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Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa wymaga zastosowania nowoczesnych tech-
nologii, a także zbudowania kultury organizacyjnej nastawionej na cyfryzację. Jakie 
więc rozwiązania wdrożyć w firmie, by rozpocząć proces digitalizacji? W jaki sposób 
efektywnie go przeprowadzić?

Na te pytania już od kilku lat staramy się odpowiadać na łamach naszego cza-
sopisma, a także podczas organizowanych przez nas konferencji branżowych. Jed-
nym z takich spotkań była III edycja konferencji Fabryka Roku, zorganizowana wraz 
z VIII edycją konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo produkcyjne mijającego roku. 

W wydarzeniu, które odbyło się 4 grudnia w warszawskim hotelu Marriott, 
wzięli udział specjaliści, przedstawiciele kadry inżynierskiej oraz kadry kierowni-
czej polskich zakładów produkcyjnych. Byli wśród nich reprezentanci nominowa-
nych w konkursie zakładów, którzy potrafią łączyć wiedzę na temat obecnych kie-
runków rozwoju przemysłu z innowacyjnymi metodami zarządzania oraz wykorzy-
staniem najnowszych technologii. Opowiadali oni o stosowanych narzędziach i naj-
lepszych praktykach, które pozwalają im budować nowoczesne fabryki, stawiające 
czoła wyzwaniom dzisiejszego rynku. Te z nich, które w ocenie jury wyróżniły się 
w polskim przemyśle w sposób szczególny, zostały w trakcie wieczornej gali uhono-
rowane tytułami Fabryki Roku 2019, przyznanymi w kilkunastu kategoriach kon-
kursowych. Relację z konferencji oraz gali wręczenia nagród publikujemy w najnow-
szym wydaniu, które właśnie oddajemy w Państwa ręce. Zapraszam do jego lektury.

Wydarzenie Fabryka Roku 2019 było okazją do tego, by zobaczyć, jak pra-
cują inni – jakie rozwiązania stosują oraz w jaki sposób radzą sobie z problemami 
– oraz czerpania od nich inspiracji. A ponieważ, jak pisze Mark T. Hoske w felieto-
nie publikowanym w tym numerze, warto uczyć się od tych, którzy dzielą się z nami 
swoim doświadczeniem, zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organi-
zowanych przez Wydawnictwo Trade Media International. Szczegóły znajdą Państwo 
na stronie internetowej: www.utrzymanieruchu.pl/category/konferencje.
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6  Nowoczesne rozwiązania w praktyce, 
czyli III edycja konferencji Fabryka Roku

10  Targi ITM nie zwalniają tempa
10  „Amica 4.0” – transformacja cyfrowa 

polskiego producenta AGD
11  Mniej niż co trzecia fi rma w Polsce 

korzysta z ERP
12  Fabryka Przyszłości. Dziś. Jutro. Niebawem
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15 produkt roku 2019

II etap – głosowanie Czytelników
Głosowanie odbywa się poprzez formu-
larz konkursowy znajdujący się na stronie 
www.pr.utrzymanieruchu.pl. Każda osoba 
może oddać głos na jeden wybrany pro-
dukt w każdej kategorii konkursowej.

38 temat numeru

38 W kierunku nowoczesnej produkcji, 
czyli laureaci konkursu Fabryka Roku 2019
Co roku w konkursie promowane są zakła-
dy wyróżniające się organizacją nowocze-
snej, innowacyjnej, przyjaznej dla środo-
wiska i bezpiecznej produkcji.  

40 Fotorelacja z uroczystej gali wręczenia 
nagród

45 Prezentacja laureatów VIII edycji konkur-
su Fabryka Roku 2019 w poszczególnych 
kategoriach

50 Pilkington Automo  ve Poland z tytułem 
Fabryki Roku 2019
Z Ryszardem Janią, prezesem zarządu 
pełniącym obowiązki Country Managera 
w NSG Group w Polsce i dyrektorem gene-
ralnym Pilkington Automo  ve Poland, 
rozmawia Bohdan Szafrański.

53 fabryka 4.0

MACHINE LEARNING  NOWE 
MOŻLIWOŚCI PRACY Z DANYMI
Dane pomiarowe stanowią podstawę 
wszelkiej analizy procesowej. Tymcza-
sem, dzięki uczeniu maszynowemu, moż-
liwe jest nie tylko wykorzystanie zawar-
tych w nich informacji historycznych do 
zaprojektowania ulepszonego procesu, 
lecz przede wszystkim automatyczne wy-
snuwanie wniosków ze zmian w procesie 
podczas jego trwania. To przewaga, któ-
ra może być dla fi rm produkcyjnych klu-
czowa, szczególnie w kontekście wyści-
gu w kierunku optymalizacji prowadzonej 
działalności.

56 raport

EFEKTYWNA GOSPODARKA 
SMAROWNICZA
Gospodarka smarownicza jest czymś wię-
cej niż sumą poszczególnych działań z za-
kresu smarowania maszyn i urządzeń. Jej 
istotnym elementem jest także aspekt 
organizacyjny – powinna być włączo-
na w szerszą strategię działań przedsię-
biorstwa. To wyzwanie polskie fi rmy mają 
już w większości za sobą. Gros z nich po-
strzega dziś gospodarkę olejową w spo-
sób całościowy i podchodzi do niej z więk-
szą uwagą niż jeszcze dekadę temu. Czy 
to jednak wystarczy, aby mówić o dojrza-
łym rynku smarowniczym w Polsce? Przyj-
rzyjmy się, co na ten temat sądzą dostaw-
cy środków smarnych i użytkownicy ich 
produktów.

64 bezpieczeństwo

SYGNALIZATORY PRZEMYSŁOWE
Pełnią ważne funkcje związane z bezpie-
czeństwem procesów produkcyjnych, a ich 
stosowanie w maszynach i instalacjach, 
zgodnie z tzw. dyrektywą maszynową, jest 
obowiązkowe. Sygnalizatory w przemyśle 
są wykorzystywane m.in. w urządzeniach 
przeznaczonych do produkcji, obróbki,

http://www.pr.utrzymanieruchu.pl
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a także transportu materiałów. Służą do 
ostrzegania operatorów maszyn przed 
nieprawidłowościami na linii produkcyj-
nej. Przedstawiamy wybrane rozwiązania 
dostępne na rynku.

68 mechanika

WŁAŚCIWE PRZEŁOŻENIE, CZYLI
PRZEKŁADNIE MECHANICZNE 
W APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH
Mimo prostej konstrukcji zakres funkcji re-
alizowanych przez przekładnie mechanicz-
ne jest bardzo szeroki, dlatego są one sto-
sowane niemal w każdym zakładzie prze-
mysłowym. A to oznacza, że jego kon-
struktorzy i dział utrzymania ruchu prę-
dzej czy później stają przed koniecznością 
wyboru odpowiedniej przekładni. 

75 utrzymanie ruchu

PRAWIDŁOWA KONSERWACJA 
AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH
 10 WSKAZÓWEK

Kluczem do maksymalizacji efektywno-
ści zasilania elektrycznego, czasu pracy 
i trwałości akumulatorów trakcyjnych jest 
ich dokładna konserwacja – w tym prawi-
dłowe ładowanie.

78 zarządzanie

LEAN MANUFACTURING  JAK WYELI
MINOWAĆ STRATY W 7 NAJWAŻNIEJ
SZYCH OBSZARACH
Producenci stosują zasady lean manufac-
turing w celu ograniczenia lub wyelimino-
wania strat i zwiększenia efektywności 
realizowanych procesów.

80 felieton

CZEGO I GDZIE WARTO SIĘ UCZYĆ?

e1 e-wydanie

e1  INTELIGENTNE NAPĘDY W DOBIE 
PRZEMYSŁU 4.0
Inteligentne systemy napędów pozwalają
na optymalizację budowy maszyn, konfi -
guracji i osiągów oraz wspierają adaptację 
technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0.

e4  DOBÓR URZĄDZEŃ DO POMIARU 
POZIOMU MATERIAŁU W ZBIORNIKU
Jest wiele sposobów pomiaru poziomu 
materiału w zbiorniku, jednak wybór zale-
ży od aplikacji. Oto główne czynniki wpły-
wające na pomiar poziomu materiałów 
sypkich w zbiornikach i zasobnikach.
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Rewolucja cyfrowa stawia pod znakiem zapytania wiele modeli biznesowych 
o ugruntowanej pozycji, a bogata oferta innowacyjnych technologii przynosi
zupełnie nowe sposoby tworzenia wartości. Firmy wzbogacają swoje oferty 
o nowe produkty i usługi, zmieniają strategie sprzedaży i pozyskują nowe grupy 
docelowe i rynki. Młode, prężnie działające przedsiębiorstwa posuwają się 
do przodu wielkimi krokami. Są gotowe do pionierskich działań i błyskawicznie 
zdobywają duży udział w rynku.

Trzy wózkowe trendy na 2020 rok
W październiku zeszłego roku indeks PMI dla polskiego prze-
mysłu osiągnął najniższą wartość ostatnich lat, porównywal-
ną z poziomem z połowy 2009 r. W listopadzie i grudniu wy-
kres odbił nieco w górę, a „twarde” dane nie potwierdzały po-
gorszenia sytuacji. Mimo to daje się odczuć pogorszenie nastrojów, przejawia-
jące się przede wszystkim zwiększeniem ostrożności inwestycyjnej. Jak sytuacja 
w przemyśle przełoży się na rynek wózków widłowych w 2020 r.? 

TOP 5 najchętniej czytanych artykułów 
w roku 2019
• Pasowanie łożysk tocznych
• Jak zapobiegać korozji?
• Pomiary rezystancji izolacji silników elektrycznych
•  Podstawy obliczania momentu obrotowego 

silników krokowych
• Szafy sterownicze – wymagania, budowa i eksploatacja

Kto przetrwa cyfryzację? 
Modele biznesowe przyszłości

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

e-wydanie 

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

Numery specjalne
i dodatki tematyczne 

Numery specjalne 
i dodatki tema-
tyczne dostarczają 
wiedzy na wybrane 
tematy związane 
m.in. z automatyza-
cją procesów prze-
mysłowych, ener-
gią, bezpieczeń-
stwem. Nasi pre-
numeratorzy otrzy-
mują je w wersji 
drukowanej wraz z magazynem. 
Publikacje dostępne są też w wersji cyfrowej 
na stronie: www.utrzymanieruchu.pl
 

Raporty rynkowe 

Z roku na rok polski rynek utrzymania ruchu 
rozwija się w coraz szybszym tempie. Użyt-
kownicy stają się bardziej wymagający, a dys-
trybutorzy próbują sprostać ich wymaga-
niom. Nasze raporty to jedno z najlepszych 
źródeł informacji o aktualnych i przyszłych 
trendach. Wszystkie raporty drukowane w 
magazynie są dostępne na stronie interne-
towej www.utrzymanieruchu.pl/category/
raporty. Najnowsze to:
• Systemy znakowania i etykietowania
• Układy centralnego smarowania
• Komputery przemysłowe
• Systemy ERP

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca

Temat numeru

W kierunku 
   nowoczesnej 
 produkcji
    Laureaci konkursu Fabryka Roku 2019

Raport
 Efektywna gospodarka 
smarownicza

  Fabryka 4.0: Machine learning 
– nowe mo liwo ci pracy z danymi

  Produkt Roku 2019: 
Etap II – g osowanie Czytelników

M
E

C
H

A
N

IK
A

 
• 

U
T

R
Z

Y
M

A
N

IE
 R

U
C

H
U

 
• 

E
L
E

K
T

R
Y

K
A

 
• 

P
N

E
U

M
A

T
Y

K
A

 
• 

P
O

M
IA

R
Y

 
• 

Z
A

R
Z

Ą
D

Z
A

N
IE

 
• 

U
S

Ł
U

G
I 

• 
P

R
Z

E
M

Y
S

Ł
 4

.0

STYCZEŃ/LUTYSTYCZEŃ/LUTY  20202020
NR 1 NR 1 ((136136)) ROK XVII ROK XVII

IS
S

N
 1

73
4-

05
6X

Sygnalizatory przemysłowe | Lean manufacturing – jak wyeliminować straty w 7 najważniejszych obszarach

Magazyn wydawany jest na licencji

www.utrzymanieruchu.pl

Dodatek do:

Firmy wspó pracuj ce:

Bezpieczeństwo
ludzi • maszyn • procesów • danych2020

Dodatek do:

Egzoszkielety 
przemysłowe
Wspomagaj  pracownika 
i zapewniaj  dodatkow  
ochron  przed obra eniami

  Obs uga nowoczesnych systemów bezpiecze stwa

  Jak wdra a  systemy LOTO

  Cyberbezpiecze stwo przemys owych 
systemów sterowania (ICS)

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

Twitter
twitter.com/UtrzymanieRuchu

Źr
ód

ło
: a

ba
s

Model biznesowy 
jest kluczowy dla 
sukcesu przedsię-
biorstwa.

https://www.utrzymanieruchu.pl/
https://www.utrzymanieruchu.pl/zamow-prenumerate/
https://www.utrzymanieruchu.pl/category/raporty
https://www.utrzymanieruchu.pl/kto-przetrwa-cyfryzacje-modele-biznesowe-przyszlosci/
https://www.utrzymanieruchu.pl/kto-przetrwa-cyfryzacje-modele-biznesowe-przyszlosci/
https://www.utrzymanieruchu.pl/trzy-wozkowe-trendy-na-2020-rok/
https://www.utrzymanieruchu.pl/trzy-wozkowe-trendy-na-2020-rok/
https://www.utrzymanieruchu.pl/top-5-najpopularniejszych-artykulow-roku-2019/
https://www.utrzymanieruchu.pl/top-5-najpopularniejszych-artykulow-roku-2019/
http://www.facebook.com/pages/Utrzymanie-Ruchu/329501523911301
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl


https://www.zvl.pl/


AKTUALNOŚCI

Wydawnictwo Trade Media International

Nowoczesne rozwiązania w praktyce, 
czyli III edycja konferencji Fabryka Roku

W tematykę konferencji wprowadził 
uczestników Michał Parda, trener i kon-
sultant, zwolennik poszukiwania oraz eli-
minacji wszelkiego rodzaju marnotraw-
stwa w przedsiębiorstwie przy użyciu 
narzędzi Lean SixSigma.

Fabryka robotów 
czy software house?
Na to pytanie starał się odpowiedzieć 
Mariusz Pultyn, CTO w firmie Digital 
TeamMates. Jak stwierdził, automatyza-

cja i robotyzacja zwykle wywołują pytania 
o to, jakie zawody są zagrożone i zostaną 
wyparte przez roboty. Jednak jego zda-
niem to właśnie fabryka robotów jest 
optymalnym rozwiązaniem przy robotyza-
cji na dużą skalę. Natomiast pracownicy, 
których praca może zostać w dużej mie-
rze zrobotyzowana, mogą stworzyć efek-
tywny i wykwalifikowany zespół zajmu-
jący się tworzeniem i utrzymaniem robo-
tów software’owych. 

Mariusz Pultyn przedstawił ponadto, 
czym jest RPA (Robotic Process Automa-

tion), a także zwrócił uwagę na koniecz-
ność dbania o ścieżkę kariery i specjaliza-
cję pracowników.

Jakość produktu
Przemysław Jankowski, Innovation 
Manager w firmie CCC, mówił o zmianie 
optyki przedsiębiorstwa w kierunku inno-
wacyjności, ergonomii pracy i jakości 
produktu. Przedstawił on m.in., w jaki 
sposób można poprawić jakość produk-
tów dzięki systemowi e-size.me.

Symulacja procesów
O fabryce cyfrowej oraz symulacji pro-
cesów produkcyjnych i logistycznych 
mówił Filip Polit, menedżer sprzedaży 
krajowej w firmie FlexSim InterMarium. 
Jak stwierdził, dynamicznie rozwijające 
się przedsiębiorstwa stoją przed zada-
niem szybkiej i skutecznej adaptacji do 
potrzeb klientów. Niejednokrotnie prowa-
dzi to do konieczności wdrażania zmian 
w procesie produkcyjnym i/lub logistycz-
nym, przebudowy linii czy nawet roz-
budowy zakładu. Wiąże się to z ryzy-
kiem inwestycyjnym, zatrzymaniem pro-
dukcji, a także niepewnością, czy plano-
wane zmiany będą prowadzić do ocze-
kiwanych rezultatów. Prelegent omó-
wił kolejne kroki przy tworzeniu modeli 
symulacyjnych: określenie celu i zebranie 
danych, budowa modelu 3D oraz wery-
fikacja logiki przepływu, zasilenie pla-
nem produkcyjnym i walidacja wyników 
oraz eksperymenty i testy. Zaprezentował 
również projekty symulacyjne rzeczywi-
stych procesów produkcyjnych i logistycz-
nych, stanowiące podstawę decyzji inwe-
stycyjnych.

Gospodarka obiegu zamkniętego
Piotr Bruździak, dyrektor sprzedaży 
i marketingu w firmie Stena Recycling, 
omówił zagadnienia związane z optyma-
lizacją gospodarki odpadami jako drogą 
do GOZ. Jak stwierdził, już od pewnego 

W dzisiejszej rzeczywistości produkcyjnej szczególnego znaczenia nabiera 
umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii, pozwala bowiem nie 
tylko usprawniać produkcję, lecz także osiągać lepsze wyniki biznesowe. 
4 grudnia w warszawskim hotelu Marriott podczas konferencji Fabryka Roku 
2019 spotkali się specjaliści, przedstawiciele kadry inżynierskiej oraz osoby 
reprezentujące kadrę kierowniczą zakładów produkcyjnych z całej Polski. 
W wygłoszonych osiemnastu prelekcjach zaprezentowano praktyczną realizację 
nowych koncepcji w polskich zakładach przemysłowych, a także główne trendy, 
jakie dominują w nowoczesnym przemyśle.
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czasu w środowisku biznesowym temat 
gospodarki cyrkularnej jest szeroko dys-
kutowany. Jest to też jeden z priorytetów 
Komisji Europejskiej. Jednak nadal nie-
wiele firm wie, jak podejść do wdraża-
nia tej koncepcji. Gospodarka o obiegu 
zamkniętym to nie tylko recykling. Piotr 
Bruździak pokazał, na czym polega opty-
malizacja tego obszaru i jakie korzyści 
ekonomiczne oraz środowiskowe może to 
przynieść, jeżeli będzie zgodna z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Ideę gospodarki o obiegu zamkniętym 
w polityce rozwoju firmy Flukar przedsta-
wił Grzegorz Nieradka, zastępca koordy-
natora projektu ds. technicznych w fir-
mie Flukar. Zaprezentował on projekty 
inwestycyjne, dzięki którym firma stanie 
się pierwszym w tej części Europy pod-
miotem wytwarzającym tak szeroką gamę 
środków smarnych z bazy surowcowej 
pochodzącej w 100% z ponownego wyko-
rzystania zasobów. 

Michał Grossy, Marketing & Product 
Manager w firmie FAMED Żywiec przed-
stawił, w jaki sposób konsekwentne dzia-
łania w obszarze GOZ mogą być drogą 
do tytułu Lidera Czystszej Produkcji. 
Jak się okazuje, konsekwentne działania 
w obszarze gospodarki obiegu zamknię-
tego pozwoliły polskiemu producentowi 
sprzętu medycznego ograniczyć do mini-
mum ilość odpadów przekazanych do 
składowania. 

Fabryka przyszłości 
Koncepcję fabryki przyszłości omówił 
Ireneusz Borowski, Country Manager 
Poland, Czech Republic, Slovakia, Hun-
gary w firmie Dassault Systèmes. Jak 
ocenił, kusi ona realnymi korzyściami 
w różnych obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Pozwala na usprawnie-
nie produkcji, lepsze wykorzystanie akty-
wów, zwiększenie produktywności lub 

optymalizację kosztów. Optymalizacja to 
również reakcja na zmiany w popycie. 

Prelegent przekonywał, że warto rów-
nież zwrócić uwagę na rozwiązania sztucz-
nej inteligencji (artificial intelligence – AI), 
wyjaśniające wiele zagadnień, od strate-
gicznych do taktycznych, aby lepiej dosto-
sować działania firmy do zmieniającej się 
sytuacji rynkowej. Mówił także o anali-
zach, które należy prowadzić w celu efek-
tywnego podejmowania decyzji, planowa-
nia i ciągłego doskonalenia.

Mateusz Stefański, Digital Archi-
tect w firmie Microsoft, omówił pro-
jekt Microsoft Fabryka Przyszłości. Jest to 
platforma dedykowana dla sektora pro-
dukcji, wykorzystująca innowacyjne tech-
nologie: chmury obliczeniowej, Internetu 
Rzeczy (Internet of Things – IoT), sztucz-
nej inteligencji czy rzeczywistości rozsze-
rzonej (augmented reality – AR). Jest to 
przykład konwergencji IT/OT w ujęciu 
technicznym i branżowym. 

Robotyzacja
Jakub Bancer, specjalista ds. nowych 
projektów w firmie FANUC Polska, 
w swoim wystąpieniu skoncentrował się 
na zagadnieniach związanych z robotyza-
cją w dobie Przemysłu 4.0. Blisko połowa 
zakładów produkcyjnych w Europie 
Zachodniej inwestuje w robotyzację, tech-
nologie Big Data lub Internet Rzeczy. 
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Rozwój pracowników a wyzwania 
współczesnego rynku 
Był to temat wystąpienia Ireneusza 
Kaczmarczyka, kierownika produkcji, 
i Kingi Kowalczyk, HR Managera w fir-
mie DANONE. Prelegenci odpowiadali na 
pytanie, jak zbudować i utrzymać zespół 
wykwalifikowanych oraz zmotywowa-
nych pracowników, aby skutecznie odpo-
wiadać na potrzeby współczesnych kon-
sumentów.

Transport wewnątrzzakładowy
Obecnie coraz większym zainteresowa-
niem ze strony zakładów produkcyj-
nych cieszą się roboty AGV (Automated 
Guided Vehicles). O tym, jak skutecznie 
inwestować i oszczędzać na transporcie 
wewnętrznym przedsiębiorstwa, mówił 
Paweł Drab, prezes zarządu w firmie 
Lean-Tech. Opowiadał o robotach auto-
nomicznych, które samodzielnie wykonują 
wyznaczone zadania transportowe i są 
wyposażone w nowoczesne systemy bez-
pieczeństwa. 

Paweł Drab przekonywał także, że 
warto wykorzystać modelowanie projek-
tów logistycznych. Kompleksowy pro-
jekt w wirtualnym świecie dostarczy 
pełen obraz rezultatu planowanych zmian 
i usprawnień.

O rozwoju zrównoważonym
Jakub Piniarski, HR Manager w firmie 
Kronospan Polska, zaprezentował najlep-
sze praktyki stosowane w zakładzie. Kro-
nospan Polska w sposób strategiczny trak-
tuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Jej 
dewizą jest wyznaczać trendy, nie podą-
żać za innymi. Jednym z realizowanych 
projektów jest edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży ze Szczecinka w ramach Aka-
demii Recyklingu Kronospan.

„Sustainable by Design” to temat 
wystąpienia Bogusława Bieleckiego, 
członka zarządu i dyrektora finansowego 
w firmie Mondi Świecie. Zrównowa-
żony rozwój jest jednym z filarów Grupy 
Mondi. Fundamentalną zasadą jest pro-
wadzenie działalności w sposób odpowie-
dzialny oraz bezpieczny. Grupa Mondi 
prowadzi otwartą politykę informacyjną 
w tym zakresie oraz podejmuje działania, 
które mają na celu troskę o środowisko.

Jakub Giermaziak, prezes zarządu 
w rodzinnej firmie Netbox, wygłosił refe-
rat pt. „Transformacja w innowacyjną 
firmę rodzinną, budowaną na fundamen-
cie pasji i doświadczeń naszego zespołu”. 
Firma ma 30 lat doświadczenia w pro-
dukcji opakowań i produkuje ich obecnie 
400 mln. Netbox również stawia na zrów-
noważony rozwój. Dokonała wymiana 
oświetlenia na energooszczędne wprowa-
dziła system zgłaszania zdarzeń i miejsc 
potencjalnie niebezpiecznych, a także 
recykling 100% surowców. 

Stabilny i konsekwentny rozwój
Ryszard Jania, prezes zarządu i dyrektor 
generalny w firmie Pilkington Automo-
tive Poland, zaprezentował, jak przebie-
gał rozwój zarządzanej przez niego firmy. 
W 2017 r. spółka obchodziła 20-lecie ist-
nienia. Dziś zatrudnia ponad 2,2 tys. pra-
cowników i może pochwalić się produk-
cją na poziomie 9 mln szyb rocznie, rów-
nież tych najnowocześniejszych, z zasto-
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sowaniem technologii HUD, ADAS, rze-
czywistości rozszerzonej czy szyb powło-
kowych. Dzięki skali działania, zatrudnie-
nia, innowacyjnym technologiom i meto-
dom organizacji firma ma także realny 
wpływ na swoje najbliższe otoczenie spo-
łeczno-gospodarcze i jest inicjatorem 
wielu przedsięwzięć w tym obszarze. 

Jak uwolnić swoje supermoce 
w produkcji?
Tak zatytułował swoje wystąpienie 
Dariusz Karwasiński, członek zarządu 
w firmie ilabo. Postępująca automatyza-
cja produkcji niesie ze sobą coraz więcej 
korzyści, ale równocześnie stawia przed 
producentami nowe wyzwania. Mają oni
do czynienia z coraz większą ilością da-
nych, opisujących coraz bardziej rozbu-
dowane procesy produkcyjne. Prelegent 
przedstawił rozwiązanie, które dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
pomaga fabrykom osiągać lepsze wyniki, 
czyli produkować więcej, taniej i lepiej.

Finanse Przemysłu 4.0 
W wyłaniającej się ekonomii 4.0 pod-
stawą sukcesu jest nie tylko kapitał finan-
sowy, ale także kapitał technologiczny, 
intelektualny i społeczny. O tym mówił 
podczas swojego wystąpienia Stefan 
Życzkowski, prezes zarządu w firmie 
ASTOR. Punktem wyjścia do stworzenia 
skutecznej strategii budowania kapitału 
w każdym obszarze jest jego pomiar. Jaka 
jest relacja nakładów na kapitał techno-
logiczny do wydatków na siłę roboczą 
w kapitale produkcyjnym przedsiębior-
stwa? Tę wiedzę daje Indeks Technolo-
giczny ASTOR (ITA). Prelegent razem ze 
słuchaczami zastanawiał się, czy drogą do 
podniesienia wskaźnika ITA jest obniżanie 
pensji pracowników.

Jawor – nowy rozdział w historii 
Mercedes-Benz
Był to tytuł prelekcji Ewy Łabno-Falęckiej,
Head of Corporate Communication and

External Affairs w firmie Mercedes-
-Benz Manufacturing Poland. Rozwią-
zania zastosowane w zakładzie wpisują 
się w tzw. czwartą rewolucję przemy-
słową, a także obejmują automatyzację 
i robotykę, wirtualną rzeczywistość (vir-
tual reality – VR), Internet Rzeczy, dane 
w chmurze, systemy inteligentne (smart 
systems). Zakład jest również liderem 
w zakresie ekologii i niskiej emisji dwu-
tlenku węgla. Przyjaźni dla środowiska: 
od produkcji do produktu – tak można 
podsumować pojęcie zasilania w energię 
elektryczną i energię cieplną fabryki Mer-
cedes-Benz w Jaworze, który zakłada osią-
gnięcie bezemisyjności przy powstawaniu 
produktu finalnego.

* * *
Po zakończonej konferencji odbyła się gala 
wręczenia nagród w konkursie Fabryka 
Roku 2019. Relację z wydarzenia publi-
kujemy na s. 38–51.

Bohdan Szafrański

http://konferencje.ecol.com.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Oprócz bogatej ekspozycji przygotowa-
nej przez firmy zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy siłą targów ITM INDU-
STRY EUROPE jest także bogaty program 
wydarzeń. We współpracy z partnerami 
i wystawcami Grupa MTP szykuje w naj-
bliższej edycji nie tylko oczekiwane przez 
profesjonalistów, sprawdzone punkty, ale 
także nowe inicjatywy. 

Co dziesiąta firma MSP 
działa w przemyśle
Wsłuchując się w potrzeby rynku, zespół 
ITM INDUSTRY EUROPE szykuje bogaty 
program wydarzeń dla firm z sektora 
MSP. Szczególny nacisk zostanie położony 
na możliwości innowacji w zakresie tech-
nologii i cyfryzacji. Niestety, statystyki 
pokazują, że jeszcze nie wszystkie pol-
skie przedsiębiorstwa dostrzegają poten-
cjał tego kanału komunikacji. Największy 

potencjał tkwi w małych i średnich przed-
siębiorstwach, które nie mając możliwości 
zatrudniania wykwalifikowanych w tym 
kierunku pracowników i wdrażania nowo-
czesnych technologii, są zagrożone wyklu-
czeniem cyfrowym.

Takie rozwiązania, które są możliwe 
do wdrożenia w MSP i jednocześnie po-
zwalają usprawnić wiele procesów, będą 
kluczem oferty programowej skierowanej 
do menedżerów firm MSP. 

Przemysłowy START-UP ZONE 
Nowością targów ITM INDUSTRY 
EUROPE 2020 będzie strefa przezna-
czona dla start-upów w przemyśle. 
– W przemyśle cały czas poszukuje się jak 
najlepszej wydajności. Nie sposób jej osią-
gnąć, nie inwestując w automatyzację 
i najnowsze rozwiązania z zakresu cyfry-
zacji. Firmy z branży przemysłowej to bar-

dzo dobry rynek docelowy dla innowa-
cyjnych start-upów i przede wszystkim to 
rynek świadomy, że czasami trzeba sporo 
zainwestować, żeby później zyskać. Wła-
śnie takie start-upy planujemy pokazać na 
ITM – mówi Anna Lemańska, dyrektor 
targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Akademia Natryskiwania 
Cieplnego
Już po raz trzeci targom ITM INDU-
STRY EUROPE towarzyszyć będzie Aka-
demia Natryskiwania Cieplnego. Jak zwy-
kle wydarzeniu towarzyszyć będą ciekawe 
merytorycznie referaty. 

Jednym z wystąpień Akademii Natry-
skiwania Cieplnego, która zaplanowana 
jest w trzecim dniu targów (4 czerwca), 
będzie przedstawienie i omówienie pro-
gramu powołania stowarzyszenia zrzesza-
jącego instytucje zajmujące się natryski-
waniem cieplnym w Polsce. 

Targi ITM INDUSTRY EUROPE 
odbędą się 2–5 czerwca 2020 na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. W tym samym czasie będzie można 
jednocześnie zwiedzić ekspozycję: targów 
logistyki, magazynowania i transportu 
Modernlog, 3D Solutions – targów druku 
i skanu 3D, Subcontracting oraz Forum 
Odlewniczego Focast. 

www.itm-europe.pl

ITM

Targi ITM nie zwalniają tempa
Strefa start-upów, oferta programowa dla sektora MSP – to tylko niektóre 
z nowości, jakich można się spodziewać w najbliższej edycji ITM INDUSTRY 
EUROPE. Nie zabraknie także sprawdzonych pozycji w programie wydarzeń. 
Zapowiadanego w mediach kryzysu w przemyśle na razie nie widać w rynko-
wych tendencjach. Spowolnienia nie odzwierciedlają również targi ITM. 

Podczas konferencji, która odbyła się 
w styczniu br. w Warszawie, rozmawiano 
o rozwoju oraz inwestycjach Grupy Amica 
w cyfryzację i robotyzację na wszystkich 
poziomach funkcjonowania firmy.

– Prowadzona przez nas transformacja
cyfrowa jest częścią strategii HIT 2023, 
którą przyjęliśmy w 2014 r., a pod koniec 
2019 r. doprecyzowaliśmy część założeń,

w tym plan cyfryzacji oraz wartość inwe-
stycji w tym zakresie. Poprzez szybki roz-
wój chcemy do lata 2023 r. stać się jednym
z trzech czołowych producentów sprzętu 
grzejnego w Europie – mówił Robert 
Stobiński, członek zarządu Grupy Amica 
ds. transformacji cyfrowej. – Inteligentne 
przedsiębiorstwo skupia się na zwiększa-
niu wydajności operacyjnej i efektywno-
ści procesów wewnętrznych oraz opraco-
wywaniu nowych modeli biznesowych, 
przy jednoczesnym czerpaniu z doświad-
czeń klientów i pracowników. Nasz plan 
zakłada m.in. wzrost produkcji oraz uspra-
wnienie systemu dystrybucji produktów
do klienta, a jednym z efektów tych prac 
jest wybudowany w 2017 r. automa-

tyczny magazyn wysokiego składowania. 
Nasz projekt i nasze rozumienie cyfryzacji 
wyróżnia to, że dotyczy wszystkich obsza-
rów funkcjonowania Grupy. Skupiamy 
się jednocześnie na procesach dotyczących 
marketingu, zarządzania danymi, księgo-
wości, dystrybucji i obsługi klienta. Drugą 
częścią transformacji będą zmiany w pro-
dukcji, takie jak robotyzacja i automatyza-
cja części procesów w fabryce kuchni we 
Wronkach – dodał Robert Stobiński.

Podczas spotkania Michał Rakowski, 
członek zarządu Grupy Amica ds. finan-
sowych i kontrolingu, wspomniał również 
o aspekcie wzrostu przychodów i zyskow-
ności, jaką niesie transformacja cyfrowa. 

www.amica.pl

Amica

„Amica 4.0” – transformacja cyfrowa polskiego producenta AGD
Transformacja cyfrowa i Przemysł 4.0
to kolejne kamienie milowe rozwoju 
przemysłu oraz przedsiębiorstw. 
Przykładem jest ogłoszony właśnie
projekt polskiego lidera rozwoju 
w tym zakresie – Grupy Amica.

http://www.itm-europe.pl
http://www.amica.pl
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Liderem informatyzacji są firmy duże, 
zatrudniające 250 lub więcej pracowni-
ków, spośród których aż 87,3% przyznaje 
się do wdrożenia oprogramowania wspie-
rającego zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Wykorzystanie ERP wśród firm średnich, 
czyli takich, które zatrudniają od 50 do 
249 pracowników, także jest zdecydowa-
nie powyżej krajowej średniej i wynosi 

53,9%. Najniższy wynik osiągnęły małe 
przedsiębiorstwa, zatrudniające pomiędzy 
10 a 49 pracowników. 21,3% tego typu 
firm korzysta z oprogramowania ERP, ale 
ponieważ to ich jest najwięcej, średnia 
dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce 
wynosi mniej niż 30%. 

Duże różnice pomiędzy branżami 
– produkcja wypada średnio
Jak wykorzystanie oprogramowania wy-
gląda, jeżeli porównamy największe branże? 
Tutaj różnice bywają znaczące. Przykła-
dowo w budownictwie zaledwie 15% 
firm wdrożyło systemy ERP, co jest dru-
gim najgorszym wynikiem danej branży. 
Z kolei w handlu i przetwórstwie przemy-
słowym blisko co trzecie przedsiębiorstwo 
korzysta z ERP. Jedne z najwyższych pro-

centowych wyników, nieznacznie poniżej 
50%, osiągnęły informacja i komunikacja 
oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gią elektryczną, gaz i wodę. 

Jesteśmy w tyle UE 
Według danych Eurostatu opublikowanych
w 2018 r. średnia dla wszystkich krajów
unijnych wynosiła 34%. Zdecydowanym 
liderem była Belgia, gdzie aż 54% przed-
siębiorstw korzystało z systemu ERP. 
Na miejscu drugim była Holandia (48%), 
a ostatnie miejsce na podium zajęła Litwa 
(47%). Co ciekawe, za nami, oprócz takich 
państw, jak Łotwa, Bułgaria, Rumunia 
i Węgry, znalazła się też Wielka Brytania, 
gdzie według danych Eurostatu zaledwie 
19% przedsiębiorstw korzystało z ERP. 

www.xplus.pl

Xplus 

Mniej niż co trzecia firma w Polsce korzysta z ERP
Według danych GUS wykorzystanie
systemu ERP (Enterprise Resource 
Planning) w Polsce w 2019 r. deklaro-
wało 28,5% przedsiębiorstw, czyli firm 
zatrudniających minimum 10 pracow-
ników. Wynik poniżej 30% sprawia, 
że pod kątem posiadania systemów 
ERP znajdujemy się na szóstym 
miejscu od końca w UE.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.itm-europe.pl
http://www.xplus.pl
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Część rewolucyjnych rozwiązań auto-
matyki zawartych w wizji firma Bosch 
Rexroth oferuje klientom już teraz, a nie-
które z nich zostaną wprowadzone na 
rynek w najbliższej przyszłości. Ponadto 

dodatkowe wizjonerskie technologie będą 
sukcesywnie wdrażane w nieco dalszej 
perspektywie.

Wszystko połączone
W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sek-
cje i zakłady produkcyjne są ze sobą połą-

Bosch Rexroth

Fabryka Przyszłości. Dziś. Jutro. Niebawem
Firma Bosch Rexroth, będąca zarów-
no doświadczonym użytkownikiem, 
jak i dostawcą rozwiązań dla Przemy-
słu 4.0, opracowała konkretny po-
mysł urzeczywistnienia wizji Fabry-
ki Przyszłości. W wizji tej nie chodzi 
wyłącznie o to, co będzie wykonal-
ne pod względem technicznym, ale 
również w jaki sposób będzie można 
najlepiej spełnić wyzwania nowocze-
snych fabryk.
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W 2019 r. pracownicy zakładu prze-
prowadzili 400 warsztatów poświęco-
nych zagadnieniom wzrostu efektywności. 
Wynikające z nich działania w większości 
już zostały wprowadzone w życie, przy-

czyniając się do zwiększenia tempa pro-
dukcji i zmniejszenia kosztów.

Główny nacisk położono na rozwiąza-
nia z dziedziny cyfryzacji. Nowoczesny
i niepowtarzalny w przemyśle samochodo-

wym jest system kontroli spawów karo-
serii. Nie będą one już kontrolowane 
za pomocą ultradźwięków ręcznie, lecz 
w sposób zautomatyzowany, a dane będą 
przekazywane w czasie rzeczywistym do 
systemu IT. Po wdrożeniu projektu roczne 
koszty produkcji zmniejszą się o ok. trzy 
miliony euro. Rozwiązanie to będzie 
wdrażane stopniowo także w innych 
fabrykach.

Kolejnym przykładem przedsięwzięć 
zwiększających efektywność jest współ-
praca człowiek–robot. Od końca 2019 r. 
w fabryce w Wolfsburgu roboty usta-
wiają zbieżność reflektorów w samocho-
dach. Pracownicy jedynie włączają reflek-
tory i nie muszą już wysiadać z auta, żeby 
osobiście dokonywać regulacji. Milio-
nowe oszczędności powstaną również, 
gdy roboty – po raz pierwszy – będą osa-
dzać drzwi i pokrywę bagażnika w pojaz-
dach, co ma nastąpić w ciągu bieżącego 
roku. Informacje, np. o szerokości szcze-
lin między elementami karoserii, będą 
automatycznie opracowywane przez sys-
tem cyfrowy.

www.volkswagen.pl

Volkswagen

Volkswagen inwestuje w rozwiązania cyfrowe

Volkswagen intensywnie inwestuje w fabrykę w Wolfsburgu – w 2020 r. 
inwestycje w cyfryzację procesów produkcyjnych oraz w zagadnienia 
związane z Przemysłem 4.0. mają wynieść miliony euro.

http://www.volkswagen.pl
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 Międzynarodowe Targi Technologii

i Urządzeń dla Spawalnictwa 

SPAWALNICTWO

PRZEMYSLOWAWIOSNA.PL

stom-TOOL, stom-BLECH & CUTTING,

stom-LASER, stom-ROBOTICS

Największe wydarzenie 
w branży

czone, co zwiększa ich elastyczność. Uży-
cie otwartych standardów umożliwia 
szybkie konfigurowanie systemów. Bosch 
Rexroth oferuje lub wkrótce zacznie pro-
dukować niezbędne elementy do realizacji 
tej wizji, od technologii i komponentów 
po czujniki i rozwiązania systemowe.

Cyfrowy strumień 
tworzenia wartości
W Fabryce Przyszłości wszystkie maszyny 
i urządzenia zostaną skonfigurowane 
tak, aby ich status mógł być definiowany 
online, w czasie rzeczywistym. Komendy 
dotyczące aktualizacji i konserwacji 
można będzie wykonywać zdalnie. Każdy 
etap pracy oraz procesów będzie rejestro-
wany, przesyłany i przetwarzany przez 
nowoczesne oprogramowanie. Będzie 
ono analizować, symulować i doskona-
lić wszystkie procesy w całym strumieniu 
tworzenia wartości – od zakupu przez pro-
ces produkcji aż po dostawę do klienta.

Maksymalizacja elastyczności
Dzięki Fabryce Przyszłości opłacalna 
będzie produkcja małych nakładów lub 
nawet pojedynczych sztuk. Maszyny będą 
się składać z łatwych w dostosowywa-
niu do potrzeb modułów, ponieważ sprzęt 
i oprogramowanie będą działać na każ-
dym z nich niezależnie, wykorzystując 
chmurę obliczeniową. Jednostki sterujące 
obiektem oraz jednostki zasilania będą 
miały łączność bezprzewodową. Linie pro-
dukcyjne wyposażone w technologie 4.0 
już teraz są bardzo elastyczne i można 
je niezwykle szybko przeorganizować.

Tworzenie wartości dodanej 
dzięki cyfrowym modelom 
biznesowym
W przyszłości użytkownicy końcowi nie 
będą musieli kupować maszyn na wła-
sność, aby z nich korzystać. Zamiast tego 
będą woleli płacić za operacje wykony-

wane przez maszyny, które optymalnie 
wykorzystane, będą mogły pracować na 
zlecenie różnych klientów.

Fabryka Przyszłości – synergia 
produktów, usług i wiedzy
– Podczas gdy inni jedynie rozmawiają 
o Przemyśle 4.0, my intensywnie pra-
cujemy nad urzeczywistnieniem tej wizji 
– wyjaśnia Rolf Najork, dyrektor gene-
ralny Bosch Rexroth. Fabryka Przyszło-
ści to zmieniający się obiekt podłączony 
do sieci bezprzewodowej, który umożliwia 
efektywną pracę i adaptuje się do potrzeb 
klientów. Hala produkcyjna przygotowuje 
się do wyznaczonych zadań i może w ela-
styczny sposób dostosowywać się do róż-
nych wymagań: od pojedynczych zamó-
wień do produkcji masowej. – Musimy 
przystosować się do całkiem nowych wa-
runków. Ale wdrożenie tych rozwiązań jest 
dla nas wielką szansą – zauważa Najork.

www.boschrexroth.pl

https://www.targikielce.pl/przemyslowa-wiosna
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.boschrexroth.pl
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Podstawy teoretyczne 
detekcji wycieków 
Ultrad wi ki jako zjawisko fizyczne s  wywo-
ywane przez dwa ród a – tarcie i turbulen-

cj . W przypadku detekcji wycieków obsza-
rem, na którym skupia si  pomiar, s  ultra-
d wi ki powietrzne, wynikaj ce z turbulencji 
powsta ej w wyniku ró nicy ci nie  pomi dzy 
zewn trzn  a wewn trzn  cz ci  instalacji 

w punkcie nieszczelno ci. Im wi ksze ci nie-
nie wycieku, tym wi kszy jest wyciek, a co 
za tym idzie – wy szy poziom ha asu ultra-
d wi kowego. Osobnym przypadkiem s  nie-
szczelno ci w instalacjach pró ni. Ich detek-
cja jest trudniejsza, poniewa  turbulencja 
znajduje si  wewn trz instalacji. Zakres ultra-
d wi ków, które mo emy us ysze  dzi ki 
Ultraprobe, znajduje si  w przedziale mi dzy 

20 kHz a 100 kHz. Jest on przetworzony do 
zakresu s yszalnego i podany do s uchawek 
przemys owych, dzi ki czemu mo emy odci  
si  od s yszalnego zakresu, skupiaj c si  tylko 
na interesuj cych nas d wi kach.

Detekcja wycieków 
– pomiar, kalkulacja wielko ci 
i kosztów rocznych
Pomiar wycieków polega na lokalizacji wycieku 
– pod aniem za „g o nymi” punktami w in-
stalacji. Najcz stszymi elementami generu-
j cymi wycieki s  wszelkiego rodzaju przy -
cza, z czki czy niew a ciwie izolowane po -
czenia gwintowe. W przypadku spr onego 
powietrza równie  jest to drobna pneuma-
tyka, z czki wtykowe czy w e montowane 
za pomoc  opasek. W momencie odnalezie-
nia miejsca wycieku mierzymy warto  decy-
beli i zapisujemy ci nienie wycieku. Kolejnym 
krokiem po zmierzeniu i oznaczeniu wszyst-
kich mo liwych punktów wycieków jest doko-
nanie kalkulacji kosztów. Do tego potrzebny 
b dzie arkusz kalkulacyjny Excel, generowany 
przez program Ultratrend DMS b d  aplikacj  
mobiln  UE Systems Leak Survey.

W przypadku kalkulacji kosztów wycieków 
spr onego powietrza umieszczamy decy-
bele, ci nienie, a tak e stawk  za kilowato-
godzin  i liczb  godzin pracy zak adu w roku 
oraz zdj cie miejsca wycieku zrobione apara-
tem w telefonie. Arkusz automatycznie obli-
czy wielko  wycieku w litrach na minut  
oraz jego roczny koszt. Gdy zbierzemy dane 
ze wszystkich odnalezionych wycieków, 
b dziemy mogli okre li  przybli ony poten-
cja  oszcz dno ci na wyciekach spr onego 
powietrza. Arkusz kalkulacyjny zawiera rów-
nie  przelicznik traconej energii elektrycz-
nej na rzecz wycieków oraz wynikaj cy z tego 
ekwiwalent emisji gazów cieplarnianych. 
Wielko  oraz roczny koszt mo e by  te  wyli-
czony w odniesieniu do gazów, takich jak 
argon, hel, wodór i azot. Taki arkusz mo na 
otrzyma  e-mailem bezpo rednio ze smart-
fona (Android i IPhone) bez konieczno ci 
zgrywania danych do komputera.

Ultrad wi kowa
detekcja wycieków
Ka dy zak ad stosuj cy spr one powietrze, pró ni  czy gazy tech-
niczne ma nieszczelno ci w instalacji. Mog  one negatywnie wp ywa  
na jako  wyrobu w procesie lub obni enie ci nienia w odbiornikach, 
a jednocze nie powodowa  wymierne straty finansowe. Instrumenty 
Ultraprobe daj  mo liwo  wykrywania wycieków oraz okre lania 
ich przybli onej wielko ci i kosztów rocznych.

UE Systems 
Jerzy Halkiewicz – Regional Manager Poland
jurekh@uesystems.com
+48 510 518 832

FIRMA PREZENTUJE
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II etap konkursu 
Produkt Roku 2019
Głosowanie Czytelników

Zapraszamy do głosowania!
www.pr.utrzymanieruchu.pl

!

201920192019

Spis kategorii

Druk 3D, wytwarzanie addytywne   16

BHP   16

Diagnostyka, monitorowanie
i regulacja   18

Elementy instalacji elektrycznych
i energetycznych   20

Elementy instalacji smarowych
i olejowych   22

Chemia techniczna/Środki smarne   23

Elementy instalacji pneumatycznych,
hydraulicznych, c.o. oraz 

kanalizacyjnych   24

Narzędzia i wyposażenie warsztatu
utrzymania ruchu   24

Podzespoły i drobne elementy
mechaniczne   26

Oprogramowanie dla działu
utrzymania ruchu i produkcji   27

Przemysł 4.0   27 

Urządzenia do transportu   28

Urządzenia i maszyny z napędem
elektrycznym, silniki elektryczne   30

Urządzenia mechaniczne   31

Usługi dla przemysłu   31

Wyposażenie hal magazynowych   32

Wyposażenie IT dla działu
utrzymania ruchu i produkcji   33

Z apraszamy do udziału w II etapie
konkursu Produkt Roku 2019.
Jest to już piętnasta edycja tego 

plebiscytu, którego celem jest wyłonienie
najlepszych wyrobów i usług, mających
zastosowanie w zakładach przemysłowych,
a wprowadzonych na rynek w minionym 
roku (nowych, ulepszonych lub istotnie 
zmodyfikowanych).

Prezentujemy 74 produkty zakwali-
fikowane do II etapu konkursu, zebrane 
w 17 kategoriach. Głos można oddawać
na jeden produkt w każdej kategorii. Jedna 
osoba może głosować tylko raz. Tytuły 
„Produkt Roku 2019” zostaną przyznane 
zwycięzcom poszczególnych kategorii.

Głosowanie odbywa się pod adresem: 
http://pr.utrzymanieruchu.pl i potrwa do 

9 marca. Aby ułatwić Państwu wybór i od-
dawanie głosów, każdy produkt opatrzyli-
śmy kodem QR, prowadzącym do opisów 
znajdujących się na stronie internetowej.

Laureaci konkursu, czyli zdobywcy 
tytułu „Produkt Roku 2019”, zostaną 
zaprezentowani na łamach majowo-
-czerwcowego wydania naszego magazynu.

Redakcja 
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Nominacje do konkursu PRODUKT ROKU 2019   ETAP II

Drukarka 3D Stratasys F120
CadXpert

Drukarka wykorzystuje technologię FDM wzbogacaną technologicznymi rozwiązaniami firmy 
Stratasys, które zapewniają dużą dokładność wytwarzania i bezkonkurencyjną powtarzalność. 
Ma stosunkowo niewielkie wymiary przy zachowaniu optymalnej wielkości obszaru roboczego. 
Dwie zewnętrzne komory na materiał zapewniają dłuższą pracę urządzenia bez zmiany materiału i ingeren-
cji użytkownika. Komory na materiał pozwalają na nieprzerwane, wydajne drukowanie do 250 godz.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/52/42/

Drukarka 3D MakerBot METHOD X
CadXpert

Udoskonalona wersja drukarki 3D MakerBot. METHOD X umożliwia drukowanie z tworzywa 
ABS, w zamkniętej komorze podgrzewanej do 100°C. W połączeniu z cyrkulacją powietrza 
gwarantuje odpowiednie warunki wytwarzania – bez skurczu materiału, zniekształceń i przesu-
niętych warstw. Obsługuje materiały do szybkiego prototypowania: PLA, Tough PLA, tworzywa inżynieryjne: 
ABS, ASA, PET-G i materiał podporowy Stratasys® SR-30. Czas nagrzewania głowicy drukującej wynosi <60 s.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/52/43/

Drukarka 3D Formlabs Form 3
CadXpert

Drukarka wykorzystuje technologię LFS (Low Force Stereolithography™). Wyposażona jest 
w udoskonalony system optyczny, który steruje wiązką lasera i zapewnia liniowe naświetla-
nie za każdym razem pod tym samym kątem. Plamka lasera została zmniejszona do 80 mikro-
metrów. Elastyczna kuweta redukuje naprężenia modelu podczas utwardzania warstw. Zastosowanie super-
cienkich struktur podporowych sprawia, że są one łatwo odłamywane i nie naruszają geometrii modelu.

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

Jezdne pomosty robocze dostosowane do polskich przepisów BHP
KRAUSE 

Konstrukcje wykorzystywane podczas prac na wysokości w halach produkcyjnych, magazynach 
czy sklepach wielkopowierzchniowych – tworzą samodzielne stanowiska pracy na wysokości. 
Są bardzo proste w obsłudze, a wykonane w zgodzie z obowiązującymi polskimi przepisami 
BHP, gwarantują bezpieczeństwo prowadzonych prac. Ich zalety to: lekka konstrukcja, możliwość łatwego 
przemieszczania oraz natychmiastowa gotowość do wykorzystania.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/11/66/

Wskaźnik inspekcji
Brady 

Może być umieszczony na maszynie, urządzeniu lub narzędziu za pomocą opaski samoprzylep-
nej, rzepowej, magnetycznej, śrubowej lub zaciskowej. Wskazuje on, kiedy zbliża się kolejna 
planowana konserwacja. Każda wersja wskaźnika jest wyposażona w ciemnozielone, jasnozie-
lone, żółte i migające czerwone diody LED, wskazujące różne stany urządzenia (od „Niedawno skontrolo-
wane” do „Niepewne”), co pomaga uniknąć użytkowania niesprawdzonego lub zużytego sprzętu. 

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

Kłódki SafeKey Lockout
Brady

Kłódki zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa procedur Lockout/Tagout podczas czynności 
konserwacyjnych. Dzięki ponad 100 tys. unikalnych kluczy zamki są w stanie obsługiwać duże 
hierarchie kluczy charakterystyczne dla firmy, w których za pomocą tego samego klucza nie da 
się otworzyć 2 zamków. Dostępnych jest 9 kolorów kłódek, co ułatwia specjalistom ds. konserwacji szybki 
wybór klucza odpowiedniego do danego zamka.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/11/34/ 

DRUK 3D, WYTWARZANIE ADDYTYWNE

BHP

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/44/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/52/43/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/52/42/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/11/34/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/35/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/11/66/
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BHP

BHP

Innowacyjny wskaźnik inspekcji Brady: 
Uwaga, należy przeprowadzić konserwację!
Brady Corporation 

Nowa kłódka SafeKey: najbezpieczniejsza kłódka 
do systemu Lockout/Tagout
Brady Corporation 

Wskaźnik inspekcji Brady może pomóc 
w ratowaniu życia, wyraźnie pokazując na 
maszynach, sprzęcie i narzędziach, kie-
dy potrzebna jest konserwacja. Diody LED 
z daleka przyciągają uwagę zarówno użyt-
kowników, jak i specjalistów ds. konserwa-
cji, oraz pomagają uniknąć użytkowania 
niesprawdzonego lub zużytego sprzętu.

Czas na konserwację!
Wskaźnik inspekcji wyraźnie pokazuje, gdy
zbliża się planowana interwencja konser-
wacyjna. Dostępne są wersje odliczające 
czas w okresie 7, 30 i 365 dni. Każda wer-
sja jest wyposażona w ciemnozielone, ja-
snozielone, żółte i migające czerwone dio-
dy LED, wskazujące stan urządzenia (od 
„Niedawno skontrolowane” do „Niepewne”).

Łatwy i praktyczny
Wskaźnik inspekcji Brady może być umiesz-
czany na maszynie, urządzeniu lub narzę-

dziu za pomocą opaski samoprzylepnej, 
rzepowej, magnetycznej, śrubowej lub za-
ciskowej. Po upływie z góry ustalonego 
okresu inspekcji wskaźnik może zostać zre-
setowany do momentu wyczerpania baterii
(czas pracy ponad rok). Wskaźnik stanu 
baterii stale pokazuje poziom naładowania.

Ratuje życie
W przeciwieństwie do innych rozwiązań ko-
lorowe diody LED we wskaźniku inspekcji

Brady są widoczne z daleka i aktywnie 
przyciągają uwagę użytkowników oraz 
przechodniów. Maszyny, sprzęt i narzędzia 
wyposażone we wskaźnik inspekcji Brady
są doskonale widoczne, dzięki czemu 
przekroczenie terminów konserwacji okre-
ślonych w przepisach lub zasadach firmy 
jest mało prawdopodobne. Wskaźnik in-
spekcji Brady optymalnie wspiera działania 
konserwacyjne, które ratują życie.

BRADY Polska
www.brady.pl

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

Brady Corporation oferuje nowe, innowa-
cyjne kłódki SafeKey Lockout, zapewniają-
ce najwyższy poziom bezpieczeństwa pro-
cedur Lockout/Tagout podczas czynności
konserwacyjnych. Dzięki ponad 100 tys. 
unikalnych kluczy nowe zamki mogą obsłu-
giwać duże hierarchie kluczy, typowe dla 
firm, w których za pomocą tego samego 
klucza nie da się otworzyć dwóch zamków.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i ochrony kłódek blokujących
Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi blo-
kady nowe kłódki SafeKey Lockout oferują
700% więcej możliwości kluczy niż standar-
dowa kłódka bezpieczeństwa. Dzięki po-
nad 100 tys. różnych kluczy kłódki te opty-
malnie obsługują niestandardowe hierar-
chie dużych zestawów kłódek na klucz, 
które w razie potrzeby można otworzyć klu-
czem master kierownika lub głównym klu-
czem master. Jeśli istnieje taka potrzeba,

wykresy numerów kluczy zapewniają, że 
żadne dwa klucze w tej samej firmie nie 
otworzą tego samego zamka. Dostępne są 
kłódki nieprzewodzące oraz antykorozyjne, 
co gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie.

Większa wydajność systemu 
Lockout/Tagout
Dzięki kolorystycznemu dopasowaniu klu-
czy do kłódek kłódki SafeKey Lockout pod-
noszą wydajność systemu Lockout/Tagout
podczas czynności konserwacyjnych. Do-
stępnych jest 9 kolorów, które pomagają
specjalistom ds. konserwacji szybko wy-
brać odpowiedni klucz do danego zamka. 
Ponadto mechanizm blokujący zapewnia 
płynne wkładanie i wyjmowanie kluczy, co 
ułatwia i przyspiesza obsługę kłódki.

Personalizacja
Na każdej kłódce SafeKey Lockout może 
zostać wygrawerowane nazwisko pracow-

nika oraz nazwa działu lub obszaru robo-
czego albo numer seryjny. Obok zamków 
z kluczami dostępne są opcje otwierania 
serii zamków tym samym kluczem.

BRADY Polska
Bezpłatna infolinia: 800 080 178
www.brady.pl

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/
opis/11/34/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/11/34/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/35/
http://www.brady.pl
http://www.brady.pl
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Platforma robocza z teleskopowymi występami
KRAUSE 

Platforma wyposażona jest w teleskopowo wysuwane występy, które pozwalają dopasować ją 
to kształtu obsługiwanego obiektu. Występy zachowują nośność do 150 kg, a ich liczba i szero-
kość dostosowane są do potrzeb i warunków w miejscu wykorzystania. Każdy występ wysuwa 
się indywidualnie i może stanowić przedłużenie platformy nawet do 1 m. Wykonany jest z aluminium, a jego 
kluczową częścią jest usytuowany na końcu element obrotowy, zwieńczony gumową listwą ochronną.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/55/

Liquiphant FTL51 – wibracyjny sygnalizator poziomu 
Endress+Hauser

Pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0. Jego 
zalety to: proste uruchomienie bez konieczności kalibracji w różnych mediach; uniwersalna 
zasada pomiaru, możliwa do stosowania we wszystkich cieczach; maksymalne bezpieczeństwo 
dzięki Heartbeat Technology; weryfikacja bez przerywania procesu; test kontrolny uruchamiany naciśnię-
ciem przycisku w sterowni lub bezpośrednio na urządzeniu; minimum czynności konserwacyjnych.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/53/ 

Picomag – przepływomierz elektromagnetyczny
Endress+Hauser

Inteligentny przepływomierz elektromagnetyczny do mediów użytkowych. Mierzy przepływ 
objętościowy cieczy, temperaturę oraz przewodność. Umożliwia pomiar w temperaturach pro-
cesowych od –10 do +70°C (tymczasowo 85°C), a także ciśnień procesowych do 16 barów (232 
psi). Jest zoptymalizowany pod względem niskich kosztów zakupu i eksploatacji oraz szerokiego spektrum 
zastosowań, w których kładzie się nacisk na wysoką powtarzalność oraz wiarygodne wartości pomiarowe.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/51/

Przemysłowa kamera dźwiękowa Fluke ii900
Fluke Europe 

Kamera wyposażona jest w matrycę mikrofonów zapewniających poszerzone pole widzenia, 
dzięki czemu zespoły serwisowe mogą szybko i dokładnie lokalizować nieszczelności w instala-
cjach podciśnienia, gazu oraz sprężonego powietrza, nawet w hałaśliwym środowisku. 
Za pośrednictwem 7-calowego ekranu dotykowego LCD na obraz w paśmie światła widzialnego nakładany 
jest obraz SoundMap™, aby zapewnić szybkie wykrywanie nieszczelności.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/22/

VSE150 – system monitorowania stanu online 
ifm electronic

6-kanałowy system diagnostyczny do analizy czterech dynamicznych sygnałów (np. przy-
spieszenia) oraz dwóch wejść analogowych. Umożliwia kompleksowe monitorowanie stanu 
maszyn i urządzeń, co optymalizuje prace konserwacyjne. Cechy: wymiana danych z PLC za 
pomocą sieci przemysłowej; optymalne monitorowanie stanu i procesów; 3 porty Ethernet: oddzielna sieć 
dla biura i oddzielna dla maszyn; duża wewnętrzna pamięć historii z zegarem czasu rzeczywistego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/18/

BHP
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System ImpulseCheck
Phoenix Contact

Inteligentny system wspomagający ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasi-
lania. Moduł połączony z chmurą umożliwia ciągłą diagnostykę stanu poszczególnych ogra-
niczników przepięć i oferuje nowe usługi cyfrowe. ImpulseCheck nie tylko liczy różne impulsy, 
lecz również analizuje poszczególne zdarzenia pod kątem amplitudy, ładunku i energii. W ten sposób można 
określić aktualne obciążenie instalacji oraz sprawdzić aktualny stan każdego wtyku ochronnego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/57/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/55/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/53/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/51/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/22/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/18/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/57/
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Urządzenia serii MultiCon
Simex

Są to zaawansowane regulatory i rejestratory, zamknięte w trzech rodzajach obudowy. Zostały 
opracowane do zaawansowanych aplikacji automatyki przemysłowej. MultiCon może być 
wyposażony aż w 3 izolowane interfejsy RS-485, dlatego nadaje się do systemów rozproszo-
nych jako jednostka centralna, a dzięki interfejsowi Ethernet całość można monitorować przez Internet. 
Urządzenia pozwalają na zdalne monitorowanie wyników pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej.

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

PTV – złączki szynowe push-in z bocznym przyłączem przewodów
Phoenix Contact

Modułowe złączki szynowe PTV łączą zalety obu najpopularniejszych technologii połączeń 
przewodów – złączek z zaciskami śrubowymi i z zaciskami sprężynowymi z przyłączem bezna-
rzędziowym. Zapewniają technologię połączeń push-in, ale z okablowaniem po bokach. W ten 
sposób przewody są połączone bardzo prosto, co zapewnia płaską i uporządkowaną strukturę okablowania. 
Kierunek oprzewodowania złączek umożliwia przejrzyste oprzewodowanie bez gięcia przewodów.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/59/

ATL800 – automatyczny przełącznik układów SZR 
LOVATO Electric 

Przełącznik zaprojektowano do zastosowań związanych z przełączaniem automatycznym. Sys-
tem obejmuje wiele unikalnych właściwości, które zapewniają wysoką elastyczność, np. moż-
liwość zarządzania dwoma źródłami zasilania plus jednym wyłącznikiem sprzęgła, wyświetla-
czem graficznym, podwójnym zasilaniem, modułami rozszerzeń, programowalnym układem instalacji, zinte-
growaną logiką PLC itp. Dzięki temu można go stosować w wielu aplikacjach.

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

Oprawa przemysłowa CENTAURUS 650 firmy NORKA
KRULEN Technika Świetlna 

Oprawa LED o klasie szczelności IP65 typu high-bay ze źródłem światła LED Array. Całkowita 
moc oprawy (z układem zasilającym) wynosi 400 W, strumień świetlny: od 53 200 lm (wersja 
CENTAURUS VHT 650W) do 65 070 lm (wersja CENTAURUS 650C). Korpus oprawy wykonany 
jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. W korpusie oprawy 
wbudowany jest system DAS, który wyrównuje ciśnienie i zapobiega tworzeniu się skroplin.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/12/
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Oddaj swój głos 
na najlepszy

Produkt Roku 2019!

Głosuj już dziś!

Analizator InTap 
Mettler-Toledo 

Przenośny miernik zawartości tlenu rozpuszczonego. Pobiera próbki oraz wykonuje w nich 
pomiar tlenu rozpuszczonego i tlenu w fazie gazowej w trybie online, umożliwiając sprawowa-
nie kontroli nad przebiegiem procesu produkcji piwa, soków i napojów oraz przemyśle energe-
tycznym. Analizator może być również wykorzystany do kalibracji procesowych czujników tlenu rozpuszczo-
nego. Bluetooth pozwala przesyłać dane kalibracyjne bezpośrednio do czujników procesowych.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/96/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/4/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/12/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/6/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/59/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/1/96/


Przeno ny miernik DO do próbkowania
at-line na poziomie pojedynczych ppb
lub jako tymczasowe rozwi zanie online. 

Wykorzystuje optyczny pomiar tlenu rozpusz-
czonego do uzyskania stabilnych i dok adnych 
pomiarów. 

• Mobilne rozwi zanie do pomiaru tlenu
• Umo liwia pobieranie próbek at-line

• atwa i intuicyjna obs uga wy wietlacza 
dotykowego

• Obudowa IP67 chroni miernik przed wilgot-
nym rodowiskiem

• Konstrukcja przep ywowa z mo liwo ci  
czyszczenia

• Przechowuje dane nawet z 99 punktów 
pomiarowych

Wygodne i praktyczne 
monitorowanie i kalibracja 
St enie tlenu rozpuszczonego w piwie 
jest wa nym parametrem jako ciowym. 
Niezawodny monitoring DO na linii produk-
cyjnej w krytycznych etapach procesu mo na 
atwo uzyska  dzi ki czujnikom wykorzy-

stuj cym optyczn  technologi  pomiaru. 
Analizator InTap DO z technologi  optyczn  
jest zarówno przeno nym narz dziem pomia-
rowym, jak i wygodnym przyrz dem kalibra-
cyjnym. U atwia procedury pomiarowe i kali-
bracyjne zarówno w warunkach proceso-
wych, jak i laboratoryjnych oraz zmniejsza 
ryzyko b du operatora.

Zapobiega b dom cz owieka 
podczas kalibracji online
Kalibracja czujników DO dzia aj cych online 
jest r cznym procesem polegaj cym na prób-
kowaniu, zapisywaniu danych, a nast pnie 
przesy aniu ich do przetwornika. Ka dy z tych 
etapów wi e si  z ryzykiem b du cz o-
wieka, który mo e prowadzi  do nieprawi-
d owej kalibracji i przekroczenia poziomów 
tlenu. Przeno ny miernik tlenu rozpuszczo-
nego InTap wykonuje pomiar i przesy a bez-
po rednio do przetwornika czujnika optycz-
nego, który obs uguje technologi  Bluetooth 
i dzia a w trybie online, eliminuj c tym 
samym mo liwo  pope nienia b du.

ledzenie punktów pomiarowych 
upraszcza prowadzenie 
dokumentacji

ledzenie punktów pomiarowych w przeno-
nym mierniku tlenu rozpuszczonego InTap 

umo liwia operatorom atwe i szybkie powi -
zanie przechowywanych danych pomiaro-
wych z ró nymi miejscami produkcji. Teraz 
o wiele atwiej jest prowadzi  szczegó ow  
dokumentacj  w celu zapewnienia identyfi-
kowalno ci.

FIRMA PREZENTUJE             DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE I REGULACJA

Przeno ny analizator InTap 
zawarto ci tlenu rozpuszczonego
Szybki i dok adny mobilny pomiar i kalibracja

www.mt.com/InTap
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Złącza przemysłowe HDC w technologii łączeniowej SNAP IN
Weidmüller 

Nowa technologia łączeniowa SNAP IN umożliwia przyspieszenie procesów instalacyjnych 
i konserwacyjnych. Odizolowane, elastyczne przewody o przekroju od 0,5 do 2,5 mm² (AWG 
20 do 16) można łatwo włożyć w miejsce zacisku, bez zaprasowywania końcówek na przewo-
dzie. Nowo skonstruowana zapadka zamyka się z wyraźnym kliknięciem, w ten sposób przytrzymuje prze-
wód i tworzy bezpieczne połączenie wytrzymujące silne wstrząsy i wibracje. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/67/

Lampa Valto-SHB
SchahlLED Lighting, przedstawicielstwo w Polsce

Przemysłowe rozwiązanie systemowe LED high-bay o modułowej budowie. Wyposażone jest 
w zintegrowane soczewki (20 000 lm ze 150 W), które emitują światło w określonym kierunku. 
Dzięki soczewkom ma bardzo niski wskaźnik olśnienia UGR <15. W celu maksymalnej redukcji 
zużycia energii (nawet o 90%) proponowane jest zastosowanie rozwiązania wyposażonego w sensory. 
Wówczas żywotność lamp zwiększa się kilkakrotnie, a modernizację można zaplanować za ok. 21 lat.

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

Zasilacze QUINT4-PS/3AC/24DC/40
Phoenix Contact

Zasilacze serii Quint4 mają zintegrowany interfejs NFC, umożliwiający ich parametryzację 
za pomocą urządzeń mobilnych lub komputera. Dzięki temu rozwiązaniu można dokładnie 
dostosować wartości progowe komunikatów sygnalizacyjnych i charakterystykę wyjściową do 
potrzeb instalacji. Po wykonaniu parametryzacji zasilacza ustawienia mogą być w łatwy sposób przeniesione 
na inne urządzenia za pomocą specjalnej aplikacji lub oprogramowania. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/58/

Filtracyjny agregat hydrauliczny FAH 300
Serwis Techniczny MIS Polska

Agregat do bocznikowej filtracji olejów przekładniowych, hydraulicznych i turbinowych, z moż-
liwością regulowania wydajności pompy do 300 l/min. Urządzenie wyposażone jest także 
w układ grzania czynnika filtrowanego, który poprawia jakość procesu filtracji przez zmniejsze-
nie oporów oleju, co wpływa na żywotność urządzenia i wkładów filtracyjnych. Urządzenie zaprojektowano 
w sposób pozwalający na wybieranie trybów jego pracy osobno poprzez dołączenie poszczególnych sekcji.

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

Pompa elektryczna MMP
TriboTec

Pompa może mieć od 1 do 8 sekcji roboczych (wylotów) o stałej dawce 1,5 cm³/min i zbiorniki 
o poj. od 0,6 do 1,2 dm³. Napięcie zasilania wynosi 24V DC, a ciśnienie – 350 barów. Przezna-
czona jest do zasilania smarem plastycznym (do 2. klasy NLGI) systemów progresywnych oraz 
wieloprzewodowych. Może współpracować z rozdzielaczami typu BVA lub PRA. Polecana jest do niewielkich 
maszyn i urządzeń, wymagających niezawodnego smarowania przy zachowaniu małych gabarytów pompy.

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

Automatyczne zawory upustowe antyzamarzaniowe
Tubes International

Specjalistyczne, bezobsługowe zawory antyzamarzaniowe, stosowane w takich aplikacjach, 
jak układ chłodzenia kompresorów, silnika lokomotywy i układ dystrybucji wody użytkowej 
w wagonach kolejowych pasażerskich. Ponieważ zawory mają głowicę termostatyczną, są 
w pełni mechaniczne i nie wymagają zasilania elektrycznego lub sprężonym powietrzem. Są łatwe w mon-
tażu i praktycznie bezobsługowe, mają konstrukcję o wysokim przepływie do szybkiego opróżniania instalacji.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/48/26/

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

ELEMENTY INSTALACJI SMAROWYCH I OLEJOWYCH

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/58/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/9/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/13/67/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/79/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/72/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/48/26/
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Olej hydrauliczny Jasol Premium Hydraulic HVI 46 
Rafineria w Jaśle 

Olej opracowany został z myślą o zastosowaniu w najbardziej wymagających warunkach pracy. 
Produkt tworzy wytrzymały film olejowy w skrajnych warunkach temperaturowych. Charakte-
ryzuje go najwyższy w swojej specyfikacji wskaźnik lepkości, co zapewnia optymalne smarowa-
nie i przenoszenie obciążeń zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jest wytrzymały na skrajnie 
wysokie ciśnienia, generowane przez różnego rodzaju pompy hydrauliczne.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/10/

Olej hydrauliczny HYDROL POWER L-HV
ORLEN OIL

Olej o podwyższonym wskaźniku lepkości i zwiększonej odporności na ścinanie. Produkt ma 
specjalnie dobraną formulację, zapobiegającą tworzeniu kwasów i osadów w procesie utlenia-
nia podczas trudnych warunków pracy. Produkowany jest z wykorzystaniem technologii DYNA-
VIS® firmy EVONIK, która pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa, wydłużenie okresu eksploatacji oleju oraz 
uzyskanie większej mocy i wydajności sprzętu, w którym zastosowany jest HYDROL POWER L-HV.

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

NANOCLEAN®AIR – biobójczy preparat myjąco-dezynfekujący
MCPOLSKA.PL 

Preparat o najszerszym spektrum biobójczym w najkrótszym czasie 1–15 min. Likwiduje bakte-
rie, wirusy, grzyby, pleśń, spory, prątki. Przeznaczenie preparatu NANOCLEAN®AIR: parowniki 
klimatyzatorów i chłodnice powietrza, filtry powietrza, kanały wentylacyjne, tace ociekowe kli-
matyzatorów, pompy ciepła, wszelkie powierzchnie metalowe, ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, 
ceramiki, drewna, powierzchnie emaliowane, tkaniny, materiały twarde i miękkie.

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

CHEMIA TECHNICZNA/ŚRODKI SMARNE

Flukar CBR• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

http://jasolsa.eu/
https://flucar.pl/cbr
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/65/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/21/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/10/
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Korek magnetyczny AKM1
Tubes International

Magnetyczny korek spustowy montowany w dolnej części zbiornika. Wyposażony jest 
w trzpień magnetyczny przyciągający i zatrzymujący cząsteczki ferromagnetyczne pływa-
jące w oleju hydraulicznym. Zabezpiecza w ten sposób elementy ruchome pomp, rozdziela-
czy, zaworów itd. przed uszkodzeniami, dzięki czemu zwiększa ich żywotność. Materiał: korpus – aluminium; 
trzpień magnetyczny – alnico; podkładka fibrowa (guarnital).

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/16/24/

System dysz pulsacyjnych
Polstage 

System zabudowany w dowolnej przestrzeni ułatwia przepływ materiału za pomocą odpo-
wiednio kierowanych impulsów sprężonego powietrza. Działa ono wzdłuż wewnętrznej ściany 
zbiornika, eliminując tarcie pomiędzy ścianą zbiornika a przechowywanym materiałem. Dzięki 
temu materiał odkleja się od ścian i swobodnie spływa ku dołowi. Zbiornik może wtedy zostać w sposób 
płynny opróżniony bez konieczności ingerencji pracowników. 

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

Węże R50TC/R56TC ParLock Multispiral
Parker Hannifin Sales CEE s.r.o., Oddział w Polsce

Węże multispiralne, dostępne z czterema lub sześcioma oplotami. Wykonywane są z wytrzy-
małą powłoką Parker Tough Cover (TC), dzięki której mają wysoką odporność na ścieranie. 
Charakteryzują się niewielkimi promieniami gięcia, które nie przekraczają specyfikacji R15. 
Testowane są do miliona cykli przy ciśnieniu wynoszącym 120% ciśnienia roboczego. System opracowano 
z myślą o zastosowaniach krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa w bardzo trudnych warunkach.

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

Zasilacz hydrauliczny CytroBox
Bosch Rexroth 

Dzięki modułowej budowie oraz inteligentnej pracy zasilacz stanowi rozwiązanie o śred-
nim zakresie mocy, do 30 kW. Bieżące zużycie jest parametryzowane i optymalizowane odpo-
wiednio za pomocą szafki sterowniczej. Wstępnie skonfigurowane sterowniki napędów pomp 
o zmiennej prędkości indywidualnie dostosowują zużycie energii. Dzięki temu ruch jest wyłączany przy 
braku obciążenia, a przy pełnym obciążeniu kontrolowany jest odpowiednio do zadanej wartości ciśnienia.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/69/

Aero2 PCS®60 – urządzenie do czyszczenia suchym lodem
Cold Jet 

Maszyna wykorzystuje jako medium czyszczące cząsteczki suchego lodu o bardzo precyzyjnych 
rozmiarach. Operator ma pełną kontrolę nad wyborem dowolnej wielkości suchego lodu od 3 
mm do 0,3 mm. Usprawniony liniowy system pneumatyczny maksymalizuje wydajność powie-
trza zasilającego maszynę. Opatentowany regulator przepływu powietrza minimalizuje straty ciśnienia 
w maszynie, dzięki czemu zapewnia maksymalne wykorzystanie mocy strumienia sprężonego powietrza.

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

Nagrzewnica elektryczna BETEX CONE Heater CHC 230V 
Albeco 

Jest to nagrzewnica stożkowa firmy Bega Special Tools. Specjalna schodkowa budowa zapew-
nia skuteczne nagrzewanie części o różnych wymiarach: łożysk, kół zębatych, tulei, sprzęgieł 
i innych okrągłych elementów metalowych. Jej zastosowanie gwarantuje właściwy montaż 
i wydłużoną żywotność części. Zalety nagrzewnicy to m.in.: prostota użytkowania – wystarczy podłączyć 
do sieci i włączyć, niska waga, niezawodny termostat oraz elastyczne przewody.

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

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU UTRZYMANIA RUCHU

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

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/69/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/45/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/95/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/16/24/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/63/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/11/


A ero2 PCS®60 to nowe urz dzenie 
do czyszczenia suchym lodem firmy 
Cold Jet, wprowadzone na rynek 

polski w kwietniu 2019 r. Bran a czyszcze-
nia suchym lodem nigdy wcze niej nie dys-
ponowa a tak inteligentn  maszyn  z mo -
liwo ci  dostosowania procesu czyszcze-
nia do tak wielu ró nych zastosowa . Dzi ki 
PCS®60 dzia  utrzymania ruchu mo e wyko-
rzysta  jedn  maszyn  do czyszczenia wielu 
rodzajów urz dze  produkcyjnych i pomocni-
czych; do usuwania nagarów, zadziorów, gra-
towania czy odt uszczania powierzchni przed 
malowaniem. Zastosowanie PCS 60 pozwala 
obni y  koszty produkcji dzi ki szybszemu 
i lepszemu czyszczeniu, bez zb dnych przy-
gotowa . Poprawia jako  produktu i redu-
kuje ilo  odpadów poprodukcyjnych, gwa-
rantuj c za ka dym razem czysto  urz -
dze . Wykorzystanie maszyny PCS®60 do 
oczyszczania linii produkcyjnych pozwala 
zachowa  bardziej zrównowa one rodo-
wisko pracy oraz bezpiecze stwo pracow-
ników. Testy czyszczenia form wtryskowych 
maszyn  PCS®60 wykaza y oszcz dno  zu y-
cia suchego lodu na poziomie 50%.

PCS®60 jest wszechstronn  maszyn , która 
wykorzystuje jako medium czyszcz ce cz -
steczki suchego lodu o bardzo precyzyj-
nych rozmiarach przez zastosowanie opa-
tentowanego systemu kontroli cz steczek 
(Particle Control System™ – PCS). Dzi ki temu 
operator mo e regulowa  wielko  cz ste-
czek suchego lodu w zakresie od 3 mm do 
0,3 mm, zgodnie z indywidualnym zapo-
trzebowaniem. Dotychczasowe urz dze-
nia dost pne na rynku oferowa y czyszcze-
nie suchym lodem w jednym rozmiarze lub 
pozwala y rozdrabnia  suchy lód poprzez 
dysze. Zastosowanie unikatowego systemu 
PCS umo liwia czyszczenie suchym lodem 
w 28 rozmiarach – to tak, jakby spakowa  
28 maszyn w jedn .

PCS®60 jest obecnie najbardziej wydajn  
maszyn  na rynku. Pozwala u ytkownikowi
czy ci  szybciej oraz z wi ksz  moc . Uspra-
wniony liniowy system pneumatyczny maksy-
malizuje wydajno  powietrza zasilaj cego

maszyn . Opatentowany regulator prze-
p ywu powietrza minimalizuje straty ci nie-
nia w maszynie, zapewniaj c maksymalne 
wykorzystanie mocy strumienia spr onego 
powietrza. Unikatow  cech  jest wysoko 
wydajny opatentowany Regulator Przep ywu 
Strumienia wraz z Systemem Dozuj cym 
z Nap dem Bezpo rednim. Cechy te pozwa-
laj  minimalizowa  wp yw niskich tempera-
tur na niezawodno  i sprawno  urz dzenia.

PCS®60 jest prosta w obs udze. Cyfrowe ste-
rowanie z wykorzystaniem panelu HMI gwa-
rantuje intuicyjn  obs ug , umo liwiaj c 
atwy podgl d i kontrol  parametrów czysz-

czenia oraz ustawie  maszyny. Dzi ki temu 
operator mo e zachowa  9 programów, zapi-
suj c takie parametry, jak ci nienie czyszcze-
nia oraz wielko  i zakres podawania suchego 
lodu dla ka dej aplikacji osobno.

PCS®60 jest pierwsz  maszyn  czyszcz c  
na rynku, w której wdro ono rozwi zania 
Przemys u 4.0. Dzi ki czno ci opartej na 
Internecie Rzeczy (IoT) mo na j  skomuniko-
wa  i zintegrowa  z ca ym procesem produk-
cyjnym w zak adzie.

Na platformie Cold Jet CONNECT® mo na 
zachowa  dane diagnostyczne i wykorzy-
sta  je w celu jeszcze lepszej optymalizacji 
procesu czyszczenia. Ka da PCS®60 ma w a-
sny QR kod, po zeskanowaniu którego opera-
tor przechodzi na stron  techniczn  dedyko-
wan  dla danej maszyny z dost pem online 
do m.in. cz ci i sprzeda y akcesoriów.

PCS®60 to maszyna automatycznie pod -
czona poprzez us ug  3G/LTE do platformy 
Cold Jet CONNECT™, gdzie mo na zobaczy  
kluczowe warunki pracy maszyny, takie jak: 
ostatnie u ywane ustawienia panelu ste-
rowania, zu ycie suchego lodu na dzie /
tydzie /rok, godziny pracy maszyny, rednia 
wielko  podawania suchego lodu, ci nienie 
czyszczenia i rozmiar zastosowanych cz ste-
czek oraz ostatnia znana lokalizacja maszyny 
(zmapowana). 

Aero2 PCS®60 
Wszechstronne i wydajne urz dzenie 
do czyszczenia suchym lodem

FIRMA PREZENTUJE                               NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE WARSZTATU UTRZYMANIA RUCHU
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Klucz udarowy Ingersoll Rand® 2175MAX 1"
Ingersoll Rand

Klucz został zaprojektowany z myślą o pracownikach serwisu pojazdów i utrzymania ruchu, 
którzy poszukują narzędzi o bardzo wysokim momencie obrotowym i odpowiednim kącie 
pracy. Narzędzie ma stalowe wrzeciono, obudowę udaru oraz płytę ścierną, co zwiększa trwa-
łość, skraca czas przerw i chroni przed uszkodzeniem podczas intensywnego użytkowania. Stalowy mecha-
nizm udarowy zapewnia maksymalną siłę, aby sprostać wymaganiom pracy w najcięższych warunkach.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/71/

Kamera termowizyjna Fluke PTi120
Fluke Europe

Kamera do przeprowadzania inspekcji instalacji elektrycznych oraz przemysłowych. Oferuje 
zaawansowane możliwości profesjonalnej kamery termowizyjnej w obudowie, która mieści się 
w kieszeni. Obsługiwana za pomocą ekranu dotykowego funkcja IR Fusion umożliwia jednocze-
sną rejestrację obrazu w paśmie światła widzialnego i obrazu w podczerwieni – pozwala przeglądać wyniki 
przy różnych stopniach nakładania obrazów – od pełnej podczerwieni po pełne światło widzialne.

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

ZCL/ZCR – koła i listwy zębate z technopolimeru
ELESA+GANTER Polska 

Walcowe koła zębate ZCL wraz z listwami zębatymi ZCR są elementami przeniesienia napędu 
stosowanymi w przekładniach zębatych. Są wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu 
wzmocnionego włóknami szklanymi. Mogą być stosowane w aplikacjach wymagających reduk-
cji hałasu lub w celu zmniejszenia smarowania. Ponadto wysoka wytrzymałość tworzywa na czynniki che-
miczne ogranicza korozję w agresywnym środowisku.

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

Łożysko baryłkowe KIZEI® firmy NTN-SNR
Albeco 

Łożyska zostały opracowane w odpowiedzi na ważne wyniki badań analizujące uszkodzenia 
łożysk, które wykazały, że do najczęstszych przyczyn ich uszkodzeń należą zanieczyszczenia 
(21%) oraz niewystarczające nasmarowanie (13% uszkodzeń). Łożysko baryłkowe KIZEI® kryte 
jest z obu stron blaszkami, co zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami oraz utrzymuje właściwe nasma-
rowanie. Zastosowanie produktu realnie obniża koszty obsługi i zwiększa niezawodność maszyn.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/39/70/

Łożyska marki BBC-R LATVIA
Baltic Bearing Company 

Baltic Bearing Company to grupa firm, które w 2016 r. stworzyły pierwszą w krajach bałtyckich 
fabrykę łożysk w Rydze na Łotwie. Produkuje ona łożyska kulkowe, walcowe, stożkowe, barył-
kowe, ślizgowe, o klasie dokładności P6 i poddaje je 100-proc. kontroli. Łożyska marki BBC-R 
LATVIA są stosowane m.in. w obróbce drewna, w górnictwie, hutnictwie i w wielu innych branżach. Zakład 
Baltic Bearing Company ma certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2012.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/2/

Dźwignia nastawna GN 307 
ELESA+GANTER Polska

Gotowe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć dodatkowych czynności podczas mocowania ele-
mentów obrabianych w przyrządach. Szpilka i nakrętka wraz z wewnętrznym mechanizmem 
dźwigni zostały wykonane ze stali, o wytrzymałości na rozciąganie 500 MPa, a następnie czer-
nione. Sprężyna powrotna ze stali sprężynowej realizuje powrót dźwigni z pozycji przestawiania (nieprzeno-
szącej momentu obrotowego) do pozycji pozwalającej na ruch roboczy (dokręcanie lub odkręcanie).

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/39/61/

PODZESPOŁY I DROBNE ELEMENTY MECHANICZNE
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GE Webspace 6.0
VIX Automation 

GE Webspace 6.0 to najnowsza wersja klienta webowego dla systemów SCADA marki GE 
(GE iFIX, GE Cimplicity). Umożliwia dostęp do tych aplikacji poprzez przeglądarkę internetową 
oraz urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad 
procesem, daje szerokie możliwości wizualizacyjne w sieci oraz pozwala na raportowanie z dowolnego miej-
sca, bez konieczności dodatkowej konfiguracji i modyfikacji aplikacji SCADA.

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

VIBnavigator – interfejs użytkownika
AMC VIBRO

Jest kompatybilny z systemami wibrodiagnostycznymi AMC VIBRO – AVM 2000 i AVM 4000. 
Służy głównie do monitorowania zdarzeń, analizy danych, a także do konfigurowania i admini-
stracji systemem. Służbom utrzymania ruchu oraz diagnostom oferuje rozbudowane funkcjo-
nalności z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów. Cechuje się wysoką konfigurowalnością oraz automaty-
zacją operacji. Interaktywna i łatwa w użytkowaniu przeglądarka zapewnia intuicyjną obsługę.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/14/

Podnośnik próżniowy PiLIFT® SMART
Piab Polska 

Ergonomiczny podnośnik próżniowy, który spełnia standardy Przemysłu 4.0. Gromadzi dane, 
które można wyświetlać na wbudowanym wyświetlaczu lub logując się na platformie, gdzie 
dostępne są informacje nt. liczby podniesionych jednostek, masy przedmiotów, komunikatów 
o konserwacji itp. Rozwiązanie to pozwala usprawnić codzienne procesy robocze i zmaksymalizować wydaj-
ność. Intuicyjna obsługa podnośnika oraz niski poziom hałasu podwyższają komfort pracy. 

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

Honeywell Forge Cybersecurity Platform 
Honeywell

Platforma software’owa, która może poprawić cyberbezpieczeństwo w jednym zakładzie lub 
w całym przedsiębiorstwie przez zwiększenie widoczności luk i zagrożeń, ograniczenie ryzyka 
i ogólny wzrost wydajności zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. Zabezpiecza trans-
fer danych między jednostkami i wykorzystuje dane operacyjne do wzmocnienia bezpieczeństwa punktów 
końcowych i sieci. Dostępna jest w trzech wariantach: Enterprise Core, Enterprise Premium i Site Offering.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/90/

ioThinx 4510 – modułowy system I/O z portami szeregowymi
Elmark Automatyka

ioThinx 4510 jest przystosowany do potrzeb inżynierów automatyków, którzy poszukują urzą-
dzenia do zbierania sygnałów z urządzeń wspierających różne protokoły przemysłowe. Ma dwa 
porty Ethernet, które wspierają topologię łańcucha chain. Dodatkowo wbudowany port sze-
regowy 1×RS-232/-422 lub 2×RS-485 (dwuprzewodowy) umożliwia podłączenie do sieci urządzeń starszego 
typu. W ioThinx 4510 można zastosować 32 wymienne moduły kontrolno-pomiarowe.

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

OPROGRAMOWANIE DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

PRZEMYSŁ 4.0

Cyberbezpieczny sterownik Saia QronoX (PCD3.M6893)
Sabur

Sterownik zaprogramowany zgodnie z normą branżową IEC 61131-3 dotyczącą rozwoju apli-
kacji, co oznacza, że wspiera wszystkie języki zdefiniowane w normie (bloki funkcyjne, funkcje 
sekwencyjne, tekst strukturalny, włączając programowanie obiektowe). Połączenie nowocze-
snego programowania PLC w języku wysokiego poziomu oraz najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie 
cyberbezpieczeństwa sprawia, że jest uniwersalnym sterownikiem do krytycznych aplikacji i infrastruktury.

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

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/14/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/32/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/40/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/90/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/89/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/33/
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Inteligentne rękawice MARK 2 firmy ProGlove
Workaround 

Jest to najmniejszy i najlżejszy skaner nośny dla przemysłu. Rękawice umożliwiają pracowni-
kom produkcji i logistyki szybszą, bezpieczniejszą i bardziej ergonomiczną pracę – przy uży-
ciu rękawic można zaoszczędzić do 4 s na skanowaniu, ponieważ chwytanie skanera nie jest 
już konieczne. Zwiększają one w równym stopniu efektywność i jakość wykonywanej pracy. Etapy procesu 
mogą być dokumentowane bez użycia rąk, a użytkownik otrzymuje bezpośrednią informację zwrotną. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/91/

Liniowe prowadnice cierne Accuride serii 115
Albeco

Prowadnice znajdują zastosowanie w większości aplikacji. Są tańsze niż precyzyjne prowadnice 
kulkowe, jednak wszystkie ich parametry odpowiadają tym samym normom ISO co parame-
try prowadnic liniowych z wózkiem z kulkami obiegowymi. Accuride opracował również trzy 
rodzaje wózków z aluminium anodowanego do zastosowania na twardej bieżni. Wózki dostępne są w trzech 
wariantach: bez regulacji, z regulacją ręczną i z regulacją automatyczną.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/64/

JST1.2 – podpora pod naczepę tira
Anter System Polska 

Podpora ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas załadunku i wyładunku towaru 
z naczepy bez użycia ciągnika siodłowego. Zapobiega przechyleniu się i przewróceniu naczepy, 
minimalizując ryzyko wypadku. Chroni zarówno towar, jak i pracowników. Obsługa podpory 
jest bardzo prosta. Produkt ma układ samopoziomujący, a jej wysokość może być dostosowana do potrzeb. 
Układ jezdny pozwala w łatwy sposób ustawić podporę pod naczepą.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/84/

Samojezdna suwnica bramowa
PROMAG 

Uniwersalne rozwiązanie do obsługi kilku stanowisk roboczych, umożliwiające przejazd 
z ładunkiem nad stanowiskiem pracy oraz transport ładunku z jednego stanowiska na drugie. 
Sprawdzi się w firmach, które nie mają własnych hal magazynowych czy produkcyjnych, ale 
wynajmują powierzchnię pod działalność gospodarczą. Produkt nie wymaga stałej instalacji, w tym ingeren-
cji w posadzkę, a jego montaż oraz demontaż są bardzo proste.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/30/

SortFLEX
Remmert

Elastyczne i w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do sortowania laserowo wyciętych ele-
mentów. Dzięki niezależnej od producenta integracji z procesami produkcji zapewnia wysoką 
elastyczność przy wyborze przyłączanych maszyn. Skutecznie poprawia przepływ materiałów 
w procesach przetwarzania blach, dzięki czemu zapewnia wymierny wzrost wydajności przy maksymalnej 
efektywności. Modułowa budowa komponentów umożliwia rozbudowę instalacji w zależności od potrzeb.

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

URZĄDZENIA DO TRANSPORTU

PRZEMYSŁ 4.0

Wózek autonomiczny AIV ROBOTIC
PROMAG 

Rozwiązanie umożliwia sprawne przewożenie towarów bez udziału człowieka. Robot dzięki 
nawigacji naturalnej nie porusza się po ściśle zdefiniowanych trasach, w których ruch czasami 
może być zablokowany, lecz na bieżąco dobiera najbardziej optymalne ścieżki transportowe 
w celu szybkiej realizacji zadań. Dzięki naturalnej nawigacji implementacja tego rozwiązania w zakładach 
jest bardzo szybka – trwa do kilku dni, a zmiana istniejącej trasy jest szybka i zdalna. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/53/29/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/53/29/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/91/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/64/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/84/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/30/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/74/
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PRZEMYSŁ 4.0

Wózek autonomiczny AIV ROBOTIC
PROMAG 

Jednym z trendów technologicznych po-
jawiających się w nowoczesnych magazy-
nach jest obecnie realizacja transportu we-
wnętrznego za pomocą bezobsługowych, 
autonomicznych wózków AIV. Dzięki zasto-
sowaniu tych wózków proste, powtarzal-
ne czynności transportowe są realizowane 
w trybie ciągłym, bezobsługowo, z zapew-
nieniem powtarzalności pracy oraz wyso-
kiego bezpieczeństwa. 

Rozwiązanie oferowane przez PROMAG to 
wózek ROBOTIC, który dzięki nawigacji na-
turalnej nie porusza się po ściśle zdefinio-
wanych trasach, lecz na bieżąco, elastycz-
nie dobiera najbardziej optymalne ścieżki
transportowe w celu szybkiej realizacji za-
dań. Robot autonomiczny sprawdzi się 
u klientów realizujących powtarzalne pro-
cesy transportowe spaletyzowanych towa-
rów. Dlatego przede wszystkim rozwiąza-
nia te są stosowane do transportowania su-
rowców lub podzespołów na linie produk-
cyjne albo montażowe. Wózki te są również 

doskonałym uzupełnieniem dla systemów 
przenośników, ułatwiając transport towaru 
bez konieczności zamykania ciągów komu-
nikacyjnych lub dróg transportowych.

Wózki ROBOTIC znajdują zastosowanie 
w miejscach, gdzie wysoko jest cenione 
bezpieczeństwo pracy. Znacznie redukują 
współczynnik wypadków poprzez elimino-
wanie zderzeń wózków, a co za tym idzie, 
uszkodzeń regałów. Oprócz wbudowanych 
systemów bezpieczeństwa, jak skanery 
Lidar, na uwagę zasługuje mechaniczne 
zabezpieczenie wózka w postaci zderza-

ka bezpieczeństwa. To kilkustopniowe za-
bezpieczenie minimalizuje ryzyko wystą-
pienia nieprzewidzianych kolizji, gdyż pod-
czas zbliżania się do przeszkody wózek ha-
muje, a następnie, bezpośrednio przed nią, 
się zatrzymuje. 

Dzięki nawigacji naturalnej wózki AIV RO-
BOTIC są łatwe w implementacji – standar-
dowe wdrożenie trwa około 3 dni. Czas 
pracy takiego robota wynosi do 14 godzin 
przy ładowaniu trwającym tylko 45 minut. 
Przede wszystkim jest przeznaczony do 
transportu palet EUR o masie do 1000 kg.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/
opis/53/29/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/53/29/
https://promag.pl/
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Robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW Light
P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

Robot ma udźwig do 1000 kg, zasilanie akumulatorowe z systemem wymiany baterii i auto-
matycznego ładowania, zapewniające niemal nieprzerwaną pracę. Wyposażony jest w koła 
Mecanum, umożliwiające ruch w dowolnym kierunku i wykonywanie obrotów o 360°, a także 
w laserowe skanery przestrzeni z funkcją bezpieczeństwa. Odpowiadają one za detekcję przeszkód pojawia-
jących się przed robotem. Dzięki nim robot może odpowiednio reagować – zwolnić lub się zatrzymać.

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

Wąż UHP Hydrogen 
Tubes International

Produkt przeznaczony do dystrybucji i tankowania gazowym wodorem. Zastosowanie (m.in.): 
połączenie dozownika wodoru z dyszą paliwową (pistoletem), układy testowe, układy labora-
toryjne. Parametry: warstwa wewnętrzna – polioksymetylen (POM), warstwa zewnętrzna – 
poliamid (PA); wzmocnienie – 4 oploty z drutu stalowego; ciśnienie robocze – do 875 barów (ciśnienie roz-
rywania – od 3500 barów); temperatura pracy od -40°C do +65°C.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/27/

Przemysłowy robot dozujący CNC
DEMERO – Automation Systems

Przemysłowy robot kartezjański 3-osiowy przeznaczony do zadań przemysłowych. Może praco-
wać samodzielnie jako rozwiązanie wysepkowe lub być częścią linii produkcyjnej i współpraco-
wać z procesem produkcyjnym. Cechy: wysoka precyzja systemu sterowania, energooszczęd-
ność, wysoka sprawność podzespołów mechanicznych i elektrycznych, zakres roboczy ruchu w osiach XYZ: 
500×500×200 mm, obudowa: 1250×1000×2000 mm aluminiowa na profilach aluminiowych ITEM.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/73/

Serwomotor LM bez enkodera
DEMERO – Automation Systems

Serwomotor LM ma klasę energooszczędności IE5, co pozwala obniżyć koszty funkcjonowania 
maszyny. Dynamika tego silnika jest większa niż silników asynchronicznych. Utrzymuje pełny 
moment w całym zakresie regulacji prędkości. Prędkość oraz pozycja obliczane są na podsta-
wie pomiarów prądu w serwonapędzie SC6/SI6/SD6 firmy Stoeber. Dokładność pozycjonowania wynosi 1°, 
natomiast dokładność w sterowaniu prędkością 1%, bez sprzężenia zwrotnego. 

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

NORDAC PRO SK 500P
NORD Napędy 

Przetwornice częstotliwości do zabudowy w szafie sterowniczej. Mogą być dostosowane 
do szerokiego zakresu wymagań aplikacji. Funkcje przetwornic można rozbudowywać 
o zewnętrzne moduły sterownicze, bezpieczeństwa i dodatkowych opcji. Użytkownicy korzy-
stają również z kompaktowej konstrukcji urządzeń formatu książki. Zwarta konstrukcja oszczędza miejsce 
w szafie i umożliwia instalację side by side. Falowniki są dostępne w zakresie mocy od 0,25 do 5,5 kW.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/39/

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

Modularna platforma firmy Buehler Motor. W jednym miejscu możliwy jest dobór komplet-
nego systemu napędowego, składającego się z silnika prądu stałego, przekładni, hamulca 
i enkodera. W oparciu o różnorodność platformy systemy napędowe mogą być łączone z już 
istniejącymi elementami, zgodnie z wymogami klienta. Co za tym idzie, modyfikacje mogą być w dużym 
stopniu zastąpione przez konfiguracje w oparciu o dostępne komponenty platformy bMotion. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/38/

URZĄDZENIA I MASZYNY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, SILNIKI ELEKTRYCZNE

URZĄDZENIA DO TRANSPORTU

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/40/27/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/37/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/73/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/75/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/39/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/51/38/
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Głowica etykietująca cab IXOR 
Coleman International 

Szybka głowica etykietująca, łatwa do integracji z maszynami pakującymi, zaprojektowana 
z myślą o zoptymalizowaniu procesu etykietowania na liniach produkcyjnych. Może zostać zin-
tegrowana w trybie inline, dzięki czemu już wydrukowane etykiety zostaną szybko i dokład-
nie zaaplikowane na produkt lub opakowanie. Jednostka sterująca jest połączona z urządzeniem, dlatego 
oddzielna jednostka sterownicza nie jest wymagana do kompleksowej obsługi głowicy.

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

Przekładnia planetarna WAD-090-010-K-P2
P.P.U.H. „ELDAR”

Jednolita bryła jarzma i wału wyjściowego skutkuje maksymalną sztywnością skrętną. Techno-
logia utwardzania powierzchni zębów (HRC62) daje ich wysoką odporność na ścieranie i udary. 
Wykorzystanie łożysk igiełkowych w konstrukcji przekładni znacząco podniosło jej nominalny 
moment obrotowy. Bezluzowe połączenie z silnikiem pozwala na uzyskanie maksymalnego momentu wyj-
ściowego. Produkt cechuje się bezobsługową eksploatacją, stopniem ochrony IP65, sprawnością ≥97%.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/87/

Przekładnia planetarna WVRBR-090-003-K-P2
P.P.U.H. „ELDAR”

Przekładnia planetarna 1-stopniowa o przełożeniu równym 3. Cechuje się jednolitą bryłą 
jarzma i wału wyjściowego, co zapewnia maksymalną sztywność skrętną. Parametry: znamio-
nowy moment obrotowy – 90 Nm; rozmiar wału silnika – 14 mm; maks. moment przeciąże-
niowy – trzykrotność momentu znamionowego; znamionowa prędkość wejściowa – 4000 obr./min; 
luz – 8 minut kątowych; maks. obciążenie promieniowe – 3250 N; maks. obciążenie osiowe – 1625 N.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/50/85/

Przekładnie kątowe MAXXDRIVE XT
NORD Napędy

Wersja kątowa przekładni przemysłowej MAXXDRIVE produkowana jest zgodnie z zasadą UNI-
CASE i dostępna we wszystkich rozmiarach. Bardzo wysokie wartości graniczne mocy cieplnej 
osiąga się dzięki silnie żebrowanej konstrukcji w połączeniu z wentylatorami osiowymi i pokry-
wami z prowadnicami powietrza. Duże łożyska toczne i odległości środkowe zwiększają nośność i żywotność 
komponentów. Optymalne uszczelnienie umożliwia długie czasy rozprowadzania bez wycieków.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/41/

Stół obrotowy Eldar WT-200-10
P.P.U.H. „ELDAR”

Właściwości: maksymalna sztywność skrętna ze względu na jednolitą bryłę jarzma i wału wyj-
ściowego; większa sztywność konstrukcji i duże wartości momentu wyjściowego dzięki zasto-
sowaniu łożysk igiełkowych, które gwarantują większą powierzchnię styku; duża wytrzymałość 
mechaniczna przekładni (odporność na ścieranie i udary) ze względu na utwardzoną powierzchnię zębów; 
cicha praca i zredukowane luzy dzięki odpowiedniej geometrii zębów.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/50/86/

URZĄDZENIA MECHANICZNE

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU

System Elmodis
ELMODIS

System opracowany w technologii IoT, przeznaczony do monitorowania maszyn przemysło-
wych i predictive maintenance. Składa się z niezależnych, autonomicznych modułów, służących 
do monitorowania i diagnostyki stanu maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi. Bazuje 
głównie na pomiarach napięć i prądów zasilających maszynę. Instalowany jest bez potrzeby ingerowania 
w instalację elektryczną maszyny. Cała diagnostyka opiera się na technologii ADEC. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/93/

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/77/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/87/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/50/85/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/50/86/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/41/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/93/
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Pistolet do wody BLUE Princess
Tubes International

Dzięki niewielkim rozmiarom i ergonomicznemu uchwytowi pistolet wygodnie leży w dłoni. 
Dodatkowy komfort zapewnia miękka osłona wykonana z gumy EPDM. Regulacja dyszy jest 
łatwa i szybka, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi, dzięki czemu pozwala na pre-
cyzyjne dostosowanie wiązki wody do określonego zastosowania. Maks. ciśnienie robocze: 25 barów. Prze-
pływ: 19 l/min (4 bary). Maks. temperatura pracy: +95°C. Masa: ok. 0,463 kg. Wymiary: 145×94×45 mm. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/46/28/

Regał windowy VERTIMAG
PROMAG 

Regał automatyczny, w którym przechowywane towary składowane są na tacach rozmieszczo-
nych w dwóch rzędach regałów. Pomiędzy regałami porusza się winda. Tace rozmieszczane są 
w obu rzędach regałów w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać wysokość regału. Dzięki 
zastosowaniu produktu uwalnia się powierzchnię magazynową, którą można wykorzystać do innych celów. 
Regał jest łatwy w obsłudze, wyposażony w ergonomiczny panel dotykowy lub monitor LCD z klawiaturą.

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

Bariery Wall Protector HD+
Anter System Polska 

Produkt zaprojektowany w celu maksymalnego zabezpieczenia obszarów produkcyjnych 
i magazynowych, w których występuje system wysokiego składowania towarów. Bariery sta-
nowią skuteczne zabezpieczenie ścieżek komunikacyjnych, maszyn oraz stref produkcyjnych 
przed przypadkowym obsunięciem się składowanego towaru. Zapewniają wysoki poziom ochrony na róż-
nych wysokościach. Ponadto pozwalają na magazynowanie większej ilości towaru na tej samej powierzchni.

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

Resurs urządzeń transportu bliskiego
TÜV NORD Polska 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra przedsiębiorczości i technologii z 30 października 2018 r. 
(DzU z 2018 r., nr 2176) eksploatujący urządzenie transportu bliskiego powinien przedstawić 
podczas badania inspektora UDT ekspertyzę dotyczącą resursu urządzenia, o ile taki przebieg 
nie był i nie jest rejestrowany. Usługa obejmuje m.in.: analizę dokumentacji UTB, zbieranie danych wyjścio-
wych, obliczenia wykorzystania resursu UTB, ocenę konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/82/

AVE CARE – zdalny nadzór diagnostyczny
amc VIBRO

AVE CARE zapewnia stały nadzór diagnostyczny (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) nad 
pracą krytycznych urządzeń, natychmiastową reakcję w przypadku wykrycia usterki, regularne 
raporty o stanie technicznym nadzorowanych maszyn, nowoczesny sprzęt do monitorowania 
i diagnostyki w pakiecie, bezpośredni kontakt do specjalistów w branży, dostęp do danych pomiarowych, 
bieżących i historycznych. Korzyści to m.in.: niższe koszty osobowe, niższe wydatki na infrastrukturę IT.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/16/

Oprogramowanie Simcenter w chmurze
Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software udostępnia oferowane w postaci usługi oprogramowanie 
Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter Nastran i Simcenter STAR-CCM+. Inżynierowie 
otrzymują do dyspozycji wysoko wydajne narzędzia symulacyjne, które są oferowane w formie 
dostępnych natychmiast i wydajnych kosztowo rozwiązań SaaS (software-as-a-service). Opłaty ponoszone 
są w postaci miesięcznego abonamentu, obejmującego także koszty licencyjne.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/81/

WYPOSAŻENIE HAL MAGAZYNOWYCH

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/81/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/16/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/47/82/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/83/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/31/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/46/28/
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Drukarka mobilna BradyPrinter M611
Brady

Drukarka umożliwia projektowanie w terenie nawet skomplikowanych etykiet tylko za pomocą 
smartfona i bezpłatnej aplikacji „Etykiety ekspresowe”. Jest kompatybilna z bogatą ofertą ofe-
rowanych przez Brady materiałów etykietowych klasy przemysłowej. Wytrzymują one działa-
nie wysokich temperatur, ognia, chemikaliów, rozpuszczalników, paliw, wilgoci i kurzu, nie odpadają od pod-
łoża i zachowują czytelność nawet w ekstremalnych warunkach.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/36/

Switch przemysłowy RedFox-5528-T28G-HV
Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych

Wysoko wydajny, przemysłowy switch Ethernet warstwy drugiej (L2), przeznaczony do zasto-
sowań w sieciach o dużym natężeniu ruchu. Ze względu na możliwość użycia wkładek SFP 
zapewnia możliwość elastycznej konfiguracji portów. Pracuje pod kontrolą systemu operacyj-
nego WeOS, opracowanego dla urządzeń sieciowych Westermo. Urządzenie zostało zaprojektowane do 
instalacji w szafach 19ʺ zgodnych ze standardem ETSI. Zasilany jest za pomocą prądu stałego.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/47/

Switch przemysłowy Westermo Lynx 5512
Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych 

Produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnie łatwym zastosowaniu w aplikacjach 
przemysłowych. Ma wytrzymały zaczep na szynę DIN 35 mm, konfigurowalny styk alarmowy 
i podwójne złącze zasilania. Zakres temperatur pracy od -40 do +74°C, co osiągnięto bez sto-
sowania w obudowie otworów wentylacyjnych i części ruchomych. Pracuje pod kontrolą systemu operacyj-
nego Westermo WeOS, który zapewnia rekonfigurację ringu po utracie połączenia w czasie 20 ms.

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

Zarządzalny switch gigabitowy Westermo VIPER-208-T8G-TBN
Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych 

Produkt został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ekstremalnie trudne warunki pracy 
w pociągach, w tym ciągłe wibracje, zmiany temperatury, wilgotność i środowisko elektryczne 
wymagające odporności na zakłócenia. Membrana GORE-TEX® zapobiega kondensacji wilgoci 
wewnątrz switcha. Porty z gwintowanymi złączami M12 zintegrowane są z obudową i zapewniają dodat-
kową odporność na wibracje. Obudowa o klasie szczelności IP67 zapobiega wnikaniu wody i pyłu. 

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/46/

System RFID UHF ze zintegrowaną anteną i dużym zasięgiem
ifm electronic

System jest odpowiedni do zastosowań wymagających dużego zasięgu. Jednostka przetwarza-
jąca i antena są zintegrowane w jednej kompaktowej obudowie, co oszczędza miejsce i uprasz-
cza montaż. System może być stosowany do kontroli przyjęć i wydań w regałach wysokiego 
składowania. Urządzenie może być również wykorzystywane do sterowania instalacjami przemysłowymi. 
Odczytuje ono parametry maszyny specyficzne dla danego produktu z dołączonego do niego identyfikatora.

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/20/

Brama serii MakroPro 2.0
WIŚNIOWSKI 

Bramy te w standardzie są wyposażone w system ThermoSet. W jego skład wchodzi trzykomo-
rowa, dwulistkowa uszczelka boczna, która zapewnia odpowiednią izolację ościeżnic, a także 
dwulistkowa uszczelka montowana do górnego panelu i uszczelnienia narożnikowe. Gwaran-
tują one właściwą izolację w miejscach, które są podatne na utratę ciepła. Dla bramy stworzono podwójnie 
wyprofilowaną prowadnicę, z blachy o grubości 2 mm, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolek.

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

WYPOSAŻENIE HAL MAGAZYNOWYCH

WYPOSAŻENIE IT DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/3/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/36/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/20/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/47/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/0/49/
http://pr.utrzymanieruchu.pl/produkty/opis/49/46/
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Bohdan Szafrański

Co roku w konkursie Fabryka 
Roku nagradzane są firmy 
i osoby, które w ocenie jury

w szczególny sposób wyróżniły się w pol-
skim przemyśle. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań oraz bardzo dobrej 
organizacji działań w różnych obszarach 
budują one w swoich zakładach nowocze-
sne, innowacyjne, proekologiczne i bez-
pieczne środowisko produkcyjne.

Konkurs organizowany jest od 2006 r., 
a jego zasady zostały opracowane na pod-
stawie założeń plebiscytu Top Plant, stwo-
rzonego przez redakcję magazynu Plant 
Engineering. W pięciu edycjach konkursu
Fabryka Roku przyznawana była tylko 
jedna nagroda – w kategorii Fabryka roku.
W tym roku wyróżnienia oraz tytuły 
Fabryki Roku zostały wręczone w:

→ 7 kategoriach specjalistycznych: Przemysł 
4.0, Utrzymanie ruchu, Pracodawca roku,
Badania i rozwój, Zielona fabryka, Inno-
wacyjna fabryka i Bezpieczna fabryka;

→ 8 kategoriach branżowych: Motoryza-
cyjna, Spożywcza, Elektroniczna i elektro-
techniczna, Chemiczna i tworzyw sztucz-
nych, Metalowa, Meblowa i wyposażenia 
wnętrz, Lotnicza i kosmiczna oraz FMCG;
Podobnie jak w zeszłym roku, wręczono 
dwie nagrody specjalne: 

→ Dostawca roku – nagroda przyznawana 
przez redakcje magazynów Control Engi-
neering Polska oraz Inżynieria i Utrzyma-
nie Ruchu, a także przez Wydawnictwo 
Trade Media International dla dostawców 
rozwiązań z zakresu automatyki przemy-
słowej, logistyki oraz utrzymania ruchu. 
W tym roku została ona wręczona w czte-
rech kategoriach: Smart Factory, Logi-
styka, intralogistyka, Utrzymanie ruchu 
oraz Automatyka przemysłowa;

→ CEO roku
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie
nagrody głównej w kategorii Fabryka roku. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 
ponad 60 zakładów produkcyjnych. Do 
finału przeszło 18. Oceniane one były 
przez jury konkursowe w składzie:

→ Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych pro-
jektów – FANUC Polska,

→ Krzysztof Bober, dyrektor Zakładów Grupy
 Przemysłowej w Polsce – 3M Wrocław,

→ Ireneusz Borowski, Country Manager 
Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary – Dassault Systèmes,

→ Paweł Drab, prezes zarządu – Lean-Tech,
→ Krzysztof Kamiński, prezes zarządu – Alnea,
→ Grzegorz Kazana, członek zarządu 

– British American Tobacco Polska,
→ Tomasz Łapa, dyrektor zarządzający 

– ACO Elementy Budowlane,
→ Łukasz Niesłuchowski, Country Director 

i członek zarządu – Rockwell Automation,

→ Piotr Pyzio, dyrektor zakładu Robert 
Bosch w Mirkowie,

→ Paweł Rutecki, dyrektor rozwoju i inwe-
stycji – Impexmetal Aluminium Konin,

→ Jarosław Smulski, Senior Program 
Manager – IDC Polska,

→ Andrzej Soldaty, prezes zarządu fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości,

→ Zbigniew Szpak, prezes zarządu KAPE,
→ Mariusz Twardawa, dyrektor działu tech-

nicznego Zakładu Produkcji Kotłów 
– RAFAKO,

→ Stefan Życzkowski, prezes zarządu 
– ASTOR,

→ Marek Wzorek, CEO w firmie ecoCoach.

Głównym partnerem wydarzenia, a także 
sponsorem nagród w kategoriach Prze-
mysł 4.0 oraz Fabryka roku była firma 
Dassault Systèmes. Sponsorami nagród 
w poszczególnych kategoriach były także 
firmy:

→ w kategorii Badania i rozwój – FANUC,
→ Zielona fabryka – STENA Recycling,
→ Innowacyjna fabryka – ASTOR, 
→ Bezpieczna fabryka – Lean Tech,
→ Branża spożywcza – Microsoft,
→ Branża elektroniczna i elektrotechniczna 

– Panattoni Europe,
→ Branża chemiczna i tworzyw sztucznych 

– Jasol, 
→ Branża metalowa – Digital TeamMates,
→ Branża FMCG – Rockwell Automation,
→ CEO roku – Lean Tech.

W kierunku nowoczesnej produkcji, 
czyli laureaci konkursu 

Fabryka Roku 2019
Wydawnictwo Trade Media International i magazyny branżowe Inżynieria i Utrzymanie Ruchu 

oraz Control Engineering Polska już po raz ósmy zorganizowały konkurs Fabryka Roku. 
Nagrodę główną – tytuł Fabryki Roku 2019 w kategorii Fabryka roku – otrzymała 

firma Pilkington Automotive Poland, producent szyb samochodowych. Gala wręczenia 
nagród odbyła się 4 grudnia w warszawskim Hotelu Marriott, po zakończonej 

III edycji konferencji Fabryka Roku.

VIII EDYCJA KONKURSU
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Przemysł 4.0
Nałęczów Zdrój 

•
Utrzymanie ruchu
Lafarge Cement 

•
Pracodawca roku

Netbox PL 

•
Badania i rozwój

CCC 

•
Zielona fabryka

FAMED Żywiec

oraz ex aequo
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

•
Innowacyjna fabryka

Pilkington Automotive Poland
(wyróżnienie)

Netbox PL (wyróżnienie)
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Bezpieczna fabryka
Collins Aerospace Wrocław

(wyróżnienie)
Pepsi Cola General Bottlers Poland 

•
Branża motoryzacyjna

Mercedes-Benz Manufacturing Poland

•
Branża spożywcza 

Danone 

•
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

•
Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Flukar 

•
Branża metalowa 

ArcelorMittal Poland

•
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Kronospan Polska 

•
Branża lotnicza i kosmiczna

Collins Aerospace Wrocław

Branża FMCG 
Hermes 

•
Dostawca roku 
Smart Factory
Microsoft 

•
Dostawca roku

Logistyka, intralogistyka
Lean-Tech

•
Dostawca roku

Utrzymanie ruchu
FlexLink Systems Polska 

•
Dostawca roku 

Automatyka przemysłowa
Mobile Industrial Robots

•
CEO roku

Magdalena Jagiełło, prezes zarządu 
FINAL (wyróżnienie)

Maciej Kunda, prezes zarządu
Mondi Świecie

•
Nagroda główna: Fabryka roku

Pilkington Automotive Poland

Wyróżnienia i tytuły Fabryki Roku 2019 w poszczególnych kategoriach,
tytuły Dostawcy Roku 2019 i CEO Roku 2019
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Nałęczów Zdrój 
Od lewej: Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary w firmie Dassault Systemès oraz Wojciech Błaszczak, 
dyrektor operacyjny w firmie Nałęczów Zdrój

Przemysł 4.0

Lafarge Cement 
Od lewej: Stanisław Sobczyk, wiceprezes 
Lafarge Cement oraz Dariusz Karwasiński, 
członek zarządu firmy iLABO

Innowacyjna fabryka

Netbox PL (wyróżnienie)
Od lewej: Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
oraz Jakub Giermaziak, prezes zarządu Netbox PL

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Badania i rozwój Zielona fabryka

CCC
Od lewej: Daria Sulgostowska, Global Corporate Communications Manager 
w firmie CCC oraz Jakub Bańcer, specjalista ds. nowych projektów w firmie Fanuc

FAMED Żywiec
Michał Grossy, Marketing & Product Manager 
w firmie FAMED Żywiec
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Utrzymanie ruchu Pracodawca roku

Netbox PL 
Od lewej: Piotr Radziszewski, Sales Director w firmie Sodexo
oraz Jakub Giermaziak, prezes zarządu Netbox PL

Innowacyjna fabryka Bezpieczna fabryka

Collins Aerospace Wrocław (wyróżnienie)
Paweł Drab, prezes firmy Lean-Tech
oraz Radek Majda, dyrektor generalny w firmie Collins Aerospace Wrocław

Zielona fabryka Innowacyjna fabryka

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Pilkington Automotive Poland (wyróżnienie)
Od lewej: Stefan Życzkowski, prezes zarządu firmy ASTOR
oraz Janusz Kobus, Business Development Director, wiceprezes zarządu 
firmy Pilkington Automotive Poland

VIII EDYCJA KONKURSU



Flukar 
Od lewej: Michał Samborski, Head of Development w firmie Panattoni Europe
oraz Sebastian Żywczyk, dyrektor sprzedaży przemysłowej w firmie Jasol
i Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych w firmie Flukar 

Pepsi-Cola General Bottlers Poland
Od lewej: Paweł Drab, prezes firmy Lean-Tech oraz Bartłomiej Malczyk, 
starszy kierownik Zakładów Produkcyjnych Napoje 
w Pepsi-Cola General Bottlers Poland

Collins Aerospace Wrocław
Od lewej: Marek Orłowski, dyrektor handlowy w firmie Datacomp
oraz Radek Majda, dyrektor generalny w firmie Collins Aerospace Wrocław

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Ewa Łabno-Falęcka, Head of Marketing, 
Corporate Communication and External Affairs 
w firmie Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Hermes
Od lewej: Łukasz Niesłuchowski, Country 
Director i członek zarządu w firmie Rockwell 
Automation oraz Vasileios Zanganas, 
wiceprezes firmy Hermes

Bezpieczna fabryka

Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Branża lotnicza i kosmiczna

Branża motoryzacyjna

Źr
ód

ło
 w

sz
ys

tk
ic

h 
zd

ję
ć:

 K
. K

oz
er

sk
i

VIII EDYCJA KONKURSU



Danone
Od lewej: Hieronim Piotrowski, Marketing Manager w firmie Microsoft
oraz Ireneusz Kaczmarczyk, kierownik produkcji w firmie Danone

ArcelorMittal Poland 
Marlena Kowalska, kierownik wsparcia  – koordynator projektu 
Bezpieczeństwo to MY w firmie ArcelorMittal Poland

Kronospan Polska 
Od lewej: Filip Polit, menedżer sprzedaży krajowej w firmie Flexsim
oraz Jakub Piniarski, HR Manager w firmie Kronospan Polska

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
Dariusz Bogacz, menedżer ds. public relations 
w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 

Microsoft 
Wojciech Życzyński, dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, 
Małych i Średnich Firm oraz Partnerów w firmie Microsoft

Branża metalowa

Branża FMCG Dostawca roku – Smart Factory 

Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Branża spożywcza Branża elektroniczna i elektrotechniczna

VIII EDYCJA KONKURSU



Lean-Tech 
Krzysztof Szafraniec, członek zarządu i dyrektor 
ds. technicznych w firmie Lean-Tech

Maciej Kunda, prezes zarządu Mondi Świecie (nagrodzony)
Bogusław Bielecki, członek zarządu i dyrektor finansowy 
w firmie Mondi Świecie (odbierający nagrodę)

Mobile Industrial Robots
Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
w firmie Mobile Industrial Robots

FlexLink Systems Polska
Mateusz Chrzanowski, inżynier aplikacji 
w firmie FlexLink Systems Polska

Pilkington Automotive Poland
Ryszard Jania, prezes zarządu i dyrektor generalny 
w firmie Pilkington Automotive Poland

Magdalena Jagiełło, prezes zarządu firmy FINAL (wyróżnienie)
Bartosz Tworek, dyrektor zakładu (odbierający wyróżnienie)

Dostawca roku – Logistyka, intralogistyka

Dostawca roku – Automatyka przemysłowa CEO roku

CEO roku Fabryka roku

Dostawca roku – Utrzymanie ruchu
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ArcelorMittal Poland

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża metalowa 

ArcelorMittal Poland jest największym 
producentem stali w Polsce, skupiającym 
ok. 70% krajowego potencjału produk-
cyjnego, a także największym producen-
tem koksu w Europie. Firma produkuje: 
wyroby długie, takie jak kształtowniki, 
szyny i akcesoria kolejowe, obudowy gór-
nicze, a także wyroby płaskie, wykorzy-
stywane przez przemysł motoryzacyjny, 
AGD i budowlany. Firma podejmuje dzia-
łania na rzecz ciągłego zmniejszania 
wpływu prowadzonej działalności na śro-
dowisko naturalne, a także doskonalenia 
procesów i mechanizmów kontroli czynni-
ków ryzyka w obszarze BHP.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża elektroniczna i elektrotechniczna

Fabryka zmywarek BSH w Łodzi powstała 
w 10 miesięcy, jej powierzchnia to 58,5 
tys. m². Jest największym obiektem pro-
dukcyjnym AGD w Europie, zdolnym 
do produkcji 3 mln urządzeń rocznie. 
W zakładzie zastosowano najnowocze-
śniejsze rozwiązania z zakresu Przemysłu 
4.0. Budynek został wyposażony w inteli-
gentny system zarządzania. System chło-
dzenia maszyn oraz klimatyzacji charakte-
ryzuje się wysoką efektywnością energe-
tyczną. W zakładzie ruszy produkcja urzą-
dzeń wyposażonych w system Home Con-
nect – autorskie rozwiązanie BSH, oparte 
na technologii Internetu Rzeczy.

Collins Aerospace Wrocław jest liderem 
w zakresie zaawansowanych technologicz-
nie i inteligentnych rozwiązań dla global-
nego przemysłu lotniczego i obronnego. 
Wrocławski zakład zajmuje się produk-
cją układów paliwowo-regulacyjnych do 
silników lotniczych oraz układów, wyro-
bów i detali hydraulicznych, służących do 
sterowania i kontroli lotu w samolotach 
i śmigłowcach.

Collins Aerospace Wrocław podejmuje 
działania na rzecz bezpieczeństwa przy 
jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. W firmie wdrożony jest korporacyjny sys-
tem zarządzania BHP i ochroną środowiska, który zapewnia systemowe podejście do 
wszelkich aspektów z obszaru bezpieczeństwa, w tym: identyfikacji zagrożeń, oceny 
ryzyka oraz zapewnienia właściwych środków kontroli tych zagrożeń. Firma promuje 
zasadę „osobistego wyboru”, wskazującą pracownikom konieczność podejmowania 
właściwych i świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa własnego i innych. 
W Collins Aerospace Wrocław obowiązują kompleksowe programy dotyczące wszel-
kich aspektów bezpiecznego wykonywania prac, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
niebezpiecznych. Są to m.in. program pracy na wysokości, program pracy w przestrze-
niach zamkniętych, bezpieczeństwo elektryczne, bezpieczeństwo maszynowe, program 
Lockout/Tagout. Z uwagi na złożoną produkcję, o możliwym wpływie na wszystkie 
komponenty środowiska, firma objęta jest szeregiem wymagań prawnych oraz pozwo-
leń w zakresie ochrony środowiska. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz 
zapewnienia efektywności energetycznej firma wdrożyła wiele dobrych praktyk w zakre-
sie zarządzania energią. 

Collins Aerospace Wrocław
Fabryka Roku 2019 w kategorii Branża lotnicza i kosmiczna
Wyróżnienie w kategorii Bezpieczna fabryka

CCC

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Badania i rozwój

CCC jest jednym z największych produ-
centów obuwia w Europie. W Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polko-
wicach firma uruchomiła kolejną nowo-
czesną halę wysokiego składowania. 
Nowy obiekt ma wysokość 22 m i jest 
wyposażony w inteligentne i przyjazne dla 
środowiska rozwiązania – system oświe-
tlenia DALI LED, 20 maszyn typu VNA – 
wózków systemowych do pracy w bardzo 
wąskich korytarzach, stacje ładowania 
baterii w technologii litowo-jonowej oraz 
regały wysokiego składowania. Inwestycja 
pozwoliła na znaczące usprawnienie pro-
cesów magazynowych.

Laureaci VIII edycji konkursu Fabryka Roku
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Danone

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża spożywcza 

Fabryka Danone w Bieruniu to jeden 
z największych zakładów produkcyj-
nych Danone na świecie, charakteryzu-
jący się dużą kompleksowością działania. 
Na 13 liniach produkcyjnych produkowa-
nych jest ponad 260 wariantów produk-
tów mlecznych, które trafiają do 25 kra-
jów europejskich, a także na rynek w Sta-
nach Zjednoczonych. Misją Danone jest 
nieść zdrowie poprzez żywność tak wielu 
ludziom, jak to możliwe. W myśl wizji 
„One Planet. One Health” firma inspi-
ruje konsumentów do dokonywania wła-
ściwych wyborów w kontekście zdrowia 
i środowiska naturalnego.

FAMED Żywiec

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Zielona fabryka

FAMED Żywiec wytwarza rocznie ponad 
3 tys. egzemplarzy: łóżek szpitalnych, sto-
łów operacyjnych, wózków do transportu 
pacjentów. Konsekwentnie doskonali pro-
cesy technologiczne, inwestując w precy-
zyjny, energooszczędny i niskoemisyjny 
park maszynowy oraz doskonaląc proce-
dury. Firma zrealizowała kilkanaście pro-
jektów w zakresie czystszej produkcji 
oraz wdrożyła dobre praktyki gospodarki 
obiegu zamkniętego, co przyniosło rekor-
dowe efekty. Wykorzystuje ona rocznie 
kilkaset ton różnych materiałów, z czego 
jedynie 0,05% odpadów poprodukcyj-
nych trafia do składowania.

Flukar

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Flukar to producent środków smarnych,
płynów eksploatacyjnych i rozpuszczalni-
ków. W zakładzie produkowane są wyroby
stanowiące wynik prowadzonych analiz 
właściwości surowców, olejów przepra-
cowanych, asfaltów, emulsji asfaltowych 
oraz rozpuszczalników węglowodorowych, 
a także wyniki prac B+R w takich obsza-
rach, jak: innowacyjne metody zagospo-
darowania olejów z odpadów przepraco-
wanych, zaawansowane metody anali-
tyczne w zakresie rozpoznawania parame-
trów odpadów z branży petrochemicznej 
czy ocena jakości produkowanych środ-
ków smarnych podczas ich eksploatacji.

Hermes

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża FMCG 

Hermes jest jednym z największych roz-
lewników naturalnej wody źródlanej i pro-
ducentów napojów smakowych. Podstawą 
realizowanej produkcji są naturalne wody 
– źródlana i mineralna – czerpane z otwo-
rów czwartorzędowych, znajdujących się 
w jednym z najbardziej czystych ekolo-
gicznie rejonów Wielkopolski. Woda nie 
jest poddawana procesowi uzdatniania, 
ale dostarczana na rynek w postaci natu-
ralnej. Firma wdraża rozwiązania mające 
na celu ograniczenie ilości ścieków, np. 
system czyszczenia maszyn CIP (Cleaning-
-in-Place) czy linia rozlewnicza wyposa-
żona w automatyczne stacje mycia.

Kronospan Polska

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Branża meblowa i wyposażenia wnętrz

Kronospan Polska jest producentem płyt 
drewnopochodnych – wiórowych, suro-
wych płyt MDF i HDF oraz melamino-
wanych płyt MDF. W zakładzie w Szcze-
cinku produkowane są także płyty wió-
rowe melaminowane oraz lakierowane 
płyty HDF. Kronospan jest największym 
dostawcą płyt drewnopochodnych dla 
rynku meblowego w Polsce. Prowadzi pro-
dukcję w ramach zrównoważonego roz-
woju, stosując innowacyjne technologie. 
Misją firmy jest produkcja wyrobów przy 
najmniejszym zużyciu surowców, z mak-
symalną wydajnością, przy najmniejszej 
możliwej ingerencji w środowisko.

Lafarge Cement

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu zorganizowane jest 
w cementowni w oparciu o zintegrowany 
system zarządzania SAP. Jego częścią jest 
specjalny moduł pozwalający zarządzać 
pracami UR na zasadzie notyfikacji, tzw. 
work order system. Wszelkie działania, 
zarówno prewencyjne, jak i korekcyjne, są 
priorytetyzowane, przygotowywane, har-
monogramowane, a następnie realizowane 
i raportowane. System obejmuje wszyst-
kie aspekty funkcjonowania zakładu – 
także zakupy usług i części, księgowość 
oraz raportowanie produkcji. W 2019 r. 
firma rozpoczęła prace nad wdrożeniem 
sztucznej inteligencji w UR.
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Nałęczów Zdrój

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Przemysł 4.0

Nałęczów Zdrój jest producentem wody 
mineralnej Cisowianka. W 2019 r. firma 
wdrożyła nowoczesne narzędzie do kon-
troli i poprawy procesów produkcyjnych 
zgodne z ideą Przemysłu 4.0, bazujące 
na monitorowaniu stanu maszyn z wyko-
rzystaniem technologii IoT w chmurze. 
System tworzy wirtualny obraz fabryki, 
w której sygnały i chwilowe wartości cha-
rakteryzujące proces są „fotografowane” 
kilkanaście razy na sekundę, obrazy te 
są przetwarzane, a następnie tworzone 
są podpowiedzi dla uczestników procesu, 
jakie działania należy podjąć, aby nie 
doszło do nieplanowanych przestojów.

Zakład Mercedes-Benz Manufacturing 
Poland jest pierwszą w Polsce fabryką 
czterocylindrowych silników benzyno-
wych i wysokoprężnych oraz baterii elek-
trycznych do samochodów osobowych 
Mercedes-Benz. Jest przykładem połą-
czenia najwyższych standardów branży 
motoryzacyjnej z ideą Przemysłu 4.0. 

Rozwiązania zastosowane w zakładzie 
obejmują automatyzację i robotykę, wir-
tualną rzeczywistość, technologie Inter-
netu Rzeczy, przetwarzanie w chmurze czy inteligentne systemy (smart systems). W pro-
cesie produkcji stosowany jest m.in. system zarządzania informacjami w czasie rzeczy-
wistym oraz cyfrowe zarządzanie halą produkcyjną. Do transportu materiałów wykorzy-
stywane są zdalne systemy, których status można śledzić za pomocą komunikacji RFID. 
W fabryce stosowane jest zdalne diagnozowanie usterek oraz pomoc specjalistów przy 
naprawach (guided maintenance). Wszystkie linie produkcyjne zbudowane są według 
standardu AGIPRO (agile production), co pozwala na ogromną elastyczność w dostoso-
wywaniu produkcji do wymogów klientów.

Obok wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji, fabryka jest 
zupełnie neutralna, jeśli chodzi o emisję CO2. Zrezygnowano z energii, którą pozyskuje 
się z paliw kopalnych, na rzecz źródeł odnawialnych, czyli wiatru (park elektrowni 
wiatrowych w Taczalinie) i biomasy (wykorzystanie zrębków drewna z plantacji tzw. 
wierzby energetycznej). W fabryce zastosowano ponadto centralny system oczyszczania 
chłodziwa z procesu obróbki oraz system zarządzania chemią „Sigma DX”.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland
Fabryka Roku 2019 w kategorii Branża motoryzacyjna
Fabryka Roku 2019 w kategorii Innowacyjna fabryka
Fabryka Roku 2019 w kategorii Zielona fabryka

Netbox PL jest producentem opakowań 
jednostkowych z tektury litej i kaszerowa-
nej, opakowań transportowych oraz 
premium. 

Firma buduje swoją markę na takich 
wartościach, jak: wiarygodny praco-
dawca, zrównoważony rozwój, najwyższa 
jakość, koncentracja na kliencie, doskona-
łość operacyjna.

Netbox PL zatrudnia 426 osób. Rota-
cja pracowników w firmie na koniec wrze-
śnia 2019 r. ulokowała się na poziomie 

0,98%, w ubiegłych latach poziom ten wynosił: 1,98% w 2018 r. oraz 2% w 2017 r. 
Firma przykłada dużą wagę do rozwoju obecnych oraz przyszłych pracowników, dlatego 
angażuje się w organizację m.in. praktyk studenckich, także w systemie dualnym. 
Do tej pory 100% praktykantów po odbytym stażu zostało zatrudnionych w firmie. 
Poszukując kandydatów do pracy, Netbox PL stawia na osoby otwarte, które chcą się 
uczyć i rozwijać. Inne wymagania wobec przyszłych pracowników, bez względu na 
rodzaj stanowiska, to: zaangażowanie, inicjatywa, otwartość, kreatywność, elastycz-
ność. Netbox PL umożliwia kształtowanie i poszerzanie umiejętności oraz kompetencji
poprzez uczestniczenie pracowników w spotkaniach branżowych, konferencjach oraz 
szkoleniach otwartych i zamkniętych. Firma posiada wiele pozafinansowych instrumen-
tów motywujących.

Jednym z elementów strategii rozwoju Netbox PL jest innowacyjne podejście do spo-
sobu realizacji procesów (w tym procesów produkcyjnych). Od wielu lat w firmie funk-
cjonuje dział rozwoju technicznego, który projektuje i wdraża m.in. innowacyjne i pro-
totypowe rozwiązania logistyki wewnętrznej, np. automatyczne pola odkładcze. 

Netbox PL
Fabryka Roku 2019 w kategorii Pracodawca roku
Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna fabryka

Pepsi Cola General Bottlers Poland

Fabryka Roku 2019 w kategorii 
Bezpieczna fabryka

Pepsi Cola General Bottlers Poland inwe-
stuje w systemy zwiększające bezpie-
czeństwo pracy oraz kształtowanie kul-
tury bezpieczeństwa. Firma wdrożyła sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem, system 
Base Behavior Safety, zrealizowała pro-
jekty redukujące lub eliminujące zagro-
żenia w miejscu pracy, a także projekty 
ukierunkowane na poprawę warunków 
środowiska pracy (komfortu pracownika). 
Bardzo wiele zmian w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa było i jest inicjowanych 
przez pracowników. W efekcie liczba 
wypadków w firmie została zredukowana 
do zera (682 dni bez wypadku).
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FlexLink Systems Polska

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Utrzymanie ruchu

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

Lean-Tech

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Logistyka, intralogistyka

Lean-Tech to firma oferująca systemy 
transportu wewnętrznego. Ma 10-letnie 
doświadczenie w projektowaniu i konstru-
owaniu systemów intralogistyki. Dostar-
cza całe linie produkcyjne oraz monta-
żowe i układnice magazynowe. Produkuje 
ponadto na potrzeby klienta roboty AGV 
oraz wdraża je do istniejących systemów 
logistycznych. Jako wykonawca oferuje 
pełną koordynację przy wdrożeniu syste-
mów transportu wewnętrznego. Uspraw-
nia procesy produkcyjne przez konstru-
owanie układów mechanicznych, elek-
trycznych czy automatyki, projektowanie 
instalacji, a także projekty logistyczne. 

Microsoft

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Smart Factory

Microsoft stworzył wzorcowy model 
fabryki zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0 
– Fabrykę Przyszłości. Firma dostarcza na 
swojej platformie rozwiązania branżowe 
ponad 30 partnerów, oferujących gotowe 
koncepcje dla każdej części przemysło-
wego łańcucha wartości. W Fabryce Przy-
szłości w centrum łańcucha wartości jest 
klient, a transformacja cyfrowa podpo-
rządkowana jest wymaganiom rynku. Jest 
to bardzo szeroki w swoim zakresie przy-
kład transformacji cyfrowej w pełnym 
łańcuchu wartości – od produkcji przez 
obszar sterowania i kontroli aż po zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem.

Mobile Industrial Robots

Dostawca Roku 2019 w kategorii 
Automatyka przemysłowa

Mobile Industrial Robots (MiR) rozwija 
i wprowadza na rynek zaawansowaną 
linię współpracujących, autonomicznych 
robotów mobilnych (AMR), które szybko 
i efektywnie kosztowo automatyzują 
intralogistykę, dając pracownikom swo-
bodę podejmowania bardziej wartościo-
wych działań. Przystosowane do autono-
micznego transportu materiałów o masie 
do 1 tony, roboty MiR zapewniają szybki 
zwrot z inwestycji, często poniżej roku. 
Mobile Industrial Robots działa poprzez 
rozbudowaną sieć partnerską na całym 
świecie. Siedziba firmy znajduje się 
w duńskim Odense.
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15 LAT DOŚWIADCZENIA 

W TŁUMACZENIACH 

TECHNICZNYCH!

translate@trademedia.us
+48 22 852 44 15, + 48 506 036 262

www.translations.trademedia.us

Zapraszamy 
do przesłania plików 

do bezpłatnej wyceny!

  katalogi produktów   

instrukcje obsługi   

strony internetowe 

artykuły techniczne   

 broszury i inne

Możesz śmiało  

powierzyć nam  

do translacji swoje:

Tłumaczenia zwykłe 
i przysięgłe  

dla wszystkich branż 
związanych z produkcją,

przemysłem 
i budownictwem
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Magdalena Jagiełło, prezes zarządu FINAL

Wyróżnienie w kategorii CEO roku 2019

Magdalena Jagiełło jest kobietą odno-
szącą sukcesy w biznesie, w branży 
aluminiowej, gdzie stanowiska mene-
dżerskie zajmowane są głównie przez 
mężczyzn. Jest zorientowana na wyniki 
i kieruje zespołem w taki sposób, by 
zwiększać wydajność przy jednoczesnym 
ograniczaniu kosztów i nieefektywności; 
do tego celu wykorzystuje najnowocze-
śniejsze metody zarządzania. Potrafi 
angażować menedżerów wyższego i śred-
niego szczebla w procesy zmian oraz 
promować odpowiedzialność za efekty 
finansowe. Zarządzana przez nią spółka 
w ciągu 5 lat zwiększyła wyniki finan-
sowe o ponad 100%.

Maciej Kunda, prezes zarządu Mondi Świecie 

CEO Roku 2019

Prezes Zarządu Mondi Świecie Maciej 
Kunda wraz z zespołem wdrożył nową 
strategię opartą na zasadzie ciągłego 
doskonalenia. Przeprowadzono szereg 
inwestycji, które spowodowały spro-
wadzenie do kraju najlepszych techno-
logii (BAT), znaczny wzrost produkcji, 
wzrost jakości produktów i serwisów, 
transformację energetyki na biopaliwową, 
wzrost recyklingu makulatury w skali 
kraju, a także przyniosły wzrost zatrud-
nienia i rozwój regionu. Jest prezesem 
Stowarzyszenia Papierników Polskich 
oraz członkiem zarządu Konfederacji 
Europejskiego Przemysłu Papierniczego 
(CEPI).

Pilkington Automotive Poland
Nagroda główna: Fabryka Roku 2019 w kategorii Fabryka roku
Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna fabryka

Pilkington Automotive Poland jest częścią koncernu NSG Group w ramach Grupy Auto-
motive i jednym z największych producentów szyb samochodowych na świecie. W opar-
ciu o najnowocześniejsze technologie firma produkuje wysokiej jakości, innowacyjne 
szyby do samochodów osobowych i ciężarowych największych globalnych marek moto-
ryzacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. pracowników.

Pilkington Automotive Poland stawia na nowoczesne rozwiązania pozwalające nadzo-
rować procesy produkcyjne, logistyczne i utrzymania ruchu (takie jak sieć przemysłowa 
pozwalająca na monitorowanie kluczowych parametrów online czy system MES oraz 
jego integracja z systemem ERP).

W firmie ogromną wagę przykłada się do bezpieczeństwa pracowników. Co roku 
wdrażane są programy stale je poprawiające. Realizowane są m.in. programy:

→ HPS (High Potential Severity) – procedura zgłaszania incydentów, zagrożeń oraz zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych – ich okoliczności i przyczyny są dokładnie analizowane 
i każdorazowo podejmowane są działania naprawcze;

→ SMAT (Safety Management Audit Training) – program obserwacji operatorów i stanowi-
ska pracy pod kątem niebezpiecznych zachowań oraz uwarunkowań;

→ Pedestrian safety – wprowadzanie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu pie-
szych: ograniczenie prędkości wózków widłowych, wydzielanie ciągów komunikacyj-
nych dla pieszych, stosowanie systemów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, luster dro-
gowych, znaków bezpieczeństwa itp.;

→ Safety Alert – wymiana informacji o zdarzeniach wypadkowych z innymi zakładami. 
Wszystkie programy i procedury komunikowane są wielotorowo, np. poprzez orga-

nizowany cyklicznie Dzień Bezpieczeństwa, codzienne spotkania czy wysyłane każdego 
poranka „Daily Safety Messages”.

Pilkington Automotive Poland z najwyższą powagą traktuje swoją odpowiedzialność 
w zakresie ochrony środowiska. Działalność prowadzona jest z poszanowaniem wszyst-
kich standardów wymaganych przez prawo, a w przypadkach, gdy lokalnie obowiązu-
jące przepisy nie są uznawane za wystarczające dla danego aspektu działalności, wyko-
rzystuje się korporacyjne standardy Grupy. 

Pilkington Automotive Poland prowadzi aktywne działania w zakresie CSR – społecz-
nej odpowiedzialności biznesu – poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyj-
nych, sportowych czy kulturalnych. Spółka współpracuje również ze szkołami i uczel-
niami wyższymi.

Swoimi działaniami firma przyciąga do regionu podwykonawców i zagranicznych 
inwestorów. Wspiera również wprowadzanie i rozwój lokalnych dostawców w zakresie 
usług produkcyjnych, transportu wewnętrznego czy utrzymania czystości.

Firma stale udoskonala oferowane produkty oraz wprowadza na rynek nowe tech-
nologie i rozwiązania w produkcji szyb samochodowych. Mają one na celu podnoszenie 
jakości życia i bezpieczeństwa każdego użytkownika, a także pozwalają zmniejszać zuży-
cie energii, dzięki czemu pozytywnie wpływają na środowisko. Firma jako pierwsza na 
świecie wyprodukowała szkło samoczyszczące – Pilkington Activ™. Priorytetem przed-
siębiorstwa w najbliższych latach będzie rozwój technologii energooszczędnych.
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Bohdan Szafrański: Proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom historię zakładów 
Pilkington Automotive Poland.
Ryszard Jania: Pilkington zajmuje się pro-
dukcją szkła od 1826 r. Jako inwestor 
firma pojawiła się w Polsce w 1993 r., 
a branża Automotive rozpoczęła działal-
ność w 1997 r. W 2006 r. firma została 
przejęta przez japoński koncern NSG 
Group, którego częścią jest spółka Pil-
kington Automotive Poland. Jesteśmy jed-

nym z największych producentów szyb 
samochodowych na świecie. 

Gdzie zlokalizowane są zakłady Pilkington 
Automotive Poland?
Nasze zakłady mieszczą się w Chmielowie 
i Sandomierzu. To właśnie tam powstają 
szyby hartowane i laminowane, przednie, 
boczne, tylne i dachowe. 

Warte podkreślenia jest to, że Pilkington 
Automotive Poland inwestuje w nowocze-

VIII EDYCJA KONKURSU

Pilkington Automotive Poland 
z tytułem Fabryki Roku 2019
Z Ryszardem Janią, prezesem zarządu pełniącym obowiązki 
Country Managera w NSG Group w Polsce i dyrektorem generalnym 
Pilkington Automotive Poland, rozmawia Bohdan Szafrański.

sne rozwiązania, które pozwalają nadzo-
rować procesy produkcyjne, logistyczne 
i utrzymania ruchu. Nowoczesna fabryka 
w Chmielowie została zaprojektowana 
zgodnie z wymogami koncepcji Przemy-
słu 4.0. Wszystkie maszyny połączone są 
z siecią przemysłową Ethernet. Informacje 
o statusie produkcji są zbierane online. 
Wskaźniki takie jak wydajność, dostęp-
ność czy uzysk, obliczane są na bieżąco 
i dostępne dla osób nadzorujących pro-
cesy, a także dla dyrektora zakładu. Stany 
maszyn czy urządzeń budynkowych typu 
kotły, klimatyzacje, sprężarki są na bie-
żąco wyświetlane i dostępne dla działu 
utrzymania ruchu. W tym roku planowane 
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jest uruchomienie systemu pozwalającego 
na dostęp do informacji produkcyjnych 
i technicznych przez telefony komórkowe. 

W fabryce w Sandomierzu natomiast 
została stworzona sieć przemysłowa 
pozwalająca na monitorowanie kluczo-
wych parametrów online. Linia szyb har-
towanych została wybrana do pilotażo-
wego wdrożenia systemu MES (Manu-
facturing Execution System). Taki sys-
tem zapewnia pełne monitorowanie para-
metrów procesu, przepływu materia-
łów, raportowanie wyników produkcji bez 
udziału człowieka. Integracja z systemem 
ERP pozwala zaś na całkowite wyelimino-
wanie raportowania ręcznego.

Ile osób jest zatrudnionych w firmie?
Przeszło 20 lat temu zatrudnialiśmy 
150 osób. W tym momencie jest nas już 
2,3 tys. i liczba ta stale rośnie. 

Od początku naszej działalności sta-
wiamy na ciągły i dynamiczny rozwój, 
wprowadzając na rynek nowe technologie 
i kompleksowe rozwiązania. Dbamy także 
o środowisko i angażujemy się w życie 
lokalnej społeczności. Te elementy są dla 
nas niezwykle ważne, ponieważ jesteśmy 
integralną częścią tego, co nas otacza. 

Państwa działalność zyskała uznanie 
jury konkursu Fabryka Roku.
Tak jest – prowadzone przez nas działania 
zostały docenione przez jury konkursu. 
Z dumą odebraliśmy nagrodę główną dla 
Fabryki Roku 2019, a także wyróżnienie 
w kategorii Innowacyjna fabryka.

Z jakich produktów wytwarzanych 
obecnie w zakładach są Państwo szcze-
gólnie dumni?
Rocznie produkujemy ok. 9 mln sztuk 
różnego rodzaju szyb samochodowych. 
Warto podkreślić, że dysponujemy bogatą 
ofertą produktową, która trafia do licz-
nego grona odbiorców. Naszymi klien-
tami są głównie producenci samochodów, 
a także rynek części zamiennych. 

Największą satysfakcję w codziennej 
pracy daje nam wdrażanie i wytwarza-
nie produktów, które powstają przy uży-
ciu najbardziej skomplikowanych techno-
logicznie procesów, a także tych powsta-
jących dla marek „premium”. Oferujemy 
np. szyby, które ograniczają hałas i sta-
bilizują temperaturę wewnątrz samo-
chodu – w tej grupie mamy szyby ogrze-
wane, akustyczne i refleksyjne. Podobnie 

jest z szybami dachowymi laminowanymi, 
które w wybranych modelach samocho-
dów zastępują cały dach lub jego znaczną 
część. Warto wspomnieć także o szybach
bocznych laminowanych z powłoką 
hydrofobową, która ułatwia spływanie 
wody podczas deszczu.

Z jakich innowacji wprowadzonych 
w ostatnim czasie są Państwo zadowo-
leni najbardziej?
Zwykle w fabrykach najbardziej widoczne 
są innowacje technologiczne. Tak samo 
jest w naszym przypadku. Nie będę wy-
mieniał ich z nazwy, bo niewiele powiedzą 
osobom niezwiązanym z tą branżą, jednak 
na przestrzeni prawie 25 lat naszego roz-
woju wprowadziliśmy kilkadziesiąt róż-
nych rozwiązań w zakresie kształtowa-
nia powierzchni szyb, stosowania nowych 
materiałów i montażu elementów dodat-
kowych. Wszystkie one były konieczne 
do tego, aby wprowadzić na rynek nowe 
rodzaje produktów lub poprawić efektyw-
ność procesów produkcyjnych. 

Co więcej, od pewnego czasu prowa-
dzimy intensywne prace w obszarze auto-
matyzacji i robotyzacji procesów – przede 
wszystkim produkcyjnych, ale również 
administracyjnych. Podejmujemy także 
działania, których celem jest usprawnie-
nie zadań organizacyjnych oraz relacji 
ze społecznością lokalną, a także dbamy 
o rozwój pracowników i ochronę środowi-
ska. To także są działania innowacyjne.

Czy pojawiały się trudności przy wdra-
żaniu nowych rozwiązań, a jeśli tak, 
to jak je Państwo pokonali?
Myślę, że sposoby wdrażania nowych roz-
wiązań można podzielić na dwie katego-
rie. Pierwsze to takie, które są związane 
z modyfikacją istniejących już procesów. 
Z kolei drugie wprowadzane są w całości 
od nowa. W naszym przypadku mieliśmy 
do czynienia z obydwoma wariantami. 

W pierwszym z nich trudność polega 
na tym, że działa się na istniejącym pro-
cesie, który jest równocześnie wykorzy-
stywany do bieżącej produkcji. Nie można 
więc pozwolić sobie np. na wielomie-
sięczną przerwę i przygotowanie wszyst-
kiego od początku. Kluczowym elemen-
tem sukcesu jest w takiej sytuacji bardzo 
precyzyjne zaplanowanie całości przed-
sięwzięcia. Należy uwzględnić czasową 
realokację bieżącej produkcji lub budowa-
nie jej niezbędnego zapasu przy jednocze-

snym utrzymaniu dyscypliny wdrożenia. 
Aby okres przerwy w produkcji na wdra-
żanie określonych działań był jak najkrót-
szy, zmiany techniczne i przygotowanie 
pracowników odbywają się często offline. 
Oczywiście później wiąże się to jeszcze 
z doprowadzaniem procesu do optymalnej 
wydajności. 

Tego typu wdrożeń mieliśmy w naszej 
historii najwięcej. Przechodziliśmy także 
przez wprowadzanie naszych procesów 
od podstaw i związaną z tym rozbudowę 
powierzchni operacyjnych czy budowę 
nowych zakładów. Można powiedzieć, 
że w takich przypadkach komfort działa-
nia jest większy, trzeba jednak uwzględnić 
zwiększenie zasięgu prac. Nowy zakład 
to przecież konieczność prowadzenia prac 
budowlanych, zakupowych i instalacyj-
nych, a także rekrutacyjnych i szkolenio-
wych. Co więcej, należy wziąć pod uwagę, 
że rozruch produkcji będzie dużo trudniej-
szy. Dlatego również tutaj kluczowe jest 
mądre planowanie i precyzyjna realizacja. 

Dużym wsparciem jest możliwość 
wykorzystania doświadczenia specjalistów 
i operatorów, którzy już wcześniej byli 
zaznajomieni z pokrewnymi procesami. 
Tak właśnie było w naszym przypadku 
przy budowie i uruchamianiu zakładów 
w Sandomierzu i w Chmielowie.

Jakie są plany firmy na najbliższe mie-
siące dotyczące produkcji i wdrażania 
nowych rozwiązań?
Produkcja na potrzeby przemysłu moto-
ryzacyjnego jest nierozerwalnie zwią-
zana z ciągłym rozwojem zakładu i nie-
ustannym doskonaleniem procesów i pro-
duktów. W tym roku mamy do wprowa-
dzenia ponad 50 nowych produktów na 
rynek OE (original equipment – części ory-
ginalne sprzedawane z logo producenta 
samochodu) i ponad 150 na rynek czę-
ści zamiennych. W większości wypadków 
wymaga to zmian materiałowych, tech-
nicznych i technologicznych. Za tym zaś 
idzie zdobywanie nowej wiedzy przez spe-
cjalistów, szkolenie operatorów produk-
cyjnych i przygotowywanie dokumentów 
operacyjnych. Będziemy również konty-
nuować prace w obszarze automatyza-
cji i robotyzacji procesów. W najbliższych 
miesiącach zdecydowanie nie będziemy 
więc narzekać na brak zajęć czy nudę.

Życzę w takim razie powodzenia w reali-
zacji tych planów i dziękuję za rozmowę.

VIII EDYCJA KONKURSU
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W ymagania stawiane firmom 
produkcyjnym rosną z roku na 
rok. Po pierwsze: jakość. Więk-

szość firm dąży do zwiększenia lub utrzy-
mania jakości produkowanych wyrobów, 
przy równoczesnym ograniczaniu kosztów 
tej produkcji, szczególnie kosztów zaso-
bów ludzkich. Po drugie: bezpieczeństwo. 
To, czy pracownicy czują się bezpiecz-
nie i czy realne wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa i higieny pracy są spełniane 
na każdym etapie procesu, jest kluczowe 
z punktu widzenia etyki, lecz także rekru-
tacji i utrzymania pracownika. Po trzecie: 
zyskowność. Ceny półproduktów i surow-
ców stale rosną z powodu coraz niższej 
dostępności, inflacji czy tendencji rynko-
wych, np. rosnącego popytu. Po czwarte: 
luka kompetencyjna. Coraz trudniej na 
rynku o dobrych specjalistów w rozsąd-

nej cenie. Ludzie, którzy są fachowcami 
w swojej dziedzinie, w miarę upływu 
czasu otrzymują coraz wyższe wynagro-
dzenia. W dodatku tacy specjaliści czę-
sto wyjeżdżają za granicę, gdzie zarobki 
na niektórych stanowiskach są nawet kil-
kakrotnie wyższe niż w Polsce. Sumą tych 
wszystkich zjawisk i tendencji jest szybko 
rosnący koszt utrzymania produkcji na 
tym samym poziomie. Co jednak z postę-
pem i oferowaniem wartości dodanej 
klientom? Bez innowacji i wykorzystywa-
nia nowych technologii w zasadzie nie ma 
takiej możliwości. 

Potencjał danych
Jedną z najważniejszych tendencji, z jaką 
od kilku lat ma do czynienia branża pro-
dukcyjna, jest szybki wzrost ilości dostęp-
nych danych procesowych i nie tylko [1]. 
Internet Rzeczy, większe przestrzenie dys-
kowe, ale przede wszystkim znaczący roz-

wój rynku sensoryki przemysłowej i zwią-
zana z nią nowa możliwość pozyskiwania 
nieznanych dotąd informacji to dla pro-
dukcji z jednej strony ogromna szansa, 
a z drugiej wielkie zagrożenie. Informa-
cje o otoczeniu produkcyjnym, o poszcze-
gólnych aktywnościach i stanie maszyn, 
zapisywanie przebiegu cykli produkcyj-
nych itd. – to wszystko ma niesamowity 
wręcz potencjał analityczny. 

Jednak cóż z tego, skoro najpierw 
trzeba mieć narzędzia do przeprowadze-
nia odpowiedniej analizy, aby móc wycią-
gnąć z posiadanych danych odpowied-
nie wnioski? Zbyt duża ilość danych 
może wprowadzić chaos w zarządzaniu 
i na pewien czas sparaliżować efektyw-
ność [2]. Z kolei brak odpowiednich sche-
matów pracy z danymi i możliwości obli-
czeniowych prowadzących do ich efek-
tywnego przeanalizowania oznacza, że 
dane same w sobie mają wartość zerową 
lub ujemną. Dopiero odpowiednio wyko-
rzystywane – zwykle przetworzone i zin-
terpretowane – stają się dla produkcji 
realną korzyścią.

Dowiedzieć się jak najwięcej 
o procesie
Okazuje się, że dzięki sztucznej inteligen-
cji, a w szczególności uczeniu maszyno-
wemu opartemu na procesach, produ-

Agnieszka Hyla

Machine learning 
– nowe możliwości pracy z danymi
Dane pomiarowe stanowią podstawę wszelkiej analizy procesowej. 
Tymczasem, dzięki uczeniu maszynowemu, możliwe jest nie 
tylko wykorzystanie zawartych w nich informacji historycznych 
do zaprojektowania ulepszonego procesu, lecz przede wszystkim 
automatyczne wysnuwanie wniosków ze zmian w procesie podczas 
jego trwania. To przewaga, która może być dla firm produkcyjnych 
kluczowa, szczególnie w kontekście wyścigu w kierunku optymalizacji 
prowadzonej działalności.

FABRYKA 4.0
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cenci mogą wykorzystywać gromadzone 
dane, aby znacznie poprawić wydajność 
produkcji, jakość produktu i bezpieczeń-
stwo pracowników. Machine learning 
można wykorzystać do tego, by zbliżyć 
się do podstawowego celu każdej firmy 
produkcyjnej – osiągnięcia jak najwyż-
szej jakości przy jak najniższym koszcie. 
Machine learning pozwala na to dzięki 
temu, że zapewnia uzyskanie jak najwięk-
szej ilości informacji o prowadzonym 
procesie produkcyjnym wraz z efektyw-
nym jej przetworzeniem, a ostatecznie 
usprawnianie procesu na podstawie tych 
informacji. 

Uczenie maszynowe 
– jak to działa
Wszyscy znamy 6 największych źródeł 
strat, z którymi borykają się firmy pro-
dukcyjne, powiązanych ze wskaźnikiem 
OEE [3]: nieplanowane i planowane prze-
stoje produkcyjne, redukcja dostępności 
i krótkie przerwy w pracy między np. róż-
nymi seriami, odrzuty produkcyjne i roz-
ruchowe [1]. Aby podwyższać OEE i prze-
ciwdziałać stratom, wdrażane są metody 
predykcyjnego utrzymania ruchu oparte 
na systemach SCADA, wykorzystujące 
zestawy reguł zaprojektowanych przez 
człowieka i niezmienianych w czasie dzia-
łania procesu. Nawet wykorzystanie logiki 
rozmytej w towarzystwie licznych para-
metrów powoduje jedynie niewielką ela-
styczność w ramach ustalonych reguł. Nie 
zastępuje ostatecznie jednak ludzkiej ela-
styczności, opartej na bieżącej obserwacji 
i wyciąganiu wniosków. 

Uczenie maszynowe oferuje w tym 
zakresie zupełnie nową jakość. Algorytmy 
obliczeniowe oparte na machine learning 
są zasilane wszystkimi danymi z produk-
cji: na temat otoczenia procesu, stanu 
maszyn, natężenia produkcji, wydaj-
ności urządzeń, z czujników, sterowni-
ków PLC, sieci, systemów SCADA i ukła-
dów do tymczasowego zapisu danych. 
Do tego dochodzi dostęp do historii pro-
dukcji wraz z wszystkimi jej informa-
cjami i danymi. Dodatkowo do algorytmu 
można wprowadzić informacje o działa-
niu procesu, przepływie materiałów i pro-
duktów, pożądanej efektywności i para-
metrach jakościowych. Algorytm sam roz-
poznaje występujące w danych anomalie 
i korelacje, z punktu widzenia oczekiwa-
nych parametrów wynikowych procesu. 

Sam na bieżąco dostosowuje poszcze-
gólne etapy procesu w taki sposób, by 
był on najbardziej efektywny. Jedyne, co 
jest konieczne, to dostęp do wszystkich 
informacji, jakie system może genero-
wać i posiadać, oraz precyzyjne oczekiwa-
nia co do wyników operacji. Na początku 
układ przechodzi tzw. trening na repre-
zentacyjnej grupie danych, by móc sfor-
mułować odpowiednie schematy algoryt-
micznie. Następnie, już na docelowych 
danych, przeprowadza te procesy i dosto-
sowuje sposób działania do bieżących 
warunków produkcyjnych [4].

Uczenie maszynowe może również 
zostać wykorzystane np. do przewidywa-
nia spadków jakości, będących wynikiem 
różnych innych procesów pozostających 
w korelacji. Dzięki temu nie dochodzi do 
marnotrawstwa zasobów i dostępności 
maszyn na wytwarzanie wyrobów o zbyt 
niskiej jakości. System sugeruje również 
listę modyfikacji, które powinny zostać 
zrealizowane, by oczekiwane parame-
try jakości mogły być osiągnięte na odpo-
wiednim poziomie. 

Machine learning wraz ze swoimi 
dwoma podstawowymi akcjami – klasyfi-
kacją i regresją – to także dobry materiał 
do wykorzystania w utrzymaniu ruchu do 
klasyfikacji zdarzeń. Układ sam klasyfi-
kuje zdarzenia i parametry na te będące 
potencjalnym zagrożeniem i na te nieszko-
dliwe, na podstawie danych historycz-
nych i bieżących informacji z linii produk-
cyjnej. Tak samo rzecz się ma z weryfika-
cją jakości – można wykorzystać klasyfi-
kację do weryfikacji, który wyrób, zgod-
nie z danymi historycznymi, reprezen-
tuje wystarczającą jakość, by mógł być 
zaakceptowany przez dział odbioru wyro-
bów [4].

Regresji z kolei można użyć, gdy dane 
z czujników występują w określonym 
zakresie, np. waga, temperatura, wil-
gotność, chropowatość itp. Regresję sto-
suje się w produkcji np. do szacowania 
pozostałego czasu użytkowania danego 
zasobu, czyli do określania, ile cykli pracy 
maszyny mamy przed sobą do kolej-
nej usterki. Najczęściej stosowaną regre-
sją jest tutaj regresja liniowa, relatyw-
nie szybka i łatwa do wdrożenia. Wyniki 
regresji liniowej są również stosunkowo 
łatwe w interpretacji. Przykładem mogą 
być systemy przewidujące temperaturę 
lub wilgotność, będące wartościami cią-
głymi, łatwymi do wytrenowania [4].

Wyzwania
Kiedy jednak mówi się o uczeniu maszy-
nowym w produkcji, nie należy się sku-
piać wyłącznie na pozytywach aplika-
cji. Na samym początku powinno się 
zadać pytanie o dojrzałość tej technolo-
gii i jej opłacalność w kontekście dyspo-
nowania sprawdzonymi rozwiązaniami 
półautomatycznymi. Uczenie maszy-
nowe, zgodnie z podstawowym założe-
niem, służy rozwiązywaniu problemów 
za pomocą komputera, bez konieczno-
ści projektowania algorytmu docelowego 
operacji. O tym, co konkretnie się wyda-
rzy, decyduje maszyna, podczas gdy czło-
wiek – jeśli tego chce – może jedynie 
zadeklarować oczekiwane efekty działa-
nia układu [5]. Dojrzałość poszczególnych 
metod machine learningu – nadzorowane 
uczenie maszynowe, uczenie maszynowe 
bez nadzoru i nauka wzmacniająca – od 
wielu lat udowadnia branża IT [6]. Pro-
dukcja czerpie obecnie z obszaru techno-
logii informacyjnych pełnymi garściami, 
adaptując metody i działania na ogromną 
skalę. Zyskuje dzięki temu kontrolę nad 
danymi, których szeroki strumień każ-
dego dnia zalewa produkcyjne serwery, 
a także zdefiniowaną na nowo kontrolę 
nad procesem. 

Wykorzystanie machine learningu bez 
nadzoru oznacza oddanie pełnej kon-
troli systemowi komputerowemu. Klu-
czowe jest tutaj odpowiednie przygotowa-
nie pliku treningowego, na podstawie któ-
rego system wykształci wewnętrzne algo-
rytmy postępowania. Źle przygotowany 
plik treningowy może oznaczać wyciągnię-
cie przez system błędnych wniosków, co 
w konsekwencji, pozbawione nadzoru, 
może doprowadzić do problemów. Plik 
uczący powinien również zawierać cały 
przekrój istotnych danych, nie jedynie 
wyjątek wybranych parametrów. Nie da 
się ocenić sytuacji całościowo bez wglądu 
do wszystkich informacji. Uczenie nad-
zorowane z kolei nadaje machine learnin-
gowi kolejnego wymiaru. To dzięki niemu 
możliwe jest osiągnięcie najbardziej pre-
cyzyjnych wyników, także przy pracy 
offline. To tutaj wyróżnia się klasyfika-
cję i regresję, podczas gdy uczenie niena-
dzorowane skupia się głównie wokół kla-
strowania i reguły asocjacji. Podejście 
bez nadzoru to rozwiązanie do stosowa-
nia w sytuacjach, kiedy człowiek nie ma 
pomysłu na korelacje i tendencje, które 
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mogą występować w danych, nie zna ana-
lizowanych typów danych ani ich prze-
znaczenia. Uczenie nadzorowane pozwala 
za to na dokładne i szybkie modyfika-
cje procesu produkcyjnego, dzięki czemu 
staje się on bardziej efektywny przez pod-
niesienie wskaźnika OEE. 

* * *
Inwestycja w tak zaawansowane rozwią-
zania technologiczne jak machine lear-

ning nie jest łatwa, jednak w dłuższej per-
spektywie w wielu przypadkach właściwa 
i opłacalna.

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 nowo-
czesnych sposobów wykorzysta-
nia danych w przemyśle znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Przemysł 4.0”:
www.utrzymanieruchu.pl
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Agata Świderska

S marowanie maszyn i urządzeń jest 
nieodzownym elementem utrzy-
mania ruchu w każdym zakła-

dzie wytwórczym i w większości wypad-
ków podstawowym warunkiem jego funk-
cjonowania. Produkcja zakłada bowiem 
ruch, a ten nieodłącznie wiąże się z tar-
ciem. Poza wyizolowanymi przypadkami, 
gdy tarcie jest zjawiskiem pożądanym 
(np. w przekładniach tarciowych), stanem 
idealnym byłoby jego całkowite wyeli-

minowanie. Prowadzi ono bowiem do 
mechanicznego zużywania się komponen-
tów układów, a tym samym do skrócenia 
żywotności maszyn. Przy obecnym stanie 
techniki definitywna likwidacja tarcia nie 
jest jednak możliwa: istnieją, co prawda, 
układy bezsmarowe, ale ich bezsmaro-
wość sprowadza się wciąż do… zastoso-
wania odpowiednio wydajnego smaru.

Od smarowania nie da się więc uciec. 
Można jednak zredukować całościowe 

koszty składających się na nie proce-
sów. Warunkiem jest jednak prowadze-
nie efektywnej gospodarki smarowniczej, 
która – włączając zadania z zakresu sma-
rowania w kompleksową strategię przed-
siębiorstwa – umożliwia takie ich roz-
planowanie, aby zminimalizować błędy 
i będące ich efektem przestoje. Na ile pol-
skie firmy przemysłowe radzą sobie z tym 
zadaniem? I z jakich narzędzi najchętniej 
korzystają? 

Dobra strategia to podstawa
Jak wynika z badania ankietowego prze-
prowadzonego wśród dostawców środków 
smarnych, efektywność gospodarki sma-
rowniczej w Polsce pozostawia wiele do 
życzenia. Wszyscy respondenci zgodnie 
ocenili jej poziom jako średni. Jednocze-
śnie jednak równie zgodnie podkreślili, że 
od kilku lat obserwują pozytywne zmiany 
w tym zakresie. Dotyczą one przede 

Ad Moto Rafał Zawisz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.filtracjaoleju.pl

Flukar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.flukar.pl

Fuchs Oil Corporation (PL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.fuchs.com/pl

LOTOS Oil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.lotosoil.pl

Shell Polska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.shell.pl

Uczestnicy raportu

Efektywna gospodarka 
smarownicza
Gospodarka smarownicza jest czymś więcej niż 
sumą poszczególnych działań z zakresu smarowa-
nia maszyn i urządzeń. Jej istotnym elementem 
jest także aspekt organizacyjny – powinna być 
włączona w szerszą strategię działań przedsiębior-
stwa. To wyzwanie polskie firmy mają już w więk-
szości za sobą. Gros z nich postrzega dziś gospo-
darkę olejową w sposób całościowy i podchodzi 
do niej z większą uwagą niż jeszcze dekadę temu. 
Czy to jednak wystarczy, aby mówić o dojrzałym 
rynku smarowniczym w Polsce? Przyjrzyjmy się, 
co na ten temat sądzą dostawcy środków smar-
nych i użytkownicy ich produktów.

RAPORT
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wszystkim postaw samych przedsiębior-
ców, którzy coraz bardziej świadomie pod-
chodzą do kwestii smarowania maszyn. 
Potwierdzają to wyniki równoległego 
badania, w którym o kwestię tę zapytali-
śmy czytelników: wszyscy znają i z więk-
szą lub mniejszą częstotliwością realizują 
poszczególne czynności składające się na 
koncepcję gospodarki smarowniczej.

W ujęciu teoretycznym zadania te 
można podzielić na pięć podstawowych 
grup: 1) zorganizowanie systemu zarzą-
dzania gospodarką olejową, 2) realiza-
cja zadań smarowniczych i konserwacyj-
nych, 3) prowadzenie szkoleń dla pracow-
ników, 4) organizacja dostaw i magazyno-
wania środków smarnych oraz 5) utyliza-
cja odpadów. 

Najważniejszą rolę odgrywa pierwsza 
z nich, stanowi bowiem fundament, na 
którym bazują wszystkie działania pro-
wadzone w ramach gospodarki smarow-
niczej. Jak zorganizować system zarzą-
dzania tą dziedziną działalności przedsię-
biorstwa? Teoretycy są zgodni, że pierw-
szym krokiem powinna być inwentary-
zacja parku maszynowego w celu zebra-
nia całościowych, szczegółowych danych 
na temat poszczególnych punktów sma-
rowania, wymaganych środków smar-
nych oraz częstotliwości ich uzupełnia-
nia i wymiany. Jej efektem powinna być 
spójna baza danych – dostępna w for-
mie analogowej lub cyfrowej – zawiera-
jąca informacje o każdej maszynie i urzą-
dzeniu wymagającym smarowania. Sta-
nowi ona podstawowe źródło wiedzy 
zarówno dla kadry zarządzającej odpowie-
dzialnej za opracowanie systemu zarzą-
dzania gospodarką smarowniczą, jak i dla 
służb utrzymania ruchu, które w razie 
wątpliwości zyskują możliwość odwoła-
nia się do jednego, ujednoliconego kata-
logu informacji. Inwentaryzację przepro-
wadza się co do zasady w dwóch przypad-
kach: jednorazowo, przed opracowaniem 
systemu zarządzania gospodarką sma-
rowniczą, a także okresowo – w celu kon-
troli i ewentualnej aktualizacji informa-
cji zawartych w bazie danych. Jej przepro-
wadzenie zadeklarowało 2/3 ankietowa-
nych przedsiębiorstw (rys. 1). Pozostałe 
firmy bądź nie mają bazy danych smarow-
niczych, bądź opracowały ją w inny spo-
sób, np. przez stopniowe dodawanie do 
niej kolejnych urządzeń.

Choć znacznie ułatwia pracę, baza 
danych sama w sobie nie stanowi gwaran-

cji wysokiej efektywności gospodarki sma-
rowniczej. Jej warunkiem jest sprawny 
spójny system zarządzania, którego 
stworzenie wymaga niemałego wysiłku 
– zarówno ze strony działu utrzyma-
nia ruchu, jak i kadry kierowniczej. Ten 
pierwszy powinien dostarczyć praktycznej 
wiedzy o najczęściej występujących pro-
blemach, drugi zaś – znaleźć dla nich wła-
ściwe rozwiązanie i zapewnić środki nie-
zbędne do jego wprowadzenia w życie. 

W praktyce zestaw instrumentów 
najczęściej stosowanych na tym etapie 
obejmuje: przygotowanie i aktualizację 
instrukcji smarowania, unifikację stoso-
wanych smarów i olejów oraz wdrożenie 
i konsekwentne prowadzenie dokumenta-
cji realizowanych zadań. Przeprowadzenie 
tych czynności deklarują niemal wszyst-
kie badane przez nas przedsiębiorstwa. 
Nieco mniej, bo dwóch na trzech ankie-
towanych, ma także przygotowaną strate-

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 1. Czynności realizowane w ramach gospodarki smarowniczej 
(wg użytkowników)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Nie tylko korzyści ekonomiczne

Świadomość użytkowników, jeżeli chodzi o pielęgnację środków 
smarnych i korzyści z niej wynikające, jest coraz większa. Zaostrze-
nie przepisów dotyczących odpadów oraz popularyzacja idei 
gospodarki obiegu zamkniętego sprawiają, że firmy dostrzegają 
inne niż tylko ekonomiczne korzyści wynikające z filtracji środków 
smarnych. Coraz częściej spotykamy się ze stosowaniem środków 
smarnych o wydłużonej żywotności, co pociąga za sobą koniecz-
ność ich pielęgnacji. Brak wykwalifikowanych pracowników wpływa 
na to, że służby utrzymania ruchu decydują się na wsparcie ze 
strony wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Innym tanim i sku-

tecznym rozwiązaniem jest wynajem sprzętu do filtracji: zamiast konserwować i dbać 
o sprzęt, wynajmuje się go w razie konieczności.



gię postępowania na wypadek awarii. Zaś 
co trzeci przeprowadza regularne szkole-
nia pracowników w zakresie gospodarki 
smarowniczej. Wynik ten świadczy o pew-
nej tendencyjności podejścia do gospo-
darki olejowej w Polsce, która polega na 
pomijaniu aspektów związanych z niepo-
wodzeniem lub zmianami uwarunkowań 
zewnętrznych w prowadzeniu działań 
smarowniczych i konserwacyjnych.

Czas to pieniądz
Nie umniejsza to jednak faktu, że w zakre-
sie gospodarki smarowniczej w polskim 
przemyśle wiele zmieniło się na plus. Bez 
wątpienia wpływ na to ma rosnąca kon-
kurencja, która skłania producentów do 
poszukiwania rozwiązań umożliwiających 
ograniczenie kosztów produkcji przy jed-
noczesnym utrzymaniu wysokiej jakości 
wyrobów. A ponieważ istotnym źródłem 
kosztów są nieplanowane przestoje i braki 
spowodowane niewłaściwym smarowa-
niem, polskie firmy coraz większą wagę 

przywiązują do kwestii właściwej organi-
zacji gospodarki smarowniczej, postrze-
gając ją jako jeden z warunków wzrostu 
efektywności procesów wytwórczych. 

W ankiecie przeprowadzonej wśród 
naszych czytelników wszystkie badane 
osoby zgodnie odpowiedziały, że głównym 
argumentem, który skłania je do dbania 
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Rys. 2. Korzyści z efektywnej gospodarki smarowniczej
(wg użytkowników)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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o wysoką efektywność gospodarki sma-
rowniczej, jest właśnie zwiększenie nieza-
wodności maszyn i ograniczenie strat spo-
wodowanych przestojami (rys. 2). W dal-
szej kolejności zostały wskazane: zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną, oszczędność pracy ludzkiej 
i ograniczenie zużycia środków smarnych. 

Choć z natury rzeczy wszystkie te argu-
menty mają wymiar ekonomiczny – wszak
w każdym biznesie liczy się przede wszy-
stkim opłacalność poszczególnych działań 
– nie są one bezpośrednio powiązane ze
spodziewanym zyskiem. Wzrost przycho-
dów i/lub mocy produkcyjnych jako moty-
wację do prowadzenia efektywnej gospo-
darki smarowniczej wskazało jedynie 
30% firm. Inne przytaczane argumenty 
dotyczą raczej długofalowych korzyści 
dla całego zakładu i środowiska natural-
nego, co świadczy o zmianie podejścia do 
gospodarki smarowniczej: coraz częściej 
zamiast natychmiastowych rezultatów na 
znaczeniu zyskuje perspektywa długoter-
minowa, a szybkie zyski ustępują miejsca 
odroczonym, bardziej trwałym profitom.

Tani, ale i wysokiej jakości
Cena przestała być także głównym kry-
terium rozstrzygającym o zakupie danego 
środka smarnego. Jak wskazują dostawcy 
olejów i smarów dla przemysłu, coraz czę-
ściej ich klienci w swoich decyzjach zaku-
powych kierują się relacją ceny do jakości 
(62% respondentów). Na dalszych pozy-
cjach znalazły się: cena (43%), jakość 
(41%) oraz podpowiedzi kolegów po 
fachu (40%). Co piąty ankietowany wska-

zał także na istotną rolę wcześniejszych 
doświadczeń: klienci kupują najczęściej 
to, co do tej pory dobrze się sprawdzało 
(rys. 3). Ankieta pokazała również, że 
według dostawców polscy przedsiębiorcy 
bardziej ufają własnemu doświadcze-
niu i opiniom osób im znanych, niż pora-
dom ekspertów zewnętrznych. Co inte-
resujące, opinii tej nie potwierdzają sami 
użytkownicy środków smarnych: dwóch 
na trzech uczestników badania zadekla-

rowało, że przy wyborze oleju lub smaru 
korzysta z porad producenta lub eksperta 
zewnętrznego, a jedynie 1/3 rezygnuje 
z takiej możliwości.

Lepiej na swoim
Prawda leży zapewne gdzieś pośrodku, 
o czym przekonuje również dosyć kon-
serwatywne podejście polskich przedsię-
biorców do kwestii kontroli nad gospo-
darką smarowniczą. W ok. 2/3 badanych 
zakładów przemysłowych odpowiedzial-
ność za działania prowadzone w ramach 
gospodarki olejowej spoczywa na dziale 
utrzymania ruchu. Zaś w blisko co trze-
cim z nich oddelegowano do tego celu 
specjalnie przeszkolonego pracownika, 
który wykonuje i nadzoruje całość zadań 
z zakresu smarowania i konserwacji parku 
maszynowego.

Z ankiety kierowanej do dostawców 
środków smarnych wynika, że umiarkowa-
ną popularnością cieszy się w Polsce out-
sourcing gospodarki smarowniczej. Jedy-
nie co trzeci ankietowany widzi w najbliż-
szym czasie szansę na wzrost popytu na 
tego typu usługi. Co ciekawe, jak wynika 
z sondażu przeprowadzonego wśród czy-
telników, dostrzegają oni zalety płynące 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 3. Czynniki decydujące o wyborze środka smarnego
(wg dostawców)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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Znaczenie kompleksowych usług rośnie

Obecna sytuacja na rynku środków smarnych jest bardzo zmienna. 
Nowe przepisy akcyzowe oraz z zakresu gospodarki odpadami przy-
czyniają się do powstawania nowych płaszczyzn konkurencji mię-
dzy przedsiębiorstwami będącymi od lat w branży. Również rozwój
outsourcingu gospodarki smarowniczej i jej zakres mocno wpły-
wają na zmianę trendów zakupowych w dużych przedsiębiorstwach. 

Sam rynek wykazuje duże zapotrzebowanie na kompleksowe 
usługi z zakresu smarowania. Takich usług nie zapewnia pojedynczy 
zakup środka smarnego. Branża smarownicza stale dąży bowiem 

do wydłużenia czasu eksploatacji środków smarnych, co przyczynia się do ograniczenia 
przestojów w fabrykach i redukcji kosztów utrzymania ruchu. Dlatego dobrze dobrany 
i stale monitorowany środek smarny jest cennym nabytkiem – cenniejszym niż cenowo 
rozsądny, ale jednorazowy zakup.

Nowe przepisy dotyczące Baz Danych Odpadowych wprowadzają nowy aspekt 
gospodarki smarowniczej, a mianowicie odbiór oleju przepracowanego. Już niebawem 
powinna to być nieodłączna część oferty firm produkujących środki smarne. Coraz czę-
ściej można się spotkać z zapytaniami ofertowymi obejmującymi również odpad ole-
jowy, który powinien być odpowiednio zutylizowany lub zawrócony do obiegu.

http://www.utrzymanieruchu.pl


z outsourcingu – przede wszystkim pew-
ność fachowej obsługi i diagnostyki – jed-
nak świadomość ta nie zawsze przekłada 
się na decyzję o powierzeniu gospodarki 
smarowniczej zewnętrznemu podmiotowi.

O tym, dlaczego tak jest, możemy 
poniekąd dowiedzieć się od samych pro-
ducentów: aż 62% z nich jest zdania, 
że najczęstszym motywem skłaniającym 
klientów do outsourcingu gospodarki 
smarowniczej jest nie osobiste przekona-
nie, lecz polityka firmy (rys. 4). Wynika 
to z faktu, że głównymi odbiorcami tego 
typu usług są duże przedsiębiorstwa, naj-
częściej z sektora motoryzacyjnego.

– W ten sposób producenci części ogra-
niczają koszty produkcji, a problem gwa-
rancji bezpieczeństwa eksploatacji przeno-
szą na dostawcę – wyjaśnia Marek Dębiń-
ski, kierownik Działu Serwisu Olejowego 
w LOTOS Oil. – Outsourcing będzie cie-
szył się popularnością tak długo, jak długo 
będzie podnosił bezpieczeństwo eksploata-
cji przy możliwym ograniczeniu kosztów.

Mniejsze firmy niechętnie oddają kon-
trolę nad gospodarką olejową w obawie, 
że trudno im będzie ją odzyskać. Jak tłu-
maczy ekspert z firmy LOTOS Oil, doty-
czy to zwłaszcza zakładów, które dyspo-
nują znaczną przewagą technologiczną lub 
wytwarzają innowacyjne produkty. Nie-
ufność wielu firm budzi także fakt, że po 
pewnym czasie korzystania z outsour-
cingu trudno jest już obiektywnie osza-
cować korzyści finansowe płynące z tego 
rozwiązania. Należałoby bowiem całko-
witą cenę usługi odnieść także do kosztów 
produkcji w przeliczeniu na wyrób i ope-
rację, a to nie jest zadanie łatwe, zwłasz-
cza w obliczu zmian cen rynkowych.

Czy sytuacja ta w najbliższym czasie 
ma szansę się zmienić? Zdaniem przedsta-
wicieli firmy Shell istnieją ku temu spore

szanse, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę
wyniki ankiety przeprowadzonej w 2018 r.
na zlecenie producenta. Spośród 400 pol-
skich firm biorących udział w badaniu aż 
84% zadeklarowało zamiar skorzystania 
w kolejnych latach z usług zewnętrznego 
dostawcy środków smarnych. 

– Eksperci zewnętrzni mają dostęp do 
najnowszych produktów i usług. Jest to 
niezwykle istotne z uwagi na znaczny roz-
wój technologiczny w obszarze formulacji 
olejów, w których stosuje się obecnie naj-
nowsze bazy syntetyczne, jak PAO II, GTL 
i PAG, różnego rodzaju oleje poliestrowe 
i ich mieszaniny – przekonuje Robert Gał-
kowski, ekspert techniczny Shell Polska. 

Walka starego z nowym
W ofercie tej coraz łatwiej się pogubić, co 
tym bardziej skłania przedsiębiorców do 
obstawania przy starych sprawdzonych 
rozwiązaniach. Owa powściągliwość bar-
dzo kontrastuje z szybkim rozwojem asor-

tymentu smarów i olejów, a także z pozio-
mem rozwoju technologicznego zachod-
nich gospodarek. Polscy przedsiębiorcy 
powoli i z rozwagą wdrażają nowe roz-
wiązania: według większości dostaw-
ców środków smarnych nadal dominują-
cym typem olejów stosowanych w prze-
myśle są oleje mineralne. Jedynie co piąty 
deklaruje, że sprzedaje więcej olejów syn-
tetycznych, które – notabene – nie są już 
niczym nowym na rynku.

Niewątpliwie istotny wpływ na tempo 
zmian technologicznych w tym zakresie 
ma polityka kosztowa firmy: gospodarka 
smarownicza jako dział pozaproduk-
cyjny powinna generować jak najmniej-
sze koszty. To zaś powoduje, że w prak-
tyce często jest ona niedofinansowana, 
co znajduje wyraz w swoistym zapóź-
nieniu technologicznym polskich firm. 
Dowodem na to jest choćby fakt, że jedy-
nie 1/3 badanych przedsiębiorstw prowa-
dzi gospodarkę smarowniczą cyfrowo, tj. 
z wykorzystaniem dedykowanego systemu 
IT. Pozostałe robią to w tradycyjny, manu-
alny sposób i nie zamierzają w najbliższej 
przyszłości inwestować w narzędzia infor-
matyczne ułatwiające realizację tego zada-
nia (rys. 5).

Tymczasem dostępne na rynku opro-
gramowanie dysponuje dziś funkcjami, 
które mogą znacznie ograniczyć koszty 
i zasoby ludzkie, niezbędne do obsługi 
gospodarki smarowniczej zakładu. Nie 
tylko umożliwia ono tworzenie planów 
i harmonogramów wszelkich czynności 
smarowniczych, ale także automatycznie 
generuje zlecenia na wykonanie zaplano-
wanych czynności, zwalniając pracowni-
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Rys. 5. Wykorzystanie dedykowanego oprogramowania 
do zarządzania gospodarką smarowniczą (wg użytkowników)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

nie: 66%

tak: 34%

Rys. 4. Motywacje klientów decydujących się na outsourcing 
gospodarki smarowniczej (wg dostawców)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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ków z obowiązku pilnowania terminów
smarowania poszczególnych maszyn 
i urządzeń. Ułatwia także ewidencjono-
wanie godzin pracy, zużycia środków 
smarnych, wyników badań olejów i sma-
rów oraz ilości generowanych odpadów. 
Co więcej, automatycznie oblicza koszty 
robocizny, zakupu środków smarnych 
i gospodarki odpadami, a dzięki funkcji
analizy i raportowania umożliwia ich po-
równywanie w poszczególnych okresach.

Także pod względem korzystania 
z innego specjalistycznego sprzętu pozo-
stajemy daleko w tyle za naszymi zachod-
nimi sąsiadami. Jedynie 5% ankietowa-
nych przedsiębiorstw zaopatrzyło się 
w skanery kodów kreskowych, co aku-
rat jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
niewielką popularność systemów IT do 
obsługi gospodarki smarowniczej. Dużo 
lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o sys-
temy centralnego smarowania, tj. urzą-
dzenia automatycznie dozujące środek 
smarny na podstawie danych zdefinio-
wanych w sterowniku. Rozwiązanie to 

w mniejszym lub większym zakresie sto-
suje każdy ankietowany zakład prze-
mysłowy. Skąd tak duża popularność? 
Jej przyczyn należy upatrywać w licz-
nych zaletach takich układów, wśród któ-
rych na pierwsze miejsce wysuwają się: 
wysoka dokładność dozowania smaru, 
możliwość monitorowania jego poziomu 
oraz – dostępne w niektórych wersjach 
urządzeń – automatyczne uzupełnianie 
zbiornika. Wszystko to przekłada się na 
wzrost jakości smarowania przy jedno-
czesnej redukcji kosztów gospodarki sma-
rowniczej. A to jest zestaw, który – jak już 
wcześniej dowiedziono – najpełniej odpo-
wiada oczekiwaniom polskich przedsię-
biorców z branży przemysłowej.

Skłonność do inwestowania w układy 
centralnego smarowania jawnie kontra-
stuje z brakiem zainteresowania specja-
listycznym sprzętem do diagnostyki ole-
jów. Powodem są bez wątpienia wysokie 
koszty tych urządzeń i trudność w oszaco-
waniu czasu zwrotu z inwestycji. W efek-
cie jedynie co trzecia z badanych firm 

regularnie monitoruje stan olejów pozo-
stających w eksploatacji. A analiza taka 
nie tylko dostarcza informacji o parame-
trach samych olejów, ale także na pod-
stawie wykrytych w nich zanieczyszczeń 
umożliwia określenie stanu technicznego 
maszyn i urządzeń.

Ekologia na plusie 
Także i nad Wisłę docierają jednak – choć 
z opóźnieniem – trendy obserwowane na 
Zachodzie. Jednym z bardziej widocznych 
jest wzrost znaczenia ekologii w zarządza-
niu gospodarką smarowniczą. Po stronie 
producentów przekłada się on na szybki 
rozwój oferty olejów i smarów przemysło-
wych, ulegających przyspieszonemu roz-
kładowi. Już dziś obejmuje ona środki 
smarne ogólnego i specjalnego przeznacze-
nia, a także oleje hydrauliczne, przekła-
dniowe oraz przeznaczone do konkretnej 
grupy urządzeń (np. pilarek).

Rosnąca podaż wydaje się na razie nie 
znajdować pełnego pokrycia w popycie. 

www.utrzymanieruchu.pl
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Pełny nadzór nad każdym aspektem

Artur Woźniak, 
menedżer ds. gospo-
darki smarowniczej 
w firmie FUCHS Oil 
Corporation
 

Wszyscy podążamy z duchem czasu i korzy-
stamy z coraz to nowszych rozwiązań, 
zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym. Ważne jest, aby dawały nam one 
wymierne korzyści, a takie właśnie przynosi 
outsourcing gospodarki smarowniczej. Każdy 
z klientów, który decyduje się na tego typu 
rozwiązanie, ma na celu osiągnięcie konkret-
nych profitów, w tym przede wszystkim:
 • usystematyzowanie i pełny nadzór nad 
gospodarką smarowniczą,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań IT, pozwa-
lających na dokładną analizę otrzymanych 
danych,
 • ujednolicenie dotychczas stosowanych środ-
ków smarnych,
 • pełny nadzór i jasno określoną odpowiedzial-
ność za powierzone zadania,
 • wymierne oszczędności finansowe.

Bardzo ważnym aspektem jest w dzisiejszych 
czasach również ochrona środowiska. Rygo-
rystyczne przepisy dotyczące m.in. odbioru 
i utylizacji odpadów powodują, że firmy szu-
kają rozwiązań dających im gwarancję bez-
pieczeństwa w zakresie nadzoru, segregacji 
i pełnej kontroli w tym obszarze. Tego typu 
nadzór również wchodzi w zakres usługi out-
sourcingu gospodarki smarowniczej, dzięki 
czemu klient może liczyć na pełny profesjona-
lizm w tym zakresie.

Raz oddaną kontrolę trudno odzyskać

Marek Dębiński, 
kierownik Działu 
Serwisu Olejowego 
w firmie LOTOS Oil

Początkowo outsourcing gospodarki smarow-
niczej cieszył się dużą popularnością z uwagi 
na restrukturyzację zakładów i wydziela-
nie kosztów pozaprodukcyjnych. Dążenie do 
redukcji wydatków, zmniejszenie liczby pra-
cowników, pogorszenie sposobu eksploata-
cji i rozproszenie służb utrzymania ruchu 
do poszczególnych gniazd powodowało, że 
mechanicy musieli wykonywać każdy rodzaj 
zadań. W konsekwencji występowały trudno-
ści w ich poprawnym wykonywaniu i pogor-
szenie sposobu eksploatacji. Rozwiązaniem 
okazało się przekazanie zadań z zakresu 
gospodarki smarowniczej zewnętrznemu 
usługodawcy. Dostawca optymalizował pro-
ces, wprowadzał nowe praktyki, monitoro-
wał działania i ewidencję czynności. Zyski-
wały obie strony. 

W dłuższej perspektywie wadą takiego 
rozwiązania jest utrata doświadczenia i histo-
rii eksploatacji. Obecnie wiele firm zastana-
wia się, czy skorzystać z zewnętrznych usług 
smarowania, czy pozostawić je w gestii służb 
utrzymania ruchu. Taka sytuacja ma miej-
sce szczególnie w zakładach, gdzie produkcja 
związana jest z wytwarzaniem nowych mate-
riałów. 

Usługodawca zewnętrzny dostrzeże to, 
co umknęło naszej uwadze

Robert Gałkowski, 
ekspert techniczny 
w firmie Shell Polska

Jak pokazały wyniki badania Shell Lubricants 
„Odkrywanie Przemysłu 4.0”, aż 84% firm 
produkcyjnych w Polsce planuje skorzystać 
ze wsparcia dostawcy środków smarnych. 
Nasze doświadczenia to potwierdzają. Klienci 
Shell, którzy dążą do zwiększenia wydajno-
ści, redukcji ryzyka wystąpienia przestojów 
i obniżenia wskaźnika TCO, czyli całkowitego 
kosztu użytkowania, inwestują w innowa-
cyjne technologie i efektywne rozwiązania, 
m.in. oddają prowadzenie gospodarki sma-
rowniczej w ręce specjalistów. 

Proaktywna strategia konserwacji zakłada 
stosowanie odpowiednich środków smarnych 
i ich regularne badanie. Dzięki prowadze-
niu monitoringu stanu olejów można wykryć 
potencjalne problemy i podjąć skuteczne 
działania zapobiegające awariom, optymali-
zując działania operacyjne w firmie. Specjali-
ści są w stanie nie tylko w pełni wykorzystać 
możliwości nowoczesnych środków smarnych 
i usług, ale także zidentyfikować potencjał do 
oszczędności, który z perspektywy wewnętrz-
nej może być niewidoczny. 

W opinii większości producentów jest to 
jednak tylko kwestia czasu: według 60% 
z nich sprzedaż smarów i olejów biodegra-
dowalnych już dziś utrzymuje się na sta-
bilnym poziomie, a 40% obserwuje nawet 
trend wzrostowy w tej grupie produktów. 
Opinia ta znajduje zresztą potwierdzenie 
w postawach ankietowanych czytelników: 
co trzeci z nich wskazał, że kwestia ekolo-
gii jest dla niego bardzo istotna – na tyle, 

że została uwzględniona w strategii dzia-
łań przedsiębiorstwa. Zaś 2/3 zadeklaro-
wało, że jest ona brana pod uwagę pod-
czas dokonywania codziennych zakupów 
materiałów (rys. 6).

A ponieważ gospodarka smarownicza 
należy do tych dziedzin, które wywierają 
istotny wpływ na środowisko naturalne, 
można się spodziewać, że coraz więcej 
przedsiębiorców będzie aktywnie poszuki-

wało sposobów na marginalizację owego 
wpływu przez zastosowanie bardziej przy-
jaznych środowisku olejów i smarów. 

Dokąd zmierzasz, gospodarko 
smarownicza?
W opinii większości, bo aż 83% dostaw-
ców środków smarnych dla przemysłu 
ów „ekologiczny” trend utrzyma się także 
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w kolejnych latach. Co więcej, będzie on 
zdecydowanie dominował nad innymi 
zmianami w branży, których możemy się 
spodziewać w najbliższym czasie, w tym 
popularyzacją olejów syntetycznych kosz-
tem mineralnych (24% odpowiedzi) i dal-
szym upowszechnianiem się i tak już 
popularnych systemów centralnego sma-
rowania (20%) (rys. 7). 

Zdaniem Artura Woźniaka, mene-
dżera ds. gospodarki smarowniczej w fir-
mie FUCHS Oil Corporation, wzrost zna-
czenia ekologii, i to nie tylko w wymia-
rze mentalnym, może w dłuższej perspek-
tywie przyczynić się także do zwiększenia 
zainteresowania outsourcingiem gospo-
darki smarowniczej: – Rygorystyczne prze-
pisy dotyczące m.in. odbioru i utylizacji 
odpadów powodują, że firmy szukają roz-
wiązań dających im gwarancję bezpieczeń-
stwa w zakresie nadzoru, segregacji i peł-
nej kontroli w tym obszarze. Tego typu 
nadzór również wchodzi w zakres usługi 
outsourcingu gospodarki smarowniczej, 
dzięki czemu klient może liczyć na pełny 
profesjonalizm w tym zakresie.

Wzrostu popytu na usługi outsour-
cingu spodziewa się 1/3 ankietowanych 
dostawców. Takie usługi w mniejszym lub 
większym stopniu realizują dziś wszystkie 
badane firmy olejowe. Najwięcej z nich 
(81%) oferuje swoim klientom pomoc 
przy doborze środków smarnych, dostar-
cza i magazynuje materiały niezbędne do 
prowadzenia gospodarki smarowniczej, 
a także przeprowadza szkolenia pracowni-
ków obsługiwanych firm. Nieco mniej, bo 

62%, ma w swojej ofercie także bardziej 
kompleksowe usługi, takie jak inwentary-
zacja parku maszynowego, sporządzanie 
i aktualizowanie instrukcji smarowania 
oraz monitorowanie olejów w eksploata-
cji. Zaś dwóch na pięciu dostawców przej-
muje także zadania z zakresu wymiany 
oraz uzupełniania olejów i smarów, czysz-
czenia i płukania układów oraz pielęgna-
cji olejów w eksploatacji. Niewielkie zain-
teresowanie po stronie mniejszych odbior-
ców kompensują częściowo duże kon-
trakty zawierane z kontrahentami kor-
poracyjnymi, w tym zwłaszcza z sektora 
automotive. 

Jako niewielkie producenci ocenili 
także szanse na cyfryzację gospodarki 
smarowniczej zgodnie z ideą Przemysłu 
4.0. Z jednej strony fakt ten nie powi-
nien dziwić, biorąc pod uwagę, że Polska 

w kwestii digitalizacji procesów przemy-
słowych nadal ma wiele do nadrobienia. 
Niemniej prognoza ta nie napawa optymi-
zmem. Dowodzi bowiem ponad wszelką 
wątpliwość, że wizje cyberfizycznych sys-
temów produkcyjnych bazujących na 
sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywi-
stości i bliźniakach cyfrowych może i roz-
palają wyobraźnię wynalazców, ale nie 
wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością 
polskich zakładów branży wytwórczej.

Raport powstał na podstawie danych uzy-
skanych z badania ankietowego przeprowa-
dzonego wśród dostawców środków smar-
nych dla przemysłu oraz Czytelników maga-
zynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Ra-
port nie odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

Agata Świderska Agata Świderska jest autorką tekstów 
i tłumaczką języka niemieckiego specjali-
zującą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r.

Online

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

Za pomoc w opracowaniu raportu dzięku-
jemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu, 
którzy odpowiedzieli na pytania zawarte 
w ankiecie.
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Rys. 7. Trendy, które będą wyznaczały kierunek rozwoju branży 
w kolejnych latach (wg dostawców)

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
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U rządzenia sygnalizacyjne, do któ-
rych zaliczają się m.in. wieże 
sygnalizacyjne i sygnalizatory 

ostrzegawcze, są w przemyśle stosowane 
powszechnie. Sygnalizatory optyczne 
i akustyczne to podstawa bezpieczeń-
stwa współczesnych procesów produkcyj-
nych. Służą do sygnalizacji statusu pracy 
maszyny oraz do informowania o pojawie-
niu się jakiegoś zagrożenia. Są bardzo pro-
ste zarówno w instalacji, jak i w podłącze-
niu i sterowaniu. 

W ostatnich latach do dziedziny sygna-
lizacji, podobnie jak w całej rzeczywisto-
ści produkcyjnej, coraz częściej wkraczają 
nowe technologie, które mają odpowia-
dać na zapotrzebowanie związane z kon-
cepcją Przemysłu 4.0. Producenci tworzą 
więc coraz to nowocześniejsze konstrukcje 
sygnalizatorów, proponując nowe kształty 
obudów oraz nowe funkcjonalności.

W przemyśle sygnalizatory znajdują 
różnorodne zastosowanie. – Wykorzysty-
wane są do informowania o stanie pracy, 
awarii maszyn, podczas startu suwnic, 
przenośników taśmowych, wind towaro-
wych, poruszania się pojazdów, w alar-
mach przeciwpożarowych, morskich itp. 
– stwierdza Mariusz Szablowski, Pro-
duct Manager w firmie OEM Automatic. 
– Sygnalizatory, ewoluujące od prostego 
wskazania o zatrzymaniu/pracy maszyny, 
coraz częściej stają się ważnym elementem 
konstrukcji maszyny, zwiększającym bez-
pieczeństwo i wydajność pracy.

Anna Strożek

Sygnalizatory przemysłowe
Pełnią ważne funkcje związane z bezpieczeństwem procesów 
produkcyjnych, a ich stosowanie w maszynach i instalacjach, 
zgodnie z tzw. dyrektywą maszynową, jest obowiązkowe. Sygna-
lizatory w przemyśle są wykorzystywane m.in. w urządzeniach
przeznaczonych do produkcji, obróbki, a także transportu materia-
łów. Służą do ostrzegania operatorów maszyn przed nieprawi-
dłowościami na linii produkcyjnej. Przedstawiamy wybrane 
rozwiązania dostępne na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO

↖ Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów 
sygnalizatorów przemysłowych.
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Informują, ostrzegają i alarmują
Sygnalizatory można podzielić na 
optyczne, akustyczne i optyczno-aku-
styczne. W przemyśle urządzenia te mogą 
pełnić funkcje: wskazywania (informowa-
nia), ostrzegania lub alarmowania. 

Jak wyjaśnia Michał Gawęcki, Product 
Manager w firmie ASTAT, funkcja wska-
zywania polega na informowaniu opera-
tora maszyny oraz osób znajdujących się 
w pobliżu o statusie maszyny lub procesu 
produkcyjnego. Do tej funkcji najczęściej 
używane są wieże sygnalizacyjne (zwane 
też kolumnami sygnalizacyjnymi), które 
mogą się składać z jednego lub kilku 
modułów świetlnych (może też dodat-
kowo występować moduł akustyczny). 
Moduły świetlne dostępne są w różnych 
kolorach i można im przypisać różne zna-
czenia, w zależności od potrzeb. Dość czę-
sto używane są też większe, wolno sto-
jące, tzw. koguty sygnalizacyjne. 

Funkcja ostrzegawcza sygnalizato-
rów realizowana jest wtedy, gdy okre-
ślone parametry procesu produkcyj-
nego znajdują się poza ustalonym, nor-
malnym zakresem, ale pozostają jesz-
cze w akceptowalnym zakresie błędu. 
W takim wypadku, jeżeli nie zostaną pod-
jęte odpowiednie działania, mogą wystą-
pić sytuacje niebezpieczne. Gdy sygnaliza-

tory działają w tym trybie, należy zacho-
wać ostrożność. Do realizacji takich funk-
cji ostrzegawczych najczęściej używane 
są lampy ze światłem błyskowym (pal-
nik Xenon) lub migającym (światło LED). 
W celu wzmocnienia funkcji ostrzegania 
dodatkowo stosuje się je razem z sygnali-
zatorami akustycznymi. 

Gdy istnieje zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzkiego, zagrożenie dla śro-
dowiska lub zostały przekroczone war-
tości graniczne w zakładzie produkcyj-
nym, sygnalizatory pełnią funkcję alar-
mową. Ze względu na tak istotną funk-
cję muszą się one wyróżniać, dlatego też 
najczęściej stosuje się lampy ze światłem 
błyskowym (palnik Xenon) lub światło 
obrotowe. W odróżnieniu od sygnalizato-
rów ostrzegawczych zawsze używa się ich 
wraz z sygnalizacją akustyczną.

Przegląd oferty rynkowej
Co oferują w zakresie sygnalizatorów 
przemysłowych firmy działające na pol-
skim rynku?

Firma ASTAT ma w swojej ofercie 
urządzenia sygnalizacyjne różnych pro-
ducentów. Są to m.in. kolumny sygnali-
zacyjne stosowane głównie przy maszy-
nach i liniach produkcyjnych, gdzie 
panują warunki przemysłowe, także do 
stref zagrożenia wybuchem Ex lub do sto-
sowania w pomieszczeniach tzw. czy-
stych, z certyfikatem EHEDG. Lampy 

sygnalizacyjne, zwane kogutami sygnali-
zacyjnymi, dostępne są ze światłami sta-
łymi, migającymi, obrotowymi LED, ze 
zwierciadłami oraz ze światłami błysko-
wymi Xenon. W zależności od wymagań, 
od aplikacji lub obszaru montażu w zakła-
dach produkcyjnych, w ofercie dostępne 
są sygnalizatory z różnymi certyfikatami, 
jak CNBOP, SIL, VDS, Ex, GL, MED. 
Sygnalizatory akustyczne mają różny sto-
pień natężenia dźwięku – od 67 dB do 
130 dB, jak również ilość generowanych 
dźwięków: od jednotonowych buczków 
po 80-tonowe syreny z różnymi wymaga-
nymi certyfikatami. Bogata jest również 
oferta sygnalizatorów optyczno-akustycz-
nych, czyli połączenia lamp sygnalizacyj-
nych (z różnymi trybami światła) z sygna-
lizatorami akustycznymi.

– W ofercie Automatechu najbardziej 
popularne sygnalizatory to te firmy Pfan-
nenberg, z którą współpracujemy od wielu 
lat, oraz sygnalizatory firmy Siemens – 
mówi Katarzyna Czyżewska, kierownik 
projektu w firmie Automatech. – Są to 
produkty zazwyczaj dostępne w naszym 
magazynie od ręki. Jesteśmy w stanie rów-
nież sprowadzić na specjalne zamówienie 
produkty takich firm, jak WERMA, Eaton, 
OMRON. W naszych aplikacjach często 
używamy produktów firmy Pfannenberg, 
np. sygnalizacji dźwiękowej serii DS10/
DS5, która sprawdza się w dużych zakła-
dach produkcyjnych, gdzie zatrzymanie 
maszyny wymaga natychmiastowej reakcji. 

www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Wieże sygnalizacyjne informują ̨
o statusie maszyny

Mariusz Szablowski, Product Manager w firmie OEM Automatic

Co należy brać pod uwagę, wybierając sygnalizatory 
przemysłowe?

Wybierając sygnalizatory, należy dokładnie przeanalizować wyma-
gania własnej aplikacji. Dobór sygnalizatora do konkretnego zasto-
sowania zwykle zależy bowiem od kilku czynników: wielkości 
obszaru, w którym ma być słyszany, natężenia hałasu występu-
jącego w danym otoczeniu, typu i natężenia dźwięku oraz czasu 
trwania sygnału w przypadku sygnalizatorów dźwiękowych, natę-
żenia, rodzaju i koloru światła w przypadku sygnalizatorów świetl-
nych. Należy również zwrócić uwagę na stopień ochrony urządzeń, 
występowanie w aplikacji takich czynników, jak wibracje czy strefa 

zagrożenia wybuchem, oraz na wymagane certyfikaty.
Przed ostatecznym wyborem sygnalizatora należy również upewnić się, że taki sam 

lub podobny typ sygnalizacji nie jest używany w danym otoczeniu do innych zastosowań.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Sygnalizator, który osiąga maksy-
malny poziom głośności 114 dB (DS10) 
i 104 dB (DS5), pozwala operatorowi 
szybko zareagować na złą pracę na linii 
produkcyjnej. W najbardziej wymagają-
cych warunkach, gdy głośność maszyny 
przewyższa głośność sygnalizatora, sto-
sowane są serie sygnalizacji dźwięko-
wo-świetlnych SON4 lub PAX 5-05/PAX 
5-10. Sygnalizatory te mogą zarówno uży-
wać wbudowanych dźwięków, jak i świa-
tła, które ma 5 J/10 J energii błysku. 

Do najczęściej używanych sygnaliza-
torów należą: seria BR50 firmy Pfannen-
berg oraz 8WD4 marki Siemens – jest to 
wieża świetlna, którą klient może rozbu-
dowywać według własnej potrzeby, łącząc 
ją w kilka kolorów odpowiadających róż-
nym funkcjom. Każdy z tych kolorów 
jest zaprogramowany na życzenie klienta 
i monitoruje pracę maszyny według jego 
specyfikacji. Zaletą wież świetlnych jest 
to, że zajmują mało miejsca i mogą być 
zamontowane np. przy pulpicie operatora. 
Można je również rozbudować o moduł 
dźwiękowy, który osiąga głośność nawet 
80 dB.

Firma Dacpol dystrybuuje m.in. pro-
dukty japońskiej marki Patlite. W ramach 
koncepcji Przemysłu 4.0 Patlite wprowa-
dziło kilka nowych produktów sygnali-
zacyjnych. Pierwszą nowością jest wieża 
sygnalizacyjna z interfejsem USB. Może 
być stosowana przy stanowiskach ope-
ratorskich z dostępem do komputera PC 
lub panelu HMI. Dzięki połączeniu wieży 
sygnalizacyjnej z komputerem poprzez 
złącze USB nie wymaga dodatkowego 
zasilania zewnętrznego. Wieża serii LR6-
-USB jest kompatybilna z systemami Win-

dows i Linux, oprogramowanie jest bez-
płatne, a interfejs USB umożliwia wysy-
łanie informacji o błędzie bez użycia ste-
rownika USB. 

Kolejnym wartym uwagi rozwiąza-
niem zaprezentowanym ostatnio przez 
firmę Patlite jest system bezprzewodo-
wej transmisji danych – system WD. Jest 
to dodatek oferowany w ramach tech-
nologii Przemysłowego Internetu Rze-
czy (Industrial Internet of Things – IIoT) 
do standardowych wież sygnalizacyjnych 
serii LR5 (średnica 50 mm) i LR6 (śred-
nica 60 mm), składający się z nadajnika 
(WDT, montowany jest na wieży sygnali-
zacyjnej) i odbiornika (WDR, który podłą-
cza się do komputera). Pozwala on wieży 
sygnalizacyjnej na bezprzewodowe przesy-
łanie i odbieranie zmian statusu maszyny, 
na której jest ona zamontowana, do kom-
putera w czasie rzeczywistym w celu 
monitorowania i pogłębionej analizy 
pracy maszyny, długości przestojów 
i awarii. Rozwiązanie to pozwala na iden-
tyfikowanie tzw. wąskich gardeł w pro-
dukcji, zwiększenie kontroli i optymalizo-
wanie wydajności, a tym samym poprawę 
ogólnej efektywności urządzeń zainstalo-
wanych w zakładzie produkcyjnym. 

Najnowszym produktem firmy Patlite 
jest wieża sygnalizacyjna LR6-IL z komu-
nikacją w standardzie IO-Link, która 
wizualizuje informację z czujnika poprzez 
komunikację z czujnikami i urządzeniami 
wykonawczymi. Sygnalizację optyczną 
można skonfigurować, wybierając moduły 

optyczne LED do pięciu kolorów lub jeden 
moduł wielokolorowy Multi-Color LED. 
Do wieży można dodać moduł dźwiękowy 
o natężeniu dźwięku do 84 dB, z możli-
wością wyboru jednego z czterech dźwię-
ków o różnych częstotliwościach.

Podobnym urządzeniem jest sygnaliza-
tor ostrzegawczy z komunikacją IO-Link 
serii NE-IL. Występuje on w wersji multi-
kolorowej, co oznacza, że może generować 
sygnał świetlny w siedmiu różnych kolo-
rach (czerwonym, pomarańczowym, zielo-
nym, niebieskim, przeźroczystym, fioleto-
wym i błękitnym). Klosz sygnalizatora jest 
matowy, dzięki czemu światło jest rów-
nomiernie emitowane, występuje w wer-
sji z sygnalizacją dźwiękową (NE-ILNB), 
z sygnalizacją dźwiękową i czujnikiem 
dotykowym – przyciskiem (NE-ILTB) oraz 
z sygnalizacją dźwiękową, czujnikiem 
dotykowym i dodatkowym wejściem ana-
logowo-cyfrowym (NE-ILXB), służącym 
do połączenia z urządzeniami, które nie 
są kompatybilne z protokołem IO-Link. 
Pojemnościowy czujnik dotykowy umożli-
wia potwierdzenie w czasie rzeczywistym 
nieprawidłowości w sprzęcie, co ułatwia 
operatorom natychmiastową naprawę 
lub wykonanie określonej czynności 
przy maszynie, a tym samym ogranicza 
powstawanie „wąskich gardeł” i przesto-
jów. Natężenie generowanego dźwięku 
jest na poziomie 88 dB, natomiast sto-
pień szczelności to IP65, przycisk doty-
kowy jest wodoodporny i można go naci-
skać mokrą dłonią lub w mokrej ręka-

BEZPIECZEŃSTWO

↗ Sygnalizator optyczno-akustyczny do ostrze-
gania o zagrożeniu

↗ Przykład sygnalizatorów optyczno-akustycznych
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wicy. Wszystko to pozwala na zastosowa-
nie sygnalizatora w trudnych warunkach 
środowiskowych. 

Firma OEM Automatic wśród produk-
tów sygnalizacyjnych oferuje kolumny 
sygnalizacyjne, lampy ostrzegawcze, 
sygnalizatory dźwiękowe (buczki, syreny, 
elektroniczne generatory dźwięku), sygna-
lizatory świetlno-dźwiękowe oraz sygna-
lizatory do stref zagrożenia wybuchem. 
– Na szczególną uwagę zasługują kolumny 
PC7 firmy Auera, które charakteryzują się 
do sześciu razy większym poziomem jasno-
ści niż porównywalne kolumny dostępne 
na rynku – wyjaśnia Mariusz Szablowski, 
Product Manager w firmie OEM Automatic.  

Firma Schneider Electric ma w swojej
ofercie kolumny świetlne, syreny obroto-
we i sygnalizatory dźwiękowe. Nowością
są produkty z rodziny Harmony XVR3 
o średnicy 100 mm z wstępnie okablowa-
nymi sygnalizatorami obrotowymi/miga-
jącymi, mające wiele wzorów oświetle-
nia w unikalnym stylu. Rozwiązania te 
są zgodne z normą IEC oraz oznakowa-

niem CE i CCC. Za pomocą jednego prze-
łącznika można wybrać spośród 4 kolo-
rów z 10 wzorami światła. Produkty są 
wyposażone w bezsilnikową diodę LED 
z widocznością 360°. Ich głośność jest 
regulowana. Istnieje możliwość ich mon-
tażu w różnych pozycjach: stojącej, bocz-
nej i odwróconej, a także możliwość oka-
blowania prostego i kątowego. Jak zapew-
nia producent, zaletami Harmony XVR3 
są m.in.: prosta integracja z aplikacjami 
klienta, uniwersalny rozmiar, uproszczona 
instalacja (produkty są wstępnie okablo-
wane i zmontowane) i łatwa konserwacja.

Podsumowanie
Sądząc po tym, jak często na rynku poja-
wiają się nowości w zakresie sygnaliza-
cji przemysłowej, śmiało można stwier-
dzić, że producenci nie powiedzieli jesz-
cze ostatniego słowa. Nowoczesne sygna-
lizatory są przede wszystkim energoosz-
czędne i potrafią pełnić kilka funkcji jed-
nocześnie. Najważniejsze jednak, że urzą-

dzenia te, obok realizacji funkcji zwią-
zanych z bezpieczeństwem użytkowa-
nia maszyn i urządzeń, pomagają również 
w walce ze wspomnianymi tzw. wąskimi 
gardłami, awariami i przestojami na 
liniach produkcyjnych, co sprawia, że są 
bardzo ważnym elementem wsparcia dia-
gnostyki dla działów utrzymania ruchu. 

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.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów dotyczących 
bezpieczeństwa w produkcji znajdą 
Państwo w numerze specjalnym 
„Bezpieczeństwo 2020”, dostępnym 
w formie elektronicznej na naszej 
stronie internetowej: 
www.utrzymanieruchu.pl

https://www.automaticon.pl/
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M echaniczne układy przenie-
sienia napędu należą do tych 
wynalazków, które na trwałe 

zmieniły oblicze historii. Pod względem 
doniosłości można je śmiało porównać 
z wynalezieniem koła: o ile bowiem koło 
dało początek transportowi, o tyle prze-
kładnie mechaniczne faktycznie wprawiły 
świat w ruch. 

Trudno dziś dociec, komu należy przy-
pisać ich odkrycie: w Europie stoso-
wane były już w starożytnej Grecji; w Azji 
pierwsze wzmianki na temat rydwanów 
wyposażonych w przekładnie mecha-
niczne pojawiły się ok. III w. p.n.e. Pewne 
jest jedno: od tego czasu ich zasada dzia-
łania nie uległa zmianie, a w konstrukcji 
dokonano jedynie kosmetycznych popra-
wek. W rezultacie przekładnie mecha-
niczne należą dziś do najprostszych, a jed-
nocześnie najbardziej niezawodnych ukła-
dów przeniesienia napędu. 

Nic więc dziwnego, że przekładnie 
mechaniczne stosowane są powszech-
nie niemal w każdym sektorze przemy-
słu – od branży maszynowej przez lot-

nictwo po energetykę i systemy trans-
portu bliskiego1. Ich pozycji nie zagro-
ziło nawet pojawienie się na rynku prze-
kładni hydraulicznych i elektrycznych, 
w których energia mechaniczna jest prze-
noszona pośrednio, tj. po wcześniejszym 
przekształceniu odpowiednio w ener-
gię hydrauliczną lub elektryczną. Dużo 
bardziej złożone konstrukcyjnie, a tym 
samym podatne na awarię, przekład-
nie hydrauliczne i elektryczne pozostały 
domeną wybranych sektorów – głów-
nie motoryzacji (samochody elektryczne, 
automatyczne skrzynie biegów) i przemy-
słu kolejowego (lokomotywy spalinowe). 

Stabilna koniunktura na rynku prze-
kładni mechanicznych zachęca ich produ-
centów do eksperymentowania z nowymi, 
jeszcze sprawniejszymi i energooszczęd-
nymi rozwiązaniami. Efektem jest wysoka 
innowacyjność, ale i złożoność ich oferty: 
lista dostępnych na rynku typów prze-
kładni z roku na rok się wydłuża, co nie 
ułatwia zadania konstruktorom i dzia-
łom utrzymania ruchu. Zwłaszcza że zja-
wisku temu towarzyszy rosnąca specjali-
zacja, skutkująca tworzeniem produktów 
przeznaczonych do konkretnych aplika-
cji. Jak nie pogubić się w tym bogactwie? 
Kluczem jest znajomość trzech podstawo-
wych zmiennych: parametrów napędu, 
rodzaju aplikacji i zadanego przełożenia. 

Sposób działania
Aby zrozumieć, jak działa przekład-
nia mechaniczna, należy przyjrzeć się 

Agata Świderska

Właściwe przełożenie, 
czyli przekładnie mechaniczne 
w aplikacjach przemysłowych
Zmiana momentu i prędkości obrotowej, kierunku i rodzaju 
ruchu, a nawet przenoszenie energii na odległość – mimo ich 
prostej konstrukcji zakres funkcji realizowanych przez przekładnie 
mechaniczne jest bardzo szeroki, dlatego są one stosowane 
niemal w każdym zakładzie przemysłowym. A to oznacza, że jego 
konstruktorzy i dział utrzymania ruchu prędzej czy później stają 
przed koniecznością wyboru odpowiedniej przekładni. 
Jak to zrobić, aby nie popełnić błędu? 

MECHANIKA

 1 Wykorzystywane są również w motoryzacji i rolnictwie, jednak te zastosowania znajdują się poza zakresem tematycznym artykułu.
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jej budowie. Zależy ona w dużej mie-
rze od typu urządzenia, jednak wykazuje 
też pewne cechy wspólne dla wszystkich 
mechanicznych układów przeniesienia 
napędu. Pierwszą i najważniejszą z nich 
jest występowanie dwóch lub więcej ele-
mentów (najczęściej obrotowych), których 
ruch względem siebie umożliwia przeno-
szenie energii mechanicznej, niekiedy na 
znaczne odległości. Aby móc jednocze-
śnie zmieniać parametry transferowanej 
mocy, elementy te muszą wykazywać się 
różną wielkością, określaną najczęściej na 
podstawie ich średnicy lub liczby zębów 
(w przypadku przekładni zębatych). 

Przekładnie przekazują napęd na dwa 
podstawowe sposoby: bezpośrednio lub 
pośrednio. W pierwszym przypadku trans-
fer energii odbywa się pomiędzy dwoma 
lub więcej komponentami bez elementów 
pośredniczących (np. przekładnia cierna 
czy zębata). W drugim do przeniesienia 
napędu niezbędny jest dodatkowy ele-
ment – cięgno lub łańcuch, który umoż-
liwia zwiększenie dystansu między silni-
kiem a układem roboczym.

W każdym z tych przypadków ener-
gia mechaniczna przekazywana jest bez-
pośrednio, tj. bez przekształcania w inny 
rodzaj energii (hydrauliczną, elektryczną), 
aby na wyjściu układu ponownie zamie-
nić ją w energię mechaniczną. Znacz-
nie zwiększa to niezawodność tego typu 
mechanizmów, ale też może prowadzić do 
dużych strat mocy wskutek niskiej spraw-
ności poszczególnych z nich. Najwięk-
sze straty wykazują przekładnie cierne 
(w tym pasowe), w których napęd prze-
noszony jest przez tarcie między dwoma 
elementami. Wyższą sprawnością cechują 
się przekładnie kształtowe (łańcuchowe 
i zębate), w których poszczególne ele-
menty zazębiają się ze sobą, co ogranicza 
ich ślizganie się m.in. przy dużych obcią-
żeniach układu.

Nie tylko przenoszenie energii
Choć każda przekładnia mechaniczna 
służy do przenoszenia napędu, mogą one 
realizować wiele dodatkowych, praktycz-
nych funkcji. Najbardziej powszechną 
jest zmiana prędkości i momentu obro-
towego, tj. zmiana przełożenia. Przeło-
żenie, czyli stosunek prędkości kątowej 
wału napędzającego do prędkości kątowej 
wału napędzanego, jest definiowane licz-
bowo, bez podawania jednostek metrycz-

nych. Jeśli na obu wałach przełożenie jest 
jednakowe, jego wartość wynosi 1. Odpo-
wiednio: wartość <1 oznacza, że pręd-
kość kątowa na wyjściu układu maleje 
przy jednoczesnym wzroście momentu 
obrotowego, zaś dla wartości >1 – rośnie, 
podczas gdy moment obrotowy maleje. 
Stąd w pierwszym przypadku przekład-
nia określana jest mianem reduktora, 
a w drugim – multiplikatora.

To jednak nie jedyne funkcje prze-
kładni mechanicznych: dzięki odpowied-
niej konstrukcji mogą one także zmieniać 
kierunek ruchu obrotowego, a w przy-
padku przekładni pośrednich (z cięgnem) 
– przenosić energię na odległość. Zasto-
sowanie listwy zębatej umożliwia zmianę 
ruchu obrotowego na liniowy i odwrotnie. 
Zaś dzięki połączeniu kilku przekładni 
można tworzyć złożone mechanizmy 
z funkcją regulacji prędkości i momentu 
obrotowego.

Kiedy przekładnia jest niezbędna?
Analizując wymienione funkcje, można 
na ich podstawie określić sytuacje, w któ-
rych zastosowanie przekładni okazuje się 
konieczne lub wielce pożądane. W prak-
tyce ich lista stanowi podstawowe narzę-
dzie pracy konstruktorów, pozwalając na 
wstępie odpowiedzieć na elementarne 
pytanie: czy przekładnia jest w ogóle 
potrzebna?

Według teoretyków decyzja o jej zaku-
pie jest najczęściej podyktowana wzglę-
dami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi 
lub ekonomicznymi, a w praktyce wynika 
po trosze z każdego z nich. W pierw-
szej grupie znalazły się takie aspekty, 
jak konieczność dostosowania prędko-
ści obrotowej napędu do maszyny robo-
czej, zmiana kierunku obrotów czy zwięk-
szenie momentu obrotowego w stosunku 
do możliwości silnika. Przekładnie są 
również przydatne wówczas, gdy ener-
gia musi być przeniesiona na pewną odle-
głość lub gdy istnieje potrzeba zmniejsze-
nia gabarytów maszyny przez równoległe 
ustawienie silnika i układu roboczego. 

Z kolei z ekonomicznego punktu 
widzenia najistotniejsze znaczenie ma 
fakt, że dzięki przekładni można zastoso-
wać jeden napęd do zasilania kilku ukła-
dów roboczych, a także ograniczyć koszty 
zakupu silnika, inwestując w tańszą jed-
nostkę z przekładnią wielostopniową, 
która umożliwia zwiększenie zakresu 
prędkości obrotowej maszyny.

Przekładnie cierne
Określenie zakresu zastosowań i funk-
cji przekładni ma kluczowe znaczenie 
w procesie jej doboru. W praktyce to one 
bowiem decydują, jaki typ układu prze-
niesienia napędu najlepiej sprawdzi się 
w danej aplikacji. 

www.utrzymanieruchu.pl

Przenośne planetarium 
z Antykithiry

Jednym z najstarszych zachowanych 
układów przeniesienia napędu bazu-
jących na przekładniach mechanicz-
nych jest tzw. mechanizm z Antyki-
thiry. Znaleziony we wraku statku 
przyrząd składa się z 37 kół zębatych 
o średnicy od 1 do 17 cm, poruszają-
cych wskazówkami tarczy. Jego wska-
zania umożliwiają m.in. odczytanie 
ruchu Słońca i Księżyca względem 
kalendarza egipskiego, określenie 
fazy księżyca i pozycji pięciu znanych 
wówczas planet, a nawet przewidy-
wanie zaćmienia obu ciał niebieskich 
oraz wschodów i zachodów waż-
niejszych gwiazd i gwiazdozbiorów. 
Wykonane z brązu koła osadzone 
zostały w drewnianej ramie o wymia-
rach zaledwie 33×17×9 cm. Odkry-
cie mechanizmu rzuciło nowe świa-
tło na poziom zaawansowania tech-
nologicznego starożytnych Greków. 
Wystarczy wspomnieć, że pierwsze 
konstrukcje o podobnej złożoności 
pojawiły się dopiero w epoce rene-
sansu – niemal 15 wieków po stwo-
rzeniu mechanizmu z Antykithiry.
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Weźmy za przykład przekładnie cierne, 
które co prawda ustępują sprawnością 
swoim kształtowym kuzynom, są jed-
nak niezwykle odporne na przeciążenia 
mechaniczne, dzięki czemu są chętnie sto-
sowane we wrażliwych lub mocno eksplo-
atowanych układach. Przekładnie cierne 
można podzielić na dwie podstawowe 
grupy: bezpośrednie i pośrednie (pasowe). 
Pierwsza z nich obejmuje mechanizmy, 
w których napęd przenoszony jest dzięki 
sile tarcia powstającej między dwoma 
dociskanymi do siebie elementami, z któ-
rych co najmniej jeden pozostaje w ruchu. 
Ponieważ nie występuje między nimi ele-
ment pośredni (cięgno), komponenty prze-
kładni muszą być wykonane z materia-
łów wykazujących zarówno dostatecznie 
duży współczynnik tarcia, jak i wysoką 
odporność na zużycie. W praktyce najczę-
ściej stosuje się połączenia: stal-stal (małe 
tarcie i zużycie), stal-guma (duże tarcie 
i zużycie) lub stal-kompozyt (średnie tar-
cie i zużycie). 

Przekładnie cierne bezpośrednie nie 
należą do najsprawniejszych, jednak mogą 
pełnić funkcję sprzęgła poślizgowego, 
dzięki czemu chronią układ napędowy 
przed przeciążeniami (pod dużym obciąże-
niem powierzchnie przekładni ślizgają się 
względem siebie). Stosowane są głównie 
w drobnych, precyzyjnych przyrządach, 

MECHANIKA
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↙ Przekładnie pasowe 
wykazują się mniej-
szą sprawnością niż 
przekładnie kształ-
towe, ale jedno-
cześnie działają jak 
sprzęgło poślizgowe, 
zabezpieczając sil-
nik przed przeciąże-
niem.

Źródło: Wikimedia CC

stosowane w rolnictwie – w aplikacjach 
przemysłowych zostały w większości 
zastąpione pasami klinowymi o przekroju 
trapezoidalnym. Te ostatnie są wysoko 
cenione zarówno za możliwość przeno-
szenia dużych mocy, jak i funkcję sprzę-
gła poślizgowego, chroniącego wrażliwe 
komponenty układu napędowego przed 

Choć przełożenie definiowane jest 
w odniesieniu do prędkości kątowej kół 
według wzoru:

        ω1i1-2 = ___

        
ω2

(przełożenie kinematyczne), w praktyce
można je wyznaczyć także w oparciu 
o inne znane wielkości. Zastępując pręd-
kość kątową prędkością obrotową, prze-
łożenie kinematyczne opisuje wzór:

        n1i1-2 = ___

        
n2

Dla ruchu obrotowego zastosowanie 
znajdzie wzór na przełożenie dynamiczne 
(zależność momentów obrotowych):

        M2i1-2 = ___

        
M1

Przełożenie geometryczne można wyli-
czyć na podstawie średnicy:

        d2i1-2 = ___

        
d1

lub liczby zębów:
        z1+ z2i1-2 = _____

        
z1

Przełożenia te są całkowicie zależne, gdyż 
wynikają z odpowiednich przekształceń 
wzorów. W praktyce o ich zastosowaniu 
w danym przypadku decyduje jedynie typ 
przekładni i wygoda.

Jak wyznaczyć przełożenie?

 2 Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule zamieszczonym w poprzednim wydaniu: A. Świderska, „Pasy w napędach maszyn 
przemysłowych – dobór, konserwacja, serwis”, „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu” nr 6/2019, s. 51–55.

↖ Schemat działania 
przekładni ciernej 
bezpośredniej

takich jak mechanizmy nastawcze w dłu-
gościomierzach i mikroskopach.

W przeciwieństwie do nich przekładnie 
pasowe przenoszą energię z wykorzysta-
niem elementu pośredniego – pasa napę-
dowego2. Najprostsze konstrukcje bazują 
na pasach płaskich, które – choć nadal 
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przeciążeniem. Choć umożliwiają kontro-
lowany poślizg, dzięki dopasowanemu 
kształtowi pasa i koła pasowego wyka-
zują znacznie większą sprawność niż prze-
kładnie z pasem płaskim i dlatego stoso-
wane są powszechnie zarówno w maszy-
nach przemysłowych, jak i w napędach 
pojazdów.

Przekładnie pasowe uzębione 
oraz łańcuchowe
Specyficzną odmianą przekładni paso-
wej jest wersja kształtowa wyposażona 
w uzębienie. Uzębione mogą być zarówno 
pasy płaskie, jak i klinowe, przy czym 
w każdym z tych przypadków konieczne 
jest zastosowanie koła pasowego o ekwi-
walentnym uzębieniu. Obecność zębów 
niweluje największą słabość przekładni 
pasowych, tj. dużą podatność na poślizg, 
ale jednocześnie pozbawia je funkcji 
sprzęgła poślizgowego. Z tego względu 
przekładnie te nie cieszą się tak dużą 
popularnością, jak te wyposażone w pasy 
klinowe: słabo amortyzują drgania i prze-
ciążenia, przez co ograniczają żywotność 
silnika. Dlatego stosowane są głównie do 
przenoszenia niewielkich mocy w apli-
kacjach, w których prędkość obrotowa 
utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

Ich zaletą jest natomiast bardzo cicha 
praca, czego nie można powiedzieć o dru-
gim typie przekładni kształtowych, wypo-
sażonych w łańcuch. Pełni on funkcję cię-
gna, umożliwiając przenoszenie napędu 
na znaczne odległości. Niewątpliwą zaletą 
takiego rozwiązania jest brak poślizgu 
i duża wytrzymałość, uzyskiwane dzięki 
współpracy łańcucha z dopasowanym 

Przekładnie zębate 
Najczęściej stosowanym typem przekładni 
mechanicznych są jednak nie wersje cię-
gnowe, lecz bezpośrednie, a konkretniej 
– przekładnie zębate należące do grupy 
przekładni kształtowych. Ich popularność 
wynika głównie z ich wysokiej sprawno-
ści (dochodzącej do 98%) przy prostej 
konstrukcji, małych gabarytach i niskim 
poziomie emitowanego hałasu. Co więcej, 
mogą one przenosić duże moce, co czyni 
je idealnym rozwiązaniem zarówno dla 
branży maszynowej, jak i wielu innych 
gałęzi przemysłu – począwszy od motory-
zacji, w której przekładnie zębate stano-
wią podstawowy element skrzyni biegów 
i dyferencjału, a na rolnictwie i budow-
nictwie kończąc.

www.utrzymanieruchu.pl

Źr
ód

ło
: O

to
 G

od
fr

ey
/W

ik
im

ed
ia

 C
C

↗ W przekładniach pasowych uzębionych pas i koło pasowe są wyposa-
żone w zęby, które ograniczają poślizg przy dużych obciążeniach.
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↙ Przekładnie łańcu-
chowe wykorzy-
stywane są przede 
wszystkim w napę-
dach rowerów 
i motocykli, ale 
sprawdzają się także 
w aplikacjach prze-
mysłowych, umożli-
wiając przenoszenie 
energii na pewne 
odległości przy mini-
malizacji poślizgu 
pod obciążeniem. 
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↘ Najpopularniejszym 
typem mechanicz-
nego układu prze-
niesienia napędu są 
przekładnie zębate.

do niego zębatym kołem łańcuchowym. 
Choć łańcuch może występować w dwóch 
wersjach: pierścieniowej i drabinkowej, 
w praktyce ta pierwsza stosowana jest 
bardzo rzadko, głównie w mechanizmach 
wolnobieżnych o dużym obciążeniu (np. 
dźwignikach). Jej wadą jest bowiem skom-
plikowana konstrukcja koła łańcucho-
wego, która znacznie ogranicza dopusz-
czalną prędkość mechanizmu, a jedno-
cześnie sprzyja jego hałaśliwości i nie-
równomiernej pracy. W przeciwieństwie 
do niej łańcuch drabinkowy – stoso-
wany powszechnie w napędach rowerów 
i motocykli – umożliwia znaczne uprosz-
czenie geometrii koła łańcuchowego, co 
z kolei zmniejsza awaryjność i hałaśli-
wość oraz zwiększa dopuszczalną pręd-
kość układu. 

http://www.utrzymanieruchu.pl
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Choć na pierwszy rzut oka konstrukcja 
przekładni zębatych wydaje się prosta – 
przenoszenie napędu odbywa się tu przez 
fizyczne spasowanie zębów dwóch lub 
więcej kół zębatych – mnogość dostęp-
nych opcji sprawia, że grupa ta jest bar-
dzo duża i różnorodna. Oprócz typowych 
przekładni o zazębieniu zewnętrznym na 
rynku dostępne są m.in. wersje z zazębie-
niem wewnętrznym, a także przekładnie 
zębate stożkowe, ślimakowe, listowe i pla-
netarne (obiegowe) – najbardziej spekta-
kularne mechanizmy stworzone z myślą 
o przenoszeniu napędu w aplikacjach 
o wyjątkowo małych gabarytach.

Najpopularniejszym typem przekładni 
zębatych są te o uzębieniu zewnętrznym, 
w których koła zębate o profilu walco-
wym zazębiają się od strony zewnętrz-
nej, poruszając się po równoległych 
osiach. Układy tego typu występują nie-
mal w każdym urządzeniu mechanicz-
nym – zarówno w wersji jedno-, jak i wie-

lostopniowej, składającej się z kilku par 
kół zębatych rozmieszczonych szeregowo. 
Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie 
stosunkowo dużych przełożeń przy zacho-
waniu niewielkich gabarytów mechani-
zmu (całkowite przełożenie jest iloczynem 
przełożeń poszczególnych stopni). Sła-
bością tego typu przekładni – jak zresztą 
wszystkich układów bezpośredniego prze-
noszenia napędu – jest ograniczona moż-
liwość przekazywania mocy na odległość. 
Jest to co prawda możliwe, ale niestety 
nieekonomiczne, wymaga bowiem zasto-
sowania kół zębatych o bardzo dużych 
średnicach.

Jeśli osie obrotu kół zębatych przeci-
nają się (są nierównoległe), mamy do czy-
nienia z przekładnią stożkową, stosowaną 
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność 
zmiany kierunku przekazania mocy (naj-
częściej pod kątem 90º). W takiej kon-
strukcji zęby kół zębatych przybierają 
kształt stożków o stałej lub zmiennej 

wysokości, które przetaczają się po sobie 
pod określonym kątem.

Swoistą odmianą przekładni stożko-
wej jest przekładnia ślimakowa, w któ-
rej koło zębate i ślimak (wirnik śrubowy 
z gwintem trapezowym) są usytuowane 
względem siebie również prostopadle, ale 
w dwóch różnych płaszczyznach. Prze-
kładnie te przenoszą ruch obrotowy z jed-
nej płaszczyzny na drugą pod kątem 90º. 
Mechanizm ten stosowany jest powszech-
nie m.in. w napędach wycieraczek samo-
chodowych oraz układach kierowni-
czych samochodów, maszyn budowla-
nych i sprzętu rolniczego. Co ciekawe, 
ten typ przekładni pozwala uzyskać szcze-
gólnie duże wartości przełożenia: ponie-
waż ślimak traktowany jest jako jeden ząb 
(zwój), o wartości przełożenia decyduje 
liczba zębów ślimacznicy (przy 80 zębach 
będzie więc ona równa 80).

Wszystkie wymienione typy przekładni 
zębatych składały się wyłącznie z kół, 
a tym samym pozwalały na przeniesie-
nie napędu, jednak bez zmiany rodzaju 
ruchu. Taką możliwość oferują prze-
kładnie zębate listwowe, składające się 
z koła zębatego i listwy zębatej (zębatki). 
W takich mechanizmach ruch obrotowy 
zamieniany jest na liniowy lub odwrot-
nie – w zależności od tego, który z ele-
mentów pełni funkcję napędzającego. Naj-
bardziej typowym przykładem zastosowa-
nia przekładni listwowej są bramy samo-
bieżne i układy kierownicze samochodu 
(tzw. maglownice).

MECHANIKA

Źródło: Wikimedia CC

Źródło: LaurensvanLieshout/Wikimedia CC

↙ Skrzynia biegów składa się z dziesią-
tek przekładni zębatych, tworzących 
niezwykle złożony, wielostopniowy 
układ przeniesienia napędu.

→ W przekładniach 
stożkowych osie 
obrotu kół zębatych 
przecinają się, co 
umożliwia zmianę 
kierunku przekaza-
nia mocy.

↗ Najbardziej typo-
wym przykładem 
zastosowania prze-
kładni listwowej jest 
układ kierowniczy.

Źródło: Rohloff AG/Wikimedia CC
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Najbardziej skomplikowaną konstruk-
cją wśród przekładni jednostopniowych 
charakteryzuje się przekładnia plane-
tarna (obiegowa). Składa się ona z dwóch 
współosiowych kół centralnych (o uzębie-
niu zewnętrznym i wewnętrznym) oraz 
satelitów połączonych jarzmem. Przenie-
sienie napędu może tu być realizowane na 
trzy różne sposoby: z koła zewnętrznego 
na wewnętrzne (przy nieruchomym jarz-
mie), z koła zewnętrznego na jarzmo (przy 
nieruchomym kole wewnętrznym) oraz 
z koła wewnętrznego na jarzmo (przy nie-
ruchomym kole zewnętrznym). Pozwala 
to na uzyskanie znacznie większych prze-
łożeń niż w przypadku tradycyjnej prze-
kładni zębatej. Przekładnie planetarne 
stosuje się przede wszystkim w kompak-

towych napędach, w których mechanizm 
przeniesienia napędu umieszczony jest 
bezpośrednio w korpusie. 

Konfigurator ułatwi dobór
Znając szczegółowe wymogi aplikacji, 
możliwości poszczególnych rodzajów prze-
kładni oraz docelowe przełożenie, można 
w sposób matematyczny – na podstawie 
parametrów silnika – wyliczyć najbardziej 
optymalne parametry przekładni: nomi-
nalny wyjściowy moment obrotowy [Nm], 
nominalną prędkość obrotową na wejściu 
[obr./min] i maksymalną prędkość obro-
tową na wejściu [obr./min]. Przykładowo, 
dla silnika AM3112 marki Beckhoff 
o mocy = 0,1 kW, średnim momencie 
obrotowym = 0,28 Nm, maks. momencie 
obrotowym = 0,96 Nm, średniej prędko-
ści obrotowej = 3500 obr./min i maks. 
prędkości obrotowej = 6000 obr./min 
(przy założeniu, że przełożenie = 10, 
a rozmiar kołnierza = 60) odpowiednia 
będzie przekładnia o nominalnym wyj-
ściowym momencie = 50 Nm, nominal-
nej prędkości na wejściu = 5000 obr./
min i maks. prędkości na wejściu = 
10 000 obr./min. 

Coraz częściej obliczeń tych nie trzeba 
już wykonywać samodzielnie. Można 
np. skorzystać z gotowych konfigurato-
rów dostępnych na stronach producen-
tów i dystrybutorów przekładni. Poda-
jąc w nich parametry silnika oraz war-
tość przełożenia i wielkość kołnierza prze-
kładni, można wygenerować gotową 
ofertę uwzględniającą model, parametry, 
a nawet rysunki 2D i 3D układu prze-
niesienia napędu. W niektórych przypad-
kach, np. konfiguratora marki SESAME, 
wystarczy podać markę i model silnika, 
a program automatycznie wczyta wszyst-
kie potrzebne parametry. W takim przy-
padku pozostaje nam jedynie wybrać 
przełożenie i rozmiar kołnierza prze-
kładni, a pozostałe dane zostaną uzupeł-
nione automatycznie. 

Konfiguratory tego typu nie bez przy-
czyny zyskują coraz większą popularność 
na rynku. Ułatwiają one zorientowanie się 
w coraz szerszej i bardziej wyspecjalizo-
wanej ofercie przekładni, a jednocześnie 
umożliwiają prawidłowy dobór rozwiąza-
nia nawet bez szczegółowej znajomości 
zagadnienia. Jest zatem wielce prawdopo-
dobne, że wkrótce staną się one standar-
dem rynkowym.

Trendy na rynku przekładni 
mechanicznych
Stabilna koniunktura na rynku przekładni 
mechanicznych zachęca producentów do 
testowania i wprowadzania coraz to now-
szych układów przeniesienia napędu. Nie-
rzadko działania te podyktowane są też 
względami praktycznymi, w tym koniecz-
nością dostosowania oferty do rygory-
stycznych wymogów prawnych i rosną-
cych oczekiwań klientów względem efek-
tywności energetycznej i sprawności ukła-
dów przeniesienia napędu. W rezulta-
cie sektor ten cechuje się wysoką innowa-

www.utrzymanieruchu.pl

↗ W przekładniach ślimakowych ślimak trak-
towany jest jako jeden ząb, dzięki czemu 
pozwalają one uzyskać znacznie większe 
przełożenia niż inne typy przekładni.

Źródło: Wikimedia CC
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↗ Przekładnie obiegowe (planetarne) składają 
się z dwóch kół centralnych i tzw. satelitów 
krążących wokół nich.

Kwadrat zamiast koła

A gdyby tak koło zębate zastąpić inną 
figurą geometryczną? Takie rozwiąza-
nie stosuje się w przekładniach zęba-
tych o zmiennym przełożeniu, w któ-
rych liczy się nie tyle wysoka spraw-
ność układu, co dodatkowe funkcje, 
takie jak generowanie pulsacji czy 
cykliczne zmiany odległości osi. Ele-
ment napędzający i napędzany przyj-
mują tutaj kształt inny niż koło, a ich 
zęby ustawione są z reguły w linii 
prostej. W zależności od ich kształtu 
i wyobraźni konstruktora układy tego 
typu mogą być stosowane w najróż-
niejszych aplikacjach, np. maszynach 
włókienniczych, prasach mechanicz-
nych, napędach rolet czy potencjo-
metrach.
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cyjnością i tempem rozwoju: nie ma mie-
siąca, by na rynku nie pojawiło się co naj-
mniej kilka mniej lub bardziej nowator-
skich modeli przekładni mechanicznych. 
Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Kompaktowe, ale mocne
Mimo niewielkich rozmiarów przekład-
nie kątowe SPIROPLAN marki SEW-
-EURODRIVE generują wyjściowy 
moment obrotowy do 180 Nm przy 
zakresie mocy silnika 0,09–3 kW. Dzięki 
temu sprawdzą się zwłaszcza w aplika-
cjach wymagających dużych prędkości 
obrotowych przy zachowaniu niewielkich 
gabarytów napędu, takich jak różnego 
rodzaju przenośniki. Jak deklaruje produ-
cent, specjalny typ zazębienia wykonany 
w kombinacji stal-stal zapewnia wysoką 
odporność na zużycie, a aluminiowa obu-
dowa przyczynia się do redukcji wagi 
układu. Przy braku konieczności okre-

sowej wymiany oleju jest to wytrzymały 
i tani w eksploatacji produkt o szerokim 
zakresie zastosowań.

18 karatów energooszczędności
Firma SKF wspólnie z partnerami z nie-
zależnych ośrodków badawczych opraco-
wała innowacyjną koncepcję przekładni, 
którą nazwała 18K (w nawiązaniu do jed-
nostki masy złota). Dzięki większej gęsto-
ści energii układ jest w stanie wygenero-
wać o 15% większy moment obrotowy 
przy zachowaniu wymiarów konwencjo-
nalnych przekładni lub dostarczać taki 
sam moment obrotowy przy 15-procento-
wej redukcji gabarytów. Co więcej, dzięki 
zmniejszonej wadze i ograniczonemu tar-
ciu zużywa ok. 10% mniej energii elek-
trycznej, a 6 czujników online, zapew-
niających stały monitoring stanu urzą-
dzenia, o blisko 90% redukuje nakłady 
na jego serwisowanie. Konstrukcja prze-

kładni bazuje na najnowszych rozwią-
zaniach SKF, w tym 6 łożyskach klasy 
Explorer i specjalnie zaprojektowanych 
simmeringach zabezpieczonych odpowied-
nio dobranym środkiem smarnym.

Przekładnie pod nadzorem
Czujnik ABB Ability Smart Sensor, mon-
towany bezpośrednio na komponentach 
sprzęgieł marki Dodge, na bieżąco moni-
toruje stan łożysk i przekładni redukcyj-
nych, wysyłając komunikaty ostrzegawcze 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej 

pracy układu. Dzięki łatwemu montażowi 
i możliwości bezprzewodowej komunikacji 
z platformą ABB Ability integruje typowo 
mechaniczne komponenty z siecią prze-
mysłową przedsiębiorstwa, zapewniając 
możliwość zdalnego serwisowania i pre-
dykcyjnego utrzymania ruchu. W rezul-
tacie następuje ograniczenie przesto-
jów, zwiększenie niezawodności urządzeń 
i poprawa bezpieczeństwa procesów.

Agata Świderska Agata Świderska jest autorką tekstów 
i tłumaczką języka niemieckiego specjali-
zującą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r.

Online

Z ofertą rynkową przekładni mecha-
nicznych mogą się Państwo zapo-
znać w Katalogu Utrzymania Ruchu, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

MECHANIKA

↙ Przekładnie kątowe 
o odpornym na 
zużycie zazębieniu
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↙ Układ generu-
jący o 15% większy 
moment obrotowy 
przy zachowaniu 
konwencjonalnych 
wymiarów prze-
kładni lub dostar-
czający taki sam 
moment obrotowy 
przy redukcji gaba-
rytów o 15%

Źródło: SKF

↗ Inteligentny czujnik, 
dokonujący pomiaru parametrów urządzenia

Źródło: ABB

http://www.utrzymanieruchu.pl
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W  artykule przedstawiamy 10 
porad dotyczących konserwa-
cji, umożliwiających osiągnię-

cie jak najwyższego zwrotu z inwestycji 
w akumulatory. Podane wskazówki doty-
czą akumulatorów trakcyjnych kwasowo-
-ołowiowych, które dominują we współ-
czesnych elektrycznych pojazdach prze-
mysłowych. Większość z nich to „tra-
dycyjne” jednostki kwasowo-ołowiowe, 
które wymagają uzupełnienia elektro-
litu wodą. Inne, znane jako akumulatory 
kwasowo-ołowiowe regulowane zaworem 
(velve regulated lead acid – VRLA), nie 
wymagają uzupełniania elektrolitu. 

Te hermetycznie zamknięte jednostki 
dzielą się na typowo żelowe i tzw. AGM 
(absorbed glass mate), czyli zbudowane 
z wykorzystaniem absorbujących mat 
szklanych. W kategorii AGM znajdują 
się także produkty z cienkiej płyty z czy-
stego ołowiu (thin plate pure lead – TPPL) 
o znacznie niższych wymaganiach związa-
nych z ładowaniem. 

1 Znajomość instrukcji obsługi
Obok ogólnych zaleceń dotyczących kon-
serwacji arkusz instrukcji obsługi akumu-
latora lub podręcznik instrukcji obsługi 
zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
danego produktu i zalecane działania 
naprawcze. Nieprzestrzeganie określonych 
procedur może spowodować unieważnie-
nie gwarancji. 

2 Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu elektrolitu
W akumulatorach zalewanych elektrody 
ołowiane są zawieszone w elektrolicie 
kwasu siarkowego, którego poziom z cza-
sem obniża się i musi być uzupełniony 
wodą. Należy jednak pamiętać, że w ciągu 
pierwszych dziesięciu cykli ładowania/
rozładowania nie powinno się dolewać 
wody. Przepełnienie może spowodować 
wyciek kwasu podczas następnego łado-
wania, ponieważ elektrolit ulega rozsze-
rzeniu. Jednak zanik elektrolitu skraca 

czas pracy i może prowadzić do prze-
grzania – jest to główna przyczyna słabej 
wydajności, uszkodzenia i przedwczesnej 
awarii akumulatorów.

Należy stosować wyłącznie wodę dejo-
nizowaną lub destylowaną w celu uzupeł-
niania elektrolitu do wskazanego poziomu 
maksymalnego. Należy to zrobić natych-
miast po naładowaniu lub 20 minut 
przed zakończeniem ładowania – czyli 
w momentach, gdy ryzyko przelania mija. 
Nie należy uzupełniać elektrolitu przed 
ładowaniem. Jeśli jednak powierzch-
nie płyt są odsłonięte, przed ładowa-
niem należy dolać wody tylko tyle, aby je 
zakryć. Warte rozważenia jest – jako opcja 
pozwalająca oszczędzać czas – zastosowa-
nie automatycznych systemów uzupełnia-
nia wodą. W przypadku akumulatorów 
VRLA nie istnieje ryzyko wycieku elek-
trolitu czy potrzeba kontrolowania jego 
poziomu, elektrolit jest bowiem uwięziony 
w formie żelu. 

Yanis Lounnas

Prawidłowa konserwacja 
akumulatorów trakcyjnych
– 10 wskazówek
Kluczem do maksymalizacji efektywności zasilania elektrycznego, 
czasu pracy i trwałości akumulatorów trakcyjnych jest ich 
dokładna konserwacja – w tym prawidłowe ładowanie.

Źródło: EnerSys
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3 Kontrola elektrolitu
Kontrole poziomu elektrolitu dotyczą tylko
akumulatorów zalewanych i zazwyczaj są
zaplanowane po ok. 10 ładowaniach. 
W miarę starzenia się baterii może ona wy-
magać częstszego uzupełniania poziomu 
elektrolitu. Należy częściej sprawdzać 
więcej niż tylko jedno ogniwo, aby upew-
nić się, czy uzupełnianie jest konieczne. 

W serwisowaniu konwencjonalnym
ciężar właściwy elektrolitu każdego ogniwa
mierzy się co miesiąc. Silne zróżnicowanie 
pomiędzy ogniwami wskazuje na potrzebę 
ładowania wyrównawczego. Zmienność 
napięcia w ogniwach otwartych można 
najłatwiej zmierzyć za pomocą automa-
tycznego urządzenia monitorującego. 

4 Obserwacja poziomu naładowania
Należy unikać rozładowywania akumula-
tora do poziomu poniżej 20% pojemno-
ści. Zbyt głębokie rozładowanie uszkadza 
akumulator, skraca jego żywotność i może 
spowodować przegrzanie poszczególnych 

elementów. Z drugiej strony ładowanie 
dużo wcześniej, zanim pojemość osiągnie 
20%, skraca czas pracy baterii zbudowa-
nej w tradycyjnych technologiach. 

Akumulatory zamknięte i zalewane 
powinny być ładowane natychmiast po 
spadku do 20% stanu naładowania, czyli 
SoC (state of charge), ponieważ stały brak 
odpowiedniej pojemności sprzyja zasiar-
czeniu. Proces ten, podczas którego krysz-
tały siarczanu tworzą się na płytach 
i zmniejszają ich pojemność, jest główną 
przyczyną uszkodzenia akumulatora. 
Z tego samego powodu należy naładować 
akumulator do pełna przed planowanym 
przestojem i dłuższym składowaniem. 

Należy też pamiętać, że zaawansowane 
technologie kwasowo-ołowiowe, takie jak 
TPPL, wykazują lepszą wydajność przy 
stosowaniu częstego ładowania i podłado-
wywania podczas pracy. 

5 Obserwacja temperatury
Ekstremalne ciepło lub chłód podczas 
przechowywania, ładowania lub użytko-

wania ograniczają wydajność akumula-
tora i skracają jego żywotność. Przejrzysta 
definicja akceptowalnego i optymalnego 
zakresu temperatur znajduje się w szcze-
gółowych instrukcjach obsługi produktu. 

Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie należy 
ładować akumulatorów, których tempe-
ratura jest niższa niż 10°C lub wyższa niż 
45°C. Jeśli podczas pracy lub ładowania 
wydziela on nadmierne ciepło lub silny 
zapach siarki, trzeba zatrzymać ładowanie 
i zasięgnąć porady specjalisty. Po pełnym 
naładowaniu należy pozostawić akumula-
tor na kilka godzin przed użyciem w celu 
schłodzenia. Akumulatory powinno się 
przechowywać w chłodnym miejscu, aby 
zminimalizować ryzyko samowyładowania.

Niektóre technologie akumulatorów, 
zarówno zalewane, jak i VRLA, ze specjal-
nymi profilami ładowania, zostały przy-
stosowane do eksploatacji w określonych 
warunkach chłodniczych, np. w chłod-
niach spożywczych. Zalecany jest kon-
takt z lokalnym dostawcą tych produktów 
w sprawie porady na temat doboru naj-
lepszych rozwiązań do takich zastosowań.

UTRZYMANIE RUCHU

Konferencja & Wystawa 
7 kwietnia 2020 r., Warszawa

Gotowy na cyfrową przyszłość?

Fabryka Przyszłości jest już dziś.

Konferencja Przemysł 4.0 to wiodące wydarzenie w Polsce poświęcone najnowszym technologiom

w służbie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), Big Data, bezpieczeństwa sieci, Cloud Computing, 

Artificial Intelligence (AI) / Augmented Realtiy (AR) / Virutal Reality (VR) dla przemysłu, Edge Computing, itd. 

Jest to także platforma dla uznanych ekspertów w dziedzinie badań, rozwoju i nauki, jak również dla doświadczonych inżynierów. 

Zaprezentują oni swoje najnowsze rozwiązania i wyniki badań oraz ich wpływ na użytkowników i kadrę kierowniczą, 

którzy decydują, w jaki sposób i jak dużo zainwestować w tę rewolucyjną technologię.

V EDYCJA

www.przemysl40.eu

http://www.przemysl40.eu
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6 Utrzymanie akumulatora w czystości 
Małe wycieki kwasów z baterii zalewa-
nych należy usuwać za pomocą zatwier-
dzonego przez producenta płynu czyszczą-
cego. Rozlany kwas nie tylko powoduje 
korozję styków i innych struktur, ale może 
również tworzyć obwody przewodzące, 
które odprowadzają ładunek. Wilgoć może 
mieć podobny wpływ zarówno na zale-
wane, jak i uszczelnione/zamknięte jed-
nostki, dlatego akumulator, jego skrzynia 
i otoczenie powinny być czyste i suche.

Należy regularnie sprawdzać gniazda 
akumulatora i wtyczki prostownika, złą-
cza i kable pod kątem korozji, zuży-
cia i uszkodzeń, w tym odsłonięte prze-
wody i luźny osprzęt. Kontrole powinny 
być przeprowadzane przez elektryka co 
najmniej raz w roku i muszą obejmo-
wać pomiar rezystancji izolacji zarówno 
samego pojazdu elektrycznego, jak i aku-
mulatora.

7 Kontrola czasu ładowania akumula-
torów
Pojemność akumulatora spada wraz z wie-
kiem. Jego żywotność to liczba cykli łado-
wania i rozładowania, które można zre-
alizować, zanim jego pojemność stanie się 
nieefektywna. Każde ponowne naładowa-
nie oznacza kolejny cykl i przybliża koniec 
żywotności akumulatora. W przypadku 
standardowych akumulatorów kwasowo-
-ołowiowych sensowne jest zatem opóź-
nianie ładowania do momentu osiągnięcia 
20% poziomu naładowania. 

W przypadku większości akumulato-
rów niepełne ładowanie, np. podładowa-
nie w przerwie między zmianami, mar-
nuje część potencjalnej żywotności. Jeśli 
akumulator jest również szybko łado-
wany, dodatkowe wytwarzanie ciepła 
może jeszcze bardziej skrócić jego żywot-
ność. Takie działania powinny mieć miej-
sce wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. 
Wyjątek stanowią akumulatory TPPL. 
Technologia TPPL umożliwia szybkie 
ładowanie – podładowanie bez uszkodze-
nia lub skrócenia żywotności, pod warun-
kiem że akumulator jest regularnie przy-
wracany do stanu pełnego naładowania.

Po rozpoczęciu ładowania tradycyjnego 
akumulatora ołowiowo-kwasowego nie 
należy przerywać tego procesu. Za każ-
dym razem trzeba wykonać pełne nała-
dowanie. Przed odłączeniem prostownika 

należy go wyłączyć i najlepiej pozostawić 
na 5 minut. Przeładowanie – z wyjątkiem 
ładowania wyrównawczego – jest nieeko-
nomiczne i szkodliwe.

8 Wyrównywanie, odsiarczanie 
i odświeżanie
Ogniwa baterii mogą mieć nierówne 
napięcia, co prowadzi do zaniżonej pojem-
ności. Można je zrównoważyć za pomocą 
ładowania wyrównawczego, czyli celo-
wego i chwilowego podania napięcia wyż-
szego niż normalne, zazwyczaj raz na 
5–10 cykli ładowania.

W przypadku akumulatorów zalewa-
nych proces ładowania wyrównawczego 
pomaga wymieszać elektrolit, tj. przywró-
cić bardziej spójne i efektywne rozprowa-
dzenie kwasu, oraz usuwa niektóre krysz-
tały siarczanu z płyt. Baterie wyposa-
żone w system cyrkulacji elektrolitu mają 
wpompowywane powietrze do ogniw.
Ładowania wyrównawcze są czę-

sto dokonywane w weekendy, ponieważ 
wydłużają proces ładowania i wymagają 
dłuższego czasu na schłodzenie. Należy 
zapoznać się z indywidualnymi instruk-
cjami dotyczącymi akumulatorów i zwra-
cać uwagę na nadmierne temperatury 
podczas ładowania wyrównawczego. 
Trzeba też pamiętać, że niektóre prostow-
niki automatycznie uruchamiają ładowa-
nie wyrównawcze.

Niektóre prostowniki mają funkcję 
ładowania odsiarczającego, które należy 
stosować przed standardowym łado-
waniem – ale tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne. Istnieją również specjalne 
urządzenia dostarczające impulsów elek-
tronicznych o wysokiej częstotliwości, 
które usuwają kryształy siarczanu, cho-
ciaż nie ma możliwości odwrócenia wyso-
kiego poziomu zasiarczenia. Akumula-
tory znajdujące się w magazynie lub roz-
ładowujące się podczas postoju wymagają 
regularnego ładowania odświeżającego, 
aby utrzymać ich dobry stan. 

9 Wybór właściwego prostownika
Aby zapewnić maksymalnie dobry stan 
i wydajność akumulatorów, akumulatory 
i prostowniki muszą być w pełni kompa-
tybilne pod względem kabli i złączy, war-
tości znamionowych napięcia i prądu, 
profili ładowania i ustawień. Najprościej 
można to zapewnić dzięki zastosowaniu 

kombinacji zalecanych przez producenta 
i dostawcę (które niekiedy są warunkiem 
gwarancji akumulatora).

Zaleca się zwiększenie efektywno-
ści akumulatora dzięki zastosowaniu pro-
stowników wysokiej częstotliwości HF 
(high frequency). Takie urządzenia są 
bardziej wydajne; dostosowują prąd do 
potrzeb akumulatora w każdym momen-
cie. Modularna konstrukcja pewnych 
prostowników typu HF jeszcze bardziej 
zwiększa wydajność baterii. 

Nowoczesne prostowniki HF to urzą-
dzenia inteligentne, które potrafią zmini-
malizować możliwość popełnienia błędu 
przez operatora. Urządzenia te automa-
tycznie rozpoznają typ akumulatora, mie-
rzą napięcie, pojemność, stan naładowa-
nia i temperaturę, potrafią dobrać profil 
ładowania oraz mają opcję włączania się 
i wyłączania w odpowiednim czasie.

10 Automatyzacja zarządzania 
akumulatorami
Urządzenia monitorujące stanowią zauto-
matyzowane wsparcie do zarządzania 
pracą akumulatorów oraz ich ochrony. 
W czasie rzeczywistym informują one 
o takich parametrach, jak temperatura, 
równowaga napięciowa i poziom elek-
trolitu. Przekazują również ostrzeże-
nia i dostarczają przydatne raporty na 
temat pracy akumulatorów w celu ana-
lizy. Dostępne są również kompleksowe 
systemy zarządzania pracą akumulatorów, 
które zapewniają ich efektywne wykorzy-
stanie.

Yanis Lounnas Yanis Lounnas jest inżynierem ds. zastoso-
wań w firmie EnerSys®.

Online

Właściwie zaplanowany i wdro-
żony program utrzymania ruchu to 
czynnik wpływający na optymaliza-
cję czasu pracy floty i wzrost jej pro-
duktywności. W jaki sposób zwięk-
szyć efektywność działania tego pro-
gramu? Odpowiedź na to pytanie 
znajdą Państwo w artykule „Obsługa 
techniczna wózków widłowych”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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L ean manufacturing polega na eli-
minowaniu marnotrawstwa. Ma 
na celu zapewnienie zrównoważo-

nego rozkładu prac i zadań oraz maksy-
malne ograniczenie strat: czasu, pieniędzy 
i zasobów – czynników, które w najwięk-
szym stopniu wpływają na rentowność 
prowadzonego biznesu. Pozytywne efekty 
wdrożonej strategii lean manufacturing 
można zaobserwować w takich obszarach, 
jak produktywność, organizacja prze-
strzeni czy dostaw.

W artykule przedstawiamy 7 obszarów 
i najpoważniejszych rodzajów strat, których 
ograniczenie może pomóc w zwiększeniu 
efektywności procesu produkcyjnego.

1 Straty w obszarze transportu
Polegają na niepotrzebnym przemieszcza-
niu ukończonych lub na wpół ukończo-
nych produktów albo materiałów. Straty 
tego typu można ograniczyć poprzez:

 →  opracowanie projektu nieprzerwanego 
i sekwencyjnego procesu produkcyjnego
od surowego materiału do gotowego 
wyrobu;

 →  upewnienie się, że niegotowy wyrób nigdy 
nie jest odkładany do magazynu;

 →  zapewnianie ciągłości i stabilności w reali-
zacji najważniejszych zadań;

 →  użycie precyzyjnego sprzętu.

2 Strata miejsca w magazynie
Nadmiar produktów, takich jak surowce, 
produkty nieukończone i produkty gotowe, 
które nie są szybko wykorzystane, po-
strzega się jako stratę miejsca w magazy-
nie. Można ją ograniczyć poprzez:

 →  zakup materiałów tylko wtedy, gdy są one 
potrzebne;

 →  ograniczenie lub usunięcie buforu czasowe-
go pomiędzy kolejnymi etapami produkcji.

3 Zbędny ruch
Ten rodzaj strat polega na zbędnym, nie-
przynoszącym korzyści ruchu maszyn lub 
ludzi. Można go kontrolować poprzez:

 →  zaprojektowanie bardziej racjonalnych 
i logicznie zorganizowanych miejsc pracy;

 →  rozważenie zmiany organizacji rozmiesz-
czenia sprzętu, jeżeli jego początkowa 
lokalizacja wymusza dodatkowe prze-
mieszczanie się pracowników;

 →  wykorzystanie takiego sprzętu, jak wózki 
widłowe o wysokim wysięgu czy przeno-
śniki, który zapewni lepszą wydajność 
pracy.

4 Oczekiwanie
Gdy dany obiekt oczekuje na przejście 
do kolejnego etapu procesu produkcyj-
nego, oznacza to, że marnowany jest czas, 
w którym można by generować zysk. Aby 
ograniczyć straty wynikające z oczeki-
wania, warto przeanalizować czas, jaki 
upływa od zamówienia do wysyłki pro-
duktu i określić właściwą ilość czasu prze-
kładającego się bezpośrednio na zysk. 

Ten rodzaj strat można wyeliminować 
poprzez:

Kevin Hill

Lean manufacturing 
– jak wyeliminować straty w 7 najważniejszych obszarach
Producenci na całym świecie stosują zasady lean manufacturing 
w celu ograniczenia lub wyeliminowania strat i zwiększenia 
efektywności realizowanych procesów.
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Nadprodukcja to jedna 
z najpoważniejszych form 
strat, ponieważ skutkuje 
nadmiernym stanem pro-
duktów w magazynach, 
zwykle wykorzystywa-
nym jako element służący 
ukryciu innych proble-
mów i nieefektywności 
procesów produkcji.



 →  organizację procesów realizowanych tak 
płynnie, jak to tylko możliwe, tak aby 
między etapami produkcji nie występo-
wały bufory czasowe lub były one nie-
wielkie;

 →  implementację ustandaryzowanych 
instrukcji zadań, aby zapewnić niezmien-
ność metod i stałość okresów czasowych 
poświęcanych na realizację każdego pro-
cesu produkcyjnego.

5 Nadprodukcja
To jedna z najpoważniejszych form strat, 
ponieważ skutkuje nadmiernym stanem 
produktów w magazynach, zwykle wyko-
rzystywanym jako element służący ukry-
ciu innych problemów i nieefektywności 
procesów produkcji. 

Nadprodukcja to wytworzenie dóbr, 
produktów finalnych, zanim są one fak-
tycznie potrzebne. Tego rodzaju strat 
można uniknąć dzięki:

 →  ograniczeniu czasu konfiguracji maszyn, 
co pozwala zmniejszyć również wielkość 

produkowanych partii i ograniczyć koszty 
produkcji;

 →  zastosowaniu strategii pull, mającej na 
celu skoordynowane sterowanie mocami 
produkcyjnymi pomiędzy kolejnymi eta-
pami produkcji;

 →  wyregulowaniu tempa produkcji tak, by 
ilość wyprodukowanych dóbr odpowia-
dała zamówieniu klienta.

6 Niepotrzebna obróbka i przetwarzanie 
Ten rodzaj strat jest znacznie trudniej-
szy do identyfikacji oraz usunięcia. Doty-
czy bowiem sytuacji, gdy w trakcie pro-
cesu produkcji prowadzone są czynności 
technologiczne obróbki lub przetwarzania 
przedmiotu, produktu nawet wówczas, 
gdy nie jest to konieczne z punktu widze-
nia wymagań klienta. Można temu zapo-
biegać poprzez:

 →  identyfikowanie potencjalnych uproszczeń 
w procesie wytwarzania;

 →  dokładne odniesienie wymagań klienta do 
specyfikacji produkcji.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów na temat zarządza-
nia w produkcji znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

31.03-02.04.2020

XIII Targi Pneumatyki, Hydrauliki,

Napędów i Sterowań

Kielce

KIELCE 
FLUID 
POWER

7 Odrzuty
Są to produkty wymagające naprawy lub 
nienadające się do użytku. Takie straty 
można ograniczać poprzez:

 →  wprowadzanie zmian w produkcji, by 
ograniczyć ilość wadliwych produktów;

 →  zwiększenie „inteligencji” procesów, tzn. 
samokontroli i wykrywania odstępstw od 
wytycznych i parametrów produkcji;

 →  zidentyfikowanie często powtarzającej się 
usterki i określenie jej przyczyny;

 →  implementację protokołu procesu, który 
zapewnia niezmienność metod produkcji.

Kevin Hill Kevin Hill zarządza działem sprzedaży 
w firmie Quality Scales Unlimited.

https://www.targikielce.pl/fluid-power
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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FELIETON

Przyswajanie sobie samym i udostępnia-
nie światu tego, co słyszymy od innych 
ludzi, byłoby trudne bez filtrowania 
i podsumowywania otrzymanych informa-
cji. Kiedy więc inżynier specjalista koń-
czy swoją wypowiedź lub prezentację, 
mówiąc „Oto, czego się nauczyliśmy” lub 
„Kluczowymi wnioskami z dyskusji są...”, 
wówczas powinniśmy się upewnić, że słu-
chamy go uważnie i robimy dokładne 
notatki. To się naprawdę opłaca, zwłasz-
cza że wielu specjalistów dzieli się z nami 
własną wiedzą za darmo, na przeróżnych 
imprezach branżowych. Przyjrzyjmy się 
kilku przykładom. 

Kontekst i znaczenie 
Kiedy dane stają się informacjami, musi-
my się upewnić, czy zadbaliśmy o umiesz-
czenie ich w odpowiednim kontekście 
i czy nadaliśmy im właściwe znaczenie – 
dopiero wtedy stworzą rzeczywistą war-
tość. Tom Hechtman, architekt produk-
tów MES (Manufacturing Execution Sys-
tems – systemów realizacji produkcji) 
w firmie Inductive Automation, podczas 
jednej ze swoich biznesowych prezenta-
cji wyjaśnił to na pewnym historycznym 
przykładzie. 

W czasie II wojny światowej statystyk
Abraham Wald został poproszony o pomoc
w określeniu miejsc, w których należałoby
zwiększyć opancerzenie w bombowcach. 
Wiele z tych samolotów wracało z akcji 
bojowych z ciężkimi uszkodzeniami skrzy-
deł, dzioba i ogona. Wald policzył i zano-
tował wszystkie ślady po uderzeniach 
pocisków. Następnie zrobił coś, co wyda-

wało się sprzeczne z intuicją – zapropono-
wał dodanie opancerzenia w miejscach, 
w których… nie dostrzegł żadnych dziur! 
Zrozumiał bowiem, że samoloty trafione 
w te miejsca nie powróciły już z akcji. 

– Dysponowanie określoną ilością 
danych nie oznacza jeszcze posiada-
nia wynikającej z nich wiedzy – powie-
dział Hechtman podczas Ignition Com-
munity Conference. – Dopóki otrzymane 
przez was dane nie będą funkcjonowały 
w prawidłowym kontekście, nie przyniosą 
nikomu żadnej korzyści. 

Opóźnione inwestycje
Czy warto inwestować w przyszłość firmy? 
Może to jest pytanie czysto retoryczne, 
ale np. w Stanach Zjednoczonych przecię-
tny wiek sprzętu, w który wyposażone są 
fabryki, jest obecnie najwyższy od 1938 r.!

– Jeśli już po roku chcielibyście wymie-
nić swój własny model iPhone’a na now-
szy, to dlaczego trzymacie tę samą auto-
matykę w zakładzie przez czterdzieści lat? 

Takie właśnie pytanie zadał Raj Batra, 
prezes działu fabryk cyfrowych w fir-
mie Siemens Industry Inc., uczestni-
kom walnego zgromadzenia członków PI 
North America (organizacji zrzeszającej 
firmy z branży automatyki przemysłowej), 
odnosząc się do liczb podanych przez 
bank Morgan Stanley. Batra reprezentuje 
markę, pod szyldem której, jak powie-
dział, od 2007 r. przez osiem lat zainwe-
stowano 10 mld euro w uwspółcześnie-
nie stosowanych technologii, zwiększenie 
powiązań pionowych w sieciach przemy-
słowych, tworzenie bliźniaków cyfrowych 

(digital twins) i symulacje produktów 
przed ich fizycznym wytworzeniem. 

Zabezpieczanie połączeń 
sieciowych
Firmy powinny zabezpieczać swoje zasoby.
To jasne. Wiadomo, że zawsze istnieją 
w nich słabe punkty, więc kluczowym ele-
mentem strategii obrony w głąb (defense-
-in-depth) muszą się stać bezpieczne pro-
tokoły sieciowe. Tak uważa David Dog-
gett z grupy roboczej ds. cyberbezpieczeń-
stwa stowarzyszenia ODVA, skupiającego 
firmy z branży automatyki przemysłowej. 

– Wszystkie jednostki w sieci infor-
matycznej aż do chwili ich uwierzytel-
nienia powinny być traktowane jak nie-
zaufane – zauważył Doggett na jednej 
z corocznych konferencji ODVA. – Możli-
wość pracy z krytycznym sprzętem siecio-
wym powinna być też zabroniona dla każ-
dego użytkownika, który nie został uwie-
rzytelniony przez ów sprzęt. Nawet sam 
fizyczny dostęp do urządzeń należy ograni-
czać wyłącznie do zaufanych osób. 

***

Czy ten felieton może pomóc inżynierom 
w projektowaniu inteligentnych urządzeń, 
właścicielom i kadrom zarządzającym 
w podejmowaniu mądrych decyzji inwe-
stycyjnych, a osobom odpowiedzialnym 
za firmowe zasoby w ich zabezpieczaniu? 
Czas pokaże. Z pewnością w ciągu najbliż-
szych miesięcy okazji do poszerzania swo-
jej wiedzy w kontaktach z branżowymi 
specjalistami nie zabraknie.

Mark T. Hoske, Content Manager w Control Engineering

Czego i gdzie warto się uczyć?
Uważne słuchanie jest umiejętnością, której można się nauczyć, 

a komunikacja między inżynierami to podstawa sukcesu w branży przemysłowej.

Źródło: Gerd Altmann/Pixabay
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W raz z rozwojem Przemysłu 4.0 
rośnie presja na producentów 
maszyn dotycząca szybszego 

dostarczania zaawansowanych technicznie 
maszyn, obsługiwanych przez mniejszą 
liczbę ludzi. Wzrasta też znaczenie pozy-
skiwania w czasie rzeczywistym danych 
w celu efektywnego sterowania i podej-
mowania decyzji. Słowem kluczowym 
w przypadku Przemysłu 4.0 jest łączność, 
sprawna transmisja danych i sygnałów 
między wszystkimi elementami procesu, 
nawet w fabrykach, w których rewolucja 
przemysłowa o nazwie Przemysł 4.0 jesz-
cze się nie rozpoczęła. Ważne jest zatem, 
aby instalowane systemy i komponenty 
były co najmniej kompatybilne z wyma-
ganiami Przemysłu 4.0 i miały możliwość 
łączenia się i wymiany danych w ramach 
wewnętrznych i zewnętrznych sieci. 

O ile jest to stosunkowo łatwe do osią-
gnięcia w przypadku nowych komponen-
tów, wymiana całego istniejącego sprzętu 
po to, by sprostać wymaganiu kompa-
tybilności, jest nierealna. Taka sytuacja 
doprowadziła do powstania bogatej oferty 
urządzeń, które oferują przynajmniej pod-
stawową możliwość łączności z syste-
mami Przemysłu 4.0, bez wpływu na 
układy logiczne automatyki.

Zwiększona funkcjonalność jest pod-
stawowym wymaganiem wobec współ-
czesnych napędów. Dlatego też nowocze-
sne systemy napędów mają rozbudowaną 
inteligencję, by dokonywać precyzyjnych 
i złożonych przesunięć pozycji oraz ste-
rować prędkością. Funkcji tych wymaga 
się od napędów w taki sam sposób, jak 

dostępu do poczty elektronicznej w tele-
fonie komórkowym. Kolejnym oczekiwa-
niem wobec Przemysłu 4.0 jest to, by 
systemy napędów mogły pobierać dane 
na temat funkcjonowania danej, obsługi-
wanej maszyny i jej osiągów, a następnie 
konfigurować i przedstawiać te dane na 
zewnątrz.

Zaawansowane technologie napędów 
pozwalają producentom na implemen-
tację nowych funkcji w napędach dzięki 
wbudowanym w nie technologiom, elimi-
nującym potrzebę stosowania zewnętrz-
nych jednostek sterujących PLC. Na przy-
kład najnowsze napędy typu serwo mają 
programowalny kontroler zgodny z normą 
IEC 61131-3 z systemem operacyjnym. 
Pokazuje to, jaka zmiana dokonała się 
w porównaniu z poprzednią generacją 
napędów o ograniczonej funkcjonalności.

Zrozumienie wpływu tych unowo-
cześnień na działanie napędów wymaga 
czasu, ale współczesne napędy są w sta-
nie rozwiązywać problemy ze sterowa-
niem w czasie rzeczywistym, co stanowi 
najważniejszą zaletę wdrożenia w nich 
technologii Przemysłu 4.0. Eliminacja 
jednostek PLC i przejście funkcji bezpo-
średnio do napędu wyklucza jakiekol-
wiek opóźnienie i w ten sposób optymali-
zowany jest cykl produkcji oraz poprawia 
się jego stabilność.

Synchronizacja
Jednakże, nawet gdy napęd jest wyposa-
żony w odpowiednią funkcję lub narzę-
dzie służące do rozwiązania określonego 
problemu, to jednak wciąż sporym wyzwa-
niem jest synchronizacja poszczególnych 
ruchów w maszynie. Gdy system komu-
nikacji magistralowej nie jest determini-
styczny, rozwiązaniem dla napędów jest 

Mike Lomax

Inteligentne napędy 
w dobie Przemysłu 4.0
Inteligentne systemy napędów pełnią ważną rolę w budowie
maszyn, pozwalając na optymalizację ich konfiguracji i osiągów, 
oraz wspierają adaptację technologii i rozwiązań Przemysłu 4.0.

Nowoczesne napędy 
mogą stać się aktywnymi 
uczestnikami działań 
w procedurach utrzyma-
nia proaktywnego, ponie-
waż mogą być wyposa-
żone w programy zdolne 
do wykonywania samo-
diagnostyki i podstawo-
wych czynności utrzyma-
nia predykcyjnego. 



komunikacja między sobą, bez potrzeby 
odnoszenia się do centralnego sterownika. 
To na potrzeby właśnie takich aplikacji 
powstają technologie takie jak SERCOS III 
– jeden z pierwszych deterministycznych 
systemów magistralowych (bus). Trzeba 
jednak podkreślić, że system determini-
styczny nie jest bezwzględnie wymagany 
do celów adaptacji koncepcji i rozwiązań 
technologicznych Przemysłu 4.0. Napęd 
może gromadzić dane czasu rzeczywistego 
i wysyłać je w postaci niedeterministycz-
nej do systemów sterujących.

Biorąc pod uwagę tak bogaty wybór 
narzędzi i funkcji dostępnych w napę-
dzie, ważne jest, aby wybrać odpowiednie 
z nich. Celem jest, aby osoba programu-
jąca maszynę, nawet bez wcześniejszego 
doświadczenia z konkretnym typem pro-
blemu, mogła mieć dostęp do tych funkcji 
i potrafiła ich używać.

Rozwiązanie leży w wykorzystaniu 
wypróbowanego i przetestowanego sys-
temu bloków funkcyjnych PLC, który 

może być wykorzystywany w sterowni-
kach PLC typu IEC 61131-3, a nawet 
powiązany z popularnym programowa-
niem schematów drabinkowych.

Istnieją różne bloki funkcyjne, a ich 
wybór zależy od indywidualnej aplika-
cji. Zakres ich możliwości rozpoczyna się 
od wprowadzania korekt pozycji obiek-
tów na przenośnikach, sterowania nawi-
jarkami, aż po sterowanie ruchem w pętli 
zwrotnej, a nawet sterowanie złożonym 
ruchem w przypadku maszyn wykrawają-
cych i pakujących.

Tworzenie interfejsu maszyny
Tworzenie interfejsu między człowiekiem 
a maszyną – kolejny nieodłączny element 
koncepcji Przemysłu 4.0 – wymagało 
poprzednio zaangażowania centralnego 
sterownika PLC wraz z systemem magi-
stralowym, do dostarczenia kluczowych 
informacji na temat ustawień maszyny 
i zmiennych danych do napędów. Dia-

gnostyka i status maszyny jest w takiej 
aplikacji przekierowywany do sterow-
nika PLC, zanim zostanie wyświetlony na 
interfejsie HMI. 

Mimo że nowoczesne systemy magi-
stralowe pozwalają to osiągnąć, może 
to jednak wymagać sporego wysiłku ze 
strony programisty, a jednocześnie może 
okazać się zbędne, gdyż wszystkie wy-
magane informacje są gromadzone 
w napędzie. Aby temu zaradzić, wiele 
współczesnych napędów ma wystarcza-
jącą liczbę narzędzi wbudowanych, służą-
cych do tworzenia interfejsu HMI. W nie-
których przypadkach centralna jednostka 
PLC może nie być wymagana, ponie-
waż napęd może posiadać moduł wejść 
i wyjść, które normalnie podpięte byłyby 
do jednostki PLC. 

Kluczowym czynnikiem, który musi 
być kontrolowany, jest czas potrzebny 
na konfigurację i odbiór maszyny. Inte-
ligentne napędy oferują obecnie zestaw 
narzędzi redukujących znacznie czas nie-
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Koncepcja czwartej rewolucji prze-
mysłowej polega m.in. na połącze-
niu systemów fizycznych oraz rozwią-
zań Przemysłowego Internetu Rze-
czy (IIoT) w spójny komunikujący 
się system. Klienci oczekują od pro-
ducentów elastyczności, a produ-
cenci dążą do jak najlepszego wyko-
rzystania posiadanych zasobów 
i jak najwyższej wydajności. Pod-
stawą jest pełna automatyzacja na 
wszystkich etapach produkcji. Ważna 
jest zarówno łączność maszyny 
z maszyną, jak i człowieka z maszyną. 
Proces digitalizacji produkcji musi 
też objąć wszystkie wykorzystywane 
układy napędowe. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Nowoczesne układy napędowe 
w przemyśle”, dostępnym na naszej 
stronie: www.utrzymanieruchu.pl

zbędny do pierwszego rozruchu maszyny, 
poprzez optymalizowanie ruchów i ich 
synchronizację w procesach.

Owe narzędzia do szybkiego urucho-
mienia zostały zaprojektowane, by umoż-
liwić napędom prace na wczesnym eta-
pie testowania maszyny, nawet zanim ste-
rowanie maszyny zostanie zainstalowane 
w systemie. Pozwala to na szybkie i łatwe 
testowanie układów mechanicznych 
maszyny z wykorzystaniem jedynie pod-
stawowych narzędzi IT, takich jak tele-
fony komórkowe i tablety, niezbędne do 
gromadzenia informacji.

Pomoc w procesach 
utrzymania ruchu
Nowoczesne napędy mogą stać się aktyw-
nymi uczestnikami działań w procedu-
rach utrzymania proaktywnego, ponieważ 
mogą być wyposażone w szereg progra-
mów zdolnych do wykonywania samodia-
gnostyki i podstawowych czynności utrzy-
mania predykcyjnego, z minimalną ilością 
dodatkowej pracy programisty. Oprogra-
mowanie to może zostać skonfigurowane 

do ciągłego monitorowania stanu mecha-
niki maszyny i stanu procesu w czasie 
rzeczywistym. Częścią monitorowania jest 
analiza przebiegu sygnału w poszukiwa-
niu zmian temperatury, a także detekcja 
luzów mechanicznych, zwiększonego tar-
cia i oznak przeciążenia. 

Jeżeli nastąpi awaria, generowany jest 
odpowiedni kod, po czym jest on prze-
kazywany do HMI. Jeżeli zaistnieje kry-
tyczna usterka wymagająca zatrzymania 
maszyny, owa decyzja może zostać pod-
jęta na poziomie napędu, co minimali-
zuje straty produkcji i ryzyko uszkodze-
nia maszyny.

Technologie wpisujące się w koncep-
cję Przemysłu 4.0 zapewniają zwiększoną 
moc obliczeniową i funkcjonalność napę-
dów inteligentnych. Stwarza to firmom 
wiele możliwości w zakresie optymali-
zacji procedur programowania, produk-
cji i utrzymania ruchu. Wraz z eliminacją 
potrzeby posiadania centralnej jednostki 
PLC lub przy ograniczeniu jej powszech-
nego wykorzystania, bardziej zaawan-
sowane maszyny mogą być tworzone 
w znacznie krótszym czasie.

Mike Lomax Mike Lomax jest menedżerem ds. elektryfi-
kacji w firmie Bosch Rexroth.
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↘ Zaawansowane 
technologie napę-
dów pozwalają pro-
ducentom na wyko-
rzystanie funk-
cji napędów dzięki 
wbudowanym w nie 
technologiom, 
które eliminują 
potrzebę imple-
mentacji dodatko-
wego, zewnętrz-
nego sterownika 
PLC, co stanowi 
zmianę w porów-
naniu z poprzednią 
generacją napędów 
o ograniczonej funk-
cjonalności.
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F irmy przetwarzające stałe mate-
riały sypkie muszą dokonywać 
pomiaru poziomu w zbiornikach 

i zasobnikach, podobnie jak ma to miej-
sce w przypadku materiałów płynnych. 
Jednakże istnieją oczywiste różnice, które 
sprawiają, że zadanie to jest o wiele trud-
niejsze, gdy chce się uzyskać dokładny 
objętościowy lub masowy pomiar dla 
materiałów stałych. Największą różnicą 
jest sposób zachowania się materiałów 
stałych, a dokładniej – brak płynięcia, 
w przeciwieństwie do substancji ciekłych.

Niektóre z ciał stałych są na tyle syp-
kie, że występują jako osobne cząstki. 
Zdarza się, że materiał się zbryla, ale 
głównym założeniem jest, że taki materiał 
może być przesypywany (przynajmniej 
w większości przypadków). Jeżeli zbiornik 
jest całkowicie wypełniony materiałem, 
wówczas pojawiają się większe problemy 
niż tylko pomiar objętości czy poziomu.

Poszukiwanie poziomu 
materiału stałego
Ciecze, nawet te o wysokiej lepkości, 
dążą do wyrównania poziomu w zbior-
niku. Ciała stałe z kolei formują stosy. 
Jeżeli materiał dostarczany jest do zbior-
nika przewodem bądź rynną, najwyższy 
poziom materiału będzie zawsze bezpo-
średnio pod podajnikiem.

Różnica pomiędzy najwyższym a naj-
niższym punktem w zbiorniku może być 
duża lub mała, w zależności od rodzaju 
materiału i innych czynników.

Charakterystyka formowania się stosu 
określana jest za pomocą kąta tarcia 
wewnętrznego szkieletu ziarnowego, który 
określa, jak strome zbocze stosu może 
powstać, zanim cząstka zsunie się niżej 
(tabela 1). Cząstki granulatu do produkcji 
tworzyw sztucznych nie tworzą wysokich 
stosów, ponieważ ich okrągłe drobiny 
z łatwością zsuwają się po zboczu stosu. 
Inne produkty, nawet gdy nie są lepkie, 
mogą tworzyć większe stosy, ze względu 
na rozmiar cząstek lub naturalną kohezję. 
W większości przypadków materiały cha-
rakteryzują się kątem tarcia wynoszącym 
30–45°. Nawet mokry piasek, porusza-
jący się swobodnie, nie uformuje zbocza 
o kącie większym niż 45°.

Wyobraźmy sobie okrągły zbiornik 
z dnem w kształcie stożka, jak pokazano 
na rys. 1. Napełniany jest z rury znajdu-
jącej się na górze, w równej odległości
pomiędzy środkiem a ścianą zbiornika. 
Ujście na dole zbiornika znajduje się na 
środku, a ścianki stożka tworzą kąt 45°. 

Lydia Miller

Dobór urządzeń do pomiaru
poziomu materiału w zbiorniku
Jest wiele sposobów pomiaru poziomu materiału w zbiorniku, 
jednak muszą być one odpowiednio dobrane do danego 
zastosowania. W artykule zostaną omówione najważniejsze 
czynniki wpływające na pomiar poziomu materiałów sypkich 
w zbiornikach i zasobnikach.

Podstawową różnicą mię-
dzy czujnikiem ultradźwię-
kowym a radarowym 
jest zdolność do wytwo-
rzenia mocnego sygnału. 
Przyrządy radarowe 
wykorzystują zjawisko 
względnej przenikalno-
ści elektrycznej materiału, 
a przyrządy akustyczne 
– gęstości nasypowej.
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Gdy zbiornik jest napełniany, materiał 
gromadzi się pod przewodem doprowa-
dzającym i rozchodzi się na boki. Gdy 
zakończy się doprowadzanie materiału, 
w zbiorniku pozostanie stożkowy stos, ze 
ściankami nachylonymi pod kątem tar-
cia wewnętrznego materiału. Najniższy 
poziom materiału w zbiorniku będzie bli-
sko ścianek zewnętrznych, najdalej od 
punktu zsypu. Gdy ujście zbiornika zosta-
nie otworzone, materiał bezpośrednio nad 
otworem spustowym zostanie wysypany, 
tworząc dziurę zasypywaną przez górne 
partie materiału.

Trzy technologie pomiaru 
poziomu ciał stałych
Techniki pomiaru ciał sypkich polegają 
głównie na pomiarze odległości w kie-
runku pionowym w zbiorniku, a osprzęt 
pomiarowy znajduje się na wieku zbior-
nika i skierowany jest w dół. Trzy rodzaje 
przyrządów pomiarowych to: sensor 
z falowodem, radar bezkontaktowy oraz 
czujnik ultradźwiękowy.

Każdy z nich ma indywidualne cechy 
związane z tym, w jaki sposób odzwier-
ciedla charakterystykę ciał sypkich. 
W normalnych warunkach wszystkie 
trzy pomiary dokonywane są w oparciu 
o czas, w jakim sygnał wysyłany w stronę 
materiału odbija się od niego i powraca 
do czujnika. 

W czujniku radarowym z falowo-
dem mierzony jest tylko niewielki punkt, 
o średnicy 2,5–5 cm materiału otaczają-
cego rurkę czujnika. Przyrząd nie potrafi 
stworzyć obrazu całej powierzchni za 
pomocą jednego punktu, ale w niektó-

rych zastosowaniach jeden punkt może 
w zupełności wystarczyć. Radar bezkon-
taktowy i czujniki ultradźwiękowe potra-
fią odczytać większy zakres powierzchni, 
ale wciąż mogą dostarczać niekompletny 
obraz. Czy dana metoda jest wystarcza-
jąca, zależy od potrzeb procesu.

Poznaj ograniczenia czujników 
pomiarowych
Przyrządy z falowodem, jak widać na 
rys. 1, wyposażone są w sondę zaprojek-
towaną w taki sposób, by zagłębiać się 
w materiał. Sygnał wysyłany przez czuj-
nik porusza się wzdłuż sondy, napotyka 
powierzchnię materiału i powraca do 
czujnika, pozwalając na bardzo dokładny 
pomiar odległości materiału od czujnika. 
W porównaniu z radarem bezkontakto-
wym sygnał porusza się wzdłuż falowodu, 

↙ Rys. 1. Ten hipotetyczny zbiornik przedstawia 
wszystkie trzy technologie pomiarowe: sen-
sor radarowy z falowodem, sensor radarowy 
i sensor ultradźwiękowy.
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Tabela. Kąt formowania się powierzchni 
materiałów sypkich

Materiał Kąt

Pył 40°

Asfalt (kruszony) 30–45°

Kreda 45°

Glina (sucha) 25–40°

Ziemia 30–45°

Granit 35–40°

Żwir 30–45°

Piach (suchy) 34°

Piach (mokry) 45°

Woda 0°

↙ Większość swo-
bodnie spływają-
cych materiałów 
nie może formować 
zbocza powierzchni 
o kącie większym niż 
45°, jednakże ma tu 
znaczenie także wil-
goć, która nieko-
rzystnie wpływa na 
właściwości przy-
wierania do siebie 
materiału.

Ciecze, nawet te o wyso-
kiej lepkości, dążą do 
wyrównania poziomu 
w zbiorniku. Ciała stałe 
z kolei formują stosy.
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co jest zaletą w przypadku dielektrycz-
nych zastosowań (materiały nieprzewo-
dzące prądu elektrycznego).

Niektóre sondy wykonane są z mate-
riałów elastycznych, a inne ze sztywnych 
rurek. Sondy podatne są lepszym rozwią-
zaniem w przypadku ciał stałych z uwagi 
na to, że gdy materiał zacznie się poru-
szać podczas napełniania lub opróżniania 
zbiornika, siły pochodzące od materiału 
mogą zgiąć lub złamać sztywną sondę.

Siła ściskająca generowana jest na sku-
tek zanurzenia sondy w głąb materiału, 
prowadząc do znacznych naprężeń ściska-
jących podczas napełniania zbiornika lub 
rozładunku. Sonda może zostać wyrwana 
z obudowy czujnika lub, co gorsza, dobrze 
zamocowany czujnik może spowodować 
otwarcie się wieka zbiornika. Jednakże 
siła ta może zostać obliczona, co pozwoli 

zapobiec takiej sytuacji. W zależności od 
materiału częste ruchy samego materiału 
blisko sondy nierzadko powodują jej zuży-
cie cierne. Jednak w przypadku właści-
wego zastosowania czujnik z falowodem 
może być rozwiązaniem bardzo dokład-
nym, a przy tym uzasadnionym ekono-
micznie.

Dielektryki i gęstość nasypowa
Radar bezkontaktowy i oprzyrządowa-
nie ultradźwiękowe wykorzystuje zjawi-
sko rozsyłania sygnału przez powietrze, 
aż sygnał dotrze do czoła materiału, 
po czym mierzony jest czas odbicia fali 
(rys. 2). Dokładność pomiaru zależy 
od siły i powtarzalności powracającego 
sygnału. Podstawową różnicą między 
czujnikiem ultradźwiękowym a radaro-
wym jest zdolność do wytworzenia moc-
nego sygnału. Przyrządy radarowe wyko-
rzystują zjawisko względnej przenikalno-
ści elektrycznej materiału, a przyrządy 
akustyczne – gęstości nasypowej.

W przypadku radaru bezkontakto-
wego emitowany jest sygnał elektroma-
gnetyczny. Gdy sygnał napotka mate-
riał o zmiennej przenikalności elektrycz-
nej, część energii fali elektromagnetycznej 
jest odbijana. Tę granicę stanowi miejsce 
styku powietrza w zbiorniku ze znajdu-
jącym się w nim materiałem, który może 
być zarówno ciekły, jak i stały. Im wyższa 
wartość przenikalności elektrycznej mate-
riału, tym mocniejsze odbicie fali.

Kąt stożka powierzchni materiału sta-
nowi problem przy pomiarach poziomu 
materiałów stałych. Jeżeli powierzchnia 
materiału jest płaska, sygnał odbijany 
jest bezpośrednio do przyrządu pomiaro-
wego, lecz jeżeli sygnał napotka zbocze, 
część sygnału może być odbita w stronę 
ścianki zbiornika i nie zostać wychwy-
cona przez czujnik. Jednakże w więk-
szości przypadków ilość sygnału odbija-
nego w stronę czujnika jest wystarczająca, 
zapewniając możliwość odczytu poziomu, 
lecz w przypadku materiału o niskiej prze-
nikalności elektrycznej i dużym kącie tar-
cia odczyt może być utrudniony. Odpo-
wiednie algorytmy w przyrządach oraz 
paraboliczne anteny mogą być pomocne 
przy prowadzeniu pomiarów materiałów 
stałych.

Pomiary akustyczne mają podobną 
charakterystykę, aczkolwiek są mię-
dzy nimi pewne różnice. Fala dźwiękowa 

wysyłana przez przyrząd pokonuje drogę 
w powietrzu, zanim dotrze do czoła mate-
riału w zbiorniku lub jego ścianek bocz-
nych. Siła odbicia fali jest określona przez 
gęstość nasypową, czyli masę materiału 
w określonej przestrzeni. Oznacza to, że 
jeśli powierzchnia materiału jest puszysta, 
absorbuje więcej energii fali dźwiękowej, 
a odbicie fali jest słabsze.

Również w tym przypadku sytuacje, 
w których stanowi to poważne wyzwanie, 
bywają bardzo rzadkie, ale warto pamię-
tać o tym w przypadku niektórych proble-
matycznych materiałów. Ponieważ szero-
kość fali jest większa niż przy czujnikach 
radarowych, przyrząd może otrzymy-
wać informacje o średniej wysokości całej 
powierzchni, jaką mierzy.

W niektórych zbiornikach poziom 
informacji jest na tyle dokładny, że 
pozwala to na określenie poziomu zawar-
tości zbiornika z dokładnością wynoszącą 
5%, jednakże zbiorniki o bardzo dużych 
rozmiarach będą potrzebować kilku czuj-
ników, by uzyskać podobną dokładność 
pomiaru.

Lydia MillerLydia Miller – Senior Marketing Engineer 
w zespole Rosemount Process Level 
w firmie Emerson Process Management.

↗ Rys. 2. Czujnik radarowy bezkontaktowy 
i czujniki akustyczne mogą mierzyć względ-
nie dużą powierzchnię, jednak dokładność 
pomiaru zależy od odległości materiału 
od czujnika.
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Online

Więcej artykułów na temat pomia-
rów w produkcji znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Automatyka, Diagno-
styka, Informatyka”:
www.utrzymanieruchu.pl

Techniki pomiaru ciał 
sypkich polegają głów-
nie na pomiarze odległo-
ści w kierunku pionowym 
w zbiorniku, a osprzęt 
pomiarowy znajduje się 
na wieku zbiornika i skie-
rowany jest w dół. 

http://www.utrzymanieruchu.pl


Szkolenia
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

Przygotowanie i planowanie prac w utrzymaniu ruchu – 14 maja 2020, 10 grudnia 2020
Opracowanie planu prewencji (metoda empiryczna, FMEA i RCM) – 19 marca 2020, 16 października 2020

Autonomiczne utrzymanie ruchu – czyli jak wdrożyć TMP – 9 lipca 2020
Zarządzanie częściami zamiennymi – 10 kwietnia 2020, 10 lipca 2020, 13 listopada 2020

Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu (5S, OPL, VSM, SMED, A3...) – 19 kwietnia 2020, 11 grudnia 2020
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym – 15 maja 2020
Organizacja pracy w służbach utrzymania ruchu – 16 czerwca 2020
Zarządzanie energią i redukcja konsumpcji – 15 października 2020

Utrzymanie ruchu – procesy i metody – 18 czerwca 2020, 12 listopada 2020
Metody zarządzania bezpieczeństwem w dziale UR – 20 marca 2020

Możliwość dostosowania szkolenia do potrzeb firmy oraz organizacji szkolenia w Twojej fabryce!

Więcej informacji na stronie www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

 Szkolenia 

w małych grupach

100% zawartości  

merytorycznej szkolenia

Certyfikat zaświadczający

o udziale w szkoleniu

Zarejestruj się już dziś – liczba miejsc ograniczona!
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http://www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia


www.pl.endress.com/heartbeat
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http://www.pl.endress.com/heartbeat



