obszarze bezpieczeństwa eli-
minują długie cykle rozruchu maszyn 
przez wykorzystanie bardziej skompli-
kowanego podejścia do zwykłego bloko-
wania specyficznych funkcji maszyny. 
Zamiast konieczności wyłączenia zasila-
nia całej maszyny, umożliwia zatrzyma-
nie tylko poruszających się elementów, 
tak więc maszyna może być bezpiecznie 
naprawiona, choć jest nadal podłączona 
do zasilania. Gdy pracownicy wykonu-
jący naprawę zakończą swoje działania 
i opuszczą bezpiecznie maszynę, jej praca 
może być przywrócona bez konieczności 

dokonania rozruchu całości. Czas w ten 
sposób zaoszczędzony może być znaczą-
cym wkładem w zwiększenie efektywno-
ści produkcji i wydajności maszyny, mie-
rzonej w ilości produkowanych części na 
minutę, co zwiększy całkowitą efektyw-
ność wyposażenia (OEE). Mniej przesto-
jów oznacza większą produktywność.

Poza elektroniką sterującą ulepszane 
są funkcje bezpieczeństwa w podzespo-
łach maszyn. W celu poprawy bezpieczeń-
stwa do obwodów hydraulicznych istnie-
jących maszyn mogą być włączone bloki 
bezpieczeństwa pras. Wykorzystywane 
głównie w prasach ze stołem dolnym 
(downacting press), np. liniach tłoczących, 
maszynach do formowania na zimno 
i sprzęcie peryferyjnym, bloki bezpieczeń-
stwa są elementami łatwymi do moder-
nizacji, co sprzyja podniesieniu poziomu 
zabezpieczeń.

Kwestia bezpieczeństwa powinna być 
traktowana całościowo przy analizowa-
niu możliwości modernizacji zabezpie-
czeń. Jeśli zabezpieczenia nie są zintegro-
wane z układami sterowania maszyn, to 
nawet proste modernizacje, takie jak zain-
stalowanie wymienionych bloków bezpie-

TEMAT NUMERU

↙ Napędy pomp 
hydraulicznych 
dostarczają mocy na 
wymaganym pozio-
mie tylko wtedy, gdy 
jest to niezbędne 
podczas działa-
nia prasy. Zapew-
niają w ten sposób 
oszczędności ener-
gii od 30 do 80% 
przy typowej pracy 
maszyny.
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czeństwa, będą nieskuteczne. Ciągle opra-
cowywane są nowe układy sterowania, 
bloki bezpieczeństwa oraz programowalne 
sterowniki logiczne (PLC) bezpieczeń-
stwa lub technologia wejść/wyjść (I/O). 
Oferują one nowe możliwości w zakresie 
poprawy i zwiększenia poziomu bezpie-
czeństwa w przemyśle produkcyjnym. 

Wszystkie te funkcje i komponenty bez-
pieczeństwa mogą być wdrożone w zakła-
dzie, jednak jeśli nie zostaną podłączone 
do infrastruktury bezpieczeństwa maszyn, 
będą miały małą wartość dla produkcji.

3 Skrócenie cyklu produkcyjnego 
i zmniejszenie kosztów operacyjnych
Modernizacja otwiera zwykle dostęp do 
wielu niewykorzystanych dotąd możli-
wości. Wśród nich znajdują się: skróce-
nie cyklu produkcyjnego, ulepszenie pro-
cesu ciągłego doskonalenia (continuous 
improvement proces – CIP) oraz poprawa 
bezpieczeństwa. Zwiększenie wskaźnika 
OEE jest kolejną korzyścią z modernizacji 
maszyny z wykorzystaniem nowoczesnych 
podzespołów, co przekłada się na lepszą 
jakość wyrobów, większą wydajność pro-
dukcji oraz dyspozycyjność maszyny.

Podstawą przy rozważaniu ogól-
nej efektywności produkcji i zrozumie-
niu tego, co dzieje się z istniejącymi 
maszynami, jest wykorzystanie analityki. 
Postępy w oprogramowaniu do analizy 
danych umożliwiają użytkownikom głęb-
sze spojrzenie na różne czynniki związane 
z produkcją, takie jak dyspozycyjność 
sprzętu, wielkość produkcji oraz informa-
cje o nieprawidłowościach. Takie oprogra-
mowanie jest prostym rozwiązaniem, słu-
żącym do podejmowania przemyślanych 
decyzji dotyczących tego, które elementy 
produkcji mogą uzyskać korzyści z moder-
nizacji.

W przypadku starszych pras możliwość 
zbierania takich informacji jest dobrym 
pierwszym krokiem w procesie podej-
mowania decyzji o modernizacji i może 
pomóc w określeniu korzyści, jakie może 
ona przynieść.

Jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną, to podczas analizowania poten-
cjalnych możliwości w zakresie moder-
nizacji pras należy zawsze w pierwszej 
kolejności przyjrzeć się możliwości elimi-
nowania marnotrawstwa energii. Prze-
ciekające węże i zużyte podzespoły mogą 
powodować, że cały układ hydrauliczny 

pracuje ciężej, co zwiększa koszty pracy 
maszyny. Wyeliminowanie marnotraw-
stwa energii to realna możliwość uzyska-
nia oszczędności.

Jeżeli dane sugerują, że po zmoderni-
zowaniu wielu maszyn uzyskane oszczęd-
ności energii mogą być istotne, to należy 
zbadać w pierwszej kolejności możliwość 
modernizacji z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii napędów pomp 
o zmiennej prędkości. Pompy te dostar-
czają moc na wymaganym poziomie 
tylko wtedy, gdy jest to konieczne pod-
czas działania prasy, oferując w ten spo-
sób oszczędności energii od 30 do 80% 
przy typowej pracy tej maszyny. Tak 
więc nawet wtedy, gdy energia jest tania, 
modernizacja pras dzięki najnowszej 
technologii umożliwiającej zwiększenie 
efektywności energetycznej może przy-
nieść znaczne oszczędności kosztów oraz 
zmniejszyć hałas panujący w zakładzie.

4 Lepsza widoczność procesów reali-
zowanych w zakładach
Obie technologie, elektromechaniczna 
i hydrauliczna, obecnie często oferują 
możliwość samodiagnostyki i włącze-
nia do sieciowych systemów komunika-
cji, które mogą pomóc producentom uzy-
skać korzyści. 

Obecnie pojawiają się też inne nowe 
produkty, które są specjalnie zaprojekto-
wane do podłączania starszych maszyn 
do sieci wymiany danych. Technologia ta 
została początkowo zademonstrowana na 
tokarce używanej przez Roberta Boscha, 
pochodzącej z lat 80. XIX w. Poprzez 
dodanie czujników do kluczowych pod-
zespołów funkcjonalnych i podłączenie 
ich do prostych urządzeń sprzętowych 
z interfejsem webowym możliwe jest uzy-
skanie realnej wartości z danych, o któ-
rych nawet nie myślano, że mogą być 
dostępne.

Otrzymanie tych danych może się oka-
zać bardzo ważne, szczególnie przy roz-
ważaniu większej modernizacji lub nawet 
zakupu nowych maszyn. Może pomóc 
w procesie jednoznacznego zdefiniowa-
nia istniejącego w firmie problemu. Na 
przykład zbieranie danych dotyczących 
OEE i monitorowanie pracy maszyny 
może przynieść informację, że prasa 
działa świetnie albo że oczekuje na czę-
ści zamienne, które nie przychodzą wtedy, 
gdy powinny. Dzięki danym otrzymywa-

nym w czasie rzeczywistym producenci 
mogą wiedzieć, co dzieje się w ich zakła-
dach w dowolnym miejscu i czasie. Czuj-
niki mogą być skalibrowane tak, aby 
monitorowały zużycie lub temperaturę 
części maszyn i informowały w sposób 
ciągły operatorów o działaniu poszczegól-
nych pras lub realizowaniu innych kluczo-
wych procesów produkcyjnych.

Możliwości zdobywania danych i dzia-
łania na ich podstawie są dosłownie nie-
ograniczone w dzisiejszym usieciowionym 
świecie. W rzeczywistości przy mądrym 
wdrożeniu zintegrowane z maszynami 
czujniki mogą nawet wspomóc procedury 
przewidywania problemów z produkcją 
przed ich wystąpieniem i alarmowania 
operatorów maszyn, aby zawczasu podej-
mowali odpowiednie działania. 

Przykładowo, należy rozważyć moni-
torowanie momentu obrotowego. W pra-
sie, gdy napęd śrubowy zaczyna się zuży-
wać, moment obrotowy silnika wymagany 
do obrotu śrubą się zwiększa. Jeśli serwo-
napęd wykryje zwiększony moment obro-
towy, może automatycznie wysłać powia-
domienie, co pozwoli pracownikom działu 
operacyjnego na podjęcie działań, zanim 
maszyna się zepsuje. Zmniejsza to praw-
dopodobieństwo przestoju spowodowa-
nego nieplanowaną naprawą. Potencjał 
poprawy wskaźnika OEE jest ogromny 
dzięki tego typu rozwiązaniom, w szcze-
gólności w perspektywie szerokiego wdro-
żenia technologii IIoT. 

5Modernizacje technologii
Automatyzacja i innowacje technolo-
giczne szybko się rozwijają. Trudno być 
na bieżąco ze wszystkimi nowościami, 
a te mogą dać firmie przewagę konkuren-
cyjną. Dlatego skuteczne przeprowadze-
nie modernizacji daje firmom wiedzę na 
temat najnowszych technologii, a także 
doświadczenie praktyczne. Nawet zwy-
kłe skonsultowanie się z kompetentnymi 
doradcami na temat działań, jakie można 
podjąć w zakładzie, może przynieść nowe, 
praktyczne informacje. Przeprowadzenie 
modernizacji jest decyzją o kluczowym 
znaczeniu.

Podczas jej podejmowania inżyniero-
wie produkcji i operatorzy maszyn muszą 
wziąć pod uwagę, które czynniki są naj-
ważniejsze dla ich działalności, aby firma 
pozostała konkurencyjna i nadal dostar-
czała produkty wysokiej jakości. Moder-

www.utrzymanieruchu.pl
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F irma Euro Machinery Specialists
przerobiła pochodzącą z lat 60. 
XX w., zabytkową już, 3-etapową

linię obrabiarkową firmy Snyder, przy-
stosowując ją do produkcji osi kół do 
wagonów i lokomotyw. Dzięki wymianie 
hydraulicznego urządzenia kopiującego 
na zaawansowane sterowane numerycz-
nie (CNC), napędu wrzeciona z silników 
prądu stałego na synchroniczny prądu 
przemiennego oraz układu hydraulicznego 
na serwonapęd wieloosiowy, przetwarza-
nie kęsów stalowych na kute młotami osie 
kół zostało znacznie ulepszone z punktu 
widzenia użytkownika końcowego.

Jak mówi Karl Engelke, wiceprezes 
firmy Euro, firma Standard Forged Pro-
ducts poszukiwała sposobu na znaczne 
zwiększenie wydajności produkcji, aby 
sprowadzić system 3-etapowy z powro-
tem na poziom OEM pod względem cza-
sów cykli produkcyjnych z powodu zuży-
cia maszyn, wynikającego z wieloletniej 
pracy przy ciężkiej obróbce skrawaniem, 
trwającej 24 godziny na dobę. Szczytowa 
wydajność operacyjna pierwotnie ozna-

nizacja może nawet ujawnić inne opła-
calne ulepszenia operacji realizowanych 
w zakładzie, w szczególności dzięki ana-
lizom wskaźnika OEE w całym systemie 
produkcyjnym.

Nawet wtedy, gdy producent rozpo-
czyna od małych inwestycji, modernizu-
jąc obecny sprzęt, gdy musi zainwestować 
w nowe maszyny, wiedza uzyskana pod-
czas modernizacji pomoże w bardziej efek-
tywnym oszacowaniu możliwości zakupu 
takiego nowego sprzętu.

Podsumowanie
Prasy przemysłowe przez długi czas były 
„końmi pociągowymi” przemysłu pro-
dukcyjnego, od których oczekiwano 
pracy przez wiele lat przy minimalnej ilo-
ści prac konserwacyjnych. A ponieważ 

wiele z tych maszyn tak właśnie funkcjo-
nuje, łatwo jest przeoczyć okazję do wpro-
wadzenia ulepszeń lub przewidzieć nad-
chodzącą awarię. Jednak dzięki bardzo 
szybkim postępom w technologii połą-
czeń sieciowych oraz działaniu syste-
mów dedykowanych procesom przemysło-
wym, zarówno elektromechanicznych, jak 
i hydraulicznych, nigdy przedtem nie było 
lepszej okazji do rozważenia modernizacji 
pras przez wymianę ich podzespołów na 
nowoczesne. 

Zoptymalizowana funkcjonalność 
maszyn i dodatkowe funkcje bezpieczeń-
stwa mogą zwiększyć wydajność produk-
cji oraz wartość wskaźnika OEE, a ponie-
waż przemysł staje się coraz bardziej 
usieciowiony, producenci mogą czer-
pać większe korzyści, stosując systema-
tyczne podejście krok po kroku do reali-

zacji w praktyce tego usieciowionego śro-
dowiska produkcyjnego. Modernizacja 
pras jest jednym z możliwych tego typu 
kroków. Jest ona bardziej opłacalna niż 
wymiana całej maszyny na nową i może 
przygotować starą prasę na cale lata dal-
szej pracy. Dzięki wdrożeniu właściwej 
strategii modernizacji prasy przemysłowe 
mogą pracować lepiej niż kiedykolwiek 
przedtem.

Brian Van Laar Brian Van Laar – starszy inżynier sprze-
daży, Andrew BinversieAndrew Binversie – menedżer ds. 
aplikacji pras, Nathan DavisNathan Davis – menedżer 
produktu ds. napędów śrubowych, Monte Monte 
SwinfordSwinford – regionalny menedżer ds. auto-
matyki oraz Ken RaydenKen Rayden – menedżer ds. 
układów sterowania, firma Bosch Rexroth.

 

TEMAT NUMERU

Case study: Modernizacja maszyny 
do obróbki osi kół kolejowych 
Przebudowa układu mechanicznego oraz modernizacja układu 
sterowania maszyny wykonującej 3-etapową obróbkę osi kół 
kolejowych była bardziej opłacalna niż zakup nowej, współczesnej 
maszyny. Wszystko było już na miejscu, maszyna wymagała tylko 
modernizacji napędów i układów hydraulicznych.

John Meyer
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czała trwający 4 minuty cykl kompletnej 
obróbki zestawu kołowego, od początku 
do końca. Jednak w miarę upływu lat 
czas cyklu produkcyjnego wydłużył się 
do ponad 7 minut, co było spowodowane 
wieloma problemami mechanicznymi 
i elektrycznymi. A zatem ta linia produk-
cyjna wymagała remontu głównego i cał-
kowitej przebudowy.

Przebudowa i zainstalowanie no-
wych układów sterowania ruchem
– Ponieważ stare żelazo było nadzwy-
czaj wytrzymałe, było idealnym kandyda-
tem do przebudowy, obejmującej kluczowe 
układy sterowania ruchem, składające się 
z trzech układów CNC, silników i napę-
dów w każdej z obrabiarek oraz głównego 
sterownika PLC i panelu HMI dla całej 
linii – mówi Karl Engelke. 

Dla wszystkich trzech maszyn zapro-
jektowano i wyprodukowano śruby kulo-
we o średnicy 4" (101,6 mm) oraz bloki 
łożysk o nośności dynamicznej ponad 
44 000 lb (195,7 kN), które miały zastą-
pić oryginalne cylindry hydrauliczne. Linia 
obrabiarkowa wymagała kompletnej prze-
budowy wrzecion oraz hydraulicznych 

uchwytów tokarskich, wymiany większo-
ści przekładni, wałów i łożysk produkcji 
firmy Timken. Zaprojektowano i zainsta-
lowano wszystkie nowe układy hydrau-
liczne i smarowania. Innymi ulepszeniami 
były systemy wycieraczek i specjalne 
osłony z blach w celu zabezpieczenia ope-
ratorów przed ciężkimi wiórami metalu. 
Cały projekt wymagał ogółem ponad 
11 000 roboczogodzin pracy.

Firma Euro ponadto zaprojektowała od 
zera, wyprodukowała i dostarczyła cał-
kowicie nowy system przenoszenia obra-
bianych elementów za pomocą suwnicy. 
Ten zautomatyzowany system, po prze-
robieniu ze sterowania hydraulicznego 
na obsługę przez serwomotory, wyko-
nuje skanowanie kodów kreskowych oraz 
przesuwa odkute surowe osie do tokarki 
obróbki wstępnej „etapu nr 1”, gdzie 
następuje obróbka lewego i prawego 
czopu osi. Następnie system przenosi 
obrabiane elementy kolejno do następ-
nych dwóch etapów obróbki – wstęp-
nej środkowej sekcji osi w „etapie nr 2” 
i końcowego skrawania w „etapie nr 3”. 
Końcowym etapem procesu produkcji jest 
przeniesienie i rozładowanie gotowych osi 
kół w obszarze magazynowym.

Nowa linia obrabiarkowa synchroni-
zuje pracę dwóch silników, lewego i pra-
wego, każdy o mocy 150 hp (110,3 kW), 
napędzających dwa wrzeciona tokarki 
obróbki wstępnej w etapach nr 1 i 2. 
Wstępne skrawanie jest wykonywane 
w każdym bloku narzędziowym. Wiele fre-
zów czołowych o dużej średnicy, wyko-
nanych ze stali wysokowęglowej, zagłę-
bia się w obrabiane elementy na głębo-
kość min. 0,5" (12,7 mm) przy głębo-
kości około 0,2" (5,08 mm) przypadają-
cej na jeden obrót. Te narzędzia ze stali 
wysokowęglowej umożliwiają zastosowa-
nie ekstremalnie wysokiego nacisku oraz 
są odporne na wysokie temperatury, gdyż 
ciepło przekazywane jest do wiórów, a nie 
do narzędzi tnących.

Wyzwaniem była dalsza optymalizacja 
procesu skrawania z powodu wymaganej 
niewiarygodnej wartości mocy i momentu 
obrotowego silników wrzecion. Dla-
tego też zastosowano nowo zaprojekto-
wane śruby kulowe, przekładnie redu-
kujące prędkość silników oraz serwona-
pędy. Przyniosło to korzyści w porów-
naniu ze starymi systemami hydraulicz-
nymi. Ponieważ wytwarzane osie kół są 
kute młotami, ich powierzchnia jest eks-

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Wykończone 
odkuwki są obra-
biane w przebudo-
wanej linii obrabiar-
kowej i przetwa-
rzane na osie kół 
kolejowych. 
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tremalnie trudna w obróbce z jakąkolwiek 
powtarzalnością, a zatem stabilność obra-
biarek i ekstremalnie twarde komponenty 
tych maszyn są absolutnie niezbędne do 
zapewnienia powtarzalności procesu pro-
dukcji.

– Podczas etapu nr 2 wykonywana 
jest obróbka wstępna części środkowej osi 
kół. Etap nr 3 obejmuje obróbkę końcową 
za pomocą tokarki z pojedynczym wrze-
cionem napędzanym silnikiem o mocy 
75 hp (55,2 kW). Podczas pracy linii pro-
dukcyjnej, gdy specyfikacja klienta okre-
śla, że wykończenie zestawu kołowego ma 
mieć chropowatość średniokwadratową 
równą 250 RMS, linia na bieżąco utrzy-
muje konsekwentnie wartość chropowato-
ści 124 RMS (średniokwadratowe odchy-
lenie chropowatości powierzchni – przyp. 
aut.) – zauważa Karl Engelke. Każdy obra-
biany element w procesie produkcji pod-
lega kontroli dokładności wykonania za 
pomocą mierników kształtu i profilu. 
Co ciekawe, linia produkcyjna wytwa-
rza codziennie taką ilość wiórów, która 
wystarcza do załadowania dwóch naczep 
ciężarówek. 

Zastosowanie technologii CNC
W każdym etapie produkcji sterowanie 
ruchem jest realizowane za pomocą sys-
temu CNC ze zintegrowanymi operacjami 
obróbki metali. Każda stacja robocza jest 

wyposażona w mobilny ręczny interfejs 
operatorski, który służy do łatwej konfi-
guracji i uruchamiania maszyny.

Według Cary’ego Ramthuna, progra-
misty CNC i inżyniera automatyka w fir-
mie Euro, dwukanałowe (X, Z oraz U, 
W) ścieżki narzędzi skrawających w eta-
pie nr 1 wymusiły zastosowanie stero-
wania CNC wyższego poziomu, aby osią-
gnąć wymaganą dokładność sterowania 
ruchem. 

Inżynier wymienia w szczegółach pro-
blemy związane z przebudową układów 
sterowania linii obrabiarkowej i zastoso-
wane rozwiązanie: – Wyzwaniem dla nas 
była duża moc i moment obrotowy, wyma-
gane do wykonywania operacji obróbki 
w każdym z trzech etapów wraz z sys-
temem suwnic oraz innych urządzeń do 
transportu bliskiego materiałów. Wszystko 
to wymagało precyzyjnej integracji.

– Programiści z obydwu firm współ-
pracowali z nami przy tworzeniu koń-
cowego rozwiązania w tym projekcie – 
dodaje Cary Ramthun. Inżynier wymienia 
unikalne funkcje sterowania CNC, które 
obejmują nieokrągłości kształtu, często 
spotykane przy obróbce kuciem młotami. 
Interfejs Profinet, dostarczony z nowym 
systemem CNC, synchronizuje pracę suw-
nicy i etapy obróbki maszynowej w serii 
uzgodnień (handshake) i nie wymaga żad-
nego oprzewodowania, jedynie połączeń 
w sieci lokalnej oraz pełnego wyizolowa-

nia tych sieci (Profinet jest przemysłowym 
protokołem ethernetowym firmy PI North 
America).

Niezbędne prace inżynierskie
Karl Engelke opisuje w szczegółach prace 
inżynierskie wymagane do rozwiązania 
poważnych problemów z przebudową 
maszyny. – Pracowaliśmy nad pochodzącą 
z lat 60. maszyną produkcji firmy Sny-
der, która już nie istnieje. Rozpoczęliśmy 
nasze działania na zasadzie tzw. inżynie-
rii odwrotnej (reverse engineering), pro-
jektując od nowa poszczególne podzespoły 
maszyny za pomocą naszego systemu 
oprogramowania CAD. Pozwoliło nam to 
zaprojektować, skonstruować oraz zaadap-
tować nowoczesne rozwiązania mecha-
niczne oraz serwonapędów, a także dostar-
czyć klientowi kompletną i bardzo szczegó-
łową dokumentację maszyny, obejmującą 
instrukcje użytkownika z rysunkami pod-
zespołów, listami części zamiennych oraz 
schematami układu hydraulicznego, sma-
rowania i elektrycznego.

Podsumowanie
Jak podkreśla Karl Engelke, modernizacja 
maszyny była wspólnym wysiłkiem spe-
cjalistów dostawcy automatyki oraz firm 
Standard Forged Products i Euro Machi-
nery. Wynikiem ich prac jest „lepsza niż 
nowa” linia produkcyjna, której stwo-
rzenie było możliwe dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych układów sterowania 
ruchem i technologii CNC oraz współ-
pracy utalentowanych ludzi.

John Meyer John Meyer jest menedżerem ds. komuni-
kacji marketingowej, fabryki cyfrowej, ste-
rowania ruchem i systemów obrabiarek 
w firmie Siemens Industry.

↙ Zmodernizowana linia produkcyjna wytwarza 
codziennie taką ilość wiórów, która wystarcza 
do napełnienia dwóch naczep ciężarówek.

Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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B ranża produkcyjna stoi u progu 
rewolucji związanej z wdrażaniem 
automatyki przemysłowej następ-

nej generacji, napędzanej przez postępy 
w robotyce, sztucznej inteligencji i algo-
rytmach uczenia maszynowego. Kapita-
łochłonne firmy produkcyjne, aby zacho-
wać konkurencyjność, muszą inwesto-
wać w automatykę przemysłową w więk-
szym stopniu niż kiedykolwiek przedtem, 
ponieważ globalna konkurencja wymaga 
od nich zwiększania efektywności poprzez 
zmniejszanie kosztów operacyjnych, pod-
noszenie produktywności i jakości wyro-
bów oraz ograniczanie zapasów w maga-
zynach. Dlatego jednym z najwyższych 
priorytetów jest zwiększenie stopnia 
wykorzystania zasobów oraz eliminowanie 
strat w produkcji spowodowanych niepla-
nowanymi przestojami.

Obecne praktyki utrzymania ruchu
Przez ostatnich 50 lat praktyki w zakresie 
utrzymania ruchu ewoluowały pod wzglę-
dem niezawodności i dyspozycyjności 
sprzętu. Strategia organizacyjna UR doko-
nała postępu: od podejścia bazującego na 
eksploatacji urządzeń aż do wystąpienia 
ich awarii (run-to-failure), przez konser-
wację zgodną z harmonogramem, opartą 
na stopniu zużycia, wynikającą z kondycji 
maszyn, aż do ukierunkowanej na nieza-
wodność (reliability-centered maintenance 
– RCM). Wyniki firm poprawiły się, jed-
nak sprzęt nadal się psuje. Dlaczego?

Mimo że strategie utrzymania ruchu są 
coraz bardziej zaawansowane, nie rozwią-
zują głównego problemu: awarii spowodo-
wanych przez eksploatację sprzętu wykra-
czającą poza ograniczenia konstrukcyjne 
oraz dotyczące bezpieczeństwa. Obecne 
praktyki w zakresie niezawodności, które 
koncentrują się tylko na problemach zwią-

zanych z UR, takich jak zużywanie się 
i starzenie się sprzętu, nie zdołały wykryć 
pozornie przypadkowych awarii sprzętu, 
szczególnie tych spowodowanych przez 
skokowe zmiany warunków operacyjnych, 
które powodują najwięcej uszkodzeń.

Wraz z pojawieniem się technologii IIoT, 
analityki Big Data, uczenia maszynowego 
oraz innych metod analitycznych, poja-
wiła się szansa na lepsze rozwiązywanie 
problemów związanych z niezawodnością 
i dyspozycyjnością sprzętu. Potrzebna jest 
jednak nowa generacja systemów monito-
rujących oraz oprogramowania analitycz-
nego, która zapewni lepszy wgląd w funk-
cjonowanie maszyn i urządzeń. Ich ope-
ratorzy potrzebują dokładnych rozwią-
zań predykcyjnych, które znacznie wcze-
śniej przewidują możliwość wystąpienia 
awarii i ostrzegają przed nimi. Operatorzy 
potrzebują także jednoznacznych wskazań 
i zaleceń dotyczących unikania lub łago-
dzenia skutków przewidywanych awa-
rii. Jednak sama analiza danych nie roz-
wiąże tego problemu. Firmy dostarczające 
rozwiązania analityczne muszą posiadać 
dodatkowo gruntowną wiedzę na temat 
procesów realizowanych w przemyśle, 
doświadczenie, a także wiedzę na temat 
projektowania, funkcjonowania i konser-
wacji systemów.

Michael Brooks

Zarządzanie wydajnością zasobów 
w dobie Przemysłu 4.0
Następna generacja oprogramowania APM (asset performance 
management) integruje informacje z różnych systemów zarządzania
zakładem przemysłowym w celu dostarczenia bardziej komplek-
sowego obrazu funkcjonowania i analizy procesów produkcyjnych.

FABRYKA 4.0
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Nadejście APM 2.0
Następna generacja oprogramowania do 
zarządzania wydajnością zasobów (asset 
performance management – APM), czyli 
APM 2.0, czerpie swoją moc z integrowa-
nia informacji z różnych systemów zarzą-
dzania zakładem przemysłowym, takich 
jak systemy realizacji produkcji (manufac-
turing execution systems – MES). Dzięki 
temu zapewnia bardziej kompleksowy 
obraz i analizę procesów produkcyjnych 
oraz funkcjonowania zasobów. Dzięki 
uzyskiwaniu danych ze wszystkich sys-
temów w zakładzie oprogramowanie to 
potrafi lepiej tworzyć wzorce normalnego 
i odbiegającego od normy zachowania się 
maszyn i urządzeń, co pomaga przewi-
dywać ich stan techniczny w przyszłości 
i wykrywać możliwe przyczyny awarii. Te 
firmy, które na wczesnym etapie wdrożyły 
takie podejście do UR, uzyskały poprawę 
niezawodności swoich zasobów oraz ogól-
nych inicjatyw doskonałości operacyjnej.

Na przykład jeden z wiodących pro-
ducentów pulpy i papieru zmodernizo-
wał swoją strategię APM, wprowadzając 
monitoring w czasie rzeczywistym, który 
korelował informacje zapisane w zakła-
dowym oprogramowaniu do archiwiza-
cji danych z przypadkami awarii w swoim 
systemie zarządzania zasobami. Krótko po 
wdrożeniu monitoring ten wykrył powta-
rzający się problem z przegrzewaniem 
się pieca oraz przewidział jego awarię za 
9 dni i wygenerował ostrzeżenie przed 
tym zdarzeniem. Firma papiernicza wyko-
rzystała wtedy analizę predykcyjną do 

zmiany warunków operacyjnych i zapo-
biegania w ten sposób przestojom.

Ten rodzaj praktycznych informa-
cji opartych na rzeczywistych danych 
pomaga personelowi operacyjnemu 
i utrzymania ruchu współpracować oraz 
wspierać wspólne cele. Takie połącze-
nie danych i sprawność mechanizmów 
ich analizy pomaga w lepszym zrozumie-
niu ryzyka, co daje możliwość równowa-
żenia ograniczeń operacyjnych i okazję do 
zwiększenia wydajności produkcji w celu 
poprawy wskaźnika rentowności aktywów 
(return on assets – ROA).

Rozwijanie współpracy pomiędzy per-
sonelem operacyjnym a działem UR suge-
ruje, że dyspozycyjność i długi czas eks-
ploatacji sprzętu jest obopólną odpowie-
dzialnością, wymagającą wspólnego i kom-
pleksowego punktu widzenia. Zarówno 
personel operacyjny, jak i utrzymania 
ruchu potrzebuje mechanizmów wsparcia
bazujących na danych w celu szacowania
stopnia zużycia sprzętu i wykonywania
jego dokładnej regulacji oraz odpowied-
nio wczesnego podejmowania interwencji
i unikania w ten sposób uszkodzeń sprzętu. 
Za pomocą doskonałej diagnostyki pre-
dykcyjnej, takiej jak wczesne wykrywa-
nie kawitacji, zanieczyszczeń w surow-
cach czy przedostawania się fazy ciekłej 
do gazowej w separatorach ropy i gazu 
(liquid carryover), a także generowanych 
w systemie wskazówek i zaleceń, opera-
torzy mogą reagować szybciej, wcześniej 
i bardziej skutecznie, zmieniając punkty 
nastaw w sterownikach procesu tak, aby 
warunki jego realizacji nie mogły spowo-

dować szybszego zużycia lub uszkodzenia 
zasobów. W ten sposób wyeliminowana 
zostaje konserwacja wynikająca tylko 
i wyłącznie z realizowanego procesu. 

Opisane wcześniej kluczowe i przeło-
mowe technologie są ukierunkowane na 
strategię analityki fundamentalnej i bada-
nia danych, w szczególności na wyko-
rzystanie algorytmów uczenia maszyno-
wego. Prawidłowe wykorzystanie tych 
ostatnich w zarządzaniu i obsłudze zaso-
bów produkcyjnych wymaga wiedzy spe-
cyficznej dla danej branży przemysłu – na 
temat procesów chemicznych, zasobów 
mechanicznych, praktyk UR itd. Wymaga 
też znajomości niuansów i wiedzy umoż-
liwiającej interpretację złożonych danych 
z czujników oraz informacji o zdarzeniach 
związanych z utrzymaniem ruchu.

Doświadczyła tego firma chemiczna 
LyondellBasell. Jej przedstawiciel stwier-
dził, że nowa analiza zasobów obejmuje 
unikalny zestaw technologii modelowania 
i rozwiązań opartych na badaniu danych. 
Wykorzystanie dodatkowych praktycznych
informacji dotyczących procesów, dostęp-
nych dzięki temu nowemu oprogramowa-
niu, niesie ze sobą możliwość działania 
bliżej rzeczywistej granicy poziomu cieczy 
w wieży destylacyjnej. Dla firmy petro-
chemicznej o zasięgu światowym może to 
być warte miliony dolarów rocznie.

Uczenie maszynowe 
jako siła napędowa 
Aby zwiększyć dyspozycyjność sprzętu, 
zapobieganie awariom musi wykorzysty-
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wać informacje oparte na danych (data-
driven), co jest możliwe dzięki algorytmom 
uczenia maszynowego. Jest to dział infor-
matyki, który dokonał ewolucji w bada-
niach nad rozpoznawaniem wzorców przy
użyciu algorytmów, do rozwiązań, które 
uczą się i przewidują na podstawie danych,
bez konieczności programowania lub wpro-
wadzania reguł. Wykorzystane w tym 
kontekście uczenie maszynowe może 
pozwolić na uchwycenie degradacji urzą-
dzeń wywoływanej realizowanymi proce-
sami, która powoduje większość awarii. 

Zaawansowane oprogramowanie wspie-
rające uczenie maszynowe przechwytuje 
wzorce zachowań ze strumieni danych 
cyfrowych pochodzących z czujników 
zainstalowanych na maszynach i urzą-
dzeniach procesowych oraz w ich otocze-
niu, w połączeniu z innymi danymi doty-
czącymi zdarzeń. Ta zaawansowana tech-
nologia, będąca z natury autonomiczna 
i wymagająca niewielkiej interwencji czło-
wieka, w sposób ciągły uczy się i przy-
stosowuje do nowych wzorców sygna-
łów, odpowiadających określonym para-
metrom roboczym maszyn, gdy warunki 
operacyjne się zmieniają. Oznaki awa-
rii nauczone na jednej maszynie niejako 
„zaszczepiają” ją, zapewniając, że takie 
same warunki się nie zdarzą. Wyuczone 
sygnatury mogą być łatwo przenoszone 
do innych, podobnych maszyn, zapo-
biegając możliwości wpływu na nie tych 
samych warunków degradujących.

Dzięki tej wiedzy organizacje mogą 
odszyfrowywać wzorce zbliżającego się 
pogorszenia stanu technicznego zasobów, 
otrzymywać ostrzeżenia przed nim i odpo-
wiednio przeciwdziałać. W ten sposób 
zapobiega się awariom i zwiększa wydaj-
ność produkcji. Dobrze demonstruje to 
doświadczenie jednej z firm wytwarza-
jącej gaz ziemny. Przez ponad dekadę 
firma ta borykała się z problemem awa-
rii kompresora, która nie była wykrywana 
przez metodologię RCM oraz najnow-
sze systemy wykrywania i analizy wibra-
cji. Ponieważ nowoczesne oprogramowa-
nie APM umożliwia oddzielenie zachowa-
nia się maszyn i procesów, firma ta mogła 
wreszcie zlokalizować podstawową przy-
czynę awarii tego kompresora.

Inna firma energetyczna z USA traciła 
miliony dolarów z powodu powtarzają-
cych się awarii elektrycznych pomp głębi-
nowych. Zaawansowane oprogramowanie 
wspierające uczenie maszynowe nauczyło 

się zachowania operacyjnego 18 pomp 
na podstawie zarchiwizowanych warto-
ści historycznych i zdarzeń związanych 
z konserwacją. Podczas tego okresu nauki 
w jednej pompie wykryto jednoznaczny 
wzorzec prowadzący do wycieku z obu-
dowy, który powodował zanieczyszcze-
nie środowiska. Dzięki zastosowaniu tej 
sygnatury awarii dla wszystkich 18 pomp 
aplikacja uczenia maszynowego dostar-
czyła odpowiednio wczesne ostrzeżenie 
do innej pompy, w której miała również 
nastąpić taka sama awaria.

Nowa granica wydajności
Innowacje technologiczne, takie jak nowo-
czesne sensory, technologia IIoT, ucze-
nie maszynowe i technologie chmury obli-
czeniowej, nie tylko umożliwiają wyko-
rzystywanie nowych metod analitycz-
nych w przemyśle produkcyjnym, lecz 
także są bardziej skalowalne i opłacalne. 
W połączeniu z potrzebą firm, aby zna-
leźć nowe sposoby na zwiększenie dosko-
nałości operacyjnej, doprowadziły nas do 
nowej ery produkcji – Przemysłu 4.0. Ta 
nowa rzeczywistość produkcyjna prze-
zwycięża kluczowy problem niezawodno-
ści: ogromną liczbę zasobów wymagają-
cych obsługi i zarządzania. Wykorzystuje 
systemy cyberfizyczne do monitorowania 
procesów fizycznych i podejmowania zde-
centralizowanych decyzji. Analizy zaso-
bów i procesów są razem odpowiedzialne 
za tworzenie wieloaspektowego obrazu 
umożliwiającego podejmowanie decyzji 
opartych na faktach, uwzględniających 
szerszy zbiór kompromisów. 

Uczenie maszynowe jest nową techno-
logią, zaś metody konwencjonalne przewi-
dywania wydajności pojawiły się już cztery
dekady temu. Różnica pomiędzy nimi po-
lega zarówno na stopniu zaangażowania 

człowieka, jak i dokładności przewidywa-
nia. Niewątpliwy sukces odnotowują tech-
niki modelowania procesów, które wyma-
gają jednak zrozumienia podstawowych 
zasad i specyficznych zachowań maszyn 
w procesach. Dynamiczne modele ana-
lizowane w czasie rzeczywistym zapew-
niają przewidywanie zachowania się zaso-
bów w (dowolnym) czasie. Połączenie 
modeli i algorytmów uczenia maszyno-
wego jest obecnie najlepszym podejściem, 
gwarantującym postęp i rozwój syste-
mów zarządzania zasobami. Może ono 
pomóc w wykryciu symptomów oraz uni-
kaniu ryzykownych warunków realizacji 
procesów. Pozwala również w dowolnym 
momencie na ustalenie jednoznacznych 
warunków i parametrów pracy maszyn, 
automatyczne kalibrowanie i dostrajanie 
modelu za pomocą uczenia maszynowego, 
tak aby osiągnąć aktualny, dokładny sta-
tus procesu przy prostszej kalibracji. 

Podsumowanie
Aby skutecznie wykorzystywać analitykę 
do zwiększenia bezpieczeństwa i nieza-
wodności, trzeba dysponować pewnymi 
elementami, z których wiele opartych jest 
na zachowaniu i kulturze ludzi (firmy). 
Firmy muszą skoncentrować się na kon-
kretnych problemach biznesowych, zanim 
znajdą odpowiednie rozwiązania (nie tech-
nologiczne), które będą zgodne z celami 
biznesowymi. Ale gdy jakaś firma ziden-
tyfikuje te wyzwania i dokona ewolucji 
swojego myślenia strategicznego na temat 
APM, wzmocni istniejące inicjatywy 
doskonałości operacyjnej i zyska prze-
wagę nad konkurencją. 

Michael Brooks Michael Brooks jest dyrektorem ds. konsul-
tacji w sprawach zarządzania wydajnością 
zasobów w firmie AspenTech.

FABRYKA 4.0

Online

Utrzymanie ruchu oparte na wie-
dzy to podstawa udanego zarządza-
nia wydajnością zasobów. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Przenośna technologia 
redukuje koszt papieru i udoskonala 
zarządzanie zasobami”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Innowacje technolo-
giczne nie tylko umoż-
liwiają wykorzystywa-
nie nowych metod ana-
litycznych w przemyśle 
produkcyjnym, lecz także 
są bardziej skalowalne 
i opłacalne.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Kiedy powinienem zmieni  swoje o y-
sko? To pytanie stawiaj  operato-
rzy systemów wykorzystuj cych 

roboty i systemy liniowe przez ca  dob . 
Od maszyny pakuj cej i przemys u obróbki 
szk a po obrabiarki. Prowadnice liniowe 
musz  wytrzymywa  ekstremalne obci e-
nia. W celu wczesnego wykrycia zu ycia bez-
smarowych o ysk lizgowych, wykonanych 
z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, 
i zaplanowania konserwacji z wyprzedze-
niem firma igus opracowa a teraz nowy inte-
ligentny system do swoich systemów linio-
wych drylin. Nowa inteligentna technolo-
gia tworzyw sztucznych mierzy zu ycie o ysk 
odpornych na brud i kurz oraz daje u ytkow-
nikowi sygna  po osi gni ciu limitu zu ycia. 

Opatentowana technologia 
monitorowania zu ycia
Nowa inteligentna i opatentowana techno-
logia zapewnia pomiar zu ycia o yska we 
wszystkich kierunkach. Aby to zrobi , igus 
integruje czujnik w o ysku, który wysy a 
zmierzone dane do icom. Modu  komunika-
cyjny zbiera dane wszystkich inteligentnych 

czujników tworzyw sztucznych, przetwarza 
je i przesy a dalej. U ytkownik mo e prze-
j  monitoring za pomoc  dowolnego urz -
dzenia ko cowego, dzi ki czemu mo e 
zawsze przeprowadza  konserwacje, naprawy 
i wymiany w optymalnym momencie. 

Szybka wymiana bezpo rednio 
na szynie
Je li konieczna jest zmiana o yska, jest 
to do  proste, poniewa  w tym miejscu 
igus stawia na swoj  inteligentn  technik  
wymiany o ysk. O  liniowa lub robot kar-
tezja ski z nap dem z paskiem z batym 
nie musz  ju  by  demontowane, ponie-
wa  wymiana odbywa si  bezpo rednio na 

szynie. Podobnie jak „pit stop” w Formule 1, 
liniowe o ysko lizgowe mo na w mgnieniu 
oka zmieni , a dzi ki bezp atnemu narz dziu 
skraca przestoje do minimum. System mo na 
ponownie uruchomi  w ci gu kilku minut.

Konieczno  konserwacji zostaje ustalona z wyprzedzeniem dzi ki 
nowej prowadnicy liniowej z inteligentnych tworzyw sztucznych

Inteligentny czujnik igus
ledzi zu ycie liniowych o ysk lizgowych, 

zwi kszaj c niezawodno
Wykrywanie zu ycia wk adek 
w systemach liniowych ju  
na wczesnym etapie by o celem
in ynierów igus, którzy opraco-
wali teraz now  inteligentn  
prowadnic  liniow . Czujnik 
we wk adkach o yskowych 
mierzy zu ycie wk adki lizgowej 
i generuje alarm po osi gni ciu 
okre lonego indywidualnie dla 
danej aplikacji limitu. Pozwala 
to na zaplanowanie konserwacji 
z wyprzedzeniem i unikni cie 
nieoczekiwanej awarii systemu.

Nowy system liniowy z inteligentnych tworzyw sztucznych mierzy zu ycie o ysk podczas pracy 
i daje wczesne ostrze enie. Konserwacja mo e by  zaplanowana. Dzi ki inteligentnej technolo-
gii wymiany o ysk o ysko mo e by  zmieniane w ci gu kilku sekund bezpo rednio na szynie.

igus® Sp. z o.o.
ul. Dzia kowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 316 36 20
kniemyjski@igus.net, www.igus.pl
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Czas [ms]Filtr

Sieć
energetyczna

Kabel Silnik

Napięcie wyjściowe falownika, międzyfazowe Napięcie silnika, międzyfazowe (sfa) Prąd silnika (sfa)

Napięcie silnika, punkt gwiazdowy-ziemia (sfa)

Prąd upływu silnika (sfa)

Napięcie silnika, faza-ziemia (sfa)Prąd upływu wyjścia falownika (sfa)

Czas [ms] Czas [ms]

Czas [ms]

Czas [ms]

Czas [ms]Czas [ms]

Pr
ąd

 [A
]

N
ap

ię
ci

e 
[V

] 
N

ap
ię

ci
e 

[V
] 

N
ap

ię
ci

e 
[V

] 

Pr
ąd

 [A
]

Pr
ąd

 [A
]

N
ap

ię
ci

e 
[V

] 

Eliminacja prądów upływu 
o częstotliwościach radiowych 
z napędów energoelektronicznych
Prądy upływu o częstotliwościach radiowych (Radio Frequency 
– RF) mogą być eliminowane z napędów energoelektronicznych 
za pomocą specjalnych filtrów.

Christoph Wesner N apędy energoelektroniczne 
(falowniki) wykorzystujące 
modulację szerokości impul-

sów (PWM) są używane do regulacji pręd-
kości i momentu obrotowego silników 
elektrycznych. Jednak w układach tych 
powstają pewne niepożądane zjawiska, 
takie jak przepływ prądów upływu, prze-

pływ prądów łożyskowych oraz dodat-
kowe straty termiczne. Taki napęd nie 
jest w stanie wytworzyć w 100% syme-
trycznego zasilania trójfazowego, w któ-
rym napięcia zaburzeń wspólnych są nie-
mal zerowe. Szczególnej uwagi wyma-
gają napięcia zaburzeń wspólnych, ponie-
waż powodują przepływ odpowiadających 
im prądów upływu doziemnego. Przy 
wzroście długości kabli zasilających oraz 
mocy silników wzrastają też ich doziemne 
pojemności pasożytnicze. Producenci pró-
bują ograniczyć je za pomocą specjalnych 
konstrukcji, jednak jest to możliwe tylko 
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↗  Podłączenie wielobiegunowego filtra sinuso-
idalnego do obwodu pośredniczącego falow-
nika (DC-link) ogranicza zaburzenia wspólne.

MECHANIKA
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w ograniczonym zakresie. W celu skutecz-
nej eliminacji zaburzeń wspólnych muszą 
być zastosowane dodatkowe technologie 
filtrowania, które zredukują zaburzenia 
wyjściowe niemal do zera.

Lepsze działanie i sprawność napędów
mogą być uzyskane przez wprowadzenie
inteligentnych systemów komunikacyj-
nych. Wykorzystanie takiej komunikacji
w sieci energetycznej oznacza także użycie 
sygnałów o wysokiej częstotliwości (HF)
i niskich poziomach napięciowych. Usta-
nowienie stabilnej komunikacji w połą-
czeniu z napędami o zmiennej prędkości 
obrotowej może być wyzwaniem, szczegól-
nie wtedy, gdy prądy zakłócające dostają 
się do przewodu ochronnego PE poprzez 
pasożytnicze pojemności doziemne silnika 
i przewodów ekranowanych.

Analiza tej sytuacji staje się łatwa do 
zrozumienia, gdy weźmiemy pod uwagę 
równoważny schemat napędu i jego akce-
soriów. Na skutek tego nieproporcjonal-
nego wpływu impedancji i pojemności 
prądy o wysokiej częstotliwości mogą bar-
dzo łatwo przedostać się do systemów 
uziemiających o niskiej impedancji, co 
skutkuje niekiedy pojawieniem się wielu 
różnych interakcji i może wpłynąć nieko-
rzystnie na komunikację poprzez nakłada-
nie się sygnałów.

Tłumienie zaburzeń różnicowych 
(międzyfazowych)
Pierwszą z możliwych metod redukcji 
poziomu zaburzeń różnicowych jest uży-
cie dławika silnikowego jako filtra pierw-
szego rzędu. Ta dodatkowa indukcyjność 
wpływa pozytywnie na ograniczenie stro-
mości narastania napięcia du/dt i impul-
sów napięciowych. Zawsze jednak ist-
nieje ryzyko powstania rezonansu pomię-
dzy dławikiem a pojemnościami kabli, 
który może być niekorzystny. Dodając 
do indukcyjności elementy rezystancyjne 
i pojemnościowe, aby otrzymać filtr du/
dt, można jeszcze bardziej wzmocnić dzia-
łanie samego dławika. Wówczas stromość 
du/dt i piki napięcia w silniku stają się 
jeszcze bardziej ograniczone.

Przy odpowiednim dobraniu warto-
ści L i C w celu zredukowania napięć 
zaburzeń różnicowych poza częstotliwo-
ścią podstawową (gdzie L oznacza induk-
cyjność, zaś C odnosi się do standardu 
„NEMA design C”: silniki asynchroniczne 
z wirnikiem dwuklapkowym) można osią-

gnąć nawet 95-procentową redukcję 
tych napięć. Silnik podłączony do falow-
nika przez dławik jest zasilany napię-
ciem w przybliżeniu sinusoidalnym, co 
ma pozytywny wpływ na redukcję jego 
hałasu i przegrzewania się. Niemniej jed-
nak z powodu niesymetryczności napię-
cia zasilającego, napięcia i prądy zabu-
rzeń wspólnych pozostają praktycznie nie-
zmienione.

Eliminacja zaburzeń wspólnych
Zaburzenia wspólne mogą być skutecz-
nie filtrowane tylko wtedy, gdy prądy 

zakłóceniowe płyną na krótkim dystan-
sie z powrotem do ich źródła. Ponie-
waż powinno to występować bezpośred-
nio w napędzie, w obwodzie pośredni-
czącym falownika (DC-link) muszą być 
wyprowadzone zaciski do podłączenia fil-
tra zewnętrznego (DC-). W ten sposób 
rozprzestrzenianie się tych prądów zostaje 
zredukowane do minimum w kablu zasi-
lającym silnik i samym silniku, a cały sys-
tem zasilany z falownika jest wolny od 
prądów wysokiej częstotliwości. Tech-
nicznie rzecz biorąc, wielobiegunowe fil-
try sinusoidalne stanowią połączenie stan-
dardowego filtra sinusoidalnego z dodat-

↗ Przepływ prądów pulsujących może być spowodowany przez łożyska silnika, jeśli jego wał jest 
lepiej uziemiony niż korpus. Taki przypadek występuje często, gdy silnik wyposażony w sprzę-
gło przewodzące został mechanicznie połączony z napędzanym urządzeniem, zaś korpus tego 
silnika ma gorsze uziemienie.

↙ Pierwszą z możli-
wych metod tłumie-
nia zaburzeń różni-
cowych może być 
wykorzystanie dła-
wika silnikowego 
jako filtra pierw-
szego rzędu.
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kowym elementem redukującym zabu-
rzenia wspólne, tak więc obie składowe 
zaburzeń zostają zredukowane do mini-
mum. Ścieżki komunikacji przez sieć ener-
getyczną pozostają wolne od zakłóceń, 
zaś wykorzystywane silniki są zasilane 
z falowników za pomocą dodatkowo tłu-
miących zakłócenia złączy RF.

Dodatkowy przykład: 
prądy łożyskowe
Bezpośrednim efektem występowania opi-
sywanych prądów wysokiej częstotliwości 
są prądy łożyskowe w silniku. Gdy silnik 
jest zasilany napięciem sinusoidalnym, 
wzdłuż jego wału indukuje się tzw. napię-
cie wałowe. To napięcie tętniące, odpo-
wiadające podstawowemu, jest nakładane 
z powodu efektów nasycenia swoją trze-
cią harmoniczną. Jeśli wartość szczytowa 
napięcia tętnień nie przekracza 500 mV, 
wówczas nie jest wymagane żadne dalsze 
działanie zabezpieczające.

Nadmierne wzrosty napięcia tętniącego
oraz występowanie prądów krążących
w silniku mogą szybko spowodować uszko-
dzenia łożysk. Odizolowanie elektryczne 
łożysk z reguły wystarcza do zabezpiecze-
nia ich przed takimi prądami, płynącymi 
przez dłuższy czas. Podczas pracy silnika 
zasilanego z falownika napięcia zaburzeń 
wspólnych powodują przepływ prądów 
łożyskowych. W zależności od częstotli-
wości przełączania tranzystorów mocy 
w falowniku oraz stromości narastania 
napięcia du/dt wartości szczytowe napię-
cia wałowego mogą osiągnąć nawet 10 V, 
co powoduje przerwanie warstwy sma-
rującej wewnątrz łożyska i prowadzi po 
pewnym czasie do jego uszkodzenia.

Przepływ prądów pulsujących może 
być też spowodowany przez łożyska sil-
nika, jeśli jego wał jest lepiej uziemiony 
niż obudowa. Taki przypadek wystę-
puje często wtedy, gdy silnik wyposażony 
w sprzęgło przewodzące został mecha-
nicznie połączony z napędzanym urządze-

niem, zaś korpus tego silnika ma gorsze 
uziemienie. Po zastosowaniu filtra napię-
cie wyjściowe z falownika jest korygo-
wane do kształtu sinusoidalnego, dzięki 
czemu nie mogą wystąpić żadne impulsy 
napięciowe i wyeliminowane zostaje 
ryzyko uszkodzenia łożysk.

Christoph Wesner Christoph Wesner jest kierownikiem 
działu norm i aprobat EME 
w firmie Block USA.

Online

Stale rośnie w przemyśle zapotrzebo-
wanie na napędy energooszczędne 
i do zastosowań związanych z sys-
temami automatyki. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Nowoczesne układy napędowe 
w przemyśle”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

MECHANIKA

Tytuł Fabryka Roku 
ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które 
osiągnęły  
najwyższy poziom doskonałości 
operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu 
produkcyjnego

  Określenie najlepszych  
praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany 
przez czasopisma:

designed by Freepik

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.fabrykaroku.pl
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Ochrona 
przed skutkami wy adowa  
atmosferycznych, indukowanych 
i przepi  czeniowych 
firmy NOARK Electric
Wiele urz dze  i ró nego typu systemów ulega uszkodzeniu 
lub zniszczeniu na skutek napi  i pr dów udarowych. 
Firma NOARK Electric ma w swojej ofercie ró nego typu 
ograniczniki przepi , które przy prawid owym doborze 
zapewniaj  ochron  instalacji przed oddzia ywaniem pr du 
piorunowego oraz ró nego typu przepi .

Z godnie z norm  PN-EN 61643-11 
przeznaczeniem urz dze  do ogra-
niczania przepi  jest zapewnienie 

ochrony instalacji elektrycznej i zasilanych 
urz dze  przed dzia aniem przepi  atmos-
ferycznych indukowanych, czeniowych, 
a tak e przed bezpo rednim oddzia ywa-
niem cz ci pr du piorunowego. Ograniczniki 
przepi  s  stosowane w tablicach rozdziel-
czych niskiego napi cia, w budynkach miesz-
kalnych oraz przemys owych. Cech  charak-
terystyczn  tych aparatów jest ich budowa 
i zastosowanie elementu nieliniowego. 
Kluczowym elementem do ograniczania 
przepi  s  warystory (symbol na rys. 1a). 
Stanowi  one du  impedancj  w instalacji 
(w praktyce przerw ), która przy pojawieniu 
si  przepi cia maleje w sposób ci g y. Innym 

powszechnym elementem do ucinania fali 
napi ciowej s  iskierniki (symbol na rys. 1b). 
Ich podstawow  w a ciwo ci  jest to, e przy 
braku napi cia maj , podobnie jak warystory, 
bardzo du  impedancj . W razie pojawienia 
si  udaru impedancja ta gwa townie maleje, 
odprowadzaj c pr d do uziomu fundamen-
talnego. 

W instalacjach niskiego napi cia mo na 
wyspecyfikowa  trzy rodzaje ograniczników 
przepi . Ich typy to: I, II, III zgodnie z norm  
IEC 61643-1 lub klasy: B, C, D zgodnie z DIN 
VDE 0675: 

• ograniczniki typu I – przeznaczone s  do 
ochrony przed oddzia ywaniem bezpo red-
nim cz ci pr du piorunowego, przepi ciami 
atmosferycznymi oraz czeniowymi,

• ograniczniki typu II – zapewniaj  ochron  
przed przepi ciami atmosferycznymi induko-
wanymi, czeniowymi, a tak e przed prze-
pi ciami przepuszczonymi przez ogranicz-
niki typu I,

• ograniczniki typu III – stanowi  ochron  
przed przepi ciami atmosferycznymi indu-
kowanymi i przepi ciami czeniowymi, 
powstaj cymi w instalacji elektrycznej 
w obiekcie budowlanym.

Ograniczniki przepi  firmy NOARK Electric 
serii Ex9UE s  dost pne dla typów:

• I (Ex9UE1), 
• I+II (Ex9UE1+2),
• II (Ex9UE2),
• III (Ex9UE3).

Wszystkie typy ograniczników zosta y wyko-
nane zgodnie z norm  EN 61643-11.

Najwa niejsze parametry dla ograniczników 
przepi , na które nale y zwróci  uwag , to:

• napi cie trwa ej pracy ogranicznika Uc – mak-
symalna warto  skuteczna napi cia przy o-
ona trwale na zaciski ogranicznika,

• napi ciowy poziom ochrony Up – maksy-
malne napi cie, jakie mo e si  pojawi  na 
zaciskach ogranicznika, przy wyst pieniu 
okre lonej fali napi ciowej,

a b

 Rys. 1. Symbol warystora (a) i iskiernika (b).

  Rys. 2. Ogranicznik
przepi  klasy 1+2 
przeznaczony do 
ochrony instalacji 
elektrycznych przed 
bezpo rednimi ude-
rzeniami piorunów 
o redniej intensyw-
no ci.
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• znamionowy/maksymalny pr d wy adowczy 
In/Imax – okre lany dla kszta tu udaru 8/20 s,

• maksymalny pr d impulsowy Iimp – okre lany 
dla kszta tu udaru 10/350 s, 

• maksymalna warto  wk adki bezpieczni-
kowej s u cej jako dobezpieczenie ogra-
nicznika.

Ograniczniki przepi  klasy 1+2 s  dedyko-
wane do ochrony instalacji elektrycznych 
przed bezpo rednimi uderzeniami pioru-
nów o redniej intensywno ci. Wykonanie 
Ex9UE1+2 25 (rys. 2) zapewnia ochron  dla 
strefy odgromowej LPL I, II wed ug normy 
EN 62305 w sieci 3-fazowej TN-C, gdzie udar 
mo e wynie  200 kA. Konstrukcja Ex9UE1+2 
25 jest oparta na kombinacji warystorów 
i iskierników. Rozwi zanie skutkuje szyb-
szym czasem reakcji w porównaniu z roz-
wi zaniem opartym tylko na warystorach. 
Po czenie iskiernika ogranicza charaktery-
styk  pr dow . Zapewniona zosta a pe na 

izolacja mi dzy elementami warystorowymi 
i iskiernikowymi. Element warystorowy sta-
nowi cz  dominuj c  w ogranicznikach. 
Poziom ochrony spe nia wymagania nie tylko 
klasy I, ale tak e II. Warto  pr du impulso-
wego wytrzymywana przez poszczególny bie-
gun dla fali 10/350 s wynosi 25 kA. Wk adka 
dla tego wykonania ma szeroko  2 modu-
ów, wykonanie 3- lub 4-biegunowe potrze-

buje wi c odpowiednio a  6 lub 8 modu ów 
szeroko ci wolnego miejsca. Dla tego samego 
stopnia ochrony dost pne s  ograniczniki 
o wytrzyma o ci 12,5 kA na biegun przy pr -
dzie impulsowym 10/350 s (rys. 3). W tym 
wykonaniu jedna wk adka wymaga jednego 
modu u wolnego miejsca. Modu owa kon-
strukcja z mo liwo ci  wymiany wk adki 
pozwala na szybk  i prost  wymian  w przy-
padku ich przepalenia si  w ka dym rodzaju 
ogranicznika. 

W ofercie dost pne s  tak e ograniczniki 
typu II Ex9UE2 dla znamionowego pr du 
wy adowczego In 20 kA (8/20 s) na faz , 
a maksymalny pr d wy adowczy Imax wynosi 
40 kA (8/20 s) na biegun. Przeznaczone s  
one do ochrony instalacji elektrycznych przed 
przepi ciami atmosferycznymi i czenio-
wymi. Dost pne s  w wykonaniu warystoro-
wym oraz z iskiernikiem sumuj cym N/PE. 
Instalator ma wi c do dyspozycji nast puj ce 
konfiguracje po czenia: 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 
3+1 lub 4+0, gdzie pierwsza cyfra oznacza 
liczb  warystorów, a druga dotyczy iskiernika 
sumuj cego. Instalator mo e dobra  urz -
dzenie dla napi cia trwa ej pracy w zakresie 
od 275 do 440 V, dla napi ciowego poziomu 
ochrony (przy pr dzie In) od 1,4 do 2,2 kV.

Wybór odpowiedniej konfiguracji pod cze-
nia jest bardzo istotny ze wzgl du na ró ne 
typy sieci. Przyk adowo sposób po cze-
nia 4+0 w uk adach sieci TN-S zawiera cztery 
identyczne ograniczniki przepi . Taki spo-
sób pod czenia jest stosowany g ównie do 
ograniczania wp ywu wy adowa  atmos-
ferycznych na instalacj  niskiego napi -
cia. Zalet  tego rozwi zania jest roz o e-
nie rozp ywu pr du udarowego na wszyst-
kie cztery ograniczniki. Pozwala to równie  
w efektywny sposób chroni  izolacj  wszyst-
kich przewodów. Schemat takiej sieci z pod-

czonym ogranicznikiem 4+0 wygl da jak na 
rys. 4, gdzie Fu1-Fu3 oznaczaj  zabezpieczenia 

L1 Fu1

L2 Fu2

L3 Fu3

PE

N

Fu'1

SPD1

Fu'2

SPD2

Fu'3

SPD3 SP

  Rys. 3. Modu owa konstrukcja umo liwia 
szybk  i prost  wymian  przepalonej wk adki 
w ka dym rodzaju ogranicznika.

  Rys. 4. Schemat sieci z pod czonym ogra-
nicznikiem 4+0, stosowany g ównie do ogra-
niczania wp ywu wy adowa  atmosferycz-
nych na instalacj  niskiego napi cia.
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g ówne w danej instalacji (wk adki bezpiecz-
nikowe, wy czniki). W przypadku gdy Fu1,2,3> 
maksymalnego zabezpieczenia dla ogranicz-
nika przepi , nale y zastosowa  dobezpie-
czenie Fu’1,2,3. 

Linia ograniczników przepi  Ex9UE3 
(rys. 5) to grupa ograniczników klasy III. 
Przeznaczona jest do ochrony przed przepi -
ciami przej ciowymi, instalowana za ogra-
nicznikami przepi  klasy II. Zastosowanie 
ograniczników przepi  Ex9UE3 zapew-
nia ochron  wra liwych urz dze  elektro-
nicznych znajduj cych si  blisko tablicy roz-
dzielczej, automatyki budynkowej czy apli-
kacji informatycznych itp. Ograniczniki klasy 
III powinny by  zainstalowane maksymal-
nie 5 metrów od chronionego urz dzenia. 
Do prawid owej koordynacji z ograniczni-
kami klasy II Ex9UE2 20 nale y instalowa  

je w stosownej od siebie odleg o ci. W celu 
osi gni cia najlepszych parametrów zaleca 
si  zainstalowanie obu klas ograniczników 
w odleg o ci 5 metrów od siebie, licz c po 
d ugo ci kabli po czeniowych. Konstrukcja 
Ex9UE3 oparta jest na warystorze metalo-
wo-tlenkowym. Takie wykonanie zapewnia 
bardzo krótki czas reakcji. Modu owa kon-
strukcja z wymiennymi wk adkami umo liwia 
proste i szybkie zast pienie zu ytej wk adki 
w przypadku jej przepalenia.

Do wszystkich ograniczników przepi  firmy 
NOARK Electric opcjonalnie mo na wybra  
wersj  ogranicznika z wbudowanym stykiem 
pomocniczym. 

Firma NOARK Electric wprowadzi a dodat-
kowo ograniczniki przepi  serii Ex9UEP 
typu II, dedykowane do aplikacji fotowol-
taicznych (rys. 6 – wykonanie o szeroko ci 
trzech modu ów). Tak jak w przypadku ogra-
niczników przepi  do instalacji pr du prze-
miennego, mo liwa jest optyczna sygnali-
zacja przepalenia wk adki, wymiana jej bez 
konieczno ci od czania podstawy urz -
dzenia oraz zrealizowanie zdalnej sygnali-
zacji z wykorzystaniem opcjonalnego styku 
pomocniczego.

Ograniczniki przepi  s  bardzo istotnym ele-
mentem ka dej rozdzielnicy, gdy  ich zastoso-
wanie minimalizuje negatywny wp yw wy a-
dowa  atmosferycznych, indukowanych, 
a tak e przepi  czeniowych. Tylko prawi-
d owy dobór ogranicznika przepi  z odpo-
wiednimi parametrami zapewnia bezpie-
cze stwo instalacji i urz dze . Zastosowanie 
ograniczników przepi  firmy NOARK Electric 
umo liwia skonfigurowanie estetycznej, 

kompatybilnej i funkcjonalnej rozdzielnicy, 
opartej na rozwi zaniach jednego produ-
centa. Co istotne, ca a aparatura jest obj ta 
5-letni  gwarancj . Wszystkie aparaty posia-
daj  deklaracje zgodno ci, instrukcje mon-
ta owe oraz karty katalogowe w j zyku 
polskim.

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

  Rys. 5. Linia ogra-
niczników przepi  
Ex9UE3 klasy III, 
zapewnia ochron  
wra liwych urz -
dze  elektronicznych 
znajduj cych si  bli-
sko tablicy rozdziel-
czej, automatyki 
budynkowej czy apli-
kacji informatycz-
nych itp.

  Rys. 6. Ogranicznik przepi  serii Ex9UEP 
typu II, przeznaczony do aplikacji 
fotowoltaicznych.
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J ak przygotować bezpieczne miejsce
pracy na wysokości? W jaki sposób
zapewnić pracującym komfortowy

      dostęp do wysokich maszyn, zawie-
szonej pod sufitem aparatury pomiarowej 
czy usytuowanych nad liniami technolo-
gicznymi ciągów pieszych? Rozwiązaniem 
są drabiny specjalne oraz pionowe. Oto, 
w jakich sytuacjach warto po nie sięgnąć.

Bezpieczeństwo w przemyśle 
do poprawy
Choć zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 
sektor przemysłowy dąży to automatyzacji 
i cyfryzacji procesów, a tym samym ogra-
niczenia udziału w nich człowieka, to jego 
rola wciąż pozostaje ogromna. Dlatego 
jednym z podstawowych obowiązków pra-
codawcy, niezależnie od wielkości zakładu 
i liczby zatrudnionych pracowników, jest 
przygotowanie stanowisk roboczych, wy- 
posażenie pracowników w środki ochrony 
indywidualnej oraz opracowanie systemu
pracy, który zapewni podwładnym jak 
najlepsze – pod względem bezpieczeństwa, 
komfortu i ergonomii – warunki do wyko-
nywania codziennych zadań. A te niejed-
nokrotnie zobowiązują do pracy kilka, kil-
kanaście metrów nad podłożem lub do 
częstego przemieszczania się po usytuo-
wanych wysoko ciągach komunikacyjnych.

Z opublikowanych przez GUS danych 
dotyczących wypadków przy pracy 
w 2018 r. wynika, że bezpieczeństwo 
pracy w Polsce rośnie – w zeszłym roku 
zgłoszono 84 304 nieszczęśliwe zdarzenia, 

czyli o 4,6% mniej niż w analogicznym 
okresie poprzedzającego roku. Zmniej-
szyła się także, i to aż o 22,3%, liczba 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym. 

Niestety, statystyki te nie oddają sytu-
acji w sektorze przetwórstwa przemysło-
wego, który od wielu lat utrzymuje się 
w pierwszej trójce z najwyższą zgłoszoną 
liczbą wypadków ze skutkiem śmiertel-
nym. W 2018 r. odnotowano ich aż 45 
– to o 2 więcej niż w 2017 r., co upla-
sowało ten sektor na drugim miejscu, po 
budownictwie. 

Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. 
Praca produkcyjna wiąże się z obsługą 
różnorodnych, często skomplikowanych 
maszyn, urządzeń technicznych oraz 
narzędzi ręcznych. Bezpieczeństwo pra-
cowników w bardzo dużym stopniu zależy 
więc od tego, w jakiej są one kondycji, 
czy regularnie przechodzą obowiązkowe 
badania techniczne i czy pracownicy wie-
dzą, w jaki sposób prawidłowo je obsłu-
giwać. A jak pokazują dane GUS, dwie 
najczęstsze przyczyny wypadków to nie-
prawidłowe zachowanie się pracownika 
(60,8%) oraz niewłaściwy stan czynnika 
materialnego (8,5%). Sytuacji na pewno 
nie poprawia towarzyszący tej branży 
pośpiech, który sprawia, że pracownicy 
często poszukują możliwości skrócenia 
lub ułatwienia sobie codziennych obo-
wiązków. Zapominają o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, doprowadza-
jąc w ten sposób do niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia zdarzeń. 

Wpływ na bezpieczeństwo pracowni-
ków ma także organizacja pracy, która 
często wymaga od nich wykonywania 
zadań wysoko nad podłożem, a to zawsze 
stwarza dodatkowe zagrożenie. Jak je 
ograniczyć? Stosując odpowiednie kon-
strukcje, które – dzięki dopasowaniu do 
warunków otoczenia oraz wymagań użyt-
kowników – zapewnią nie tylko bezpie-
czeństwo, ale i komfort podczas prac.

Tomasz Świerżewski

Drabiny do zadań specjalnych 
Jak wykorzystać ich potencjał w przemyśle?
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest jednym z kluczowych 
obszarów zarządzania procesem produkcyjnym. Jest to zadanie 
tym trudniejsze, im więcej stanowisk pracy oraz ciągów 
komunikacyjnych w fabryce usytuowanych jest wysoko nad 
podłożem. A takich rozwiązań nie da się uniknąć.

UTRZYMANIE RUCHU

Stosowanie do prac na 
wysokości odpowied-
nich konstrukcji, dopa-
sowanych do warunków 
otoczenia oraz wymagań 
użytkowników, zapew-
nia nie tylko bezpieczeń-
stwo, ale i komfort pod-
czas prac.
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Rozwiązania do niewielkich 
przestrzeni
Pomosty jezdne, platformy robocze albo 
schody aluminiowe z podestem – to kon-
strukcje będące podstawą bardzo wielu 
prac w zakładach przemysłowych. Zazwy-
czaj stanowią mobilne miejsca pracy na 
wysokości, ale mogą także pełnić jedy-
nie rolę pomocniczą – ułatwiając dostęp 
do stanowisk pracy lub ciągów komuni-
kacyjnych nad podłożem. I o ile – z uwagi 
na rozbudowaną konstrukcję – świetnie 
sprawdzą się w dużych fabrykach, gdzie 
ilość dostępnego miejsca nie jest niczym 

ograniczona, to na niewielkiej przestrzeni 
będą raczej bezużyteczne. 

Najlepszą alternatywą są wówczas dra-
biny specjalne, wykonywane na zamówie-
nie. Jest to proste, ale skuteczne rozwiąza-
nie, którego podstawową zaletą jest dopa-
sowanie do warunków otoczenia i potrzeb 
użytkowników. Konstruktorzy pracujący 
nad tym rozwiązaniem poddają anali-
zie oba kryteria i na jej podstawie projek-
tują optymalną pod względem użytkowym 
i bezpieczeństwa konstrukcję. Można 
zamówić wersję ze szczeblami lub stop-
niami, które są wykonywane z różnych 
materiałów, np. ograniczającej ryzyko 

poślizgnięcia kraty aluminiowej czy bla-
chy perforowanej. Ich szerokość oraz głę-
bokość ustalana jest indywidualnie. 

Drabina specjalna może stanowić 
samodzielne urządzenie, montowane na 
stałe lub zawieszane czasowo, zapewnia-
jące dostęp do ciągów komunikacyjnych 
oraz stanowisk pracy usytuowanych nad 
podłożem. Może być również elementem 
rozbudowanych konstrukcji specjalnych, 
jako uzupełnienie niewielkich podestów 
lub dużych wygodnych platform robo-
czych. W zależności od wysokości oraz 
otoczenia można ją wyposażyć w haki 
do zawieszenia, podporę podtrzymującą, 
poręcz antypoślizgową malowaną prosz-
kowo czy rolki jezdne, które – w razie 
konieczności – ułatwiają przemieszczanie 
konstrukcji. Sprawdzają się wszędzie tam, 
gdzie ograniczona przestrzeń nie pozwala 
na użycie pomostu jezdnego lub montaż 
rozbudowanego przejścia stacjonarnego, 
czyli przy obsłudze silosów (fot. 1), róż-
norodnych zbiorników lub platform trans-
portowych.

Drabiny pionowe montowane 
na stałe do maszyn
Podstawowym zadaniem specjalistów ds. 
utrzymania ruchu jest zapewnienie ciągło-
ści procesu produkcyjnego. W praktyce 
oznacza to utrzymanie w pełnej sprawno-
ści technicznej wszystkich wykorzystywa-
nych w fabryce maszyn i urządzeń, a te, 
jak wiadomo, ulegają awariom. Należy im 
zapobiegać, prowadząc okresowe prze-
glądy oraz systematyczne prace konser-
wacyjne, które zapewnią bezproblemową 
dłuższą eksploatację maszyn, a w dalszej 
perspektywie uchronią przedsiębiorstwo 
przed kosztami związanymi z ich naprawą 
lub zakupem nowych rozwiązań. 

Niekiedy jednak usterek nie da się 
uniknąć. Wówczas dział UR jest odpo-
wiedzialny za jak najszybsze zdiagnozo-
wanie problemu i przystąpienie do jego 
rozwiązania. Może to zrobić samodziel-
nie lub, zazwyczaj, wzywa na miejsce pro-
ducentów danego urządzenia, którego 
obsługa niejednokrotnie wymaga dostania 
się kilka metrów nad podłoże. Aby takie 
prace przebiegały sprawnie i bezpiecznie, 
w przypadku wysokich maszyn i urządzeń 
warto zastosować drabiny pionowe, które 
są mocowane do nich na stałe. 

Mimo że drabiny pionowe są zwykle 
kojarzone z halami produkcyjnymi lub 

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Fot. 1. Drabina specjalna
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magazynowymi (stanowią integralną część 
ściany zewnętrznej, do której mocowane 
są w celach konserwacyjnych lub ewa-
kuacyjnych), znajdują także powszechne 
zastosowanie wewnątrz zakładów przemy-
słowych. Stały montaż do maszyn i urzą-
dzeń zapewnia wygodny oraz bezpieczny 
dostęp do nich, stwarzając pracownikom 
komfortowe warunki pracy w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami. 

Drabiny pionowe sprawdzają się w fa-
brykach o gęstej zabudowie parku maszy-
nowego oraz w wąskich przejściach w ha-
lach produkcyjnych. Mogą także stanowić 
bezpieczny dostęp do wysoko położonych 
platform roboczych (fot. 2), ciągów komu-
nikacyjnych na wysokości (fot. 3) lub 

umożliwić wejście np. na dach wewnętrz-
nej akumulatorowni, gdzie zainstalowano 
aparaturę sterującą systemem wentylacyj-
nym w zakładzie przemysłowym. 

Wykorzystanie drabin pionowych jest
określone normą PN-EN ISO 14122-4 
– „Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki 
dostępu do maszyn. Część 4: Drabiny 
stałe”, a wymagania dotyczące samej kon-
strukcji nie różnią się w zbyt dużym stop-
niu od drabin mocowanych do budynków. 

Oto najważniejsze wytyczne:
 →  wysokość konstrukcji – do wysokości 
10 m stosuje się drabiny jednociągowe. 
Powyżej 10 m należy stosować konstruk-
cje wielociągowe, zaś maksymalna dłu-
gość ciągu nie może przekraczać 6 m;

 →  pałąki ochronne – od wysokości ponad 
3 m nad podłożem wymagany jest montaż 
pałąków ochronnych zabezpieczających 
przed upadkiem. Ich maksymalny rozstaw 
wynosi 1500 mm;

 →  odległość od maszyny – minimalna odle-
głość drabiny od maszyny, do której 
została zamontowana, wynosi 150 mm;

 →  bezpieczne zejście – jeśli szczelina przy 
zejściu z drabiny jest większa niż 75 mm, 
należy ją zmniejszyć, montując dodat-
kowy stopień zejścia. Co więcej, w niebez-
piecznych warunkach warto także stoso-
wać obustronne belki, które zabezpieczą 
użytkownika podczas zejścia z drabiny;

 →  kotwy mocujące – sposób mocowania 
drabin pionowych do maszyn i urządzeń 
jest kwestią indywidualną. Ich konstruk-
torzy na podstawie dokładnych obliczeń 
wyznaczają najbardziej optymalne miejsce 
montażu oraz wskazują instalację kotew, 
które jednak nie mogą być montowane 
rzadziej niż co 2000 mm. O tym, jaki 
rodzaj mocowań zostanie zastosowany, 
także decydują konstruktorzy;

 →  blokada przejścia – to element, który 
musi być zamontowany, by uniemożliwić 
korzystanie z drabiny osobom nieupoważ-
nionym.

Co ciekawe, montaż drabiny piono-
wej wewnątrz fabryki może się odbywać 
nie tylko do samej platformy, ale także 
do sąsiadującej z nią ściany wewnętrz-
nej budynku, gwarantując w ten spo-
sób bezpieczne dostanie się na górę. Co 
ważne, taka drabina, mimo że monto-
wana wewnątrz, traktowana jest dokład-
nie tak, jak drabiny mocowane na stałe 
do zewnętrznych systemów elewacyjnych 
i dlatego obowiązują ją te same przepisy 
i wytyczne konstrukcyjne.

Więcej drabin pionowych 
w przemyśle
Jak już zostało wspomniane, najczęst-
szy obszar aplikacyjny drabin pionowych 
to ściana zewnętrzna zakładu przemy-
słowego czy hali magazynowej (fot. 4). 
Ich głównym zadaniem jest zapewnienie 
osobom uprawnionym dostępu na dach 
w celu konserwacji znajdującej się na nim 
aparatury technicznej i pomiarowej, która 
coraz częściej instalowana jest na dachach 
płaskich zakładów przemysłowych. Sam 
dostęp w postaci drabiny niejednokrot-
nie jednak nie wystarcza i niezbędna oka-

UTRZYMANIE RUCHU

↗ Fot. 2. Drabina pionowa mocowana do platformy roboczej
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zuje się także konstrukcja przejść tech-
nicznych nad aparaturą, które wymagają 
unikalnego projektu oraz indywidualnego 
wykonania.

Sprawę dostępu na dach w celach 
konserwacyjnych reguluje rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (DzU 
z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.). Mówi 
ono, że w budynkach o dwóch lub wię-
cej kondygnacjach nadziemnych należy 
zapewnić wyjście na dach w celu przepro-
wadzenia kontroli urządzeń technicznych, 
jakie tam zainstalowano. 

O prawidłową konstrukcję oraz mon-
taż takich drabin warto zadbać już na eta-
pie tworzenia projektu całego budynku. 
Jest to istotne przede wszystkim dlatego, 
by móc odpowiednio zaplanować kolej-
ność prac budowlanych. Co prawda dra-
binę pionową da się zamocować na goto-

wym budynku, jednak w praktyce może 
się to wiązać z wieloma problemami, 
zarówno konstrukcyjnymi, jak i wyko-
nawczymi, nie mówiąc o większych kosz-
tach całej inwestycji. Z idealną sytu-
acją mamy więc do czynienia wtedy, gdy 
inwestor wraz z projektantem zadbali 
o uwzględnienie jej w projekcie. To 
pomoże nie tylko dostawcom drabin, któ-
rzy na czas zaprojektują i wykonają kon-
strukcję, ale i ekipie budowlanej, która 
uwzględni jej montaż na odpowiednim 
etapie prac. 

Warto zwrócić na to uwagę w kontek-
ście zaostrzających się przepisów doty-
czących energooszczędności budynków. 
Od 2021 r. wszystkie nowe obiekty, rów-
nież przemysłowe, będą musiały speł-
niać wymogi prawie zerowego zapotrze-
bowania na energię. To wielkie wyzwa-
nie nie tylko dla producentów materia-
łów budowlanych, ale przede wszyst-
kim dla konstruktorów oraz architek-
tów. Nowe projekty będą musiały być 
pozbawione wszelkiego ryzyka związa-
nego z występowaniem mostków termicz-
nych, do których można zaliczyć np. miej-
sce mocowania drabin pionowych do ele-
wacji budynku. Aby temu zapobiec, warto 
wykorzystać taki system mocowań ścien-
nych, który pozwoli ograniczyć straty cie-
pła do minimum. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda 
z przejściami technicznymi – te z kolei 
mogą być zaprojektowane oraz wyko-
nane dopiero po instalacji aparatury, 
którą mają osłaniać. Ponadto konstruk-
cje specjalistycznych przejść czy pomo-
stów usytuowanych na dachu zakładu 
przemysłowego muszą być niezwykle lek-
kie, by dodatkowo nie obciążały dachu. 
Warto tutaj zastosować rozwiązania z alu-
minium.

Takie przejścia mają za zadanie osła-
niać znajdującą się tam aparaturę i gwa-
rantować serwisantom bezpieczny 
dostęp do niej. Są to zazwyczaj wszel-
kiego rodzaju czerpnie powietrza, systemy 
nawiewne czy klimatyzacji, instalacje 
odgromowe oraz instalacje gazowe, które 
wymagają okresowych kontroli oraz nie-
zbędnych napraw. W przypadku różnych 
poziomów dachu fabryki takie przejścia 
pozwalają także dostać się do wnętrza 
budynku z niższego poziomu dachu lub 
mogą stanowić kontynuację drogi ewaku-
acyjnej lub przeciwpożarowej, prowadzą-
cej z budynku na niżej położony dach.

Podsumowanie
Drabiny pionowe to niezwykle bogata 
grupa produktów, które sprawdzają się 
w wymagającym i zmiennym środowisku 
przemysłowym. Warto o nich pamiętać, 
planując dostęp do wysokich maszyn, cią-
gów komunikacyjnych czy w przypadku 
projektowania wyjść ewakuacyjnych 
z budynku. Możliwość indywidualnego 
dobrania wszystkich parametrów pozwoli 
dopasować każdą konstrukcję do indywi-
dualnych wymagań. 

Tomasz Świerżewski Tomasz Świerżewski – Manager Sprzedaży 
Obszaru Professional w firmie KRAUSE, 
specjalizujący się w obszarze konstrukcji 
specjalnych i drabin mocowanych na stałe, 
przede wszystkim przy wielkopowierzch-
niowych inwestycjach budowlanych. 
Ostatnie 8 lat związany ściśle ze sprze-
dażą oraz rozwojem na rynkach krajowych 
i eksportowych – głównie krajów niemiec-
kojęzycznych.

 

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo w artykule „Rozwiązania 
do pracy na wysokości”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Fot. 3. Drabina pionowa mocowana do 
ściany wewnętrznej – dostęp do ciągu komu-
nikacyjnego

↗ Fot. 4. Drabina pionowa mocowana na stałe 
do budynku
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O dkurzacze przemysłowe pod 
względem budowy zasadniczo 
nie różnią się od tych stosowa-

nych w gospodarstwach domowych, jed-
nak podobieństwo to może być mylące. 
Jak zauważa firma Markets & Markets 
w raporcie „Industrial vacuum cleaner 
market”, środowisko przemysłowe sta-
wia odkurzaczom zupełnie inne wyzwa-
nia. Największym z nich jest duży wolu-
men zanieczyszczeń, wymagający zasto-
sowania jednostki o znacznie większej 
mocy; kolejnymi – praca w środowisku 
wybuchowym, a także – coraz częściej 
– w pomieszczeniach czystych, tzw. clean-
roomach. Różnorodność wspomnianych 

wyzwań sprawia, że niemożliwe staje się 
stworzenie uniwersalnej jednostki, która 
poradzi sobie z każdym rodzajem zanie-
czyszczeń. Co prawda na rynku dostępne 
są rozwiązania mniej lub bardziej wielo-
funkcyjne, ale są one raczej przeznaczone
do pracy w środowiskach o niewielkim 
stopniu zagęszczenia pyłów i chemikaliów.

Wzrostowi specjalizacji rynku sprzyja 
także rosnący popyt na odkurzacze prze-
mysłowe – zarówno w krajach rozwijają-
cych się, jak i w dojrzałych gospodarkach. 
W opinii analityków z firmy Arizton te 
pierwsze masowo odkrywają zalety tych 
urządzeń, podczas gdy wzrost popytu 
w krajach rozwiniętych jest głównie efek-
tem ograniczania wysokości dopusz-
czalnych stężeń czynników szkodliwych 
na stanowisku pracy. W ubiegłym roku 
zaostrzeniu uległy także normy obowiązu-
jące w Polsce: nowe rozporządzenie Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-

Agata Świderska

Aplikacja, moc, funkcjonalność 
– zasady doboru odkurzacza przemysłowego 
Od kilku lat odkurzacze przemysłowe zyskują na popularności, 
a zachęceni wzrostem popytu producenci rozszerzają swoją ofertę 
o coraz to nowsze, bardziej wyspecjalizowane jednostki. W efekcie 
wybór odpowiedniego odkurzacza staje się wyzwaniem. Jakimi 
kryteriami warto się kierować, aby podjąć właściwą decyzję?

UTRZYMANIE RUCHU

→ Dobry odkurzacz 
przemysłowy to 
inwestycja na lata. 
Dlatego przed jego 
zakupem warto 
zasięgnąć porady 
specjalisty.
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wyższych dopuszczalnych stężeń i natę-
żeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (DzU z 2018 r., poz. 
1286) nie tylko rozszerzyło wykaz sub-
stancji szkodliwych, ale także znacznie 
ograniczyło dopuszczalne stężenia pyłów 
i chemikaliów na stanowiskach pracy. 

W efekcie coraz więcej przedsiębiorstw 
w naszym kraju staje przed koniecznością 
uzupełnienia swojego parku maszynowego 
o profesjonalny odkurzacz przemysłowy. 
Zadania tego nie ułatwia bogaty asorty-
ment produktów dostępnych na rynku. 
Aby nie pogubić się w tym dobrodziejstwie, 
warto zastosować zasadę trzech kroków, 
zgodnie z którą najpierw należy rozwa-
żyć, w jakim środowisku będzie praco-
wał odkurzacz, a następnie odpowiednio 
dobrać jego moc, powierzchnię filtracyjną 
i funkcje, tak aby był on nie tylko efek-
tywny, ale także wygodny w użytkowaniu.

1 Określenie rodzaju i wielkości 
zanieczyszczeń
Producenci odkurzaczy przeważnie dzielą 
oferowane jednostki według rodzaju odsy-
sanych zanieczyszczeń. Wybór odkurza-
cza warto więc zacząć od sporządzenia 
wykazu substancji szkodliwych wystę-
pujących na poszczególnych stanowi-
skach pracy. Inne wymagania stawiane 
są bowiem urządzeniom odsysającym 
pyły, w tym drobinki materiałów lepkich, 
a inne tym przeznaczonym do separacji 
substancji płynnych czy wybuchowych.

Odkurzacze do zbierania pyłów
Do odsysania pyłów stolarskich, pyłów 
pochodzących z obróbki tworzyw sztucz-
nych czy drobnego kruszywa na ogół sto-

suje się odkurzacze klasy L, tj. wyposa-
żone w filtry separujące drobinki o wiel-
kości powyżej 1 mg/m3. Często mogą 
zostać opcjonalnie doposażone w filtr 
HEPA (klasy H), który zatrzyma cząsteczki 
zanieczyszczeń o wielkości  3 μm. 

Filtry HEPA są także stosowane stan-
dardowo w odkurzaczach do separacji 
pyłów niebezpiecznych (substancji rako-
twórczych i patogenicznych, takich jak 
ołów, kadm czy azbest) o stężeniu nie-
przekraczającym 0,1 mg/m3. Przy więk-
szym zagęszczeniu zanieczyszczeń lepiej 
wybrać odkurzacz z filtrem klasy M, a dla 
zapewnienia większej efektywności uzu-
pełnić go dodatkowo o filtr HEPA. Oba 
cechują się 99,9-procentową skuteczno-
ścią separacji pyłów o wielkości  3 μm. 
Jednak sam filtr nie wystarczy: systemy 
do usuwania pyłów niebezpiecznych 
powinny być także wyposażone w spe-
cjalne worki zabezpieczające przed wydo-
staniem się zanieczyszczeń podczas ich 
wymiany i transportu.

Odkurzacze do olejów i chłodziw
Kolejną grupą odkurzaczy przemysło-
wych są jednostki przeznaczone do zbiera-
nia olejów i chłodziw, dedykowane branży 
maszynowej i centrom obróbki skrawa-

niem. Są one z reguły wykonane ze stali 
nierdzewnej i wyposażone w kilka silni-
ków z by-passem, zapewniających odpo-
wiednią moc do wytworzenia cyklonu, 
który wprawia kropelki oleju lub chło-
dziwa w ruch śrubowy. Umożliwia to 
separację płynów z transportującego je 
powietrza: te pierwsze opadają na dno 
zbiornika kumulacyjnego, zaś powietrze 
przepuszczane jest przez filtr i odprowa-
dzane z powrotem do hali. Taka konstruk-
cja zapewnia wysoką efektywność filtra-
cji, a jednocześnie zabezpiecza filtry i sil-
niki przed osadzaniem się na nich oleju i/
lub chłodziwa. Większość tego typu odku-
rzaczy wyposażona jest także w separa-
tor wiórów i opiłków, który składa się 
z metalowej siatki zatrzymującej większe 
zanieczyszczenia oraz przeznaczonego na 
nie zbiornika.

Odkurzacze z certyfikatem ATEX
Jeśli podczas obróbki uwalniane są pyły 
lub gazy stwarzające zagrożenie wybu-
chowe, konieczne będzie zastosowanie 
specjalnego odkurzacza przeznaczonego 
do stref zagrożenia wybuchem z certyfi-

www.utrzymanieruchu.pl

Źr
ód

ło
: E

st
a

Źr
ód

ło
: C

om
o

↙ Budowa odkurzacza przemysłowego na przy-
kładzie odkurzacza do zbierania opiłków metali

↙ Najdokładniejsze 
odkurzacze przemy-
słowe są wyposa-
żone w filtry klasy 
M, przeznaczone 
do zbierania zanie-
czyszczeń o stęże-
niu przekraczającym 
0,1 mg/m3. 

↗ Odkurzacze do olejów i chłodziw muszą 
cechować się wysoką odpornością na oddzia-
ływanie tych substancji.
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Gdy kabel jest nieporęczny

Ciekawym, choć mało popularnym rozwią-
zaniem są odkurzacze akumulatorowe, sto-
sowane np. w magazynach obsługiwanych 
przez wózki widłowe, gdzie rozłożone na pod-
łodze przewody mogłyby stanowić zagroże-
nie dla ruchu kołowego. Przeważnie takie 
jednostki cechują się niską mocą i relatyw-
nie niewielką pojemnością baterii. Wyjąt-
kiem jest m.in. trójsilnikowy odkurzacz DM40 
SGA BT marki Delfin, zasilany napięciem 24 V. 
Dzięki osobnym włącznikom silniki mogą 
być uruchamiane niezależnie, co pozwala na 
płynne sterowanie mocą ssącą w zależno-
ści od ilości zanieczyszczeń. Każdy z silników 
jest wyposażony dodatkowo w by-pass, który 
zapewnia odpowiednie chłodzenie jednostki 
napędowej.

Do trudnych zabrudzeń

Do usuwania najbardziej opornych zanie-
czyszczeń, takich jak zaschnięty olej, resztki 
silikonu, kleje, odpryski spawalnicze czy 
zapieczony brud, warto zastosować odku-
rzacze do czyszczenia suchym lodem, np. 
Ice Blaster IB 15/120 firmy Kärcher. Suchy 
lód, uderzając w zanieczyszczenia, rozbija je, 
a następnie wnika w powstałe szczeliny i roz-
sadza resztki zabrudzeń. Technologia może 
być z powodzeniem stosowana w przemyśle 
metalurgicznym i obróbki metali (do codzien-
nego czyszczenia maszyn, robotów spawalni-
czych czy przenośników taśmowych), obróbki 
tworzyw sztucznych (czyszczenie form i linii 
z resztek klejów, silikonów, farb i lakierów), 
a także w przemyśle motoryzacyjnym, spo-
żywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Czyszczenie cleanroomów

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
a często także w sektorze OEM niejednokrot-
nie istnieje potrzeba dokładnego oczyszcze-
nia nie tylko stanowiska roboczego, ale także 
całej linii produkcyjnej. Taką możliwość ofe-
ruje odkurzacz Nilfisk VHW320, dostępny 
w ofercie firmy Ulpa, wyposażony w dwa 
rodzaje filtrów – główny klasy M i wylotowy 
klasy H. Dzięki temu jednostka usuwa z oto-
czenia produkcyjnego nawet bardzo drobny 
pył, a wyposażona w dodatkowy zestaw 
akcesoriów, może być wykorzystywana także 
do czyszczenia linii produkcyjnych. Model 
jest dostępny również w wersji do strefy Ex 
i pyłów niebezpiecznych, a także może zostać 
doposażony w system automatycznego czysz-
czenia filtrów InfiniClean.

Co na rynku? – przykłady z oferty odkurzaczy przemysłowych
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katem ATEX. Kluczowa przy jego wybo-
rze jest znajomość typu strefy zagrożenia: 
w strefach pyłowych 22 i 21 oraz gazo-
wej 2 z powodzeniem sprawdzą się odku-
rzacze elektryczne z silnikiem w wyko-
naniu iskrobezpiecznym, filtrem antysta-
tycznym i obudową ze stali nierdzewnej. 
W strefie gazowej 1 (o najwyższym stop-
niu zagrożenia wybuchem) zalecane jest 
natomiast stosowanie jednostek pneu-
matycznych. W ostatnich latach urządze-
nia te stają się coraz popularniejsze (pro-
gnozowany wzrost: +7% w latach 2018–
2023), doceniane za niskie koszty konser-
wacji, wszechstronność zastosowań i moż-
liwość pracy w wysokich temperaturach. 
Z tych powodów są one chętnie stoso-
wane m.in. w przetwórstwie metali, gór-
nictwie i zakładach chemicznych.

Odkurzacze do pomieszczeń czystych
Drugą szybko rosnącą grupą odbiorców 
profesjonalnego sprzętu do odsysania 

zanieczyszczeń stał się w ostatnich latach 
sektor produkcji elektroniki oraz inne 
branże korzystające z tzw. cleanroomów 
(np. przemysł farmaceutyczny, kosme-
tyczny, spożywczy). Konieczność zapew-
nienia sterylnych warunków produkcji 
sprawia, że na znaczeniu w tych sekto-
rach zyskują jednostki usuwające nawet 
najdrobniejsze zanieczyszczenia i w pełni 
zintegrowane z liniami technologicznymi. 
Oprócz filtrów klasy H i M są one czę-
sto wyposażone także w funkcję cyklonu, 
ułatwiającą oddzielenie cięższych czą-
stek zanieczyszczeń, dodatkowe ramiona 
odciągowe, filtry antystatyczne, a także 
modele filtrów odporne na wysoką tempe-
raturę – nawet do 250ºC. 

Poza specjalnym wyposażeniem odku-
rzacze powinny także cechować się opły-
wową obudową – bez załamań, szcze-
lin i zagłębień sprzyjających gromadzeniu 
się zanieczyszczeń. Dzięki temu mogą być 
łatwo czyszczone po zakończeniu każdego 

cyklu produkcyjnego. Co więcej, zbiorniki 
i komory filtracyjne niektórych z nich (np. 
odkurzacza Nilfisk VHS110 CR dostęp-
nego w ofercie firmy Ulpa) mogą być 
odkażane w autoklawie.

2 Zdefiniowanie mocy ssania 
i trybu pracy
Niezależnie od przeznaczenia odkurza-
cze przemysłowe (nie należy mylić z pro-
fesjonalnymi) mają jedną cechę wspólną 
– relatywnie wysoką moc silnika (lub sil-
ników). To ona, choć nie tylko, decy-
dować będzie o efektywności zbiera-
nia zanieczyszczeń: odkurzacz zbyt słaby 
poradzi sobie co prawda jednorazowo 
z większą ilością brudu, ale już w sytuacji 
ciągłej pracy w warunkach silnego zapy-
lenia i zabrudzenia będzie wymagał czę-
stych wizyt w serwisie.

Relacja między mocą silnika a wydaj-
nością odkurzacza nie jest jednak zależ-
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nością bezpośrednią. O tej ostatniej będą 
decydować także podciśnienie oraz prze-
pływ powietrza mierzony na wylocie rury 
odkurzacza.

– Przepływ powietrza i podciśnienie 
są przeważnie podawane jako wartości 
maksymalne. Ich zależność przedstawia 
wykres charakterystyki turbiny – wyja-
śnia Bartosz Kujawski, specjalista sprze-
daży ds. przemysłu w firmie Kärcher. 
– Natomiast w przypadku instalacji sta-
cjonarnych przy doborze mocy odkurza-
cza należy uwzględnić także liczbę przy-
łączonych do niego punktów pracujących 
równocześnie. Ważna jest też długość oraz 
przekrój instalacji. Przyjmuje się również, 
że jeden metr węża będzie generował taki 
sam spadek podciśnienia w układzie, jak 
pięć metrów stalowej rury.

Największą mocą będą się cechowały 
jednostki typu heavy duty. Najsilniejsze 
z nich wyposażone są w silniki o mocy 
nawet 25 kW. Tak potężne odkurzacze 

wymagają zasilnia trójfazowego i mogą 
pracować non stop bez obawy o przecią-
żenie układu. Jeśli wolumen odsysanych 
zanieczyszczeń jest niewielki, a odkurzacz 
ma pracować okresowo, np. po zakoń-
czeniu zmiany, można także wybrać jed-
nostkę zasilaną jednofazowo. Należy jed-
nak pamiętać, że nie jest ona przezna-
czona do pracy ciągłej. Wiele odkurza-
czy średniej mocy oferuje także możli-

wość wyboru sposobu zasilania: trójfazo-
wego do pracy ciągłej i jednofazowego do 
użytku sporadycznego.

– Na koniec warto też dokładnie zapo-
znać się ze specyfikacją samego filtra. Jed-
nymi z częściej stosowanych w sektorze 
przemysłowym są filtry klasy M. W zależ-
ności od producenta różnią się one m.in. 
powierzchnią, umiejscowieniem oraz spo-
sobem zamocowania – wyjaśnia Bartosz
Kujawski. – Dlatego, aby nie popełnić 
błędu, najlepiej skorzystać z fachowego 
doradztwa.

3 Przydatne funkcje i wyposażenie
Ponieważ zakup odkurzacza przemysło-
wego wiąże się ze sporymi kosztami, 
warto wcześniej rozważyć, jakie opcje 
powinien on oferować, aby był nie tylko 
efektywny, ale także funkcjonalny i przy-
jazny w użytku. A jest w czym wybie-
rać. Otrząsacze, próżniomierze, dodat-
kowe filtry i separatory, by-pass, cyklon 
wewnętrzny, systemy sterowania z moż-
liwością integracji z linią produkcyjną, 
przyłącza do narzędzi elektrycznych – to 
tylko niektóre z opcji oferowanych przez 
producentów profesjonalnego sprzętu. 
Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Istotny wpływ na funkcjonalność 
odkurzacza będzie miał zwłaszcza tzw. 
otrząsacz, umożliwiający automatyczne 
samoczyszczenie filtrów. W skrócie funk-
cja ta polega na okresowym odwróce-
niu przepływu powietrza, które, uderza-
jąc z dużą siłą w filtry, powoduje opada-
nie zalegających na nich zanieczyszczeń. 
Najczęściej jest ona łączona z próżnio-
mierzem, który informuje o wartości pod-
ciśnienia w odkurzaczu, a tym samym 
o stopniu zapełnienia filtra.

W przypadku odkurzaczy do ole-
jów i chłodziw warto zastanowić się nad 
doposażeniem ich w funkcję odzysku fil-

Odkurzacz do samodzielnego złożenia 

Systemy modułowe wkraczają także na rynek 
odkurzaczy. Rozwiązanie oferowane przez 
firmę Ruwac umożliwia samodzielny dobór 
poszczególnych komponentów urządzenia 
– od zestawu filtrów i systemów ich oczysz-
czania, po rodzaj separatora, wlotu powietrza 
i wyposażenie dodatkowe. Podstawą każdego 
odkurzacza jest wentylator radialny o mocy 
od 1,5 do 4 kW. Użytkownik może wybierać 
między ręcznym a automatycznym lub pneu-
matycznym systemem oczyszczania filtra, fil-
trami kieszeniowymi i patronowymi, wor-
kiem lub zbiornikiem na pył, a także różnymi 
rodzajami systemów jezdnych. Dodatkowe 
wyposażenie obejmuje m.in. ramię odcią-
gowe, separator iskier, tłumik czy filtr wylo-
towy o powierzchni 36 m3. 

Czyszczenie bez przerywania ssania

System oczyszczania filtra dostępny w linii 
odkurzaczy ICLEAN firmy Erfolg umożliwia 
samoistne czyszczenie jednostki filtracyjnej 
bez odwracania obiegu ssania i przerywa-
nia pracy odkurzacza. Co więcej, nie wymaga 
on żadnych zabiegów operatora: system co 
minutę automatycznie otrząsa każdy filtr 
z zalegających na nim zanieczyszczeń, wyko-
rzystując wibracje i podmuchy powietrza 
generowane przez samo urządzenie. W trak-
cie czyszczenia filtr jest na 15 s wyłączany 
z obiegu powietrza, co zapewnia wysoką 
efektywność otrząsania. Technologia ta jest 
przydatna w przypadku odkurzaczy pracują-
cych w trybie ciągłym, w tym na liniach pro-
dukcyjnych, stanowiąc alternatywę dla jed-
nostek zintegrowanych ze sprężarkami.
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→ Odkurzacze do po-
mieszczeń czystych 
(cleanroomów) mu-
szą mieć nie tylko
wysoką efektywność 
zbierania zanieczysz-
czeń, ale także opły-
wową konstrukcję, 
ułatwiającą regu-
larne czyszczenie.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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trowanych substancji: zawór zwrotny na
turbinie umożliwia odwrócenie obiegu cie-
czy i jej wypchnięcie z powrotem do ma-
szyny (np. w jednostce TECNOIL 100 IF 
marki Delfin, dystrybuowanej przez firmę 
Megan).

– W przypadku gospodarki olejowej 
należy zwrócić uwagę, czy olejoodporne 
są wszystkie elementy odkurzacza, w tym 
przewody i koła jezdne. Nie będzie miało 
znaczenia to, że odkurzacz jest przystoso-
wany do zbierania oleju, jeśli jego elementy 
zewnętrzne po krótkim kontakcie z cieczą 
ulegną uszkodzeniu – wyjaśnia Bartosz 
Kujawski.

W cleanroomach oraz w strefach zagro-
żenia wybuchem przydatny może się oka-
zać dodatkowy separator do zbierania 
niebezpiecznych pyłów (taką funkcję ma 
m.in. jednostka RGS A63MX1.3GD, ofe-
rowana przez firmę Como). Warto roz-
ważyć także wybór silnika typu by-pass, 
wyposażonego w dodatkowy wentylator, 
który zapewnia niezależne chłodzenie sil-
nika urządzenia, a tym samym chroni 
go przed przegrzaniem się w przypadku 
wysokich temperatur. 

– Odkurzacze z silnikami z chłodze-
niem by-pass dzięki dłuższej żywotności 
sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wyma-
gana jest codzienna długotrwała praca 
w warunkach przemysłowych, zwłasz-

cza w środowisku zapylonym – tłuma-
czy Michał Świątek, inżynier sprzedaży 
w firmie Ulpa. – Wydajniejsze chłodze-
nie pozwala na zwiększenie częstotliwości 
pracy oraz zmniejszenie kosztów eksplo-
atacji urządzeń.

Warto zwrócić także uwagę, aby sil-
nik był wykonany w technologii iskro-
bezpiecznej, a koła jezdne były antysta-
tyczne. W sytuacjach zagrożenia wybu-
chem nawet tak mało znaczący element 
jak koła może mieć bowiem kolosalny 
wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

– Aby mieć pewność, że wybrane kom-
ponenty i funkcje sprawdzą się w realnych 
warunkach pracy, najlepiej jeszcze przed 
zakupem umówić się na spotkanie z przed-
stawicielem producenta i przetestować 
urządzenie we własnym zakładzie – mówi 
Bartosz Kujawski. – W naszym przypadku
takie spotkanie połączone jest z prezentacją
dostępnego wyposażenia. Dzięki temu kli-
ent może przejrzeć wszystkie opcje i wy-
brać te, które rzeczywiście okażą się dla 
niego przydatne. A przede wszystkim może 
sprawdzić, czy wybrane urządzenie pod 
względem gabarytów, obsługi i wydajności 
w pełni odpowiada jego oczekiwaniom. 

Co przyniesie przyszłość
Należy się spodziewać, że w kolejnych 
latach postępująca specjalizacja oferty 
odkurzaczy przemysłowych i szybki roz-

wój technologiczny tych jednostek zwie-
lokrotnią jeszcze liczbę dostępnych opcji 
wyposażenia. Jak szacuje firma Markets 
& Markets, wartość ich sprzedaży w skali 
globalnej przekroczy w 2023 r. 681 mln 
dolarów i w stosunku do 2017 r. wzro-
śnie o blisko 5%. Ich głównymi odbior-
cami będą przemysł elektroniczny, farma-
ceutyczny, kosmetyczny i spożywczy. Zda-
niem analityków przyszły rozwój odkurza-
czy przemysłowych nie będzie już ukie-
runkowany na wzrost mocy, lecz na uzu-
pełnianie ich o dodatkowe opcje, a wybór 
konkretnego modelu motywowany będzie 
w mniejszym stopniu ceną, w większym 
zaś – jego użytecznością i skutecznością 
w odprowadzaniu różnego typu trudnych 
zanieczyszczeń.

Z drugiej strony w siłę rośnie także 
rynek tanich odkurzaczy sprowadza-
nych z Chin, które co prawda nie mogą 
konkurować funkcjonalnością ze swo-
imi droższymi kuzynami, ale za to są 
korzystne cenowo. To, który z tych ryn-
ków okaże się w przyszłości dominujący, 
będzie zależeć przede wszystkim od kie-
runku, w jakim podążą kraje rozwija-
jące się. To one według prognoz staną się 
bowiem w niedalekiej przyszłości głów-
nym odbiorcą tego typu sprzętu na ryn-
kach światowych.

Agata Świderska Agata Świderska jest autorką tekstów i tłu-
maczką języka niemieckiego specjalizu-
jącą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r.
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Zadaniem sprawnie działających 
instalacji odpylających i wentylacyj-
nych jest utrzymanie właściwego śro-
dowiska pracy dla maszyn i ludzi oraz 
warunków pracy zgodnych z zasa-
dami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapylenia mogą bowiem oddziały-
wać toksycznie na organizm ludzki, 
stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu 
oraz niekorzystnie wpływać na pracę 
maszyn i urządzeń. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Odpylanie i wentylacja w zakła-
dzie przemysłowym”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Odkurzacz przeznaczony do stosowania we 
wszystkich strefach zagrożenia wybuchem: 
1, 2, 21 i 22
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↗ Poza jednostkami mobilnymi w warunkach 
przemysłowych często zastosowanie znajdują 
także urządzenia stacjonarne przystosowane 
do obsługi kilku stanowisk roboczych.
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D etektor gazu jest urządzeniem, 
które pomaga w wykrywaniu 
obecności gazów i często stanowi 

element systemu bezpieczeństwa w zakła-
dach przemysłowych. Jak podkreślono 
w opublikowanym w tym roku przez Mar-
ket Research Future (MRFR) raporcie, 
większość detektorów gazu wykorzystuje 
obecnie technologię łączności bezprzewo-
dowej, np.: ZigBee, Wi-MAX, Wi-Fi i Blue-
tooth, do łączenia się z komputerami sta-
cjonarnymi, tabletami lub smartfonami. 
Stosowane są w nich także różne typy 
czujników, np. elektrochemiczne czujniki 
gazu, półprzewodnikowe, podczerwieni 
i ultradźwiękowe. 

Urządzenia do wykrywania gazu mają 
szeroki zakres zastosowań – od budynków 
mieszkalnych, przez użyteczności publicz-
nej, samochody, po obiekty przemysłowe. 
Czujniki gazów znajdują też wiele nowa-
torskich zastosowań. Jak informowano 
w lipcu bieżącego roku, naukowcy z Insty-
tutu Bioinżynierii Katalonii i Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu w Barcelonie zapro-
jektowali nanodron SNAV do wykrywania 
toksycznych gazów w sytuacjach awaryj-
nych. Będzie on pomocny w trakcie pro-
wadzenia akcji ratunkowych, szczegól-
nie w budynkach zawalonych z powodu 
wybuchów i trzęsień ziemi.

Rynek urządzeń 
do wykrywania gazu
Według raportu opublikowanego 
w czerwcu tego roku przez Zion Market 
Research, dotyczącego rynku urządzeń do 

wykrywania gazu (systemów przenośnych 
i stacjonarnych), globalny rynek tego typu 
urządzeń w 2018 r. miał wartość 2,87 
mld dolarów. Oczekuje się, że do 2025 r. 
osiągnie on 3,89 mld dolarów, przy śred-
nim rocznym wzroście w latach 2019–
2025 na poziomie 5,2%. 

Jeśli chodzi o technologie, to rynek 
sprzętu do wykrywania gazu dzieli się 
na przystosowane do wykrywania: wielu 
rodzajów gazów oraz pojedynczych gazów. 
Jak oceniają specjaliści, w okresie pro-
gnozy, czyli do 2025 r., na rynku będzie 
dominował segment urządzeń do wykry-
wania jednego rodzaju gazu. 

Główne gałęzie przemysłu, w któ-
rych wykorzystuje się detektory gazu, to: 
przemysł chemiczny, przetwórstwa ropy 
i gazu, a także uzdatniania wody i ście-
ków. 

Analitycy zwrócili uwagę, że sprzęt do 
wykrywania gazu jest często wykorzysty-
wany jako część systemu bezpieczeństwa, 
który rozpoznaje np. wycieki kilku rodza-
jów gazów na danym obszarze. Urządze-
nia wykrywające gaz są połączone z sys-
temem sterowania, aby w przypadku 
wykrycia takich incydentów alarmować 
pracowników i kierować ich ewakuacją 
oraz automatycznie zatrzymać proces pro-
dukcyjny. 

Jak wiadomo, na całym świecie przy-
kłada się coraz większą wagę do bezpie-
czeństwa pracowników. Dlatego ocze-
kuje się, że globalne zapotrzebowanie na 
urządzenia do monitorowania stężeń gazu 
i do wykrywania obecności gazów nie-
bezpiecznych będzie stale rosło, szczegól-
nie w segmencie przemysłowym. Auto-
rzy raportu oczekują, że najszybciej roz-
wijającym się w ciągu najbliższych kilku 
lat będzie rynek urządzeń do wykrywania 
gazu w regionie Azji i Pacyfiku. 

Według oceny analityków firmy Zion 
Market Research głównymi graczami na 
globalnym rynku sprzętu do wykrywania 

Urządzenia do detekcji gazów
W wielu procesach realizowanych w zakładach produkcyjnych 
konieczne jest monitorowanie występowania i stężeń różnych gazów. 
Wykorzystuje się w tym celu urządzenia stacjonarne i przenośne. 
Rodzaj wykorzystywanych urządzeń wynika z potrzeb związanych ze 
stosowanymi technologiami i wymaganiami dotyczącymi zachowania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Bohdan Szafrański



gazu są firmy: Industrial Scientific, MSA 
Safety, Drägerwerk, Honeywell Interna-
tional, Riken Keiki, General Electric, Sie-
mens, Thermo Fisher Scientific, RAE Sys-
tems, Emerson Electric, Sensor Electro-
nics, ESP Safety, Airtest Technologies, 
Tyco International i Trolex.

Przede wszystkim bezpieczeństwo 
W artykule o roli detektorów gazów pal-
nych i toksycznych dla bezpieczeństwa 
zakładów przemysłowych, opubliko-
wanym w czerwcu 2019 r. przez por-
tal Environmental Technology1, zwrócono 
uwagę, że np. wodór, gaz palny, jest bez-
barwny, bezwonny, bez smaku i nietok-
syczny, ale zajmuje najwyższą pozycję 
w rankingu palności według NFPA (Natio-
nal Fire Protection Association). Jest łatwo-
palny, nawet jeśli tylko niewielkie jego ilo-
ści zostaną zmieszane z powietrzem. 

Z kolei niskie stężenie toksycznych 
gazów takich jak amoniak może wywoły-
wać kaszel oraz podrażnienie nosa i gar-
dła. Chlor, choć sam nie jest łatwopalny, 
może reagować wybuchowo lub two-
rzyć związki wybuchowe z innymi związ-
kami chemicznymi, takimi jak terpentyna 
i amoniak. 

Zgodnie z normami z grupy IEC 
60079-29 i IEC 62990, system bez-
pieczeństwa powinien zapewniać więcej 

niż tylko wykrywanie obecności gazów 
palnych i toksycznych. Musi umożli-
wiać powiadomienie o alarmie, jeśli dane 
z detektorów osiągną określony próg, 
oraz automatycznie podejmować działa-
nia naprawcze, takie jak zwiększenie wen-
tylacji, zamknięcie zaworu lub drzwi albo 
odłączenie zasilania urządzeń w celu ogra-
niczenia ryzyka. Przenośne detektory gazu 
zmniejszą ryzyko dla personelu, zapew-
niając pełne pokrycie wykrywania we 
wszystkich miejscach pracy. 

Obecnie dostępnych jest wiele różnych 
technologii wykrywania gazu i przy wybo-
rze do zastosowania w konkretnym przy-
padku należy rozważyć możliwości, zalety 
i wady każdej z nich. Punktowe detek-
tory gazu monitorują określony obszar lub 
punkt w obiekcie (gaz musi wejść w kon-
takt z detektorem, aby nastąpiło jego 

wykrycie) i wymagają kalibracji. Powinny 
być też w sposób przemyślany rozmiesz-
czone, by odpowiednio wcześnie wykryły 
gaz. 

Do wykrywania gazów palnych naj-
częściej wybiera się detektory katali-
tyczne i punktowe czujniki podczerwieni 
(IR). Czujniki katalityczne oferują dobrą 
powtarzalność i dokładność, szybki czas 
reakcji i niski koszt początkowy. Podob-
nie jak w przypadku detektorów katali-
tycznych, detektory IR muszą znaleźć się 
w chmurze gazu, aby nastąpiło wykry-
cie, i mogą wykrywać tylko węglowodory 
(nie wykrywają zagrożenia wodorem). 
Jedną z ich zalet jest np. większa odpor-
ność na zanieczyszczenia. W przypadku 
gazów toksycznych najczęściej stosowa-
nymi technologiami detektorów stałych 
są ogniwa elektrochemiczne (EC) i czuj-
niki półprzewodnikowe z tlenkiem metalu 
(MOS). 

Warto również zwrócić uwagę na ultra-
dźwiękowe detektory wycieków gazu, 
mogące rozpoznawać dźwięki o wyso-
kiej częstotliwości, emitowane przez gaz 
wydostający się z przewodów pod ciśnie-
niem. Jeśli w zakładzie są warunki, które 
mogą temu sprzyjać, to zaletą detekto-
rów akustycznych jest szybsze wykrywa-
nie takich zdarzeń, bo nie potrzeba bez-
pośredniego kontaktu gazu z czujnikiem. 
Są też odporne na warunki środowiskowe 

POMIARY

 1 „The role of combustible and toxic gas detectors in industrial plant safety”, 24 June 2019, www.envirotech-online.com/article/gas-detection/8/
det-tronics/the-role-of-combustible-and-toxic-gas-detectors-in-industrial-plant-safety/2565.

24 października 2019, WARSZAWA

I EDYCJA

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

Przenośne detektory 
gazu zmniejszą ryzyko dla 
personelu, zapewniając 
pełne pokrycie wykrywa-
nia we wszystkich miej-
scach pracy.

http://www.envirotech-online.com/article/gas-detection/8/
http://www.safety.info.pl
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(deszcz, mgła, wiatr lub ekstremalne tem-
peratury).

Miniaturyzacja i zastosowanie nowo-
czesnych czujników spowodowało wzrost 
zainteresowania przenośnymi detektorami 
wielogazowymi. Rozwój różnych techno-
logii, w tym do komunikacji bezprzewo-
dowej, pozwala wyposażać pracowników 
w urządzenia, dzięki którym można znacz-
nie zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa. 
Dostępne są urządzenia, w których zinte-
growano np. detektor wielogazowy, czuj-
nik bezruchu i czujnik upadku użytkow-
nika. 

Przykładem takiego rozwiązania jest 
detektor wielogazowy z czujnikiem bez-
ruchu, czujnikiem upadku i lokaliza-
cją GPS – Blackline G7c kanadyjskiej 
firmy Blackline Safety. System współpra-
cuje z portalem Blackline Live operatora, 
umożliwiającym podgląd lokalizacji urzą-
dzeń i alarmów, komunikację oraz zbie-
ranie danych Blackline Analytics. Wbu-
dowany moduł GPS pozwala z kolei na 
lokalizację G7c i wskazanie jego pozy-
cji na mapie. W miejscach, do których nie 
dociera sygnał GPS, portal podaje ostat-
nie znane położenie urządzenia. Dane 
pobierane z sieci GSM nie są dokładne, 
dlatego w budynkach stosuje się tzw. ety-
kiety (beacon) – małe urządzenia zasilane 
przez baterie, które umieszcza się w róż-
nych miejscach w zakładzie produkcyj-
nym i odwzorowuje na planie zakładu 
umieszczonym w portalu. Komunikują się 
one z przenośnymi modułami detektorów 
pracowników, co pozwala szybko odna-
leźć użytkownika potrzebującego pomocy.

Aspekty praktyczne 
Jak mówi Tomasz Kolago z firmy Techno-
pomiar, jednym z istotnych parametrów 
czujników gazów palnych jest czas odpo-
wiedzi. Są aplikacje, w których ma on 
szczególne znaczenie ze względu na bez-
pieczeństwo obiektu lub instalacji oraz 
prawdopodobieństwo szybkiej ucieczki 
gazu z miejsca zabudowy detektora. Suge-
ruje się, by czas odpowiedzi czujnika T90 
wynosił <10 sekund. Czujniki gazów pal-
nych powinny mieć ustawioną czułość na 
wykrywane gazy lub opary.

Przy doborze i kalibracji czujników 
należy uzyskać od przedstawiciela pro-
ducenta informacje dotyczące zaleca-
nych gazów kalibracyjnych oraz odpo-
wiednich współczynników korekcji. Nato-

miast przy doborze czujników elektroche-
micznych trzeba brać pod uwagę ich czu-
łość skrośną na inne gazy i informować 
o niej klienta końcowego. Przykładowo, 
celka elektrochemiczna do detekcji tlenku 
węgla wskazuje czułość skrośną na wodór 
(100 ppm H2 zostanie wykryte jako 
33 ppm CO) oraz tlenek azotu (100 ppm 
NO zostanie wykryte jako 25 ppm CO). 

Tomasz Kolago podkreśla, że należy 
bezwzględnie przestrzegać podanych 
przez producenta terminów kalibracji sys-
temu detekcji. Dotyczy to zwłaszcza czuj-
ników, które w wypadku uszkodzenia ele-
mentu pomiarowego będą wskazywały 
koncentrację zerową (np. czujniki elek-
trochemiczne). Również wysokie stężenia 
monitorowanych gazów mogą uszkodzić 
czujnik, np. wyczerpać celkę elektroche-
miczną lub uszkodzić element pomiarowy 
czujnika katalitycznego gazów palnych. 
Dlatego niezwykle ważne jest, by po prze-
kroczeniu koncentracji alarmowej spraw-
dzić czujnik gazami wzorcowymi, a jeśli 
jest to konieczne, wymienić go lub wyka-

librować. Dlatego zaleca się, by użytkow-
nik potrafił skalibrować posiadany sys-
tem detekcji, miał odpowiednie wyposa-
żenie lub był w stałym kontakcie z lokal-
nym serwisem producenta. 

Jak dodaje ekspert z firmy Techno-
pomiar, często nie jest możliwe pełne 
zabezpieczenie obiektu oraz personelu za 
pomocą stacjonarnych systemów detekcji 
gazów. Dlatego personel, zwłaszcza poru-
szający się w obszarach szczególnie nara-
żonych na wystąpienie niebezpiecznych 
koncentracji gazów toksycznych, palnych 
lub braku tlenu, powinien być wyposa-
żony w mierniki osobiste. 

Na rynku dostępne są rozwiązania 
dodatkowo oferujące możliwość zdal-
nego śledzenia koncentracji oraz lokali-
zacji miernika osobistego (GPS oraz łącz-
ność BLE, Wi-Fi, radiowa 902-928 MHz 
lub ISM 802.15.4 2.4 GHz, o zasięgu do 
3 km). Natomiast detektory fotojoniza-
cyjne mogą wykrywać szerokie spektrum 
substancji, w tym opary organicznych 
związków chemicznych takich jak roz-
puszczalniki. Każdy pierwiastek lub zwią-
zek chemiczny ma określony potencjał 
jonizacji, czyli ilość energii niezbędną do 
przemieszczenia elektronu i jego „joniza-
cji”, wyrażoną w eV. Jeśli potencjał joniza-
cji próbki gazu będzie mniejszy niż ener-
gia lampy w eV, nastąpi jonizacja gazu, 
czyli rozbicie na jony dodatnie i ujemne, 
które mogą zostać łatwo zliczone przez 

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Przenośny wykrywacz gazu z wysięgnikiem, 
przeznaczony do kontroli i wykrywania miejsc 
nieszczelności instalacji gazowej zawierającej 
gaz ziemny, miejski lub mieszaninę propan-
-butan. 

↙ Miernik do moni-
torowania obec-
ności tlenku węgla 
– wykrywa wystę-
powanie związku 
w otaczających prze-
strzeniach i ostrzega 
użytkownika wizu-
alnie i dźwiękowo 
o niebezpieczeń-
stwie koncentracji 
gazów.

Źródło: Mera

Źr
ód

ło
: M

er
a

http://www.utrzymanieruchu.pl


98 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

detektor. Detektory fotojonizacyjne ze 
względu na bardzo dużą grupę wykrywa-
nych związków wykorzystują tzw. współ-
czynniki korekcyjne (CF), które umożli-
wiają dostosowanie czułości lampy PID 
w celu bezpośredniego pomiaru konkret-
nego gazu w porównaniu z gazem kalibra-
cyjnym. Dzięki temu nie ma konieczności 
wykorzystywania osobnego gazu kalibra-
cyjnego dla każdego związku.

Co na rynku
Na rynku jest duży wybór stacjonarnych 
i przenośnych urządzeń monitorujących 
natężenie gazów, jak mówi Sławomir Kul-
czyński z firmy MERA, oferującej prze-
nośne detektory i mierniki gazów. W jej 
ofercie znajdują się urządzenia niemiec-
kiej firmy Testo, polskiej firmy Temat oraz 
amerykańskiej firmy Bacharach. Detek-
tory firmy Testo to: testo 317-2, CO 
testo 317-3 oraz testo 316-1. Urządzenia 
firmy Bacharach to: detektor gazu Leaka-
tor 10 i gazów oraz czynników chłodnicz-
nych Informant 2. Jeśli chodzi o wykry-

wacze nieszczelności instalacji gazowej 
firmy Temat, są to urządzenia CG-1S oraz 
CG-1U i CG-M1S. 

W przypadku wszystkich wykrywa-
czy nieszczelności dostępne są modele 
z wysięgnikiem oraz z peszlem. Wersje 
miernika z wysięgnikiem pozwalają na 
kontrolę domowych instalacji gazowych 
na wysokości ok. 3 m (model CG-1U-W). 
Natomiast wersje z peszlem mogą słu-
żyć np. do kontroli instalacji gazowych 
w samochodzie (model CG-1U-P). 

Z kolei firma Introl oferuje zarówno 
stacjonarne systemy detekcji, jak i detek-
tory osobiste, np. model QRAE 3 firmy 
RAE Systems (Honeywell) – uniwersalny 
detektor gazów, który zapewnia stały 
monitoring poziomu tlenu (O2), substancji 
łatwopalnych (LEL) i gazów toksycznych, 
w tym siarkowodoru (H2S), tlenku węgla 
(CO), dwutlenku siarki (SO2), cyjanowo-
doru (HCN) i innych, dla pracowników 
i osób pracujących w niebezpiecznych śro-
dowiskach. Jak podaje firma, urządze-
nie ma pięciodrożny alarm i skuteczną 
sygnalizację zagrożenia. Dzięki wbu-
dowanej komunikacji bezprzewodowej 
można obserwować pomiar i stany alar-
mów w sposób ciągły w czasie rzeczywi-
stym. Wyposażenie detektora w komuni-
kację bezprzewodową pozwala na użycie 
urządzenia w zamkniętym systemie pętli 
(kompatybilnym z hostem EchoView) lub 
z oprogramowaniem ProRAE Guardian, 
Real-Time Wireless Safety System.

Znanym na naszym rynku producen-
tem mierników i systemów wykrywania 
gazów wybuchowych, toksycznych, tlenu 
i freonów jest przedsiębiorstwo GAZEX. 
Jak informuje firma, przenośne detek-
tory gazów toksycznych, wybuchowych 
i tlenu z rodziny urządzeń miniTOX 3x 
mogą mierzyć jednocześnie stężenia czte-
rech różnych gazów. Technologia mikro-
procesorowa i oryginalne oprogramowa-
nie firmy umożliwiają jednoczesne moni-
torowanie stężeń od jednego do czterech 
gazów, kontrolę przekroczenia dwóch 
ustawialnych progów alarmowych, zli-
czanie wartości średnich ważonych NDS 
i NDSCh dla gazów toksycznych, archi-
wizację wyników z ostatnich 10 godzin 
pracy w pamięci wewnętrznej oraz komu-
nikację z komputerem PC. Wykorzystuje 
się w nich sensory katalityczne, elek-
trochemiczne lub optyczne (Infra-Red). 
Wszystkie detektory są wzorcowane we 
własnym Laboratorium Wzorcującym, 

działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/
IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150). 

Przy realizacji niektórych procesów 
w przemyśle potrzebna jest nie tylko 
detekcja gazów, ale też ich stała analiza. 
Z takich analizatorów gazów korzysta się 
przy monitorowaniu emisji w spalarniach 
odpadów i elektrowniach, przy analizie 
gazów w przemyśle chemicznym, moni-
torowaniu pieców obrotowych w cemen-
towniach i podobnych zastosowaniach. 
Tego typu urządzenia oferuje np. firma 
Siemens. Spośród jej rozwiązań można 
wymienić np. analizator ULTRAMAT 6 
IR. Umożliwia on ciągły pomiar stężeń 
składników, które w podczerwieni wyka-
zują zdolność pochłaniania fal w zakresie 
od 2 do 9 μm (takich jak: CO, CO2, NO, 
N2O, SO2, NH3, H2O, CH4). 

To, oczywiście, tylko kilka wybra-
nych przykładów z oferty rynkowej. Przed 
wyborem konkretnego rozwiązania, ze 
względu na wielość dostępnych opcji, 
warto skorzystać z doradztwa firmy oferu-
jącej tego typu urządzenia.

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.

POMIARY

↗ Podręczny wykrywacz wycieku gazów pal-
nych i toksycznych, wyposażony w sondę 
długości 51 cm, która pozwala na pomiar 
wycieku w trudno dostępnych miejscach. 
Przeznaczony jest do wykrywania i lokaliza-
cji wycieków gazu ziemnego lub propanu-bu-
tanu z przewodów, złączy, zaworów, zbiorni-
ków, butli i urządzeń gazowych.

Online

Zaniedbania w obszarze wykonywa-
nia czynności kontrolnych związa-
nych z konserwacją urządzeń pracu-
jących w strefach zagrożonych wybu-
chem mogą być przyczyną poważ-
nych problemów natury praw-
nej. Przede wszystkim jednak mogą 
prowadzić do realnego zagrożenia 
wybuchem w zakładzie przemysło-
wym, a w konsekwencji zniszczenia 
mienia i zagrożenia zdrowia i życia 
ludzi. Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo w artykule „Kon-
trole i pomiary w strefach zagrożenia 
wybuchem”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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W spółczesny rynek pracownika
daje się we znaki wszystkim 
branżom, produkcyjnej zaś 

w szczególności. Kompetentni, wysoko 
wykwalifikowani pracownicy mają coraz 
wyższe wymagania płacowe i pozapłaco-
we, osób o średnim i wysokim poziomie 
umiejętności jest coraz mniej, a konku-
rencja rekrutuje początkujących na stano-
wiska dla średnio zaawansowanych. Bra-
kuje także boleśnie pracowników bez wyż-
szego wykształcenia, którzy mogliby nie 
tylko obsługiwać linie produkcyjne i logi-
styczne, ale również zarządzać nimi, wpro-
wadzać niezbędne zmiany czy innowacje. 
Rosnące wsparcie socjalne ze strony pań-

stwa tylko wzmaga roszczeniowość pra-
cowników, i trudno im się dziwić – szuka-
jąc nowej pracy, starają się maksymalnie 
wykorzystać sytuację na rynku. Jak więc 
zatrzymać lojalnych pracowników i przy-
ciągnąć do firmy nowe, wykształcone, 
a w szczególności utalentowane osoby? 

Umowa
Zatrudnianie na umowę o pracę powinno 
być standardem, jednak wiele firm wynaj-
muje pracowników z agencji outsourcin-
gowych i nie martwi się o formę zatrud-
nienia stosowaną przez kontraktora. Takie 
podejście wydaje się jednak błędne. Pro-
wadzi ono do wysokiej rotacji pracow-
ników, która wynika m.in. z braku przy-
wiązania emocjonalnego do firmy, trudno 
bowiem o zaangażowanie emocjonalne 
w relację z kimś, kto sam nie jest w nią 
zaangażowany. 

Agnieszka Hyla

Warunki pracy w produkcji 
– co jeszcze można poprawić
Sytuacja na rynku pracy dyktuje konkretne zmiany w sposobie 
rekrutacji, utrzymania i rozwoju zatrudnianych osób. To, jakie 
warunki pracy firma oferuje, decyduje o możliwości przyciągnięcia 
i zatrzymania w niej najbardziej utalentowanych pracowników.

ZARZĄDZANIE
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Podstawową formą okazania zaangażo-
wania przez pracodawcę w relację z pra-
cownikiem jest zaoferowanie mu umowy 
o pracę. W ten sposób firma pokazuje, że 
zamierza nawiązać z pracownikiem dłuż-
szą współpracę, dba o niego i troszczy się 
o jego podstawowe potrzeby. 

Są też pracownicy preferujący inne 
formy współpracy, np. osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, w ramach któ-
rej oferują różne usługi specjalistyczne 
różnym klientom. Warto więc, by praco-
dawcy nie zamykali się na alternatywy, 
ale w miarę możliwości pozostawiali prze-
strzeń do dyskusji w tym zakresie. 

Czas pracy
Standardem pracy w wielu firmach pro-
dukcyjnych i logistycznych jest zmiana 
12-godzinna. Dla wielu potencjalnych 
pracowników jest to trudne do zaakcep-
towania. Większa część społeczeństwa 
pracuje 8 godzin dziennie, w warunkach 
znacznie łatwiejszych niż produkcyjne, 
dlatego 12 godzin dla osoby nienawykłej 
do takiego trybu pracy może być trudne 
do zrozumienia i zaakceptowania. 

Prosta zmiana długości czasu pracy 
z 4 dni po 12 godzin na 5 dni po 8 nie 
jest jednak rozwiązaniem. Istnieje bowiem 
druga grupa osób, która ceni sobie pracę 
4 dni w tygodniu po 12 godzin i możli-
wość dysponowania dodatkowym dniem 
wolnym w tygodniu. Dlatego, o ile to 
tylko możliwe, wskazana jest tutaj pewna 
elastyczność. 

Oczywiste jest, że czas pracy uzależnio-
ny jest od systemu zmianowego obowią-
zującego w zakładzie. Możliwe jednak, że 
da się stworzyć przestrzeń także dla pra-
cowników wykonujących swoje obowiązki 
w innych niż standardowe godzinach. 

Warunki pracy
Nieodłącznym elementem pracy w nie-
których sektorach, np. wydobywczym, 
jest wszechobecny brud. Chociaż jest to 
w tym wypadku normalne i naturalne, 
sytuacja na rynku pracy sprawia, że 
potencjalni pracownicy mają do wyboru 
także inne posady, gdzie mogą wykony-
wać swoje obowiązki w znacznie przyjem-
niejszych warunkach. 

Ogrzewanie, dostęp do bieżącej wody 
i toalety czy kuchni pracowniczej to 
także istotne aspekty decydujące o jako-

ści pracy kandydatów. W wielu firmach 
z branży produkcyjnej, logistycznej czy 
przetwórczej część parku maszynowego 
znajduje się na wolnym powietrzu lub 
w słabo ogrzewanych halach. Dla pra-
cowników oznacza to, że w określonych 
porach roku cały dzień spędzają w zim-
nie; w związku z tym muszą się ciepło 
ubrać, a ich ubrania szybciej się niszczą, 
ponoszą więc dodatkowe koszty. Dobrym 
pomysłem jest więc inwestycja w ogrze-
wanie hali, a jeśli to niemożliwe – w ubra-
nia termoizolacyjne i specjalne ogrzewa-
cze dla pracowników. 

Kandydaci do pracy zwracają także 
uwagę na poziom hałasu w miejscu pracy. 
Od utrzymującego się długookresowo 
hałasu boli głowa, podwyższa się ciśnie-
nie, rośnie poziom stresu i niepokoju. 
Odpowiednio wysoki poziom hałasu może 
także spowodować uszkodzenia mecha-
niczne aparatu słuchu i pogorszenie lub 
utratę słuchu. Koniecznością jest więc 
zapewnianie pracownikom odpowiedniego 
sprzętu wygłuszającego, np. nauszników 
ochronnych lub specjalnych stref ciszy, 
w których można odzyskać spokój i nała-
dować akumulatory na kolejną fazę pracy 
w hałasie. Warto także zabiegać o ograni-
czanie hałasu przez stosowanie elemen-
tów lub systemów wyciszających. 

Istotnym elementem warunków pracy 
jest jej bezpieczeństwo i higiena. W nie-
których przypadkach oznacza to możli-
wość wstania od komputera co godzinę 
i spaceru, np. wokół budynku, aby oczy 

pracownika mogły odpocząć, a różne par-
tie ciała się rozruszać. Kiedy indziej bez-
pieczeństwo to ciągła weryfikacja stanu 
maszyn, ich naprawy i konserwacja. Cza-
sami o bezpieczeństwie świadczy zamon-
towanie specjalnych barierek na drogach 
w przestrzeni wytwórczej, tak aby pra-
cownicy nie byli narażeni na niebezpie-
czeństwo. 

Warto zabiegać o bezpieczeństwo 
i wygodę pracowników, a także mówić 
o tym. Wiele firm uznaje kwestię zapew-
nienia bezpieczeństwa za podstawową 
i nie komunikuje podczas rekrutacji 
o swoich metodach zapewniania bezpie-
czeństwa. Może się okazać, że to niedopo-
wiedzenie zniechęci kogoś do zatrudnie-
nia się w firmie, ponieważ brak informacji 
potraktowany zostanie jako sygnał braku 
działania w tym zakresie. 

Klarowne ścieżki kariery
Nie jest prawdą, że tylko duża firma może 
sobie pozwolić na opracowanie jasnych 
ścieżek kariery. Już w firmie kilkunasto-
osobowej możliwe jest wyznaczenie pew-
nych kierunków rozwoju i nauki. Możli-
wości uzyskania podwyżek czy awansu są 
istotne dla coraz większej liczby osób. 

To, czy firma ma rozbudowane ścieżki 
rozwoju, czy oferuje jedynie informa-
cję, że stanowisko, na które kandydat 
aplikuje, jest jego ostatecznym krokiem 
w ramach organizacji, nie ma de facto 
znaczenia. Istotna jest sama informacja, 
a nie jej treść. 
Świadomość celów związanych z roz-

wojem pracowników świadczy o opraco-
waniu i obecności zaawansowanego pla-
nowania oraz głębszego uzasadnienia pro-
wadzonych w organizacji działań. Daje 
to kandydatowi pewność, że dołącza 
do firmy stabilnej, pewnie kroczącej do 
przodu. Ponadto możliwości rozwoju sta-
nowią zachętę dla osób ambitnych, które 
stanowią jedynie niewielki procent kadry 
każdej organizacji, jednak to na nich 
zazwyczaj opierają się najistotniejsze pro-
jekty i inicjatywy. 

Lojalność wobec pracownika
Nie sposób nie wspomnieć o lojalności.
Pracodawcy oczekują jej od swoich praco-
wników. Każda firma chciałaby, aby pra-
cownik wykonywał zadania tylko dla niej, 
nie myślał ani o podwyżce, ani o zmianie 

ZARZĄDZANIE

Podstawową formą oka-
zania zaangażowania 
przez pracodawcę w rela-
cję z pracownikiem jest 
zaoferowanie mu umowy 
o pracę. W ten sposób 
firma pokazuje, że zamie-
rza nawiązać z pracowni-
kiem dłuższą współpracę, 
dba o niego i troszczy 
się o jego podstawowe 
potrzeby.



pracy. Tak jest wygodniej i łatwiej. Jednak 
jeśli oczekuje się lojalności od partnera, 
jemu także należy okazać lojalność.

Kiedy firma ma kłopoty finansowe, 
często pierwszym ruchem są masowe 
zwolnienia. Oczywiście czasami nie ma 
innego wyjścia. Jednak są sytuacje, gdy 
można podjąć wiele innych działań. 

Dobrą praktyką jest zwalnianie nie 
tych, którzy są bardzo dobrzy, ale firmy 
na nich nie stać, lecz pracowników nie-
wywiązujących się ze swoich obowiąz-
ków. Wdrażanie mechanizmów wspiera-
jących takie praktyki zawsze wychodzi fir-
mie na dobre. 

Motywatory pozapłacowe
Dużo mówi się obecnie o motywacji pra-
cowników, o budowaniu relacji z nimi, 
integracji i czasie spędzanym z ludźmi 
z firmy poza pracą. Mimo że trend silnego 
angażowania pracowników w życie orga-
nizacji jest coraz silniejszy także w pro-
dukcji, warto pamiętać, że praca w tej 
branży nie należy do łatwych. Warto cza-
sami wyjść razem z zespołem na kolację, 
jednak po 12 godzinach pracy każdy chęt-
nie wraca do domu. Nie w każdym przy-
padku zabieranie pracownikowi prywat-
nego czasu jest dobrym pomysłem.

Ważne, by pamiętać, że każdy ma prawo 
do prywatnego życia i mało kto żyje po to,

by pracować. Większość z nas pracuje, 
żeby żyć. Jeśli da się to połączyć, to wspa-
niale. Jednak wszystko, co organizacja
może zrobić dla pracownika, aby pomóc 
mu łączyć oba światy, będzie mile widziane. 

Każdy ceni poczucie bycia szanowa-
nym. Jak wiadomo, na szacunek trzeba 
sobie zasłużyć. Dlatego jeśli firma okazuje 
go pracownikowi, to także on okazuje go 
firmie. 

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.

 

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów na temat zarządza-
nia w produkcji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Dobrą praktyką jest zwal-
nianie nie tych, którzy są 
bardzo dobrzy, ale firmy 
na nich nie stać, lecz pra-
cowników niewywiązu-
jących się z obowiązków. 
Wdrażanie mechanizmów 
wspierających takie prak-
tyki zawsze wychodzi 
firmie na dobre. 

https://emt-systems.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


Niezawodne źródło wiedzy

Zamów prenumeratę
www.utrzymanieruchu.pl

W naszej ofercie mamy:

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu prezentuje najwyższej 
jakości artykuły w zakresie sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych.

Portal     Dodatki tematyczne     Newslettery     Reklama

E-wydanie     Konferencje     Szkolenia                       

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Shell Tellus S4 ME został opracowany 
w celu zwiększenia sprawności energetycz-
nej w układach hydraulicznych, przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiego stopnia 
ochrony pompy hydraulicznej przed zuży-
ciem oraz odporności na zanieczyszczenia 
m.in. wodą. 

Na podstawie kontrolowanych badań 
stanowiskowych układu hydraulicznego, 
w którym zastosowano produkt, obliczono, 
że oszczędność energii w jednej wtry-
skarce może wynieść do 6,4% (rzeczywi-
ste oszczędności zależą od zastosowanego 
oleju, procedur konserwacji, stanu urządze-
nia, warunków eksploatacji oraz intensyw-
ności zużycia mocy hydraulicznej). Shell Tel-

lus S4 ME oferuje także możliwość znaczą-
cego wydłużenia okresu między wymia-
nami, co ma wpływ na zmniejszenie całko-
witych kosztów serwisowania.

Zastosowanie produktu to:
 • przemysłowe systemy hydrauliczne o dużym 
zużyciu energii, m.in.: wtryskarki wysokoci-
śnieniowe i układy stosowane w prasach do 
plastycznej obróbki części metalowych;
 • mobilne układy hydrauliczne oraz maszyny 
zewnętrzne działające w niskich tempera-
turach, np.: układy przeniesienia mocy lub 
mechanizmy stosowane w przemyśle żeglu-
gowym;
 • mechanizmy występujące wszędzie tam, 
gdzie kluczowa jest ochrona środowiska.

Shell Tellus S4 ME zaaprobowany 
został przez Denison Hydraulics, Cincinnati 
Machine, Eaton (Vickers), Bosch Rexroth 
i wielu innych producentów urządzeń. Speł-
nia wymagania norm: ASTM D6158, ISO 
11158, DIN 51524-2. 

www.shell.pl

 Shell

Syntetyczny olej hydrauliczny Shell Tellus S4 ME
Firma prezentuje

Wprowadzane obecnie na rynek bezole-
jowe elektrobębny są oparte na nowej 
i ulepszonej platformie Interroll Drum 
Motor, obecnej na rynku od 2017 r. Syn-
chroniczne elektrobębny bezolejowe cha-

rakteryzują się bardzo dużą sprawnością, w przeciwieństwie do asynchronicznych bez-
olejowych elektrobębnów.

W porównaniu ze standardowymi elektrobębnami, na parametry bezolejowego elek-
trobębna wpływa jedynie w minimalnym stopniu inny rodzaj smarowania. Elektrobębny 
bezolejowe mogą być stosowane w dowolnych aplikacjach, w których taśma porusza się 
powoli (np. gdy proces produkcyjny odbywa się etapami, a dokładność ma znaczenie 
podstawowe, jak w przypadku porcjowania i cięcia).

www.interroll.pl

 Interroll 

Nowy elektrobęben bezolejowy

Oprogramowanie Solid Edge 2020 zawiera 
technologie nowej generacji, takie jak rze-
czywistość rozszerzona, narzędzia walida-
cji o większych możliwościach czy projek-
towanie oparte na modelach, dzięki czemu 
pozwala ulepszyć funkcję współpracy oraz 
zapewnić w pełni cyfrowy proces produk-
cyjny już na etapie projektowania. 

Oprogramowanie zostało rozbudowane
o nowe narzędzia walidacji do symulacji ru-
chu i wibracji, co pomaga zredukować koszty
tworzenia prototypów. Dodanie funkcji pro-
jektowania opartego na modelach pozwala 
na w pełni cyfrowe opracowywanie części, 
podzespołów oraz instrukcji produkcyjnych 
na podstawie modelu 3D. Zostały również 
dodane funkcje rozmieszczania 2D, aby zop-
tymalizować wzorce cięcia, zmniejszyć ilość 
odpadów, zredukować koszty oraz przyspie-
szyć procesy produkcyjne. 

www.siemens.com

 Siemens 

Rzeczywistość rozszerzona 
w Solid Edge 2020

HandySorb ma wysuwany uchwyt, a spe-
cjalne podkładki umożliwiają bezpieczne 
usuwanie rozlewów w bardzo wydajny 
i łatwy sposób. Wyposażony jest w obo-
jętne chemicznie wkładki z propylenu melt-
blown. W razie potrzeby można użyć wysu-
wanego uchwytu, aby zachować bezpieczną 
odległość podczas usuwania rozlewu.

Mop HandySorb jest łatwy w obsłudze 
i bardziej ergonomiczny w porównaniu z rozwiązaniami do kontroli rozlewów z zastoso-
waniem samych podkładek lub granulatu. Zatrzaskiwane podkładki HandySorb ograni-
czają konieczność pochylania się, zginania lub klękania, aby skutecznie usunąć ciecz.

Podkładki stosowane z mopem HandySorb są w stanie w ciągu kilku sekund wchło-
nąć rozlaną ciecz. Chłonność wkładki wynosi 25-krotność jej masy, co pozwala na 
zmniejszenie objętości odpadów i kosztów ich utylizacji. 

www.brady.pl

 Brady Corporation 

Mop HandySorb do usuwania rozlewów

http://www.brady.pl
http://www.interroll.pl
http://www.siemens.com
http://www.shell.pl
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FELIETON

IInżynierowie muszą się dokształcać 
– takiego zdania była około jedna trzecia 
respondentów biorących udział w bada-
niu amerykańskiej wersji portalu Con-
trol Engineering. Wiele osób podkreślało, 
że trzeba to robić w czasie całej kariery 
zawodowej. Porady dla inżynierów obej-
mowały również: nabywanie strategicz-
nych umiejętności dotyczących miejsca 
pracy, edukację, odpowiednie nastawie-
nie do wykonywanej profesji, właściwą 
komunikację, zarządzanie projektami oraz 
rozmaite wskazówki inżynieryjne. Przyj-
rzyjmy się im bliżej.

Edukacja
→  Stale nabywaj nowe umiejętności. Te, 

które masz dzisiaj, doprowadziły Cię 
wprawdzie do obecnej pozycji, ale mogą 
nie wystarczyć, aby znaleźć się tam, gdzie 
chciałbyś być w przyszłości. Bądź ela-
styczny, nie zaszywaj się w szufladkach, 
ucz się nowych rzeczy.

→  Pracuj już podczas studiów, aby zdoby-
wać od najwcześniejszych lat jak najwię-
cej doświadczenia. Ukończ studia inży-
nierskie. Skorzystaj na swojej edukacji, ile 
się tylko da. 

Strategie w miejscu pracy
→  Zawsze dawaj z siebie wszystko i nie bój 

się zadawać pytań.
→  Przed podjęciem zadań na danym stano-

wisku dokładnie wypytaj firmę o warunki 
pracy.

→  Rozwijaj relacje z innymi członkami 
zespołu. Znajduj czas na doskonale-
nie umiejętności osobistych i prezen-
tacyjnych. Walcz o to, co uważasz za 
poprawne i etyczne.

→  Angażuj się w różne projekty oraz dzia-
łania związane z rozmaitymi obszarami 
funkcjonowania przedsiębiorstwa – stań 
się w miejscu pracy osobą niezbędną.

→  Ucz się, jak wprowadzać i sprzedawać 
swoje pomysły. Ich zalety określaj ilo-
ściowo, w sposób, który jest istotny dla 
procesów zarządzania (np. krótszy czas 
przestojów, niższe koszty). Znacznie 
zwiększysz wówczas szansę na wdrożenie.

Podejście do pracy
→  Wykonując swój zawód, ucz się go jedyną 

możliwą drogą – metodą prób i błędów.
Sukcesy objawią to, co już wiemy, a po-
rażki pokażą nam obszary naszej niewiedzy.

→  Miej otwarty umysł i próbuj stać się pra-
cownikiem wszechstronnym. 

→  Pamiętaj, że umiejętności zarządzania to 
podstawa.

Komunikacja
→  Bycie technikiem jest tylko częścią 

zawodu – kluczem do postępów są umie-
jętności współpracy z ludźmi.

→  Komunikuj się w sposób jasny, stosownie 
do oczekiwań.

→  Przeznaczaj godzinę albo dwie tygodniowo
na budowanie i utrzymywanie profesjonal-
nej sieci współpracowników. Inni ludzie 

mogą pomóc w lepszym wykonywaniu
pracy, a przy okazji będą najlepszymi prze-
wodnikami w poszukiwaniach nowego 
miejsca zatrudnienia, gdy zajdzie taka 
potrzeba. 

→  Postępuj dyplomatycznie.

Zarządzanie projektem
→  Proces, którym będziesz się zajmować, 

poznaj od poziomu zerowego. Zawsze czy-
taj instrukcje robocze. Zrozum je.

→  Dowiedz się jak najwięcej, nad czym pra-
cują klienci i w jaki sposób. Wsłuchaj się 
w ich pragnienia i weź je pod uwagę.

→  Każdy projekt potrzebuje kompletnego 
i solidnego zdefiniowania zakresu prac do 
wykonania. Pobieżne opisanie ich na jed-
nej stronie to prosta droga do błędnych 
interpretacji.

Wskazówki inżynierskie
→  Przed jakimkolwiek zakupem dokonaj 

dogłębnej analizy. Podążaj za referencjami 
wielu klientów. 

→  Nie ograniczaj swojej kariery zawodowej
do jednej dyscypliny. Próbuj sił w innych 
obszarach – Twoje wykształcenie i do-
świadczenie inżynierskie zawsze będzie 
atutem; popyt na inżynierów nie zmaleje.

→  Na koniec przemyśl wszystko jeszcze raz, 
ponieważ: „Brak wykwalifikowanych 
techników, jaki grozi nam w przyszłości… 
daje się odczuć już dziś.

Mark T. Hoske, Content Manager 
w Control Engineering

Jak być dobrym
inżynierem

Przy okazji przeprowadzania badania redakcyjnego skierowanego do inżynierów 
zebraliśmy od nich porady dotyczące kariery zawodowej... 
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Śledzenie ścieżki produk-
cyjnej i identyfikacja każ-
dego produktu to wymogi 
wielu procesów techno-
logicznych. Systemy RFID 
umożliwiają spełnienie 
tych ostrych wymogów.

S ystemy RFID (Radio Frequency 
Identification) przeszły długą drogę 
od momentu, w którym w latach 

70. w przemyśle zastosowany został 
pierwszy czytnik RFID. Każdy krok w roz-
woju tej technologii przynosił poprawę 
funkcjonalności i rozszerzał możliwo-
ści aplikacyjne. Każda branża ma jed-
nak swoje szczegółowe wymagania, które 
należy uwzględnić, wybierając system 
RFID do konkretnej aplikacji.

Aspekty wyboru systemów RFID
Wybierając system RFID do konkretnej 
aplikacji, należy uwzględnić trzy podsta-
wowe parametry:

→  dystans pomiędzy czytnikiem a układem 
(etykietą/tagiem) RFID,

→  szybkość poruszania się układu RFID 
względem czytnika,

→  prędkość transmisji danych.

Istnieje wiele opcji systemów RFID ofero-
wanych przez producentów, włącznie z mo-
żliwością konfiguracji online, co umożli-
wia symulacje systemu w obiekcie i dobra-
nie najlepszych parametrów do aplikacji.

Wiele innowacyjnych rozwiązań 
w obszarze sterowania procesami wywo-
dzi się bezpośrednio z rynku motoryza-
cyjnego. Rynek ten okazał się kluczowy 
dla rozwoju technologii RFID ze względu 
na konieczność personalizowania produ-
kowanych pojazdów. Dzisiaj klienci chcą 
szczegółowo decydować, w jakie opcje 
ma zostać wyposażony zamówiony przez 
nich samochód. Powoduje to konieczność 
oznakowania każdego pojazdu tak, aby na 
każdym etapie produkcji były dostępne 
wszystkie informacje o nim i zapisane 

wszystkie opcje wyposażenia, umożliwia-
jące sprawny proces jego montażu. 

Wyzwania stojące przed producen-
tami samochodów są szczególne, chociaż 
w produkcji wykorzystywane są typowe 
procesy przemysłowe. Oprócz klasycznego 
montażu mechanicznego znajdziemy tu 
elementy technologii transportu, logistyki 
oraz różnych technologii obróbki metali, 
z prasami włącznie. Dodatkowo wiele 
innych powiązanych ze sobą procesów 
powoduje, że produkcja w branży Auto-
motive jest niezwykle skomplikowana.

Aplikacje RFID w przemyśle 
motoryzacyjnym
Układy (lub tzw. tagi) RFID, odznacza-
jące się odpornością na wysokie tempera-
tury, są ważnym elementem w przemyśle 
samochodowym. Ich zastosowanie bar-
dzo się rozszerzyło w tym sektorze, gdyż 
niektóre rozwiązania etykiet RFID mogą 
mieć zastosowanie w technologiach lakier-
niczych, gdzie tagi RFID przechodzą przez 
piec lakierniczy zamontowane do korpusu 
pojazdu. Układy te wytrzymują tempera-
turę powyżej 200°C i nie wymagają schło-
dzenia dla odczytu lub zapisu danych. 

Najlepsze systemy są oferowane 
z pamięciami EEPROM lub FRAM, które 
umożliwiają nieomal nieograniczoną liczbę 
operacji zapisu i odczytu. Wiele standar-
dowych systemów RFID umożliwia zapis 
i odczyt informacji w sposób statyczny 
przy nieruchomej etykiecie, podczas gdy 
systemy bardziej zaawansowane umożli-
wiają zapis/odczyt z prędkością transferu 
danych do 0,5 ms/bajt przy poruszającej 
się etykiecie. 

George Perkins

Technologia RFID
Jest używana w coraz większej liczbie aplikacji. Najważniejsze 
parametry, które decydują o jej zastosowaniu, to dystans, 
szybkość oraz prędkość transmisji danych.
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Dla wczesnych rozwiązań systemów
RFID odległość, z jakiej można było odczy-
tywać dane przez czytniki, stanowiła zna-
czący problem. Obecnie czytniki mogą 
odczytywać informacje z tagów RFID 
oddalonych od nich nawet o 500 mm.

Systemy RFID w przemyśle 
spożywczym
Specjalne czytniki spełniające standard 
IP69K, dedykowane dla przemysłu spo-
żywczego, są obecnie w powszechnym 
użytku, a dalszy rozwój systemów zmie-
rza w kierunku bezpośredniego mon-
tażu układów RFID na elementach meta-
lowych. Śledzenie ścieżki produkcyj-
nej i identyfikacja każdego produktu to 
wymogi wielu procesów technologicz-
nych. Systemy RFID umożliwiają spełnie-
nie tych ostrych wymogów.

Rosnące wymagania wobec systemów 
RFID wynikają z poszukiwań coraz bar-
dziej efektywnych ekonomicznie technolo-

gii. Nowe technologie odgrywają również 
znaczącą rolę w rozwoju systemów RFID. 
Zaawansowane techniki druku obwo-
dów elektronicznych umożliwiają budowę 
nowej generacji cienkich i elastycznych 
układów RFID, złożonych z drukowanych 
czujników, drukowanych baterii, ogniw 
fotowoltaicznych i innych elementów. Sto-
sowane systemy anten również są stale 
modernizowane, poprawiając funkcjonal-
ność układów RFID.

Monitoring i zarządzanie 
sprzętem
Integracja układów RFID z czujnikami 
pasywnymi temperatury, wilgotności, 
ciśnienia i wibracji zwiększa inteligencję 
w monitoringu i zarządzaniu sprzętem.

Podsumowanie
Technologia RFID może być stosowana 
w wielu gałęziach przemysłu, ale zanim 

pojawiły się rozwiązania bazujące na 
cloud computingu, zarządzanie tysiącami 
sygnałów z układów RFID stanowiło zna-
czący problem. Obecnie, wykorzystując 
technologię chmury i odciążając działy IT, 
firmy mogą wprowadzać centralne zarzą-
dzanie bez tradycyjnego wsparcia służb 
informatycznych i związanych z tym 
kosztów.

George Perkins George Perkins jest dyrektorem marketingu 
w Truck Banner.
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↗ Przy wyborze systemu do konkretnej aplikacji należy uwzględnić dystans pomiędzy czytnikiem a etykietą/tagiem RFID, szybkość poruszania się 
układu RFID względem czytnika oraz prędkość transmisji danych.

Online

Więcej na temat technologii RFID 
przeczytają Państwo w artykule 
„RFID – kompendium wiedzy dla 
przedsiębiorstwa”, dostępnym na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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K oszty zmienne. Te dwa słowa sieją 
spustoszenie w planach dyrekto-
rów fabryk, pragnących uzyskać 

przewidywalność budżetu przeznaczonego 
na utrzymanie ruchu i na projekty kapita-

łowe. Gdy zdolność produkcyjna zakładu 
jest wysoka, wsparcie serwisowe może 
być w pełni wykorzystane przy krótkim 
czasie przestojów.

Sytuacja wygląda inaczej w branżach 
cyklicznych, gdy produktywność ulega 
fluktuacji. Dyrektorzy takich zakładów 
często decydują się na outsourcing – zle-
cają firmom zewnętrznym wykonywanie 
części lub całości prac związanych z utrzy-
maniem ruchu. Opłacalnym i efektywnym 
rozwiązaniem jest wtedy wybór wykwali-
fikowanego wykonawcy prac związanych 
z utrzymaniem ruchu oraz utrzymywa-
nie personelu fabryki skoncentrowanego 
na realizacji konserwacji prognozowanej 
i zapobiegawczej.

Bill Wasilewski

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing wsparcia serwiso-
wego? Doświadczony dostawca usług związanych z utrzymaniem 
ruchu wie, że jego pozycja na rynku i możliwości rozwoju zależą od 
jego umiejętności zarabiania poprzez codzienne działania mające 
na celu optymalizację wydajności i stosowanie najlepszych praktyk. 
Zespół wewnętrzny może nie działać z takim samym poczuciem 
pilności zadań, szczególnie w czasie przestojów w produkcji. 
Co więc zrobić, by wybrać najlepszego partnera serwisowego?

Wybór dostawcy 
usług serwisowych
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Niektórzy menedżero-
wie próbują przeciwdzia-
łać wahaniom rynków, 
zmuszając swoją niewy-
korzystaną siłę roboczą 
do wykonywania zadań 
wykraczających poza ich 
podstawowe kompe-
tencje, takie jak praca 
przy projektach inwesty-
cyjnych.



Zalety outsourcingu usług 
serwisowych
Doświadczony dostawca usług związa-
nych z utrzymaniem ruchu może łatwiej 
przystosować się do zmiennych potrzeb 
zakładu i jego personelu. Takie firmy 
mogą wybierać specjalistów ds. utrzyma-
nia ruchu z całej gamy wykwalifikowa-
nych osób, a następnie szybko ich wdro-
żyć do realizacji prac w fabryce. Nato-
miast gdy dyrekcja zakładu sama zatrud-
nia takiego pracownika, to czas wyma-
gany na jego pełne wdrożenie w proce-
dury realizacyjne powierzanych mu zadań 
może wynosić wiele miesięcy.

Niektórzy menedżerowie próbują prze-
ciwdziałać wahaniom rynków, zmusza-
jąc swoją niewykorzystaną siłę roboczą do 
wykonywania zadań wykraczających poza 
ich podstawowe kompetencje, takie jak 
praca przy projektach inwestycyjnych.

Takie podejście prowadzi do przesu-
nięcia kosztów wynagrodzenia z budżetu 
przeznaczonego na utrzymanie ruchu 
do budżetu na kapitał. Jednak umiejęt-
ności wymagane do wykonywania prac 
konserwacyjnych nie zawsze idą w parze 
z tymi, które są wymagane przy projek-
tach inwestycyjnych. Na przykład pre-
dyspozycje i umiejętności pracownika 
utrzymania ruchu w zakresie mecha-
niki lub elektryki mogą być wykorzy-
stane w nowym obszarze działań, jed-
nak obsługiwane procesy robocze i zacho-
wania już nie. Zwykle zwiększa to koszty 
i przedłuża harmonogramy realizacji prac, 
przez co projekt inwestycyjny nie spełnia 
już celów finansowych, dla których został 
pierwotnie zatwierdzony. Bardziej opła-
calne wyniki osiąga się wtedy, gdy pra-
cownicy działu utrzymania ruchu oraz 
zespołu projektowego wykonują tylko 
swoje własne zadania.

Wybór najlepszego partnera
Co zatem powinien zrobić menedżer, aby 
wybrać najlepszą firmę partnerską do 
realizacji zadań związanych z utrzyma-
niem ruchu?

1 Szukać wśród firm z doświadcze-
niem w danej branży. Wielkość firmy ma 
znaczenie. Wybrany wykonawca musi 
posiadać personel z odpowiednimi umie-
jętnościami, który będzie mógł szybko 

reagować na zlecenia prac po godzinach, 
wzrost zapotrzebowania na zatrudnianych 
na krótki okres fachowców oraz udzie-
lać wsparcia w przypadku przestojów. 
Należy poszukać wykonawcy zatrudnia-
jącego specjalistów z danej branży prze-
mysłu, mających orientację w procesach 
konserwacji prognozowanej i zapobiegaw-
czej, którzy będą mogli wspierać personel 
fabryki w ciągłym skracaniu przestojów.

2 Zaplanować długotrwałą współ-
pracę. Wykonawcy chcą tworzyć war-
tość dla swoich klientów i potrzebują na 
to czasu. Trzyletni kontrakt z możliwością 
przedłużenia o kolejne dwa lata w przy-
padku dobrej współpracy pomaga wyko-
nawcy i personelowi fabryki w zbudo-
waniu korzystnej dla obydwu stron rela-
cji opartej na zaufaniu. Wiedza fachowa 
personelu fabryki poszerza się w miarę 
upływu czasu, zaś wykonawca ma okazję 
do wprowadzenia rzeczywistych innowa-
cji w zakładzie.

3 Rozważyć kontrakt oparty na wydaj-
ności. Umowy oparte na wydajności 
wpływają na zachowania kierownictwa 
fabryki oraz kierownictwa i specjalistów 
wykonawcy. Jeśli wydajność pracy wyko-
nawcy nie spełnia oczekiwań, to jego 
wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu. 
I odwrotnie – jeśli wykonawca realizuje 
więcej prac, niż ustalono, a jego działa-
nia powodują uzyskiwanie przez fabrykę 
oszczędności kosztów i unikanie przesto-
jów, to powinien uzyskać za to dodatkowe 
wynagrodzenie. Wykonawca, który jest 
gotowy narazić swoje wynagrodzenie na 
ryzyko, udowodnił tym swoją zdolność do 

kontrolowania budżetu, harmonogramu, 
zakresu prac i liczby roboczogodzin.

4 Opracować obustronnie uzgodnione 
kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). 
Kontrakt oparty na wydajności spraw-
dza się tylko wtedy, gdy kryteria są reali-
styczne i jasno zdefiniowane. Kluczowe 
wskaźniki efektywności muszą być czyn-
nikami biznesowymi, które mogą być mie-
rzone obiektywnie. Kryteria pomiarowe 
muszą stanowić wyzwanie, ale też być 
osiągalne. Obie strony kontraktu muszą 
uzgodnić ustaloną metodologię, dzięki 
czemu wykonawca może mieć udziały 
w udokumentowanych oszczędnościach.

5 Ustanowić komitet zarządzający. 
Obie strony kontraktu muszą nakłonić 
kierownictwo wyższego szczebla swo-
ich firm do dostosowania się do celów 
kontraktu, rozwiązywania problemów 
i nadzorowania postępów. Sprawdzony 
w praktyce zespół kierowniczy jest innym 
wskaźnikiem tego, że wykonawca usług 
związanych z utrzymaniem ruchu jest 
w pełni zaangażowany w swoją pracę 
i potrafi zwiększyć niezawodność sprzętu 
w fabryce oraz przewidywalność jego 
awarii.

6 Zrozumieć, że niska cena nie zawsze 
oznacza niskie koszty. Należy oceniać 
wykonawców na podstawie dostarczanej 
wartości, a nie tylko ceny usług. Trzeba 
rozmawiać z ich klientami, aby ustalić, 
jaką wartość im dostarczyli. 

Chociaż koszty są ważnym elementem 
wartości, to nie są one jedynym czynni-
kiem. Niskie koszty nie są żadną gwaran-
cją długotrwałego sukcesu.

Bill Wasilewski Bill Wasilewski jest dyrektorem ds. prze-
mysłu i procesów przemysłowych w firmie 
Day & Zimmermann.

Online

Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w raporcie „Outsourcing 
w przemyśle”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Predyspozycje i umiejęt-
ności pracownika utrzy-
mania ruchu w zakresie 
mechaniki lub elektryki 
mogą być wykorzystane 
w nowym obszarze dzia-
łań, jednak obsługiwane 
procesy robocze i zacho-
wania już nie.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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tel./fax: (+48) 32 270 56 41
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