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Trudna lekcja
Na przełomie roku problem epidemii wywołanej przez koronawirusa Covid-19
w świadomości większości z nas był odległy i zdawało się, że nigdy nas nie dotknie.
W ciągu kilku zaledwie tygodni sytuacja uległa diametralnej zmianie i dziś mierzymy
się z wyzwaniami nowej rzeczywistości, znanej nam do tej pory raczej z filmów katastroficznych. W związku z nałożonymi przez rząd ograniczeniami zmieniła się nasza
codzienność, a wraz z nią funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Problemów
w bieżącej działalności doświadcza również przemysł.
Pierwsze symptomy sytuacji kryzysowej obserwujemy już teraz: zawirowania
w łańcuchach dostaw, spadek wartości nowych zamówień, ograniczenie lub wstrzymanie produkcji w niektórych branżach. Jakie będą skutki długookresowe? – to
pytanie zadaje sobie wielu z nas. W obliczu dużej niepewności pojawiają się wizje
pesymistyczne. Warto jednak spróbować spojrzeć na obecną sytuację z innej
perspektywy.
Kryzysy, choć trudne i kosztowne, mogą być rozwojowe. Jako wydarzenia o charakterze przełomowym skłaniają do przewartościowania przyjętych założeń, realizowanych celów i stosowanych strategii. Do zmiany dotychczasowych reguł działania.
Do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów.
O tym, jakie korzyści może przynieść obecna sytuacja kryzysowa, a także jaką
rolę w tym procesie odgrywają nowe technologie, piszemy w felietonie publikowanym w tym wydaniu magazynu. Jego autor stawia tezę, że być może doświadczenie
funkcjonowania w stanie kryzysu epidemicznego będzie przyczynkiem do przyspieszenia realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 w polskich fabrykach. O tym zaś, na jakim
etapie tej drogi znajdują się nasze rodzime zakłady, piszemy w Raporcie „Przemysł
4.0 w Polsce”.
Zapraszam do lektury tych artykułów, a także całego najnowszego numeru
naszego czasopisma. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje pomogą Państwu
w podejmowaniu w tym trudnym czasie właściwych decyzji, a problemy, z jakimi
się dziś Państwo mierzą, będą nie zagrożeniem, ale szansą na rozwój Waszych przedsiębiorstw.
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23 Konserwacja zapobiegawcza:

obniżenie kosztów, rozwój nowych
modeli biznesowych
Coraz więcej ﬁrm korzysta z nowych możliwości cyfrowych, aby poprawić wydajność i zmniejszyć koszty produkcji.

fabryka 4.0

OD TRADYCYJNYCH TECHNOLOGII
DO CYFROWYCH. KORZYŚCI PŁYNĄCE
Z MOBILNOŚCI
Zwiększanie efektywności fabryki rozpoczyna się od zlikwidowania luki między generacjami siły roboczej. Pokolenie X może
pomóc w połączeniu tradycyjnych aplikacji przemysłowych z produkcją cyfrową.

37

18 Czujniki vs. ręczne przyrządy pomiarowe

2

18

raport

50

mechanika

SPRZĘGŁA I HAMULCE PRZEMYSŁOWE
OFERTA, TRENDY, NOWOŚCI
Sprzęgła i hamulce do zastosowań przemysłowych są zwykle rozpatrywane łącznie. Po części podyktowane jest to strukturą rynku, a po części – wspólnym kierunkiem ich rozwoju.
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Koncepcja Przemysłu 4.0 budzi coraz większe zainteresowanie pracowników polskich
zakładów produkcyjnych. Rośnie świadomość, że zastosowanie rozwiązań zgodnych z założeniami nowoczesnej produkcji
umożliwia budowanie przewagi na rynku.

W procesie przemysłowym może być czasem wymagane wstępne kondycjonowanie próbek gazów i cieczy przed przetransportowaniem ich do właściwego systemu
kondycjonującego, znajdującego się w pobliżu analizatora próbek.
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Układy hydrauliczne należą do najważniejszych, obok elektrycznych, elektronicznych i pneumatycznych, układów sterowania wykorzystywanych w maszynach produkcyjnych.

W praktyce organizacyjnej zakładu przemysłowego niejednokrotnie zdarzają się
sytuacje, w których zakup nowego czy
używanego kompresora nie jest uzasadniony ekonomicznie.
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Na rynku działają ﬁrmy zewnętrzne oferujące usługi zdalnego zarządzania i monitoringu procesów i maszyn. Dysponują one
specjalistyczną wiedzą z zakresu optymalizacji i efektywnej realizacji operacji produkcyjnych.
64 Słowo klucz: optymalizacja.

Które procesy warto optymalizować?
Optymalizacja procesów i procedur postrzegana jest dzisiaj jako klucz do sukcesu w pracy nad zwiększeniem efektywności produkcji. Nie każdy proces czy działanie da się jednak skutecznie optymalizować. Jak więc ocenić, czy dany obszar powinien zostać zoptymalizowany?
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Czym jest system ERP i jak przygotować się
do jego wyboru?
ERP (enterprise resource planning) to system do planowania zasobów przedsiębiorstwa; można o nim powiedzieć, że stanowi „układ nerwowy” firmy.
Składa się z wielu powiązanych ze sobą modułów, a podstawę dla nich stanowi
wspólna (najczęściej) baza danych. Dzięki takiej strukturze ERP integruje
w jednym miejscu wszystkie procesy biznesowe: zbiera dane
i porządkuje wszystkie zadania w organizacji. Moduły są wybierane z myślą o potrzebach konkretnej firmy: jeden system może
zarządzać obsługą magazynu i procesami kadrowymi, a inny
będzie rozbudowany o obszar marketingu, sprzedaży oraz finansów i księgowości.

Przemysł 4.0 w Polsce

Słowo klucz: optymalizacja
– które procesy warto optymalizować?

MECHANIKA

Zdalne zarządzanie systemami
monitorowania i sterowania
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Automatyzacja procesów pomocniczych kluczem do Smart Factory
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Mo e słu yć pomocą, antycypować potrzeby,
zarządzać zadaniami i udzielać
rzetelnych porad
Chmura czy lokalne centrum danych?

Digitalizacja w przemy le: bli niaki z potencjałem

Bezpieczeństwo pracy. Jak przedstawiały się
dane dotyczące wypadków w przetwórstwie
przemysłowym w 2019 r.?
Główny Urząd Statystyczny przedstawił 31 marca wstępne
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2019 r. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowanych w wypadkach spadła w ubiegłym roku o 1,3%, znacząco
zmniejszyła się liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz
odnotowano kolejny z rzędu spadek wskaźnika wypadkowości.

TOP 5 najchętniej czytanych artykułów w lutym
• Pasy w napędach maszyn przemysłowych – dobór,
konserwacja, serwis
• Jak wdrażać systemy LOTO
• Zrozumieć awarie wynikające z procesu smarowniczego
• Ścieżka rozwoju pracownika – jak wspierać
zdobywanie umiejętności?
• Jak skutecznie wdrożyć technologię IIoT

4

Firmy wspó pracuj ce:

Raporty rynkowe
Z roku na rok polski rynek utrzymania ruchu
rozwija się w coraz szybszym tempie. Użytkownicy stają się bardziej wymagający, a dystrybutorzy próbują sprostać ich wymaganiom. Nasze raporty to jedno z najlepszych
źródeł informacji o aktualnych i przyszłych
trendach. Wszystkie raporty drukowane w
magazynie są dostępne na stronie internetowej www.utrzymanieruchu.pl/category/
raporty. Najnowsze to:
• Efektywna gospodarka smarownicza
• Systemy znakowania i etykietowania
• Układy centralnego smarowania
• Komputery przemysłowe
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Wydawnictwo Trade Media International

O roli IT w procesie produkcyjnym,
czyli relacja z I edycji Konferencji Digital Manufacturing

W tematykę konferencji wprowadził
uczestników Michael Majchrzak, założyciel wydawnictwa Trade Media International, wydawca magazynów Inżynieria
i Utrzymanie Ruchu oraz Control Engineering Polska, a także portali branżowych:
Utrzymanieruchu.pl, Controlengineering.
pl, Designnews.pl, Msipolska.pl oraz Inteligentnybudynek.eu.

Automatyzacja procesów
produkcyjnych a platformy AGV
W trakcie pierwszej prelekcji dr inż. Jerzy
Greblicki, dyrektor Branży Radical Automation w firmie AIUT, omówił zagadnienie automatyzacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem platform AGV
jako elementu Radical Automation. Jak
stwierdził, w ostatnim czasie zakres automatyzacji procesów produkcyjnych obejmuje zarówno linie produkcyjne, jak i ich
otoczenie. Użycie autonomicznych platform AGV zarówno w procesach logistycznych, jak i bezpośrednio w produkcji jest naturalnym elementem tego procesu. Natomiast wyzwaniem staje się nadzór i śledzenie procesu z wykorzystaniem
rozwiązań z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy i analizy danych. Na pewno
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Wykorzystanie systemów IT w nowoczesnych procesach produkcyjnych
jest dziś konieczne, jeśli firma chce
skutecznie konkurować na rynku.
Zagadnienie to było tematem zorganizowanej po raz pierwszy Konferencji
Digital Manufacturing. Zgromadziła
ona dyrektorów IT, kierowników projektów, programistów, a także kierowników produkcji, inżynierów i menedżerów małych i dużych organizacji produkcyjnych, którzy chcieli się dowiedzieć, jak cyfryzacja procesów może
zmienić funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Konferencja odbyła się 5 marca w hotelu Ibis Styles we Wrocławiu.

ważna jest gotowość do zmian w zakresie organizacji procesów produkcyjnych,
w tym automatyzacja, robotyzacja, integracja platform AGV z liniami produkcyjnymi oraz stosowanie ich jako platform
montażowych. Dziś trzeba też coraz częściej stosować elastyczne linie montażowe.

Monitorowanie i diagnostyka sieci
Marek Grdeń, właściciel firmy Stercontrol, w kolejnym wystąpieniu mówił
o zapobieganiu awariom dzięki monitorowaniu oraz o diagnostyce sieci Profinet.
Przedstawił najczęstsze przyczyny występowania problemów w tych sieciach, sposoby ich monitorowania oraz rekomendacje, w jaki sposób im zapobiegać już na
etapie wdrożenia w zakładzie.

Inteligentny system informatyczny
„Przemysł 4.0, Fabryka 4.0, Wyzwania IT
4.0” – tak zatytułował swoją prezentację

Marcin Strzelczyk, starszy konsultant
Systemów IT w firmie Exence. Przedstawił wybrane możliwości oferowanych
przez firmę rozwiązań i pokazał, w jaki
sposób współczesna organizacja może być
zarządzana/wspierana przez inteligentny system informatyczny. Możliwość sterowania procesami produkcyjnymi na halach, powiązania i przepływ informacji na
przykładach działu UR i produkcji wiąże
się z potrzebą reorganizacji systemów informatycznych, których niezbędnym elementem jest również zmiana technologii
informatycznych.

Wykorzystanie tzw. chmury
Tymoteusz Wojniak z firmy SterControl
omówił wykorzystanie technologii chmury
do zdalnych rozwiązań związanych ze sterownikami PLC i rozwiązania firmy HMS
Network. Poruszył zagadnienia dotyczące gromadzenia danych i związanego
z tym bezpieczeństwa cybernetycznego.
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Przeanalizował także możliwości integracji w zakresie gromadzenia danych ze sterowników przemysłowych PLC dla projektów IIoT oraz aspekty bezpieczeństwa
cybernetycznego.

Czym jest digitalizacja?
Paweł Kużdowicz, członek zarządu
w firmie abas Business Solutions Poland,
przedstawił uczestnikom konferencji sposoby na uniknięcie problemów w procesie transformacji cyfrowej w przemyśle.
Jak stwierdził, cyfryzacja w przemyśle to
więcej niż tylko wdrożenie innowacyjnych
technologii. Odpowiedział na pytania,
czym jest, a czym nie jest digitalizacja,
i jaka jest rola redefinicji modelu biznesowego w procesie adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Mówił o drodze organizacji ku dojrzałości cyfrowej i o sposobie na osiągnięcie sukcesu biznesowego
w erze cyfryzacji.
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Druk 3D w produkcji
Jak wiadomo, coraz większe znaczenie w nowoczesnej produkcji ma wykorzystanie technologii druku 3D. O faktach i mitach związanych z tą technologią
zastosowaną w produkcji mówił Michał
Kowalczyk, Senior Sales Manager w firmie Omni 3D. Czy druk 3D z powodzeniem może zastąpić części metalowe?
Jak drukarki 3D radzą sobie z produkcją
niskoseryjną? Jakie są najlepsze metody
do tworzenia skomplikowanych elementów i czy druk 3D jest rewolucją w utrzymaniu ruchu? To pytania, na które szukał odpowiedzi. Nie zgodził się z tezą,
że druk 3D nie może zastąpić metalu –
wykonanie identycznej turbiny pompy
próżniowej z mosiądzu bądź stali nierdzewnej byłoby znacznie droższe, a czas
oczekiwania o wiele dłuższy. Druk 3D
może o 90% obniżyć koszty wytworzenia
funkcjonalnego prototypu, co pozwala na
precyzyjne przetestowanie modelu.

Od danych do ich efektywnego
wykorzystania
Jak uwolnić supermoce ukryte w produkcji? To pytanie zadał Dariusz Karwasiński, Board Member w firmie ilabo.
Jak stwierdził w trakcie swojej prezentacji, postępująca automatyzacja produkcji niesie ze sobą coraz więcej korzyści,
ale również stawia przed nami wiele różnorodnych wyzwań. Mamy do czynienia
z coraz większą ilością danych opisujących coraz bardziej rozbudowane procesy
produkcyjne. Jak z tych danych złożyć
w całość garść informacji? Jak z takich
informacji zbudować wiedzę? Jakie
„supermoce” są potrzebne, aby użyć tej
wiedzy w sposób, który pozwoli produkować więcej, taniej i lepiej? To pytania, na
które odpowiedzi mogli usłyszeć uczestnicy konferencji.

Symulacja systemów produkcyjnych
i logistycznych
W kolejnym wystąpieniu Filip Polit,
menedżer sprzedaży krajowej w firmie
FlexSim InterMarium, przedstawił FlexSim case study, dotyczące optymalizacji
procesów produkcyjnych i logistycznych.
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Jak mówił, dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością szybkiego i skutecznego dostosowania do potrzeb klientów. Niejednokrotnie
prowadzi to do potrzeby wdrażania zmian
w procesie produkcyjnym i/lub logistycznym, przebudowy linii czy nawet rozbudowy zakładu. Wiąże się to z ryzykiem
inwestycyjnym, zatrzymaniem produk-

cji, a także niepewnością, czy planowane
zmiany będą prowadzić do oczekiwanych
rezultatów. Omówił projekty symulacyjne
będące wirtualnym odzwierciedleniem
rzeczywistych systemów produkcyjnych
i logistycznych realizowanych przed wdrożeniem inwestycji w życie.

Eksperci podczas panelu
dyskusyjnego
Podczas panelu dyskusyjnego o produkcji w erze cyfrowej i związanych z tym
wyzwaniach oraz szansach dla polskich
producentów rozmawiali: Jerzy Greblicki,
dyrektor Branży Radical Automation

w firmie AIUT, Tomasz Haiduk, prezes
Instytutu Industry 4.0, Jarosław Smulski, Senior Program Manager w IDC Polska, Witold Aleksander Cempel, prezes zarządu FlexSim InterMarium,
Paweł Siembab, Global Client Executive
w Dassault Systèmes oraz Bernard Hajduk, Sales Executive w firmie abas Business Solutions Poland.
Jak wiadomo, Polska gospodarka
odniosła jeden z największych sukcesów
wśród krajów rozwijających się od czasu
transformacji na początku lat 90. Jedną
z głównych sił napędowych był sektor
przemysłowy, na który przypada ponad
40% polskiego PKB. Koszty pracy stają
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się dla Polski mniej istotne jako przewaga
konkurencyjna, dlatego polskie firmy
będą musiały zwiększać swoje możliwości
produkcyjne poprzez inwestycje w nowe
technologie.
W trakcie dyskusji eksperci poruszyli
kwestię obecnego stanu technologii w polskich firmach produkcyjnych oraz zastanawiali się, w jaki sposób polscy producenci mogą usprawnić swoją działalność
dzięki inwestycjom w nowe technologie.

cyjnej organizacji i zmian w mentalności
pracowników.

Przepływ informacji
a nowe technologie
Marek Orłowski, dyrektor handlowy
w firmie Datacomp, przedstawił w swojej
prezentacji zagadnienia przepływu infor-

macji napędzanego nowoczesnymi technologiami. Jak stwierdził, w dobie informatyzacji dostęp do aktualnych informacji
ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Coraz
większa ilość gromadzonych danych może
prowadzić do chaosu informacyjnego.
Dlatego ich odpowiednia analiza i szybki
dostęp do dostosowanych wyników, niezależnie od miejsca i używanego systemu
informatycznego, ma tak istotne znaczenie. Taki system, aby sprawnie funkcjonować, musi być zasilony danymi, które
muszą zostać wprowadzone, a to często
pochłania dużo czasu. Dlatego coraz większą rolę w tym procesie odgrywa sztuczna
inteligencja, która po analizie dokumentu
podpowie, jaki jest jego typ, do kogo ma
być przypisany i jakie treści zawiera. Od
tych danych zależy dalsza droga informacji,
zanim trafi ona w odpowiednie miejsce.

Moda cyfrowa
czy nowe standardy?
Cyfryzacja przemysłu – moda czy rewolucyjna zmiana? Dlaczego mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej? To pytania,
które zadał uczestnikom spotkania Jarosław Smulski, Senior Program Manager w firmie analitycznej IDC Polska.
Podał on przykład firmy Volkswagen,
która zdecydowała się podłączyć 122
montownie rozsiane po całym świecie do

O pełnej digitalizacji, czyli
o czwartej rewolucji przemysłowej
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Na ten temat mówił Tomasz Haiduk, prezes Instytutu Industry 4.0. Poruszył on
problematykę wykorzystania technologii bliźniaka cyfrowego w praktyce produkcyjnej. Jak stwierdził, koncepcja Przemysłu 4.0 przyniosła zmiany paradygmatu biznesowego, a dzięki wykorzystaniu bliźniaka cyfrowego możliwa stała
się integracja wszystkich obszarów technicznych w jednym modelu danych. Czas
niezbędny na przetestowanie pomysłu,
zaprojektowanie produktu, wdrożenie
produkcji oraz jej optymalizację skraca
się w olbrzymim stopniu. IoT i sieci społecznościowe stają się źródłem wiedzy
o potrzebach rynku i klientów. Nowoczesna produkcja wymaga jednak nie tylko
technologii cyfrowych, lecz także perfek-
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ekosystemów cyfrowych? Co kryje się
pod marketingowymi hasłami światowych
liderów przemysłu? Co to oznacza dla
naszego biznesu? Na te pytania prelegent
starał się znaleźć odpowiedź.
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Podsumowanie

tzw. chmury, stawiając przetwarzane tam
dane w centrum uwagi. Czy firma uległa tylko chwilowej modzie cyfrowej, czy

też wyznacza nowe standardy w produkcji? Do czego potrzebujemy przemysłowego 5G, technologii edge computing czy

Jak wszystkie wydarzenia organizowane
przez wydawnictwo Trade Media International, konferencja była okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z wystawcami towarzyszącymi imprezie oraz
pomiędzy uczestnikami i prelegentami.
Wszyscy podkreślali znaczenie, jakie ma
pozyskiwanie wiedzy i kontaktów w taki
właśnie sposób.
Duże zainteresowanie tym wydarzeniem to efekt bardzo aktualnej dziś tematyki i doboru treści wystąpień. Prelekcje
wygłoszone podczas konferencji pokazały,
że transformacja cyfrowa to proces, który
już trwa, i że warto inwestować w rozwiązania związane z cyfrową produkcją.
Bohdan Szafrański
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Schneider Electric

Jak przyspieszyć transformację cyfrową w Europie?

Źródło: Schneider Electric

O przyszłości europejskiego przemysłu i energetyki dyskutowali eksperci
z całej Europy podczas 12. Forum Gospodarczego Time, które odbyło się
w dniach 9–10 marca w Warszawie.
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12. Forum Gospodarcze Time zgromadziło najważniejszych ekspertów z branży
– reprezentantów instytucji publicznych
z Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawicieli świata biznesu. Jednym z kluczowych obszarów tematycznych spotkania
była kwestia rozwoju cyfrowego Europy.
Szczególnie ważne okazały się zagadnienia regulacji prawnych i sposobów wsparcia konkurencyjności europejskiego przemysłu.
– Transformacja cyfrowa powinna stać
się siłą napędową Europy. Silna i proaktywna polityka w takich sektorach jak
przemysł pomoże Unii Europejskiej i firmom z naszego kontynentu stać się realnymi liderami cyfrowej transformacji – powiedział Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na Klaster Polski,
Czech, Słowacji i Ukrainy.
Zdaniem ekspertów Unia Europejska
z jednej strony powinna pozostać otwarta,
ale z drugiej nie może być naiwna
w obszarze konkurencji.
– Mamy szansę przeciwstawić się polityce protekcjonizmu, która rozwija się
w niektórych częściach świata. Powinniśmy wciąż wspierać otwarty rynek, ale
oczekiwać także sprawiedliwych zasad od
innych graczy. Potrzebujemy struktury,
która pomoże nam chronić się przed nieuczciwą konkurencją, a z drugiej strony
nie ograniczy otwartego rynku ze wszystkimi jego korzyściami – dodał Jacek Łukaszewski.
Różnice legislacyjne między europejskimi rynkami istnieją i są dla firm
wyzwaniem. Eksperci podkreślili, że sektor energetyczny ma szansę na dynamiczny rozwój. Warunkiem jest stworzenie jednolitych ram prawnych w całej
Unii Europejskiej.
– Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy
(Internet of Things – IoT) to początek tzw.
networked economy, czyli gospodarki sieciowej – powiedział Jacek Łukaszewski.
– W 2020 r. organizacje w Europie wydadzą ponad 271 mld dolarów na transformację cyfrową. Aby ten proces przebiegał
skutecznie, potrzeba nie tylko inwestycji,
lecz także odpowiednich przepisów
prawnych, szczególnie w sektorze energetycznym.
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Komunikat targów ITM Industry Europe
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Zmiana terminu targów ITM Industry Europe

Energetyka w większości krajów europejskich jest już w trakcie procesu transformacji cyfrowej albo za chwilę będzie
mu poddana. Scentralizowane, oparte na
węglu sieci energetyczne będą stopniowo
przekształcać się w systemy zdecentralizowane, oparte na energii odnawialnej.
Taka zmiana będzie wymagać inwestycji
oraz właściwej legislacji. Kluczowe są też
przebudowanie i zmiana kompetencji pracowników w tym obszarze.
www.se.com/pl

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie dotyka każdego z nas i ma bezprecedensowy
wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki, w tym także na przemysł maszyn i nowych
technologii. Mimo trudnych dla całej branży chwil w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy od naszych partnerów i wystawców wiele wyrazów wsparcia, które motywowały i dopingowały nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad czerwcową edycją
wydarzenia.
Niestety, w sytuacji niepewności związanej z dalszym rozwojem epidemii koronawirusa i wpływu czynników losowych na naszą codzienną pracę, zarówno my jako
organizator, jak i nasi partnerzy możemy mieć trudności w organizacji największych
targów przemysłowych w Polsce, w planowanym kształcie i rozmachu.
Dlatego zarówno w trosce o bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających, jak
i biznesowej jakości organizowanego przez nas wydarzenia, podjęliśmy trudną decyzję o przełożeniu targów ITM Industry Europe na termin 3–6 listopada tego roku.
Mamy nadzieję, że nowa data, którą zaproponowaliśmy w oparciu o konsultacje oraz zmodyfikowany kalendarz europejskich wydarzeń, będzie biznesowym kickoffem dla całej naszej branży. Obecną sytuację postrzegamy również jako okazję do
zrealizowania ciekawych pomysłów, wymiany idei, nawiązania wartościowych kontaktów, a w efekcie ożywienia całego rynku.
Jesteśmy głęboko przekonani, że czas dzielący nas od targów ITM Industry Europe
wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej biznesowo, atrakcyjnej merytorycznie i opłacalnej dla wszystkich uczestników imprezy. I już teraz gorąco zachęcamy
Państwa do wpisania listopadowego terminu wydarzenia do Państwa kalendarzy.
Zespół organizacyjny targów ITM Industry Europe

IÂL½GG½HFHFQ

www.itm-europe.pl
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Varroc Lighting Systems

Varroc otworzył w Niemcach
nowy zakład produkcyjny
Producent zewnętrznego oświetlenia dla przemysłu motoryzacyjnego po
otwarciu centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie w 2019 r. ponownie
inwestuje w Polsce. 26 lutego 2020 r. w Niemcach uruchomiony został
nowy zakład, specjalizujący się w produkcji lamp przednich dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Nowa fabryka została wybudowana zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 i jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju
zakładów produkujących lampy do samochodów. Inwestycja w Niemcach wyniosła
blisko 55 mln euro.

Organizacja procesu
produkcyjnego
Obszar produkcyjny składa się, podobnie jak puzzle, z zazębiających się elementów, co pozwala lepiej zagospodarować dostępne miejsce i efektywnie zorganizować przepływy produktów i wartości
w fabryce.
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i elementów wytwarzanych na miejscu
oraz dostarczanych z zewnątrz.
Laboratoria są wyposażone m.in.
w komory klimatyczne, w których można
symulować wpływ warunków atmosferycznych na testowane gotowe wyroby,
oraz ich wytrzymałość. Można badać również właściwości fotometryczne lamp.

Wykonane we wtryskarkach klosze
lamp przednich trafiają do lakierni, w której nadawany jest im specyficzny wygląd
i wytrzymałość mechaniczna. Dzięki temu
produkowane lampy są odporne na działanie warunków atmosferycznych włącznie z promieniowaniem UV. Następnie
wyroby są gromadzone i zgodnie z potrzebami trafiają na linie montażowe.
W zakładzie produkowane są też elementy kosmetyczne, które nadają kształt
i niepowtarzalny wygląd lampom montowanym w pojazdach. Korzysta się tu również z technologii metalizacji. W trakcie
kolejnego etapu produkcji na liniach montażowych składa się lampy z wyrobów
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Firmie zależy na miejscach pracy
dla osób wysoko wykwalifikowanych,
techników i inżynierów. Ważne jest
też położenie zakładu w regionie
lubelskim, który jest zapleczem
wykwalifikowanych pracowników.
Jedną z największych innowacji w nowym zakładzie jest tzw.
Wirtualna Fabryka, która została opracowana przez inżynierów
Varroc. Program pozwala wzmocnić system komunikacji online
w procesie produkcji, w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu
można na bieżąco śledzić wyniki produkcji i natychmiast
reagować na pojawiające się na różnych etapach problemy.

Powierzchnia, wydajność i zatrudnienie
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Fabryka ma powierzchnię 25 tys. m2 – część produkcyjna
to 14 tys. m2, z czego 2,5 tys. m2 stanowi strefa specjalna,
w której zapobiega się ESD, czyli wyładowaniom elektrostatycznym mogącym uszkadzać podzespoły elektroniczne. Część
magazynowa zajmuje powierzchnię ok. 5 tys. m2. Wydzielono
też obszary techniczno-laboratoryjne i działu UR.
W tej chwili zakład może produkować z wydajnością
600 tys. lamp rocznie. W ciągu najbliższego roku wielkość
ta będzie się zwiększać i ostatecznie zakład osiągnie wydajność ponad 3,6 mln lamp rocznie. Obecnie zatrudnionych
jest tutaj 170 osób, spośród których 80 pracuje bezpośrednio na produkcji. W związku ze spodziewanym szybkim rozwojem liczba pracowników zostanie podwojona. Fabryka ma
już zamówienia z grupy PSA, Volkswagen (Skoda), a ponadto
trwają rozmowy z innymi odbiorcami.
Firmie zależy na miejscach pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych, techników i inżynierów.
Ważne jest też położenie zakładu w regionie lubelskim, który jest zapleczem
wykwalifikowanych pracowników. Lublin
i cały region historycznie był ośrodkiem
przemysłu motoryzacyjnego, co sprawia, że dostępne są tu wykwalifikowane
i doświadczone kadry.
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O firmie
Varroc Lighting Systems to producent
i dostawca nowej generacji systemów
oświetlenia zewnętrznego i elektroniki
do samochodów i jednośladów. Siedziba
firmy znajduje się w Plymouth w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych.
Firma zatrudnia ponad 8,5 tys. pracowników w 17 oddziałach na całym świecie.
Varroc Lighting Systems jest jedną z głównych spółek Grupy Varroc.
Bohdan Szafrański
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FIRMA PREZENTUJE

Jubileusz 25-lecia M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

TTM świętuje swoje sukcesy
Dwudziestopięciolecie działalności biznesowej, ćwierć wieku
obecności na polskim rynku... W świetle jubileuszów innych firm
może to nic, dla nas to rocznica, z której jesteśmy bardzo dumni.
Tylko ci, którzy wskrzesili firmę, w niej pracują i nią żyją, wiedzą,
co się za tym kryje. Ile wytrwałości, trudnych wyborów, wyzwań,
dostrzegania szans, podejmowania ryzyka, nauki na błędach,
ale i szczęścia czy sukcesów. Jedno jest pewne, w ciągu tych
25 lat zbudowaliśmy firmę, której największą siłą jest Zespół:
ludzie pełni pasji i zaangażowania.
Anna Płoszaj
aploszaj@mmr-trading.pl

P

oczątki obecnej spółki M&MR Trading
Polska sięgają 1991 r. Była to era przełomu i reform, kiedy to Polska stawiła
czoła swojej prezencji w Europie i na świecie. Z otwartymi ramionami zaczęła chłonąć jej gospodarcze zdobycze. Podczas gdy
większość zachodnich koncernów wchodziła w kooperacje z polskimi zakładami,
przenosząc tu produkcję i gwarantując tym
samym rynek zbytu, ówczesny hamburski
koncern PHOENIX AG postawił na dwóch
emigrantów z Polski, udzielając im wyłącznego przedstawicielstwa handlowego na
swoje techniczne wyroby gumowe na rynek
polski. Margareta i Marek Rochlitzki rozpoczęli dystrybucję produktów PHOENIX AG,
będąc już od pierwszej chwili swej działalności świadomymi ogromnego potencjału
tego projektu. W niedługim czasie powstał
magazyn konsygnacyjny, a w dalszym etapie sieć sprzedaży na terenie całej Polski.
W efekcie 27 października 1994 r. powstała
firma handlowa Phoenix Polska Sp. z o.o.,
operująca w obszarze przemysłu górniczego, motoryzacyjnego i poligraficznego.

Mediów w zakresie urządzeń do przesyłu
mediów ciekłych, gazowych i stałych i PHOENIX Xtra Print Polska w zakresie poligrafii.
TTM Technologia Transferu Mediów jest
najmłodszym Business Unitem spółki
M&MR Trading Polska. Ewoluował z dotychczasowego działu węży przemysłowych BU
TransComfort, w ramach którego zajmował
się sprzedażą węży i armatury złącznej oraz
konfekcjonowaniem węży przemysłowych
i specjalistycznych przewodów. Potrzeby
rynku i ambicje firmy doprowadziły do
rozszerzenia zakresu naszej działalności.
W 2017 r. rozbudowaliśmy nasze portfolio
o usługi serwisowe, projektowe, doradcze
oraz budowę i serwis urządzeń nalewczo-odbiorczych. W zakres naszych możliwości wchodzi również serwis instalacji przesyłowych w branżach chemicznych, paliwowych, spożywczych i innych. Od momentu
powstania TTM zrealizował już kilka poważnych instalacji w przemyśle chemicznym
i paliwowym. Zakresem prac było dostarczenie kompletnego projektu, zaczynając
od fazy koncepcyjnej, tworzonej wspólnie
z klientem, poprzez realizację, kończąc na
odbiorze technicznym instalacji przez TDT.

Dzięki otrzymanym uprawnieniom Transportowego Dozoru Technicznego TTM stał
W 2006 r. spółka Phoenix Polska, w odpowiedzi na potrzeby rynku i współpracę
się jedną z niewielu firm, które realizują od
z nowymi dostawcami, zmieniła nazwę na
podstaw projekty modernizacji i budowy
TransComfort Sp. z o.o. Natomiast w 2014 r.
urządzeń NO. Tym samym portfolio specjapowołano obecną M&MR Trading Polska
listycznych produktów zostało poszerzone
Sp. z o.o., w skład której weszły autonoo usługi:
miczne Business Unity – TransComfort
• przygotowania dokumentacji techniczw zakresie przemysłu pojazdów i infrastruknej urządzeń i instalacji dla dozoru techtury szynowej, TTM Technologia Transferu
nicznego,
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• projektowania urządzeń i instalacji oraz
dopasowywania ich do indywidualnych
potrzeb klienta,
• budowy oraz przeprowadzania okresowych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
• wykonania lub modernizacji urządzeń
klientów,
• w imieniu klienta organizacji procesu
odbioru i odbiór techniczny dokonywany
przez TDT.
Uzupełnieniem oferty TTM są taśmy przenośnikowe wraz z rewolucyjnym systemem
nadzoru ich pracy. Kooperujemy z renomowanymi dostawcami, takimi jak Continental ContiTech, Dixon, RS Roman Seliger,
WLT, Dicsa, Landustrie. Posiadamy wyłączne
przedstawicielstwo wielu z nich.
Przeszłość spółki M&MR Trading Polska
można zatem określić mianem spektakularnej. Jak natomiast ma wyglądać przyszłość jednostki TTM Technologia Transferu
Mediów? Głównym celem jest nie zwalniać
tempa. Nasz klient niezmiennie ma otrzymywać kompleksowe, indywidualne podejście, które finalnie ma się przełożyć na
usprawnienie procesów produkcji i obniżenie kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekologii czy zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Dziękujemy wszystkim klientom i dostawcom za wspaniałe wspólne ćwierćwiecze
na polskim rynku przemysłowym i poligraficznym. Mamy nadzieję na kolejne 25 lat
pełne pasji oraz nowych wyzwań.

M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 25, 58 627 49 27
www.mmr-trading.pl
www.mmr-ttm.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Opłacalna konserwacja predykcyjna
Możliwość zapobiegania nieoczekiwanym awariom sprzętu
oraz optymalnego planowania
napraw to główny cel konserwacji predykcyjnej, która
jest coraz częściej doceniana
i stosowana przez zakłady
przemysłowe.

K

onserwacja predykcyjna różni się od profilaktycznej, ponieważ opiera się na faktycznym stanie sprzętu, a nie na przeciętnych lub oczekiwanych statystykach, pozwalających przewidzieć, kiedy będzie ona wymagana.
Techniki konserwacji predykcyjnej mają za
zadanie pomóc w określeniu stanu eksploatacyjnego maszyn w celu oszacowania, kiedy
należy przeprowadzić konserwację. Działania te
są oparte na szacowanych stanach degradacji
określonych elementów urządzenia.
– Pozwalaj zwi kszy bezpiecze stwo instalacji, zapewni odpowiedni ywotno sprz tu,
ograniczy liczb wypadków, równie tych
z negatywnym wp ywem na rodowisko, oraz
zoptymalizowa gospodarowanie cz ciami
zamiennymi – mówi Piotr Szopiński z ifm electronic. – Konserwacja predykcyjna pomaga
równie poprawi wydajno . Zosta a uznana
za jeden ze sposobów wprowadzenia modelu
zarz dzania just-in-time w produkcji.

Przydatne monitorowanie
online i offline
Konserwacja predykcyjna ocenia stan sprzętu
poprzez okresowe (offline) lub bieżące (online)
monitorowanie stanu sprzętu. Ostatecznym
celem tego podejścia jest wykonanie konserwacji w zaplanowanym momencie, kiedy
czynności te są najbardziej opłacalne i zanim
maszyny stracą wydajność w granicach wyznaczonego progu. Dzięki temu można zmniejszyć
koszty nieplanowanych przestojów z powodu
awarii, które w zależności od branży mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych dziennie.
Większość kontroli predykcyjnych wykonuje się
podczas pracy urządzenia, minimalizując w ten
sposób zakłócenie normalnego działania systemu. Aby ocenić stan sprzętu, wykorzystuje
się tu nieinwazyjne technologie testowe, takie
jak analiza wibracji, pomiary poziomu dźwięku
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lub ciśnienia i jakości oleju. Do tego niezbędne
są m.in. właściwe czujniki.
Systemy monitorowania stanu służą do opartej na stanie rzeczywistym konserwacji maszyn
i instalacji. Asortyment produktów ifm obejmuje systemy monitorowania wibracji, jakości oleju, a także zużycia sprężonego powietrza
i wody. Pomagają one odnaleźć wszelkie uszkodzenia we właściwym czasie i zapobiegają kosztownym uszkodzeniom wynikowym.

Nie tylko drgania pod kontrolą
Czujniki drgań wykrywają uszkodzenie łożysk
i kół zębatych elementów tocznych lub niewyważenie napędów i obracających się części
maszyny. Wśród najnowocześniejszych produktów do monitorowania drgań znajdują się również nowości ifm, m.in. transmitery i czujniki
drgań, akcelerometry oraz monitory kontrolne. Transmitery oraz czujniki drgań wykrywają
uszkodzenia łożysk tocznych oraz niewyważenie
napędów i wirujących elementów urządzeń.
Akcelerometry, w połączeniu z elektroniką diagnostyczną, służą do kompleksowego monitorowania drgań w dużych napędach.
Systemy monitorowania jakości oleju pomagają
z kolei we wczesnym wykrywaniu wody i cząstek ściernych w cieczach hydraulicznych i smarach, aby zapobiec zakłóceniom pracy lub uszkodzeniom agregatów hydraulicznych, pomp,

zaworów, cylindrów i maszyn. Monitor cząstek z serii LDP ifm electronic monitoruje stopień czystości i ewentualny poziom zanieczyszczenia olejów, olejów hydraulicznych oraz cieczy chłodząco-smarujących. Czujnik wilgotności oleju serii LDH mierzy natomiast wilgotność
względną w oleju. Produkty te przyczyniają
się tym samym do zapewnienia optymalnego
utrzymania ruchu w oparciu o stan rzeczywisty.

Media pod kontrolą
W ofercie ifm, przydatnej do monitorowania stanu rzeczywistego, znajdują się również
nowoczesne przepływomierze do sprężonego
powietrza. Są one wykorzystywane do zastosowań przemysłowych, do argonu, dwutlenku
węgla oraz azotu. Mają duży zakres pomiarów
do 17 500 Nm³/h oraz krótki czas i dużą czułość
reakcji. Wskazują ilość przepływu objętościowego, ilość całkowitą i temperaturę oraz ciśnienie. Parametryzacja odbywa się tu bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto
czujniki mogą być parametryzowane również
przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB.
Do pomiaru stanu i przepływu wody służą natomiast przepływomierze magnetyczno-indukcyjne
lub ultradźwiękowe. Rejestrują trzy parametry procesowe: wielkość przepływu, ilość zużywaną oraz temperaturę medium. Są często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach,
w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji
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szkła. W gospodarce wodnej oraz w urządzeniach przemysłowych czujniki są stosowane do
pomiaru zużycia wody.
Konserwacja predykcyjna stanowi jeden z elementów Przemysłu 4.0, którego głównym założeniem jest wdrażanie takiej strategii, która
umożliwi najbardziej efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Eliminuje negatywne skutki awarii
w postaci przestojów, a także usprawnia prace
utrzymujące ruch przez przeprowadzanie regularnych badań stanu technicznego maszyn.
Wprowadzenie profilaktycznych działań, których celem jest ocena stanu technicznego urządzeń, pozwala osiągnąć doskonałe wyniki związane z optymalnym utrzymaniem ruchu.

Sprawdza się w praktyce
Specjaliści z ifm electronic wskazują na wiele
wdrożeń, które przyniosły realne korzyści finansowe firmom, w których były realizowane. Jednym z przykładów jest firma oponiarska, gdzie
dzięki wprowadzeniu diagnostyki udało się zapobiec awarii przekładni mikserów, gdyż prace
remontowe zostały zaplanowane, zanim doszło
do poważnych uszkodzeń maszyn. Dodatkowo
kontrolowanie drgań przy różnych mieszankach
stosowanych przy produkcji opon pozwoliło im
stwierdzić, jakiego rodzaju mieszanki najlepiej
nadają się do produkcji i przy jakim obciążeniu
powinny wówczas pracować maszyny.
Temat wibracji był również niezwykle istotny
dla jednej z firm produkujących samochody.
W lakierni jednego z zakładów została zaimplementowana diagnostyka wentylatorów.
Dzięki niej możliwe było uniknięcie awaryjnego
wstrzymania ich pracy, co mogłoby doprowadzić do przerwy w procesie lakierowania karoserii. To z kolei mogłoby narazić przedsiębiorstwo na duże straty. W tym przypadku mógłby
to być nawet koszt produkcji jednego samochodu na 10 minut. Specjaliści ifm są obecnie na etapie wdrażania kolejnego rozwiązania z obszaru predictive maintenance w innej
firmie z branży automotive. W tym przypadku
przy wytwarzaniu poszczególnych elementów
silnika, np. tłoków, bardzo ważne jest ich precyzyjne wykonanie. Do tego wykorzystuje się
różne obrabiarki. Przestój jednej z nich doprowadziłby do tego, że cała produkcja tego jednego elementu byłaby wstrzymana. Jest to tym
bardziej dotkliwe, że jego produkcja wymaga
wykorzystania kilku maszyn.
– Oczywiste jest wi c, e przewidzenie z wyprzedzeniem awarii tego typu maszyny przynosi
realne korzy ci – podsumowuje Piotr Szopiński.
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Czujniki vs. ręczne
przyrządy pomiarowe
Wybór pomiędzy zainstalowaniem czujników na sprzęcie
a wykorzystaniem obsługiwanych przez techników przenośnych
narzędzi pomiarowych i testowych zależy od dojrzałości stosowanej
w zakładzie strategii utrzymania ruchu.

Frederic Baudart
Gregory Perry

W

każdej gałęzi przemysłu nieplanowany przestój może oznaczać straty rzędu setek tysięcy,
a nawet milionów dolarów. Nieoczekiwane
zatrzymanie produkcji może być także
powodem marnotrawstwa produktów,
uszkodzeń sprzętu oraz znacznego zagrożenia bezpieczeństwa. Personel kierowniczy zakładów przemysłowych wie, że
utrzymywanie stabilności i ciągłości realizowanych operacji zależy od regularnego
wykonywania konserwacji sprzętu oraz
szybkiego wykrywania potencjalnych problemów. Na szczęście w ciągu ostatniej
dekady na rynku pojawiły się nowe rodzaje narzędzi pomiarowych, monitorujących
i testujących, które pomagają służbom
utrzymania ruchu w osiąganiu tych celów.
Bardzo szybki obecnie postęp w rozwoju technologii bezprzewodowego monitorowania stanu technicznego maszyn
i urządzeń (wireless condition monitoring – CdM) sprawia, że personel zakładów przemysłu procesowego dysponuje
nowymi narzędziami praktycznego i bardziej opłacalnego sposobu ciągłego monitoringu takich parametrów, jak napięcie
zasilania, temperatura, moc oraz drgania,
również w sprzęcie mniej kluczowym dla
zakładu. Większość nowoczesnych czujników bezprzewodowych może być zainstalowana szybko i tak samo szybko zdemontowana. Powstaje zatem pytanie: kiedy
należy wykorzystywać CdM, a kiedy pole-
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gać na tradycyjnej konserwacji zapobiegawczej (preventive maintenance – PM),
prowadzonej z użyciem narzędzi przenośnych, takich jak multimetry cyfrowe,
sondy temperaturowe, kamery termowizyjne czy mierniki drgań?
Jak można oczekiwać, na to pytanie
istnieje więcej niż tylko jedna dobra odpowiedź. To, które rozwiązanie będzie najlepsze dla zakładu, zależy od tego, na jakim etapie znajduje się on pod względem
niezawodności i dojrzałości strategii UR
oraz ile korzyści dla aplikacji mogą wnieść
nowe technologie czujników.

Identyfikacja strategii
Określenie etapu, w jakim znajduje się
zakład na drodze do niezawodności, obejmuje wyznaczenie, jaki procent zasobów
wykorzystywany jest na zasadzie „praca
aż do wystąpienia awarii” (run-to-fail),
jaki procent objęty jest strategiami konserwacji zapobiegawczej, a jaki konserwacją prognozowaną (predictive maintenance – PdM). Strategie niezawodności
mogą być zdefiniowane w formule systematycznego podejścia do opracowywania
nowych wymagań dla UR tam, gdzie nie
istnieją dotąd żadne reguły, co ma na celu
optymalizację istniejącego programu.
Połączenie działań z zakresu UR z trybem awaryjnym ma kluczowe znaczenie
dla skutecznego zastosowania każdej strategii niezawodności. Taki stan możliwy
jest do osiągnięcia za pomocą sprawdzonych koncepcji, metod i technik: konserwacji ukierunkowanej na niezawodność

(reliability-centered maintenance), optymalizacji konserwacji PM oraz analizy trybu
awaryjnego i jego skutków. Są one skupione na opracowaniu zadań serwisowych
i konserwacyjnych ukierunkowanych na:
czas, stan techniczny lub wyszukiwanie
awarii. Koncepcja realizacji tych zadań
tworzy program utrzymania ruchu, który
jest opracowany pod kątem minimalizacji
degradacji systemu i komponentów. Program ten zapewnia, że sprzęt cały czas
pracuje optymalnie.
Czasami mylone są pojęcia dotyczące
konserwacji zapobiegawczej i prognozowanej. Konserwacja zapobiegawcza jest
strategią wykonywania prac serwisowych
w ustalonych przedziałach czasowych,
niezależnie od stanu technicznego zasobu
w czasie wykonywania tych prac. Istnieją dwa typy konserwacji PM: remont
generalny według harmonogramu oraz
wymiana komponentów według harmonogramu. Obydwa działania są wykonywane
w ramach zalecanych działań, mających
na celu zapobieganie awariom. Innymi
słowy, celem strategii konserwacji zapobiegawczej jest przeciwdziałanie tym przyczynom awarii, które są bardziej związane
ze starzeniem się podzespołów i materiałów eksploatacyjnych w miarę upływu
czasu. Opracowywanie strategii konserwacji PM w celu minimalizowania możliwości wystąpienia awarii nowych maszyn
(w początkowym okresie ich eksploatacji),
a także tych wynikających z ich normalnego zużycia oraz awarii losowych (określanych również mianem awarii niezwiązanych z wiekiem sprzętu), jest trudne.
Konserwacja prognozowana (PdM)
wykorzystuje ocenę stanu technicznego
i działania sprzętu podczas jego normalnego funkcjonowania, w celu zidentyfikowania prawdopodobieństwa awarii. CdM
jest podzbiorem PdM, w której rzeczywisty stan techniczny sprzętu jest monitorowany i oceniany w czasie rzeczywistym na podstawie parametrów pracy, tak
więc uzyskiwane w ten sposób praktyczne
dane mogą być czynnikiem napędowym
tych samych działań związanych z konserwacją proaktywną, jak w przypadku PM:
remontów głównych według harmonogra-
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mów i/lub wymiany podzespołów według
harmonogramów. Celem obydwu strategii i działalności jest przywrócenie pełnej
wydajności sprzętu.
Strategia CdM, wykorzystująca zainstalowane na sprzęcie czujniki bezprzewodowe, może przynosić korzyści, szczególnie
wtedy, gdy wysyłają one dane do zautomatyzowanego systemu wspierającego
utrzymanie ruchu CMMS (computerized
maintenance management system). System CMMS przechowuje te dane i może
alarmować personel kierowniczy oraz planistów, gdy parametry operacyjne sprzętu
przekraczają wartości dopuszczalne. Może
też automatycznie generować polecenia wykonania prac na podstawie tych alarmów.

Nadanie priorytetów zasobom
w zakładzie
Wdrożenie CdM może nie być najlepszym
wyborem w odniesieniu do wszystkich
zasobów. Problemem jest określenie, które
urządzenia powinny być monitorowane

za pomocą czujników, aby minimalizować
przestoje i marnotrawstwo oraz uzyskać
największy zwrot z inwestycji (ROI).
Pierwszym krokiem jest uszeregowanie zasobów na podstawie ich krytyczności. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wpływ utraty każdego z zasobów
na ogólny proces. Czy cała fabryka musiałaby wstrzymać pracę, czy tylko jej część?
Czy zakład może kontynuować pracę
w czasie naprawy, czy wymiany tego
urządzenia na nowe? Jaki jest koszt jego
naprawy lub wymiany? Jak zasób wpływa
na bezpieczeństwo, komfort pracowników oraz środowisko? Jaki jest koszt jego
utraty pod kątem zarówno przestoju, jak
i potencjalnie zmarnowanego produktu
i utraconej produkcji?
Po ustanowieniu krytyczności względnej każdego z zasobów można je odpowiednio uszeregować. Niektóre tanie
lub łatwe w wymianie zasoby, takie
jak żarówki, są prawdopodobnie najlepiej dopasowane do realizacji podejścia
„eksploatacja aż do momentu zużycia”.

Podobnie nie trzeba wykonywać ciągłego
monitoringu każdego z zasobów. W rzeczywistości nie potrzeba ciągłego pozyskiwania danych z większości zasobów, które
funkcjonują poprawnie. Potrzeba natomiast danych ze sprzętu, który przestaje
funkcjonować normalnie, co może wskazywać, że realizowane operacje zostaną
najprawdopodobniej zakłócone lub przerwane. Po podjęciu decyzji, które dane są
nam potrzebne, pomocna może się okazać
rozmowa z dostawcą technologii w celu
zadecydowania, jak najlepiej mierzyć te
dane i jakie są optymalne przedziały czasowe pomiarów.

Wybór zależny od rodzaju zasobu
Często najbardziej krytyczne (i najdroższe)
zasoby mają własny wbudowany system
monitoringu. Jednak obecnie również nieco
tańszy, ale nadal kluczowy sprzęt (Tier 2
and 3 assets – zasoby poziomu 2 i 3) może
czerpać korzyści z ciągłego monitoringu
za pomocą czujników. Dla tych zasobów
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Dopasowanie technologii i sprzętu
Wybór między wykorzystaniem przenośnych narzędzi pomiarowych i testowych
a czujników bezprzewodowych jest procesem nieszablonowym i specyficznym dla
każdej fabryki. Należy tu przeanalizować
takie czynniki, jak:
→ wiek sprzętu oraz obecną fazę jego cyklu
życia – monitorowanie starszego sprzętu
za pomocą czujników bezprzewodowych
pozwala na jego stałą obserwację i natychmiastowe alarmowanie w przypadkach,
gdy parametry tego sprzętu zaczynają
przekraczać określone wartości graniczne;

→ Gdy czujnik bezprzewodowy wskaże możliwość wystąpienia problemu, technik może
wykorzystać kamerę termowizyjną do precyzyjnego zlokalizowania miejsca uszkodzenia.
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gany jest monitoring zasobów, do których dostęp jest trudny, znajdujących się
w ekstremalnie niebezpiecznym środowisku lub wykazujących sporadycznie
trudne do zdiagnozowania symptomy, to
czujniki bezprzewodowe mogą zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć zagrożenie dla
personelu.

Znaczenie monitoringu silników
elektrycznych i pomp
Silniki elektryczne są kluczowymi urządzeniami realizującymi wiele funkcji
w niemal wszystkich zakładach przemysłu
procesowego. Luźne lub niewspółosiowe
wały silników mogą przyśpieszyć zużywanie się łożysk oraz spowodować przedwczesne awarie. Wzrost temperatury tych
urządzeń z kolei może wskazywać na to,
że łożyska wymagają smarowania albo że
izolacja elektryczna jest uszkodzona. Problemy tego typu mogą być wykryte wcześniej, za pomocą testowania drgań oraz
monitoringu temperatury.
Można zainstalować na odległym
sprzęcie bezprzewodowy czujnik drgań
w celu identyfikowania niewspółosiowości lub zużywania się łożysk, a następnie użyć przenośnej kamery termowizyjnej do precyzyjnego określenia lokalizacji
problemu. Jeśli dany silnik jest zasłonięty
przez inny sprzęt, można zamontować
przy nim bezprzewodowy czujnik termowizyjny, który w regularnych przedziałach
czasowych przechwytuje obrazy z dokład-
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strategia polegająca na obchodach i kon- → zasoby stwarzające problemy – zainstalotroli przeprowadzanej przez techników wywanie czujników na zasobach, które chroposażonych w narzędzia przenośne może
nicznie przestają działać prawidłowo,
się okazać niewystarczająca. Może się tak
może zaoszczędzić pracownikom działu
zdarzyć, gdy kontrole te nie są wystarczautrzymania ruchu konieczności wielokrotjąco częste, aby na czas wychwycić pronego powtarzania prac konserwacyjnych,
blem i spowodować podjęcie odpowiedjednocześnie zaś umożliwia ciągłe ślenich działań w celu zapobieżenia eskalacji
dzenie w czasie rzeczywistym pracy tych
tego problemu lub awarii sprzętu.
zasobów;
Jeśli zakład ma sieć bezprzewodową, to → dostępność pracowników – jeżeli, podobmonitoring napięcia zasilania w sieciach
nie jak w większości fabryk, w dziale
AC/DC, prądu, mocy, temperatury i drgań
utrzymania ruchu jest zbyt mało praza pomocą czujników bezprzewodowych
cowników do wykonywania niezbędnych
może pomóc we wczesnym zidentyfikowaprac, zaś wielu z najbardziej doświadczoniu złych warunków pracy sprzętu, które
nych techników odchodzi na emeryturę,
mogą doprowadzić do jego kosztownej
można zwiększyć możliwości pozostałych
awarii. Czujniki bezprzewodowe są ponadpracowników poprzez wyposażenie części
to bezpieczniejsze dla personelu zakładu
zasobów w czujniki bezprzewodowe, co
i realizowanych procesów, ponieważ częodciąży tych ludzi.
sto przy montażu nie wymagają wyłączenia sprzętu, zaś dane z nich mogą być
Narzędzia przenośne zawsze będą jedoglądane na urządzeniu mobilnym czy
nymi z narzędzi stosowanych przez służby
komputerze PC w dowolnym miejscu.
utrzymania ruchu. Na przykład sprzęt,
Do grupy najbardziej rozpowszechnioktóry wymaga testowania wibracji jedynych zasobów, w których można wykorzynie raz w miesiącu, ponieważ nie prastać czujniki bezprzewodowe, zalicza się:
cuje w agresywnym środowisku powosilniki i napędy silnikowe,
dującym szybsze zużycie, może być efekpompy odśrodkowe i kompresory,
tywnie utrzymywany w dobrym stanie
wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe
technicznym dzięki jedynie okresowemu
oraz reaktory,
monitorowaniu przez techników wyposaprzenośniki,
żonych w przenośny miernik drgań, chyba
oprzyrządowanie procesowe,
że wystąpią problemy. Podobnie w przymałe transformatory.
padku wielu zasobów można rutynowo
odczytywać wielkości elektryczne, tempeCzujniki mogą być też wykorzystane do
raturę oraz dokonywać pomiarów termodziałań związanych z odbiorem wstępnym.
wizyjnych. Z drugiej strony, jeśli wyma-
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nie tej samej odległości i pod tym samym
kątem, jak zrobiłby to technik wyposażony w kamerę. Wyniki tych pomiarów
mogą być oglądane na urządzeniu mobilnym, co pozwala na identyfikację problemów, gdy one powstaną.
Pompy są równie kluczowym sprzętem dla wielu procesów. Jeśli takie urządzenie ulega awarii, to może nastąpić
zatrzymanie wielu istotnych operacji, co
będzie miało negatywne skutki finansowe oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa. W takich przypadkach monitoring
drgań za pomocą czujnika bezprzewodowego może pomóc we wczesnym powiadamianiu personelu o potencjalnych problemach. Można wykorzystać albo przenośny miernik drgań, albo czujnik drgań
do wykrycia zbyt dużych luzów lub niewyważenia wałów pomp, które mogą spowodować przedwczesne zużywanie się
łożysk. Ponadto ciągłe monitorowanie
prądu i napięcia pompy za pomocą czujników bezprzewodowych może pozwolić wykryć takie problemy, jak zbyt duży
prąd rozruchowy silnika pompy oraz sporadyczne skoki lub spadki napięcia, które
mogą powodować zadziałanie zabezpieczeń i nieoczekiwane wyłączenia pomp.

Analizowanie jakości
energii elektrycznej
Czasami problem nie jest związany ze
sprzętem, lecz wynika z jakości energii
elektrycznej dostarczanej do zakładu. Tu
także istnieje możliwość wyboru pomiędzy wykorzystaniem przenośnych analizatorów jakości energii i bezprzewodowych monitorów energii do zbierania kluczowych danych z instalacji trójfazowych.
Oba typy pozwalają na oglądanie trendów
i fluktuacji, takich jak niezrównoważenie
faz oraz spadki i skoki napięcia.
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↘ Trójfazowy monitor energii elektrycznej
i zestaw do monitorowania stanu mierzą wartość prądu elektrycznego (A), napięcia (V),
mocy (W), częstotliwości (Hz), mocy pozornej
(VA), mocy biernej (var), współczynnika mocy
(PP) i całkowite zniekształcenia harmoniczne/
THD (%). Jeśli poziomy graniczne parametrów
zasilania zostaną przekroczone lub poziomy
minimalne nie zostaną osiągnięte, system
automatycznie wywoła alarm w czasie rzeczywistym (w tym za pomocą wiadomości
push na urządzeniach mobilnych).

Analizatory jakości energii mogą także
pokazywać zawartość wyższych harmonicznych, wartość współczynnika mocy
oraz innych wielkości elektrycznych, które
mogą przyczyniać się do wzrostu opłat za
energię oraz uszkodzenia sprzętu. Trójfazowe monitory energii mogą przesyłać
dane do systemu CMMS, tak więc pracownicy mogą otrzymywać alarmy, gdy
parametry pracy sprzętu zaczynają przekraczać ustawione wartości. Główna różnica polega na tym, że analizatory jakości
energii dostarczają informacje zarówno na
temat pełnego zakresu parametrów energii, jak i oszczędności energii, natomiast
monitory energii są narzędziami, które
pozwalają na ocenę i potwierdzenie działania sprzętu zgodnie z wartościami podanymi na jego tabliczce znamionowej, aby
zapewnić, że sprzęt ten jest zasilany energią o takich parametrach, do jakich został
zaprojektowany.

Technika, która wspomaga
pracowników
Czujniki bezprzewodowe są w szczególności efektywne w znajdowaniu sporadycznie występujących problemów, które

są najtrudniejsze do zdiagnozowania, co
zabiera przy tym bardzo dużo czasu. Po
zainstalowaniu takich czujników technik może przejść do wykonywania innych
zadań, zaś czujniki zbierają dane przez
cały dzień, tydzień czy miesiąc, jeśli to
konieczne. Jeśli te czujniki są połączone
z systemem CMMS, to przesyłane dane
mogą być łatwo gromadzone, przetwarzane i oglądane na urządzeniu mobilnym lub komputerze PC. Można tak skonfigurować system CMMS, aby w przypadku przekroczenia określonych wartości
parametrów przez określony sprzęt system wysyłał alarm, co umożliwi natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań. Kluczem do wykonania tych prac jest
posiadanie dobrych odczytów wielkości
podstawowych z zasobów.

Podsumowanie
Dane zarówno z czujników bezprzewodowych, jak i narzędzi przenośnych wyposażonych w łączność bezprzewodową mogą
być wysłane do tej samej bazy danych
w celu dostarczenia kompleksowej historii
danego zasobu do analizy i wykonania
dokumentacji potwierdzającej spełnianie
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TEMAT NUMERU

← Przenośne analizatory energii elektrycznej
mają większe możliwości od wielu monitorów energii. Mogą one mierzyć zawartość
wyższych harmonicznych, wartość współczynnika mocy, a nawet obliczać koszty niepotrzebnie zużytej energii.
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wymagań wewnątrzzakładowych oraz
określonych przepisami. Dzięki bezprzewodowej synchronizacji pomiarów prowadzonych za pomocą narzędzi przenośnych
i porównaniu ich z danymi pochodzącymi
z czujników bezprzewodowych organizacje uzyskują bardziej kompleksowy obraz
stanu technicznego swoich zasobów.
Frederic Baudart jest głównym specjalistą
ds. produktów w firmie Fluke. Jest certyfikowanym specjalistą utrzymania ruchu
i niezawodności (CMRP). Gregory Perry
jest starszym konsultantem ds. niezawodności utrzymania ruchu w firmie Fluke
Accelix.

Wykorzystanie analizy drgań łożysk
w utrzymaniu ruchu
Konserwacja prognozowana jest narzędziem pozwalającym
na eliminowanie zakłóceń w pracy zakładów przemysłowych.
Scott Moeller

J

eśli zapytamy dowolnego specjalistę
ds. UR w zakładzie przemysłowym
o napotykane problemy z łożyskami
tocznymi, to wymieni on całą ich
paletę – od zanieczyszczeń, uszkodzeń
układu elektrycznego maszyn i niewspółosiowości łożysk do ich nieprawidłowego
smarowania, drgań oraz zużycia. Problemy te mogą doprowadzić do wystąpienia kosztownego przestoju oraz potencjalnie innych problemów ze sprzętem.
Tradycyjne metody konserwacji, takie
jak kontrola łożysk podczas pracy sprzętu,
sprawdzanie pod kątem nadmiernego
nagrzewania się i wydawania niepokojących dźwięków typu brzęczenie, wibracje,
piski i warkot, mogą ujawnić wystąpienie problemu. Ponadto można okresowo
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demontować łożyska z maszyn w celu
dokonania ich dokładniejszego sprawdzenia pod kątem złuszczonej powierzchni
pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych,
zadrapań lub pęknięć elementów tocznych i bieżni oraz powierzchni szorstkiej
lub o zmienionym kolorze.
Inną metodą jest wykorzystanie narzędzi do monitorowania stanu technicznego
urządzeń, takich jak kamery termowizyjne,
tachometry cyfrowe, ręczne mierniki
drgań i czujniki wyładowań w silnikach
elektrycznych. Narzędzia te pozwalają na
określenie warunków pracy łożysk.

Inna możliwość: analiza
predykcyjna
Analiza predykcyjna udostępnia narzędzia
o dużych możliwościach. Połączenie moni-

toringu stanu technicznego z konserwacją prognozowaną może pomóc w wykryciu uszkodzeń już na ich najwcześniejszym etapie, co zmniejszy koszty utrzymania ruchu w zakładzie. Zamiast wyłączania sprzętu w celu dokonania rutynowych
prac związanych z konserwacją zapobiegawczą, można tak zaplanować prace konserwacyjne, aby jak najwygodniej dopasować je do funkcjonowania zakładu.
Zwiększy to niezawodność sprzętu.
Monitoring stanu technicznego
pozwala wychwycić potencjalne problemy
już na wczesnym etapie. Zaletą konserwacji prognozowanej jest wykorzystywanie czujników, technologii uczenia maszynowego (machine learning) oraz zaawansowanych algorytmów do wykrywania
uszkodzeń i przewidywania awarii. Czujniki monitorują specyficzne aspekty systemu i generują dane, które są wykorzystywane przez oprogramowanie analityczne. Oprogramowanie to pomaga
w podejmowaniu decyzji związanych
z wykonywaniem prac konserwacyjnych.

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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Podłączenie maszyn i sprzętu do
sieci transmisji danych, w szczególności teleinformatycznych i Przemysłowego
Internetu Rzeczy (Industrial Internet of
Things – IIoT) za pomocą odpowiednich
łączy i aplikacji, umożliwia uzyskiwanie
dostępu do historycznych danych początkowych. Na podstawie tych danych dokonuje się analiz statystycznych oraz wyznaczania trendów, w wyniku których można
zlokalizować miejsca i przyczyny występowania problemów, a następnie określić
wymagane działania. Metody konserwacji
prognozowanej obejmują wykorzystywanie aplikacji dostarczanych przez producentów łożysk, do realizacji w czasie rzeczywistym takich zadań, jak: monitoring
drgań, analiza częstotliwościowa, kontrola
współczynników prędkości obrotowej
łożysk oraz analiza obwiedni drgań.
Monitoring drgań
Elementy toczne, bieżnie wewnętrzne,
bieżnie zewnętrzne oraz koszyki łożysk
dają złożone oznaki drgań. Narzędzia konserwacji prognozowanej mierzą różne charakterystyki drgań w czasie i porównują
zmiany ze znanymi poziomami drgań.
Ustawione w oprogramowaniu analitycznym poziomy alarmów wstępnych oraz
alarmów właściwych wskazują na wystą-

pienie zmiany stanu technicznego łożysk,
ponieważ drgania oddziałują na ich bieżnie wewnętrzne i zewnętrzne.
Analiza częstotliwościowa
Łożyska toczne generują podczas normalnej pracy drgania o charakterystycznej
częstotliwości. Uszkodzenie, takie jak np.
wykruszenie, zmniejsza amplitudę tych
drgań, a wzrasta szum szerokopasmowy.
Narzędzia analityczne konserwacji prognozowanej porównują wzorce w częstotliwościach harmonicznych, wstęgach
bocznych częstotliwości oraz danych przebiegów czasowych, umożliwiając wcześniejsze i niezawodne wykrycie awarii.
Współczynnik prędkości obrotowej łożysk
Narzędzia konserwacji prognozowanej potrafią też monitorować współczynnik prędkości obrotowej albo częstotliwość przetaczania podzieloną przez częstotliwość
obrotów wału w celu wskazania zmian
w pracy łożyska. Np. nadmierne smarowanie lub niedostateczne obciążenie mogą
powodować poślizgi, które zmniejszają
ten współczynnik poniżej wartości normalnych. Wyższe od normalnego współczynniki prędkości obrotowej wskazują na
nadmierne obciążenie, zbyt duży luz wewnętrzny lub niedostateczne smarowanie.

Testy obwiedni częstotliwościowej
Łożyska mogą ulec uszkodzeniu w krótkim czasie. Testy obwiedni częstotliwościowej pozwalają na wykrycie początkowych symptomów uszkodzeń w łożyskach
tocznych poprzez wyodrębnianie wysokoczęstotliwościowych impulsów energii, spowodowanych przechodzeniem elementu tocznego przez uszkodzone miejsce na bieżni. Usuwanie i analizowanie
komponentów częstotliwości, które pasują
do odpowiadającego sygnału czasowego
pomiarów drgań, wykrywa takie drgania,
które mogą zostać zamaskowane przez
inne drgania oraz szumy w systemie.

Podsumowanie
Czujniki i oprogramowanie analityczne
nie są w stanie dokonać wymiany uszkodzonych części na nowe ani zastąpić człowieka w podejmowaniu decyzji. Jednak
automatyzowanie analityki związanej
z utrzymaniem ruchu pozwala pracownikom skupić się na optymalizowaniu przepływów roboczych oraz zwiększaniu niezawodności systemu.
Scott Moeller jest menedżerem produktu
w firmie Motion Industries.

Konserwacja zapobiegawcza: obniżenie kosztów,
rozwój nowych modeli biznesowych
Według Bitkom – Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia
Technologii Informacyjnych – sektor budowy maszyn jest nadal
najsilniejszym motorem wzrostu w aplikacjach Przemysłu 4.0,
a za nim plasują się sektory motoryzacyjny i elektroniczny. Coraz
więcej firm korzysta z nowych możliwości cyfrowych, aby poprawić
wydajność i zmniejszyć koszty związane z produkcją, łańcuchem
dostaw i konserwacją.
Stefan Selke

W

dziedzinie innowacji cyfrowych wiele firm zakończyło
już fazę testów i optymalizacji,
a obecnie dąży jedynie do poprawy swojej
globalnej konkurencyjności w zrównoważony sposób. W dzisiejszych czasach firmy
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są w stanie zarządzać wszystkimi procesami biznesowymi za pomocą zdefiniowanych wskaźników wydajności. Coraz więcej firm polega teraz na narzędziach zarządzania sprzedażą poprzez systemy CRM
(Customer Relationship Management),
na optymalizacji marketingowej poprzez
cyfrową ocenę wyników oraz na planowa-

niu produkcji poprzez MES (Manufacturing Execution System), czyli systemach
wspierających realizację produkcji.
W tym celu należy określić odpowiednie parametry procesowe przez dokładne
pomiary i przedstawić je do analizy, aby
móc podejmować decyzje przyjazne dla
użytkownika. Procesy zarządzania produkcją już teraz opierają się na dużych
ilościach danych, w tym na prognozach
sprzedaży w kwestii planowania. Zarządzanie rzeczywistym procesem produkcyjnym wymaga jednak również planowania zasobów i optymalizacji procesów
łańcucha dostaw. Oprócz gromadzenia
danych eksploatacyjnych coraz większego
znaczenia nabiera cyfrowy zbiór danych
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TEMAT NUMERU

↗ Dane o maszynie mogą być wykorzystane do monitorowania jej stanu i planowania konserwacji, by zapobiec nieplanowanym przestojom.

o maszynach w kontekście optymalizacji,
planowania, konserwacji i skrócenia czasu
pracy maszyn i systemów.

Od IoT do IIoT
Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT)
umożliwia łączenie w ramach sieci komunikacji i transmisji danych standardowych
produktów konsumenckich i generowanie
danych o ich stanie, zarówno dla poprawy
ich dostępności, jak i świadczenia dodatkowych usług. Przykładowo, nowe systemy grzewcze są teraz zwykle wyposażane w zintegrowany interfejs transmisji danych. Operatorzy zazwyczaj mogą
uzyskać dostęp do istotnych informacji,
takich jak zużycie energii przez grzejniki
czy wszelkie zaplanowane interwencje
konserwacyjne, za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej producenta.

24

Dodatkową korzyścią dla producentów jest to, że dzięki dostępowi do tych
danych mogą uzyskać dodatkowe informacje, takie jak komunikaty o błędach
lub wartości statusu określonych komponentów maszyn. Informacje statusowe
pozwalają producentom na wcześniejsze
zaplanowanie czynności konserwacyjnych
systemu grzewczego zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a nie tylko w oparciu
o regularne przeglądy.
W kontekście aplikacji przemysłowych często używa się terminu Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). Opisuje on połączenie w sieć czujników i urządzeń przemysłowych, które mogą być skomunikowane ze sobą również przez Internet.
IoT i IIoT opierają się na tej samej infrastrukturze do przesyłu danych – ogólnoświatowej sieci WWW. W ramach IIoT

szczególne znaczenie mają cyberbezpieczeństwo i ochrona danych. Transmisja
danych jest zwykle szyfrowana i odbywa
się za pośrednictwem wirtualnych sieci
prywatnych (virtual private network –
VPN). Systemy operacyjne bram internetowych muszą spełniać najnowsze standardy cyberbezpieczeństwa.

Jak przygotować maszynę
do pracy w IIoT?
Od pewnego czasu komunikacja
z maszyną to coś więcej niż tylko przesyłanie poleceń sterujących (np. wydanie polecenia uruchomienia przemiennika częstotliwości). Gromadzenie danych
dotyczących temperatury i prądu silnika
jest współcześnie standardem. W wielu
przypadkach dane te są jednak wykorzystywane wyłącznie do wykrywania kry-
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↙ Urządzenia inteligentne, takie jak elektroniczne rozruszniki silnikowe, nie tylko chronią silnik przed uszkodzeniem, ale również
dostarczają przydatnych informacji dotyczących procesu.

Źródło: Ea
ton

tycznych odchyleń od normalnych warunków pracy w celu ochrony systemu przed
uszkodzeniem.
Na przykład współczesne wyłączniki
silnikowe mogą mapować konfigurację silnika i rejestrować jego prądy. Jeśli zostanie przekroczona pewna wartość progowa w przypadku zwarcia lub przeciążenia, wyłącznik zadziała, aby chronić silnik przed uszkodzeniem. Jednakże
zadziałanie urządzenia ochronnego zwykle prowadzi do przerwy w działaniu systemu. Chociaż nie da się tego uniknąć
w przypadku zwarcia, takie przerwy serwisowe są zazwyczaj możliwe do opanowania, pod warunkiem że wyłącznik
może być ponownie włączony po usunięciu przyczyny usterki. Jeśli jednak przeciążenie spowodowane jest zużyciem
mechanicznym, np. uszkodzonym łożyskiem na taśmie przenośnika, rozwiązanie problemu może potrwać znacznie dłużej, w zależności od dostępności serwisantów i niezbędnych części zamiennych.
W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem byłoby nie tylko wyłączenie sprzętu
w razie jego uszkodzenia, ale przede
wszystkim niedopuszczenie do jego uszkodzenia. Tutaj właśnie pomocna okazuje
się transformacja cyfrowa, która pozwala
maszynom na zbieranie dodatkowych
danych i sprawia, że są one w stanie zrobić znacznie więcej, niż tylko wyłączyć się
w przypadku awarii.
W wielu zastosowaniach prąd silnika jest dobrym wskaźnikiem uszkodzeń
mechanicznych, ponieważ jego stopniowy
wzrost w czasie sygnalizuje prawdopodobieństwo zbliżającej się awarii. Informacje te mogą być następnie uzupełniane
o dane z dodatkowych czujników. Inteligentny aparat łączeniowy, który wymaga
mniejszego okablowania i ma mniejszą
powierzchnię zabudowy, jest często najlepszym rozwiązaniem.
Dostępne na rynku rozruszniki bezpośrednie ze zintegrowanymi wyłącznikami
silnikowymi lub kompaktowe przemienniki częstotliwości zastępują elektromechaniczne rozruszniki lub włączniki trójkąt-gwiazda. Dane o prądzie silnika mogą
być łatwo przesyłane do sterownika przez
system połączeń SmartWire DT lub protokoły komunikacji Modbus czy CAN.
Cyfrowe wyłączniki mocy umożliwiają pomiar zarówno prądu, jak i zużycia energii
z dużą dokładnością. Dzięki wielu możliwym interfejsom magistrali przemienniki

częstotliwości mogą dostarczać również
informacje z silnika. Ponieważ wymiary
inteligentnych urządzeń są zgodne
z wymiarami ich odpowiedników elektromechanicznych, mogą one być stosowane
zarówno w nowych maszynach, jak i przy
modernizacji istniejących instalacji.

Przechowywanie i porównywanie
danych na potrzeby konserwacji
zapobiegawczej
Po wyposażeniu maszyny w cyfrowe czujniki/urządzenia pojawia się następujące pytanie: Co zrobić z tymi wszystkimi
danymi?
W prostych aplikacjach sterownik
może być nadal używany do przechowywania danych lub porównywania odczytów w czasie rzeczywistym z wartościami
zadanymi. Jednakże znaczący wzrost objętości danych może wyczerpać możliwości
sterownika. W takiej sytuacji konieczne
jest ich zewnętrzne przechowywanie,
wizualizacja i ocena. Można to zrealizować lokalnie, tzn. w ramach sieci firmowej (edge processing), albo poprzez bezpieczną bazę danych hostowaną na serwerze przez zewnętrznego dostawcę (przetwarzanie w chmurze, np. na platformie
Microsoft Azure). W obu przypadkach sterowniki zintegrowane z panelem dotykowym lub sterowniki modułowe mogą
być używane do przetwarzania i przesyłania danych na zewnętrzne nośniki danych
poprzez dedykowany do tego celu interfejs. Systemy edge i chmury oferują wiele
wstępnie zainstalowanych narzędzi programowych do wizualizacji danych lub
wyzwalania alarmu po osiągnięciu danego
progu wartości.

Na przykład, jeśli prąd silnika mierzony jest przez dłuższy czas i jego średnia wartość nadal rośnie, alarm może
zostać uruchomiony po osiągnięciu pewnego progu, wskazując, że konieczna jest
konserwacja. Taki ukierunkowany alarm
umożliwia optymalizację planowania konserwacji.
Kiedy serwisanci są dostępni? Czy dysponujemy niezbędną częścią zamienną?
Kiedy nastąpi następna planowana przerwa w świadczeniu usług? Konserwacja
zapobiegawcza może być dostosowana
do rzeczywistych procedur operacyjnych,
co również umożliwia optymalizowanie
kosztów. Takie działania pozwalają uniknąć nieplanowanych przerw w świadczeniu usług.

Podsumowanie
Cyfrowa przemiana maszyny lub całego
zakładu produkcyjnego jest procesem ciągłym, a jej wymierne wyniki są dostrzegalne stopniowo. Nawet po włączeniu
i uruchomieniu maszyny cyfrowej błędy
mogą nadal występować, ponieważ wcześniej nie były one rejestrowane lub po
prostu nie zostały wzięte pod uwagę.
Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że
maszyny cyfrowe i konserwacja zapobiegawcza umożliwiają zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów.
Stefan Selke – MOEM Segment Leader
w firmie Eaton.

Online
Więcej artykułów na temat konserwacji prognozowanej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

25

FIRMA PREZENTUJE

Strategie CBM i PdM
z platformą iCOMOX
Dzięki wdrożeniu opartej na monitorowaniu stanu i predykcyjnej
strategii konserwacji możliwa jest minimalizacja przestojów,
zwiększenie produktywności oraz zmniejszenie kosztów.

K

ażdego roku na świecie instalowanych
jest ok. 300 mln silników elektrycznych, wśród których 40 mln to urządzenia nowe. W większości wypadków każdemu z tych silników towarzyszą pomocnicze
układy mechaniczne, takie jak pompy, wentylatory, przekładnie, sprężarki i układy przeniesienia napędu.
Silniki są zasadniczo niezawodne, ponieważ
jednak są kluczowym elementem wielu różnych procesów przemysłowych, stanowią
jednocześnie potencjalne pojedyncze źródła awarii. Gdy silnik lub jeden z jego głównych układów pomocniczych przestanie działać, efekt – w postaci przestoju i utraty przychodów – będzie katastrofalny dla całego
zakładu. Co prawda, profesjonalna organizacja zawsze dba o to, by dysponować odpowiednimi komponentami zamiennymi,
jednak posiadanie urządzenia zastępczego

nie pozwala przewidzieć awarii ani wyeliminować czasu niezbędnego do przywrócenia
działania.
Na szczęście przedsiębiorstwa z wielu różnych branż mają obecnie dostęp do rozwiązań pozwalających na monitorowanie stanu
maszyn (condition-based monitoring – CBM).
Dzięki ich zastosowaniu można zapewnić ciągły monitoring pracy silników, pomp, przekładni i wielu innych kluczowych urządzeń
przemysłowych, a w efekcie zmniejszyć przestoje, zwiększyć produktywność oraz osiągnąć lepszy wynik finansowy. Ponadto predykcyjne utrzymanie ruchu (predictive maintenance – PdM) pozwala na przewidywanie
awarii oraz określenie, jakie prace serwisowe będą niezbędne, by zapobiec jej wystąpieniu. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna
postrzegać CBM i PdM jako strategie podstawowe, które należy wdrożyć w zakładzie.

Przełomowa technologia w UR
Inteligentna konserwacja jest bardzo ważnym
czynnikiem rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej i kluczowym elementem koncepcji inteligentnej fabryki. Bazuje ona właśnie
na wykorzystaniu CBM i PdM – rozwiązań
umożliwiających ciągłe monitorowanie aktywów w celu wykrywania wczesnych sygnałów
wskazujących na możliwość wystąpienia
awarii. Utrzymanie ruchu oparte na monitorowaniu stanu maszyn pozwala na wykonywanie czynności serwisowych dokładnie w momencie, gdy monitorowany parametr osiągnie niezadowalający poziom, zaś
predykcyjne utrzymanie ruchu opiera się na
wzorach i modelach uzupełniających pomiary
prowadzone z użyciem czujników; prace konserwacyjne przeprowadzane są na podstawie
analizy monitorowanych parametrów. Predykcyjnymi wskaźnikami nieprawidłowego
działania urządzeń są np. wzrost temperatury, zbyt duży hałas i nadmierne drgania.
Pozwalają one na wczesne wykrycie symptomów awarii i ostrzeżenie o możliwości jej
wystąpienia.
W przypadku działań mających na celu zapobieganie awariom urządzeń przemysłowych
szczególnie sprawdza się popularne powiedzenie, że czas to pieniądz. Wykrycie ukrytych problemów dzięki narzędziom monitorowania stanu maszyn (CBM), zanim oznaki
awarii staną się oczywiste, naprawdę się
opłaca. Innymi słowy, należy stosować środki

Rys. 1. Zale no
wzrostu kosztów
produkcji od czasu,
jaki zajmuje wykrycie pogarszaj cego
si stanu maszyny.
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Rys. 2. Platforma
iCOMOX – zastosowane technologie

proaktywne, oparte na zaawansowanej analizie danych, pozwalającej przewidywać awarie
urządzeń i zapobiegać im, zamiast podejmować wyłącznie reaktywne działania. Połączenie różnych metod wykrywania symptomów
pogorszenia stanu maszyn (rys. 1) pozwala na
wczesne, niezawodne i efektywne wykrywanie awarii.
Jeszcze do niedawna tylko duże, zaawansowane zakłady, takie jak elektrownie jądrowe,
dysponowały zasobami finansowymi pozwalającymi na wykorzystanie korzyści płynących
z CBM. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii, CBM i PdM stosowane są w coraz większej liczbie sektorów przemysłowych, gdzie
zapewniają lepszy wgląd w stan pracujących
tam maszyn.
CBM ewoluuje od platformy wykrywania
awarii do systemu, który jest w stanie faktycznie przewidywać problemy i sugerować
najlepsze kierunki działania. W przyszłości
sztuczna inteligencja (artificial intelligence –
AI) i uczenie maszynowe (machine learning
– ML) zapewnią jeszcze większe możliwości
przewidywania i zapobiegania, dzięki którym
procesy utrzymania ruchu staną się jeszcze
bardziej inteligentne.

Rozwiązywanie problemów
związanych z produkcją
Systemy CBM wspomagane przez AI i ML to
wydajny zestaw narzędzi, pozwalający na rozwiązywanie złożonych problemów związanych z produkcją na poziomie daleko wykraczającym poza możliwości operatorów
i współpracujących z nimi integratorów systemów. Nieprzerwane monitorowanie stanu
maszyn oferuje ogromne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności
wszystkich systemów technicznych i maszyn
przemysłowych.
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Elastyczna i adaptowalna technologia CBM
pozwala firmom na wdrożenie jednego lub
kilku systemów testowych równocześnie.
To z kolei umożliwia jednoczesne monitorowanie różnych urządzeń przemysłowych
w celu określenia, które z rozwiązań najlepiej sprawdzi się w danym zastosowaniu.
Ponadto niskie początkowe wydatki inwestycyjne i zgodność z procesami wewnętrznymi
pozwalają na łatwe wdrożenie pozytywnie
ocenionego systemu.
Coraz więcej maszyn i urządzeń jest w stanie
komunikować swój stan roboczy na bieżąco,
dzięki czemu wymieniane są dopiero wówczas,
gdy naprawdę ulegną zużyciu, a nie wtedy,
gdy przewiduje to ustalony plan konserwacji.
Utrzymanie ruchu, wspierane w coraz większym stopniu przez dostawców oprogramowania oraz rozwiązań AI, ML i BES (back-end),
staje się więc bardziej inteligentne. Wymienione rozwiązania stanowią kluczowy element ekosystemu utrzymania ruchu i zapewniają podstawy kompletnych i adaptowalnych
platform CBM i PdM. Dotyczy to sprzętu,
oprogramowania i związanych z nimi usług.

Czym jest iCOMOX?
iCOMOX – Intelligent Condition Monitoring
Box – to rozwiązanie oferowane przez firmę
Shiratech Solutions. Jest to otwarta wbudowana platforma deweloperska, służąca do
monitorowania stanu (CBM) zasobów przedsiębiorstwa – maszyn, urządzeń czy instalacji przemysłowych. ICOMOX w sposób ciągły
monitoruje warunki pracy urządzeń w celu
identyfikacji istniejących i potencjalnych awarii, korzystając z wbudowanej inteligencji
opartej na połączeniu różnych metod wykrywania takich symptomów, jak drgania, rozkład natężenia pola magnetycznego, temperatura czy dźwięk (rys. 2). Połączenie danych
z różnych czujników zwiększa wydajność

wbudowanej inteligencji. W rezultacie możliwe jest szybsze i bardziej niezawodne
wykrywanie awarii maszyn.
Platforma iCOMOX wykorzystuje najnowocześniejsze technologie o niskim poborze
mocy. Serce platformy stanowi mikrokontroler Analog Devices ADuCM4050 ARM Cortex
M4F (MCU) o bardzo niskim poborze mocy,
wyposażony w funkcje zarządzania energią.
Czujnik drgań to cichy, trzyosiowy przyspieszeniomierz Analog Devices ADXL356
o paśmie analogowym 1,5 kHz, zaś za wybudzanie układu odpowiada wymagający wyjątkowo małej mocy, bardzo czuły przyspieszeniomierz Analog Devices ADXL362. Pozostałe, wymagające małej mocy komponenty to czujnik temperatury Analog Devices
ADT7410 o dokładności ±0,5°C i 16-bitowej
rozdzielczości, trzyosiowy czujnik pola magnetycznego Bosch BMM150 oraz wysokiej
jakości mikrofon cyfrowy MEMS z podwójną
tylną płytką. Na życzenie klienta do MCU
mogą zostać bezpośrednio podłączone
dodatkowe czujniki.
Do zapewnienia łączności bezprzewodowej
w trudnych środowiskach przemysłowych
iCOMOX wykorzystuje rozwiązanie o dużej
niezawodności i wytrzymałości oraz wyjątkowo niskim poborze mocy: sieć SmartMesh®IP,
która zbudowana jest z wysoce skalowalnej,
samokształtującej się i automatycznie optymalizującej, wieloskokowej siatki węzłów
bezprzewodowych. Węzły oparte są na układach SoC LTC5800-IPM działających w pasmie
2,5 GHz, korzystających ze standardu IEEE
802.15.4e. Oznacza to, że każde urządzenie iCOMOX może działać jednocześnie jako
węzeł sieci do przekazywania danych i system akwizycji danych. Menedżer sieci monitoruje parametry sieci w czasie rzeczywistym
i zarządza nią, a także zbiera dane z modułów iCOMOX, korzystając z dedykowanej
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aplikacji. Na początku 2020 r. wprowadzono
ponadto rozwiązania NBIOT i Ethernet IP PoE
(Power-over-Ethernet).

• urządzeń wiertniczych, silników elektrycznych i innego ciężkiego sprzętu na budowach;
• wind, chodników ruchomych, schodów
ruchomych, urządzeń chłodniczych i systeInstalacja iCOMOX jest szybka i łatwa. Urząmów HVAC;
dzenia umieszczone w obudowach klasy IP66 • urządzeń medycznych wyposażonych w silposiadających certyfikaty CE i FCC są barniki elektryczne;
dzo kompaktowe. Oferta obejmuje szereg
• pomp i urządzeń w zakładach petrocheadapterów montażowych, zaprojektowamicznych;
nych tak, aby pasowały do bardzo wielu urzą- • floty samochodowej, autobusowej, kolejodzeń. Urządzenia iCOMOX można zainstalowej i lotniczej;
wać w istniejących aktywach lub zintegrować • mostów, budynków, wież, rurociągów.
w wyposażeniu OEM.
iCOMOX zapewnia następujące korzyści:
Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i do- • możliwość digitalizacji systemów utrzymastępny z dowolnego miejsca; obejmuje on
nia ruchu;
funkcje raportowania w czasie rzeczywistym • zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy
oraz rozmaite pulpity nawigacyjne. Pracowmaszyn oraz związane z tym oszczędności
finansowe dzięki opartemu na monitorowanicy fizycznie obecni w dowolnym miejscu
niu stanu i predykcyjnemu utrzymaniu ruchu;
na świecie mogą śledzić na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego stan wyposa- • wydłużenie okresu użytkowania aktywów
dzięki monitorowaniu ich stanu w czasie rzeżenia i innych aktywów i otrzymywać natychczywistym i przewidywaniu awarii;
miastowe alarmy, gdy tylko wykryte zosta• usprawnienie operacji dzięki zdalnemu zarząnie potencjalne zagrożenie. Użytkownicy
dzaniu i automatycznemu generowaniu zlemogą także konfigurować poziomy ostrzegaceń proaktywnych napraw;
nia i alarmowania oraz zdarzenia, dla których
• optymalizacja i dokładna regulacja procegenerowane będą sygnatury czasowe.
sów produkcyjnych w celu maksymalizacji ich
wydajności;
W pełnym wykorzystaniu całej warto• łatwość instalacji, użytkowania oraz obsługi
ści dodanej oferowanej przez bezprzewoprzy minimalnych kosztach początkowych.
dowe, akumulatorowe systemy monitorowania stanu, takie jak iCOMOX, pomaga wbudowana sztuczna inteligencja. Lokalna konwerPierwsze kroki
sja danych z czujników na dane inteligentne,
Rozpoczęcie pracy z platformą iCOMOX jest
dokonywana przez algorytmy AI wbudowane
łatwe i tanie. Przedsiębiorstwo nie musi być
w iCOMOX, pozwala na zmniejszenie przeświatowym gigantem, aby móc wykorzystać
pływu danych i, w konsekwencji, mniejsze
tę najnowocześniejszą technologię. ICOMOX
zużycie energii niż w przypadku bezpośredstanowi pozbawiony ryzyka punkt startowy,
niej transmisji surowych danych z czujników
do krawędzi sieci lub chmury.
od którego firma może rozpocząć wdrożenie rozwiązań do monitorowania stanu swoNa żądanie zaawansowana analiza danych
ich zasobów.
może być przeprowadzana w chmurze
– iCOMOX obsługuje wiele różnych platform
Implementacja wymaga minimalnego wspari rozwiązań chmurowych.
cia w postaci finansowania, czasu i wiedzy
personelu przedsiębiorstwa. ICOMOX zapewnia także adaptowalną i skalowalną platformę
Możliwości zastosowania
bazową, pozwalając organizacjom na zrekoniCOMOX jest adresowany do bardzo różnych
figurowanie i rozszerzenie ich zasobów moniklientów, od start-upów przez małe i średtorujących, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
nie przedsiębiorstwa oraz integratorów systemów po duże przedsiębiorstwa i instytucje
iCOMOX można wdrożyć jako rozwiązanie
badawcze.
gotowe lub zindywidualizowane, opracowane
we współpracy z Shiratech Solutions, Arrow
Przedsiębiorstwa z bardzo różnych branż moi Analog Devices.
gą wykorzystywać iCOMOX do ciągłego monitorowania wielu różnych aktywów, w tym:
Wykorzystanie zalet, które oferuje ta plat• silników elektrycznych, pomp, przekładni i informa, jest proste dzięki zestawowi ewalunych zasobów powszechnie wykorzystywanych
acyjnemu iCOMOX Kit (numer części: SRTw procesach produkcyjnych i spedycyjnych;
ICOMOX-KIT). Jest to otwarta platforma
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deweloperska i ewaluacyjna, pozwalająca
użytkownikom na szybkie i łatwe wdrożenie i uruchomienie rozwiązań. Zestaw obejmuje urządzenia iCOMOX, bezprzewodowy
moduł USB, zestaw montażowy, kabel USB,
bezpłatny zestaw do tworzenia oprogramowania (Software Development Kit SDK) oraz
oprogramowanie iCOMOX Monitor. Zestaw
pozwala na zbieranie danych z czujników oraz
podstawową analizę sygnałów dotyczących
czasu i częstotliwości.
Aby uzyskać wsparcie w zakresie bardziej złożonych zastosowań wymagających połączenia
z chmurą, prosimy o kontakt z firmą Arrow.

Podsumowanie
Nowoczesne zakłady przemysłowe muszą
sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku, takim
jak krótkie terminy dostaw, narzucane przez
coraz bardziej wymagających klientów działających w niezwykle konkurencyjnym świecie
biznesu. Awaria jednego silnika lub innego
kluczowego urządzenia może szybko doprowadzić do przestoju w produkcji, a co za tym
idzie – rozczarowania partnerów biznesowych i znaczących strat finansowych. Wbudowane platformy CBM, takie jak iCOMOX,
mogą pomóc w zwiększeniu produktywności
i rentowności zasobów.
Inteligentne czujniki raportują stan krytycznych aktywów, zanim nastąpi awaria skutkująca wyłączeniem komponentu. A ponieważ
nagła, gwałtowna awaria urządzenia może
spowodować poważne obrażenia u pracowników, wykorzystanie platformy iCOMOX
pozwala przedsiębiorstwom na tworzenie
bezpiecznych miejsc pracy.
Dzięki rozwiązaniom opartym na iCOMOX
przedsiębiorstwa mogą przejąć kontrolę nad
swoimi kluczowymi zasobami i w ten sposób
zminimalizować wahania produkcji, zwiększyć
jej wydajność, zredukować nakłady kapitałowe i operacyjne (CAPEX i OPEX), a jednocześnie poprawić bezpieczeństwo miejsca pracy.

e-mail: cbm.gc.pl@arrow.com
www.arrow.com/icomox
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FABRYKA 4.0

Od tradycyjnych technologii do cyfrowych

Korzyści płynące z mobilności
Zwiększanie efektywności fabryki rozpoczyna się od zlikwidowania
luki między różnymi generacjami siły roboczej. Pokolenie X może
pomóc w połączeniu tradycyjnych aplikacji przemysłowych z produkcją cyfrową. Jednym z jej elementów są technologie i urządzenia
mobilne. Jakie są korzyści wynikające z ich wdrożenia na hali
fabrycznej i w jaki sposób można to zrobić?

D

zięki wykorzystywaniu umiejętności interpersonalnych pokolenia X (pokolenia ludzi urodzonych w drugiej połowie XX w. w USA
w latach 1961–1980), zrozumienia procesów realizowanych w fabrykach przed
dokonaniem znaczących postępów technologicznych w ostatnich trzech dekadach
oraz po ich dokonaniu, firmom produkcyjnym łatwiej jest realizować programy
mentoringowe, w których biorą udział
starsi i młodsi pracownicy. Mają one na
celu doprowadzenie do takiej sytuacji,
w której wszyscy pracownicy są zaangażowani w koncepcje wykorzystania naj-

Nate Kay
Lindsey Kielmeyer

Pracownik
z pokolenia
baby boomers

Pracownik
z pokolenia
milenialsów

Źródło: Martin CSI

Pracownik
z pokolenia x
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Świat analogowy

Świat cyfrowy

nowszych technologii, a w szczególności
mobilnych urządzeń i technologii dedykowanych dla przemysłu.
W ostatnich latach sporo uwagi
poświęca się ludziom z pokolenia Y, czyli
tzw. milenialsom (urodzeni w latach
80–90 XX w.), po części z powodu istnienia luki pomiędzy nimi a starzejącym się
pokoleniem baby boomers (ludzi urodzonych w czasach wyżu demograficznego po
II wojnie światowej, tj. w latach 1946–
64). Pracownicy z pokolenia X są młodsi
od tych z pokolenia baby boomers, natomiast starsi od milenialsów i dzięki temu
mogą stanowić swego rodzaju pomost służący zlikwidowaniu przepaści między najstarszymi i najmłodszymi, aby zwiększyć
ogólną efektywność fabryk dzięki zrozumieniu tradycyjnej technologii analogowej
oraz zaadaptowaniu nowoczesnych technologii mobilnych.
Podejście do różnic między pokoleniami powinno się zmienić, tak aby skoncentrować się na ludziach z pokolenia X
oraz połączeniach, które oni mogą stworzyć. Ludzie z pokolenia X nie urodzili
się w świecie wszechobecnej technologii,
rozwijała się ona dopiero w ich czasach.
Pamiętają czasy, gdy nie było jeszcze ani
telefonów komórkowych, ani komputerów
PC. Powinni być tą generacją, która łączy
tradycyjne metody analogowe oraz epokę
informacji cyfrowych.
Wyobraźmy sobie, że ludzie z pokolenia
baby boomers to fabryka wykorzystująca
tradycyjne technologie analogowe, zaś
milenialsi to zasadniczo mobilne komputery i urządzenia połączone w sieci w epoce
produkcji cyfrowej. Ponieważ między
tymi dwiema grupami istnieje duży kontrast i dochodzi do wielu konfliktów, to

↖ Pokolenie X – pomost między pokoleniami
baby boomers i milenialsów.
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istnieje potrzeba osiągnięcia kompromisu
i usunięcia barier. Tu w sukurs przychodzi pokolenie X, które może być pomostem między pokoleniem analogowym
a cyfrowym, łączącym sprzęt i technologie
obecne na halach fabrycznych z urządzeniami mobilnymi. Przejście na urządzenia
mobilne oferuje wiele korzyści i może być
zrealizowane z uwzględnieniem kosztów
oraz kwestii cyberbezpieczeństwa.

Trzy korzyści z przejścia
na urządzenia mobilne
Przejście na powszechniejsze wykorzystanie urządzeń mobilnych stwarza wiele
potencjalnych korzyści, takich jak większe bezpieczeństwo, wygoda, wydajność
pracy i produkcji oraz efektywność przedsiębiorstwa. Podczas gdy poszczególne
atuty zmieniają się w zależności od aplikacji oraz potrzeb konkretnego klienta,
istnieją trzy opisane poniżej wspólne
korzyści:

1

Mobilność na hali fabrycznej
oszczędza czas
Większość klasycznych przemysłowych
systemów sterowania opiera się na wykorzystaniu ekranów interfejsów operatorskich HMI do monitorowania i sterowania systemem lub procesem. Typowo
interfejsy te współpracują z komputerem
PC lub komputerem przemysłowym zainstalowanym w stałej lokalizacji, takiej jak
sterownia fabryki, albo są zamontowane
do frontu obudowy przemysłowej takiego
komputera. Konieczność monitorowania i sterowania systemem ze stałej lokalizacji ma ujemny wpływ na wydajność
pracy i efektywność rozwiązywania realnych problemów na hali fabrycznej. Użytkownik może być zmuszony do przerwania wykonywanej pracy, pójścia do interfejsu operatorskiego i dokonania odczytów lub zmiany nastaw przed powrotem
na linię produkcyjną. Podczas rozwiązywania jakiegoś problemu personel utrzymania ruchu często chodzi tam i z powrotem pomiędzy interfejsem operatorskim
a systemem, nad którym pracuje, w celu
porównywania systemu fizycznego z informacjami wyświetlanymi na interfejsie
operatorskim.
Technologia mobilna umożliwia personelowi fabryki całkowicie swobodne
monitorowanie systemu i sterowanie nim
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z dowolnej lokalizacji na hali fabrycznej.
Pracownicy mogą wówczas kontrolować
realizację procesu fizycznego lub sterować nim, jednocześnie patrząc na interfejs
operatorski.

2

Zdalny monitoring i powiadomienia zmniejszają konieczność przemieszczania się
Mając zdalny dostęp, personel kierowniczy fabryki może otrzymywać na swoich urządzeniach mobilnych powiadomienia alarmowe oraz aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o statusie maszyn, co pomaga w rozwiązywaniu
problemów, zmniejsza przestoje i sprzyja
ograniczeniu czasu potrzebnego do przemieszczania się. Zdalny monitoring
i powiadomienia wdrożono m.in. u producenta wyposażenia oryginalnego (OEM),
który produkuje maszyny i serwisuje je
na całym obszarze Stanów Zjednoczonych. Pewnego razu pracownicy tej firmy
odebrali telefon z informacją, że w jednej z maszyn ich produkcji, zlokalizowanej w innym stanie USA, wystąpił problem. Zwykle w takim przypadku technik
firmy musiał udać się osobiście na miejsce, aby rozwiązać zgłoszony problem.
Jednak obecnie, wykorzystując mobilny
system powiadomień alarmowych, klient
ten zidentyfikował i odnalazł samodzielnie przyczynę problemu – bateria w sterowniku PLC była już wyczerpana, więc
wysłano nową baterię tylko do fabryki,
w której była zainstalowana wspomniana
maszyna.

3

Zbieranie i udostępnianie danych
pozwala na identyfikację wąskich gardeł
Przejście na wykorzystanie urządzeń
mobilnych pozwala także na zbieranie
danych z urządzeń w hali fabrycznej, ich
analizowanie i scalanie z danymi części
biurowej przedsiębiorstwa. Dane maszynowe, uprzednio niewidoczne lub nie śledzone, mogą być teraz oglądane w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność firmy.
Na przykład zaprojektowano oparty
na chmurze obliczeniowej mobilny system
zbierania danych dla pewnego producenta
przemysłowego. System ten pozwolił firmie na zbieranie danych z maszyn na hali
fabrycznej, przechowywanie ich w bazie
danych oraz udostępnianie dyrekcji, co

zlikwidowało lukę informacyjną między
halą fabryczną a biurem.
W biurze tej firmy specjaliści informatycy przeanalizowali zebrane dane, scalili je z dostępnymi informacjami i wykorzystali te połączone informacje do stwierdzenia, że maszyny pracują na 50%
wydajności. Następnie wykorzystano
oprogramowanie do analizy biznesowej
(business intelligence – BI), aby umożliwić
dyrekcji dostęp w czasie rzeczywistym do
tak opracowanych raportów. Zarząd, inżynierowie i technicy oraz informatycy po
raz pierwszy pracowali razem, aby stworzyć strategiczny plan zwiększenia wydajności maszyn dla wszystkich zakładów
tej firmy.

Wdrażanie systemu mobilnego
Rozpowszechnionym błędnym przekonaniem jest to, że klient, aby przejść na
technologię mobilną, będzie musiał dokonać głównej lub kosztownej modernizacji
istniejącego sprzętu. Jednak często okazuje się, że nie jest to kwestia problematyczna. Jeśli chodzi o starszy sprzęt i protokoły nieethernetowe, takie jak transmisja szeregowa, Profibus i DeviceNet,
to można dodać całą gamę sieciowych
bram komunikacyjnych w celu umożliwienia mobilnego przesyłania danych,
bez konieczności modernizacji istniejącego sprzętu. Oczywiście często ze względów technologicznych dobrym pomysłem
jest zmodernizowanie istniejącego starszego sprzętu, jednakże trzeba mieć świadomość, że do wielu takich systemów
można dodać wstępnie skonfigurowany
interfejs mobilny, bez konieczności dokonywania kosztownej gruntownej modernizacji, jeśli pieniądze są czynnikiem uniemożliwiającym firmie dokonywanie
inwestycji.
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
obejmuje warstwy zabezpieczeń i rozpoczyna się w podstawowej architekturze
sieci. Jednym z rozpowszechnionych i niestety błędnych przekonań związanych
z architekturą sieci jest to, że aby ułatwić
dostęp mobilny, istniejący sprzęt automatyki powinien być zlokalizowany bezpośrednio w sieci biurowej/przedsiębiorstwa
lub mieć bezpośrednie połączenie z Internetem.
W zdecydowanej większości przypadków nie jest to konieczne i byłoby
ponadto sprzeczne z najlepszymi prakty-
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kami cyberbezpieczeństwa. Sprzęt automatyki przemysłowej, taki jak programowalne sterowniki PLC oraz systemy
SCADA, często funkcjonuje w prywatnej,
lokalnej sieci i w większości przypadków
powinien tam pozostać.
Nie oznacza to, że sprzęt ten musi
działać jak w zabezpieczonym sejfie,
odcięty od dostępu z zewnątrz. Jedną
z metod uzyskiwania takiego dostępu
jest stworzenie swego rodzaju przemysłowej strefy zdemilitaryzowanej (demilitarized zone – DMZ, strefa ograniczonego zaufania). Strefy DMZ, wykorzystywane w wielu aplikacjach IT, umożliwiają
bezpieczny dostęp mobilny do przemysłowych systemów sterowania (industrial
control systems – ICS). Strefy zdemilitaryzowane utrzymują izolację pomiędzy prywatną, lokalną siecią automatyki a połączoną z Internetem siecią biurową. Umożliwiają tym dwóm sieciom wzajemne
komunikowanie się za pośrednictwem
zapory (firewall) lub innego kontrolowanego punktu dostępowego.

W efekcie zamiast scalania sprzętu
automatyki bezpośrednio z siecią przedsiębiorstwa lub dawania temu sprzętowi
bezpośredniego dostępu do Internetu,
można utworzyć zakładową strefę DMZ
przy wykorzystaniu takich urządzeń, jak
sieciowe bramy brzegowe, komputery
proxy oraz wirtualne sieci prywatne
(VPSN). Taka strefa umożliwi cyberbezpieczny i kontrolowany dostęp do automatyki sterującej w fabryce za pomocą
urządzeń mobilnych, również do tych zlokalizowanych na najniższych poziomach
hierarchii sieciowej. Urządzenia mobilne
oraz inne z dostępem publicznym przez
Internet mogą wtedy uzyskać dostęp do
informacji dotyczących systemu sterowania poprzez strefę DMZ.

Pokolenie X jako połączenie
najstarszej i najmłodszej generacji
pracowników
Pracownicy z pokolenia X posiadają umiejętności potrzebne do zbudowania pomo-

stu łączącego dwie znacznie różniące się
generacje: baby boomers i milenialsów.
Przechodząc na technologię mobilną, producenci mogą przyciągnąć pracowników z pokolenia milenialsów oraz czerpać
korzyści ze zwiększonej wydajności pracy
i produkcji czy skrócenia czasu wymaganego na lokalizowanie i usuwanie awarii, a także prace związane z utrzymaniem
ruchu w fabrykach.
Nate Kay jest kierownikiem projektu,
a Lindsey Kielmeyer – koordynatorem
marketingu w firmie MartinCSI.

Online
Więcej artykułów na temat rozwiązań mobilnych znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

FIRMA PREZENTUJE

Modułowe termometry
iTHERM ModuLine
Nowa rodzina termometrów i przetworników dla przemysłu
chemicznego, petrochemicznego, gazowego,
metalurgii i energetyki.

Janusz Zajączkowski
Product Manager – pomiary temperatury
Endress+Hauser Polska
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iTHERM ModuLine TM101, TM111,
TM121, TM131
Innowacyjne termometry iTHERM ModuLine
wnoszą nową jakość obsługi do procesów
przemysłowych. ączą w sobie trwałość produktu, łatwość konfiguracji, zdolności komunikacyjne i przyjazną obsługę. Urządzenia
iTHERM ModuLine można skonfigurować
w zakresie doboru obejmującym:
• wkłady pomiarowe z odpowiednimi rodzajami czujników,

• osłony termometryczne,
• głowice zaciskowe,
• przetworniki temperatury,
• dodatkowe zabezpieczenia technologiczne
i ułatwienia funkcjonalno-użytkowe.
Termometry ModuLine są przeznaczone do
pomiaru temperatury w zakresie od -200°C
do 1100°C w praktycznie każdym środowisku
przemysłowym i we wszystkich strefach klimatycznych.

Zaawansowana technologia
czujników pomiaru temperatury
Rodzina produktów iTHERM ModuLine jest
dostępna z szeroką gamą czujników RTD i termopar. Oferta obejmuje naszą opatentowaną technologię QuickSens do stosowania
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↙ Innowacyjne termometry iTHERM Moduline
wnosz now jako i atwo obs ugi
do procesów przemys owych.

pozwala na bezprzewodową komunikację
z termometrem. Są to pierwsze na rynku
przetworniki temperatury z wbudowanym
szyfrowanym łączem Bluetooth®, zapewniającym zdalne uruchamianie, obsługę i bezpieczny bezprzewodowy dostęp do danych
za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej
Endress+Hauser SmartBlue.

w procesach krytycznych, z wymaganym
bardzo krótkim czasem reakcji, a także
StrongSens, do aplikacji wymagających wysokiej odporności na drgania.

Dwukanałowe przetworniki iTEMP TMT162
(4 do 20 mA, HART® 7, Profibus PA lub
Foundation™ Fieldbus) dzięki zintegrowanej
ochronie przepięciowej (ogranicznik przepięć),
pełnej funkcjonalności HART® 7, atestom Ex
i certyfikacji SIL 2/3, pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa instalacji i ciągłości pracy
w procesach krytycznych. Dodatkowo, podświetlany wyświetlacz z dużymi, kontrastowymi cyframi w przetworniku TMT162 zapewnia doskonałą czytelność również w warunkach bardzo silnego zapylenia.

Innowacyjne konstrukcje osłon
termometrycznych
Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon
termometrycznych Endress+Hauser jest konstrukcja o bardzo krótkim czasie reakcji.
Szybkość odpowiedzi termometru w decydujący sposób wpływa na jakość regulacji temperatury procesu technologicznego i tym
samym wytwarzanego produktu. Jest ona
również kluczowa dla bezpieczeństwa instalacji i jej efektywności energetycznej. Badania
skoku temperatury medium wykazały nawet
pięciokrotnie krótszy czas reakcji termometru z nową osłoną, mierzony jako T90, w stosunku do czujników w osłonach o standardowej konstrukcji.

Oferta uzupełniająca – urządzenia
do układów pomiarowych

Użytkownicy posiadający punkty pomiarowe,
które wymagają okresowej kalibracji termometrów, docenią opatentowaną przez Endress+
Hauser technologię iTHERM QuickNeck
– szybkie złącze bagnetowe, pozwalające na ↗ Modu owy termometr iTHERM ModuLine
TM131 Endress+Hauser
błyskawiczny demontaż czujnika z osłony termometrycznej, bez użycia narzędzi. Pozwala
to na wykonanie czynności konserwacyjnych
i rekalibracyjnych bez przerywania procesów
ności przez osłonę. Zapobiega to wydostaniu
i bez rozszczelnienia instalacji. Dzięki temu
się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez
unika się kosztownych przestojów w zakłagłowicę termometru, co może mieć katastrodzie i zwiększa rentowność produkcji.
falne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Orientacja na bezpieczeństwo
już w fazie projektowania
Kolejną nowością, oczekiwaną przede wszystkim przez przemysł chemiczny i energetyczny, jest monitorowanie szczelności osłony,
łącznie z zastosowaniem dodatkowego
uszczelnienia technologicznego dla modelu
iTHERM TM131.
Endress+Hauser jest pierwszym producentem, który wprowadził do standardowych
przyrządów innowacyjny element bezpieczeństwa, spotykany dotychczas tylko w specjalnych konstrukcjach do pomiarów wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe
uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem,
które pozwala utrzymać pomiar w ruchu,
również w wypadku wykrycia utraty integral-
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Termometry iTHERM ModuLine TM111
i TM131 posiadają dopuszczenia do pracy
w strefach zagrożenia (ATEX, IEC Ex, CSA US,
NEPSI), a TM131 posiada również certyfikat
SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508.

Dalsze możliwości zwiększenia funkcjonalności układów pomiarowych i rozszerzenia dostępnych sposobów komunikacji stwarza zastosowanie zaawansowanego rejestratora Memograph RSG45. Zapewnia on zapis
i wizualizację mierzonych wartości procesowych, stanowi interfejs dostępowy do podłączonych przyrządów pomiarowych i pozwala
na integrację z sieciami przemysłowymi.
Wypełnia lukę pomiędzy poziomem obiektowym a poziomem operatorskim opartym na
sieci Ethernet lub technologii chmury.
Wyświetlacze procesowe Endress+Hauser
dla sygnałów analogowych, cyfrowych
i HART® zapewniają operatorom lokalną
wizualizację wyników pomiaru oraz szerokie możliwości wstępnego przetwarzania
sygnału. Użytkownik ma do wyboru wykonania w odpornych obudowach obiektowych,
a także do montażu panelowego w szafach
sterowniczych.

Nowa generacja przetworników
temperatury
Cyfrowe przetworniki temperatury jeszcze
bardziej zwiększają dokładność sygnału pomiarowego i dostarczają operatorom cennych informacji diagnostyczno-ruchowych,
takich jak dane do obsługi predykcyjnej,
monitorowania korozji w obwodzie czujnika,
alarmów awaryjnych i diagnostyki elektroniki.
Zastosowanie w termometrach najnowszych przetworników iTEMP TMT71 i TMT72

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław
tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info.pl@endress.com
www.pl.endress.com/tmt71
www.pl.endress.com/tmt72
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Jak zwiększyć efektywność energetyczną

narzędzi pneumatycznych dzięki zastosowaniu
energooszczędnych produktów pneumatycznych?

↙ Szybkoz cza bezpieczne marki CEJN – ergonomiczne z cze, które pozwala na wygodne
pod czanie i od czanie jedn r k .
Dost pne w sklepie internetowym
www.pneumat.com.pl.

niż 30 min. Podczas analizy wyników bierze
się pod uwagę również takie parametry stałe,
jak moc sprężarki, ciśnienie wejściowe, przepływ czy czas pracy narzędzi. Na tej podstawie – oczywiście z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej – oblicza się potencjał oszczędnościowy.
Wracając do badania właściwego, w tym
przypadku pomiar wykazał, że ciśnienie
w instalacji podczas próby waha się od 6,5
do 7,5 bara. Powoduje to ciągłą pracę sprężarki w celu uzupełnienia występujących strat
i wydatków. W praktyce może to wywoływać
niewystarczające ciśnienie na końcu układu,
powodując straty mocy lub zatrzymanie urządzeń pneumatycznych.

N

a to pytanie łatwo odpowiedzieć na
przykładzie badania, które przeprowadzono u producenta rur stalowych, posiadającego zakłady produkcyjne
w Niemczech. Przeprowadzono badania efektywności, skupiając się na stratach w sieci
sprężonego powietrza, jednocześnie sprawdzając wskaźniki przepływu złączy, węży i zwijaczy węży w ramach pomiaru porównawczego. Podczas badania wykorzystano przepływomierz (flowmeter), węże, zwijacze węży
oraz złącza bezpieczeństwa.
Jak wiadomo, kluczowe dla poprawnego
przeprowadzenia badania jest odpowiednie przygotowanie się do eksperymentu, dlatego potrzebne było zebranie kilku ważnych
informacji – nt. samego producenta, liczby
stosowanych złączy pneumatycznych, producenta lub typu aktualnych złączy i węży
oraz rodzaju wykorzystywanych narzędzi
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i intensywności ich użytkowania. Ustalenie
tych podstawowych danych przed pomiarem
znacznie usprawnia przeprowadzenie próby
porównawczej, ponieważ częstotliwość używania takich urządzeń jak szlifierka pneumatyczna czy długość otwarcia zaworu podczas używania nitownicy pozwala zdefiniować charakterystykę pracy układu sprężonego powietrza.
Pomiar porównawczy należy przeprowadzić w realnych warunkach pracy, czyli na
tzw. żywym organizmie. Na przepływomierzu ustala się przepływ używany podczas normalnego dnia pracy, a następnie przeprowadza się właściwe badania. Po pierwszej części
eksperymentu zamienia się osprzęt instalacji
pneumatycznej (m.in. złącza, węże, zwijacze
węży) i realizuje się przy tych samych warunkach brzegowych drugą część próby. Warto
wiedzieć, że pomiar nie powinien być krótszy

Wybrane złącza przetestowano przy przepływie 900 l/min i we wskazanym zakresie ciśnienia. Zmierzono przy tym spadek
ciśnienia wahający się od 0,5 do 1 bara.
Zastosowanie produktów firmy CEJN, w tym
przypadku złączy serii eSafe, wykazało
o wiele mniejszy spadek ciśnienia, wynoszący
zaledwie 0,1 bara. Dowodzi to, że korzystanie
ze złączy eSafe (dostępnych w sklepie internetowym Pneumat) może podwoić przepływ
i znacznie zmniejszyć stratę ciśnienia. Dzięki
temu rozwiązaniu można zapobiec obliczonej na podstawie pomiaru stracie wydajności
narzędzi wynoszącej ok. 21%.
Co więcej, w ostatnim czasie udoskonalono
również stosowane zwijacze węży. Podczas
testów odnotowano potencjał oszczędności
energii w wysokości ponad 50%. Przyczyny
wynikają z konstrukcji badanego oprzyrządowania – dobry zwijacz węża wykonany
jest w sposób pozwalający na możliwie rzadkie i niepowodujące strat przekierowywanie
powietrza. Co może wydawać się oczywiste,
ale jest jednak bardzo istotne – warto wybierać wysokiej jakości materiały o dużej wytrzymałości na obciążenia.

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

→ Szybkoz cza bezpieczne marki CEJN –
odpowietrzenie z cza przed roz czeniem
– wyklucza ryzyko obra e u operatora
w wyniku odrzutu przewodu oraz zmniejsza
nat enie ha asu. Dost pne w sklepie internetowym www.pneumat.com.pl.

Rezultaty pomiarów i potencjały oszczędności bezsprzecznie wykazały, że dzięki zastosowaniu oprzyrządowania pneumatycznego
firmy CEJN można zoptymalizować instalację
pneumatyczną stosowaną w każdej firmie.
By nie być gołosłownym, warto przytoczyć
wyniki niniejszego badania – szacowane
roczne oszczędności wyniosły 21% dla złączy pneumatycznych oraz ponad 50% dla zwijaczy węży i 44% dla zastosowania węży spiralnych.
Oznacza to w praktyce, że roczna ewaluacja oszczędności w tym konkretnym przypadku wyniosła aż 154 tys. zł. Efekt ten osiągnięto dzięki wyeliminowaniu nieszczelności,
zmniejszeniu spadku ciśnienia oraz obniżeniu
ciśnienia roboczego o 1 bar.
Taką oszczędność można uzyskać wyłącznie
przy odpowiedniej inwestycji. W tym przypadku koszty były następujące: 52 tys. zł za
materiały – węże, złącza i zwijacze – oraz
22 tys. zł za przeprojektowanie i instalacje

nowego systemu. Warto również wspomnieć,
że czas amortyzacji tego typu przedsięwzięć
wynosi zaledwie 6 miesięcy. W tym okresie
nie uwzględniono oszczędności wynikających
ze zmniejszenia czasów przestoju urządzeń
oraz korzyści polegających na zwiększeniu
bezpieczeństwa pracy, które – obok wydajności – stanowią strategiczną cechę wszystkich
produktów marki CEJN.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem badań na stronie: www.pneumat.com.pl
/raport-pomiaru. Pełna analiza obejmuje
kompleksową dokumentację tekstową oraz
wartości pomiarowe.
Oficjalnym dystrybutorem produktów CEJN
w Polsce jest Pneumat z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 160. Mamy 10
oddziałów w całej Polsce, ponad 120 tys.
produktów w ofercie i najnowocześniejszy
sklep internetowy z pneumatyką. Sprawdź
aktualną promocję na zestawy, które zwiększają bezpieczeństwo pracy.
Pneumat System Sp. z o.o.
ul. Obornicka 160, 51-114 Wrocław
tel.: 71 325 18 60
e-mail: info@pneumat.com.pl
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
Karolina Jasińska
Doradca techniczno-handlowy
tel.: 71 325 73 18
e-mail: karolina.jasinska@pneumat.com.pl
Maciej Sowiński
Kierownik działu węży przemysłowych
tel.: 71 325 72 84
e-mail: maciej.sowinski@pneumat.com.pl

↗ Bezpieczny pistolet do przedmuchu – wyposa ony w ko cówk , która formu uje strumie powietrza, zapewniaj c bezpiecze stwo. Dost pny w sklepie internetowym www.pneumat.com.pl.
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Adam Gburek
Inżynier sprzedaży
tel.: +49 172 292 88 02
e-mail: Adam.Gburek@cejn.com
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Przemysł 4.0 w Polsce
Koncepcja Przemysłu 4.0 budzi coraz większe zainteresowanie
pracowników wyższego i niższego szczebla polskich zakładów
produkcyjnych. Rośnie też świadomość, że zastosowanie rozwiązań
zgodnych z założeniami nowoczesnej produkcji daje możliwość
budowania przewagi na rynku. Takie wnioski można wyciągnąć
z badania ankietowego, które przeprowadziliśmy wśród czytelników
magazynu In ynieria i Utrzymanie Ruchu oraz dostawców technologii
wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0.
Bohdan Szafrański

W

raporcie opublikowanym przez firmę analityczną MarketsandMarkets
(MaM) szacuje się, że rynek rozwiązań
dla Przemysłu 4.0, którego wartość
w 2019 r. wyniosła 71,7 mld dolarów, do 2024 r. wzrośnie do 156,6
mld dolarów, przy średnim rocznym
wzroście w latach 2019–2024 wynoszącym 16,9%. Nic w tym jednak
dziwnego – światowi producenci wiedzą już o tym, że nowoczesne technologie komunikacji i przetwarzania danych oraz sterowania i monitoringu, wpisujące się w tę koncepcję,
pozwalają na zwiększenie wydajności
oraz obniżenie kosztów produkcji.

Uczestnicy raportu
Astor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.astor.com.pl
DSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.dsr.com.pl
ifm electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ifm.com
igus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.igus.pl
Lean-Tech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lean-tech.pl
Mitsubishi Electric Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.pl.mitsubishielectric.com
Reliability Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.relia-sol.pl
UIBS Teamwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.uibs.com.pl
Varroc Lighting Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.varroclighting.com
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Dlatego też, wraz z postępującą
dostępnością i spadkiem cen, rośnie
popularność wspomnianych technologii. Potencjalne korzyści z ich zastosowania zachęciły kilku producentów urządzeń
przemysłowych do ich wdrożenia w swoich produktach. Na przykład łącząc urządzenia przemysłowe za pomocą bezprzewodowej sieci transmisji danych, można
gromadzić dane z czujników zainstalowanych na sprzęcie również w trudno
dostępnych miejscach i dokładnie określić aktualny stan maszyn, zoptymalizować ich wydajność, zidentyfikować potencjalne awarie i odpowiednio zaplanować
harmonogramy konserwacji. Jak twierdzą analitycy MaM, zdolność do zdalnego
monitorowania aktywów przedsiębiorstwa
i przeprowadzania konserwacji predykcyjnej jest główną przyczyną coraz częstszego wdrażania tej koncepcji i związanych z nią technologii.

Zaskakuje wysoki odsetek zainteresowanych
technologiami i rozwiązaniami sztucznej inteligencji (AI), gdyż należą
one do kategorii bardziej
zaawansowanych możliwości i funkcji oferowanych w ramach koncepcji
Przemysłu 4.0.
Bardzo szybko rozwija się też segment robotyki przemysłowej – producenci
zwracają się ku automatyzacji i robotyzacji w odpowiedzi na niedostatek wykwalifikowanych pracowników w sektorze pro-
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Rys. 1. Status wdrożenia
koncepcji Przemysłu 4.0
w polskich zakładach
wg użytkowników
strategia jest przyjęta: 23%
nie ma strategii: 46%

Rys. 2. Inwestycje w rozwiązania dla Przemysłu 4.0
w ciągu najbliższych 2–3 lat
użytkownicy
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strategia jest opracowywana: 31%

Rys. 3. Wykorzystanie technologii wpisujących się w koncepcję
Przemysłu 4.0 w polskich zakładach wg użytkowników

Źródło: ankieta magazynu In ynieria i Utrzymanie Ruchu

urządzenia inteligentne (czujniki)

dukcyjnym. Ceny robotów wyraźnie spadają, a same maszyny są znacznie łatwiejsze do zaprogramowania. Oczekuje się, że
liczba robotów w zakładach przemysłowych wzrośnie, szczególnie w krajach rozwiniętych.
Wśród kluczowych graczy na rynku
rozwiązań dla Przemysłu 4.0 wymienia się takie firmy, jak: ABB, Mitsubishi, Yaskawa, KUKA, FANUC, General
Electric, IBM, Cisco, Microsoft, Stratasys, Google, Intel, HP, Siemens, Ansys,
AIBrain, SAP, Amazon Web Services
i General Vision.

roboty, w tym współpracujące
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58%

predykcyjne utrzymanie ruchu

43%

urządzenia mobilne (notebooki,
tablety, smartfony)

42%

Internet Rzeczy (IoT)
i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

29%

przetwarzanie danych
w chmurze (cloud computing)

28%

rzeczywistość rozszerzona (AR)

15%

technologie bliźniaków cyfrowych
i digitalizacja produkcji

14%

Big Data

14%

Wdrożenie koncepcji
Przemysłu 4.0 w Polsce
Dostawców rozwiązań dla Przemysłu
4.0 oraz ich odbiorców zaprosiliśmy do
udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wdrożenia tej koncepcji w polskich
zakładach przemysłowych. Ponad połowa
odbiorców na postawione pytanie, czy
w ich zakładzie została już przyjęta lub
jest opracowywana strategia wdrożenia
rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0,
odpowiedziała twierdząco (rys. 1). Jednocześnie połowa ankietowanych zadeklarowała, że taka strategia zostanie opracowana w czasie od roku do trzech lat.
Tendencja jest zatem wyraźna i wpisuje

65%
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się w podobne trendy obserwowane na
całym świecie.
Około połowa użytkowników uważa
również, że nakłady na inwestycje związane z takimi wdrożeniami w ciągu najbliższych 2–3 lat wzrosną lub pozostaną
bez zmian (rys. 2). Dostawcy wykazują
większy optymizm: 68% z nich odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 2–3
lat środki firm produkcyjnych przeznaczane na inwestycje związane z Przemy-

słem 4.0 wzrosną, a 12%, że znacznie
wzrosną; 16% ankietowanych wskazało,
że wydatki zostaną utrzymane na dzisiejszym poziomie.
Jeśli chodzi o obecne wykorzystanie w zakładach produkcyjnych technologii związanych z koncepcją Przemysłu
4.0, to najczęściej wskazywano (rys. 3):
urządzenia inteligentne (czujniki) (65%),
wykorzystanie robotów, w tym współpracujących (58%), predykcyjne utrzyma-
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nie ruchu (43%) oraz urządzenia mobilne
(notebooki, tablety, smartfony) (42%).
Na kolejnych miejscach znalazły się:
wykorzystanie technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) i Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) (29%), przetwarzanie danych w chmurze (cloud computing)
(28%), rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality – AR) (15%),
technologie bliźniaków cyfrowych (digital twins) i digitalizację produkcji (14%),
a także wielkie zbiory danych (Big Data)
(14%).
Dostawcy, odpowiadając na pytanie,
jakie technologie budzą obecnie największe zainteresowanie wśród ich klientów,
mówili o automatyzacji linii produkcyjnych i analizie danych (po 68%) (rys. 4).
Często wskazywali też na zainteresowanie
rozwiązaniami sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) (48%), IoT i IIoT
(44%), Big Data (44%) oraz robotyzacją
linii produkcyjnych (40%).
Nieco zaskakuje wysoki odsetek zainteresowanych technologiami i rozwiązaniami AI, gdyż należą one do katego-

Rys. 5. Bariery we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0
według użytkowników
wysokie koszty wdrożenia
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niepewne korzyści finansowe
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rii bardziej zaawansowanych możliwości i funkcji oferowanych w ramach koncepcji Przemysłu 4.0. Łatwiejsze w zakupie i aplikacji w istniejących zakładach są
chociażby rozwiązania akwizycji danych
i ich przetwarzania, analityki Big Data
w celu np. poprawy efektywności procesów produkcji itp.
Według dostawców mniejszym zainteresowaniem cieszy się oprogramowa-
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Rys. 4. Technologie, kóre budzą największe zainteresowanie
klientów wg dostawców

Źródło: ankieta magazynu In ynieria i Utrzymanie Ruchu

20

20

40

60

80

100

nie obniżające koszty prototypów i wprowadzania nowych produktów, technologie
bliźniaków cyfrowych i digitalizacja produkcji (po 16%) oraz roboty współpracujące (12%). Niskie jest według nich zainteresowanie wykorzystaniem druku 3D
(8% wskazań).

Bariery
Największe bariery we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w zakładzie według
użytkowników to (rys. 5) wysokie koszty
wdrożenia (72%) i niepewne korzyści
finansowe oraz związane z tym poważne
ryzyko inwestycyjne (50%). W następnej
kolejności wskazywano niewystarczające szkolenia (29%) i brak wsparcia
merytorycznego ze strony dostawców rozwiązań (14%).
Bariera wysokich kosztów dostrzegana przez użytkowników jest jednak
w praktyce nieco stereotypowa. Okazuje
się bowiem, że wiele rozwiązań technicznych już zainstalowanych w wielu zakładach, jak chociażby sieciowe systemy
automatyki i monitoringu, przy stosunkowo niewielkich nakładach związanych
przede wszystkim z pracami integratorskimi i informatycznymi, może być przekształcona w nowoczesne platformy systemowe Przemysłu 4.0, zapewniające
zdalny dostęp, konfigurację oraz monitoring i analizę danych procesowych. Jednak wspomniana stereotypowość opinii
wiąże się również z podniesioną w ankiecie przez dostawców niską świadomością techniczną ich klientów. Jeśli chodzi bowiem o dostawców, to w odpowiedzi na pytanie o podstawowe problemy
przy wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0
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Hubert Kowalczyk, menedżer produktu e-prowadniki w firmie igus

Rewolucja w formie komunikacji
Ideą Przemysłu 4.0 jest wykorzystywanie potencjału wynikającego
z coraz większej ilości danych generowanych przez maszyny przemysłowe. W tej chwili wszystkie te dane są wykorzystywane na
potrzeby poszczególnych urządzeń, a chodzi o to, by je zintegrować
i wykorzystać do wzajemnej komunikacji. Jest to więc rewolucja
w formie komunikacji, którą znamy z innych obszarów pod nazwą
Internet Rzeczy oraz z prac nad sztuczną inteligencją i rozwojem
machine learningu.
By było nam łatwiej to zrozumieć, możemy zamiast inteligentnej fabryki wyobrazić sobie inteligentny dom z konkretną liczbą
obiektów, które mogą się ze sobą komunikować. Podobnie jak w domu pralka może się
skomunikować np. z systemem wentylacji i uruchomić go wtedy, kiedy w pomieszczeniu pojawi się dużo pary, tak w fabrykach może to być komunikacja obrabiarki z robotem wieloosiowym, połączonymi w jednym systemie.
Widoczne bariery to m.in. specyfika utrzymania ruchu, gdzie inżynierowie bardziej
skupiają się na eliminowaniu istniejących problemów – usprawnianiu procesów, a nie
wdrażaniu nowych rozwiązań. Nowe rozwiązania są drogie, a budżety firm na rozwiązania dla Przemysłu 4.0 wciąż bardzo małe.
Techniczne rozwiązania różnych producentów często nie są kompatybilne, bardzo
różne potrzeby klientów utrudniają wdrożenie rozwiązań, które spełnią wszystkie oczekiwania.

Marcin Plewa, kierownik działu B+R w firmie Lean-Tech

Autonomiczne roboty mobilne sprawdzają się
w Przemyśle 4.0
W obszarze autonomicznych robotów mobilnych, który jest przedmiotem zainteresowania naszego przedsiębiorstwa, obserwujemy
bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania wdrażaniem rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Otrzymujemy zapytania ofertowe zarówno
od dużych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wynika to
z tego, że obecna sytuacja na rynku pracy zmusza pracodawców
do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby ograniczyć zaangażowanie pracowników do prostych prac transportowych, takich jak
przewóz odpadów wewnątrz hal produkcyjnych czy dostarczanie
surowców i półproduktów do poszczególnych stanowisk roboczych.
Prace te mogą być z powodzeniem wykonywane przez autonomiczne roboty mobilne.
Dostrzegamy jednak pewne ograniczenia, wynikające bezpośrednio ze środowiska pracy, w którym roboty mobilne oraz ludzie wzajemnie na siebie wpływają. Bardzo często przeszkodą są obawy przedsiębiorstw związane z możliwością zapewnienia
przez dostawcę rozwiązania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. Wymusza to konieczność ciągłego doskonalenia odpowiednich systemów wykorzystywanych
w robotach, zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. W chwili obecnej są to
czynniki, które istotnie wpływają na koszt wdrożenia.
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(rys. 6) wskazywali oni przede wszystkim: niską świadomość dotyczącą technologii i koncepcji związanych z czwartą
rewolucją przemysłową (68%), niepewne
korzyści finansowe (56%) oraz wysokie koszty rozwiązań i brak wykwalifikowanego personelu (po 40%). Na kolejnych miejscach znalazły się: brak szkoleń
(28%) i odpowiedniego wsparcia metodycznego (24%).

Wielu klientów uważa,
że Przemysł 4.0 to tylko
zjawisko o charakterze
marketingowym, a nie
realny sposób na zwiększenie opłacalności
produkcji.
Jakie technologie będą
rozwijać się najszybciej?
W opinii większości respondentów (64%)
w najbliższych latach najszybciej będą się
rozwijać technologie sensorów i ich integracja ze sztuczną inteligencją. Na kolejnych miejscach znalazły się: technologie
IoT i IIoT (56%), Big Data (48%), a także
przetwarzanie w chmurze (44%). Współpraca człowieka z robotem, choć dużo się
o niej mówi, zajęła dopiero piąte miejsce (36% wskazań). Natomiast takie rozwiązania, jak wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej i bliźniaki cyfrowe, w ocenie uczestników badania nie znajdują się
wśród tych, które będą się rozwijać najszybciej. Wynika to ze wskazanej przez
użytkowników wcześniej bariery kosztów, gdyż właśnie tego typu rozwiązania
są najdroższe, wymagają bowiem nowych
technologii i rozwiązań, które jako
nowość na rynku globalnym charakteryzują się dość wysokimi cenami – samego
sprzętu, oprogramowania i koniecznych
usług integratorskich.
Na pewno jednym z czynników
wpływających na popularność aplikacyjną, implementację i rozwój niektórych z wymienionych rozwiązań będzie
dostępność na rynku pracy pracowników
o odpowiednich kompetencjach. Z tym
bowiem, również w Polsce, wiele firm
produkcyjnych ma coraz poważniejsze
problemy.
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Cyberbezpieczeństwo
oraz źródła wiedzy
Coraz szybciej postępująca cyfryzacja
przemysłu powoduje, że zakłady produkcyjne stają się potencjalnie podatne na
nieznane do tej pory zagrożenia, ważna
jest więc świadomość załogi i kadry kierowniczej. W ankiecie redakcyjnej ponad
połowa osób odpowiedziała, że jest świadoma istnienia i wzrostu takich zagrożeń
oraz potrzeby wprowadzania niezbędnych
zabezpieczeń w tym zakresie. Ich zdaniem
takie zabezpieczenia powinny być jednym
z elementów wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0.
Skąd użytkownicy czerpią wiedzę
związaną z koncepcją Przemysłu 4.0? Jak
wynika z badania, głównym jej źródłem,
poza serwisami internetowymi mediów
branżowych oraz stronami producentów czy dystrybutorów, są specjalistyczne
publikacje dotyczące Przemysłu 4.0 oraz
seminaria czy targi branżowe (prawie
43% wskazań).

Rynek okiem dostawców
Jak wynika z wypowiedzi ankietowanych
dostawców, koncepcja Przemysłu 4.0
wprowadzana jest w Polsce bardzo nierównomiernie. Część firm próbuje wdrażać ją całościowo, inne zaś – i są to duże
zakłady przemysłowe – podchodzą do
tematu ostrożniej, decydując się na częściowe wdrożenia w wybranych obszarach
pilotażowych. Według innej opinii wdrożenia trwają lub są planowane w dużych
firmach, a ich przeprowadzanie polega na
kopiowaniu istniejących rozwiązań.
Niestety, ciągle jest też duże grono
przedsiębiorstw, które traktuje koncepcję
Przemysłu 4.0 z dużą nieufnością i nawet
nie podejmuje się wykonania prostych
analiz i obliczeń dotyczących opłacalności
wprowadzenia tych rozwiązań. Największym ograniczeniem, poza oporem mentalnym, jest brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu i wiedzy, czym tak
naprawdę jest koncepcja Przemysłu 4.0.
Wielu klientów wciąż uważa, że jest to
tylko zjawisko o charakterze marketingowym, a nie realny sposób na zwiększenie
opłacalności produkcji. Zwłaszcza mniejsze firmy nie mają świadomości tego, co
mogą zyskać, i często nie chcą się tego
dowiedzieć, zajęte bieżącą działalnością
operacyjną.
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Piotr Rojek, prezes firmy DSR

Barierą we wdrożeniach jest brak kompetencji
Postęp we wdrażaniu elementów koncepcji Przemysłu 4.0 w Polsce nadal jest zdecydowanie bardziej zauważalny w przedsiębiorstwach, które są oddziałami firm zagranicznych. Podczas implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0 pojawiają się dwie główne
bariery. Jedna z nich dotyczy bezpośrednio wdrożenia – to ograniczona dostępność kompetentnych zespołów. Zdarza się, że osoby,
które są w stanie prowadzić projekty wdrożeniowe, są całkowicie zaangażowane w prowadzenie bieżących działań biznesowych.
Skuteczne wprowadzenie jakichkolwiek zmian, w tym projektów
IT, może być wówczas realizowane tylko we współpracy z firmami
wdrożeniowymi, które potrafią pomóc w działaniach przeznaczonych zazwyczaj dla
zespołów wewnętrznych firmy wdrażającej.
Z tego powodu warto korzystać z usług wdrożeniowych opartych na wiedzy zespołu
specjalistów z doświadczeniem w branży produkcyjnej. Tego rodzaju zastępstwo lub
uzupełnienie kompetencji w zespole wdrożeniowym pozwala na bezpieczne przejęcie
części obowiązków pracowników firmy produkcyjnej.
Drugim ważnym ograniczeniem jest trudność w podjęciu decyzji o samym wdrożeniu rozwiązań Przemysłu 4.0. W firmach brak jest dobrych przykładów na obliczanie zwrotu z inwestycji i wykazywanie korzyści dla kierownictwa w oparciu o dane znajdujące się już w firmie. Potrzebne jest więc wsparcie specjalistów z wiedzą dotyczącą
analiz biznesowych.

Rys. 6. Podstawowe problemy napotykane przy wdrażaniu
rozwiązań Przemysłu 4.0 wg dostawców
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Według innej opinii wdrażanie technologii informatycznych nie może być radykalne i polegać na ignorowaniu rzeczywistych potrzeb zakładów przemysłowych.
Rozbudowane i skomplikowane produkty informatyczne oferowane na rynku

nie wszędzie bowiem mogą być w pełni
wykorzystane. Przerost systemów i ich
niedostosowanie do potrzeb może prowadzić do negatywnego postrzegania całej
koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej. Jednocześnie jest to obszar do inten-
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sywnej kampanii uświadamiania technicznego klientów, która jednak nie powinna
być ukierunkowana tylko na reklamę
i dążenie producentów czy dystrybutorów

do zwiększenia za wszelką cenę sprzedaży oferowanych rozwiązań. Powinna
za to mieć na celu dostarczenie klientom
rzetelnej i fachowej wiedzy o zróżnico-

Piotr Lipnicki, CTO w firmie Reliability Solutions

Niezrozumienie możliwości algorytmów
uczenia maszynowego
Głównymi ograniczeniami związanymi z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 są obawy i niezrozumienie możliwości oraz sposobu działania algorytmów uczenia maszynowego. Wdrażanie koncepcji predykcyjnego i preskryptywnego utrzymania ruchu wiąże
się z zapewnieniem odpowiedniej jakości danych. Zakłady przemysłowe powinny zaimplementować odpowiedni sposób zbierania,
opisywania i klasyfikowania danych.
Dlaczego tak ważne jest dobre podejście do akwizycji danych?
Obecnie gromadzimy dane, które pomagają uzyskać lepszy wgląd
w działalność firmy (procesy przemysłowe, produkcja, klienci i rynki).
Dane pomagają zrozumieć i usprawnić procesy biznesowe/przemysłowe, a tym samym
zwiększają wydajność i rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki dobrej jakości danych
osoby decyzyjne oraz zajmujące się procesem, inżynierią, biznesem otrzymują odpowiedniej jakości informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji.
W świecie przemysłu dane pozyskiwane z czujników są wykorzystywane głównie do
monitorowania i optymalizacji różnych procesów produkcyjnych. Pomiary te umożliwiają wprowadzenie inteligentnych rozwiązań, np. z zakresu predykcyjnego i preskryptywnego utrzymania ruchu, które wpływają na wyraźne zwiększenie wydajności i produktywności przedsiębiorstwa.

Arkadiusz Rodak, lider ds. consultingu Przemysłu 4.0 w firmie ASTOR

Budowa przewagi konkurencyjnej
Polskie firmy produkcyjne rozwijają coraz większą świadomość
w zakresie możliwości wykorzystania Przemysłu 4.0 do zbudowania przewag konkurencyjnych. W tym momencie jeszcze stosunkowo niewiele polskich firm wdrożyło lub wdraża rozwiązania utożsamiane z Przemysłem 4.0, jednak coraz większa ich liczba przygotowuje się do takich projektów.
Te przedsiębiorstwa, które aktualnie realizują projekty związane
z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych (czyli Przemysłem 3.0) i jednocześnie przygotowują projekty w taki sposób,
aby wdrożone systemy były gotowe na rozwój i integrację z technologiami Przemysłu 4.0, poprzez wdrażanie idei cyfryzacji, decentralizacji, dostępu
do danych online, interoperacyjności i otwartości na komunikację z innymi systemami,
budują przewagę konkurencyjną względem innych podmiotów na rynku, które o Przemyśle 4.0 jeszcze nie myślą lub tylko obserwują jego rozwój na świecie.
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wanych możliwościach aplikacji wybranych elementów koncepcji przy niższych
nakładach inwestycyjnych, które pozwolą
na szybkie uzyskanie efektów w bieżącej działalności zakładów, a jednocześnie
przygotują je na możliwość rozbudowy,
wprowadzenia bardziej zaawansowanych
technicznie i funkcjonalnie rozwiązań
w przyszłości. Tak by pogodzić kwestie
sygnalizowanej w ankiecie poprawy świadomości technicznej klientów ze stopniowym przełamywaniem wspomnianej przez
nich bariery wysokich kosztów.
Kolejny z ankietowanych dostawców
zwrócił uwagę na brak pracowników jako
główny powód automatyzowania i robotyzowania produkcji. To samo można
powiedzieć na temat wdrażania rozwiązań informatycznych na liniach produkcyjnych. Automatyzacja miała zastąpić
człowieka w żmudnych, powtarzalnych
i ciężkich pracach. Systemy IT i AI mogą
pomóc w podejmowaniu decyzji np. dotyczących jakości produktu czy też planów
produkcyjnych, szczególnie gdy decyzje
te są podejmowane stale, nie są strategiczne, a fakt, że związany z nimi „czynnik ludzki” wpływa na ich rzetelność.
Jeden z dostawców zwrócił uwagę na
możliwość integracji lub dostosowania
obecnie wykorzystywanych rozwiązań IT
do wyzwań Przemysłu 4.0. Polskie firmy
dużo zainwestowały w IT i niechętnie wymieniają oprogramowanie. Znacznie częściej integruje się starsze rozwiązania
z nowymi. To obszar, w którym na rynku
polskim warto rozwijać strategię stopniowej implementacji rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0, zwłaszcza w warunkach polskich, przy ograniczonych
budżetach inwestycyjnych mniejszych firm.
Dostawcy podkreślali potrzebę zwiększenia świadomości użytkowników dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji we współczesnej produkcji. Wskazywali także na wciąż niewystarczającą
ogólną świadomość inwestorów, zwłaszcza tych z sektora MŚP, na temat rozwiązań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0. Firmy te raczej sceptycznie nastawione są np. do rozwiązań chmurowych
– wolą przechowywać dane na własnych
serwerach, zaś rozwiązania dotyczące Big
Data to dla nich zbyt odległe zagadnienia – w pierwszej kolejności koncentrują
się na automatyzacji procesów zbierania
danych z maszyn, gdyż często nadal jest
to robione ręcznie.
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Trudno nie zgodzić się z opinią, że
wdrożenie produkcji na wyższym niż
dotychczas poziomie wymaga finansowania albo zastosowania przełomowej technologii. Jak radzi zatem jeden z ankietowanych, jeśli firma nie ma pieniędzy na

bycie liderem, powinna śledzić poczynania liderów, uczyć się na ich błędach
i realizować swoje plany mniejszym kosztem, analizując w szczególności możliwość wykorzystania istniejącej już infrastruktury.

Piotr Karaś, Marketing & PR Manager w firmie UIBS

Nie wszystkie promowane rozwiązania
można nazwać Przemysłem 4.0
Trudno oprzeć się wrażeniu, że pojęcie Przemysł 4.0 jest nadużywane oraz wykorzystywane do promowania rozwiązań, które często z rewolucją przemysłową mają niewiele wspólnego.
Z wielu możliwych kryteriów oceny rozwiązań aspirujących do
poziomu Przemysłu 4.0 wyróżniłbym trzy. Po pierwsze, innowacyjność – produkt nie może być starym rozwiązaniem, ubranym
w nowe szaty na potrzeby rewolucji. Widzimy to często w obszarze systemów zarządzania produkcją, gdzie znane od kilkudziesięciu lat produkty klasy APS są promowane w sposób nieuprawniony
jako produkty innowacyjne. Drugim istotnym kryterium jest oczekiwana wartość dodana dla firmy, jej podniesienie na wyższy poziom funkcjonowania.
Zastosowane rozwiązanie powinno zmieniać organizację oraz trwale i zdecydowanie
poprawiać procesy. Trzecim, bardzo ważnym kryterium, które jest tak naprawdę powodem inwestowania w nowe rozwiązania, jest efekt ekonomiczny. System nie może być
niewiele wnoszącym usprawnieniem, nieprzynoszącym szybkiego zwrotu z inwestycji.
Ten okres zwrotu będzie różny dla różnych branż, ale jego radykalne skrócenie wyróżnia przełomowe, innowacyjne rozwiązania.

Robert Fijołek, wiceprezes zarządu Pneumat System

By dołączyć do rewolucji, trzeba najpierw
poznać jej założenia
Głównym problemem polskich firm, zwłaszcza tych, które tak jak
Pneumat znajdują się w łańcuchu dostaw dla fabryk wdrażających lub zainteresowanych ideą Industry 4.0, jest niezrozumienie założeń samej rewolucji lub ich nadinterpretacja. Jedną z głównych koncepcji Przemysłu 4.0 jest wielopłaszczyznowa integracja
na poziomie całej organizacji, a nie tylko w kontekście oferowanych produktów. Ten aspekt może okazać się problemem dla tych
firm, które nie wdrożyły kompleksowych rozwiązań informatycznych i analitycznych. Przy bardzo dużym asortymencie, jeśli dodatkowo znaczna jego część jest dostępna „z półki” przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, i to z każdego miejsca na świecie, tylko integracja odpowiednich narzędzi analitycznych pozwala w pełni wykorzystać ten potencjał. Nie można
też sobie pozwolić na braki towaru, a z drugiej strony dopuścić do jego nadmiaru.
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Podsumowanie
Rozwiązania wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0 są wdrażane na całym
świecie. Polska powinna podążać za tymi
trendami. Przeprowadzone już wdrożenia pokazują, że stosunkowo niewielkim nakładem finansowym można realnie unowocześnić produkcję i zwiększyć
jej opłacalność. Jeżeli właściciele firmy
lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne
za koszty związane z produkcją są zainteresowane zwiększeniem zysków, ograniczeniem kosztów produkcji czy poprawą
wskaźników KPI, powinny przyjrzeć się
koncepcji Przemysłu 4.0 nieco bliżej
i skontaktować się z firmami, które implementują takie rozwiązania.
Raport powstał na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród czytelników magazynu
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Ponadto
przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od dostawców rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Raport nie
odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy wszystkim firmom oraz Czytelnikom
magazynu In ynieria i Utrzymanie Ruchu,
którzy odpowiedzieli na pytania zawarte
w ankiecie.

Bohdan Szafrański jest od początku lat 90.
związany z branżą informatyczną. Ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice
Warszawskiej. Zajmował się zagadnieniami normalizacyjnymi w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Publicysta, dziennikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie
specjalistycznej skierowanej do odbiorców
z branży automatyki przemysłowej.

Online
Więcej artykułów na temat koncepcji Przemysłu 4.0 oraz jej praktycznej
realizacji znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej w zakładce
„Przemysł 4.0”:
www.utrzymanieruchu.pl
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stali, metali nieżelaznych czy tworzyw sztucznych. Precyzyjne wykonanie, wytrzymałe
i idealnie pasujące do siebie części oraz złożone systemy uszczelnień pozwalają na osiągnięcie tych samych lub wyższych sprawności przy niewielkim rozmiarze podzespołów.
I tak np. małe pompy są w stanie wytworzyć ciśnienie wewnątrz układu na poziomie 50 barów, a temperatura niejednokrotnie może przekraczać 100°C. W związku z tym
nowoczesny układ pracujący w takich warunkach wymaga użycia odpowiednio dobranego, wysokiej jakości środka smarnego.

Nowoczesne ciecze

hydrauliczne

Rozwój naszej cywilizacji jest nieunikniony. Smartfony, chmury
online, drony, nanomateriały, rozwój medycyny, pojazdy autonomiczne – to tylko niektóre ze skojarzeń, jakie nam się nasuwają,
gdy myślimy o nowych, zaawansowanych technologiach i postępie.
Mało kto jednak zastanawia się nad innowacjami w przemyśle,
które tak samo szybko ewoluują.

Dawid Pykosz
Specjalista
Dział Badań i Rozwoju ORLEN OIL

P

rzykładem wartym uwagi, szczególnie
dla specjalistów w obszarze przemysłu,
może być rozwój hydraulicznych systemów sterowania, przeniesienia siły i napędu.
Nieustanne udoskonalanie osprzętu stawia
coraz wyższe wymagania cieczom hydraulicznym oraz determinuje ciągłą poprawę ich
właściwości.
Obecnie oleje hydrauliczne muszą pracować dłużej, zapewniać lepszą ochronę
i wydajność układu niż jeszcze kilka lat temu.
Zadaniem współczesnych cieczy hydraulicznych jest zagwarantowanie bezawaryjnej
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pracy w mniejszych, bardziej wydajnych urządzeniach przemysłowych i mobilnych. Olej
musi pracować przy wyższych prędkościach
i wytrzymać wyższe ciśnienie robocze w urządzeniach z mniejszymi zbiornikami olejowymi. To oczywiście oznacza także wyższe
temperatury, które stwarzają olejom trudniejsze warunki pracy. Dlatego sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, maszyny używane
w przemyśle tworzyw sztucznych, hutnictwie
i wielu innych dziedzinach zużywają oleje
hydrauliczne o specjalnych właściwościach,
aby wydłużyć czas pracy, zredukować ryzyko
przestojów i podnieść wydajność.
Sprzęt hydrauliczny nieustannie się zmienia. Podstawowe wymagania zawarte w normach ISO 11158 czy DIN 51524 dawno już
przestały wystarczać producentom nowoczesnych systemów hydraulicznych. Producenci
kładą coraz większy nacisk na projektowanie
wydajnych, niezawodnych urządzeń. Trend
tzw. downsizingu, występujący w wielu dziedzinach życia codziennego, nie omija także
hydraulicznych układów sterowania i napędu.
Dlatego produkowany osprzęt staje się kompaktowy, a materiały używane do produkcji są wytrzymalsze i bardziej różnorodne niż
kiedyś. Tworzone są z wysokogatunkowej

Czołowi producenci sprzętu, m.in. Bosch
Rexroth, Eaton Vickers, Parker Denison czy
Fives Cincinnati, opracowują i aktualizują
własne specyfikacje, w których określają
minimalne wymagania dla cieczy hydraulicznych. Oprócz kluczowych parametrów fizykochemicznych ogromny nacisk kładą na stabilność termooksydacyjną, właściwości smarowe, ochronę przed korozją, kompatybilność z elastomerami, właściwości niskotemperaturowe czy dielektryczne. Pozytywna
ocena komponentów pompy po rygorystycznych testach stanowiskowych jest konieczna
do ubiegania się o aprobatę producentów
oryginalnego wyposażenia. Wysokie wymagania i obowiązkowe testy mają na celu ukierunkowanie producentów środków smarnych
na wytwarzanie wysokojakościowych olejów
hydraulicznych, które zapewnią bezawaryjną
pracę układu w różnorodnych warunkach.
W efekcie najważniejsze zalety, jakie są możliwe do osiągnięcia dzięki stosowaniu nowoczesnych olejów hydraulicznych, to dłuższe
interwały wymiany oleju i mniejsze opory
wewnętrzne, przy zastosowaniu olejów o niższych klasach lepkości, czy zmniejszona energochłonność. To również mniej przestojów
i odpadów związanych z dłuższą pracą oleju
w układzie.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków
tel. (+48) 12 665 55 00
fax (+48) 12 665 55 01
infolinia: 0 801 102 103
www.orlenoil.pl
centrala@orlenoil.pl
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Prawidłowo dobrane
ciecze hydrauliczne
Układy hydrauliczne należą do najważniejszych, obok elektrycznych,
elektronicznych i pneumatycznych, układów sterowania wykorzystywanych w maszynach produkcyjnych. Znajdują zastosowanie
w branży spożywczej, farmaceutycznej, górniczej, budowlanej,
militarnej i innych. Układy te muszą spełniać wysokie wymagania
dotyczące bezpieczeństwa, dlatego tak ważny jest dobór cieczy
hydraulicznej, która jest ich elementem roboczym.
Aleksandra Solarewicz

U

kład hydrauliczny jest zespołem elementów przeznaczonych do przekazywania energii lub sterowania za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym. Jego elementem roboczym jest ciecz hydrauliczna (zwana również cieczą roboczą, olejem hydraulicznym
lub płynem hydraulicznym).
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→
→
→
Elementem wprawiającym w ruch układ →
hydrauliczny jest napęd, który przekazuje
→
i przekształca energię w ruchy urządzeń
wykonawczych. Wyróżnia się dwa główne
typy tych napędów: hydrokinetyczne i hydrostatyczne. Napędy hydrokinetyczne to →
mechanizmy (elementy maszyn) wykorzystujące energię kinetyczną cieczy. Napędy →
hydrostatyczne to mechanizmy (elementy →
maszyn), w których energia przekazywana
→
jest przez zmianę ciśnienia, bez dużych
zmian prędkości cieczy hydraulicznej.

Funkcje cieczy hydraulicznej
Ciecze hydrauliczne to produkty oparte
na olejach mineralnych ropopochodnych,
bazach syntetycznych, takich jak PAO,
PAG czy bazy estrowe. Produkowane są
też trudnopalne ciecze hydrauliczne –
wodorozcieńczalne – i oleje trudnopalne.
Ciecz hydrauliczna ma za zadanie przenieść energię z napędu hydraulicznego
(zwykle pompy hydraulicznej) do odbiorników (elementów wykonawczych), czyli
cylindrów i silników hydraulicznych. Reasumując, funkcje cieczy hydraulicznej to:
przenoszenie energii i sygnałów sterujących,
smarowanie ruchomych elementów,
odprowadzanie ciepła,
odprowadzanie zanieczyszczeń stałych
z układu,
uszczelnianie układu.
Dodatkowe funkcje cieczy hydraulicznych:
zmniejszanie zużycia części układu
hydraulicznego,
ochrona przed korozją,
zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wody,
zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem powietrza.
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Tabela. Parametry techniczne cieczy hydraulicznych
Symbol
wg DIN 51524

Charakterystyka

Wskaźnik lepkości

Przeznaczenie

wg ISO 6743-4

HL

Olej bazowy + dodatki
antyutleniające
+ antykorozyjne

<100

Lekkie i umiarkowane obciążenia układów

HLP

HM

HL + dodatki
przeciwzużyciowe AW

~100

Układy wysilone – wysokie ciśnienia

HVLP

HV

HM + wiskozator

>140

Układy wysilone – wysokie ciśnienia
i zmienne temperatury eksploatacji,
dobra pompowalność

–

HM + dyspergator
+ detergent

~100

Wysoka czystość układu (brudny olej-czysty układ), bardzo dobra
pompowalność, bardzo dobra
filtrowalność, ale gorsza separacja wody

HLPD

Normy dotyczące cieczy
Obecnie powszechnie jest stosowana klasyfikacja cieczy hydraulicznych według
norm ISO 6743-4:2015 (EN-ISO 6743-4:2015), wprowadzonych normą polską
PN-EN ISO 6743-4:2015-09 – „Środki
smarowe, oleje przemysłowe i produkty
podobne (klasa L). Klasyfikacja. Część 4:
Grupa H (Układy hydrauliczne)”.
W tabeli przedstawiono parametry
techniczne cieczy hydraulicznych według
klasyfikacji norm DIN 51524 oraz ISO
6743-4.
Ze względu na postępujący downsizing
(redukcja kubatury) – również w urządzeniach przemysłowych – współczesne oleje
hydrauliczne muszą spełniać coraz ostrzejsze normy oraz mieć stosowne aprobaty
techniczne producentów układów hydraulicznych. Są to np. aprobaty Vickers
35VQ25, Denison-Parker HF-0 czy najnowsza Bosch-Rexroth RDE 90235.

→
→
→
→
→

→
→
Rodzaje cieczy hydraulicznych
→
Pierwotnie cieczą hydrauliczną była woda. →
W tej chwili wykorzystywana jest rzadko →
ze względu na powodowanie korozji (więc
jeśli jest stosowana, to z dodatkami antykorozyjnymi), osadzanie się kamienia
→
kotłowego, odparowywanie, zbyt niską
lepkość, złe właściwości niskotemperaturowe, a przede wszystkim brak niezbędnych właściwości smarnych i przeciwzu-

MARZEC/KWIECIEŃ 2020

Źródło: LOTOS Oil

HL

kach, zmiennej temperaturze i wilgotnożyciowych. Nowoczesne układy hydrauści powietrza. Należą do nich oleje Mobil
liczne pracują na bazie cieczy stanowiąz serii Glygoyle, przeznaczone do przecych uszlachetnione oleje mineralne lub
kładni, łożysk i sprężarek;
roślinne zmodyfikowane. W przypadku
→ oleje silnikowe oraz oleje do przekładni
gdy musi być zastosowana substancja
hydrokinetycznych. Oleje te mają więktrudnopalna, używa się specjalnych cieszość właściwości olejów hydraulicznych.
czy syntetycznych albo cieczy zawierająSą zalecane przez różnych producentów
cych wodę.
Jako ciecze hydrauliczne są stosowane
maszyn budowlanych, równolegle z oleoleje o klasach lepkości od ISO VG 5 do
jami hydraulicznymi, a także w górnictwie;
→ oleje hydrauliczne z detergentami. Są
ISO VG 300, o składzie chemicznym
to oleje odpowiadające klasie jakości
dostosowanym do warunków pracy i mawedług normy DIN HLPD lub HVLPD,
teriałów konstrukcyjnych układu, przy
lecz z możliwością dyspergowania pewczym najbardziej popularne to VG 32, 46
nych ilości wody. Mają zastosowanie np.
oraz 68. Są to:
rafinowane oleje mineralne,
w układach hydraulicznych maszyn do
oleje syntetyczne na bazie PAO,
obróbki metali.
oleje na bazie estrów poliolowych,
oleje syntetyczne na bazie poliglikolowej,
Cechy właściwie dobranej cieczy
oleje roślinne
Dobór cieczy hydraulicznej zależy przede
wszystkim od warunków eksploatacji
i jako tzw. trudnopalne ciecze hydrauliczne:
estry kwasu fosforowego,
układu hydraulicznego, którego jest inteemulsje wodno-olejowe,
gralnym elementem. A zatem wybór ten
emulsje olejowo-wodne,
zależy: od obciążeń termicznych, ciśnień,
wodne roztwory glikoli i poliglikoli,
pod jakimi pracuje dany układ, przenowodne roztwory polimerów.
szonych obciążeń mechanicznych, ale
także tego, czy olej narażony jest na konPrzykładowe zastosowanie olejów modyfitakt z wilgocią. Uzależniony jest ponadto
kowanych chemicznie:
od stopnia skomplikowania układu hydraoleje mineralne, o wysokim wskaźniku
ulicznego (np. obecności serwozaworów),
lepkości i niskiej temperaturze płynięewentualnych zanieczyszczeń zewnętrzcia. Mogą być stosowane w urządzeniach
nych, jak np. zapylenie, czy od stanu
pracujących w bardzo trudnych warunsamego układu hydraulicznego. W celu
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→

→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

zapewnienia poprawności działania oraz
trwałości i niezawodności układu hydraulicznego ciecz hydrauliczna musi mieć
właściwości niezbędne do przekazywania
energii, smarowania i ochrony, a więc:
odpowiednią lepkość – możliwie jak najmniejsze zmiany lepkości w funkcji temperatury,
wymaganą pompowalność w najniższej
temperaturze użytkowania oraz w obecności wody,
mały moduł ściśliwości,
szybkie wydzielanie powietrza,
dobre właściwości przeciwzużyciowe,
dobre właściwości przeciwkorozyjne
i przeciwrdzewne,
wysoką temperaturę zapłonu,
niską temperaturę płynięcia,
bardzo dobrą filtrowalność,
bardzo dobrą deemulgowalność,
wysoką odporność na pienienie,
stabilność w czasie pracy, to znaczy
odporność na utlenianie, ścinanie i degradację termiczną.

Łatwopalne i trudnopalne
W niektórych zastosowaniach obecność substancji łatwopalnych lub poddawanych bardzo wysokim temperaturom może spowodować zapalenie olejów
hydraulicznych, np. podczas przypadkowego pęknięcia elastycznego przewodu
hydraulicznego i możliwego wtedy kontaktu rozlanego oleju z gorącą powierzchnią lub ogniem. W takim przypadku
konieczne jest stosowanie trudnopalnych cieczy hydraulicznych. Dotyczy to
np. przemysłu metalurgicznego, energetycznego czy wydobywczego. Na trudne
warunki, jakie panują w kopalniach,
składają się: podwyższone temperatury,
wysoka wilgotność, bardzo duże zapylenie
oraz rozmaite zanieczyszczenia, których
specyfika zależna jest od kopalin, a więc
sól czy związki miedzi.
W przypadku narażenia na kontakt
z otwartym ogniem, źródłem bardzo
wysokich temperatur, jakie występują np.
w hutach, należy stosować ciecze hydrauliczne np. klasy HFC (takie jak Emulkop
HFC firmy LOTOS Oil lub HYDROFLUID
HFC 46 firmy ORLEN OIL – gotowe ciecze hydrauliczne czy HFAE (Emulkop EKO
lub HYDROKOP – wodorozcieńczalny
koncentrat). Z kolei z uwagi na szczególne
warunki panujące w podziemnych wyrobiskach górniczych wymaga się stosow-
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Radosław Lenart, szef Biura Technologii OT firmy LOTOS Oil

Jaki olej do jakich zastosowań?
Oleje hydrauliczne, tak jak pozostałe środki smarne, powinny być
produkowane w możliwie najwyższej klasie czystości. Każdy rodzaj
zanieczyszczeń oleju powoduje podczas eksploatacji uszkodzenia
układów hydraulicznych. Dodatkowo dla olejów hydraulicznych
dostępne są dwie technologie wykonania: na bazie dodatków
uszlachetniających cynkowych oraz bezcynkowych. Z definicji oleje
bezcynkowe stosuje się w przypadku narażenia na zanieczyszczenie wilgocią czy wodą, gdyż dodatki cynkowe są podatne na hydrolizę prowadzącą do ich rozkładu. Dodatki cynkowe i bezcynkowe
dodaje się do olejów hydraulicznych w celu ochrony przed zużyciem i uszkodzeniem
elementów układu hydraulicznego.
W przemyśle najbardziej rozpowszechnione są mineralne oleje klasy L-HM (ISO)
i HLP (DIN) oraz L-HV (ISO) i HVLP (DIN). Wynika to z warunków eksploatacji najczęściej
występujących w przemyśle. Oleje klasy HV to oleje klasy HM z dodatkiem wiskozatora
powodującego mniejszą zależność lepkości kinematycznej oleju od temperatury.
Reasumując, oleje klasy HV należy stosować w przypadku eksploatacji w zmiennych
warunkach temperatur. Ułatwia to rozruch samego układu hydraulicznego (w niskich
temperaturach) oraz zapobiega dużym spadkom lepkości kinematycznej w wyższych
temperaturach. Oleje klasy HM są najbardziej popularną klasą jakościową oleju, przeznaczoną do wysilonych układów przeniesienia napędu i sterowania hydraulicznego.
Najbardziej powszechne klasy lepkości dla olejów hydraulicznych to VG: 32, 46 i 68,
dla których wydawane są aprobaty.

nych atestów, np. atestu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Odrębną
grupę stanowią oleje HFDU – są to niepalne ciecze hydrauliczne.
Do najbardziej ekstremalnych warunków eksploatacji przeznaczony jest najnowszy olej firmy LOTOS Oil – HYDROMIL L-HM BA, posiadający aprobatę
Bosch-Rexroth RDE 90235, natomiast
do eksploatacji w zmiennych temperaturach – HYDROMIL L-HV BA. Aprobaty
są potwierdzeniem najwyższej klasy produktu, wytwarzanego w niezmiennych,
najwyższych parametrach.

Ekologia
Mineralne ropopochodne oleje hydrauliczne w przypadku uwolnienia do środowiska naturalnego powodują skażenie przede wszystkim gleby oraz wód
– ze względu na ropopochodny olej
bazowy oraz dodatki uszlachetniające,
jakie wchodzą w skład olejów tego typu.
Z myślą o ochronie środowiska dąży się
też do ograniczania np. dodatków uszla-

→
→

→
→
→

chetniających opartych na związkach
cynku. W przypadku eksploatacji układów hydraulicznych na terenach leśnych,
akwenach wodnych i innych obszarach
wrażliwych ekologicznie, wymaga się stosowania olejów biodegradowalnych. Do
tej grupy zaliczane są ciecze hydrauliczne
w zasadzie niezawierające wody: HETG,
HEPG, HEES, HEPR. Dopuszczalna
zawartość oleju bazowego to min. 70%.
Przykładowo firma ORLEN OIL oferuje
produkty HYDROL BIO HETG EL 46
i HYDROL BIO HEES EL 46, które zalecane są do stosowania w przemysłowych
i mobilnych hydrostatycznych układach
hydraulicznych, gdzie istnieje potencjalne
ryzyko przedostania się oleju do środowiska. Są przeznaczone do:
układów hydraulicznych maszyn i urządzeń używanych w leśnictwie i rolnictwie;
układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie
(roboty ziemne);
konstrukcji i urządzeń hydroenergetycznych;
konstrukcji i urządzeń okrętowych;
maszyn i urządzeń przemysłowych.
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Ciecze hydrauliczne pracują w układach
hydraulicznych dopuszczonych do użytkowania w miejscach szczególnie chronionych, jak rezerwaty, parki narodowe, miejscowości uzdrowiskowe, miejsca w pobliżu wód powierzchniowych
itp. Radosław Lenart, szef Biura Technologii OT firmy LOTOS Oil, stwierdza, że pomimo odpowiednich aktów
wykonawczych w dalszym ciągu w Polsce nagminne jest ich obchodzenie. Z tego
też powodu nie jest to popularna jeszcze
grupa produktowa. Przemysław Niedzielski, kierownik Działu Strategii Produktów
ORLEN OIL, dodaje jednak, że pomimo
niskiego jeszcze udziału biodegradowalnych olejów hydraulicznych w całym
segmencie olejów hydraulicznych firma
obserwuje wzrost zainteresowania tego
typu środkami smarowymi m.in. w obszarze budowli hydrotechnicznych, kopalni
odkrywkowych czy leśnictwa.

Przemysław Niedzielski, kierownik Działu Strategii Produktów ORLEN OIL

Coraz częstsza customizacja olejów hydraulicznych
W opracowaniach dotyczących płynów hydraulicznych spotyka
się podział produktów ze względu na branże, dla których są przeznaczone. Jednak poza kilkoma wyjątkami – m.in. branża spożywcza, górnictwo, hutnictwo, leśnictwo – generalnie stosuje się standardowe oleje hydrauliczne. Oczywiście charakterystyka otoczenia
i panujące tam temperatury, ciśnienia, wilgotność mogą być różne
dla danej branży czy zakładu, dlatego coraz częściej mamy do czynienia z customizacją produktu, czyli dostosowaniem oleju do konkretnych potrzeb danej branży czy procesu.

Przykładowe zastosowania
w przemyśle
Wysokie wymagania stawiane są układom pracującym w przemyśle spożywczym, gdzie dopuszczane są do stosowania płyny mające stosowne atesty i certyfikaty. Niektóre z tych cieczy mogą mieć
jednorazowy kontakt z żywnością, dlatego
nie mogą zawierać składników stanowiących zagrożenie chemiczne dla człowieka
w razie takiego kontaktu. Ponadto musi
je charakteryzować wysoka temperatura
zapłonu, odporność na szybkie starzenie
oraz odpowiednia lepkość podczas pracy.
Oczekiwaną właściwością w tych warunkach jest wysoka trwałość i wydajność.
Do takich produktów należą oleje
NEXLUBE AW. Są one produkowane na
bazie olejów syntetycznych, spełniają
wymagania stawiane produktom dopuszczonym do kontaktu z żywnością i do
produkcji farmaceutyków. Syntetyczny
olej bazowy nadaje NEXLUBE własności nisko- i wysokotemperaturowe. Dzięki
dodatkom uszlachetniającym oraz certy-

→
→

→
→

fikatowi amerykańskiej FDA (Food and
Drug Administration) można je stosować
w przemysłach: spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym – wszędzie tam,
gdzie możliwy jest kontakt środka smarnego z wytwarzanym produktem.
Warunki, w jakich pracują układy
hydrauliczne w górnictwie, obejmują szeroki zakres temperatur, wysokie zapylenie, dużą wilgotność, trudne warunki eksploatacyjne. Z tego powodu w tej branży
stosuje się przede wszystkim:
oleje mineralne – produkty destylacji ropy
naftowej, będące cieczami palnymi;
ciecze trudnopalne i niepalne, stosowane
w razie występowania niebezpieczeństwa
pożaru; ochrony środowiska naturalnego,
gdzie występują nieuniknione przecieki zewnętrzne i stosowanie oleju mineralnego
staje się nieopłacalne, stąd trzeba go zastąpić znacznie tańszą cieczą na bazie wody;
emulsje olejowo-wodne lub wodno-olejowe
niepalne;
wodę.
Do grupy olejów hydraulicznych dla branży
górniczej należy HYDROL EXTRA L-HV
firmy ORLEN OIL. Jest to olej hydrauliczny
o wysokim wskaźniku lepkości (ISO VG:
32, 46, 68) i odporności na ścinanie.

Jego skład zapobiega tworzeniu kwasów
i szlamu w wyniku utleniania oleju, szczególnie w ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Zawiera dodatki
uszlachetniające zabezpieczające układ
przed korozją i chroni przed zużyciem
powierzchnie elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia
bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Wysoki wskaźnik lepkości oraz właściwości niskotemperaturowe
zapewniają pracę w szerokim zakresie
temperatur i swobodny rozruch w niskich
temperaturach otoczenia.
Aleksandra Solarewicz – publicystka,
od 1997 r. współpracuje z prasą
branżową.

Online
Więcej artykułów na ten temat znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Smary, Oleje”:
www.utrzymanieruchu.pl
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4. „Oleje dla przemysłu spożywczego”, https://olejeklimowicz.pl/oleje-dla-przemyslu-spozywczego/.
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Sprzęgła i hamulce przemysłowe
– oferta, trendy, nowości
Sprzęgła i hamulce do zastosowań przemysłowych są zwykle rozpatrywane łącznie. Po części podyktowane jest to strukturą rynku,
a po części – wspólnym kierunkiem ich rozwoju. Wraz z postępującą
automatyzacją przemysłu na znaczeniu zyskuje bowiem także
dokładność i bezpieczeństwo sterowania ruchem, a te można
osiągnąć m.in. przez stałe udoskonalanie konstrukcji hamulców
i sprzęgieł. Nowe modele są mniejsze, bardziej zindywidualizowane
i zapewniają możliwość monitoringu ich stanu w czasie rzeczywistym. A to sprawia, że dobór tych elementów staje się trudniejszy,
bo wymaga uwzględnienia wielu nowych zmiennych i uważnego
śledzenia zmian zachodzących na rynku.

Źródło: olafpictures/Pixabay

Agata Świderska

S

przęgła i hamulce przemysłowe
mają do spełnienia jedno podstawowe zadanie: umożliwiają efektywne sterowanie ruchem maszyn i urządzeń. Te pierwsze sprzęgają element napędzający z napędzanym, umożliwiając prze-

noszenie momentu obrotowego. Hamulce
mają zaś ten moment wygaszać, przekształcając energię napędową w ciepło
rozpraszane lub – w najnowszych wersjach – magazynowane w celu ponownego wykorzystania. I na tym, zdawać
by się mogło, podobieństwa między nimi
właściwie się kończą. Dlaczego więc oba
mechanizmy są zwykle analizowane i rozpatrywane łącznie? Podstawowym powodem wydaje się fakt, że ich wytwarzaniem i dystrybucją zajmują się na ogół te
same podmioty. Zdaniem firmy analitycznej Verified Market Research do największych z nich należą: Andantex USA, Dayton Company, Formsprag Clutch, Inertia Dynamics, KEB Automation, Magnetic
Technologies, Altra.Running, Boston Gear
LLC, Electroid Corporation oraz Hilliard
Corporation.
Za wspólną analizą tego segmentu
rynku przemawia także fakt, że podlega
on tym samym trendom rozwojowym.
Ich źródłem jest postępująca automatyzacja i robotyzacja produkcji, która stymuluje popyt na sprężarki, przenośniki,
suwnice, wciągarki, wózki (w tym Automated Guided Vehicle – AGV i All Terrain Vehicle – ATV) oraz inne systemy
jezdne, nie wspominając o napędach centrów obróbczych i robotów. Wszystkie
wymagają odpowiednio dobranych sprzęgieł i hamulców, a jednocześnie stymulują
rozwój segmentu produktów specjalnych
tworzonych na zamówienie. Jak wskazują analitycy, rynek sprzęgieł i hamulców
przemysłowych w latach 2019–2024

↖ Rynek sprzęgieł i hamulców przemysłowych
dynamicznie się rozwija – głównie za sprawą
automatyzacji i robotyzacji produkcji, stawiających mechanizmom sprzęgania i hamowania zupełnie nowe wymagania.
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wzrośnie o 8%, a głównym stymulatorem
tego wzrostu będzie przemysł petrochemiczny, górniczy, drzewny, przetwórstwo
stali i energetyka. Wzrostowi temu będzie
towarzyszyć szybki rozwój asortymentu
produktów kompaktowych oraz oferujących możliwość bieżącego monitorowania
ich stanu. To zaś sprawi, że ich dobór stanie się jeszcze trudniejszy.

Sprzęgło sztywne czy elastyczne?
Przyjrzyjmy się najpierw dostępnym na
rynku sprzęgłom przemysłowym. Podstawową funkcją tego typu mechanizmów
jest przenoszenie momentu obrotowego
z wału czynnego na bierny. Dzięki wynalezieniu sprzęgła możliwe stało się tworzenie osobnych zespołów układu napędowego, a następnie ich wtórne łączenie za
pomocą elementu pośredniczącego. Dodatkową zaletą sprzęgieł jest możliwość ste-

rowania pracą owych członów, tak by
zapewnić odpowiednią prędkość i ograniczyć niebezpieczeństwo przeciążenia
układu napędowego. Taką możliwość oferują sprzęgła poślizgowe (cierne, indukcyjne, hydrokinetyczne, rozruchowe, przeciążeniowe itd.), w których w przeciwieństwie do sprzęgieł przymusowych prędkość na wale napędzającym może być
różna od prędkości wału napędzanego.
Niezależnie od typu każde sprzęgło
składa się z trzech podstawowych elementów: członu napędzającego osadzonego
na wale napędzającym, członu napędzanego zainstalowanego na wale napędzanym oraz łącznika, tj. wkładki lub wkładek z tworzywa sztucznego bądź metalu.
Dwie wkładki, rozdzielone dodatkowo
elementem dystansowym, znacznie zwiększają elastyczność sprzęgła, co ma znaczenie w przypadku łączenia niewłaściwie
spasowanych elementów układu.

Ponieważ na rynku dostępnych jest
bardzo wiele różnych typów sprzęgieł,
w celu ułatwienia rozeznania się w asortymencie wprowadza się ich różnorodne
klasyfikacje. Z punktu widzenia inżynierii maszyn najważniejszy będzie podział
ze względu na sposób połączenia członów,
kierunek przekazywania mocy i sztywność
skrętną. I tak, poszczególne człony mogą
być połączone nierozłącznie lub rozłącznie. W pierwszym przypadku komponenty
są ze sobą zespolone na stałe – bez możliwości ich rozłączenia. W drugim wały
napędzający i napędzany mogą zostać
w danym momencie rozłączone przez operatora lub samoczynnie, np. pod wpływem przekroczenia zadanego momentu
obrotowego. Takie sprzęgło pełni wówczas funkcję sprzęgła bezpieczeństwa,
chroniąc układ napędowy przed przeciążeniem. W zależności od konstrukcji takie
rozłączenie prowadzi albo do zatrzyma-

Nowości i innowacje na rynku sprzęgieł

Minisprzęgła do dużych prędkości
Sprzęgła MKS firmy R+W stanowią przykład połączenia niewielkich gabarytów z dużą wydajnością przenoszenia
momentu obrotowego. Kompaktowa,
lekka seria cechuje się niskim momentem bezwładności i dokładnym wyważeniem, dzięki czemu może być stosowana w aplikacjach pracujących z prędkością do 120 000 obr./min. Sprzęgło może
zostać uzupełnione o wał transmisyjny
ZAL, zbudowany ze sprzęgieł mieszkowych
i rury z włókna szklanego, dzięki czemu
może przenosić moment obrotowy między wałami znajdującymi się w odległości nawet 6 m od siebie, i to bez zewnętrznego podparcia. Całości dopełnia lekki
ogranicznik momentu SL, który zabezpiecza sprzęgło przed przeciążeniami.
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Dwukierunkowe sprzęgła indukcyjne
Sprzęgła indukcyjne mają to do siebie,
że są pozbawione łącznika, a transmisja sygnałów i energii odbywa się w nich
bezdotykowo – na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Pozwalają tym samym
wyeliminować mechaniczne złącza i wtyki,
tj. komponenty, które najszybciej ulegają zużyciu. Sprzęgła BIC firmy Balluff
są wyposażone w interfejs IO-Link, dzięki
czemu działają w dwóch kierunkach, przekazując sygnały i energię w sposób niewidoczny dla systemu, a tym samym bez
konieczności wstępnego parametryzowania. Mogą być z powodzeniem stosowane
w napędach stołów obrotowych obrabiarek i uchwytów detali oraz w maszynach
z wymiennymi narzędziami, np. formami
do odlewania ciśnieniowego.

Raptor do niespasowanych wał
wałów
dk znacznych
h niedokładności
i d kł
W przypadku
montażowych wałów konieczne jest zastosowanie sprzęgieł wysoce elastycznych,
pozwalających efektywnie skompensować owe rozbieżności i drgania bez znacznego uszczerbku na żywotności. Przykładem takiego rozwiązania może być sprzęgło DODGE RAPTOR firmy Margo, w którym zamiast łącznika poliuretanowego
zastosowano wkładkę z kauczuku naturalnego z technologią WingLock, która nie
tylko cechuje się wysoką odpornością na
zmęczenie i niespasowanie, ale także przewodzi ładunki elektryczne, dzięki czemu
chroni układ przed iskrzeniem. Dodatkowo
jest odporna na wilgoć, a dzięki dwudzielnej konstrukcji może zostać szybko wymieniona na nową, bez długich przestojów.
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Źródło

danowe). Piasty sprzęgieł kłowych mogą
gła jednokierunkowe. Warianty dwukiebyć wykonane ze stali, stopów aluminium
runkowe spotkać można z rzadka, np.
lub żeliwa. O zakresie momentu obrow prototypowych przenośnikach wypotowego decyduje tutaj głównie materiał
sażonych w silniki o zmiennym kierunku
wkładki (jej twardość). Najistotniejszym
obrotów. W konstrukcjach rozłącznych
aspektem jest więc odpowiedni dobór
sprzęgła jednokierunkowe mają tę zaletę,
owego materiału.
że w przypadku zmiany kierunku ruchu
lub osiągnięcia zadanej prędkości obroOdmianą sprzęgła elastycznego jest
towej następuje ich rozłączenie, a układ
sprzęgło kłowe bezluzowe, w którym
wkładka elastomerowa jest idealnie spaprzechodzi w tryb pracy na biegu jałosowana z zębami piast, a same piasty są
wym, wykonując ruch nieobciążony. Dlatego tego typu sprzęgła stosuje się często
w obrabiarkach, np. w napędach wrzecion.
W aplikacjach, w których konieczna
jest kompensacja błędów montażowych
wałów, znajdują zastosowanie sprzęgła
elastyczne o małej sztywności skrętnej,
tzw. sprzęgła kłowe. Ich nazwa wywodzi
się stąd, że składają się one z dwóch piast
z zewnętrznymi kłami, połączonych elastyczną wkładką z tworzywa sztucznego.
Dzięki temu nie tylko mogą one z powodzeniem przekazywać moment obrotowy
między niedokładnie spasowanymi eledes
ime
rch
mentami układu, ale także świetnie tłuo: A
ł
d
Źró
mią drgania oraz zapewniają dobrą izolację termiczną i elektryczną. W przypadku
dużych odchyłek współosiowości wałów
↗ Sprzęgła kłowe bezluzowe precyzyjnie przemożna zastosować wydłużone sprzęgło
noszą napęd dzięki idealnemu spasowaniu
dwuwkładkowe z dodatkowym elemenwszystkich członów.
tem dystansowym (tzw. sprzęgło dwukar-

: Wikie

dia CC

↗ Model sprzęgła zębatego

nia napędu (sprzęgło kształtowe), albo do
ograniczenia momentu do wartości zadanej przez wykorzystanie zjawiska poślizgu
(sprzęgło cierne). Drugi typ ma tę zaletę,
że sprzęgło można ponownie włączyć bez
konieczności wymiany komponentów
(kołków).
Zarówno sprzęgła rozłączne, jak i nierozłączne mogą przekazywać moc w jednym lub dwóch kierunkach. W praktyce
jednak w większości aplikacji z zakresu
przenoszenia napędu i zabezpieczenia
maszyn przemysłowych stosuje się sprzę-

sprzęgła

rozruchowe

przeciążeniowe

posiłkowe

samoczynne

wyprzedzeniowe

rozruchowo-przeciążeniowe

sterowane
z zewnątrz

rozłączne

kompensacyjne

sztywne

podatne

niepodatne

stałe

sprzęgła

↗ Podział sprzęgieł stosowanych w przemyśle i motoryzacji
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O ile o doborze sprzęgła decyduje głównie moment obrotowy, rozmiar wału,
zadana prędkość obrotowa oraz zbieżność (współosiowość) członu napędzającego i napędzanego, o tyle w przypadku
hamulców wybór będzie dotyczył przede
wszystkim realizowanej przez nie funkcji. Choć bowiem podstawowym zadaniem hamulca jest zmniejszanie prędkości
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↙ Najważniejszym elementem hamulca
bębnowego są
szczęki wyłożone
materiałem ciernym.

Wikimed

Hamulec pozytywny
czy negatywny?

nych hamulca, a więc m.in. wymaganego
czasu zatrzymania, maksymalnej prędkości obrotowej, momentu bezwładności,
gabarytów i sposobu montażu.
W aplikacjach przemysłowych zastosowanie mają zasadniczo dwa podstawowe rodzaje hamulców: bębnowe i tarczowe. Pierwsze składają się z ruchomego bębna połączonego z wałem (człon
hamowany) oraz nieruchomych szczęk
z okładzinami ciernymi, odpowiedzialnych za realizację procesu hamowania
(człon hamujący). Mechanizm działania tego typu hamulca jest stosunkowo
prosty: na sygnał rozpoczęcia hamowania rozpieracz dociska szczęki do bębna,
zaś sprężyna odciągająca dba o to, aby po
zakończeniu hamowania wróciły one na
swoją poprzednią pozycję. Hamulce bębnowe są przeważnie stosowane w aplikacjach o średnim obciążeniu. Ich wadą jest
bowiem relatywnie duża podatność na
przegrzewanie, zmniejszająca skuteczność
hamowania, a także duży moment bezwładności masy.
Słabości te powodują, że hamulce bębnowe coraz częściej wypierane są przez
warianty, w których bęben zastąpiony
został tarczą hamulcową (człon hamowany), a szczęki – klockami pokrytymi
okładziną cierną (człon hamujący). Tego
typu hamulec, zwany tarczowym, działa
podobnie jak bębnowy – z tym że docisk
klocków do tarczy generowany jest za
pomocą siłownika hydraulicznego lub
pneumatycznego. Powszechne zastosowanie znajduje m.in. w obrabiarkach jako

Źródło: M
ały LOLe
k/

zaciśnięte na wale, co zapobiega występowaniu luzów. Takie rozwiązanie znacznie
zwiększa precyzję przenoszenia napędu,
a ta nabiera ostatnio szczególnego znaczenia, stanowiąc jeden z trendów definiujących kierunki rozwoju tego rynku.
Na drugim biegunie znajdują się
sprzęgła zębate, które cechują się wysokim momentem znamionowym i zwartą
budową, ale także relatywnie dużą sztywnością skrętną. Najczęściej składają się
one z dwóch piast z zębami zewnętrznymi oraz tulei z uzębieniem wewnętrzŹródło: Wapcaplet/Wikimedia CC
nym, wykonanej z tworzywa sztucznego
↗ W hamulcach bębnowych bęben jako człon
lub stali. Dzięki łukowemu kształtowi
hamowany jest na stałe zintegrowany
zębów sprzęgła te mogą do pewnego stopz wałem.
nia kompensować odchyłki wałów, choć
w znacznie mniejszym stopniu niż mechanizmy elastyczne. Przy doborze tego typu
rozwiązania podstawową kwestią jest
lub zatrzymanie ruchomych części maszyn
wybór materiału tulei: tuleje z tworzywa
czy urządzeń, proces ten może być efeksą na ogół bezsmarowe, a tym samym
tem celowego lub niecelowego działai bezobsługowe, ale mniej wytrzymałe
nia. W pierwszym przypadku mamy do
mechanicznie niż stalowe. Sprawdzą się
czynienia z hamulcem roboczym, uruwięc w prostych konstrukcjach, genechamianym w momencie doprowadzerujących niewielkie obciążenia. W barnia do niego zasilania (tzw. hamulec pozydziej wymagających aplikacjach dużo leptywny); w drugim zaś – z hamulcem awaszym rozwiązaniem będzie tuleja stalowa,
ryjnym (negatywnym), który uruchamia
wymagająca regularnego smarowania
się automatycznie w momencie zaniku
przestrzeni międzyzębowych.
napięcia w sieci. Specyficzną grupę staPomiędzy tymi dwoma skrajnymi
nowią hamulce bezpieczeństwa, które
typami plasują się sprzęgła kołnierzowe,
mogą być uruchamiane ręcznie lub autostosowane głównie w napędach urządzeń
matycznie w momencie wystąpienia okrejezdnych. Takie mechanizmy na ogół skłaślonego zdarzenia inicjującego, np. wejdają się z dwóch kołnierzy wyposażonych
ścia pracownika do strefy roboczej obraw śruby dociskowe, zapewniające odpobiarki. Kolejnym krokiem będzie ustalewiednie przyleganie do siebie obu powienie wymagań operacyjnych i eksploatacyjrzchni. Moment obrotowy przenoszony
jest przez tarcie pomiędzy kołnierzami,
a jego dopuszczalny zakres zależy m.in.
od liczby i siły docisku śrub, współczynnika tarcia oraz wymiarów kołnierzy.
Obciążalnością takich sprzęgieł można do
pewnego stopnia sterować, łącząc je dodatkowo za pomocą kleju (np. akrylowego).
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hamulec roboczy, umożliwiający szybkie
zatrzymywanie wrzeciona.
Każdy z wymienionych typów hamulców może być zasilany na trzy różne sposoby: mechanicznie, hydraulicznie lub
pneumatycznie. Osobną kategorię stanowią hamulce elektryczne – najpopularniejszy typ hamulców stosowanych obecnie w aplikacjach przemysłowych (30%
udziału w rynku w 2018 r.). Układy tego
typu wykorzystuje się głównie w aplikacjach wymagających precyzyjnego sterowania drogą i czasem hamowania,
np. w obsłudze dźwignic, wind, podnośników i suwnic, przenośników, pomp
oraz żurawi. Ich największą zaletą jest
wysoka precyzja sterowania ruchem, łącznie z możliwością zatrzymania elementów maszyn w określonym położeniu, co
przekłada się na wzrost bezpieczeństwa
pracy operatora. Hamulce elektryczne
w praktyce wykorzystywane są do sterowania silnikami elektrycznymi o zakresie
mocy do 160 kW i mogą pracować w bardzo szerokim zakresie prądów i czasów

hamowania (1–320 s). Nowoczesne jednostki wyposażone są często dodatkowo
w sterowanie mikroprocesorowe, umożliwiające kontrolę całego szeregu parametrów – począwszy od temperatury silnika, po prąd i czas hamowania, z możliwością nastawy limitów dla poszczególnych z nich. Co więcej, w porównaniu
z ich hydraulicznymi odpowiednikami są
cichsze, czystsze i niemal bezobsługowe,
a dodatkowo zajmują znacznie mniej przestrzeni, umożliwiając budowę kompaktowych układów napędowych.

Miniaturyzacja, indywidualizacja,
zdalny monitoring
Wspomniana kompaktowość hamulców elektrycznych będzie prawdopodobnie w kolejnych latach jeszcze zyskiwała
na znaczeniu, stanowiąc jeden z trzech
głównych trendów napędzających rozwój
rynku sprzęgieł i hamulców przemysłowych. Głównym jego źródłem jest postępująca miniaturyzacja układów napędo-

wych przy jednoczesnym wzroście generowanego momentu obrotowego. W efekcie
mniejsze i mocniejsze będą musiały być
także obsługujące je sprzęgła i hamulce.
Pierwszy krok w tym kierunku uczyniła
amerykańska firma SEPAC, wypuszczając
na rynek sprzęgło zębate i hamulec negatywny o wymiarach poniżej 3 cm. Znalazły one zastosowanie w aplikacjach robotycznych, m.in. w przemyśle medycznym
i opakowaniowym. To właśnie one uznawane są za najbardziej przyszłościową
grupę odbiorców miniaturowych sprzęgieł
i hamulców, choć zyskują także na popularności w sektorze lotniczym, obronnym
i motoryzacyjnym.
Rosnący stopień automatyzacji i robotyzacji produkcji sprzyja jednocześnie
indywidualizacji oferty producentów.
Jak podaje amerykańska firma Mach
III Clutch, już dziś 75–80% jej produktów wykonywanych jest na zamówienie. Każdy układ napędowy jest bowiem
inny i każdy wymaga odmiennego podejścia. Weźmy za przykład roboty karte-

Nowości na rynku hamulców przemysłowych

Mikrohamulce do aplikacji robotycznych
Największym odbiorcą miniaturowych
hamulców przemysłowych jest dziś sektor robotyki, ale coraz większy popyt
generowany jest też przez rynek urządzeń medycznych. Są one wykorzystywane
do obsługi silników elektrycznych jako
hamulce robocze oraz postojowe. Nowością wśród tych ostatnich jest mikrohamulec firmy Ogura o wadze 20 g i średnicy
10 mm przy długości zaledwie 9 mm. Urządzenie jest wyposażone w cewkę umożliwiającą pracę w trybie przewzbudzenia,
dzięki czemu pobiera niewiele energii, idealnie sprawdzając się w systemach akumulatorowych oraz robotach mobilnych.
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Pozytywny i negatywny w jednym
Firma Eide wprowadziła na rynek nowy
rodzaj elektrycznych hamulców bistabilnych, uruchamianych zarówno przez
dostarczenie energii elektrycznej, jak
i w warunkach jej odcięcia. W stanie statycznym hamulec nie pobiera energii elektrycznej z zewnętrznego źródła.
Do zaciśnięcia lub zwolnienia mechanizmu wystarczy tylko impuls prądu stałego
o czasie trwania 100 ms. Dzięki temu urządzenie zapewnia minimalny pobór energii
i straty ciepła, co sprawia, że sprawdzi się
zwłaszcza w aplikacjach zasilanych akumulatorowo, takich jak roboty, wózki widłowe
czy wózki AGV.

Do pracy w niskich temperaturach
Hamulce pracujące w warunkach bardzo
niskich temperatur, np. w chłodniach, muszą sprostać zupełnie innym wymaganiom
niż hamulce tradycyjne. Podstawowym
problemem jest tu podatność na przywieranie: pod wpływem nagromadzonej wilgoci materiał cierny zaczyna się lepić i przywiera do tarczy, blokując hamulec. Rozwiązaniem może być zastosowanie specjalnego materiału ciernego produkcji Warner
Electric, wprowadzonego we wszystkich
hamulcach z serii PK. Materiał jest także
odporny na duże różnice temperatur, dzięki
czemu może być stosowany np. w wózkach
widłowych pracujących na zewnątrz.
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↗ Hamulec negatywny do zastosowań medycznych należy do najmniejszych układów
hamowania dostępnych na rynku.

zjańskie, których hamulce muszą realizować zarówno zadania zatrzymania awaryjnego, jak i luzowania – i to dla każdej osi z osobna. Specjalnego typu hamulców wymagają także wózki samojezdne

(AGV) i automatyczne statki transportowe
(ATV). W produkcji tego typu mechanizmów wyspecjalizowała się amerykańska
firma Altra Industrial Motion. Jak mówi,
warunkiem sukcesu jest w tym przypadku
maksymalne ograniczenie czynności związanych z obsługą przy maksymalizacji
kontroli nad pracą i stanem hamulca.
A tę zapewnić mogą rozbudowane
funkcje kontroli i monitoringu, bazujące
na technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT). To właśnie wykorzystanie możliwości oferowanych przez IoT
będzie stanowić w najbliższej przyszłości
o konkurencyjności poszczególnych rozwiązań i ich producentów. Już dziś nowoczesne sprzęgła i hamulce są wyposażane
w funkcję zdalnego załączania/wyłączania
oraz ciągłego monitorowania stanu zużycia na podstawie sygnałów prądowych
generowanych podczas startu urządzenia.
Kontrolując liczbę cykli włączania/wyłączania, można w prosty sposób określić
żywotność komponentu, a tym samym
przewidzieć termin jego wymiany. Wystar-

czy dane te zmagazynować w chmurze
i udostępnić producentowi sprzęgła lub
hamulca, aby przerzucić na niego całą
odpowiedzialność za konserwację i serwis
komponentu. A to dopiero ułamek możliwości oferowanych przez technologię
Internetu Rzeczy. Pozostałe po prostu nie
zostały jeszcze odkryte.
Agata Świderska jest autorką tekstów
i tłumaczką języka niemieckiego specjalizującą się w szeroko pojętej tematyce przemysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej
aktywnie działa od 2015 r.

Online
Więcej artykułów na ten temat
znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej w zakładce „Mechanika, Narzędzia”:
www.utrzymanieruchu.pl

DIAGNOSTYKA

Kondycjonowanie próbek
gazów i cieczy przed ich analizą
W procesie przemysłowym może być czasem wymagane wstępne
kondycjonowanie próbek gazów i cieczy przed przetransportowaniem ich do właściwego systemu kondycjonującego, znajdującego się w pobliżu analizatora próbek. W takiej sytuacji są dwie
możliwości organizowania transportu ze wstępnym kondycjonowaniem próbek. Jak wybrać odpowiedni w zależności od aplikacji?

nowana albo przed wpłynięciem do linii
transportującej (moduł FSM na rys. 1),
albo za linią transportującą, już zasadniczo po dotarciu do samego analizatora
(moduł FLM na rys. 2).
Wybór jednej z tych dwóch metod kondycjonowania próbek zależy od typu używanego systemu transportu próbek oraz
ak już wspomniano, dostępne są dwa
rodzaju próbek – gazowych czy ciekłych.
sposoby organizowania transportu
Najpierw należy zatem określić, który
próbek gazów i cieczy procesowych
z systemów transportu próbek będzie
do analizatora próbek:
użyty w danej aplikacji. Może to być:
→ z modułem obiektowym (field sta→ system z pojedynczą linią, w którym
tion module – FSM), zamontowanym
próbka transportowana jest do analizaw pobliżu zaworu do pobierania próbek;
tora i dalej do lokalnego punktu utyliza→ z modułem szybkiej pętli (fast-loop module
cji, takiego jak rura pochodni gazowej lub
– FLM), zamontowanym w pobliżu analiodbieralnik oleju;
→ system z szybką pętlą, w którym próbka
zatora próbek.
transportowana jest do analizatora,
a następnie jej mała część przepływa
Podstawowa różnica między nimi polega
przez analizator, zaś większość jest zawrana tym, że próbka jest wstępnie kondycjocana do procesowego zaworu zwrotnego.

J

Randy Rieken

System transportu próbek z pojedynczą linią transportującą
Analizator procesowy

System
kondycjonowania
próbek

A

Do zaworu odpowietrzającego
lub zaworu spustowego

SCS
Linia transportująca
próbki

Zawór
do pobierania
próbek
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Moduł obiektowy

↖ Rys. 1. Moduł obiektowy (FSM), zamontowany w pobliżu zaworu do pobierania próbek, dokonuje wstępnego kondycjonowania
próbki, zanim wpłynie ona do linii transportującej i dalej do systemu kondycjonującego
próbki (sample conditioning system – SCS)
oraz analizatora.

W następnej kolejności należy dokonać
wyboru pomiędzy użyciem modułu FSM,
modułu FLM lub obydwu. Ogólnie systemy z pojedynczą linią mogą wykorzystywać moduł FSM, natomiast systemy
z szybką pętlą prawie zawsze wykorzystują moduł FLM.
Większość modułów FSM jest wykorzystywana do pobierania próbek gazów
i wykorzystuje system transportu próbek z pojedynczą linią. Zwykle moduły
te zawierają podzespoły, które filtrują
próbkę, redukują ciśnienie próbki gazowej
lub powodują odparowanie próbki ciekłej.
Większość modułów FLM jest przeznaczona do pobierania próbek cieczy i wykorzystuje system transportu z szybką pętlą.
Takie systemy stają się coraz bardziej
popularne także w aplikacjach pobierania
próbek gazów ze względu na obawy zwią-
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zane z ich utylizacją. Zwykle moduły FLM
zawierają podzespoły, które filtrują próbki
przesyłane do analizy oraz regulują prędkość ich przepływu.
Pomiędzy modułami FSM a FLM istnieje kilka dodatkowych różnic, które
pomagają w wyznaczeniu właściwej konfiguracji systemu pobierania próbek do
analizy (tabela).

Moduły FSM
Jak już zostało wspomniane, moduł obiektowy dokonuje wstępnego kondycjonowania próbki, zanim wpłynie ona do linii
transportującej i dopłynie do analizatora
(rys. 1).
Większość modułów FSM zmienia
ciśnienie lub temperaturę próbki albo
usuwa niepożądane ciała stałe i ciecze
ze strumienia. Niektóre moduły zmieniają stan skupienia próbki poprzez całkowite odparowanie cieczy lub skroplenie
gazu. Inne umożliwiają kalibrację wejścia
gazów, a niektóre umożliwiają nawet analizę próbki przy zaworze do pobierania.
W takim przypadku nie jest realizowany
dalszy transport próbek, a więc ani system z pojedynczą linią, ani z szybką pętlą
nie jest już potrzebny.
Dwa najbardziej rozpowszechnione
zastosowania modułów FSM to redukcja ciśnienia próbek gazowych oraz odparowywanie próbek ciekłych. W każdym
przypadku trudno jest zawrócić gaz pod
niskim ciśnieniem bezpośrednio do linii
technologicznej, tak więc moduł FSM

Tabela. Porównanie modułów FSM i FLM
Moduł FSM

Moduł FLM

Montowany jest blisko zaworu do pobierania próbek.

Montowany jest blisko analizatora próbek.

Dokonuje wstępnego kondycjonowania
próbki, zanim wpłynie ona do tej samej
linii transportowej.

Dokonuje wstępnego kondycjonowania
próbki, gdy dopłynie ona do analizatora.

Zwykle stosowany do próbek gazów,
jednak może być także wykorzystany
w odniesieniu do próbek cieczy.

Zwykle stosowany do próbek cieczy,
jednak może być także wykorzystany
w odniesieniu do próbek gazów.

Zwykle wykorzystuje system transportu
próbek z pojedynczą linią.

Zwykle wykorzystuje system transportu
próbek z szybką pętlą.

Zawiera często podzespoły, które filtrują
próbkę, redukują ciśnienie próbki gazowej
lub odparowują próbkę ciekłą.

Zawiera często podzespoły, które filtrują
próbkę do analizy i regulują jej
natężenie przepływu.

redukujący ciśnienie zawsze wykorzystuje
system transportowy z linią pojedynczą.
Jeśli próbki muszą powrócić do linii
technologicznej, może okazać się niezbędne zastosowanie systemu odzyskiwania próbek.

Moduły FLM
Moduł szybkiej pętli dokonuje wstępnego
kondycjonowania próbki, gdy zasadniczo dotrze ona już do analizatora (rys. 2).
W większości systemów z szybką pętlą

kondycjonowanie próbek rozpoczyna się,
gdy ich strumień jest kierowany do analizatora, zwykle poprzez specjalny filtr,
który znajduje się w pobliżu analizatora.
Moduł FLM zawiera filtr oraz podzespoły,
które regulują ciśnienie i natężenie przepływu strumienia próbek, zanim powrócą
one do linii technologicznej.
Moduły FLM zwykle nie dokonują
wstępnego kondycjonowania próbek na
obiektach, rzadko więc wymagają zastosowania także modułów FSM. Większość
strumienia próbek w systemie szybkiej
pętli nie jest kondycjonowana i powraca
do linii technologicznej.

System transportu próbek z modułem szybkiej pętli
Próbki gazów

Moduł szybkiej pętli
Linia przesyłająca próbki
do analizatora
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↖ Rys. 2. Moduł szybkiej pętli (FLM), zamontowany w pobliżu analizatora, dokonuje wstępnego kondycjonowania próbki, gdy dotrze
ona do lokalizacji analizatora. W systemie
szybkiej pętli większość strumienia próbki
jest zawracana do zaworu linii powrotnej.

W przypadku próbek gazów istnieją silne
argumenty przemawiające na korzyść stosowania modułów FSM, które redukują
ciśnienie tych gazów lub oczyszczają je
przed przetransportowaniem do analizatora.
Przede wszystkim redukcja ciśnienia
gazu poprawia czas reakcji analizatora.
Dla danego natężenia przepływu przez zawór odpowietrzający zmniejszenie ciśnienia w linii o połowę sprawia, że gaz płynie dwa razy wolniej. Obniżenie ciśnienia
w linii o połowę powoduje także obniżenie o połowę nasycenia względnego, co
zmniejsza prawdopodobieństwo skraplania
się gazu w liniach. Dodatkowo gaz pod
niższym ciśnieniem jest bezpieczniejszy.
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Te zalety wskazują na rozważenie
zastosowania modułu FSM dla każdego
gazu procesowego, który znajduje się
pod ciśnieniem względnym większym niż
3 barg (ciśnienie względne, w odniesieniu do ciśnienia otoczenia/atmosferycznego). Jeśli ciśnienie przekracza 5 barg,
to należy zawsze je obniżyć, chyba że
istnieje bardzo poważna przyczyna, aby
tego nie robić.

Nie należy bez uzasadnienia umieszczać urządzeń
próbkujących na obiektach. Łatwiej jest monitorować działanie urządzenia kondycjonującego,
zlokalizowanego na tym
samym poziomie, blisko
analizatora. I łatwiej je
naprawić w razie awarii.
W praktyce istnieje kilka powodów,
dla których może być wymagane utrzymanie wysokiego ciśnienia gazu w linii
do pobierania jego próbek. Pierwszym
z nich jest problem utylizacji. Usuwanie
nadmiaru gazu do atmosfery lub przesyłanie go do pochodni gazowej jest
akceptowalne jedynie w przypadku nieszkodliwych gazów, niezawierających
związków węgla (organicznych) lub siarki.
Jednakże spalanie próbki węglowodoru lub siarkowodoru powoduje nieakceptowalną emisję dwutlenku węgla lub
dwutlenku siarki. Próbki te mogą wymagać zawrócenia za pomocą systemu
szybkiej pętli i utrzymywania wyższego
ciśnienia w linii.
Inne przyczyny nieobniżania ciśnienia
próbek gazowych to:
→ wymagany jest pomiar pod pełnym ciśnieniem procesowym, w temperaturze i przy
gęstości punktu rosy;
→ analizator wymaga dostarczenia próbki
pod wysokim ciśnieniem w celu dokonania pomiaru poziomów ppm lub ppb
analitu;
→ zawór do pobierania próbek z linii technologicznej znajduje się w trudno dostępnym lub niebezpiecznym miejscu.
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Jeśli występuje jedno z wymienionych
ograniczeń, gaz w systemie szybkiej pętli
powinien płynąć pod wysokim ciśnieniem. Jednak nadal może być wymagane
zastosowanie regulatora ciśnienia, zainstalowanego za modułem FLM, którego przeznaczeniem jest redukcja ciśnienia gazu
płynącego dalej do analizatora.
Istotne jest też uwzględnienie przy
wyborze systemu do pobierania próbek
gazów kilku dodatkowych informacji:
→ czasami jest potrzeba filtrowania gazu
przed jego transportem. W przypadku
gazów procesowych istnieje większe prawdopodobieństwo, że zawierają one cięższe zanieczyszczenia w postaci pyłów,
niż w przypadku cieczy procesowych.
W związku z tym mogą wymagać specjalnych sond i filtrów, które usuwają większość zanieczyszczeń stałych przed przetransportowaniem próbek do analizatora;
→ linie do transportu gazów powinny być
suche. Jeśli gaz zawiera jakiekolwiek
zanieczyszczenia w postaci mgły olejowej, to powinny być one usunięte przed
transportem próbki. Każda zaolejona linia
może działać jak kolumna chromatograficzna, powodująca różne czasy reakcji
analizatora dla każdej substancji obecnej
w próbce;
→ transportowanie gazu zawierającego
mniejsze ilości zawiesiny stałej w systemie szybkiej pętli jest możliwe, pod
warunkiem że przepływ jest turbulentny.

Próbki cieczy
Systemy z szybką pętlą są powszechnie
stosowane do transportowania próbek
cieczy, ponieważ ciecze są często trudniejsze do utylizacji czy rozłożenia, chyba że
próbką jest po prostu woda. Ciecze mają
większy ciężar właściwy i dla danego
natężenia przepływu objętościowego są
przeważnie bardziej wartościowe niż gazy.
Nawet woda może być zbyt cenna, aby
ją marnować. Na przykład podczas analizowania wody o wysokiej czystości niezanieczyszczona ciecz jest często zawracana
w systemie szybkiej pętli do linii technologicznej.
Moduł FLM jest często lepszym wyborem niż moduł FSM, gdy próbka cieczy
zawiera małą ilość zawiesiny cząstek stałych lub zemulgowanych innych cieczy.
System szybkiej pętli przekazuje ten problem do miejsca lokalizacji analizatora,
gdzie jest on łatwiejszy do rozwiązania.

Przepływ w linii zasilającej musi być turbulentny, aby zapewnić dobre wymieszanie próbki.
Nie wszystkie próbki wymagają wstępnego kondycjonowania. Jednakże gdy istnieje taka potrzeba, proces wstępnego
kondycjonowania prawdopodobnie będzie
miał wpływ na system transportu próbek.
Jeśli próbki gazów są wstępnie kondycjonowane przed przetransportowaniem,
wymagany jest system z pojedynczą linią
oraz moduł FSM. Jeśli zaś próbki cieczy
są wstępnie kondycjonowane po dotarciu do miejsca zainstalowania analizatora, należy wybrać system szybkiej pętli
z modułem FLM.
Co prawda moduły FSM są czasami
niezbędne, jednak przy wyborze sposobu ich wykorzystania i lokalizacji trzeba
zawsze przeanalizować potencjalne problemy z konserwacją. Nie należy bez uzasadnienia umieszczać urządzeń próbkujących na obiektach. Łatwiej jest monitorować działanie urządzenia kondycjonującego, które jest zlokalizowane na tym
samym poziomie, najlepiej w pobliżu analizatora. I łatwiej je naprawić w przypadku awarii.

Artykuł powstał na podst.: T. Waters, „Industrial Sampling Systems: Reliable Design
and Maintenance for Process Analyzers”,
Swagelok Company, 2013.
Randy Rieken jest menedżerem ds. rynku
produktów chemicznych oraz związanych
z rafinacją w firmie Swagelok.

Online
W złożonych środowiskach przemysłowych, obejmujących dużą liczbę
maszyn czy stanowisk spawania,
pozyskanie czystego, prawidłowo
sformatowanego sygnału z wybranego urządzenia może nastręczać
sporych trudności. W celu wyizolowania żądanego sygnału i przekształcenia go do potrzebnej postaci warto
zastosować kondycjonery sygnału.
Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule „Kondycjonowanie sygnałów poprawia efektywność
aplikacji”, dostępnym na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Wynajem kompresora
– fakty i mity
W praktyce organizacyjnej zakładu przemysłowego niejednokrotnie
zdarzają się sytuacje, w których zakup nowego czy używanego
kompresora nie jest uzasadniony ekonomicznie. Urządzenia te mogą
być bowiem potrzebne tylko przez krótki czas, a wtedy nieopłacalna
będzie inwestycja w kompletny system zasilania sprężonym powietrzem. W takiej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest wynajem
sprężarki. Okazuje się jednak, że wokół tej kwestii narosło wiele
nieporozumień, błędnych informacji i przekonań.
Ryan Cook

W

artykule omawiamy kilka
mitów krążących w środowisku
inżynierskim na temat opcji
wynajmu sprężarek.

1

Mit: wynajem sprężarek powietrza
jest niezbędny tylko w nagłych wypadkach.
Fakt: wynajem sprężarki powinien być
zaplanowany.
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↖ Konserwacja sprężarki powietrza powinna
być przeprowadzana zgodnie z ustalonym
harmonogramem – nie powinna być odkładana na ostatnią chwilę lub przeprowadzana
tylko wtedy, gdy coś się zepsuje.

Wypożyczenie sprzętu może być ratunkiem w sytuacjach awaryjnych, ale jest
również pomocne podczas planowanych
konserwacji lub przestojów. Na przykład,
jeśli zespół inżynierski w zakładzie wie,
że co roku, w określonym czasie, sprężarka działająca na co dzień w określonym procesie musi być poddawana zaplanowanemu serwisowi, może włączyć
wynajem dodatkowej sprężarki powietrza
do swojego procesu, aby zapobiec zmniejszeniu lub zatrzymaniu produkcji. Podczas modernizacji lub renowacji zakładu
krótkoterminowe rozwiązania w zakresie
wynajmu sprężarek dla systemu sprężonego powietrza pozwalają na podtrzymanie ciągłości pracy i utrzymanie zakładanej efektywności produkcji.

2

Mit: tylko niektóre branże potrzebują
usług wynajmu sprzętu do wytwarzania
sprężonego powietrza.
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Fakt: wszystkie branże, które wykorzystują sprężone powietrze, mogą korzystać z usług wynajmu.
Jeśli produkcja wymaga zastosowania
sprężarki powietrza, to w pewnym momencie urządzenie będzie musiało zostać
poddane zaplanowanej (lub nieplanowanej) konserwacji. Wypożyczenie dodatkowego sprzętu podczas naprawy lub konserwacji własnych sprężarek sprawi, że
chwilowe ich wyłączenie nie spowoduje
obniżenia wydajności produkcji.

3

Mit: można wypożyczać same
sprężarki.
Fakt: razem ze sprężarkami, w ramach
jednej usługi, można wypożyczyć związane z nimi komponenty.
Firma zewnętrzna może zaoferować wynajem całego zespołu urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, co pozwala
zapewnić odpowiednią wydajność i jakość
powietrza, w zależności od potrzeb
zakładu.

Wypożyczenie sprzętu
może być ratunkiem
w sytuacjach awaryjnych,
ale jest również pomocne
podczas planowanych
konserwacji i przestojów.

4

Mit: lato jest jedynym okresem,
kiedy konieczne może się okazać wypożyczenie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza.
Fakt: zwiększone potrzeby produkcyjne
mogą wystąpić w każdej chwili.
Tak jak wydarzenia sezonowe mogą
wymagać zwiększonej wydajności systemu dystrybucji sprężonego powietrza,
aby nadążyć za potrzebami produkcyjnymi, tak zdarzają się sytuacje, kiedy
sprężone powietrze jest potrzebne niespodziewanie. W takich wypadkach, w celu
utrzymania zakładanego lub wymaganego poziomu produkcji, zakład może się
wyposażyć w dodatkowe, wypożyczone
urządzenia. W ten sposób można wyeliminować przerwy w produkcji i realizować
założone cele biznesowe.
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5

Mit: zapobieganie nieoczekiwanym
przestojom jest niemożliwe – są one
nieuniknione.
Fakt: właściwie prowadzone procedury
utrzymania ruchu mogą zmniejszyć
prawdopodobieństwo wystąpienia nieplanowanego przestoju.
Konserwacja sprężarki powietrza powinna
być przeprowadzana zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Oznacza to, że należy
jej dokonać w zalecanym czasie wskazanym w podręczniku – nie powinna być
odkładana na ostatnią chwilę lub przeprowadzana tylko wtedy, gdy coś się zepsuje.
Regularne przeglądy, takie jak wymiana
oleju/smarowania w zalecanych przedziałach czasowych, pomagają urządzeniom
lepiej pracować, bez przeciążeń i ryzyka
awarii.

Tak jak wydarzenia sezonowe mogą wymagać
zwiększonej wydajności
systemu dystrybucji sprężonego powietrza, aby
nadążyć za potrzebami
produkcji, tak zdarzają się
sytuacje, kiedy sprężone
powietrze jest potrzebne
niespodziewanie.

6

Mit: wynajem urządzeń sprężonego powietrza ma największy sens
w przypadku obiektów, które borykają
się z wieloma problemami związanymi
z produkcją lub produktami.
Fakt: wszystkie zakłady mają do czynienia z różnymi problemami w trakcie realizacji procesów produkcji i mogą
czerpać wymierne korzyści z wynajmu
sprzętu do wytwarzania sprężonego
powietrza.
Każda sprężarka, w każdym zakładzie
będzie kiedyś wymagała naprawy. Usługa
wynajmu może pomóc w utrzymaniu
ciągłości produkcji. Dodatkowo wynajem sprężarek powietrza umożliwia firmom z mniejszym budżetem zaspokojenie
ich potrzeb finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wydajności produkcji i czasu pracy bez przestojów. Jeśli
zakład nie dysponuje budżetem na zakup
sprężarki, może ją wynająć na długi czas,
dzięki czemu zapewni sobie wydajną produkcję w ramach posiadanego budżetu.

→
→

→

→
→

gotować się na nieoczekiwany, a nawet
planowany przestój. Posiadanie planu
awaryjnego na wypadek wdrożenia krótkoterminowego wynajmu pomaga w szybszym i bardziej efektywnym jego przeprowadzeniu, ponieważ wszystkie kluczowe
decyzje zostały już wcześniej podjęte.
Producenci mogą wspólnie z partnerem serwisowym tworzyć niestandardowe
plany awaryjne w oparciu o konkretne
potrzeby. Posiadanie takiego planu przynosi następujące korzyści:
znacznie skrócony czas potrzebny do zainstalowania tymczasowego sprzętu,
planowanie z wyprzedzeniem modyfikacji w obiekcie, niezbędnych do wdrożenia
rozwiązań tymczasowych,
identyfikacja wszelkich istniejących słabości systemu dystrybucji sprężonego
powietrza,
elastyczność w planowaniu konserwacji
i instalacji nowego sprzętu,
zmniejszenie ryzyka poniesienia strat
finansowych.
Ryan Cook jest menedżerem ds. portfolio w zakresie globalnego rynku wtórnego
w firmie Ingersoll Rand Compression Technologies and Services.

7

Mit: planowanie awaryjne nie jest
konieczne, jeśli chodzi o wynajem urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, ponieważ nic ono nie wnosi.
Fakt: plan awaryjny może usprawnić
działania w sytuacji awaryjnej.
Posiadanie planu awaryjnego może znacząco wpłynąć na reakcję zakładu i jego
załogi na nieoczekiwany przestój. Warto
mieć opracowany plan awaryjny, by przy-

Online
Więcej informacji na ten temat
znajdą Państwo w artykule „Warunki
wynajmowania kompresorów powietrza”, dostępnym na naszej stronie
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Zdalne zarządzanie systemami
monitorowania i sterowania
Aplikacje zdalnego monitorowania i sterowania procesami
pomagają w utrzymaniu ich ciągłości. Na rynku działają firmy
zewnętrzne oferujące usługi zdalnego zarządzania i monitoringu
procesów i maszyn. Dysponują one specjalistyczną wiedzą z zakresu
optymalizacji i efektywnej realizacji operacji produkcyjnych,
która z kolei pomaga w rozwiązywaniu problemów z automatyką
i systemami sterowania.

wsparcie dostępne o każdej porze (24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez
cały rok);
echnologie zdalnego monitoringu
2. obszerna baza wiedzy o danej platformie,
nie są niczym nowym w świecie
wspierająca różne rodzaje systemów;
3. zredukowane koszty utrzymania ruchu
automatyki przemysłowej. Jeddzięki zapobieganiu przestojom;
nak ze względu na nowinki technologiczne (np. systemy otwarte, technologie 4. eliminacja potrzeby szukania i wynagradzania dodatkowych ekspertów automabezprzewodowe, inteligentne urządzenia
tyki w zakładzie;
produkcyjne, szybkie łącza internetowe),
5. zwrot z inwestycji spowodowany korzyktóre pojawiły się w ciągu ostatnich lat,
ściami przewyższającymi wydatki zwiąmożliwość zdalnego monitorowania kryzane z usprawnieniem procesów;
tycznych systemów automatyki i sterowania maszynami, a nawet całymi proce- 6. niższe koszty operacyjne w porównaniu
z zatrudnieniem zespołów działających
sami, w czasie rzeczywistym stała się jedw fabryce;
nym z najważniejszych narzędzi dla pro7. uniwersalne i spersonalizowane wsparcie
ducentów, ponieważ stanowi bezpieczny
dostosowane do określonych wymagań
i opłacalny sposób na poprawę efektywzakładu;
ności produkcji oraz optymalne wyko8. dokonywanie wstępnej oceny nowych
rzystanie zewnętrznych zasobów w celu
projektów;
dodatkowego wsparcia produkcji.
Zdalne wsparcie serwisowe możliwe
9. skalowalność systemów, ich elastyczność
do realizacji przez firmy zewnętrzne może
i możliwość dostosowania do indywiduobejmować wiele zadań i usług, włączalnych potrzeb klienta, zależnie od danej
nie z zarządzaniem zdarzeniami, tworzeaplikacji;
niem kopii zapasowych systemu i odzyski- 10. budowanie relacji z ekspertami w zakresie automatyki, którzy stale wspierają
waniem danych, analizą danych oraz ich
i usprawniają systemy zakładowe.
przywracaniem, uaktualnieniem oprogramowania i łatek (patches), monitorowaniem systemów i oprogramowania w czaRozwiązywanie problemów z kadrą
sie rzeczywistym oraz programowaniem
Dzisiaj, w warunkach wysokiej konkuautomatyki i systemów przez sieć.
rencji, producenci muszą dokonać moderNajważniejsze korzyści wynikające
nizacji swoich tradycyjnych systemów
z zaangażowania zewnętrznych zespołów
oraz zasad organizacji produkcji i wprodziałających zdalnie to:

Dawn Lewis, Evan Pederson

T
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1.

wadzić bardziej nowoczesne narzędzia
i strategie biznesowe. Często jednak miewają kłopoty z uzasadnieniem zmian,
pozyskaniem pracowników i szkoleniami
personelu zajmującego się automatyką
w przypadku wprowadzania unowocześnień systemu lub infrastruktury. Grozi
im także osłabienie wydajności i dostępności siły roboczej oraz przejście pracowników na emeryturę, co nakłada dodatkowe obowiązki na personel pozostający
w zakładzie, który i tak jest już wystarczająco obciążony pracą. Młodsi pracownicy i ci zupełnie nowi nie mają bowiem
wystarczającej wiedzy na temat sytuacji
czy doświadczenia niezbędnego do przeprowadzenia efektywnej diagnozy błędów
systemu lub rozwiązywania codziennych
problemów pojawiających się w fabryce.
To zaś może prowadzić do awarii sprzętu
oraz związanego z nią przestoju.

W warunkach wysokiej
konkurencji producenci
muszą modernizować
swoje tradycyjne systemy
oraz zasady organizacji
produkcji i wprowadzać
nowoczesne narzędzia
i strategie biznesowe.
Zazwyczaj zarówno starsze, jak i nowe
systemy wymagają wiedzy i wsparcia
producenta oryginalnego sprzętu (OEM).
Jednak ze względu na coraz gwałtowniejszy postęp i starzenie się używanego sprzętu niewielu producentów oferuje wsparcie w postaci dostaw części
zapasowych do swoich starszych systemów. Tymczasem zewnętrzni dostawcy
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rozwiązań dla automatyki, niepowiązani
komercyjnie z żadną z platform systemowych czy sprzętowych, mogą udostępnić
fachową wiedzę operacyjną na temat różnych platform sprzętowych i programowych, współpracując bezpośrednio z producentami OEM, w oparciu o specyficzne
wymagania zakładu produkcyjnego. Tacy
dostawcy i ich zespoły specjalistów oferują usługi wsparcia oraz rozwiązania
optymalizujące produkcję, równocześnie
pomagają zdalnie obsługiwać systemy
i poprawiać pracę elementów automatyki
i sterowania, zapobiegając przy tym awariom tych systemów.

Zarządzanie nieoczekiwanymi
zdarzeniami
Pomimo ostrzeżeń systemu i istniejących
procedur organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, pewne sytuacje mogą się zdarzyć, i zwykle dzieje się to w najmniej
oczekiwanych momentach, zwłaszcza
podczas weekendu, wieczoru, urlopów
lub świąt. Personel zakładu może się uporać z wieloma problemami dnia codziennego związanymi z automatyką i sterowaniem, jeśli ma na to dostatecznie dużo
czasu. Jednak do kogo zadzwonić, jeśli
zdarza się coś nieoczekiwanego, a zasoby
kadrowe są ograniczone lub nawet brak
jest odpowiednich osób?
Awaria systemów automatyki może
nastąpić w każdej chwili (np. szwankujące zawory sterujące, wadliwe okablowanie, nieprawidłowe działanie pętli procesu, brak zaktualizowanego oprogramowania lub systemu sterowania, narzędzi
do odzyskiwania danych). Taka awaria
spowoduje przestój, stworzy zagrożenie
bezpieczeństwa i będzie przyczyną zwiększenia kosztów operacyjnych. Czas reakcji
zespołu wewnętrznego ma tu decydujące
znaczenie dla bezpieczeństwa personelu
i zakładu produkcyjnego.
W takich sytuacjach zdalnie zarządzająca firma zewnętrzna i zespół ds. kontrolowania aplikacji może współpracować
z personelem zakładowym, aby:
1. zapewnić szybką i aktywną pomoc przez
całą dobę, każdego dnia w roku;
2. identyfikować, debugować i diagnozować
problemy związane z automatyką (np.
awarie serwerów lub dysfunkcję zaworów
sterujących), zanim zakłócą produkcję;
3. identyfikować i monitorować najważniejsze parametry, których pojawienie się
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sygnalizuje wystąpienie awarii. Jako przykład może posłużyć zużycie dysku twardego, duża ilość zajętej pamięci, ostrzeżenia generowane automatycznie przez
system, ciągłe sprawdzanie (24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu) danych sieci
i informacje związane z pracą sprzętu,
takie jak wibracje, temperatura itd.;
4. diagnozować, interpretować i komunikować bieżące kody błędów systemu;
5. monitorować usterki i systemy przetwarzania informacji;
6. monitorować obciążenie sieci i stan połączeń;
7. wykonywać codzienne, rutynowe przeglądy systemu;
8. szybciej przywracać proces produkcyjny
po awarii podzespołów;
9. pomagać w rutynowym przywracaniu systemu, by usprawnienia produkcji zostały
zapamiętane i zabezpieczone;
10. nadzorować aktualizację oprogramowania
i łatek w celach ochrony danych i zwiększania cyberbezpieczeństwa;
11. monitorować najważniejsze alarmy.

Proaktywnie działający,
zewnętrzny zespół zarządzający rozwiązuje problemy i może zapobiec
zagrożeniom bezpieczeństwa, ograniczając koszty
w dłuższym czasie.
Wybór właściwego partnera
biznesowego
Przy wyborze usługodawcy należy wziąć
pod uwagę kilka czynników:
Bezpieczeństwo. Zanim rozpocznie się
jakikolwiek projekt, zarówno producent,
jak i zdalnie działający partner muszą być
świadomi wszystkich obowiązujących procedur i polityk bezpieczeństwa. Wszystkie
zadania mogą być wykonywane zarówno
w zakładzie, jak i poza nim (zdalnie),
a producenci mogą podejmować decyzje w oparciu o konkretne okoliczności.
Gdy w sposób zdalny w zakładzie wprowadzane są zmiany w systemach, obie
strony powinny stosować środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa środowiska pracy.

Zabezpieczenia. W zakładach powinny
być wprowadzone odpowiednie polityki bezpieczeństwa i stosowane jak najlepsze metody zabezpieczania konfiguracji w przedsiębiorstwie. W zależności od
tego, gdzie stosowane jest zdalne monitorowanie, wysoko wykwalifikowany personel z branży IT producenta musi zabezpieczyć lokalizację w celu ochrony własności
intelektualnej (IP).
Należy również utworzyć zabezpieczenia typu firewall dla systemów, dając
dostawcom zewnętrznym dostęp za
pośrednictwem loginu i hasła. Ochrona
przed cyberatakami dotyczy obu stron
zapory/firewall, należy więc położyć
nacisk na obie z nich równocześnie.
Producenci powinni również rozważyć wizytę w obiektach firm zewnętrznych, aby naocznie się przekonać, jakie
stosowane są tam środki bezpieczeństwa,
włącznie z zabezpieczeniem budynku.
Elastyczność/wczesne planowanie
i dopasowanie. Zdolność do wprowadzania zmian na bieżąco jest korzystna,
lecz najlepszym sposobem na powstrzymanie późniejszego wzrostu kosztów
jest wczesne planowanie, pozwalające
uniknąć przyszłych niespodzianek. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie partnera
zewnętrznego na wczesnym etapie projektu, ponieważ zdobywa on doświadczenie w pracy z platformami wykorzystywanymi w zakładzie, a także pozyskuje
dogłębną wiedzę na temat określonych
procesów wytwarzania produktów. Idealnie by było, gdyby mógł pomóc w pisaniu
kodu procesu potrzebnego do wszystkich
przyszłych zmian.
Łańcuch dowodzenia. Należy się upewnić, że oba zespoły mają właściwe procedury i scenariusze działań, pozwalające na radzenie sobie z problemami, oraz
odpowiednie kontakty i personel zdolny
do konsekwentnej ich realizacji. Jest to
obszar, w którym dostępność zewnętrznych zespołów operacyjnych jest niezwykle istotna, szczególnie wtedy, gdy problem występuje po godzinach pracy.
Śledzenie projektu. Ważne jest znalezienie takiego partnera, który może dostosować się do potrzeb zakładu i będzie korzystał z systemu wykorzystującego tzw. tickety, śledzenie wątków lub raporty na
temat problemów. Istotne jest dokumen-
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towanie każdego zapytania i zdarzenia
w celach archiwizacji i możliwości odwołania się do danych z przeszłości.
Koszty. Jest to zwykle główny czynnik
w biznesie. Jeśli usługi zdalne przynoszą zwrot z inwestycji, wówczas korzyści przewyższają wydatki przeznaczane
na usprawnianie procesów. Oszczędności
można również uzyskać przez ograniczenie konieczności angażowania personelu
fabryki do wykonywania najważniejszych
zadań związanych z automatyką, dzięki
czemu jego członkowie nie będą zaniedbywać swoich domyślnych obowiązków.
Innym czynnikiem wartym rozważenia
jest potencjalny koszt związany z awarią
systemu lub przestojem fabryki, w rezultacie którego spada produkcja i jakość
produktu. Czy naprawdę firmę stać na
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
osoby odpowiedzialnej za rozwiązywa-

nie problemów, które pojawiają się nagle?
Proaktywnie działający, zewnętrzny
zespół zarządzający i kontrolujący rozwiązuje problemy i jest w stanie zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, a także
zwiększyć efektywność, ograniczając przy
tym koszty w dłuższym okresie.

czenie w kontrolowaniu produktów i technologii w celu zapewnienia ciągłości działania zakładu przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Dawn Lewis – Senior Project Manager
w zespole Automation Solutions Group,
w firmie Maverick Technologies.
Evan Pederson – Senior Engineer
w Maverick Technologies.

Podsumowanie
Odpowiedni partner zewnętrzny jest niezwykle istotnym elementem biznesu dla
producentów, którzy chcą każdego dnia
korzystać z najnowszych technik zdalnego zarządzania systemami monitorowania i sterowania. Zaufany partner doradzi i odpowie na każde pytanie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z procesem. Dostawca rozwiązań automatyki
niezależnych od konkretnej platformy systemowej czy sprzętowej dostarcza usługi
w sposób bezstronny i zapewnia doświad-

Online
Więcej informacji na ten temat
znajdą Państwo w artykule „Zdalne
monitorowanie”, dostępnym na
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Klient potrzebował systemu automatycznego wykrywania nieprawidłowo działającej pętli sterowania procesu w istniejącym systemie automatyki. Z czasem okazało się bowiem, że w trakcie eksploatacji
pętle zoptymalizowane podczas odbioru
maszyn i rozruchu systemu nie pracowały
już tak dobrze, jak wtedy, gdy były nowe.
Dlatego celem podejmowanych działań
modernizacyjnych była poprawa konfiguracji pętli, zanim dojdzie do poważnych
strat produkcji, oraz kontrola i określenie
przyszłych zachowań pętli.
Zespół Maverick Technologies przeprowadził kontrolę obszernej bazy danych
sterowania w celu analizy trendów i wzorców danych. Przeanalizował algorytmy
↗ Zdalne zarządzanie i monitorowanie systemów
w celu opracowania i stworzenia raporautomatyki i sterowania pomaga zakładom
tów ich działania. Następnie raporty
produkcyjnym reagować szybciej i dzięki temu
zostały sprawdzone, by dowieść efektywzapobiegać nieoczekiwanym zdarzeniom.
ności zastosowanych rozwiązań. Zespół
dokonał również analizy całkowitego
czasu, w jakim zawory przebywały w trybie automatycznym/manualnym, dłutycznie uaktualniana. Zostały określone
gość przebywanej drogi ruchomej części
progi aktywacji, a załączanie wyzwoleń
zaworu, procentowy współczynnik przenastępowało, gdy pętla przestawała prapływu (CV) i inne istotne parametry, po
cować optymalnie.
czym przyznał ocenę każdej z pętli. Ocena
Po wprowadzeniu zmian osoby odpoparametrów działania pętli była automawiedzialne za sterowanie są informowane
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Case study: Optymalizacja pracy pętli poprawia jakość produkcji
o niewłaściwych parametrach pracy pętli.
Tworzony jest dzienny raport dla zespołu
operacyjnego w fabryce, z wykazem miejsc
niezoptymalizowanych. Raz w tygodniu
zespół dostaje też listę 10 pozycji.
Wiele z problemów dotyczących pętli
sterowania to zwiastuny poważniejszych
usterek procesu. Jeśli automatyczna kontrola procesów ma działać efektywnie,
systemy kontrolujące muszą być bardziej
niezawodne niż systemy kontrolowane.
Istnieje kilka komercyjnie dostępnych
rodzajów oprogramowania, jednak nie są
one kompatybilne ze starszymi systemami
i nie potrafią wówczas precyzyjnie określać problemów związanych z procesami.
Wyjściem z takich sytuacji są proste,
powtarzalne rozwiązania. W jednym przypadku pętla sterowania pozwalała na
okresową utratę produktu z powodu
niedokładnej kontroli poziomu płynu
w zbiorniku. Objętość substancji nie była
mierzona na tyle dokładnie, by można
było traktować korektę straty priorytetowo. Późniejsze dochodzenie pozwoliło
określić stratę jako wskaźnik niewłaściwie skoordynowanego procesu. Znacznie
pogorszyło to jakość produktu, obniżając
jego wartość końcową.
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Słowo klucz: optymalizacja
Które procesy warto optymalizować?
→ wybrano słabe oprogramowanie lub system niespełniający wszystkich warunków,
→ koszty optymalizacji przekraczają wartość
strat w procesie pierwotnym,
→ w zespole brakuje zrozumienia konieczności i chęci przeprowadzenia pełnego wdrożenia zoptymalizowanego procesu,
→ proces został zoptymalizowany w odseparowaniu od innych procesów w firmie,
przez co jego zmiana wpłynęła negatywJednym z nich jest właśnie optymalizacja.
nie na ich wyniki.
Czy warto jednak podejmować próbę zoptymalizowania każdego procesu w firmie?
Uniknięcie opisanych sytuacji jest prawKtóre z nich warto poprawiać, a które
dziwym wyzwaniem. Podstawową różnicą
powinno się zostawić w niezmienionej forpomiędzy procesem optymalnym a najlepmie? Kto i co o tym decyduje i jakie kryszym możliwym jest to, że optymalny ma
teria powinno się brać pod uwagę?
konkretne kryteria, w których jest najlepszy. Oznacza to, że podejmowanie decyOptymalny, a nie najlepszy
zji o jego kształcie jest kluczowym etaWarto jeszcze raz podkreślić, że „optypem optymalizacji. I to na nim zazwymalny” nie oznacza „najlepszy”. Dlatego
czaj popełnia się wiele błędów, niezwykle
proces optymalizacji nie zawsze prowadzi
kosztownych w skutkach dla firmy.
do uzyskania spektakularnych dla firmy
efektów. Może się tak wydarzyć, kiedy:
Od czego zacząć?
oczekiwania związane z optymalizacją
Optymalizowanie każdego procesu
przerastają realne możliwości,
wdrożenia optymalizacji danego propowinno się rozpocząć od dwóch czyncesu nie poprzedziła gruntowna analiza
ności. Po pierwsze: mapowania projego samego i potencjalnych obszarów do
cesu pierwotnego. Po drugie: wyznaczeusprawnienia,
nia celów i kryteriów dla procesu poprakryteria ekstremum funkcji optymalizacji
wionego. To bardzo istotny element, by
zostały źle dobrane,
w ogóle można było mówić o optymalimimo dobrego pierwotnego planu realizacji, a nie tylko np. poprawie efektywzacja nie powiodła się z uwagi na niską
ności. Aby móc wykonać krok drugi,
jakość wdrożenia,
potrzeba efektów pierwszego, ponie-

Optymalizacja procesów i procedur postrzegana jest dzisiaj
jako klucz do sukcesu w pracy nad zwiększeniem efektywności
produkcji. Nie każdy proces czy działanie da się jednak
skutecznie optymalizować. Jak więc ocenić, czy dany obszar
powinien zostać zoptymalizowany?
Agnieszka Hyla

K

ażdy człowiek stara się – zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym – podejmować decyzje
optymalne. Optymalne, czyli najlepsze
z możliwych w określonych warunkach.
Nie najlepsze tak po prostu, ani jedynie
zawierające się w danych kryteriach, lecz
najlepsze z możliwych z punktu widzenia
podanych kryteriów.
Optymalizacja jest w produkcji słowem kluczem. Każda firma, każdy dział
produkcji i linia, zespoły nań pracujące
każdego dnia działają w taki sposób, aby
wdrażać optymalne rozwiązania, dobre
dla spółki, jej pracowników i klientów.
Obecną pogoń za optymalizacją zawdzięczamy upowszechnieniu się koncepcji Przemysłu 4.0 oraz globalnej dyskusji o bezpieczeństwie, ekologii i oszczędzaniu zasobów. Rosnące koszty produkcji,
głównie wynagrodzenia, znacząco wpływają na konieczność szukania alternatywnych metod poprawiania zysków firmy.
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waż bez świadomości tego, co jest nie tak
z pierwotnym procesem, nie ma mowy
o efektywnej optymalizacji.
Działania rozpoczynają się oddolnie lub odgórnie. Oddolnie, gdy prowadzony przez zespół proces jest na tyle niewygodny, niebezpieczny, nieefektywny
lub nieekonomiczny, że pracownicy sami
zwracają na to uwagę kierownictwa. Takie
sytuacje są na wagę złota i powinny być
niezwykle cenione przez szefów zespołów. Wynika to z faktu, że decyzyjność
powinna być ulokowana tam, gdzie jest
najwięcej informacji.
Można to usłyszeć od każdego rozpoznawalnego lidera na świecie – przeczytać o tym w książkach czy usłyszeć w prelekcjach większości światowych mówców,
specjalizujących się w tematyce przywództwa. Najbardziej wartościowe pomysły
dotyczące zazwyczaj prostych we wdrożeniu optymalizacji dostarcza nam nasz własny zespół. To on ma największą wiedzę
na temat tego, co w produkcji działa, a co
nie i dlaczego.

Aby jednak dochodziło do tego typu
inicjatyw, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków pracy. Przede wszystkim ludzie, których zatrudnia firma,
powinni być świadomi tego, że zakres ich
obowiązków nie kończy się na wykonaniu konkretnej, pojedynczej czynności.
Potrzebne jest poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w przedsiębiorstwo.
Są to emocje, których nie da się wzbudzić w pracowniku z dnia na dzień, łatwo
da się je jednak stracić przez wykreowanie jednej przykładowej sytuacji, w której
pracownik zostanie np. potraktowany niesprawiedliwie czy bez zrozumienia.
Podstawową zasadą mądrego biznesu
jest wzajemność. Jeśli pracownik traktuje
naszą firmę odpowiedzialnie i jest zaangażowany w osiąganie przez nią sukcesu,
my także powinniśmy podchodzić do
takiej osoby odpowiedzialnie i angażować
się w jej rozwój, poczucie bezpieczeństwa
i cele, które pragnie osiągnąć. Bez tej podstawowej zasady wzajemności w działaniu nie ma mowy o czerpaniu z pomysłów

i inicjatyw oddolnych. Ktoś nieczujący
żadnej więzi z zatrudniającym go podmiotem nie będzie chciał szukać obszarów
wymagających poprawy. Po prostu nie
wpadnie na taki pomysł.
Już na tym etapie widać więc, jak
istotne jest to, by zespół produkcyjny był
zaangażowany we wdrażaną zmianę procesu. Na kolejnych etapach zaangażowanie to jest równie, o ile nie bardziej,
istotne. W momencie bowiem, gdy nowy,
zoptymalizowany proces jest na etapie
wdrożenia, wymaga to od zespołu wyjątkowego zaangażowania i skupienia. Bez
dobrej woli pracowników trudno jest
przeprowadzić modernizację efektywnie.
Drugim źródłem pomysłów na optymalizację może być zewnętrzny zespół
ekspertów. To rozwiązanie również ma
wiele zalet. Osoby spoza firmy mają
bowiem tzw. świeże oko, nie są także
w żaden sposób przyzwyczajone do
tego, jak aktualnie realizowane są procesy w przedsiębiorstwie. Mają więc luksus obiektywnego spojrzenia na sytu-
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ację i wyciągania wniosków bez żadnego
zabarwienia emocjonalnego.
Pracownicy firmy rzadko potrafią
wnieść taką wartość do przedsiębiorstwa.
Jedynie wybitne jednostki, raczej szybko
zajmujące wyższe stanowiska i siłą rzeczy
tracące bezpośredni kontakt z wykonawczą stroną produkcji, potrafią postawić
się w miejscu niezależnego arbitra i ocenić, czy dana czynność jest sensowna,
wnosi wartość, czy nie. Wykonując pewne
działania każdego dnia, bardzo ciężko
jest cofnąć się o krok lub dwa, by dokonać chłodnej oceny sytuacji. Stąd bardzo
dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie
zespołu składającego się zarówno z pracowników firmy, jak i z zewnętrznych ekspertów ds. optymalizacji konkretnych
obszarów produkcji. Wówczas możliwe
jest połączenie spostrzegawczości i wiedzy
własnych pracowników z doświadczeniem
ekspertów z innych firm i już wdrożonych
poprawek.

Cele optymalizacji procesów

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Pierwszym krokiem takiego zespołu
powinno być zmapowanie bieżących procesów w celu określenia, gdzie znajdują się ich słabe punkty i z czego wynikają. Na tej podstawie tworzone są konkretne propozycje poprawek. Optymalizować można zarówno procesy drobne,
takie jak przeprowadzanie konkretnego
etapu wykonania detalu na linii produkcyjnej, jak i złożone, wpływające na działanie całej produkcji.
Firma zazwyczaj chce dzięki optymalizacji osiągnąć jeden z kilku celów:
zmniejszyć koszty,
zwiększyć wydajność,
ograniczyć zużycie zasobów,
umożliwić częściową lub pełną automatyzację,
zwiększyć konkurencyjność na rynku,
dostosować proces do nowych oczekiwań
i norm,
skrócić czas wdrażania nowych pracowników działu,
poprawić jakość poprzez zmniejszenie
liczby wyrobów wadliwych,
skrócić czas produkcji,
zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów z powodu usterek i awarii sprzętu.
Kiedy więc koszty produkcji w firmie są
wyższe niż średnia rynkowa, produkt
traci zainteresowanie klientów, zaczynają
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obowiązywać nowe normy, którym bieżący proces nie ma szans stawić czoła.
Wśród pracowników panują obojętność
i marazm, a liczba usterek sprzętu rośnie.
Są to sygnały, że należy rozpocząć proces
optymalizacji.

Mapowanie procesu
i wyznaczanie kryteriów
Z punktu widzenia powodzenia całej operacji kluczowe są kryteria, według których dany proces będzie najlepszy. Mogą
one być sformułowane na podstawie opisanych przesłanek do rozpoczęcia optymalizacji. Warto jednak pamiętać, że często
nie da się zoptymalizować jednego procesu
bez wpływania na wszystkie inne zależne
od niego działania. Dlatego mapowanie
jest tak istotnym elementem prac wykonywanych przez zespół optymalizujący.
Narzędzi, z których można skorzystać
w celu poprawnego modelowania procesu, jest kilka. Wyróżnia się np.: UML,
czyli unified modeling language, BPMN
– business process modeling notation,
DFD – data flow diagram notation, EPC
– event-driven process chain, CMMN –
case management model and notation oraz
EMR – entity-relationship model. Każde
z tych narzędzi określa precyzyjnie, w jaki
sposób powinno się wykonywać diagramy
procesów, co oznacza każdy z użytych elementów graficznych oraz poszczególne
połączenia między nimi.
Ważne jest, aby w danej organizacji
wykorzystywać tylko jeden sposób modelowania procesów, by nie wprowadzać
zbędnego chaosu. Najprostszym narzędziem jest system UML, który intuicyjnie
obrazuje wszystkie operacje i czynności
biorące udział w danym procesie.
Na sporządzonym w ten sposób modelu
nanosi się następnie obszary wymagające
poprawy, określa się momenty, w których
dochodzi do straty czasu, zasobów, zwiększenia liczby wadliwych wyrobów czy najczęstszego występowania usterek. Na tej
podstawie, w połączeniu z celami, które
firma chce osiągnąć, dokonując optymalizacji, ustala się konkretne kryteria ekstremum funkcji optymalizacyjnej. Jedynie procesy, w których istnieje możliwość
wdrożenia konkretnych poprawek, należy
optymalizować.
Bardzo możliwe, że w produkcji funkcjonuje wiele procesów optymalnych
z punktu widzenia kluczowych dla nich

kryteriów. Możliwe także, że aby przeprowadzenie optymalizacji miało sens, trzeba
na produkcję spojrzeć całościowo, nie zaś
jedynie z punktu widzenia poszczególnych
procesów. Dopiero wówczas uzyska się
perspektywę całości, konieczną do wysnucia odpowiednich wniosków.
Warto także pamiętać o tym, że optymalizacja również wiąże się z pewnym
kosztem. Samo zaangażowanie czasu specjalistów jest kosztowne, nie wspominając
o koszcie ewentualnej przebudowy linii
czy inwestycji w kursy, zmianę struktury
zespołu, niezbędne systemy czy narzędzia. Na etapie podejmowania decyzji,
który proces poddawać dyskusji o optymalizacji, a który nie, po ich zmapowaniu
warto określić koszt ponoszonych strat na
przestrzeni kilku lat, by mieć pełną świadomość tego, na ile istotna jest to strata
w kontekście prowadzenia całego przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie podejmowanie prób optymalizacji kosztuje tak dużo,
że w celu poprawy wyników firmy warto
skorzystać z narzędzia innego niż optymalizacja procesu, np. zmiany produktu czy
otwarcia nowej dziedziny produkcji.

Podsumowanie
O ile każdy proces warto co jakiś czas
analizować, by mieć aktualną wiedzę na
temat tego, czy i w jakich obszarach generuje on straty lub problemy, a także na
ile jest wydajny pod względem konkretnych kryteriów, o tyle nie każdy proces
trzeba od razu optymalizować. To podejście pozwoli wielu firmom mądrze podejść
do tematu optymalizacji i zaoszczędzić
środki, które następnie będą mogły zostać
wykorzystane do realizacji skrupulatnie
zaprojektowanych celów.
Agnieszka Hyla – konsultantka ds. optymalizacji produkcji w Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems, kierownik projektów informatycznych, autorka tekstów
z zakresu zarządzania w przemyśle.

Online
Więcej artykułów na temat zarządzania w produkcji znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Bosch Rexroth

CKD – modułowy program montażu pomp zębatych
Aby spełnić wymagania klientów dotyczące krótkich terminów dostaw, wysokiej elastyczności i dostępności pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym, firma Bosch Rexroth
rozszerzyła swoją ofertę o tzw. program CKD. Jest to modułowy system montażu pomp
zębatych o zazębieniu zewnętrznym, obejmujący pompy serii AZPF i ich akcesoria.
Zestaw ten jest przeznaczony do certyfikowanych partnerów Bosch Rexroth. W oparciu o jednostkę bazową większość standardowych pomp,
a także pompy tandemowe i potrójne można zamontować
w bardzo krótkim czasie, wymieniając kołnierz pompy,
wałek lub pokrywę tylną jednostki zębatej.
Korzyści takiego rozwiązania to: niezależność całego łańcucha dostaw • pompy dostępne w ciągu 2–3 dni (w przypadkach nagłych kilka godzin) • zmniejszona liczba pomp
zębatych w magazynie • części zamienne z oryginalnymi elementami Rexroth • dostępność najczęściej używanych wariantów.
www.boschrexroth.pl

NACHI Firma prezentuje

Łożyska baryłkowe ze stabilizacją pracy
elementów tocznych
W łożyskach tocznych występują różne rodzaje styku elementów tocznych z pierścieniami łożyskowymi. W kulkowych mamy styk punktowy. W walcowych występuje styk liniowy na całej długości linii kontaktu,
a prędkość obwodowa elementu tocznego i bieżni jest
stała na całej długości styku. W łożyskach baryłkowych,
ze względu na kształt elementów tocznych w trakcie
pracy, występuje różnica prędkości obwodowych pomiędzy powierzchniami bieżni obu pierścieni a baryłkami.
Toczenie baryłek z różnymi prędkościami wzdłuż linii kontaktu
jest przyczyną mikropoślizgów, które prowadzą do korozji ciernej.
Krzywizna bieżni i kształt baryłek łożysk NACHI zostały zaprojektowane tak, żeby
powstałe od sił tarcia momenty skręcające między bieżnią a baryłką stabilizowały baryłki
w optymalnym położeniu. Zmniejsza to niekorzystne naciski powierzchniowe oraz tarcie i tym samym obniża temperaturę pracy łożysk. Najnowsze łożyska baryłkowe NACHI
mają następujące zalety: zwiększoną nośność osiową • niższą temperaturę pracy • niższe miejscowe naciski powierzchniowe • znakomite prowadzenie baryłek.
www.nachi.de

norelem

Komponenty modułowe
do precyzyjnego
pozycjonowania
Nowe komponenty w ofercie norelem,
zaprojektowane pod kątem wszechstronności, obejmują prowadnice precyzyjne z łożyskami wałeczkowymi oraz prowadnice trapezowe regulowane za pomocą śrub mikrometrycznych. Nowe prowadnice, które
można wykorzystywać w pozycji pionowej
i poziomej, nadają się do budowy maszyn
oraz urządzeń mechanicznych i metrologicznych. Można je stosować w wielu różnych
branżach: optycznej, spożywczej, produkcji samochodów, farmaceutycznej oraz podczas konserwacji maszyn przemysłowych.
Kluczowym elementem nowej serii jest
zintegrowana modułowa płytka z otworami
mocującymi, która eliminuje potrzebę przerabiania prowadnic. Pozwala to na precyzyjne i szybkie parowanie komponentów
oraz zapewnia użytkownikom nieskończone
możliwości montażowe.
Nowe produkty wymagają niewielkich
nakładów konserwacyjnych, co pozwala
na realizację ruchu liniowego bez żadnych
zakłóceń. W zależności od środowiska pracy,
w którym są używane, fabryczne smarowanie wystarcza na kilka lat.
www.norelem.pl

NORD DRIVESYSTEMS

Napędy do ekstruderów wykorzystywanych
w przemyśle tworzyw sztucznych
Wytłaczanie stało się najważniejszą techniką produkcyjną w sektorze przetwórstwa
tworzyw termoplastycznych. Aby ekstrudery działały niezawodnie, wymagają zastosowania właściwego rodzaju napędu.
Firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje
kompletne rozwiązania napędowe do ekstruderów. Umożliwia to dostosowanie produktów do prawie wszystkich popularnych
wymiarów połączeń. Odpowiednio dobrane

MARZEC/KWIECIEŃ 2020

łożyska wzdłużne zapewniają bezpieczne
przenoszenie sił procesowych i długi okres
eksploatacji. Kilka wariantów łożysk pozwala
optymalnie dopasować napędy w wersji
do ekstruderów do wałów i specyficznych
wymagań klientów. Daje to konstruktorom
instalacji i producentom tworzyw sztucznych możliwość opracowania bezpiecznych,
niezawodnych i wszechstronnych jednostek napędowych. Napędy dostosowane do

wymogów ekstruderów są dostępne z przekładniami MAXXDRIVE w wielkościach od
5 do 11 z nominalnym momentem obrotowym od 15 do 75 kNm.
www.nord.com
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FELIETON

Przemysł w czasach pandemii
dr Stanisław Drosio

Pandemia koronawirusa zmieniła sposób naszej codziennej pracy. Tam, gdzie to możliwe, pracownicy
wykonują swoje obowiązki zdalnie. Czy jednak możemy pójść jeszcze krok dalej?
Czy zakład przemysłowy, uzależniony od pracy fizycznej, w którym ręka ludzka jest niezbędna
do utrzymania ciągłości działania i jest ważną częścią mocy produkcyjnej,
może przejść na tryb produkcji zdalnej?

W

Wielu przedsiębiorcom obecna sytuacja
epidemiczna ogranicza aktywność. Niestety, są również takie sektory gospodarki,
które wirus na jakiś czas może wyłączyć
z działania. Przykładem jest branża automotive, w której kolejni producenci informują o zamknięciu zakładów.

„Chcesz pokoju, szykuj się
do wojny”

Obecnie na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii i jest to sytuacja,
z którą za naszego życia nie mieliśmy
do czynienia. Rząd, za pomocą tzw. specustawy, wprowadził regulacje, które
w zasadniczy sposób zmieniają otaczającą
nas rzeczywistość. W ramach tych przepisów została wprowadzona możliwość
delegowania pracowników do pracy zdalnej.
Gdy pracujemy w biurze, urzędzie,
a nawet, jak się okazuje, w szkole, nie
mamy do czynienia z dużymi utrudnieniami. Pojawia się wiele wyzwań i problemów do rozwiązania, jednak są one spowodowane nagłą zmianą formuły współpracy z klientami czy petentami. Tu warto
dodać, że gdyby odpowiednio wcześniej
przeprowadzić ćwiczenia w zakresie przejścia w taki tryb pracy, możliwe trudności można byłoby rozwiązać wcześniej.
Doskonałym tego przykładem jest edukacja szkolna, która prowadzona jest w nieznanym dotąd dla siebie modelu zdalnym
i będzie mało efektywna do momentu pełnej akceptacji przez jego uczestników oraz
ich zaznajomienia się z obsługą niezbędnych narzędzi.

Utrzymanie ciągłości działania
Czy tak jak zdalnie może uczyć polska
szkoła, również rodzime zakłady mogą
produkować? Czego potrzeba, by w zakła-
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dzie produkcyjnym móc realizować model
przynajmniej częściowej pracy zdalnej?
Należy zacząć od skrupulatnego przygotowania planu utrzymania ciągłości
działań według schematu: wiedza, umiejętności i świadomość pracowników. Jeżeli
mamy też jasno komunikować się z pracownikami, możemy wykorzystać znaną
im terminologię. Jedną z lepszych może
okazać się ta ze świata bankowego, a mianowicie front office i back office.
Ten pierwszy, czyli front office, to oczywiście hala produkcyjna, gdzie realizowane są procesy główne, które najczęściej
nie mogą się odbywać bez bezpośredniego
udziału załogi. W sukurs przychodzi tutaj
koncepcja Przemysłu 4.0, problem jednak
w tym, że poziom realizacji w pełni zautomatyzowanej i skomunikowanej sieciowo
koncepcji autonomicznej fabryki w obecnej formie daleki jest od ideału.
W produkcyjnym front office w dobie
epidemii najważniejsze jest oczywiście
przestrzeganie zasad BHP i higieny osobistej, ale istotna jest również potrzeba
ograniczenia kontaktów międzyludzkich
czy zmniejszenia liczby osób obecnych
na hali w jednym momencie. Aby móc
utrzymać powiązania pomiędzy tą częścią
zakładu a back office, czyli obsługą administracyjną, niezbędne są odpowiednie
narzędzia.

Dostępne rozwiązania
Owe narzędzia to najczęściej oprogramowanie wspierające realizację procesów
za pomocą chociażby kiosków zdalnych,
znajdujących się w okolicy hali produkcyjnej. Używający ich pracownicy produkcyjni są w stanie złożyć wnioski o urlop,
opiekę nad dziećmi czy zweryfikować
dane na tzw. pasku płacowym. Dzięki tej
grupie narzędzi ograniczamy do minimum

(lub w najlepszym wypadku eliminujemy)
bezpośredni kontakt między częścią pracowników.
Drugą kategorią tego typu systemów wspierających zarządzanie w sytuacji kryzysowej są narzędzia do skutecznego informowania załogi o decyzjach czy
zaleceniach. Są one niezbędne do utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa w sytuacji paniki i szerzącej się dezinformacji.

Krok milowy w kierunku
Przemysłu 4.0
Opisany przykładowy model z pewnością nie jest zaawansowany, ale jego siłą
jest to, że może być wprowadzony stosunkowo szybko. Oczywiście sukces uzależniony jest od poziomu wykorzystania rozwiązań IT w zakładzie – im więcej
nowych technologii, tym szybciej można
uzyskać pożądane efekty.
W tym momencie trudno wyobrazić
sobie, że zakłady będą produkować całkowicie bez obecności ludzi na hali. Jednak sytuacja, z którą mamy do czynienia, pokazuje, że zaawansowane systemy informatyczne i integracja procesów
w jednym narzędziu wspierają taki kierunek działania.
Być może kryzys, z którym mamy do
czynienia dzisiaj, będzie krokiem milowym w realizacji koncepcji Przemysłu
4.0. Niewykluczone więc, że już w niedalekiej przyszłości fabryki autonomiczne
będą się znajdować nie tylko w odległej
Azji, ale dosłownie za rogiem.
Dr Stanisław Drosio jest dyrektorem
Pionu Usług i Utrzymania Oprogramowania w firmie BPSC.
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Spawanie stali
niskowęglowych

Stale niskowęglowe charakteryzują się licznymi zaletami,
począwszy od łatwej spawalności, po możliwość gięcia
i formowania, co sprawia, że są odpowiednie do szerokiego
zakresu aplikacji spawalniczych. Ze względu na mnogość
dostępnych opcji stali miękkiej pojawia się jednak pytanie:
w jaki sposób określić rodzaj drutu spawalniczego,
jaki jest odpowiedni do danego zastosowania?

Matt Underwood

Źródło: Hobart

↗ Jedną z korzyści
wynikających z zastosowania
stali niskowęglowych jest łatwa spawalność.

S

tale niskowęglowe, zwane stalami
miękkimi, mają zwykle bardzo małą
ilość dodatków stopowych lub nie
zawierają ich w ogóle. Cechują się zawartością węgla nieprzekraczającą 0,25%.
Dwa najpopularniejsze rodzaje stali niskowęglowych stosowanych w przemyśle to
ASTM A36 i AISI 1018.
Właściwości materiałowe stali niskowęglowych różnią się w zależności od ich
rodzaju, ale ogólnie mają mniejszą wytrzymałością na rozciąganie i niższą granicą
plastyczności od stali niskostopowych.

Wytrzymałość na rozciąganie tych materiałów to zwykle ok. 480 MPa lub mniej,
a granica plastyczności zaledwie 200 MPa.
Mniejsza wytrzymałość na rozciąganie niż
granica plastyczności oznacza, że materiał nie jest twardy, może więc być dość
łatwo odkształcany i zginany. W przypadku zastosowań wymagających wyższej wartości wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności można stosować materiał o większej grubości, kompensując tym samym jego niskie właściwości mechaniczne.
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W ogólnym ujęciu stale niskowęglowe
są dobrze spawalne, a brak dodatkowych
domieszek stopowych sprawia, że są one
opłacalną opcją w wielu zastosowaniach
spawalniczych.

Materiały spawalnicze
Zwykłe materiały spawalnicze przeznaczone do łączenia stali niskowęglowych
charakteryzują się wyższą wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności. Standardowe spoiwo przeznaczone do
łączenia stali niskowęglowych cechuje się
dobrą spawalnością. Dla potrzeb aplikacji
materiały te są dostępne w postaci drutów litych, drutów proszkowych oraz drutów z topnikiem.

Drut lity
Ten rodzaj drutu spawalniczego jest uniwersalny, ponieważ może być stosowany
zarówno przy niskim, jak i wysokim natężeniu prądu spawania. Podczas spawania elementów o grubszym przekroju za
pomocą drutu litego zaleca się stosowanie procesu spawania bez kontaktu elektrody z materiałem, a w przypadku cieńszych elementów – spawania niskim prądem. Drut lity pozwala na uzyskanie
dobrej prędkości spawania, wyglądu spoiny oraz przetopu, w przypadku spawania ciasnych połączeń lub połączeń kątowych, ze względu na węższy profil penetracji spoiny.
Popularne materiały spawalnicze do
łączenia stali niskowęglowych według
American Welding Society (AWS) to
ER70S-3 oraz ER70S-6.
Druty lite stosuje się często w przemyśle samochodowym i spawaniu zrobotyzowanym. Ponieważ ten typ spoiwa jest
odporny na wyboczenie i często pokryty
warstwą miedzi, jest również bardziej
sztywny niż inne rodzaje drutu, co ułatwia podawanie. Należy jednak mieć na
uwadze, że drut lity wymaga większej ilości dostarczanego ciepła niż inne rodzaje
materiału spoiwa, co oznacza, że głęboki
łuk przy drucie litym może powodować
przepalenia lub zbyt głęboki przetop.

↖ Wybór spoiwa do danej aplikacji wymaga
znajomości materiału spawanego, stanu
powierzchni łączonych i założonego tempa
produkcji.
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Należy również pamiętać, że drut lity
nie topi się łatwo w obecności zgorzeliny. Ponieważ zawiera on mniej dodatków przeciwutleniających, nie radzi sobie
z zanieczyszczeniami powierzchni tak
dobrze, jak inne rodzaje drutu, wymagając od spawacza wolniejszego ruchu elektrody w przypadku spawania materiałów
pokrytych zgorzeliną lub rdzą.

Drut proszkowy
W przypadku niemal każdego typu stali
niskowęglowej spawanej drutem litym,
można zastąpić drutem proszkowym.
Druty lite mają węższe, podłużne profile przetopu, druty proszkowe natomiast cechują się szerszym profilem przetopu, który nie jest tak głęboki. W rezultacie drut proszkowy rozpływa się i łączy
z bocznymi ścianami łatwiej, zwykle
pozwalając na ograniczenie wpływu ciepła przy podobnym wyglądzie spoiny. Im
szerszy przetop i rozpłynięcie spoiny, tym
mniej istotna jest precyzja prowadzenia
drutu przez spawacza.
Ponieważ ten typ drutu ma rdzeń
proszkowy, zawiera w swoim składzie
więcej przeciwutleniaczy niż druty lite.
Z tego powodu lepiej radzi sobie ze zgorzeliną i zabrudzeniami na powierzchni
i pozwala na uzyskanie większej prędkości
spawania. Ponieważ drut tego typu jest
bardziej kosztowny niż drut lity, dopiero
zyski wynikające ze zwiększenia produktywności mogą uzasadnić zwrot z inwestycji w jego zakup. Z powodu tych czynników druty z rdzeniem proszkowym są
często zalecane przy wykonywaniu spoin
15-centymetrowych i dłuższych oraz przy
operacjach, które wymagają zwiększenia
prędkości spawania.
Jednym z najbardziej popularnych
rodzajów drutu z rdzeniem proszkowym
do spawania stali niskowęglowych jest
E70C-6M.

Druty z topnikiem
ekranowanym gazem
Podczas spawania stali miękkich stosuje
się dwa rodzaje drutu z rdzeniem z topnikiem ekranowanym gazem: E70T-1 dla
spoin płaskich i poziomych oraz E71T-1
dla spoin wykonywanych w dowolnej
pozycji. Oferując podobną lub wyższą
stałą natapiania, druty E70T-1 są odpowiednie dla grubych elementów spawa-

nych, wymagających dużej ilości natapianego materiału. Są one również odpowiednim wyborem w przypadku łączenia powierzchni pokrytych zgorzeliną
lub rdzą. Można dzięki temu uzyskać
dobrze wyglądające spoiny i wyższe prędkości spawania.
Ponieważ w przypadku drutu proszkowego i litego trudniej jest wykonać
duże spoiny bez wyciągów, do tych zadań
dobrze nadają się druty z rdzeniem z topnikiem. Wciągi pomagają w utrzymaniu
spoiny na miejscu przy jej chłodzeniu.
Jednakże wówczas potrzeba więcej czasu
na oczyszczenie spoiny z żużlu.

Gdy materiał bazowy ma
zgorzelinę lub rdzę, zaleca
się jej usunięcie. Jeśli nie
jest to możliwe, należy
wybrać drut z rdzeniem
proszkowym lub topnikowym, który z reguły daje
lepsze wyniki w takich
sytuacjach.
W przypadku gdy aplikacja nie
pozwala na wykonanie spoiny w pozycji
płaskiej lub poziomej, druty z rdzeniem
topnikowym E71T-1 umożliwiają spawanie w dowolnej pozycji. Druty te, dobrze
przystosowane do spawania pionowego
lub nad głową, zapewniają wyższe prędkości przesuwu i znacznie bardziej płaski
profil spoiny. Podobnie jak w przypadku
drutów spawalniczych E70T-1, generują one żużel, który musi zostać oczyszczony po spawaniu. Zaleca się stosowanie techniki ciągnięcia materiałem natapianym w przypadku materiałów, które
wytwarzają żużel oraz techniki pchania
w przypadku materiałów niewytwarzających żużlu.

Wybór materiałów spawalniczych
dla stali niskowęglowych
Przy wyborze odpowiedniego drutu
spawalniczego (materiału wypełniającego) do spawania stali niskowęglowych
należy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników. Ważny jest stan mate-

riału podstawowego. Na przykład niektóre stale niskowęglowe A36 i 1018 są
walcowane na gorąco lub na zimno. Walcowana na gorąco stal niskowęglowa
może powodować powstawanie zgorzeliny
na powierzchni materiału, która utrudnia ponowne spawanie. Stale miękkie,
które były walcowane na zimno, mają
czyste wykończenie, ale czasami na ich
powierzchni występuje olej.
Gdy materiał bazowy pokryty jest zgorzeliną lub rdzą, zaleca się jej usunięcie.
Jeśli nie jest to możliwe, należy wybrać
drut z rdzeniem proszkowym lub topnikowym, który z reguły daje lepsze rezultaty
w takich sytuacjach. W przypadku części,
które są walcowane na zimno lub których
powierzchnię pokrywa olej, dopuszczalne
jest stosowanie drutu litego, takiego jak
ER70S-6.
Ważnym czynnikiem jest również konstrukcja spawanych złączy. Wąskie spoiny z rowkiem w kształcie litery V mogą
wymagać głębszej penetracji w ciaśniejszym miejscu i najlepiej łączyć je za
pomocą drutu litego. Druty z rdzeniami
topikowymi we wszystkich pozycjach nie
zapewniają głębokiego, palcowego przejścia jak druty lite i lepiej nadają się do
spawania płytszych połączeń.

Podsumowanie
Stale niskowęglowe to materiały o dobrej
spawalności i elastyczności, przydatne
w wielu zastosowaniach spawalniczych.
Zrozumienie charakterystyki i rodzaju
materiału bazowego ze stali niskowęglowej, założeń konstrukcyjnych złącza –
oraz dopasowanie go do odpowiedniego
spoiwa ze stali niskowęglowej – poprawia
wydajność i jakość spawania.
Matt Underwood jest specjalistą w zakresie inżynierii spawalniczej i jej zastosowań
w firmie Hobart.

Online
Więcej informacji na ten temat
znajdą Państwo w artykule „Jak
dobrać spoiwo do procesu spawania?”, dostępnym na naszej stronie
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Obrabiarki hybrydowe sterowane
numerycznie (CNC)
Wkraczamy w erę obrabiarek wykorzystujących technologie
przyrostową i ubytkową. Współczesne układy sterowania maszyn
numerycznych CNC są już przystosowane do radzenia sobie
z czekającymi ich w związku z tym nowymi wyzwaniami.

tów stało się dzięki niej możliwą rzeczywistością. Wprawdzie drukarki 3D prawdopodobnie dopiero za 510 lat będą
standardowym wyposażeniem zakładów
produkcyjnych, ale postęp techniczny już
spowodował fuzję technologii przyrostowej i ubytkowej w postaci nowej generacji
maszyn – obrabiarek hybrydowych.
W podobny sposób wykształciły się
pozornie niekompatybilne technologie, takie jak laserowe napawanie metali
(Laser Metal Deposition – LMD) czy fre-

Randy Pearson

Krewni i znajomi CNC
W nowych maszynach hybrydowych
wdrożono istniejącą już standardową
technologię komputerowego sterowania urządzeń numerycznych CNC (Computerized Numerical Control). Niezależnie od tego, czy technologia obróbki obejmuje cięcie laserowe z zastosowaniem
gazów, napawanie proszkowe metali,
próżnię i atmosferę gazów obojętnych lub
też obrót w pięciu osiach głowicy frezerskiej czy stołu obrotowego, to funkcja
układu sterowania pozostaje zawsze niemal identyczna. Za pomocą technologii
CNC jeden układ sterowania może obsługiwać zamiennie dwie technologie pro-

Źródło: Siemens Industry
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dy ponad dekadę temu pojawiła się technologia przyrostowa
obróbki maszynowej (wykorzystanie drukarek 3D do wytwarzania części mechanicznych), szybko zyskała miano
niemal cudu w obszarze prototypowania. Po dokonaniu zmian projektowych
ich wynik można było zobaczyć na własne oczy jako wydruk 3D. Przemysł produkcyjny także docenił to nowe narzędzie
– umożliwiło ono łatwiejsze dostrzeganie
potencjalnych problemów technologicznych w obecnie stosowanej metodzie produkcji danej części. Modyfikacje mogły
być odtąd wykonywane na bieżąco, bez
zagrożenia pogorszeniem funkcjonalności
produktu. Ponadto technologia ta umożliwiła kosztorysantom znacznie lepsze niż
wcześniej przygotowywanie ofert.

zarskie centra obróbcze. Zasadniczo otrzymuje się połączenie produkcji i obróbki
maszynowej w jednym.

Ilości produkcyjne
Materiały do druku 3D ewoluowały niemal z prędkością światła, zaś rynek
szybko zdał sobie sprawę z tego, że nowa
technologia oferuje duży potencjał produkcyjny. Wykonanie małej partii elemen-

→ Laserowe napawanie metali w produkcji
opartej na technologii przyrostowej wykorzystuje konwencjonalne cięcie metali oraz produkcję z użyciem technologii ubytkowej w tej
samej maszynie, z jednym układem sterowania CNC, w atmosferze obojętnej.
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e-wydanie

↘ Współczesne maszyny i urządzenia obróbki
materiałów mogą realizować wykrawanie
laserowe, szczotkowanie, szlifowanie i polerowanie oraz profilowanie rolkowe, spawanie i piłowanie.

Materiały wysokiej klasy
Części mechaniczne wykonane z tytanu,
stali nierdzewnej czy różnych rodzajów
metali sproszkowanych są dziś napawane,
łączone, obrabiane maszynowo i w inny
sposób przetwarzane w maszynach hybrydowych. Przykładowo, koła zębate i elementy przekładni są obecnie spawane
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dukcji i frezowania, urządzenie jednokanałowe albo dwukanałowe, często w tandemie z głowicą robota lub suwnicą do
dobierania części.
Gdy w 2014 r. nowe technologie
wprowadzono na rynek, była już możliwa obsługa tokarki i robota za pomocą
tego samego układu sterującego CNC, bez
potrzeby stosowania dodatkowego programowalnego sterownika logicznego (PLC)
czy unikatowych rozkazów w języku
robota. Następnym logicznym krokiem
wydawało się wykorzystanie technologii
przyrostowej i ubytkowej w tej samej, zintegrowanej maszynie.
dzenia CNC oferują zwykle dodatkowy
kanał przepływu danych, polecenia mogą
być tam łatwo konfigurowane, a nie włączane do kanału głównego. Wszystko
zależy od złożoności ruchu maszyny i całkowitej liczby parametrów, które podlegają regulacji. Przykładowo, jednoczesne sterowanie i monitorowanie procesu
laserowego napawania metali oraz funkcji frezowania w pięciu osiach to zasadniczo dość prosta operacja, niestanowiąca większego wyzwania dla najwyższej klasy maszyn CNC, dostępnych obecnie na rynku.
Następna dekada na pewno będzie
ekscytującym i przełomowym okresem
w branży obrabiarek i ich wykorzystania
w produkcji. Trzeba tylko pamiętać: technologia CNC to podstawowy element systemów sterowania w tego typu aplikacjach.

laserowo, z obrobionych maszynowo
i matrycowanych elementów, w jeden
zespół.
Technologia CNC, używana w układach sterowania różnymi operacjami
maszynowymi, wykorzystuje zmodyfikowany zbiór kodów – ale nie inny język,
co było wcześniej konieczne w integracji
robotów. Ponieważ zaawansowane urzą-

Źródło: Siemens Industry

Randy Pearson jest dyrektorem ds. międzynarodowego rozwoju biznesu w firmie
Siemens Industry. Zajmuje się technologiami napędów, sterowaniem ruchem
i obrabiarkami.

↗ Obudowa turbiny wykonana z tytanu za pomocą maszyn i procesów technologicznych opisanych w artykule.
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Online
Więcej materiałów o technologii
CNC znajdą Państwo na stronie:
www.utrzymanieruchu.pl

Tytuł Fabryka Roku ma na celu:
Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom
doskonałości operacyjnej
Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego
Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie
www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
W przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników takich
jak np. olej, chemikalia lub ozon.
GŁADKI GRZBIET PASA
W celu zredukowania hałasu przy zastosowaniu napinających kół pasowych,
współpracujących z grzbietem pasa.
WARSTWA NAZĘBNA
W celu osiągnięcia jak najmniejszego stopnia zużycia
i zmniejszenia hałasu w trakcie pracy.

DOSTĘPNY
W PODZIAŁCE:

8MDC
CTD 8M
PC 8M

