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Utrzymanie ruchu przeszło długą drogę – od tradycyjnego podejścia, koncentrują-
cego się głównie na naprawach maszyn, do takiego ujęcia, w którym w ramach UR 
podejmuje się różnorakie działania, mające na celu ograniczanie, a nawet elimina-
cję przestojów w produkcji. Utrzymanie ruchu polega więc dziś nie tylko na napra-
wach i konserwacji sprzętu oraz remontach generalnych, ale również na prowa-
dzeniu i aktualizacji rejestru wszystkich urządzeń, zarządzaniu dostawami części 
zamiennych, a także optymalizacji strategii użytkowania maszyn, tak aby utrzymać 
ich gotowość i najwyższą wydajność. Współczesny rynek stawia bowiem przed pro-
ducentami wciąż nowe wyzwania, niezmienne zaś pozostaje jedno: utrzymać kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa, zwiększyć produktywność oraz zapewnić zyski na 
odpowiednim poziomie.

Dzisiejszy rynek wymaga produktu wysokiej jakości, wytworzonego jak najszyb-
ciej oraz za jak najniższą cenę. To jednak nie wszystko – coraz powszechniejsza staje 
się potrzeba zwiększania elastyczności produkcji oraz wytwarzania wyrobu persona-
lizowanego, z wymaganymi przez odbiorcę funkcjonalnościami. Na to zaś nakładają 
się aktualne problemy, na czele z doświadczaną obecnie na całym świecie epidemią 
koronawirusa i jej skutkami, dotykającymi również branży przemysłowej.

Wymagania rzeczywistości produkcyjnej sprzed pandemii – te dotyczące zmienia-
jącego się paradygmatu wytwarzania – a także nią dotkniętej – związane z koniecz-
nością przemodelowania sposobu pracy – na stałe zmienią oblicze przemysłu. 
Obszernie wypowiada się na ten temat Mariusz Zabielski, prezes Siemens Digital 
Industries Software w Polsce, w publikowanej w tym wydaniu rozmowie z Micha-
elem Majchrzakiem. Jak mówi, ogromną rolę w tym procesie odegrają nowe tech-
nologie. Zwracają na to uwagę także autorzy artykułów zamieszczonych w ramach 
Tematu numeru. Takie rozwiązania, jak machine learning, sztuczna inteligencja, 
przetwarzanie w chmurze czy technologie immersyjne, będą niezbędnym elementem 
nowoczesnych, proaktywnych strategii konserwacji, nie tylko zapobiegających nie-
planowanym przestojom, lecz także umożliwiających efektywne wykorzystanie zaso-
bów – zarówno sprzętowych, jak i ludzkich. 

Zapraszam do lektury najnowszego wydania naszego magazynu. Jednocześnie, 
kończąc to słowo wstępne, chciałabym podziękować wszystkim naszym Czytelnikom 
i Klientom za 5 lat owocnej współpracy, za zaangażowanie, wnikliwą lekturę publi-
kacji i cenne informacje zwrotne. Przede wszystkim zaś dziękuję za możliwość towa-
rzyszenia Państwu w ich drodze ku nowej, wykorzystującej potencjał nowoczesnych 
rozwiązań, zdigitalizowanej rzeczywistości produkcyjnej. Była to dla mnie podróż 
fascynująca. Mam nadzieję, że dla naszych odbiorców również, a to, co w niej naj-
ciekawsze i najbardziej pasjonujące, dopiero przed Państwem.
 

Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna
agnieszka.korzeniewska@utrzymanieruchu.pl
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5 aktualności

5 Online’owa transformacja
6 Bosch Rexroth utrzymała w 2019 r. 

rekordowy poziom obrotów z poprzed-
niego roku

7 „Od audytu do bezpiecznej infrastruktury
– cyberbezpieczeństwo w praktyce”

8 Potrzebujemy innowacji w zakresie 
nowych produktów i usług

10 Druk 3D wkroczył do produkcji seryjnej. 
Pomogła pandemia COVID-19

12 produkt roku

PRODUKT ROKU 2019
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu,
organizowanego przez redakcję magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

18 wywiad

TEN KRYZYS MOŻE NAS 
WIELE NAUCZYĆ
O nowym modelu pracy i zmianach w oto-
czeniu biznesowym, jakie może przynieść 
obecna sytuacja związana z koronawiru-
sem, mówi Mariusz Zabielski, prezes Sie-
mens Digital Industries So  ware w Polsce.

21 temat numeru

21 Nowoczesne utrzymanie ruchu
Zakłady produkcyjne bywają wyposażone
zarówno w zaawansowaną robotykę, jak 
i przestarzałe maszyny. Utrzymanie takiego 
parku w ruchu może być wyzwaniem. 

23 Nowe technologie, nowy rodzaj 
pracownika 
Obecnie dokonują się w przemyśle pro-
dukcyjnym ogromne zmiany. Rola specja-
listy UR również ewoluuje. Kształtuje się 
nowe pokolenie techników i inżynierów.

24 Szkolenia pracowników z wykorzystaniem 
technologii immersyjnych
Technologia wirtualnej rzeczywistości (VR) 
i rozszerzonej rzeczywistości (AR) pomoże 
w szybszym szkoleniu pracowników.

26 Machine learning w utrzymaniu ruchu 
Konserwacja prognozowana (predic  ve 
maintenance – PdM) w coraz większym 
stopniu staje się niezbędnym elementem 
nowoczesnych, inteligentnych fabryk.

28 Nowoczesna strategia konserwacji 
na przykładzie pomp 
Rozwiązania wpisujące się w koncepcję 
Przemysłu 4.0 umożliwiają optymalizację 
czasu eksploatacji kluczowych zasobów.

32 fabryka 4.0

32 W kierunku fabryk przyszłości
Dziś przemysł produkcyjny koncentruje się 
na zwiększaniu wydajności i efektywności 
produkcji, jednak jego przyszłość to precy-
zyjna produkcja wyrobów według zamó-
wień klientów.

35 Digitalizacja jako sposób na stawienie 
czoła aktualnym wyzwaniom
Nowoczesne rozwiązania informatyczne 
oferują wymierne korzyści – upraszcza-
ją proces decyzyjny i pozwalają zapewnić 
niezawodność zasobów. 

37 Korzyści z programowania i konserwacji 
robotów współpracujących 
Dobre programowanie i konserwacja ro-
botów współpracujących mogą przynieść 
fi rmom produkcyjnym wiele korzyści.

39 utrzymanie ruchu

39 Jak dokonać analizy przyczyn 
źródłowych awarii
Analiza przyczyn źródłowych (root cau-
se failure analysis – RCFA) polega na inter-
pretacji funkcji systemu lub komponen-
tu w celu ustalenia, dlaczego nie działa on 
zgodnie z przeznaczeniem.
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44 Manipulatory przemysłowe
Manipulatory wspierają pracowników na 
wielu stanowiskach pracy w przemyśle
– pomagają przy podnoszeniu, przenosze-
niu, obracaniu oraz pozycjonowaniu ła-
dunków. Sprawdzają się zwłaszcza przy 
wykonywaniu powtarzalnych czynności.

48 Serwis i regeneracja pomp przemysłowych
Pompy to jeden z najbardziej newralgicz-
nych elementów instalacji przemysłowej: 
jeśli ulegną awarii, ich naprawa lub wy-
miana spowoduje kosztowne przestoje.

52 mechanika

DOBÓR SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 
PRĄDU PRZEMIENNEGO
Przy doborze silnika indukcyjnego prądu 
przemiennego należy zwrócić uwagę na 
napięcie zasilania, moc i uwarunkowania 
aplikacyjne.

55 usługi

OUTSOURCING W SŁUŻBIE FIRM 
PRODUKCYJNYCH
Jak zapewnić fi rmie odpowiednie kompe-
tencje, gdy są trudności z pozyskiwaniem 
wartościowych pracowników?

58 zarządzanie

CZYNNIK LUDZKI W PROCESIE 
WDROŻENIA SYSTEMU CMMS
Przejście od tradycyjnych praktyk kon-
serwacyjnych do strategii proaktywnych 
może nie być łatwym zadaniem. 

61 produkty

61 Pompa wielotłokowo-osiowa o zmiennej 
wydajności

61 Nowa wersja oprogramowania Parasolid
61 Łożyska precyzyjne: kulkowe skośne 

i walcowe dwurzędowe
61 Drukarka BradyPrinter A5500
62 Tokarka MAXXTURN 45
62 Silniki NORD UNIVERSAL od 0,12 do 45 kW
63 Akumulatory do poziomnic laserowych PLS
63 Podstawki wahliwe i nóżki pozycjonujące
63 Visual Support – nowa usługa zdalnego 

wsparcia technicznego
63 Zespół kół z napędem bezpośrednim

64 felieton
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ZACJĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW
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WMS to rozwiązanie do zarządzania zadaniami w magazynie. 
Jego wdrożenie może znacznie usprawnić biznes. System to nie 
tylko pełniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, ale 
także liczne usprawnienia związane z szybkim dostępem do in-
formacji, łatwiejszym kierowaniem pracą magazynierów oraz 
kompletacją i pakowaniem zamówień. Jakie korzyści mogą pły-
nąć z wdrożenia systemu WMS? 

GUS: wypadkowość spada. Czy robotyzacja 
zwiększa nasze bezpieczeństwo?
Według danych GUS w 2019 r. zgłoszono 83 205 osób poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy, a wskaźnik wypadkowości 
wyniósł 6,15. To mniej niż w roku ubiegłym. Na poprawę staty-
styk wpływają m.in. zmiany w strukturze zatrudnienia oraz ro-
botyzacja. 

TOP 5 najchętniej czytanych artykułów 
w kwietniu
 •  Raport: Przemysł 4.0 w Polsce
•  Właściwe przełożenie, czyli przekładnie mechaniczne w apli-

kacjach przemysłowych
•  Dobór urządzeń do pomiaru poziomu materiału w zbiorniku
•  Sygnalizatory przemysłowe
•  Wynajem kompresora – fakty i mity

WMS – 10 korzyści dla biznesu

Codziennie nowe informacje na:

www.utrzymanieruchu.pl

e-wydanie 

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

Numery specjalne
i dodatki tematyczne 

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

Raporty rynkowe 

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

Mechanika, narzędzia Energia, elektryka
elektronika

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

praca
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Programowanie 
 sterowników
Postęp w dziedzinie oprogramowania i sprzętu 
przyczynia się do zmniejszenia ilości zadań 
związanych z programowaniem

  Migracja rozproszonych systemów 
sterowania (DCS)

  Modernizacja uk adów silnikowych 
w maszynach produkcyjnych

20
20
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Wirtualne akademie dla klientów, wideo-
konferencje i spotkania handlowe online 
– firma igus, producent rozwiązań prze-
mysłowych „motion plastics”, który 
w Polsce ma oddział handlowo-produk-
cyjny, bardzo dobrze odnajduje się 
w nowej rzeczywistości, kształtowanej 
przez epidemię koronawirusa.

– Można powiedzieć, że w ciągu tygo-
dnia przeszliśmy prawdziwą online’ową 
transformację sposobu pracy – powiedział 
Daniel Marzec, dyrektor zarządzający 
igus Polska. – Na długo przed pandemią 
i wprowadzonymi obostrzeniami stawiali-
śmy na pracę zdalną i komunikację online 
z klientami przez aplikacje Skype czy 
Teams. Obecna sytuacja spowodowała, że 
proces ten błyskawicznie przyspieszył.

Wirtualne targi…
Kiedy miesiąc przed datą największych 
targów branżowych HMI okazało się, że 
impreza zostaje odwołana, firma podjęła 
decyzję o zorganizowaniu stoiska wirtual-
nego. W siedzibie głównej w Kolonii zbu-
dowała stoisko targowe o powierzchni 
400 m² i umieściła je online pod adresem 
www.igus.pl/wirtualnetargi. W poszczegól-
nych strefach odwiedzający mogą korzy-
stać z wyświetlaczy, filmów i tekstów, aby 
zanurzyć się w świecie motion plastics 
– od przewodów SPE, zaprojektowanych 
specjalnie do pracy w e-prowadnikach, po 
lekkie, polimerowe prowadnice teleskopo-
we drylin oraz inteligentne rozwiązania
smart plastics. Linki prowadzą użytkow-
nika do bardziej szczegółowych informacji
technicznych oraz filmów na stronie inter-
netowej.

– Stoisko można zwiedzić nie tylko za 
pomocą wirtualnej aplikacji dostępnej na 
stronie WWW, ale również można zostać 
oprowadzonym przez naszych inżynie-
rów z Niemiec oraz z Polski. Podobnie jak 
na prawdziwych targach, tyle że bez kosz-

tów podróży i zakwaterowania. Wymaga 
to tylko wcześniejszej rezerwacji – wyjaśnił 
Radomir Ochocki, dyrektor zarządzający 
igus Polska. 

…i cyfrowa konferencja prasowa
Na tym właśnie wirtualnym stoisku 14 
maja odbyła się doroczna konferencja pra-
sowa firmy, w której wzięli udział dwaj 
dyrektorzy zarządzający igus Polska (obaj 

przebywają w kraju) oraz Artur Peplinski, 
wiceprezes igus GmbH (fizycznie obecny 
na stoisku w Kolonii). Uczestnicy konfe-
rencji mogli się dowiedzieć, jak igus Pol-
ska funkcjonuje w dobie koronawirusa,
jakie wyniki finansowe osiągnął w 2019 r.

i poprzednich latach, oraz zapoznać się 
z nowościami produktowymi 2020, któ-
rych, jak co roku, było ponad 100.

Eksperci igusa przekazali też infor-
macje na temat innowacji w dziedzi-
nie tworzyw sztucznych na rok 2020: 
od sterowania robotem dla ekonomicz-
nej automatyzacji, przez produkty obni-
żające koszty i czas montażu systemów 
e-prowadnikowych, po wiele nowych inte-
ligentnych tworzyw sztucznych dla Prze-
mysłu 4.0. Uczestnicy spotkania mogli 
porozmawiać i zadawać pytania na żywo, 
za pośrednictwem czatu. 

Polska konferencja była jednym z pię-
ciu takich regionalnych wydarzeń, obok 
m.in. takich krajów, jak Japonia, Tajwan 
czy Korea. Tydzień wcześniej – 7 maja, 
inauguracyjną konferencję dla 19 krajów 
zorganizowała niemiecka centrala firmy. 
Co ciekawe, wirtualne stoisko będzie 
dostępne do końca maja, a więc dłużej niż 
w przypadku „klasycznych” targów.

Daniel Marzec dodaje, że choć bardzo 
trudno jest dziś przewidzieć, jak sytuacja 
rynkowa będzie się kształtowała w ciągu 
najbliższego pół roku, to na ten moment 
igus radzi sobie dobrze. 

www.igus.pl

igus 

Online’owa transformacja
Hasło „Tech up… Cost down. It’s our job”, które przyświecało firmie igus od 
początku działalności, w warunkach kwarantanny okazało się jeszcze bardziej 
na czasie. Firma płynnie przeorganizowała swoją działalność i mimo lockdownu 
pracuje niemal pełną parą. W czwartek 14 maja zorganizowała swoją pierwszą 
wirtualną konferencję prasową i prezentację targową.
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– Udało nam się dobrze zakończyć rok 
2019 – powiedział Rolf Najork, członek
zarządu spółki Robert Bosch GmbH, 
odpowiedzialny za dział technologii prze-
mysłowych oraz prezes zarządu firmy 
Bosch Rexroth AG. – Biorąc pod uwagę 
niestabilność rynku i zauważalne spowol-
nienie gospodarcze, uzyskanie takiego zna-
komitego wyniku wcale nie było pewne. 
Okazuje się, że odpowiednie pozycjonowa-
nie i szeroka oferta różnych działów przy-
nosi wiele korzyści, a realizowane zmiany 
strukturalne mają właściwy kierunek.

W 2019 r. firmie Bosch Rexroth udało 
się powtórzyć ubiegłoroczny sukces we 
wszystkich regionach. Po raz kolejny naj-
więcej przychodów wygenerowały pod-
stawowe rynki, czyli Niemcy i inne kraje 
europejskie. Wartość sprzedaży w Niem-
czech zmniejszyła się o 4,1% i wynio-

sła 1,4 mld euro. W pozostałych kra-
jach europejskich sprzedaż w porówna-
niu z poprzednim rokiem spadła o 0,3%, 
a jej wartość wyniosła 2,1 mld euro. 
Na rozwijających się rynkach w regio-
nach Dalekiego Wschodu i Afryki firma 
Bosch Rexroth uzyskała przychody rzędu 
1,6 mld euro, co oznacza niewielki wzrost 
(o 0,6%). W Ameryce Północnej i Połu-
dniowej wyniki były lepsze o 5,3%, 
a wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld 
euro. Na koniec roku obrotowego (czyli 
31 grudnia 2019 r.) przedsiębiorstwo 
zatrudniało ok. 31 tysięcy osób na całym 
świecie.

Wyniki oczekiwane w 2020 r.
W bieżącym roku Bosch Rexroth przewi-
duje zmniejszenie obrotów we wszystkich 

regionach i sektorach z powodu ogólnego 
osłabienia gospodarki oraz strukturalnych 
zmian w sektorach klientów powiązanych 
z branżą motoryzacyjną. Liczba zamówień 
w ciągu 2019 r. spadła o 20,3%.

Wpływ na prognozy na 2020 r. ma 
również obecna pandemia COVID-19, 
dlatego firma Bosch Rexroth szczególną 
uwagę zwraca na systematyczne wdraża-
nie środków zwiększających konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa.

– Z dużym niepokojem śledzimy prze-
bieg pandemii COVID-19. W ostatnich 
tygodniach podjęliśmy szeroko zakrojone 
działania zmierzające do ochrony naszych 
pracowników, klientów i partnerów, stara-
jąc się jednocześnie zapewnić jak najlepszy 
poziom dostaw – powiedział Rolf Najork. 
– Bezpieczeństwo jest dla nas najistotniej-
szą kwestią. Chcemy, by klienci uznawali 
naszą firmę za wiarygodnego, odpowie-
dzialnego partnera, także w czasie global-
nego kryzysu. Szczególnie w takim czasie.

Innowacje i nowe rynki
Firma Bosch Rexroth jest nadal jednym 
z najbardziej innowacyjnych przedsię-
biorstw w swojej branży, odpowiedzial-
nym za pionierskie rozwiązania technolo-
giczne. Na przykład inwestycje w prace 
badawczo-rozwojowe w roku obrotowym 
2019 kształtowały się na poziomie ok. 
348 mln euro, co oznacza wzrost o 6,2% 
w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Przedsiębiorstwo nadal koncentruje się 
na tworzeniu skomunikowanych, w pełni 
zautomatyzowanych rozwiązań w dwóch 
głównych obszarach, czyli hydraulice 
i automatyce przemysłowej. Do sukcesu 
firmy w 2019 r. przyczyniły się wszystkie 
działy Bosch Rexroth. Solidnym funda-
mentem działalności są systemy hydrau-
liki przemysłowej i mobilnej, jednak dział 
automatyki przemysłowej realizujący kon-
cepcję Przemysłu 4.0 i wizję fabryki przy-
szłości opartej na w pełni połączonych 
elementach wypracował ofertę umożliwia-
jącą wejście na nowe rynki i trafienie do 
nowych klientów.

www.boschrexroth.com

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth utrzymała w 2019 r. rekordowy 
poziom obrotów z poprzedniego roku

Firma Bosch Rexroth mimo trudnych warunków ekonomicznych i znacznego 
spadku zamówień uzyskała dobre wyniki w 2019 r. Wartość sprzedaży wyniosła 
6,2 mld euro, utrzymując się na rekordowym poziomie z poprzed-niego 
roku. Zyski przedsiębiorstwa wynikają z solidnej pozycji na rynku systemów 
hydraulicznych i rozszerzenia oferty produktów z dziedziny auto-matyki 
przemysłowej, które stanowią ważną okazję do wejścia na nowe rynki.
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www.utrzymanieruchu.pl

Publikacja ma za zadanie poszerzyć wie-
dzę inżynierów i menedżerów na temat 
cyberbezpieczeństwa i jest poradnikiem 
o kompleksowym podejściu do ochrony 
informacji i ciągłości działania, obejmu-
jącym procesy, ludzi i technologie. Patro-
nat nad projektem objęło Ministerstwo 
Cyfryzacji.

– Pracownicy i menedżerowie muszą 
być przygotowani na nieprzewidywalne 
incydenty związane z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem. Wydarzenia z ostatnich 
miesięcy stawiają bezpieczeństwo z powro-
tem tam, gdzie jego miejsce – w centrum 
uwagi. Także Siemens z uwagą podchodzi 
do zagadnień związanych z ochroną infor-
macji, zabezpieczeniem firmy przed róż-
nymi rodzajami ataków i zagrożeń, propa-
gując koncepcję „Defense in Depth”, która 

oznacza kompleksowe podejście do bezpie-
czeństwa – powiedziała Dominika Bett-
man, prezes zarządu Siemens Polska.

Publikacja zwraca uwagę na specyfikę 
firm przemysłowych w obszarze bezpie-
czeństwa oraz rozwiązania dedykowane 
dla przemysłu pod kątem infrastruk-
tury krytycznej oraz elementów aktyw-
nych infrastruktur. Sama świadomość ist-
nienia zagrożeń nie wystarcza i konieczne 
jest metodyczne, oparte na systemo-
wym podejściu działanie. Praktyczne ele-
menty, mogące relatywnie szybko popra-
wić bezpieczeństwo w wielu przedsiębior-
stwach, to zapanowanie nad bazą zainsta-
lowanych urządzeń i ich oprogramowania 
oraz nieustanne podnoszenie świadomo-
ści pracowników i menedżerów w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa.

– Współczesna infrastruktura przemy-
słowa staje się coraz bardziej skompliko-
wana, obsługiwana przez wiele podmio-
tów, połączona wzajemnie i zewnętrznie. 
Dlatego zarządzający zakładem przemysło-
wym powinni pozbyć się przekonania, że 
granica między strefą bezpieczną i niebez-
pieczną przebiega na fizycznym ogrodzeniu 
oddzielającym zakład od świata zewnętrz-
nego, czy też firewallu na brzegu sieci 
zakładowej. Ta granica biegnie teraz czę-
sto poprzez urządzenia i aplikacje – powie-
dział Waldemar Chlebik z Siemens Polska.

Przed przystąpieniem do dzia-
łań zwiększających bezpieczeństwo, 
zarówno informatyczne, jak i procedu-
ralne, konieczne jest wykonanie audytu 
lub oceny bezpieczeństwa. Audyt impli-
kuje formalną procedurę, często przepro-
wadzaną przez niezależną trzecią stronę, 
która ocenia polityki i procesy pod kątem 
zgodności z wymaganiami, specyfika-
cjami, standardami i procesami. Zda-
rza się, że przeprowadzenie właściwego 
audytu poprzedzone jest oceną bezpie-
czeństwa. Obejmuje ona takie aspekty, 
jak: architektura sieci, przepływy danych, 
weryfikacja systemów i procesów pro-
dukcyjnych, a także wiedzy i podejścia do 
ochrony informacji przez pracowników.

Wykonanie oceny bezpieczeństwa 
i audytu wskazuje, jakie środki bez-
pieczeństwa należy podjąć. Przemysł 
wytwórczy w szczególny sposób musi 
dbać o zachowanie ciągłości procesów. 
Skrócenie do minimum potencjalnych cza-
sów przestojów linii produkcyjnych jest 
dla niego warunkiem koniecznym. 

W dokumencie wiele miejsca poświę-
cono praktycznym aspektom wdrożenia 
zasad bezpieczeństwa i technologii pod-
noszących poziom ochrony. Na przykła-
dzie studiów przypadków firm Constella-
tion Brands i Sapa w Rackwitz zaprezen-
towano, jak przedsiębiorstwa te przeciw-
działały zagrożeniom i jak zwiększyły bez-
pieczeństwo zakładu przed atakami oraz 
nieautoryzowanym dostępem.

Dokument można pobrać ze strony:
www.siemens.pl/

raport-cyberbezpieczenstwo 

Siemens

„Od audytu do bezpiecznej infrastruktury 
– cyberbezpieczeństwo w praktyce”
Siemens udostępnia kompendium 
wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa 
w przemyśle, obejmujące m.in. opisy 
zagrożeń od strony IT oraz w obszarze 
procesów przemysłowych (OT). 
Dokument zawiera także wskazówki, 
w jaki sposób chronić przedsiębiorstwo 
zarówno od strony procedur i spełnie-
nia norm, jak i w aspektach techno-
logicznych – narzędzi i usług.

https://new.siemens.pl/raport-cyberbezpiecze%C5%84stwo/
https://www.nord.com/
http://www.utrzymanieruchu.pl


Badanie pokazuje, że firmy dostrze-
gają dziś znaczenie transformacji cyfro-
wej – ponad połowa wszystkich bada-
nych menedżerów IT stwierdziła, że cyfry-
zacja ich firmy jest dla nich najważniej-

szym zadaniem. Powodem są zmienione 
warunki działalności przedsiębiorstw: 
aby zagwarantować długoterminowy suk-
ces biznesowy, wprowadzanie innowa-
cji musi zostać przyspieszone, a koszty 

zmniejszone. W związku z tym, zapy-
tani o najważniejsze cele na najbliższe 2 
lata, respondenci wskazali koncentrację 
na rentowności przedsiębiorstwa i obniże-
niu kosztów (55%), ale też prawie połowa 
(49%) wymieniła innowacje w zakresie 
nowych produktów i usług. 

Rzeczywistość vs. plany
Jednak cyfrowa codzienność w wielu fir-
mach jest wciąż dopiero przed nimi. Jedy-
nie jedna trzecia badanych firm oceniła 
własną transformację cyfrową jako zre-
alizowaną w sposób „ograniczony” lub 
„kompleksowy”. 42% badanych stwier-
dziło, że znajduje się dopiero na początku 
procesu cyfryzacji i zajmuje się co naj-
wyżej oceną i planowaniem. Podobnie 

Dassault Systèmes

Potrzebujemy innowacji w zakresie
nowych produktów i usług
Wzrost ekonomiczności produkcji przy jednoczesnym rozwoju innowacyjnych 
produktów to wyzwania, przed którymi stoi dziś wiele przedsiębiorstw 
przemysłowych – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez IDC 
na zlecenie firmy Dassault Systèmes. Badanie, zatytułowane „Przedsiębiorstwa 
przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych”, analizuje postęp 
w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Szwajcarii.
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prognozowane są również wydatki na IT: IDC wskazuje, że 
w ciągu najbliższych pięciu lat na innowacje i transformację 
cyfrową zostanie skierowanych ponad 50% inwestycji.

Z myślą o najbliższych 12 miesiącach decydenci z branży 
IT jasno sformułowali swoje priorytety. Ponad połowa respon-
dentów postrzega digitalizację jako „zadanie numer 1”. 42% 
stwierdziło również, że chce wprowadzić modele chmurowe 
dla optymalizacji i wzmocnienia bezpieczeństwa IT. Kolejne 
31% położy w nadchodzącym roku szczególny nacisk na 
optymalizację procesów między działami oraz konwergencję 
IT i OT (operational IT).

Jak zwiększyć innowacyjność? 
Badanie pokazało, że wiele firm nadal potrzebuje wspar-
cia przy przeprojektowaniu obecnych procesów biznesowych 
i modelu danych, stanowiących zarówno ważny fundament 
udanych zmian cyfrowych, jak i sprawnych działań rynko-
wych. W celu zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw 
również w przyszłości, w badaniu przedstawiono pięć zale-
ceń dotyczących sposobu cyfryzacji procesów oraz promocji 
i przyspieszenia rozwoju innowacyjnych produktów. Są to:

→ ocena procesów rozwoju produktu: aby pomyślnie zdigitalizo-
wać rozwój produktów, procesy ich rozwoju powinny zostać 
przeprojektowane na całej długości łańcucha wartości;

→ ocena biznesowa jako sposób na cyfryzację rozwoju produk-
tów: holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo może pomóc 
uchwycić istniejącą sytuację w IT i realizowanych procesach. 
W ten sposób można uzyskać informacje o potrzebie optyma-
lizacji i możliwych obszarach działania w zakresie cyfryzacji;

→ stworzenie podstaw dla innowacji cyfrowych za pomocą zhar-
monizowanego modelu danych: podstawę dla udanej cyfry-
zacji stanowi spójny model danych wykraczający poza gra-
nice działów. Dane centralnie dostępne dla wszystkich uczest-
ników skracają czas trwania cyklu procesowego, zmniejszają 
koszty i optymalizują procesy automatyzacji;

→ wdrożenie jednolitej, cyfrowej platformy rozszerza pole inno-
wacji: jedyne źródło prawdy (single source of truth) umożliwia 
czerpanie jak największych korzyści z danych produktowych 
i systemów rozproszonych w przedsiębiorstwach. Koncepcja 
platformy wyznacza kierunek dla sprawnego rozwoju innowacji;

→ zintegrowane zarządzanie zmianą towarzyszące transformacji: 
cyfryzacja firmy zmienia zarówno poszczególne procesy w fir-
mie, jak i ich łańcuchy wartości w dłuższej perspektywie cza-
sowej. Zintegrowane zarządzanie zmianą pomaga w tworzeniu 
cyfrowej kultury korporacyjnej. 

Pełna wersja badania (w j. angielskim) dostępna jest na stronie:
https://discover.3ds.com/pl/idc-paper-on-innovation-

and-digitalization-potential
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IDC wskazuje, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat na innowacje i transformację 
cyfrową zostanie skierowanych ponad 
50% inwestycji.

https://www.coolstream.pl/
https://discover.3ds.com/pl/idc-paper-on-innovation-and-digitalization-potential
https://discover.3ds.com/pl/idc-paper-on-innovation-and-digitalization-potential
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Polski producent drukarek 3D – firma 
3DGence – w ciągu kilku tygodni wyko-
nała 12 tys. sztuk przyłbic dla 111 placó-
wek medycznych. Po możliwości tej tech-
nologii sięgnęło też wiele innych firm. 
Produkowały one w trybie 24/7 elementy 
wyposażenia medycznego niezbędne leka-
rzom i pielęgniarkom. Dzięki ich działa-
niom druk 3D przekroczył granicę między 
produkcją małoseryjną a seryjną. Kto na 
tym skorzysta?

Od prototypowania do projektów 
na życzenie
Początki technologii druku 3D datuje 
się na wczesne lata 70. XX w., co ozna-
cza, że jest ona wykorzystywana już od 
kilkudziesięciu lat na całym świecie. Od 
tej pory twórcy pracują nad udoskonala-
niem sprzętu i materiałów używanych do 
wykonywania wydruków. Wraz z wpro-
wadzaniem nowych filamentów i coraz 
wydajniejszych drukarek rozszerza się też 
pole zastosowania wytwarzania addytyw-
nego w przemyśle. Coraz więcej przedsię-

biorstw decyduje się na wdrożenie dru-
karki 3D do swojego parku maszynowego 
ze względu na wiele możliwych do uzy-
skania korzyści.

Przez długi czas na urządzeniach 3D 
powstawały prototypy. Tak jest zresztą do 
dziś. Firmy budują je i udoskonalają na 
bieżąco, eliminując pojawiające się błędy. 
Ponieważ robią to na miejscu i wyko-
rzystują do tego celu własne materiały, 
cały proces jest szybszy i przede wszyst-
kim tańszy niż w przypadku współpracy 
z dostawcami zewnętrznymi. Ponadto nie 
wymaga to zajmowania linii produkcyj-
nych, a to zapobiega przestojom i wyso-
kim kosztom.

Nic więc dziwnego, że firmy przemy-
słowe zaczęły wykorzystywać go również 
do produkcji elementów końcowych. Naj-
pierw do wytwarzania na miejscu czę-
ści zamiennych do maszyn i linii produk-
cyjnych. Dzięki temu mogą zmniejszyć 
nakłady przeznaczane na przechowywa-
nie takich części. Uniezależniają się też 
od dostawców zewnętrznych. Dzięki dru-
kowi 3D wyeksploatowane czy zepsute 

elementy maszyn można szybko zastąpić 
wydrukowanymi na miejscu odpowiedni-
kami, które mogą służyć firmie, gdy czeka 
ona na dostawę z innego kraju. Techno-
logia 3D pozwala w tym wypadku na 
znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. 
Korzystają z niej w taki sposób przede 
wszystkim przedsiębiorstwa z branży 
automotive, m.in. Opel, ale też z sektora 
AGD, np. Electrolux.

Druk 3D umożliwia także personalizo-
wanie produktów i dopasowywanie ich do 
potrzeb poszczególnych klientów. Po takie 
zastosowanie technologii sięga np. branża 
automotive. Dzięki temu wygląd Mini 
Cooperów od BMW dokładnie odwzoro-
wuje oczekiwania ich właścicieli.

W 5 dni do sukcesu, czyli szybka 
produkcja seryjna 
Druk 3D nie mógł zatrzymać się tylko 
na prototypach, częściach zamiennych 
czy produkcji małoseryjnej. Wciąż jed-
nak brakowało spektakularnych przykła-
dów zastosowania tej technologii w pro-
dukcji na większą skalę. Sytuację zmieniła 
pandemia COVID-19. Postępujące pro-
blemy służby zdrowia sprawiły, że świat 
zaczął szukać rozwiązań dostępnych od 
ręki, gwarantujących dokładność i szyb-
kość działania. 

– W momentach trudnych i nieprze-
widywalnych, takich jak pandemia, liczy 
się przede wszystkim elastyczność biznesu 
i produkcji, czyli umiejętność jak najszyb-

3DGence 

Druk 3D wkroczył do produkcji seryjnej.
Pomogła pandemia COVID-19
Przez lata druk 3D traktowany był jako wsparcie procesu produkcyjnego, 
wciąż jednak bardzo rzadko korzystano z niego w produkcji seryjnej. Wszystko 
zmieniło się w czasie pandemii COVID-19. Branży druku 3D bardzo szybko udało 
się przestawić na produkcję niezbędnego sprzętu dla placówek medycznych. 
Pokazała tym samym, że wykorzystanie drukarek 3D może dziś uzupełniać 
procesy wytwórcze w wielu firmach, w tym również z sektora produkcyjnego. 
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szego dostosowania się do nowych warunków. Druk 3D oka-
zał się doskonałym przykładem takiej elastyczności – powie-
dział Adam Przepolski, kierownik działu usług 3D w firmie 
3DGence. – W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na 
sprzęt ochrony osobistej zaprojektowaliśmy prototyp elementu 
przyłbic i w ciągu dwóch dni skompletowaliśmy resztę potrzeb-
nych części do montażu. Następnie skontaktowaliśmy się z jed-
nym ze szpitali z prośbą o to, aby przetestował nasze przyłbice. 
Przeanalizowaliśmy uwagi od personelu medycznego i wpro-
wadziliśmy konieczne poprawki do prototypu. Dzięki temu 
w zaledwie pięć dni od zgłoszenia zapotrzebowania przygoto-
waliśmy i przetestowaliśmy prototyp oraz rozpoczęliśmy pro-
dukcję seryjną sprzętu dla lekarzy.

Taka produkcja polega na wykonywaniu dużej liczby jed-
nakowych wyrobów według tej samej technologii. Druk 3D 
może być już alternatywą do konwencjonalnych metod pro-
dukcji. Kluczowe w tym wypadku jest przygotowanie kodu 
maszynowego, który umożliwi wykonanie modelu 3D w jak 
najkrótszym czasie. Każdy produkt może przejść taką optyma-
lizację i zostać dostosowany do produkcji seryjnej przy wyko-
rzystaniu druku 3D.

Jakość na pierwszym miejscu
Produkcja na większą skalę wymaga zastosowania dobrych 
jakościowo urządzeń. Warto pamiętać o tym, że na rynku 
można dziś znaleźć mniejsze, desktopowe drukarki 3D oraz 
maszyny przemysłowe. Te drugie dostosowane są do potrzeb 
większych procesów produkcyjnych. Przede wszystkim wyko-
nane są z bardzo wysokiej jakości materiałów i podzespołów. 
Dzięki temu gwarantują odpowiednią wydajność i dokładność 
druku. Producenci takich drukarek 3D oferują też swoim 
klientom przetestowane, certyfikowane filamenty kompaty-
bilne z urządzeniami, a także gotowe profile materiałowe, 
z których można korzystać w procesie druku. To wszystko 
przekłada się na doskonałą jakość wizualną i wymiarową 
wydruków.

Profesjonalne przemysłowe drukarki 3D zwykle mają 
większą powierzchnię druku. To pozwala na wytwarzanie spo-
rych elementów. Użytkownicy takiego sprzętu otrzymują rów-
nież od producenta wsparcie ekspertów. Ich wiedza, doświad-
czenie i rady mogą się okazać szczególnie pomocne, zwłaszcza 
na początku pracy z drukarką 3D.

Odpowiedni sprzęt, coraz wytrzymalsze materiały oraz 
wciąż poszerzająca się wiedza na temat możliwości druku 3D 
mają szansę doprowadzić do prawdziwej rewolucji w prze-
myśle. Szybka i elastyczna produkcja na dużą skalę jest już 
możliwa. Co więcej, pozwala uniezależnić się od dostaw-
ców zewnętrznych, co jest szczególnie istotne w przypadku 
zamknięcia granic czy ograniczeń w transporcie.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na firmy na całym świe-
cie. Zmienił się nie tylko system pracy, ale i podejście do 
wprowadzania nowych rozwiązań. Dziś liczą się technologie, 
które zapewniają elastyczność. Druk 3D udowodnił, że może 
wspierać proces produkcji nawet w dużej skali i pozwala efek-
tywnie i szybko dostosować się do nowych warunków.

https://3dgence.com/pl

https://www.nachi.de/
https://3dgence.com/pl
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PRODUKT ROKU 2019
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach

BHP
Kłódki SafeKey Lockout

Brady

•

Chemia techniczna/Środki smarne
Olej hydrauliczny Jasol Premium 

Hydraulic HVI 46 
Rafineria w Jaśle 

•

Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
Liquiphant FTL51 – wibracyjny 

sygnalizator poziomu 
Endress+Hauser

•

Druk 3D, wytwarzanie addytywne
Drukarka 3D Stratasys F120

CadXpert

•

Elementy instalacji elektrycznych 
i energetycznych

Lampa Valto-SHB
SchahlLED Lighting,

przedstawicielstwo w Polsce

•

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

Zasilacz hydrauliczny CytroBox
Bosch Rexroth 

•

Elementy instalacji smarowych i olejowych
Automatyczne zawory upustowe

antyzamarzaniowe
Tubes International

Narzędzia i wyposażenie warsztatu 
utrzymania ruchu

Aero2 PCS®60 – urządzenie 
do czyszczenia suchym lodem

Cold Jet 

Oprogramowanie dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

GE WEBSPACE 6.0
VIX Automation 

•

Podzespoły i drobne elementy
mechaniczne

ZCL/ZCR – koła i listwy zębate 
z technopolimeru

ELESA+GANTER Polska 

Przemysł 4.0
Wózek autonomiczny

AIV ROBOTIC
PROMAG 

•

Urządzenia do transportu
JST1.2 – podpora pod naczepę tira

Anter System Polska 

•

Urządzenia i maszyny z napędem 
elektrycznym, silniki elektryczne

NORDAC PRO SK 500P
NORD Napędy 

•

Urządzenia mechaniczne
Przekładnia planetarna 

WAD-090-010-K-P2
P.P.U.H. „ELDAR”

•

Usługi dla przemysłu
Resurs urządzeń transportu bliskiego

TÜV NORD Polska 

•

Wyposażenie hal magazynowych
Brama serii MakroPro 2.0

WIŚNIOWSKI 

•

Wyposażenie IT dla działu 
utrzymania ruchu i produkcji

Switch przemysłowy 
RedFox-5528-T28G-HV

Tekniska Polska Przemysłowe Systemy 
Transmisji Danych

Re

201920192019
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Konkurs Produkt Roku jest organizowany przez redakcję 
magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu od 2005 r. W tym 
roku wzięło w nim udział ponad 200 produktów zgłoszonych 
przez ponad 100 firm. 

W plebiscycie mogły wziąć udział produkty krajowe 
i zagraniczne, nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane, 
które zostały wprowadzone na rynek polski w 2019 r. Były 
one oceniane według kryteriów: 

→ innowacyjności, 
→ przydatności w praktyce, 
→ łatwości użycia 
→ oraz potencjalnych zysków ekonomicznych i pozaekonomicz-

nych związanych z zastosowaniem produktu.

Tytuł Produktu Roku 2019 został przyznany w 17 kate-
goriach. O zwycięstwie w danej kategorii decydowały oceny 
jury konkursowego, a także głosy Czytelników magazynu 
Inżynieria i Utrzymanie Ruchu oraz użytkowników serwisu 
www.utrzymanieruchu.pl. Zwycięzców uhonorowano certyfi-
katami „Produkt Roku 2019”.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom. Zapra-
szamy również do udziału w kolejnej edycji plebiscytu. Szcze-
góły znajdą Państwo w następnych numerach naszego maga-
zynu oraz na stronie internetowej: pr.utrzymanieruchu.pl.

Redakcja

XV edycja konkursu zakończona

•

•

BHP Chemia techniczna/Środki smarne
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Kłódki zapewniają 
wysoki poziom bez-
pieczeństwa proce-
dur Lockout/Tagout 
podczas czynno-
ści konserwacyj-
nych. Dzięki ponad 
100 tys. unikalnych kluczy zamki są w stanie obsługiwać duże 
hierarchie kluczy charakterystyczne dla firmy, w których za 
pomocą tego samego klucza nie da się otworzyć dwóch zam-
ków. Dostępne są zarówno kłódki nieprzewodzące, jak i anty-
korozyjne, co gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie.

Dostępnych jest 9 kolorów, które pomagają specjalistom 
ds. konserwacji szybko wybrać odpowiedni klucz do danego 
zamka. Ponadto mechanizm blokujący zapewnia płynne wkła-
danie i wyjmowanie kluczy, co ułatwia i przyspiesza obsługę 
kłódki.

Na każdej kłódce SafeKey Lockout może zostać wygrawe-
rowane nazwisko pracownika oraz nazwa działu lub obszaru 
roboczego albo numer seryjny. Obok zamków z kluczami 
dostępne są opcje otwierania serii zamków tym samym klu-
czem.

Brady
Kłódki SafeKey Lockout

Produkt stworzony został z myślą o zasto-
sowaniu w najbardziej wymagających 
warunkach pracy. Tworzy wytrzymały film 
olejowy w skrajnych warunkach tempe-
raturowych. Charakteryzuje go najwyższy 
w swojej specyfikacji wskaźnik lepkości, co 
zapewnia optymalne smarowanie i prze-
noszenie obciążeń zarówno w niskich, jak 
i wysokich temperaturach. Jest wytrzymały 
na skrajnie wysokie ciśnienie, generowane przez różnego 
rodzaju pompy hydrauliczne.

Nowoczesny sprzęt stawia przed olejami bardzo wyso-
kie wymagania związane z przeciążeniami i kompatybilno-
ścią z jego komponentami. Układy są bardziej kompaktowe, 
a mała dawka oleju odpowiada za smarowanie układu w cięż-
kich warunkach. Stosowanie w układach wysokiej klasy cie-
czy smarujących przyczynia się do ich prawidłowego działania 
i zabezpieczenia.

Rafineria w Jaśle 
Olej hydrauliczny Jasol Premium 
Hydraulic HVI 46

http://pr.utrzymanieruchu.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
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Diagnostyka, monitorowanie i regulacja

Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych

Druk 3D, wytwarzanie addytywne

Elementy instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, 
c.o. oraz kanalizacyjnych
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Pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu 
Liquiphant zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0. 
Jego zalety to: 
 • proste uruchomienie bez konieczności kali-
bracji w różnych mediach; 
 • uniwersalna zasada pomiaru, możliwa do sto-
sowania we wszystkich cieczach; 
 • maksymalne bezpieczeństwo dzięki Heart-
beat Technology; 
 • weryfikacja bez przerywania procesu; 
 • test kontrolny uruchamiany naciśnięciem przycisku w ste-
rowni lub bezpośrednio na urządzeniu; 
 • bezpieczna konstrukcja: urządzenie opracowane zgodnie 
z normą PN-EN 61508 do bezpośredniego stosowania w apli-
kacjach SIL2 i SIL3 w redundancji homogenicznej;
 • dostęp przez Bluetooth® z urządzenia mobilnego w celu 
sprawdzenia stanu i dostępu do dokumentacji urządzenia;
 • minimum czynności konserwacyjnych: możliwość aktywa-
cji okresowych testów kontrolnych wg SIL i WHG za pomocą 
przycisku bez demontażu urządzenia. Prosty i intuicyjny asy-
stent testu kontrolnego w aplikacji SmartBlue.

Endress+Hauser
Liquiphant FTL51 – wibracyjny 
sygnalizator poziomu

Przemysłowe rozwiązanie systemowe 
LED high-bay o modułowej budo-
wie. Wyposażone jest w zintegro-
wane soczewki (20 000 lm ze 150 W), 
które emitują światło w określonym 
kierunku. Dzięki soczewkom charak-
teryzuje się bardzo niskim wskaźni-
kiem olśnienia UGR <15. Konstrukcja przystosowana jest do 
funkcjonowania w środowisku DALI (0-10 V), umożliwiającym 
regulację natężenia światła.

W celu maksymalnej redukcji zużycia energii (nawet 
o 90%) proponowane jest zastosowanie rozwiązania wyposa-
żonego w sensory. Wówczas żywotność lamp zwiększa się kil-
kakrotnie, a modernizację można zaplanować za ok. 21 lat. 
Taka wersja – z wbudowanym sensorem zmierzchu oraz ruchu 
– doskonale nadaje się do wysokich obiektów przemysło-
wych. Przy użyciu pilota można ustawić tryb aktywny, przej-
ściowy i czuwania oraz wybrać gotowe programy ustawień, 
tzw. sceny. 

Trwałość Valto dla wskaźnika L70 to ponad 79 tys. godzin 
(test TM21). W trakcie niezależnych testów laboratoryjnych 
uzyskano wartość wskaźnika L95 = 54 tys. godzin.

SchahlLED Lighting,
przedstawicielstwo w Polsce
Lampa Valto-SHB

Drukarka wykorzystuje techno-
logię FDM wzbogacaną techno-
logicznymi rozwiązaniami firmy 
Stratasys, które zapewniają 
wysoką dokładność wytwa-
rzania oraz powtarzalność. 
Ma stosunkowo niewielkie 
wymiary, a jednocześnie opty-
malną wielkość obszaru robo-
czego. Dzięki temu powstało 
urządzenie o mocy popular-
nej serii przemysłowych drukarek 3D Stratasys F123 w ekono-
micznej wersji.

Podgrzewana, szczelnie zamykana komora robocza, roz-
puszczalny materiał podporowy oraz patenty technologiczne 
stosowane w produkcyjnych systemach Stratasys gwaran-
tują dokładność i powtarzalność wytwarzania. Dwie komory 
zewnętrzne na materiał zapewniają dłuższą pracę urządze-
nia bez zmiany materiału i ingerencji użytkownika. Komory na 
materiał pozwalają na nieprzerwane, wydajne drukowanie do 
250 godzin.

CadXpert
Drukarka 3D Stratasys F120

Dzięki modułowej budowie oraz inteli-
gentnej pracy zasilacz stanowi rozwiązanie 
o średnim zakresie mocy, do 30 kW. Bieżące 
zużycie jest parametryzowane i optymali-
zowane odpowiednio za pomocą szafki ste-
rowniczej. Wstępnie skonfigurowane ste-
rowniki napędów pomp o zmiennej pręd-
kości indywidualnie dostosowują zużycie 
energii. Dzięki temu ruch jest wyłączany 
przy braku obciążenia lub podczas wulkani-
zacji, aby zaoszczędzić energię, a przy peł-
nym obciążeniu jest kontrolowany odpo-
wiednio do wartości zadanej ciśnienia, w pętli ze sprzężeniem 
zwrotnym, z zachowaniem wysokiej dynamiki reagowania. 
To rozwiązanie zapewnia nawet 60-proc. oszczędność energii 
w porównaniu z konwencjonalnymi zasilaczami stosowanymi 
w prasach do wulkanizacji. Wysoki poziom wydajności specjal-
nego bloku również przyczynia się do zwiększenia wydajno-
ści obsługi. Blok ma nawet o 40% mniejsze wymiary i popra-
wioną charakterystykę kanałów przepływowych. Pozwoliło to 
usprawnić przepływ oleju, ograniczyć straty ciśnienia i zmini-
malizować obszary, w których mogą wystąpić nieszczelności.

Bosch Rexroth 
Zasilacz hydrauliczny CytroBox



MAJ/CZERWIEC 2020 15

LA
UR

EA
C

I K
O

N
KU

RS
U 

PR
O

DU
KT

 R
O

KU
 2

01
9

Elementy instalacji smarowych i olejowych

Oprogramowanie dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji

Narzędzia i wyposażenie warsztatu utrzymania ruchu

Podzespoły i drobne elementy mechaniczne

Specjalistyczne, bezob-
sługowe zawory anty-
zamarzaniowe, stoso-
wane w takich aplika-
cjach, jak układ chłodzenia 
kompresorów, silnika loko-
motywy i układ dystrybucji wody użytkowej w wagonach kole-
jowych pasażerskich. Ponieważ zawory mają głowicę termo-
statyczną, są całkowicie mechaniczne i nie wymagają zasilania 
elektrycznego czy sprężonym powietrzem. 

Zalety i korzyści z zastosowania:
 • zawory praktycznie bezobsługowe,
 • testowane na wstrząsy i wibracje,
 • konstrukcja o wysokim przepływie do szybkiego opróżniania 
instalacji,
 • łatwy montaż,
 • możliwość serwisowania na linii.

Zastosowanie zaworów eliminuje kosztowne naprawy spo-
wodowane zamarzaniem cieczy.

Tubes International
Automatyczne zawory upustowe 
antyzamarzaniowe

GE Webspace 6.0 to 
najnowsza wersja 
klienta webowego 
dla systemów SCADA 
marki GE (GE iFIX, GE 
Cimplicity). Umożli-
wia dostęp do tych 
aplikacji poprzez przeglądarkę internetową oraz urządzenia 
mobilne (smartfony, tablety). Zapewnia użytkownikowi pełną 
kontrolę nad procesem, daje szerokie możliwości wizualiza-
cyjne w sieci oraz pozwala na raportowanie z dowolnego miej-
sca, bez konieczności dodatkowej konfiguracji i modyfikacji 
aplikacji SCADA. Ekrany w systemie GE Webspace są wyświe-
tlane i renderowane automatycznie, a połączenie z serwerem 
ustanawia się w kilku prostych krokach.

W GE Webspace w wersji 6.0 instalator ActiveX został 
zastąpiony nowym, niewymagającym instalacji dodatko-
wych komponentów klientem HTML5. Skraca to czas dostępu 
do ekranów synoptycznych systemów SCADA. Dzięki temu 
usprawnieniu użytkownik może szybciej reagować na sygnały 
z systemów produkcyjnych, niezależnie od miejsca, w którym 
się znajduje.

VIX Automation 
GE WEBSPACE 6.0

Aero2 PCS®60 jest maszyną wszech-
stronną, która jako medium czysz-
czące wykorzystuje cząsteczki suchego 
lodu o bardzo precyzyjnych rozmiarach 
poprzez zastosowanie opatentowanego 
systemu kontroli cząsteczek (Particle 
Control System™ – PCS). Dzięki temu 
operator ma pełną kontrolę nad wybo-
rem dowolnej wielkości suchego lodu 
w zakresie od 3 mm do 0,3 mm. 

Maszyna pozwala użytkownikowi czyścić szybciej oraz 
z większą mocą. Usprawniony, liniowy system pneumatyczny 
maksymalizuje wydajność powietrza zasilającego maszynę. 
Opatentowany regulator przepływu powietrza minimalizuje 
straty ciśnienia, zapewniając maksymalne wykorzystanie mocy 
strumienia sprężonego powietrza.

Aero2 PCS®60 jest prosta w obsłudze. Cyfrowe sterowanie 
z wykorzystaniem panelu HMI gwarantuje intuicyjną obsługę 
i umożliwia operatorowi łatwy podgląd i kontrolę parametrów 
czyszczenia oraz ustawień maszyny.

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

Walcowe koła zębate ZCL 
wraz z listwami zębatymi 
ZCR są elementami 
przeniesienia napędu 
stosowanymi w prze-
kładniach zębatych. Są 
wykonane z technopolimeru na 
bazie poliamidu wzmocnionego włóknami szklanymi. Mogą 
być stosowane w aplikacjach wymagających redukcji hałasu 
lub w celu zmniejszenia smarowania. Lekkość elementów 
przekładni wykonanych z technopolimeru umożliwia ich sto-
sowanie również w dziedzinach wymagających ogólnej reduk-
cji masy. Ponadto wysoka wytrzymałość tworzywa na czynniki 
chemiczne ogranicza korozję w agresywnym środowisku.

Stalowe koła zębate są często przewymiarowane wzglę-
dem zastosowań, w jakich zostały wykorzystane. W takich 
przypadkach przekładnie z technopolimeru zapewniają dobrą 
odporność mechaniczną przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Przykładowe zastosowania: maszyny do pakowania i prze-
nośniki, przemysłowe maszyny myjące, maszyny do obróbki 
szkła i ceramiki, urządzenia do druku, maszyny rolnicze.

ELESA+GANTER Polska 
ZCL/ZCR – koła i listwy zębate 
z technopolimeru
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Przemysł 4.0 Urządzenia do transportu

Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, 
silniki elektryczne
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Rozwiązanie umożliwia 
sprawne przewożenie towa-
rów z punktu A do punktu B 
bez udziału człowieka. Robot 
dzięki nawigacji naturalnej 
nie porusza się po ściśle zde-
finiowanych trasach, w któ-
rych ruch czasami może być 
zablokowany, lecz na bieżąco dobiera najbardziej optymalne 
ścieżki transportowe w celu szybkiej realizacji zadań. Dzięki 
naturalnej nawigacji implementacja tego rozwiązania w zakła-
dach jest bardzo szybka – trwa do kilku dni, a zmiana istnie-
jącej trasy jest szybka i zdalna. Dodatkową zaletą tego typu 
nawigacji jest brak konieczności ingerencji w posadzkę wzdłuż 
trasy pracy wózka.

W skład systemu wózka AIV ROBOTIC wchodzą: sta-
cja dokowania i stacja ładowania, w pełni automatyczna, co 
umożliwia szybkie uzupełnienie energii wózka. Po każdym 
zakończonym cyklu zadań pojazd automatycznie udaje się 
do stacji ładowania. Czas pracy wózka wynosi nawet do 14 
godzin, a czas ładowania to tylko 45 minut.

PROMAG 
Wózek autonomiczny 
AIV ROBOTIC

Podpora ma na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa pod-
czas załadunku i wyładunku 
towaru z naczepy bez uży-
cia ciągnika siodłowego. 
Zapobiega przechyleniu się 
i przewróceniu naczepy, 
minimalizując ryzyko 
wypadku. Chroni zarówno towar, jak i pracowników. Korzy-
ści wynikające z inwestowania w odpowiednie zabezpieczenia 
przy stanowiskach przeładunkowych są niewspółmierne do 
tych, które powstały jako konsekwencja wypadku.

Obsługa podpory jest bardzo prosta. Produkt ma układ 
samopoziomujący, a jego wysokość może być dostosowana do 
potrzeb. Układ jezdny pozwala w łatwy sposób ustawić pod-
porę pod naczepą.

Producenci naczep zalecają wykorzystywanie podpór 
w momencie załadunku bez ciągników (na niektórych nacze-
pach można zauważyć naklejki zalecające stosowanie dodat-
kowych podpór). Wiedzą oni, że brak panowania nad ładun-
kami generuje duże ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich obra-
żeń ciała, a nawet śmierci pracownika.

Anter System Polska 
JST1.2 – podpora pod naczepę tira

Przetwornice częstotliwości do 
zabudowy w szafie sterowni-
czej. Mogą być dostosowane 
do szerokiego zakresu wyma-
gań aplikacji. Funkcje prze-
twornic można rozbudowywać 
o zewnętrzne moduły sterowni-
cze, bezpieczeństwa i dodatko-
wych opcji. Użytkownicy korzy-
stają również z kompaktowej konstrukcji urządzeń, co oszczę-
dza miejsce w szafie sterowniczej i umożliwia instalację side 
by side. Falowniki są dostępne w zakresie mocy 0,25–5,5 kW.

Seria NORDAC PRO SK 500P została wyposażona 
w wydajne sterowniki PLC do realizacji zadań napędowych. 
Precyzyjne sterowanie wektorem prądu zapewnia optymalny 
moment obrotowy przy różnych poziomach obciążenia i pręd-
kości, co gwarantuje niezawodność działania przy dużej rezer-
wie przeciążeniowej, której użytkownicy mogą potrzebować 
np. do rozruchu. Falownik działa zarówno w systemie pętli 
otwartej, jak i zamkniętej oraz może współpracować z silni-
kami synchronicznymi oraz asynchronicznymi.

NORD Napędy 
NORDAC PRO SK 500PKONKURS

Gratulacje dla wszystkich zwycięzców 
konkursu magazynu 

„Inżynieria & Utrzymanie Ruchu”

pr.utrzymanieruchu.pl

http://pr.utrzymanieruchu.pl/
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Urządzenia mechaniczne

Wyposażenie hal magazynowych

Usługi dla przemysłu

Wyposażenie IT dla działu utrzymania ruchu 
i produkcji
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Przekładnia planetarna 1-stop-
niowa o przełożeniu równym 10. 
Jednolita bryła jarzma i wału wyj-
ściowego skutkuje maksymalną 
sztywnością skrętną. Zastosowana 
technologia utwardzania powierzchni 
zębów (HRC62) daje ich wysoką odporność na ścieranie 
i udary. Wykorzystanie łożysk igiełkowych w konstrukcji prze-
kładni znacząco podniosło jej nominalny moment obrotowy. 
Bezluzowe połączenie z silnikiem pozwala na uzyskanie mak-
symalnego momentu wyjściowego.

Parametry:
znamionowy moment obrotowy: 100 Nm • rozmiar wału sil-
nika: 14 mm • maks. moment przeciążeniowy: trzykrotność 
momentu znamionowego • znamionowa prędkość wejściowa: 
4000 obr./min • luz ≤5 minut kątowych • sztywność skrętna: 
31 Nm/arcmin • maks. moment zginający: 235 Nm • maks. 
obciążenie osiowe: 2850 N • sprawność ≥97% • temperatura 
pracy: od -10°C do +90°C • stopień ochrony: IP65 • poziom 
hałasu ≤63 dB(A).

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

Bramy serii MakroPro 2.0 
w standardzie są wyposa-
żone w system Thermo-
Set. W jego skład wcho-
dzi trzykomorowa, dwu-
listkowa uszczelka boczna, 
która zapewnia odpo-
wiednią izolację ościeżnic, a także dwulistkowa uszczelka 
montowana do górnego panelu i uszczelnienia narożnikowe. 
Gwarantują one właściwą izolację w miejscach, które są bar-
dzo podatne na utratę ciepła.

Montaż bramy MakroPro 2.0 jest w porównaniu z dostęp-
nymi na rynku bramami o tych samych gabarytach nawet 
o godzinę krótszy – w bramie MakroPro 2.0 zastosowano 
zestaw podwójnych „fasolek” ościeżnicy, które pozwalają na 
wygodne nawiercenie otworów montażowych. Mniej wier-
cenia wymaga również stabilne zamontowanie bramy w nad-
prożu. Udało się to dzięki umieszczeniu sprężyn po bokach 
wału, a nie na jego środku. Można zapomnieć również o wier-
ceniu dziur pod napęd bramy. Kompaktowy automat moco-
wany jest bezpośrednio na ościeżnicy. Zapewnia to dodat-
kowy komfort użytkowania i gwarantuje cichą pracę napędu.

WIŚNIOWSKI 
Brama serii MakroPro 2.0

Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości i Tech-
nologii z dnia 30 paź-
dziernika 2018 r. w spra-
wie warunków technicz-
nych dozoru technicz-
nego w zakresie eksploata-
cji, napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego (DzU z 2018 r., nr 2176) wpro-
wadziło nowe wymaganie dla eksploatujących wszystkie urzą-
dzenia transportu bliskiego. Zgodnie z regulacją eksploatujący 
urządzenie powinien przedstawić podczas badania inspektora 
UDT ekspertyzę dotyczącą resursu jego urządzenia, o ile taki 
przebieg nie był i nie jest rejestrowany. Usługa obejmuje:
 • analizę dokumentacji UTB,
 • zebranie danych wyjściowych, w tym GNP mechanizmów 
i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy na podstawie 
danych od klienta,
 • wykonanie obliczeń wykorzystania resursu UTB,
 • ocenę konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego,
 • ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego.

TÜV NORD Polska 
Resurs urządzeń 
transportu bliskiego

Urządzenie zostało 
stworzone w celu 
zapewnienia mak-
symalnie wydajnej 
i sprawnej pracy w sieci. Zasilane jest za pomocą prądu sta-
łego. Wyposażone jest w konfigurowalny styk I/O, umożliwia-
jący łatwe monitorowanie aktualnego stanu. Ponieważ w pro-
cesie produkcji RedFox-5528 stosuje się wyłącznie kompo-
nenty klasy przemysłowej, pozwala to uzyskać bardzo długą 
żywotność urządzenia oraz wartość MTBF wynoszącą 643 000 
godzin (Telcordia). Dzięki temu switch może pracować w sze-
rokim przemysłowym zakresie temperatur pracy, wynoszącym 
od -40 do +74°C, bez konieczności stosowania ruchomych ele-
mentów (wentylatorów) ani nawet otworów wentylacyjnych 
w obudowie. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego 
WeOS, opracowanego dla urządzeń sieciowych Westermo. 

Urządzenie zostało zaprojektowane do instalacji w szafach 
19", zgodnych ze standardem ETSI. 

Tekniska Polska Przemysłowe Systemy 
Transmisji Danych
Switch przemysłowy 
RedFox-5528-T28G-HV
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Michael Majchrzak: Kryzys związany 
z epidemią koronawirusa dotyka łań-
cuchów produkcyjnych wielu przedsię-
biorstw. Jak obecna sytuacja wpłynie na 
nie w przyszłości? 

Mariusz Zabielski: Łańcuchy logistyczne 
i produkcyjne na przestrzeni ostatnich lat 
nabrały kompleksowego charakteru, sta-
jąc się kluczowymi elementami konkuren-
cyjności wielu firm. Jednak ich wzajemne 

powiązania i globalna natura czynią je 
także w coraz większym stopniu narażo-
nymi na szereg zagrożeń. Łańcuchy są 
jednymi z kluczowych elementów, które 
umożliwiają ciągłość zarządzania orga-
nizacją, dlatego kategorii tych zagrożeń 
jest bardzo wiele. Zgodnie z teorią zarzą-
dzania mowa tutaj o ryzykach związa-
nych z operacjami wewnętrznymi, współ-
pracą z partnerami i dostawcami, wspar-
ciem funkcjonalnym, ale także makrooto-

O nowym modelu pracy i innych zmianach w otoczeniu biznesowym, 
jakie może przynieść obecna sytuacja związana z koronawirusem, 
mówi Mariusz Zabielski, prezes Siemens Digital Industries 
Software w Polsce, w rozmowie z Michaelem Majchrzakiem, 
wydawcą magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Ten kryzys 
może nas wiele nauczyć
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czeniem. To właśnie ten ostatni element 
okazał się kluczowy w obecnym kryzy-
sie. Duża część przedsiębiorców prze-
ceniała bowiem odporność firm na glo-
balne wstrząsy i zmiany w łańcuchu pro-
dukcji. Stało się tak, ponieważ przez 
ostatnie dziesięciolecia koncentrowały 
się one przede wszystkim na optymali-
zacjach opartych na minimalizacji kosz-
tów, zmniejszeniu zapasów i zwiększe-
niu wykorzystania zasobów. Niestety, 
tego typu działania prowadzą do ograni-
czenia elastyczności w zakresie niwelo-
wania wszelkich opóźnień czy zakłóceń. 
Ta strategia, połączona z niedostatecz-
nym uwzględnieniem ryzyka związanego 
z makrootoczeniem, spowodowała, że 
wiele firm boryka się teraz z poważnym 
kryzysem. Moim zdaniem konsekwencją 
może być przemodelowanie paradygmatu 
pracy, który dotychczas znaliśmy. Firmy 
skłonią się teraz w kierunku zwiększe-
nia elastyczności – zarówno w łańcuchach 
dostaw, jak i we współpracy z podwyko-
nawcami czy nawet w kwestii samej orga-
nizacji, korzystając częściej z pracy zdal-
nej. Ponieważ nieprzewidywalność i nie-
stabilność stają się niejako codzienno-
ścią, łańcuchy dostaw muszą być bardziej 
dynamiczne i inteligentne, a także lepiej 
wyposażone w informacje aniżeli kiedy-
kolwiek w przeszłości, tak aby móc redu-
kować i łagodzić ryzyko. 

Czy zatem europejskie firmy będą sta-
rały się polegać w mniejszym stopniu na 
Chinach i innych krajach azjatyckich, 
tak aby w przyszłości uniknąć zakłóceń, 
jakie mamy obecnie?
Na to pytanie trudno udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi, bowiem decyzja o tym, 
czy zmienić dostawcę na innego niż chiń-
ski, lub ogólniej, czy rozszerzyć listę 
podwykonawców, jest zawsze uzależ-
niona od konkretnego przypadku firmy 
w danej branży. Przykładowo, aby być 
poddostawcą w przemyśle motoryza-
cyjnym, trzeba spełnić szereg określo-
nych warunków i zdobyć certyfikację. To 
długi i skomplikowany proces, bez któ-
rego nie ma możliwości dostarczania ele-
mentów do producentów. Certyfikacja 
może więc okazać się barierą, która unie-
możliwi szybkie znalezienie alternatyw-
nych dostawców. Niemniej, firmy szukają 
nowych rozwiązań. Rozmawiałem z wie-
loma klientami Siemens Digital Industries 
Software, którzy podkreślali, że mają 

możliwość zastąpienia chińskich poddo-
stawców innymi, np. z Meksyku. Nie-
stety, koszt takiej współpracy okazuje się 
dużo wyższy i przedsiębiorcy stają przed 
wyzwaniem: zamówić droższy element, 
który znacznie podwyższy koszty wytwa-
rzania, czy spróbować przeczekać obecny 
kryzys? Każdy przypadek jest inny i oka-
zuje się, że nie ma prostych odpowiedzi 
dla całej branży.

Jednocześnie są także takie przed-
siębiorstwa, które nawet gdyby chciały, 
nie mają możliwości zmiany podwyko-
nawców. Przykładem może być jeden 
z naszych klientów z Czech, który pro-
dukuje bardzo zaawansowane urządze-
nia elektroniczne z elementami optoelek-
troniki. Firma posiada dwóch dostawców 
– z Tajwanu i Korei Południowej – i tylko 

oni są w stanie zapewnić jej odpowied-
nie części. Tym samym nie może sobie 
pozwolić na zmianę partnerów. Trudno 
zatem generalizować, mówiąc o zmia-
nach w łańcuchach dostaw. Sądzę jed-
nak, że większość producentów, w szcze-
gólności z rynku samochodowego, lotni-
czego i AGD, będzie w najbliższym czasie 
rozważać dywersyfikację terytorialną swo-
ich poddostawców. Nie jest to prosty pro-
ces ze względu na bardzo rygorystyczne 
normy, ale z pewnością będą dążyć do 
większej elastyczności.

Czy może to być szansa dla polskich 
firm jako podwykonawców?
Z pewnością, o ile tylko spełnią wymogi 
jakościowe. Część produkcji może pozo-
stać teraz w Europie i być rozlokowana 
inaczej niż dotychczas, znacznie bliżej 
producentów. Myślę, że warto także spoj-
rzeć nieco wstecz i zobaczyć, jak tę kwe-
stię rozwiązywano przed czasem paradyg-
matu niskich kosztów. Jeszcze w latach 

70. XX wieku Toyota, jako pionier szczu-
płej produkcji (lean manufacturing), opie-
rała się w dużej mierze na wsparciu pobli-
skich japońskich dostawców. Dostawy 
musiały jednak spełniać wysokie normy 
związane z jakością, dlatego producent 
edukował swoich poddostawców, dzie-
ląc się z nimi wiedzą. Korzystali na tym 
wszyscy – Toyota, zapewniając jakość 
swojego finalnego produktu, a podwyko-
nawcy, czerpiąc know-how technologiczny 
od światowego lidera motoryzacyjnego. 
Dopiero w kolejnych latach wiele firm 
pozwoliło, by wydajna i stosunkowo nie-
droga logistyka i transport uśpiły ich czuj-
ność, polegając tym samym na metodach 
szczupłej produkcji just-in-time, obej-
mujących globalne sieci. Obecny kryzys 
pokazał słabość takiego podejścia, dla-
tego sądzę, że mamy szansę powrócić do 
modelu bliższego modelowi Toyoty.

Zanim to jednak nastąpi, wiele firm musi
poradzić sobie z dotykającym je obecnie
kryzysem. Jakie rozwiązania mogą po-
móc im poradzić sobie z trudnościami?
Z pewnością warto postawić na technolo-
gie – Internet Rzeczy, Cloud, 5G, AI czy 
robotyka mają kluczowe znaczenie dla 
umożliwienia koniecznych zmian, które 
zabezpieczą funkcjonowanie organizacji 
na całym świecie. Niestabilne otoczenie 
biznesowe czyni to tym bardziej niezbęd-
nym. Czy będzie to Covid-19, wojna han-
dlowa, zagrożenie terrorystyczne, zmiany 
regulacyjne, spory pracownicze, gwałto-
wny wzrost popytu na konkretny produkt 
w określonym regionie lub bankructwo 
dostawców, firmy zaczynają rozumieć, że 
powinny być przygotowane na wszystko.

Technologia już jest bezpośrednio za-
angażowana do walki z epidemią. Doty-
czy to także najnowszych rozwiązań, na 
przykład z zakresu sztucznej inteligencji,
uczenia maszynowego czy technologii roz-
poznawania twarzy. Jedną z pierwszych 
„technologicznych” zmian wywołanych 
pojawieniem się koronawirusa są mapy 
internetowe, podające dane w czasie rze-
czywistym. Sztuczna inteligencja błyska-
wicznie filtruje informacje i pomaga od-
dzielać prawdę od fałszu. Jednocześnie 
pobiera informacje nie tylko z oficjalnych 
źródeł, ale także np. z mediów społeczno-
ściowych, co umożliwia nam bycie jeszcze 
lepiej poinformowanymi. Natychmiastowa 
weryfikacja, wsparta dodatkowo mode-
lami prognozującymi, pozwala skuteczniej 

www.utrzymanieruchu.pl

Praca zdalna i sposób jej 
postrzegania może być 
jednym z najtrwalszych 
i najważniejszych skut-
ków biznesowych poja-
wienia się epidemii zwią-
zanej z koronawirusem.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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mierzyć się z koronawirusem. Bez techno-
logii informatycznych byłoby to niemożliwe.

Innym przykładem są aplikacje opra-
cowane w Chinach, pomagające zweryfi-
kować, czy podczas planowanej podróży 
samolotem bądź pociągiem możemy się 
zetknąć z osobą zarażoną Covid-19. To 
rozwiązania, które łączą dane z wielu 
odrębnych dziedzin i miejsc, takich jak 
służba zdrowia, transport, edukacja czy 
miejsca pracy. Narzędzia i mechanizmy 
znane nam dotychczas z marketingu, 
wspierające docieranie do grupy doce-
lowej, możemy obecnie wykorzystać do 
walki z globalną epidemią. To wspaniałe, 
że tak różne zastosowania mogą się efek-
tywnie przenikać.

W firmach produkcyjnych technolo-
gie mogą natomiast pomóc efektywniej 
wykorzystywać zasoby ludzkie. Podczas 
gdy automatyka wykonuje proste i powta-
rzalne czynności, człowiek może budo-
wać koncepcje, przewidywać, zarządzać 
linią produkcyjną. Jednocześnie tego typu 
technologie pozwalają na przestrzeganie 
obecnych zaleceń sanitarnych, ogranicza-
jąc liczbę osób przebywających na tere-
nie zakładu, przy jednoczesnym wykorzy-
staniu ich potencjału do zadań bardziej 
kreatywnych za pośrednictwem narzę-
dzi zdalnych. Jeśli tylko firmy są w sta-
nie utrzymać bądź naprawić swój łańcuch 
logistyczny, automatyka może się okazać 
nieocenioną pomocą podczas tego kryzysu.

Czy sądzi Pan zatem, że firmy będą 
w jeszcze większym stopniu się auto-
matyzować, by mniej polegać na sile 
roboczej?
Myślę, że firmy będą się automatyzo-
wać, ale nie po to, by mniej polegać na 
ludziach. Automatyka i człowiek nie są 
elementami, które się wzajemnie zastę-
pują, ale raczej uzupełniają. Podam przy-
kład: jednym z naszych klientów jest 
światowy producent opon, który produ-
kuje je w fabryce na Węgrzech. To bar-
dzo zaawansowany technologicznie zakład 
produkcyjny, zawierający rozwiązania 
end-to-end: automatyczne przyjęcie towa-
rów, znakowanie RFID komponentów 
wykorzystywanych do produkcji, auto-
nomiczny transport wewnątrz zakładu, 
pełne śledzenie składu produktu, zauto-
matyzowany magazyn składowania pro-
duktów gotowych – prawdziwa fabryka 
na miarę XXI wieku. Dzięki automatyzacji 
nie ma obecnie żadnych problemów z pro-

dukcją, a jednak proces testowania i opra-
cowywania nowych produktów jest utrud-
niony, ponieważ odpowiadają za niego 
pracownicy w laboratoriach. Nie ma więc 
możliwości, aby automatyzacja wyelimi-
nowała czynnik ludzki. Znacznie pomaga 
w realizacji pewnych procesów, ale nigdy 
nie zastąpi człowieka. 

Czy w takiej sytuacji rozwiązaniem jest 
praca zdalna? Już teraz wielu pracow-
ników korzysta z takiej możliwości. Czy 
sądzi Pan, że w przyszłości stanie się 
ona codziennością?
Praca zdalna jest doskonałym rozwiąza-
niem w takiej sytuacji. Wydaje mi się, 
że sposób jej postrzegania może być jed-
nym z najtrwalszych i najważniejszych 
skutków biznesowych pojawienia się epi-
demii związanej z koronawirusem. Już 
wiemy, że zamknięte biura i fabryki nie 
oznaczają, iż wszyscy pracownicy muszą 
się znaleźć na przymusowych urlopach, 
wręcz przeciwnie. Przykładem może być 
nasza firma Siemens Digital Industries 
Software – zdalnie konsultujemy i realizu-
jemy software’owe projekty wdrożeniowe, 
dział R&D tworzy kolejne wersje aplika-
cji, przedstawiciele handlowi w sposób 
zdalny kontaktują się z klientami, tak też 
prowadzone są szkolenia – jednocześnie 
wszyscy pracują we własnych domach.

Oczywiście to tylko jeden z przykła-
dów. Fakty są jednak takie, że przed poja-
wieniem się koronawirusa nigdy tak wiele 
osób w tak wielu firmach i tak wielu 
zawodach nie kontynuowało swoich obo-
wiązków w formie zdalnej. Obecnie, 
posiadając odpowiednie narzędzia, można 
zarówno zdalnie zarządzać projektami, 
jak i zdalnie uruchamiać maszyny pro-
dukcyjne. Staramy się pomagać firmom 
wdrażać rozwiązania, które służą zarówno 
zespołom projektantów produktów, jak 
i osobom, które są odpowiedzialne za pro-
jektowanie i zarządzanie liniami techno-
logicznymi – wszystkie te zadania mogą 
bowiem wykonywać zdalnie.

Jestem przekonany, że za sprawą 
tego kryzysu niejako nauczymy się pracy 
zdalnej. Sam tego doświadczam – na 
początku, zarządzając firmą, nie wyobra-
żałem sobie, żeby nie być w niej codzien-
nie – podczas gdy jest to możliwe, także 
międzynarodowo. Za pomocą narzędzi, 
którymi dysponujemy, zachowując pewną 
dyscyplinę, praca zdalna jest jak najbar-
dziej możliwa. Może się nawet okazać, że 

wydajność takiej pracy jest większa – przy 
zbudowaniu odpowiedniego warsztatu 
pracownik pracujący w domu może być 
wydajniejszy, bardziej kreatywny i w ela-
styczny sposób podchodzić do zarządza-
nia projektami, za które jest odpowie-
dzialny. Dotychczas borykaliśmy się z sze-
regiem mentalnych ograniczeń dotyczą-
cych pracy zdalnej, a jednak obecna sytu-
acja wiele firm niejako zmusiła do innego 
spojrzenia na sposób pracy i komunikacji 
z pracownikami. Początkowe opory bar-
dzo szybko zniknęły i jestem przekonany, 
że to początek dużej rewolucji związanej 
zarówno z organizacją pracy wewnątrz 
firm, jak i w kontaktach B2B pomiędzy 
nimi.
Czy poza skorzystaniem z zalet pracy 
zdalnej i wykorzystaniem kreatywnego 
potencjału pracowników mamy jeszcze 
szansę zyskać coś za sprawą tego kryzysu?
Mamy szansę wiele się nauczyć i podejmo-
wać lepsze decyzje w przyszłości. Każda 
z nich powinna opierać się na doświad-
czeniu. Warto więc, aby firmy wyciągnęły 
odpowiednie wnioski i stworzyły ekosys-
temy wymiany informacji, pozwalające na 
większą elastyczność. Wcześniejsza wiado-
mość, choćby o opóźnieniach w dostawie, 
może pozwolić podjąć szereg decyzji mini-
malizujących inne ryzyka, które się z nimi 
wiążą. To właśnie współdzielenie infor-
macji jest naszą szansą – pozwoli bowiem 
organizacjom działać optymalnie w skali 
globalnej. To wiąże się także z koncepcją 
Przemysłu 4.0, czyli optymalnego wyko-
rzystania wolnych przestrzeni produkcyj-
nych z pomocą digitalizacji. Ta idea jest 
już częściowo realizowana. Wdrożona 
na szerszą skalę, pozwoliłaby na jeszcze 
większą elastyczność i zminimalizowanie 
trudności, z którymi borykają się teraz 
np. firmy produkujące sprzęt medyczny. 
Z pewnością powinniśmy dążyć do jej 
realizacji, pamiętając, że jest to w zasa-
dzie nieustanny proces uczenia się efek-
tywnego wykorzystania zasobów i orga-
nizacji produkcji. Obecna sytuacja może 
nieco przyspieszyć digitalizację i zwięk-
szyć świadomość firm w tej kwestii. Teraz 
już wiemy, że powinniśmy być przygoto-
wani na bardzo różne scenariusze. Jestem 
optymistą i myślę, że mądrze wykorzystu-
jąc odpowiednie narzędzia i wyciągając 
wnioski, polskie firmy mogą wyjść z tego 
kryzysu silniejsze.

WYWIAD
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W iększość inżynierów pracu-
jących obecnie w zakładach 
produkcyjnych doświadczyła 

w swojej karierze co najmniej jednego epi-
zodu transformacyjnego, związanego np. 
z wdrożeniem zasad Lean Manufacturing 
czy rozwiązań mobilnych. Obecnie nad-
chodzi czas jeszcze większych, przełomo-
wych zmian, zaś ich tempo będzie rosło 

nawet pomimo zwalniającego tempa wzro-
stu produkcji.

Aby pozostać konkurencyjnymi, przed-
siębiorstwa produkcyjne muszą być 
sprawne, odporne na zawirowania rynku 
oraz precyzyjnie dostosowywać się do 
zmieniających się potrzeb odbiorców, 

przy jednoczesnej minimalizacji przesto-
jów. Ponadto muszą eliminować marno-
trawstwo, nieefektywność i opóźnienia 
w realizacji kontraktów. Tylko w ten spo-
sób będą mogły skoncentrować się na 
sprawach najważniejszych, czyli realizacji 
potrzeb rynku i opracowywaniu nowych 
produktów. Rosnąca konkurencja spra-
wia, że jest to ważniejsze niż kiedykol-
wiek przedtem.

Zasoby zakładowe muszą być 
sprawne. Dotyczy to nawet tych teore-
tycznie wyeksploatowanych, ale wciąż 
pracujących maszyn, które wymagają czę-
stych napraw. Z powodu minimalnych 
środków oraz licznych koniecznych do 
przeprowadzenia interwencji pracownicy 
działów utrzymania ruchu muszą działać 
zgodnie z opracowanymi strategiami dzia-
łania. Stosowanie w takich warunkach 
konserwacji reaktywnej (reactive mainte-
nance – RM) nie jest już do zaakceptowa-
nia. Naprawianie uszkodzonych maszyn 
jedna po drugiej nie stanowi efektywnego 
wykorzystania zasobów ludzkich, a jedy-
nie frustruje personel techniczny i kierow-
niczy, a także klientów.

Kevin Price

Nowoczesne
utrzymanie ruchu
Dzisiejsze zakłady produkcyjne bywają wyposażone zarówno 
w wysoko zaawansowaną robotykę, jak i przestarzałe rozwiązania, 
o znacznym zużyciu technicznym. Zadaniem personelu zakładowego 
jest utrzymanie ich wszystkich w ruchu oraz sprawienie, by działały 
jako jedna całość, co może być wyzwaniem, szczególnie gdy budżety 
są ograniczone, a wymagania rynku rosną. Temu wyzwaniu można 
jednak sprostać dzięki nowemu spojrzeniu na realizowane procesy 
oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii. 



Pierwszy krok – zmiana 
nastawienia
Osiągnięcie poziomu konserwacji pre-
skryptywnej (prescriptive maintenance 
– RxM), znajdującego się na szczycie 
modelu dojrzałości utrzymania ruchu, 
wymaga dokonania ewolucji procesów 
i technologii w zakładzie. Jednak w pierw-
szej kolejności musi nastąpić zmiana 
myślenia. To nowe nastawienie jest fun-
damentem, na którym będą opierać się 
zmiany, i musi ono pochodzić z samej 
góry – od kierownictwa zakładu, podob-
nie jak większość zmian w kulturze orga-
nizacyjnej firmy. Tylko kadra kierowni-
cza najwyższego szczebla może ustanowić 
priorytety wykorzystania zasobów ludz-
kich oraz zarządzić, że zasoby sprzętowe 
mają wartość, która musi być chroniona.

Niezależnie od tego, czy jest to ramię 
robota wykonującego spawanie, auto-
nomiczny wózek widłowy podążający 
według ustalonej trasy w magazynie, pro-
gramowalna maszyna pakująca czy brama 
podnoszona w magazynie spedycyjnym 
– każdy z tych zasobów stanowi trybik 
w maszynie, którą jest całe przedsiębior-
stwo. Niektóre z nich, takie jak genera-
tory w elektrowniach, są krytyczne i nie 
wolno dopuścić do ich awarii.

Inne aktywa mogą mieć mniej klu-
czowe znaczenie, jednak nadal odgry-
wają rolę w operacjach realizowanych 
w zakładzie przemysłowym lub obsłudze 
klienta. Czynnikiem decydującym o war-
tości danego zasobu nie musi być ani jego 
wielkość, ani koszt wymiany. Jeden niepo-
zornie wyglądający pasek w cenie 2 dola-
rów w systemie przenośnika taśmowego 
może w razie zerwania zatrzymać cały 
proces pakowania wyrobów, co uniemoż-
liwi wysłanie na czas zamówionego przez 
klienta towaru i narazi na niebezpieczeń-
stwo kontrakt o wartości miliona dolarów.

Podejście holistyczne. Firmy produk-
cyjne łatwo wpadają w nawyk eksplo-
atowania maszyn do granic używalno-
ści, reagowania tylko na awarie i napra-
wiania wyłącznie uszkodzeń. Tymczasem 
dzisiaj niezbędne jest holistyczne podej-
ście do utrzymania ruchu, kładące nacisk 
na konserwację preskryptywną i zapo-
bieganie awariom. Wymaga ono myśle-
nia długoterminowego, a nie koncentro-
wania się na kolejnej poważnej awarii, 
która musi być usunięta. Jednym ze spo-

sobów przejścia na to nowe myślenie jest 
wdrożenie konserwacji preskryptywnej 
najpierw w jednym dziale firmy. Pozwoli 
to pracownikom tego działu zebrać dane, 
które zaświadczą o sukcesie tego podej-
ścia i będą dowodem na to, że zapobiega-
nie awariom jest bardziej opłacalne, niż 
ich usuwanie po wystąpieniu.

Ocena ryzyka. Kompleksowa ocena 
ryzyka pomaga zmienić nastawienie per-
sonelu do zmian. Może być przeprowa-
dzana zarówno wewnętrznie, jak i przy 
pomocy firmy zewnętrznej. Uwzględnia 
ona wiele atrybutów i pomaga w nada-
niu priorytetów zasobom sprzętowym na 
podstawie danych i faktów, a nie emocjo-
nalnych opinii użytkowników. Wyniki są 
zwykle oparte na wpływie danego zasobu 
czy komponentu na terminową realizację 
zamówień klientów, zapewnienie ciągłości 
produkcji, bezpieczeństwo użytkownika, 
satysfakcję klientów, środowisko natu-
ralne, zgodność z normami i przepisami 
oraz utrzymanie zysku na tym samym 
poziomie.

Ocena stanu technicznego zasobów. 
Dokonanie oceny obecnego stanu tech-
nicznego zasobów przypomina przepro-
wadzenie badań kontrolnych maszyn 
i urządzeń w zakładzie. Wstępne badania 
mogą wymagać znacznych środków, jed-
nak kolejne, dokonywane regularnie, stają 
się dużo łatwiejsze i warte poświęconego 
czasu. Ocena stanu technicznego zasobu 
jest oparta na faktach, wykorzystuje stan-
daryzowane definicje oraz obiektywne 
i spójne standardy.

Wsparcie ze strony technologii
Nowoczesne rozwiązania do zarządza-
nia zasobami przedsiębiorstwa (enterprise 
asset management – EAM) pomagają inży-
nierom oraz pracownikom działów utrzy-
mania ruchu ulepszać procesy zakładowe. 
Dzięki nim skuteczne zarządzanie zaso-
bami można uczynić elementem ogólnej 
strategii przedsiębiorstwa. 

Poniżej omawiamy korzyści wynikające 
z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań.

1 Niezawodność. 
Niezawodność realizowanych operacji 
może stać się wyróżnikiem firmy. Klienci 
zauważą, że ich zamówienia są realizo-

wane zawsze na czas, zaś jakość produk-
tów pozostaje tak samo wysoka. 

2 Usprawnianie zadań. 
Technologia pomaga w usprawnianiu 
i automatyzacji podstawowych zadań, 
takich jak harmonogramowanie prac kon-
serwacyjnych oraz śledzenie zużywanych 
części i materiałów. Monitorowanie zuży-
cia materiałów eksploatacyjnych (np. 
atramentu do drukarek), komponentów 
wymienialnych (np. filtrów) oraz zuży-
wających się (np. pasków gumowych czy 
klocków hamulcowych) pozwala na utrzy-
mywanie odpowiednich stanów magazy-
nowych. Usprawnienia w tym procesie 
umożliwiają zaś personelowi skoncentro-
wanie się na poważniejszych kwestiach, 
np. analizie danych.

3 Planowanie przepływów finansowych. 
Dzięki ocenie ryzyka i stanu technicznego 
zasobów personel kierowniczy może pla-
nować przyszłe potrzeby (np. dotyczące 
części zamiennych lub usług firm specja-
listycznych czy wykonawców zewnętrz-
nych) oraz obliczać koszty związane 
z ich realizacją. Łatwy dostęp do danych 
pozwala kierownictwu na podjęcie decy-
zji o wymianie maszyny na nową lub jej 
naprawie i dalszej eksploatacji, w zależ-
ności od kosztów przestojów związanych 
z tymi operacjami.

4 Predykcja. 
Dzisiejsze innowacyjne rozwiązania busi-
ness intelligence, wykorzystujące sztuczną 
inteligencję (artificial intelligence – AI), 
realizują funkcje predykcyjne. Wykorzy-
stują one odpowiednie algorytmy oraz 
oprogramowanie do identyfikacji wzor-
ców w punktach danych do przewidywa-
nia prawdopodobnych kolejnych wyni-
ków. Użytkownicy mogą badać scenariu-
sze „co, jeśli” („what if”) i otrzymywać 
prognozy prawdopodobnych kosztów oraz 
wymagań.

5 Nadawanie priorytetów inwestycjom. 
To spojrzenie na przyszłe potrzeby inwe-
stycyjne może być zestawione z prze-
widywanymi cyklami obiegu finanso-
wego, przy uwzględnieniu także pro-
gnoz zmieniającego się popytu na wyroby 
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firmy. Personel kierowniczy może wów-
czas nadać priorytety głównym inwesty-
cjom kapitałowym. W sytuacji gdy fundu-
sze są ograniczone, może być wymagane 
planowanie rozwiązań tymczasowych oraz 
minimalnych środków zaradczych.

6 Wczesne ostrzeganie. 
Menedżerowie będą mogli wykorzystać 
analitykę predykcyjną do wczesnego iden-
tyfikowania niektórych potencjalnych klu-
czowych problemów, a dzięki temu pod-
jąć odpowiednie środki zaradcze, takie 
jak zapewnienie dostępności zapasów czę-

ści zamiennych lub zakup sprzętu rezer-
wowego. Na przykład, gdy prognozowany 
jest koniec czasu eksploatacji generatora 
w elektrowni, należy zapewnić dostęp-
ność nowego, aby przełączenie nastąpiło 
bez przerw w dostawie energii.

Podsumowanie
Personel zakładów produkcyjnych stawia
dziś czoła wielu wyzwaniom. Niektóre 
z nich obejmują utrzymywanie zasobów 
w ruchu, inne dotyczą strategii związa-
nych z przepływami pieniężnymi oraz de-
cyzjami odnośnie naprawy, modernizacji 

bądź wymiany maszyny na nową. Nowy 
sposób myślenia pomaga firmom zmie-
nić podejście z reaktywnego na preskryp-
tywne. Technologia zaś umożliwia mene-
dżerom podejmowanie przemyślanych 
decyzji. Dzięki zastosowaniu nowocze-
snych rozwiązań kierownictwo firm pro-
dukcyjnych może zastosować holistyczne 
podejście do utrzymania ruchu oraz per-
spektywiczne zarządzanie zasobami.

Kevin PriceKevin Price – specjalista ds. marketingu 
rozwiązań EAM w firmie Infor.

Z  powodu rosnącej liczby pracow-
ników z pokolenia baby boomers 
(wyżu demograficznego po drugiej 

wojnie światowej), odchodzących obec-
nie na emeryturę, dokonuje się w przemy-
śle zmiana kadrowa. Jeszcze do niedawna 
w zakładach przemysłowych pracowało 
wielu ludzi z 30- lub 40-letnim doświad-
czeniem, jednak obecnie większość sta-
nowią młodsi, co prawda mniej doświad-
czeni, ale bardziej obyci z nowymi techno-
logiami. Stwarza to zarówno szanse, jak 
i wyzwania. Młodsi pracownicy przycho-
dzą do fabryk z nowymi perspektywami 
i doskonałą znajomością nowych techno-
logii, jednak czasami nie są pewni, w jaki 
sposób radzić sobie z obsługą skompliko-
wanych maszyn i urządzeń. Do tej pory 
problemy z tym sprzętem były rozwiązy-
wane przez weteranów, niekoniecznie zaś 
przez komputery. 

Opisywana zmiana zmusza firmy prze-
mysłowe do zmiany swojego podejścia do 
rozwiązywania problemów na linii pro-
dukcyjnej.

Nowe pokolenie pracowników
Inżynierowie i technicy z działów UR, 
którzy utrzymują zdolności produkcyjne
dzisiejszych fabryk, mają już inny zestaw 
narzędzi oraz inaczej myślą o swojej pracy.
Pracują mądrzej, a nie ciężej. I nie boją 
się kwestionować bieżącego przepływu 
pracy oraz pytać: „Dlaczego to robię?”.

Dorastanie w czasach Internetu spo-
wodowało, że młodsze pokolenie ocze-
kuje szybkiego i efektywnego dostępu do 
informacji oraz nowych technologii. Szuka 
okazji do podejmowania nowych wyzwań 
oraz uczy się nowych rzeczy o realizo-
wanych procesach technologicznych, co 
z kolei sprawia, że jest lepiej poinformo-
wane. Na linii produkcyjnej ta wiedza 

fachowa na temat sprzętu i maszyn jest 
bardzo cenna.

Ci nowi technicy i inżynierowie chcą 
mieć pewność, że będą mieli dostęp do 
właściwej informacji dokładnie w takim 
czasie, w jakim będą jej potrzebować. 
Dzięki temu będą także jasno rozumieć 
swoją rolę w dążeniu działu lub całej 
firmy do osiągnięcia sukcesu.

Dostępne narzędzia
Ci pracownicy nowego pokolenia mają do 
dyspozycji kluczowe informacje, dzięki 
którym mogą dokonać szybkiej i precyzyj-
nej naprawy już przy pierwszej interwen-
cji i przywrócić pracę maszyny czy linii 
produkcyjnej. Osiągają to dzięki dostę-
powi do nowoczesnych i efektywnych 
narzędzi, np. urządzeń mobilnych. Opi-
sywani specjaliści w 2019 r. wykorzysty-
wali aplikacje webowe do wykonywania 
dosłownie wszystkich swoich zadań, zaś 
maszyny i linie produkcyjne nie powinny 
być tu wyjątkiem.

Aplikacje webowe są przykładem tego, 
w jaki sposób technologia chmury obli-
czeniowej zmienia sposób pracy techni-
ków i inżynierów zakładowych. Aplika-
cje webowe umożliwiają tym pracowni-
kom otrzymywanie w czasie rzeczywi-
stym powiadomień o awariach oraz uzy-
skiwanie szybkiego dostępu do danych 
historycznych na temat funkcjonowania 
maszyny czy urządzenia, dokonywanych 

Mark Hungerford

 Nowe technologie, nowy rodzaj pracownika 
Obecnie dokonują się w przemyśle produkcyjnym ogromne zmiany. 
Rola specjalisty utrzymania ruchu ewoluuje, podobnie jak innych 
osób pracujących na halach fabrycznych. Dzisiejszy pracownik za-
kładu produkcyjnego korzysta z nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych, a także nabywa nowych umiejętności, które jeszcze do nie-
dawna nie były potrzebne. Zmiany te stanowią wyzwanie dla trady-
cyjnego sposobu funkcjonowania pracownika zakładu przemysło-
wego i prowadzą do tego, że kształtuje się nowe pokolenie 
techników i inżynierów.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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B ardziej inteligentne nauczanie, 
szkolenia i praca wymagają przy-
swojenia wiedzy za pomocą tech-

nologii immersyjnych (immersion – „zanu-
rzanie się” ludzi w cyfrowej rzeczywi-
stości), takich jak wirtualna rzeczywi-
stość (virtual reality – VR) i rozszerzona 
rzeczywistość (augmented reality – AR), 
aby lepiej przygotować młodych ludzi do 
pracy w przemyśle produkcyjnym, gdy 
starsza generacja pracowników odchodzi 
na emeryturę.

Młodzi pracownicy
Dokonujące się przesunięcie demogra-
ficzne w miejscach pracy oraz zaintereso-
wanie młodszych pracowników rozwiąza-
niami technologicznymi i kooperatywną 
pracą stwarzają okazję do szybszej i bar-
dziej inteligentnej pracy oraz nauki.

Po pierwsze młodsi pracownicy prefe-
rują naukę przez doświadczenie, zamiast 
tej tradycyjnej, opartej na wykładach. To 
powinno skłonić właścicieli firm do zor-

ganizowania młodym pracownikom zajęć 
praktycznych, które uzupełnią, a w pew-
nych przypadkach zastąpią zajęcia teore-
tyczne.

Pod tym względem preferencje mille-
nialsów (osób urodzonych w latach 80. 
i 90. XX w.) są dokładnym odzwiercie-
dleniem tego, co praktyczne i sprawdza 
się od wielu lat w obszarze nauki zawodu. 
Według amerykańskiego Instytutu NTL 
(National Training Laboratories Insti-
tute for Applied Behavioral Science – Pań-
stwowy Instytut Laboratoriów Szkole-
niowych Stosowanych Nauk Behawioral-
nych) „piramida uczenia się” pokazuje, że 
nauka praktyczna jest co najmniej osiem 
razy efektywniejsza od wykładów we 
wspieraniu zatrzymywania wiedzy. Speł-
nianie oczekiwań bardziej praktycznej 
nauki zwiększy efektywność szkoleń.

Jak firmy przemysłowe mogą przeka-
zać nowym pracownikom doświadcze-
nie praktyczne bez stwarzania zagrożenia 
dla bezpieczeństwa lub efektywności ope-
racyjnej w fabrykach? Przede wszystkim 
nieprzeszkolony personel nie może być 
pozostawiony w fabryce bez nadzoru.

napraw i wymienionych części. Otrzy-
mują oni błyskawiczny dostęp do predyk-
cyjnych danych dotyczących konserwacji 
oraz notatek operatorów maszyn i urzą-
dzeń, co pozwala im szybko identyfiko-
wać najbardziej prawdopodobne przy-
czyny problemów.

Wykorzystanie technologii 
chmury obliczeniowej
Wyobraźmy sobie rozwiązania w chmu-
rze jako Internet dla przemysłu produk-
cyjnego. Umożliwiają one szybkie uzyski-
wanie tych informacji, które dawniej były 
zapisywane na papierze czy tablicach, 

w arkuszach Excela lub innych różniących 
się od siebie systemach, a następnie pre-
zentowanie tych informacji za pomocą 
przyjaznego dla użytkownika interfejsu, 
dzięki czemu użytkownik może łatwo 
i szybko odszukać te informacje, które są 
mu w danej chwili potrzebne. To zrewolu-
cjonizowało sposób, w jaki zakłady prze-
mysłowe wykorzystują swoje dane do roz-
wiązywania skomplikowanych problemów 
i poświęcenia więcej czasu na produkowa-
nie wyrobów o wysokiej jakości.

Chmura jest niewymagającą dużych 
nakładów finansowych inwestycją, która 
może wspierać pracujących w zakładzie 
techników i inżynierów, dostarczając im 

narzędzi do wglądu w czasie rzeczywi-
stym w proces produkcyjny. Inwestycja 
ta zwraca się w postaci ogromnej redukcji 
wydatków na części zamienne, kosztów 
nieplanowanych przestojów oraz czasu 
szkoleń pracowników. W ostatecznym roz-
rachunku prowadzi też do zwiększenia 
dostępności zasobów, wskaźnika całkowi-
tej efektywności wyposażenia (overall equ-
ipment effectiveness – OEE) oraz zmniej-
szenia kosztów produkcji. 

Mark HungerfordMark Hungerford jest wiceprezesem 
ds. wsparcia klienta w Leading2Lean.

Aby spełnić potrzeby młodszych pra-
cowników, firmy mogą znacznie poprawić 
efektywność realizowanych operacji przez 
przyspieszenie nauki i zwiększenie wydaj-
ności produkcji – wszystko dzięki szkole-
niom z zastosowaniem technologii VR i AR. 

Uczenie immersyjne
Pierwszą zasadniczą cechą millenialsów 
jest ich znajomość nowoczesnych techno-
logii. Są oni pierwszą generacją „cyfrowych
tubylców” (digital natives), urodzoną 
i wychowaną w środowisku wypełnionym 
komputerami, grami wideo, cyfrowymi 
odtwarzaczami muzyki, kamerami wideo, 
telefonami komórkowymi oraz innymi 
gadżetami i narzędziami ery cyfrowej.

Ten status zmniejsza bariery na dro-
dze do zaadaptowania przez nich techno-
logii stosowanych w fabrykach oraz uzu-
pełnia lukę pomiędzy wymaganiami szko-
lenia praktycznego, mającymi na celu roz-
winięcie się kluczowych umiejętności, 
a potrzebą chronienia operacji realizo-
wanych w fabryce i zapewnienia bezpie-
czeństwa. Technologie immersyjne, takie 
jak VR i AR, są tu kluczowymi rozwiąza-
niami. Młodsi pracownicy łatwo wykorzy-
stują obydwie te technologie. 

Zarówno we w pełni odtwarzają-
cym rzeczywistość środowisku wirtual-
nym, jak i w „mieszanej rzeczywistości” 
(mixed reality), w której grafika jest nało-

TEMAT NUMERU

 Szkolenia pracowników z wykorzystaniem 
technologii immersyjnych
Zaadaptowanie nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczy-
wistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR), pomoże w szybszym 
szkoleniu pracowników, bez stwarzania zagrożenia na hali fabrycznej.

Youssef Mestari
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żona na świat rzeczywisty, te technolo-
gie pozwalają użytkownikom na zdoby-
wanie doświadczenia praktycznego w klu-
czowych zadaniach, które będą musieli 
wykonywać, aby prawidłowo wypełniać 
swoje obowiązki w pracy. Mogą oni ćwi-
czyć pracę z realistycznymi, trójwymia-
rowymi rozdzielnicami/szafami sterowni-
czymi lub miernikami, przy minimalnym 
ryzyku dla realizowanego w zakładzie pro-
cesu lub bezpieczeństwa pracowników.

Technologie AR i VR mogą zwięk-
szyć umiejętności pracowników i pomóc 
uczestnikom szkoleń przyswoić nawet 
100% więcej informacji w porównaniu 
z tradycyjną nauką opartą na wykładach. 
To z kolei skraca czas szkolenia technicz-
nego nawet o 66%. W typowym scena-
riuszu fabrycznym takie podejście może 
w ogromnym stopniu skrócić czas uzyska-
nia przez pracownika wymaganych umie-
jętności – z 6 do 2 miesięcy.

Uczenie immersyjne nie tylko jest efek-
tywniejsze, ale też bardziej elastyczne 
i wydajne. Ponadto może być realizo-
wane przy wykorzystaniu chmury obli-
czeniowej, kiedy to personel w firmach 

może być w kontakcie z osobami prowa-
dzącymi szkolenia znajdującymi się na 
całym świecie. Nie jest konieczne wów-
czas przywożenie pracowników do jakie-
goś centralnego ośrodka szkoleniowego, 
a więc ponoszenie dodatkowych kosztów, 
oraz oszczędza się czas. Dzięki połącze-
niom sieciowym moduły lekcyjne mogą 
być wdrażane błyskawicznie. Jeśli inżynie-
rowie napotykają jakiś problem z niezna-
nym im sprzętem, to mogą przećwiczyć 
jego obsługę rano w środowisku AR lub 
VR i dokończyć zadanie po południu. 

Model ten otwiera drzwi do szkoleń na 
czas – uczenia się na żądanie, aby spro-
stać potrzebom pracowników oraz wyma-
ganiom operacyjnym w miarę ich pojawia-
nia się. Ponieważ millenialsi są przyzwy-
czajeni do swobody uzyskiwania informa-
cji na żądanie, mogą spędzać mniej czasu 
na przygotowaniach do wykonania jakie-
goś zadania przed jego rozpoczęciem, 
poszerzając swoją wiedzę w trakcie reali-
zacji, według potrzeb.

Istnieje dowód na to, że nowa gene-
racja pracowników bardzo lubi pracę 
zespołową i chce ją realizować, często za 

pomocą Internetu, niezależnie od istnieją-
cej relacji. Pokolenie millenialsów zostało 
określone jako „pokolenie współpracy” 
(collaboration generation).

Urządzenia ubieralne
Otwiera to drzwi do nowego podejścia 
do nauki i rozwoju zawodowego pracow-
ników, co może znacznie ulepszyć opera-
cje realizowane w zakładach. Na przykład 
wykorzystanie inteligentnych urządzeń 
ubieralnych (wearables – urządzeń elek-
tronicznych noszonych na sobie, fot. 1) 
ze sterowaniem głosowym. W takich apli-
kacjach wykorzystywana jest technolo-
gia znana młodszym pracownikom, która 
zostaje zastosowana w warunkach prze-
mysłowych.

Technologie te są dedykowane do 
potrzeb uzyskiwania informacji na żąda-
nie oraz współpracy. Inteligentne urządze-
nia ubieralne zarówno dostarczają infor-
macji w czasie rzeczywistym na temat 
obsługiwanych maszyn oraz realizowa-
nego procesu, jak i umożliwiają komu-
nikację wideo na żywo. Pozwala to użyt-
kownikom na komunikowanie się ze ste-
rownią w fabryce lub z odległymi eksper-
tami, którzy mogą się połączyć z urządze-
niem ubieralnym i zobaczyć to samo, co 
widzi użytkownik.

Oprogramowanie do zarządzania prze-
pływem roboczym dostarcza użytkowni-
kom wsparcia, instrukcji oraz informacji 
kontekstowych przez połączenie z narzę-
dziami, które są już wykorzystywane 
przez zakłady przemysłowe. Przykładem 
jest tu oprogramowanie ERP do zarządza-
nia utrzymaniem ruchu lub zarządzania 
sprzedażą. 

Wspomniane oprogramowanie prze-
chwytuje umiejętności oraz wiedzę 
fachową obecnie zatrudnionych pracowni-
ków i skutecznie dostarcza je nowym pra-
cownikom za pomocą innych technologii 
mobilnych, takich jak tablety i smartfony. 
Rosnąca biblioteka wideoklipów pokazu-
jących standardowe zadania realizowane 
przez działy utrzymania ruchu zapew-
nia, że wiedza nie zostaje utracona i jest 
dostępna na żądanie. Ponadto oprogra-
mowanie to daje użytkownikom i firmom 
zewnętrznym możliwość projektowania 
swoich własnych aplikacji oraz wykorzy-
stuje nowe technologie, takie jak sztuczna 
inteligencja, do opracowywania nowych 
aplikacji. 

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Kombinacja technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) 
pozwala uczestnikom szkoleń bezpiecznie doświadczyć skutków podejmowanych decyzji 
podczas realizowania kluczowych prac w zakładzie przemysłowym.
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Podsumowanie
Technologie immersyjne dostarczają moż-
liwości opracowania szybszych i bardziej 
elastycznych strategii uczenia się. Stano-
wią swego rodzaju pomost między nauką 
a pracą oraz między wydajnością produk-
cji a narzędziami szkoleniowymi. 

Technologie immersyjne umożliwiają 
doświadczonym pracownikom szybkie 
przeszkolenie młodszych, bez stwarzania 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. AR i VR 
sprawdziły się jako bardziej efektywne niż 
wykłady w salach, ponieważ dzięki nim 
przekazywane są wiedza i zachowania, 
które stanowią o byciu fachowcem na hali 
fabrycznej. Szacuje się, że dzięki wykorzy-
staniu technologii AR i VR czas, po którym 
młody pracownik staje się fachowcem, 
skraca się nawet o dwie trzecie. Jedno-
cześnie inteligentne urządzenia ubieralne 

spełniają potrzeby nowej generacji pra-
cowników uzyskiwania informacji natych-
miast oraz możliwości realizowania prac, 
nawet przy posiadaniu jedynie podstawo-
wej wiedzy i wymaganych kompetencji. 

Youssef Mestari Youssef Mestari jest dyrektorem programo-
wym usług Honeywell Connected 
Plant w firmie Honeywell.

K onserwacja prognozowana bazuje 
na monitorowaniu stanu technicz-
nego maszyn, jednak zbieranie 

danych dotyczących funkcjonowania urzą-
dzeń to nie wszystko. Zasadnicze znacze-

nie dla niezawodności systemu ma moż-
liwość dokładnej interpretacji tych infor-
macji oraz ich dalszego przekazywania, 
i tu właśnie ma zastosowanie uczenie 
maszynowe (machine learning – ML). Roz-
wiązanie do monitorowania stanu wypo-
sażone w technologię ML eliminuje błąd 
ludzki i sprawia, że konserwacja progno-
zowana staje się bardziej efektywna.

Czym jest konserwacja 
prognozowana?
Jest to proces śledzenia parametrów pracy 
kluczowych podzespołów maszyn, takich 

TEMAT NUMERU

Fritz Cleveland

 Machine learning w utrzymaniu ruchu 
Konserwacja prognozowana (predictive maintenance – PdM) w coraz 
większym stopniu staje się niezbędnym elementem nowoczesnych, 
inteligentnych fabryk. Wdrożenie tej strategii umożliwia producen-
tom dokładne śledzenie stanu maszyn oraz przewidywanie awarii 
przed ich wystąpieniem, co pomaga w zwiększeniu wskaźnika całko-
witej efektywności wyposażenia (overall equipment effectiveness 
– OEE) oraz redukcji kosztów i straty czasu.

↘ Inteligentne urzą-
dzenia ubieralne 
efektywnie łączą 
pracowników ze 
źródłami potrzeb-
nych im informa-
cji i dostarczają je 
w czasie rzeczy-
wistym z dowol-
nego miejsca, pod-
czas gdy pracownicy 
ci wykonują swoje 
zadania bez odry-
wania rąk. Pokazany 
na fotografii zestaw 
nagłowny może być 
używany w strefach 
niebezpiecznych 
klasy 1 grupy 2, zaś 
pojemność baterii 
wystarcza na jedną 
zmianę roboczą. 
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jak silniki, co ma na celu minimalizowa-
nie czasu przestoju podczas napraw. Kon-
serwacja prognozowana umożliwia użyt-
kownikom bardziej dokładne przewidywa-
nie terminu wykonania prac konserwacyj-
nych maszyn, na podstawie danych otrzy-
mywanych w czasie rzeczywistym bez-
pośrednio z tych urządzeń. Dzięki temu 
wdrożenie PdM może pomóc w skróce-
niu czasu przestojów maszyn, zwiększeniu 
średniego czasu między awariami (mean 
time between failures – MTBF) oraz wyeli-
minowaniu kosztów związanych z wyko-
nywaniem niepotrzebnych prac konser-
wacyjnych i magazynowaniem nadmiernej 
ilości części zamiennych.

W tradycyjnym podejściu utrzymanie 
ruchu w zakładzie oparte jest na harmo-
nogramach konserwacji zapobiegawczej 
(preventative maintenance – PM) dostar-
czanych przez producentów maszyn, co 
obejmuje regularną wymianę podzespo-
łów na podstawie określonych przedzia-
łów czasowych. Jednak informacje te 
mogą sugerować jedynie przybliżony ter-
min, gdy dana maszyna będzie wyma-
gała prac serwisowych – rzeczywiste użyt-
kowanie i warunki, w jakich pracuje 
maszyna, mogą w bardzo dużym stopniu 
wpłynąć na wiarygodność danych szacun-
kowych. Z jednej strony oznacza to, że 
firma może ponosić koszt niepotrzebnych 
prac konserwacyjnych i wymiany części, 
z drugiej zaś może się zdarzyć, że wiele 
elementów maszyny popsuje się w okre-
sach między planowanymi pracami kon-
serwacyjnymi. 

Monitorowanie stanu z uczeniem 
maszynowym
Monitorowanie stanu technicznego 
odgrywa podstawową rolę w konserwa-
cji prognozowanej poprzez umożliwienie 
użytkownikom identyfikacji kluczowych 
zmian w funkcjonowaniu maszyn. 

Jednym z ważnych parametrów do 
monitorowania stanu są wibracje. Drga-
nia maszyn są często spowodowane przez 
niewyważone, zbyt luźne lub zużyte czę-
ści. Wraz ze wzrostem wibracji może dojść 
do uszkodzenia maszyny. Dzięki monito-
rowaniu pracy silników, pomp, sprężarek, 
wentylatorów, dmuchaw i skrzyń prze-
kładniowych pod kątem wzrostu wibracji 
można wykryć problemy, zanim staną się 
one poważne i spowodują awarię skutku-
jącą nieplanowanym przestojem.

Czujniki drgań zwykle mierzą war-
tość skuteczną (root mean square – RMS) 
prędkości, co daje najbardziej jednolity 
pomiar drgań w szerokim zakresie czę-
stotliwości pracy maszyny. Wartość sku-
teczna prędkości drgań jest orientacyj-
nym wskaźnikiem ogólnego stanu tech-
nicznego maszyny. Innym kluczowym 
punktem danych są zmiany temperatur 
(tj. przegrzewanie się). System wykorzy-
stujący technologię uczenia maszynowego 
pobiera te informacje i automatycznie 
określa warunki wyjściowe oraz ustawia 
wartości progowe dla trudnych warun-
ków pracy, tak więc ostatecznie użytkow-
nik otrzymuje sprawdzone informacje na 
temat tego, kiedy maszyna będzie wyma-
gała konserwacji.

Korzyści 
Uczenie maszynowe tworzy inteligentne 
rozwiązanie do monitorowania stanu 
technicznego. Korzyści z jego zastosowa-
nia dla potrzeb konserwacji prognozowa-
nej są następujące:

1Monitorowanie stanu maszyn 
w sposób ciągły. 
Dzięki tym rozwiązaniom możliwy jest 
monitoring ciągły pracy maszyn pod 
kątem występowania kluczowych zmian 
w ich funkcjonowaniu, w tym zmian war-
tości skutecznej prędkości drgań, war-
tości skutecznej przyspieszenia drgań 
oraz temperatury. Zmiany tych parame-
trów są głównymi wskaźnikami zbliżają-
cej się awarii, dlatego informacja o nich 
uzyskana w czasie rzeczywistym umożli-
wia podjęcie na czas odpowiednich dzia-
łań zaradczych. 

2 Automatyzacja procesu analizy 
danych z czujników. 
Po zamontowaniu czujnika wibracji na 
maszynie wymaga on od użytkownika, 
tak jak większość czujników, zbierania 
wystarczającej ilości danych do ustano-
wienia parametrów odniesienia dla pracy 
maszyny. Uczenie maszynowe eliminuje 
możliwość wystąpienia błędu ludzkiego 
poprzez zautomatyzowanie analizy danych 
z czujników. Rozwiązanie do monitorowa-
nia stanu technicznego za pomocą ucze-
nia maszynowego rozpoznaje specyficzne 
warunki odniesienia dla poziomów drgań 

i temperatury i automatycznie ustawia 
wartości progowe dla wyzwalania alar-
mów. To sprawia, że system monitoro-
wania stanu technicznego staje się bar-
dziej niezawodny i mniej zależny od obli-
czeń przeprowadzanych ręcznie lub nawet 
przy wsparciu komputera PC, w których 
można popełnić błędy.

3 Komunikacja bezprzewodowa. 
Bezprzewodowe rozwiązanie do monito-
rowania stanu technicznego można łatwo 
i szybko wdrożyć, a ponadto adaptować 
w miarę zmieniających się potrzeb użyt-
kownika, bez konieczności długiego prze-
stoju, niezbędnego do ułożenia kabli 
i przewodów, ich podłączenia i urucho-
mienia instalacji. Ponadto daje możliwość 
monitorowania maszyn znajdujących się 
w niewygodnych lokalizacjach, trudno 
dostępnych miejscach, co zapewnia bar-
dziej kompleksową obsługę i zwiększa nie-
zawodność w fabryce.

4 Powiadomienia lokalne i zdalne. 
Gdy wartość dopuszczalna (próg) drgań 
lub temperatury zostaje przekroczona, 
inteligentny system monitorowania stanu 
technicznego powinien wyzwolić powia-
domienie zarówno lokalne, jak i zdalne, 
takie jak przesłanie sygnału do świetl-
nego sygnalizatora kolumnowego, znaj-
dującego się w centralnej lokalizacji, lub 
wysłanie e-maila czy alarmu tekstowego. 
W ten sposób ostrzeżenia zostaną prze-
słane szybko pod właściwy adres, nieza-
leżnie od tego, czy maszyna znajduje się 
w zasięgu wzroku operatora.

www.utrzymanieruchu.pl

Rozwiązanie do monito-
rowania stanu technicz-
nego za pomocą ucze-
nia maszynowego rozpo-
znaje specyficzne warunki 
odniesienia dla pozio-
mów drgań i tempera-
tury i automatycznie usta-
wia wartości progowe dla 
wyzwalania alarmów.
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5 Rejestrowanie danych. 
Rozwiązanie do monitorowania stanu 
technicznego, które umożliwia użytkow-
nikowi rejestrowanie zbieranych danych 
w czasie, pozwala na jeszcze większą 
optymalizację. W systemie bezprzewo-
dowym dane dotyczące wartości drgań 
i temperatury mogą być wysłane do ste-
rownika bezprzewodowego lub progra-
mowalnego sterownika logicznego (PLC) 

w celu wykonania dalszej, dogłębnej 
i długoterminowej analizy.

Podsumowanie
Monitorowanie stanu przy wykorzysta-
niu rozwiązań wyposażonych w techno-
logię ML pozwala zwiększyć niezawod-
ność sprzętu, zredukować nieplanowane 
przestoje oraz zmniejszyć koszty utrzyma-
nia ruchu. Jest ono także łatwym sposo-

bem na to, by zacząć podejmować lepsze, 
oparte na wiarygodnych danych decyzje
dotyczące parku maszyn oraz wejść na 
drogę przekształcenia zakładu w fabrykę 
inteligentną.

Fritz Cleveland Fritz Cleveland jest dyrektorem ds. marke-
tingu produktów bezprzewodowych 
w firmie Banner Engineering.

A warie mechaniczne są główną 
przyczyną wypadków w przemy-
śle procesowym (rys. 1), nato-

miast awarie urządzeń są przyczyną 36% 
nieplanowanych przestojów (rys. 2). 

Uogólniając, urządzenia wykonu-
jące ruch obrotowy oraz posuwisto-zw-
rotny mają najwyższe wskaźniki awaryj-
ności (rys. 3). Głównymi przyczynami 
ich awarii są problemy spowodowane 
przez wibracje, co w szczególności doty-
czy pomp. Co prawda wszystkie maszyny 
wykonujące ruch obrotowy wibrują pod-
czas pracy, jednak poziom tych drgań 
zmienia się w miarę upływu czasu 
i można go potraktować jako wskaźnik 
możliwości wystąpienia problemów. 

Aby uniknąć powtarzających się awa-
rii, należy zastąpić dotychczasowe podej-
ście polegające na „leczeniu objawów”, 
czyli wyłącznie dokonywaniu napraw 
sprzętu, strategią mającą na celu znajdo-
wanie i usuwanie podstawowych przy-
czyn zmian parametrów pracy. Należy 
więc wdrożyć lepsze, bardziej dojrzałe 
programy utrzymania ruchu – takie jak 
konserwacja prognozowana (predictive 
maintenance – PdM).

Według raportu firmy McKinsey wdro-
żenie konserwacji prognozowanej może 
zwiększyć dostępność zasobów (jednostek 
procesowych lub sprzętu) w zakładach 
przemysłowych o 5–15%. Zoptymalizo-
wane działania PdM wydłużają czas eks-
ploatacji kluczowych zasobów o 20–40%, 
a ponadto pozwalają zredukować koszty 
utrzymania ruchu o 18–25%. 

Ulepszony w strategii PdM monitoring 
stanu technicznego oraz wczesne wyko-
nywanie prac związanych z konserwa-
cją proaktywną znacznie obniżają koszty 
napraw i wymiany kluczowego sprzętu 
procesowego oraz minimalizują nieplano-
wane przestoje i straty wynikające z nie-
zrealizowanej produkcji.

Konserwacja prognozowana 
– rozwój strategii
Konserwacja prognozowana nie jest kon-
cepcją nową. Już w latach 70. XX w. spe-
cjaliści ds. utrzymania ruchu oraz nieza-
wodności instalowali w pompach i sil-
nikach czujniki piezoelektryczne w celu 

TEMAT NUMERU

 Nowoczesna strategia konserwacji 
na przykładzie pomp 
Rozwiązania wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0 umożliwiają 
optymalizację czasu eksploatacji kluczowych zasobów, minimalizację 
nieplanowanych przestojów, kontrolę kosztów utrzymania ruchu 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie.

Sunil Vedula
Don McClatchie

Rys. 1. Przyczyny wypadków oraz incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu w przemyśle procesowym

Źródło: Nanoprecise Sci Corp.
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monitorowania pracy tych urządzeń oraz 
wykrywania związanych z nią proble-
mów. Niestety, te wczesne metody napo-
tkały problemy związane z ciągłością zbie-
rania danych. Stosowane wówczas czuj-
niki drgań często pracowały przy róż-
nych częstotliwościach i amplitudach oraz 
miały swoje własne charakterystyki. Prze-
twarzanie danych zebranych z czujników 
na użyteczne informacje wymagało inter-
pretacji tych danych przez specjalistów. 
Ponadto czujniki nacisku często były 
gubione lub demontowane podczas ruty-
nowych prac konserwacyjnych. Wszystko 
to sprawiło, że te wczesne metody moni-
torowania drgań nie przyniosły pożąda-
nych rezultatów.

Postęp techniczny w minikompute-
rach, złączach oraz czujnikach przeno-
śnych ulepszył programy monitorowa-
nia pracy maszyn i urządzeń. Jednak uzy-
skiwanie wymaganych informacji w cza-
sie rzeczywistym oraz przesyłanie danych 
były nadal ograniczone z powodu możli-
wości ówczesnego sprzętu i oprogramo-
wania. Konwertowanie sygnałów z czujni-
ków drgań na użyteczne informacje pozo-
stało żmudnym zadaniem. Dodatkowo 
trendy danych oraz informacje trafiały do 
baz danych, do których inni użytkownicy 
nie mieli łatwego dostępu.

Do programów konserwacji zapobie-
gawczej (preventive maintenance – PM) 
włączono metody zdalnego monitoro-
wania stanu maszyn i urządzeń. Jednak 

w niektórych przypadkach, gdy danych 
było za dużo, zmniejszała się możliwość 
znajdowania informacji kluczowych. Zro-
zumienie tego, na co wskazują zbierane 
dane, długo pozostawało problemem. 
A ponieważ nie można efektywnie popra-
wić tego, czego się nie rozumie, potencjał 
tej metody nie był wykorzystany.

Stosowanie metod monitorowa-
nia wibracji wciąż napotyka trudności 
z dostarczaniem i przekształcaniem zebra-
nych danych na wiarygodne informacje 
w czasie rzeczywistym. Zbyt często ruty-
nowe programy konserwacji zapobie-
gawczej wykrywają pogarszający się stan 
techniczny sprzętu dopiero po wystąpie-
niu poważnego uszkodzenia.

Zaawansowana analiza danych
Konserwacja zapobiegawcza wykony-
wana jest na podstawie harmonogramów 
zalecanych przez producentów maszyn 
i urządzeń, konserwacja prognozowana 
zaś przenosi działania związane z utrzy-
maniem ruchu na wyższy poziom. Polega 
ona mianowicie na przewidywaniu zmian 
stanu technicznego maszyn i urządzeń na 
podstawie danych uzyskiwanych w cza-
sie rzeczywistym z urządzeń i procesów 
oraz odniesieniu ich do danych historycz-
nych. Jest to możliwe dzięki wykorzysta-
niu technologii bezprzewodowych, prze-

twarzania w chmurze, inteligentnych 
urządzeń obiektowych oraz sztucznej inte-
ligencji.

Programy konserwacji prognozowanej, 
aby były w pełni efektywne, wymagają 
rzetelnych i aktualnych danych oraz moż-
liwości dokonywania ich analizy. Ostat-
nie postępy w rozwoju sztucznej inteligen-
cji (artificial intelligence – AI) oraz uczenia 
maszynowego (machine learning – ML) 
umożliwiają analizowanie i konwertowa-
nie ogromnych ilości zbieranych danych 
na wzorce. Aby monitorować urządze-
nia wykonujące ruch obrotowy oraz posu-
wisto-zwrotny, zaawansowane czujniki 
wibracji przesyłają dane czasu rzeczy-
wistego w różnych formatach do tzw. 
chmury obliczeniowej. Innowacyjne algo-
rytmy AI oraz ML, wbudowane w kom-
binację oprogramowania i sieci neuro-
nowych, przetwarzają i analizują dane 
z czujników bezprzewodowych. Informa-
cje te generują trendy, które identyfikują 
prawidłowe oraz odbiegające od normy 
funkcjonowanie sprzętu. Większe znacze-
nie ma jednak to, że algorytmy AI „uczą 
się” na podstawie przesłanych danych 
dotyczących wibracji i odróżniają sygnały 
„normalne” od nieakceptowalnych. 

Wykorzystując opartą na technologiach 
AI i ML analitykę predykcyjną, można 
wykryć korelacje dotyczące funkcjono-
wania kluczowego sprzętu w zakładzie. 

www.utrzymanieruchu.pl

Rys. 2. Przyczyny 
nieplanowanych przestojów 
występujących w przemyśle 

procesowym
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błąd 
operatora: 42%przyczyny związane

z procesami: 22%

awaria
urządzeń: 36%

Rys. 3. Wskaźniki awaryjności urządzeń i systemów 
wykorzystywanych w zakładach przemysłowych

Źródło: Nanoprecise Sci Corp.
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Te zwalidowane analizy mają zasadnicze 
znaczenie dla identyfikowania rzeczywi-
stych głównych przyczyn odbiegającego 
od normy funkcjonowania maszyn i urzą-
dzeń. Zaś wczesna identyfikacja sympto-
mów pozwala na podjęcie optymalnych 
działań korygujących, zanim wystąpi bar-
dzo poważne uszkodzenie lub awaria 
sprzętu. W ten sposób minimalizowane 
są koszty napraw, skracane nieplanowane 
przestoje oraz zapewniane bezpieczeństwo 
realizowanych operacji.

Pogarszający się stan techniczny pomp
nie jest łatwy do wykrycia w trakcie ruty-
nowych kontroli. Algorytmy AI oraz ML 
identyfikują wzorce z danych historycz-
nych i wykrywają pogarszanie się stanu 
technicznego jako odchyłki od trendów. 
W ten sposób problemy z funkcjonowa-
niem maszyn są identyfikowane znacznie
szybciej, niż za pomocą tradycyjnych me-
tod konserwacji zapobiegawczej. Alarmy 
generowane przez system sygnalizują służ-
bom utrzymania ruchu, że powinny pod-
jąć działania mające na celu dokładniejsze 
zbadanie tematu.

Oparta na technologii AI analityka pre-
dykcyjna może być wykorzystana nie tylko
do powiadamiania o awariach. Oprogra-
mowanie analityczne wykorzystuje dane 
bieżące oraz historyczne do oszacowania 
pozostałego do awarii okresu użytkowania 

(remaining useful life – RUL) urządzenia 
lub podzespołu, którego stan techniczny 
się pogarsza. Wiedza na temat RUL sta-
nowi komplet informacji do takiego zapla-
nowania napraw lub wymiany sprzętu, 
aby związany z tym przestój linii produk-
cyjnej był jak najkrótszy.

Case study: elektrownia L&T 
Nabha Power
L&T Nabha Power jest pierwszą elektrow-
nią węglową na parametry nadkrytyczne 
firmy NPL oraz jedną z najbardziej spraw-
nych energetycznie w Indiach. Zakład ten 
posiada dwa nadkrytyczne bloki ener-
getyczne o mocy 700 MW każdy. Jest 
on głównym dostawcą energii elektrycz-
nej w stanie Pendżab w północnych 
Indiach, dlatego jego niezawodność ma 
kluczowe znaczenie dla regionu. Niepla-
nowane prace konserwacyjne oraz wyłą-
czenia generatorów mają dramatyczny, 
negatywny wpływ na wydajność produk-
cji firm lokalnych, a także życie miesz-
kańców. Niestety elektrownia ta doświad-
czyła trzech nieplanowanych przestojów 
w jednym tylko roku, spowodowanych 
awariami pomp o krytycznym znaczeniu 
dla całego zakładu.

Pompy należą do podstawowego wypo-
sażenia technicznego zakładów produku-

jących energię elektryczną. Jedną z takich 
pomp o kluczowym znaczeniu jest pompa 
kondensatu. Jest to pompa w układzie 
poziomym, o wydajności maksymalnej 
1650 m3/h oraz ciśnieniu tłoczenia 9 
MPa (62 psi) przy 986 obr./min (fot. 1). 
Była ona notorycznie wyłączana na sku-
tek uszkodzeń łożysk spowodowanych 
długotrwałą kawitacją oraz drganiami. 
Każdy dzień wyłączenia urządzenia kosz-
tował elektrownię nawet 250 tys. dola-
rów utraconych dochodów. Zaś nieplano-
wane prace konserwacyjne oraz awaria 
pompy powodowały konieczność ponie-
sienia przez firmę kosztów naprawy prze-
kraczających dziesiątki tysięcy dolarów.

Aby zidentyfikować przyczyny tych 
awarii i wyeliminować przestoje, inży-
nierowie zakładowi postanowili zain-
stalować na pompie sprzęt do monito-
rowania wibracji w czasie rzeczywistym 
oraz wykorzystać oparte na technologii 
AI oprogramowanie do analityki predyk-
cyjnej (fot. 2). Ta nowa strategia moni-
torowania stanu technicznego skoncen-
trowana była na wczesnym wykrywa-
niu awarii pompy i jej podzespołów. Poza 
wykrywaniem awarii zastosowane rozwią-
zanie zawierało oparte na AI algorytmy 
wyznaczania wiarygodnych, szacunko-
wych wartości RUL, co pozwalało pod-
jąć odpowiednie działania przed wystąpie-
niem zakłóceń w pracy pompy. 

Na urządzeniu zainstalowano kilka 
zaawansowanych czujników bezprzewodo-
wych do zbierania danych dotyczących 
drgań i bezpiecznego przesyłania do 
chmury (fot. 3). Ich zadaniem było moni-
torowanie łożyska po stronie:

 →  przeciwnapędowej – silnik elektryczny,
 →  napędowej – silnik elektryczny,
 →  napędowej – pompa,
 →  przeciwnapędowej – pompa.

Następnie oparte na chmurze algorytmy 
AI analizowały zebrane dane i przesyłały 
wyniki do elektrowni.

Około sześciu tygodni po zainstalo-
waniu zaawansowanych czujników oraz 
systemu do analizy danych program 
ten ostrzegł personel utrzymania ruchu 
o uszkodzeniach łopatek pompy. To zaś 

TEMAT NUMERU

↖ Fot. 1. Długotrwała kawitacja oraz wibra-
cje spowodowały uszkodzenia łożysk pompy 
i w konsekwencji nieplanowane przestoje 
w funkcjonowaniu elektrowni.Źr
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było przyczyną problemów w postaci 
występowania kawitacji w urządze-
niu. Personel działu UR zweryfikował 
te ostrzeżenia za pomocą ręcznego mier-
nika drgań, a następnie dokonał częścio-
wego demontażu pompy w celu potwier-
dzenia uszkodzeń. Wykonano doraźną 
naprawę uszkodzonych łopatek, a następ-
nie ponownie uruchomiono pompę.

Ten zaawansowany, oparty na tech-
nologii AI system konserwacji prognozo-
wanej oszacował, że do kompletnej awa-
rii pompy zostało jeszcze 25 dni. Był to 
czas wystarczający do tego, by zaplano-
wać wymianę urządzenia podczas już 
wcześniej określonego w czasie wyłącze-
nia konserwacyjnego. 

Wykorzystując możliwości opartej na 
technologii AI konserwacji prognozowa-
nej oraz zaawansowanego monitorowa-
nia drgań elektrownia L&T Nabha Power 
uniknęła poważnej awarii pompy i prze-
stoju. Wczesna interwencja personelu UR 
znacznie zmniejszyła liczbę wymaganych 
napraw oraz zminimalizowała przerwy 
w operacjach realizowanych w zakładzie.

Podsumowanie
Rozwiązania wpisujące się w koncepcję 
Przemysłu 4.0, takie jak oparta na tech-
nologii AI i ML analityka predykcyjna, 
pozwalają budować zaawansowany pro-
gram konserwacji prognozowanej. Wyko-

rzystując algorytmy AI oraz ML, oprogra-
mowanie analityczne opracowuje trendy 
historyczne funkcjonowania monitorowa-
nych maszyn i urządzeń lub ich podze-
społów. Na podstawie kompletnej historii 
pracy danego sprzętu, oparte na sztucz-
nej inteligencji oprogramowanie identy-
fikuje zmiany w trendach danych i obli-
cza szacowany czas eksploatacji tego 
zasobu, który jeszcze pozostał do wystą-
pienia awarii. Znając ten czas, inżynie-
rowie mogą podjąć działania naprawcze 
na długo przed wystąpieniem awarii oraz 
skoncentrować się na konserwacji tego 
zasobu i zapewnieniu bezpiecznej realiza-
cji procesów zakładowych. 

Sunil Vedula Sunil Vedula – zalożyciel Nanoprecise 
Sci Corp., Don McClatchieDon McClatchie – wiceprezes 
tej firmy.

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Fot. 2. Wykorzystując doświadczenie 
z poprzednich prac konserwacyjnych, inżynie-
rowie wybrali optymalne lokalizacje do zain-
stalowania czujników wibracji.

↗ Fot. 3. Zaawansowane bezprzewodowe czujniki zostały zainstalowane na pompie przy uży-
ciu silnych magnesów oraz dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Dzięki temu mocowanie 
wytrzymuje trudne warunki, w jakich pracuje pompa.

Online

Więcej artykułów na temat nowo-
czesnych strategii konserwacji 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Czujniki zainstalowane 
na pompie

http://www.utrzymanieruchu.pl
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K oncepcja Przemysłu 4.0 oraz wpi-
sujące się w nią technologie to 
przyszłość przemysłu produkcyj-

nego. Producenci w coraz większym stop-
niu wdrażają nowe technologie, które uła-
twiają zmianę paradygmatu wytwarzania. 

Definicja fabryki inteligentnej 
Ogólnie rzecz biorąc, fabryka inteli-
gentna to zakład produkcyjny przyszłości, 
który łączy najlepsze koncepcje i prak-
tyki Przemysłu 4.0 w efektywny i opła-
calny sposób. Fabryka inteligentna łączy 
świat fizyczny z cyfrowym przez połą-
czenie danych, analityki, inteligentnych 
maszyn i sprzętu, inteligencji procesowej 
oraz pracy ludzkiej. Uosabia ona postęp 
na drodze od tradycyjnej prostej i zauto-
matyzowanej linii produkcyjnej i łańcu-
cha dostaw do całkowicie usieciowionego 
i elastycznego ekosystemu produkcyj-
nego, wykorzystującego technologie cogni-
tive computing (naśladujące sposób prze-
twarzania informacji w ludzkim mózgu), 
Internetu Rzeczy (Internet of Things – 
IoT), czujniki oraz zautomatyzowane sys-
temy. Ten ekosystem umożliwia samej 
fabryce uczenie się i rozwijanie, podob-

nie jak obecnie dzieje się to w pojazdach 
autonomicznych.

Kolejnym ważnym aspektem tego 
trendu opartego na danych jest rozwój 
nowej infrastruktury. Producenci obecnie 
starają się połączyć w sieci nie tylko same 
fabryki, ale i całą organizację. Fabryka 
inteligentna jest środowiskiem elastycz-
nym, w którym dane otrzymane z podłą-
czonych do sieci maszyn, urządzeń reali-
zujących operacje oraz systemów produk-
cyjnych mogą być zbierane i wykorzysty-
wane do tego, by dostosowywać się do 
nowych i powtarzalnych wymagań rynku. 
Najbardziej fascynującym aspektem inte-
ligentnych fabryk jest to, że osiągają one 
swoje cele poza granicami samych zakła-
dów, wpływając na cały łańcuch dostaw.

Łączenie procesów, maszyn i ludzi
Przewiduje się, że wartość rynku fabryk 
inteligentnych wyniesie w 2022 r. 205 
mld dolarów, przy rocznym tempie wzro-
stu na poziomie 9,3%. Ten wzrost będzie 
napędzany zwiększonym wykorzystaniem 
robotów przemysłowych, ewolucją tech-
nologii IoT oraz wzrostem popytu na roz-
wiązania inteligentnej automatyki. 

W celu wykorzystania tego potencjału 
firmy wdrażają obecnie takie rozwiąza-

nia, jak bliźniaki cyfrowe (digital twins), 
które łączą ludzi, procesy i maszyny. 
Dzięki tej technologii tworzone są cyfrowe 
wersje produktów, środowisk operacyj-
nych oraz systemów wykorzystywanych 
do tworzenia tych produktów. Te symu-
lowane odpowiedniki rzeczywistości, gdy 
zostaną płynnie połączone przy użyciu 
kanału cyfrowego, tworzą obraz pozwa-
lający na wirtualne przewidzenie tego, co 
zdarzy się w świecie fizycznym. Pozwala 
to firmom uczyć się na podstawie stwo-
rzonych symulacji, a następnie budować 
fizyczne odpowiedniki dla nowych fabryk, 
co w ostatecznym rozrachunku umożliwia 
optymalizację wydajności fabryk w dłuż-
szej perspektywie. Główne korzyści uzy-
skiwane dzięki bliźniakom cyfrowym to 
zmniejszenie liczby wadliwych produk-
tów, obniżenie kosztów produkcji oraz 
skrócenie czasu wprowadzenia nowego 
wyrobu na rynek.

Wykorzystywanie pojedynczego 
medium cyfrowego do połączenia ludzi, 
procesów i zasobów jest także czynni-
kiem napędowym rozwoju zintegrowa-
nych platform zarządzania cyklem życia 
zakładu (plant lifecycle management – 
PLM). Platformy wbudowane w scentra-
lizowane systemy zarządzania danymi 
umożliwiają inżynierom i operatorom 
dokonywanie oceny wydajności wielu pro-
cesów w czasie rzeczywistym za pomocą 
jednego interfejsu. Dzięki temu efektyw-
nemu pojedynczemu systemowi firmy 
produkcyjne mogą obecnie dostarczać 
swoim klientom precyzyjne dane produk-
cyjne. Nie jest do tego wymagany żaden 
inny system dedykowany. Systemy te 
dokumentują cyfrowo każdy proces pro-
dukcyjny i kontroli jakości wyrobów, jeśli 
więc w przyszłości wystąpi jakiś problem, 
można go będzie rozwiązać dzięki wyko-
rzystaniu odpowiednich danych.

Wynikająca z tego wiedza praktyczna 
może być także wykorzystana do stworze-
nia bezpiecznego ekosystemu dla pracow-
ników, konsolidującego synergię pomiędzy 
ludźmi, procesem i maszynami. Dane te 
mogą pomóc w przewidywaniu potencjal-
nych awarii sprzętu, które mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowni-

Dr Keshab Panda

W kierunku fabryk 
przyszłości
Obecnie przemysł produkcyjny koncentruje się na zwiększaniu wydaj-
ności i efektywności produkcji, jednak jego przyszłość to precyzyjna 
produkcja wyrobów według zamówień klientów. Oczekuje się, że 
firmy produkcyjne będą ten cel realizować bez zagrożenia dla tempa 
produkcji czy jakości wyrobów. W związku z tym rodzą się pytania 
dotyczące projektowania fabryk przyszłości. Jak będą tworzone 
i jak zarządzane? Jak w produkcji będzie się wykorzystywać dane? 
Jaka będzie struktura fabryk w następnej dekadzie?

FABRYKA 4.0



ków oraz prowadzić do kosztownych prze-
stojów maszyn. 

Te informacje praktyczne, opracowane
na podstawie danych z czujników, mogą 
być wyświetlane zdalnie w raportach gra-
ficznych typu dashboard, opartych na 
chmurze obliczeniowej. Raporty te umoż-
liwiają zarówno dyrekcji firmy, jak i kie-
rownikom działów produkcji oraz utrzy-
mania ruchu przewidywanie niebezpiecz-
nych warunków oraz odpowiednie reago-
wanie na nie w celu zapobieżenia wystą-
pieniu zagrożeń dla ludzi i firmy.

Cyfrowa reorganizacja zakładów
Gdy producenci planują dokonanie cyfro-
wej reorganizacji zakładu i realizowanych 
w nim operacji, często stwarza to okazję 
do takiego przeprofilowania ogólnego pro-
cesu działalności zakładu, aby przekształ-
cić go w fabrykę cyfrową. Taki model 
zakładu przynosi wiele korzyści dla przed-
siębiorstwa – od bardziej efektywnego, 
zwinnego i transparentnego procesu pro-

dukcji do usieciowionego ekosystemu, 
który pozwala na uzyskanie lepszych 
wyników finansowych oraz zapewnienie 
bardziej bezpiecznego miejsca pracy.

Fabryki cyfrowe umożliwiają szybszy 
i lepszy proces decyzyjny – podejmowa-
nie bardziej przemyślanych decyzji dzięki 
ograniczeniu liczby i czasu przestojów 
oraz umożliwienie prognozowania zda-
rzeń w przyszłości (przewidywania awa-
rii i zapobiegania im), co z kolei pozwala 
organizacjom dokonywać takich zmian, 
aby szybko i łatwo się rozwijać. 

Ponadto inteligentne zakłady produk-
cyjne oferują korzyści w zakresie roz-
woju zrównoważonego – pozwalają orga-
nizacjom zmniejszyć wpływ prowadzo-
nej działalności na środowisko naturalne 
w porównaniu z zakładami realizującymi 
konwencjonalne procesy produkcyjne. 
Wdrożenie nowych rozwiązań, takich jak 
robotyka, nie będzie pozbawione wyzwań. 
Problemami do rozwiązania będą m.in.: 
początkowe koszty inwestycji, dodatkowe 
zużycie energii, potrzeba zwiększenia 

poziomu cyberbezpieczeństwa oraz więk-
sza ilość szkoleń dla pracowników.

Zabezpieczanie fabryki 
inteligentnej 
Jedną z cech fabryk inteligentnych jest 
komunikacja pomiędzy maszynami, któ-
rej wynikiem są ogromne ilości danych 
ułatwiających wydajną produkcję. Jed-
nak wykorzystywanie tych nowych tech-
nologii pociąga za sobą konieczność mie-
rzenia się z nowymi problemami, doty-
czącymi bezpieczeństwa danych oraz bez-
pieczeństwa w całej fabryce. Aby uzyskać 
w praktyce korzyści z zastosowania tech-
nologii cyfrowych w zakładzie bez naraża-
nia na poważne zagrożenia realizowanych 
operacji, wrażliwych danych, maszyn czy 
nawet pracowników, konieczne jest wdro-
żenie solidnych zabezpieczeń. Bezpieczeń-
stwo danych musi być najwyższym prio-
rytetem dla kierownictwa zakładów już 
na początku procesu projektowania inteli-
gentnej fabryki.

www.utrzymanieruchu.pl

https://staleo.pl/
https://3don.pl/
https://zrobotyzowany.pl/
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Szacuje się, że światowy rynek CTI 
(cyber threat intelligence – gromadzenie, 
przetwarzanie i analiza danych o zagro-
żeniach bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego) osiągnie w 2025 r. wartość 12,6 
mld dolarów, co będzie spowodowane 
wzrostem cyberprzestępczości, liczby 
zagrożeń i włamań do systemów informa-
tycznych. Firmy produkcyjne mogą prze-
ciwdziałać tym zagrożeniom, wdrażając 
podstawowe praktyki cyberbezpieczeń-
stwa, takie jak efektywne mechanizmy 
kontroli dostępu, bezpieczeństwa danych 
oraz zapobiegania włamaniom, wraz 
z wykorzystaniem zapór sieciowych i fil-
trów spamu.

Przedsiębiorstwa powinny ponadto 
edukować swoich pracowników na temat 
elementarnych zasad cyberbezpieczeń-
stwa oraz zarządzania ryzykiem, prowa-
dzenia danych inwentaryzacyjnych zaso-
bów i tworzenia kopii zapasowych danych 
w lokalizacjach zewnętrznych oraz wyko-
nywania dokładnych kontroli urządzeń 
typu plug-and-play.

Obok cyberzagrożeń kluczowe jest 
zabezpieczenie ekosystemu inteligent-
nej fabryki przed awariami zasilania, np. 
przez zainstalowanie rezerwowych źródeł 
energii elektrycznej. Inteligentne zakłady 
produkcyjne wytwarzają duże ilości towa-
rów, dlatego przestoje spowodowane 
przerwaniem dostaw energii mogą mieć 
katastrofalne skutki dla całego procesu. 
A zatem firmy przemysłowe powinny 
zapewnić pełne zabezpieczenie dostaw 
energii elektrycznej, aby osiągnąć opty-
malną wydajność. 

Podsumowanie
Przekształcenie zakładu w fabrykę inteli-
gentną – zakład produkcyjny przyszłości – 
pozwoli uzyskać takie korzyści, jak więk-
sza efektywność, zwinność i transparent-
ność procesów produkcyjnych oraz stwo-
rzenie usieciowionego ekosystemu, co 
razem będzie prowadzić do uzyskiwania 
lepszych wyników finansowych i zwięk-
szania bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Niektóre organizacje są jednak nadal 
przywiązane do konwencjonalnych metod 
funkcjonowania. Jest to spowodowane 
w dużym stopniu niższym poziomem doj-
rzałości cyfrowej, jeśli chodzi o infrastruk-
turę i prowadzone operacje. Przedsię-
biorstwa te muszą wytyczyć sobie drogę 
budowania świadomości oraz podejmowa-
nia inicjatyw mających na celu wdrożenie 
cyfrowego sposobu produkcji oraz prze-
kształcenia obecnych możliwości w rze-
czywiste szanse przyszłości.

Dr Keshab PandaDr Keshab Panda – dyrektor generalny 
i dyrektor zarządzający w firmie L&T 
Technology Services.

FABRYKA 4.0

Online

Więcej informacji na temat inte-
ligentnej produkcji znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Przemysł 4.0”:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Tworzenie fabryk inteligentnych, realizujących koncepcję Przemysłu 4.0, następuje poprzez łączenie technologii IoT, cyberbezpieczeństwa, 
robotyki, produkcji addytywnej oraz symulacji procesów.
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Plan przyszłości
Dane + analityka + inteligentne 
maszyny i sprzęt + inteligencja

procesowa + praca ludzka

Zintegrowane zarządzanie 
cyklem życia zakładu (PLM)
Ocena realizacji wielu procesów

w czasie rzeczywistym
za pomocą jednego interfejsu

Ekosystem koegzystencji
Ludzie + procesy + maszyny

Ulepszenie procesu
produkcji

Bardziej wydajny, zwinny
i transparentny proces produkcji

Rozbudowa fabryki pod kątem przystosowania jej do koncepcji Przemysłu 4.0

Bliźniaki cyfrowe 
Szkolenia immersyjne,

wykorzystujące symulacje
operacji realizowanych

w fabryce

Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa
pracownikom bez narażania
wyników finansowych firmy

Zoptymalizowana 
praca fabryki

Zmniejszenie liczby 
wybrakowanych produktów, 
obniżenie kosztów produkcji, 
krótszy czas wprowadzenia 
nowego produktu na rynek

Zabezpieczenie fabryki
Wdrożenie efektywnych środków 

zabezpieczania danych wraz
z zasilaniem awaryjnym

na wypadek przerw
w dostawach energii

http://www.utrzymanieruchu.pl


P roducenci muszą szybko i spraw-
nie reagować na zmieniające się 
potrzeby rynku. Muszą także sta-

wiać czoła wyzwaniom dzisiejszej rzeczy-
wistości. Oto najczęstsze z nich.

Aktualne wyzwania
Gwałtowne zmiany. Cyfryzacja obej-
muje obecnie kolejne gałęzie przemy-
słu na całym świecie, zmieniając spo-
sób, w jaki robimy zakupy, korzy-
stamy z usług banków czy podróżujemy. 

Ta nowa era w funkcjonowaniu społe-
czeństw jest napędzana takimi techno-
logiami, jak Internet Rzeczy (Industrial 
Internet of Things – IoT) czy sztuczna inte-
ligencja (artificial intelligence – AI). Pro-
ducenci starają się sprostać wymaganiom 
rewolucji cyfrowej, a alternatywne sys-
temy dostaw oraz ewoluujące oczekiwania 
klientów zmieniają dynamikę pracy dzia-
łów operacyjnych fabryk.

Złożone procesy. Poza innowacjami 
w zakresie dostaw producenci muszą 
także zarządzać backendowymi procesami 
biznesowymi w sposób zapewniający wyż-
szą efektywność. Dawne metody są nie-
odpowiednie do zarządzania dzisiejszymi 
złożonymi problemami, takimi jak połą-
czenia sieciowe pomiędzy wieloma zaso-
bami, widoczność w czasie rzeczywistym 
wszystkich urządzeń podłączonych do 
sieci oraz prognozowanie przyszłego zapo-
trzebowania.

Steve Beard

Digitalizacja 
jako sposób na stawienie czoła 
aktualnym wyzwaniom
Menedżerowie zakładów przemysłowych, borykający się 
z problemami generowanymi przez starzejącą się infrastrukturę 
i ograniczone budżety, wiedzą, że muszą inwestować w nowoczesne 
narzędzia, które pozwolą im rozwiązywać różne problemy. Na 
szczęście dostępne są już rozwiązania informatyczne, które oferują 
wymierne korzyści – upraszczają proces decyzyjny i pozwalają 
zapewnić niezawodność zasobów. 
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Większe wymagania klientów. Dzisiejsi 
konsumenci mają wysokie oczekiwania 
dotyczące uważnej obsługi, wysokiej war-
tości oraz szybkiej komunikacji. Samo 
zadowolenie z tego, że proces dostarcza 
wartość klientowi, już nie wystarczy.

Zagrożenie fizyczne. Starzejące się sys-
temy infrastruktury stwarzają poważne 
zagrożenie dla płynnej realizacji usług.

Cyberzagrożenia. Staranne zabezpiecze-
nie firm produkcyjnych przed cyberata-
kami wymaga zwrócenia uwagi na zasoby 
fizyczne oraz systemy cyfrowe. Ponieważ 
systemy stają się coraz bardziej zależne od 
podłączonych do sieci urządzeń, sprawa 
cyberbezpieczeństwa powinna mieć 
wysoki priorytet w zarządzaniu zakładem 
przemysłowym.

Zbyt duży wybór. Dostępne są liczne roz-
wiązania informatyczne oraz opcje wdro-
żenia, które pomagają w zarządzaniu 
procesami operacyjnymi, komunikacją 
z klientem oraz ochroną zarówno przed 
zagrożeniami fizycznymi, jak i cyberne-
tycznymi. Jednakże dostępność zbyt wielu 
możliwości wyboru może być też zagro-
żeniem. Jeśli menedżerowie zagłębią się 
w analizę niekończących się list parame-
trów i funkcjonalności oferowanych roz-
wiązań, może to doprowadzić do paraliżu 
decyzyjnego.

Nadmiar danych. Zaawansowani tech-
nologicznie producenci wdrożyli już pro-
gramy gromadzące dane z maszyn i urzą-
dzeń. Kierownicy ich działów IT oraz pra-
cownicy działów operacyjnych zostaną 
wkrótce zalani ogromem informacji, nie 
są jednak wyposażeni w prostą metodę 
ich analizy. Przy niezbyt licznym perso-

nelu oraz ograniczonych budżetach mene-
dżerowie zadają sobie pytanie: „Co my 
zrobimy z tymi wszystkimi danymi?”.

Ograniczone zasoby ludzkie i napięte 
budżety. Obecnie firmy produkcyjne 
borykają się z problemem braku per-
sonelu o wysokich kwalifikacjach oraz 
z koniecznością pełnienia wielu ról przez 
menedżerów. Inną przeszkodą są ograni-
czone budżety – zmuszają one personel 
kierowniczy do nadawania priorytetów 
celom, które w przeciwnej sytuacji nie 
byłyby pierwszoplanowe.

Systemy wspierające 
zarządzanie zasobami
Opisane problemy dotyczą najczęściej 
typowej firmy produkcyjnej. Mogą być 
rozwiązane dzięki inwestowaniu w odpo-
wiednie rozwiązania informatyczne. 
Menedżerowie zakładów powinni to zro-
bić jak najszybciej – odkładanie tego 
kroku na później spowoduje, że w przy-
szłości firma i tak będzie musiała zainwe-
stować w nowe technologie, a dodatkowo 
będzie musiała gonić za konkurencją.

Wykonane z należytą starannością 
analizy nowoczesnych rozwiązań opro-
gramowania pozwolą rozwiać wątpliwo-
ści i jasno określą rozsądne opcje inwe-
stycyjne. Oszczędny dyrektor działu IT, 
który chce zapewnić niezawodność zaso-
bów, prawdopodobnie umieści na górze 
swojej listy priorytetów wdrożenie nowo-
czesnego systemu EAM (enterprise asset 
management).

Jest to posunięcie racjonalne z kilku 
powodów. Rozwiązanie informatyczne nie 
tylko będzie zarządzało cyklem życia zaso-
bów i przedłuży czas eksploatacji sprzętu. 
Pomoże także zapobiegać występowaniu 
nieplanowanych przestojów i pozwoli pra-
cownikom zakładu lepiej przewidywać 
potrzeby dotyczące wykonywania prac 
konserwacyjnych i przyszłych napraw 
oraz koszty wymiany zasobów na nowe.

Jednoczesne rozwiązywanie 
wielu problemów
Zakłady produkcyjne z brakami kadro-
wymi, ograniczonymi budżetami oraz 
długą listą potrzeb będą chciały zasto-
sować takie rozwiązania informatyczne, 
które potrafią jednocześnie rozwiązywać 
kilka problemów. Takie systemy powinny 

być także łatwe we wdrożeniu i przynosić 
sprawdzone efekty. 

Rozwiązania EAM odpowiadają na te 
potrzeby, a ponadto dostarczają takich 
korzyści, jak:

 →  wykrywanie wczesnych sygnałów, że dany 
zasób wymaga przeprowadzenia konser-
wacji zapobiegawczej,

 →  planowanie prac związanych z konserwa-
cją zapobiegawczą w okresach poza szczy-
towym zapotrzebowaniem na produkcję,

 →  monitorowanie wydajności maszyn, opty-
malizowanie warunków ich pracy w celu 
uzyskania najlepszych wyników,

 →  śledzenie historii zasobów w celu zrozu-
mienia kosztów cyklu życia i przygotowa-
nia się do napraw,

 →  utrzymywanie adekwatnych stanów 
magazynowych, by uniknąć oczekiwania 
na nie w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowanie
Odkładanie decyzji o modernizacji czy 
zainwestowaniu w nową technologię nie-
sie ze sobą ryzyko związane z przeładowa-
niem danymi lub paraliżem decyzyjnym. 
Niektóre zakłady nie mają dziś innego 
wyjścia, niż aktywne zaangażowanie się 
w modernizację.

Nowoczesne rozwiązania informa-
tyczne to ułatwiają, zamieniając wyzwa-
nia w możliwości. Fabryka nie tylko 
będzie miała lepszą pozycję jako nieza-
wodnie obsługująca klientów, ale także 
zwiększy swoją wydajność i zmniejszy 
koszty operacyjne.

Steve Beard Steve Beard jest dyrektorem ds. innowacji 
rozwiązań dla sektora publicznego 
w firmie Infor.
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Obserwując, jak w ostatnich latach 
zmieniło się podejście organizacyjne 
i możliwości techniczne w obszarze 
utrzymania ruchu oraz zarządzanie 
zapasami części zamiennych, można 
stwierdzić, że wgląd w funkcjonowa-
nie sprzętu jest jednym z najważniej-
szych czynników każdego etapu pro-
cesu. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule „Systemy 
EAM a koszty utrzymania ruchu”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

Ponieważ systemy stają 
się coraz bardziej zależne 
od podłączonych do sieci 
urządzeń, sprawa cyber-
bezpieczeństwa powinna 
mieć wysoki priorytet 
w zarządzaniu zakładem 
przemysłowym.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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W drażanie robotów współpra-
cujących jest coraz bardziej 
powszechne na wszystkich 

szczeblach organizacji i przedsiębiorstw, 
zarówno w obszarze produkcji, pakowa-
nia, jak i w działach badawczo-rozwojo-
wych. Jednak dobrze widoczny jest także 

proces przyswajania sobie umiejętno-
ści przez same roboty oraz duża łatwość, 
z jaką powracają one do wykonywania 
powierzanych im zadań. Prostota progra-
mowania i konserwacji takich robotów 
przynosi dodatkowe wymierne korzyści 
każdej organizacji. W artykule opisa-
no sześć przyczyn zwiększania potencjal-
nych korzyści dla producentów, wynika-
jących z odpowiedniego programowania, 
konserwacji i wykorzystywania robotów 
współpracujących.

Manan Banerjee

Korzyści 
z programowania i konserwacji 
robotów współpracujących 
Dobre programowanie i konserwacja robotów współpracujących 
mogą przynieść firmom produkcyjnym wiele korzyści, m.in. 
takich jak większy zwrot z inwestycji (ROI) i mniejsze całkowite 
koszty posiadania (TCO).

XXIV Międzynarodowe Targi
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1 Większy zwrot z inwestycji (ROI)
Czasy wdrożenia szybko sumują się 
z kosztami początkowymi nowej inwe-
stycji w robotyzację. Nawet jeśli jeden 
z robotów zostaje oddelegowany do 
innych zadań, zgodnie z bieżącymi potrze-
bami przedsiębiorstwa, to każda nowa 
aplikacja wymaga pewnej inwestycji 
czasowej, wliczanej w koszty każdego 
potrzebnego sprzętu. Minimalizowanie 
tego czasu nie tylko zwiększa elastyczność 
platformy robotycznej, ale także poziom 
wskaźnika ROI.

2 Lepsze możliwości wykorzystania 
systemu oraz czasu pracowników 
We wdrażaniu robotów, w zależności od 
skali i zakresu ich pracy oraz związanych 
z nimi celów, dokonanie oceny możliwo-
ści wykorzystania robotów w konkret-
nych aplikacjach oraz zaprogramowanie 
ich wszystkich nie zawsze jest wykonalne 
dla jednej osoby. Dlatego obniżenie progu 
wymagań w zakresie wiedzy i umiejętno-
ści technicznych potrzebnych do wdro-
żenia i monitorowania robotów może 
znacznie bardziej uprawdopodobnić sytu-
ację, że ten sam pracownik, który wyko-
nuje zautomatyzowane zadania, będzie 
mógł być także wdrożeniowcem robotów. 
Łatwy do zaprogramowania system może 
przyczynić się do redukcji kosztów pracy.

3 Problem braku siły roboczej
Coraz częściej producenci napotykają 
na problemy ze znalezieniem pracowni-
ków do wykonywania prac monotonnych, 
brudnych lub niebezpiecznych (tzw. prace 
trzy D – dull, dirty, dangerous). Obserwo-
wany obecnie historycznie niski poziom 
bezrobocia jest bez wątpienia dobry dla 
gospodarki w dużej skali, jednak produ-
cenci poszukujący operatorów przekonują 
się, że ciężko jest przyciągnąć ludzi na 
stanowiska wymagające dużej ilości pracy 
w sytuacji, gdy w gospodarce panuje 
rynek pracownika. 

Platforma automatyki z łagodną 
krzywą procesu uczenia się umożli-
wia ponowne zdefiniowanie tradycyj-
nego stanowiska pracy na linii produkcyj-
nej oraz znaczne zredukowanie dodatko-
wych inwestycji. Strategiczne zatrudnie-
nie lub przeniesienie pracowników niewy-
kwalifikowanych na nowe lub inne stano-

wiska pracy nie tylko wzmacnia organiza-
cję, ale także zwiększa portfolio umiejęt-
ności jej pracowników. Może to uzasad-
nić wzrost płac w celu dopasowania war-
tości dodanej danego stanowiska pracy 
oraz pomóc w zwiększeniu stopnia obsa-
dzenia stanowisk w firmie. Przynosi to 
korzyści wszystkim stronom. Pracownik 
zyskuje nowe, dodane umiejętności, wie-
dzę fachową i satysfakcję z wykonywa-
nej pracy, a także zwiększa się konkuren-
cyjność organizacji na rynku pracy oraz 
zmniejsza rotacja pracowników.

4 Krótszy czas przestojów i napraw
W miarę upływu czasu każdy skompliko-
wany system generuje problemy, co wy-
maga znalezienia przyczyn usterek i awa-
rii, debugowania oprogramowania lub 
napraw sprzętu. Sytuacja taka spowoduje 
przestój. Straty na produkcji spowodo-
wane takim przestojem mogą zmniejszyć 
zwrot z inwestycji i wydajność produkcji 
oraz często powodować problemy niema-
terialne, takie jak np. frustracje pracow-
ników technicznych. Ważne jest nie tylko 
to, aby sama platforma robotyki była 
łatwa i szybka w serwisowaniu, ale także 
aby posiadała solidny system wsparcia na 
miejscu, który w razie potrzeby pomoże 
użytkownikowi końcowemu.

5Mniejsze koszty alternatywne
Ponieważ czas i zasoby są wartościami 
skończonymi, to dla każdego projektu ist-
nieją koszty alternatywne zarówno pod-
czas wdrożenia, jak i serwisowania robo-
tów. Zwiększenie dostępności programo-
wania robotów i wsparcia technicznego 
minimalizuje koszty alternatywne i zwięk-
sza wskaźnik ROI dla każdego szczegól-
nego projektu.

6Mniejszy całkowity koszt posiada-
nia (TCO)
Kursy i szkolenia dla pracowników 
(zarówno z programowania, jak i kon-
serwacji robotów) mogą oznaczać dla 
firmy zarówno dodatkowe koszty liczone 
w tysiącach dolarów na jednego uczest-
nika, jak i kilka dni jego nieobecności na 
stanowisku pracy. Intuicyjna w programo-
waniu i łatwa w serwisowaniu platforma 
robotyczna zmniejsza lub nawet eliminuje 
czas niezbędny do zapoznania się z nią 
i wdrożenia pracowników, a także może 
zmniejszyć koszt TCO systemu.

Alternatywne sposoby uzyskania 
łatwej w użytkowaniu platformy 
robotycznej
Alternatywą dla otrzymania łatwej 
w użytkowaniu platformy robotycznej jest 
stworzenie w firmie własnego zespołu zaj-
mującego się robotyką (działu robotyki) 
i budowanie ich wiedzy fachowej w zakre-
sie wdrażania systemów robotycznych, 
efektywnie tworząc własny zakładowy 
zespół integracyjny. Wprawdzie wymaga 
to ponownego przeszkolenia niektórych 
osób z personelu firmy oraz zainwestowa-
nia w szkolenia/zasoby dla pierwszej apli-
kacji, jednak w rezultacie każdy kolejny 
projekt zabiera mniej czasu, ponieważ 
zespół szybko przyswaja sobie nowe 
umiejętności. Ta wewnętrzna innowacja 
organizacyjna i wiedza fachowa może dać 
firmie przewagę w stosunku do konkuren-
cji na rynku poprzez umożliwienie szyb-
kiego rozszerzania zdolności i wydajno-
ści produkcji w tych gałęziach przemysłu, 
w których nowe produkty są regularnie 
wprowadzane na rynek.

Jeżeli stworzenie własnego zespołu 
wewnętrznego nie jest możliwe, wów-
czas można zatrudnić wyspecjalizowaną 
firmę zewnętrzną, która dokona integracji 
i udzieli wsparcia. Poprzez outsourcing tej 
wiedzy fachowej nie ma potrzeby ponow-
nej alokacji zasobów czy koncentrowania 
się firmy produkcyjnej na innych spra-
wach, niż niecierpiące zwłoki bieżące 
potrzeby produkcyjne. 

Manan Banerjee Manan Banerjee pracuje w firmie Cross 
Co. Niniejszy artykuł został opublikowany 
na blogu tej firmy.

Intuicyjna w programo-
waniu i łatwa w serwiso-
waniu platforma robo-
tyczna zmniejsza lub 
nawet eliminuje czas 
niezbędny do zapoznania 
się z nią i wdrożenia pra-
cowników.

FABRYKA 4.0
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W śród przyczyn źródłowych awa-
rii można wyodrębnić trzy 
główne ich typy:

 → fizyczne – dotyczące awarii i uszkodzeń 
materiałów lub komponentów;

 →  ludzkie – wywołane działaniami człowieka;
 →  ukryte – w odniesieniu do nich podejmuje 
się decyzje i działania.

Najłatwiejsze do ustalenia są przyczyny 
fizyczne, natomiast ludzkie i ukryte nie 
są już rozpoznawalne tak łatwo. Znalezie-
nie i wyeliminowanie ludzkich i ukrytych 
przyczyn awarii ma jednak o wiele więk-
sze znaczenie z punktu widzenia zwrotu 
poniesionych kosztów. 

Posłużmy się przykładem maszyny, 
która zapaliła się, a zdarzenie to dopro-
wadziło do uszkodzenia budynku i spo-
wodowało długie przestoje w produk-
cji. Prosta analiza awarii, która określa 
fizyczną przyczynę pożaru maszyny, może 
pomóc w zapobieżeniu pożarom w przy-
szłości i zwiększeniu niezawodności urzą-
dzenia. Jednak analiza sięgająca przyczyn 
ludzkich i ukrytych może pozwolić na 
wyeliminowanie całych grup usterek, co 
w praktyce może prowadzić do ponadty-
siąckrotnego zwrotu kosztów analizy.

Współwystępowanie różnych 
przyczyn źródłowych
W przypadku każdej awarii istnieje wiele 
przyczyn źródłowych, wzajemnie na sie-

bie wpływających. Potwierdzają to szcze-
gółowe badania niektórych katastrof, 
np. zatonięcia statku pasażerskiego Tita-
nic, eksplozji w porcie Halifax, awa-
rii w fabryce pestycydów w Bhopalu, 
wybuchu reaktora w elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu, wycieku ropy z tankowca 
Exxon Valdez czy eksplozji platformy 
wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce 
Meksykańskiej. 

Jeśli osoby dokonujące analizy nie 
zidentyfikują złożonych przyczyn zdarze-
nia, nie będą w stanie sformułować traf-
nego wniosku. Przykładem może być mię-
dzynarodowa konferencja, podczas któ-
rej dwie organizacje analizowały te same 
dane w poszukiwaniu przyczyn awarii 
niektórych komponentów. Prezentowane 
przez nie wykresy słupkowe ilustrujące 
przyczyny awarii miały charakter eduka-
cyjny, jednak znacznie różniły się od sie-
bie, ponieważ każda z nich analizowała 
awarie jako mającą tylko jedną przyczynę.

Liczba współwystępujących przyczyn 
zależy zwykle od złożoności problemu. Na 
przykład prosta awaria pompy przemy-
słowej lub wentylatora ma zazwyczaj od 
czterech do siedmiu przyczyn. Z drugiej 
strony, w przypadku złożonego systemu, 
takiego jak awaria samolotu, liczba wystę-
pujących przyczyn to 12–14, jak wynika 
z badań Amerykańskiej Narodowej Rady 
Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

Liczba stwierdzonych przyczyn źró-
dłowych może również zależeć od skru-
pulatności w przeprowadzaniu analizy. 
Ze względu na swoje ogromne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ludzi, NTSB posiada 
znacznie więcej środków finansowych 
i czasu na analizę wypadków. W przeci-
wieństwie do katastrof lotniczych, przy-
czyny awarii w wielu zakładach przemy-
słowych nie są poddawane tak drobiazgo-
wej ocenie, ponieważ celem analizy jest 
szybkie ponowne uruchomienie zakładu. 
Problem z takimi analizami polega na 
tym, że pozostałe nierozpoznane i niesko-
rygowane przyczyny spowodują w przy-
szłości kolejną awarię. Należy więc w taki 
sposób dokonywać analizy przyczyn źró-
dłowych awarii, by pozostając w gra-
nicach budżetu analizy, dzięki jej prze-
prowadzeniu przerwać łańcuch błędów 
i wyeliminować jak największą ilość przy-
czyn. Często, przy zachowaniu pewnej 
staranności, niektóre z przyczyn można 
wyeliminować bez ponoszenia jakichkol-
wiek kosztów lub przy niskim nakładzie 
finansowym.

Łańcuchy błędów
Osoby nieprzeszkolone rzadko zdają sobie 
sprawę z tego, że zawsze istnieje łańcuch 
zdarzeń, w którym uczestniczy wiele osób 
i który prowadzi do awarii lub wypadku. 
Powszechna jest tendencja do szukania 
rozwiązania wyłącznie fizycznego źródła 
problemu, a następnie zastanawiania się, 
dlaczego awaria powraca. 

Mary Beckman

Jak dokonać analizy 
przyczyn źródłowych awarii
Analiza przyczyn źródłowych (root cause failure analysis – RCFA) 
polega na interpretacji funkcji systemu lub komponentu w celu 
ustalenia, dlaczego nie działa on zgodnie z przeznaczeniem. 
Może to dotyczyć części lub całej maszyny, obszaru operacyjnego 
lub całego zakładu.

UTRZYMANIE RUCHU

Dobry program analizy
przyczyn źródłowych 
awarii może pomóc 
w zmniejszeniu liczby 
błędów i zwiększeniu 
oszczędności.
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O błędach można myśleć jako o wyniku 
łańcucha zdarzeń lub serii powiązanych 
ze sobą luk. Charles Latino, jeden z auto-
rytetów w dziedzinie analizy przyczyn źró-
dłowych awarii, opracował schemat łań-
cucha błędów, które prowadzą do awarii 
lub wypadku (rys. 1). 

Dr James Reason, ekspert w dziedzi-
nie wpływu czynnika ludzkiego na nieza-
wodność, wykorzystuje przykład obraca-
jących się kawałków sera szwajcarskiego 
– kawałki reprezentują błędy, a kiedy 
otwory się ze sobą pokrywają, nastę-
puje incydent. Błędy ostatecznie łączą się 
i powodują awarie, nie wiadomo jednak 
dokładnie, kiedy i jak często. Zdarzają się 
też sytuacje, że zdarzenie nie występuje, 
jeśli łut szczęścia albo obserwator prze-
rwie ten łańcuch (rys. 2).

Analiza przyczyny źródłowej awarii
dźwigu, który zrzucił 30-tonową kadź 
z płynnym metalem, ujawniła dwie bar-
dzo oczywiste przyczyny ukryte i dwie 
przyczyny ludzkie, które doprowadziły do 
fizycznej przyczyny zerwania liny (rys. 3). 
Warto podkreślić, że czasami błędy te nie 
łączą się ze sobą i w efekcie nie dochodzi 
do awarii lub wypadku. W innej części

tego samego zakładu nastąpiło to samo 
zdarzenie, lecz nie doszło do awarii, pra-
wdopodobnie ze względu na łut szczęścia.

Przyczyny fizyczne vs. ludzkie
Podstawowym elementem RCFA jest 
dokładne określenie fizycznych przyczyn 
awarii. A ponieważ ustalenie przyczyny 
fizycznej pozwala na dotarcie do przy-
czyn ludzkich i ukrytych, właśnie od tego 
punktu należy rozpocząć analizę.

W szczegółowych badaniach ponad 
120 różnych awarii, analizując przyczyny 
fizyczne i ludzkie, uzyskano takie dane:

 →  przyczyny fizyczne wystąpiły w 1,4% błę-
dów/awarii, przy czym wiele z nich wią-
zało się ze zużyciem zmęczeniowym mate-
riału i korozją;

 →  wśród przyczyn ludzkich wystąpiły różne 
rodzaje błędów:
• konstrukcyjne (59%),
• w zakresie konserwacji (38%), 
• dotyczące czynności operacyjnych (24%),
• w zakresie instalacji (16%),
• w procesie produkcji (12%).

W przykładzie pokazanym na zdjęciu tur-
bina o zmiennej prędkości obrotowej 
napędza sprężarkę tłokową przez reduk-
tor. Urządzenie ulegało awarii kilkakrot-
nie z powodu dwóch rodzajów drgań: 
skrętnych i osiowych. Głównym błędem 
konstrukcyjnym popełnionym przez inży-
niera było pominięcie wpływu częstotli-
wości rezonansowych na łożyska w prze-
kładni. Po wielokrotnych awariach zdecy-
dowano, że turbina będzie pracować tylko 
z określonymi prędkościami obrotowymi.

Przyczyny ukryte
Przyczyny ukryte mogą wynikać ze spo-
sobu zarządzania zakładem lub jego pro-
jektu i prowadzić do wystąpienia przy-
czyn ludzkich. Wróćmy do dźwigu, w któ-
rym nastąpiło zerwanie liny. Gdy dwóch 
ekspertów badało usterkę zerwanej liny, 
w zasięgu ich wzroku doszło do kolej-
nego zdarzenia. Operator dźwigu pod-
niósł kolejną 30-tonową kadź z płynnym 
metalem podczas ruchu suwnicy, co jest 
sprzeczne z jedną z podstawowych zasad: 
dźwig nigdy nie powinien się poruszać 
podczas podnoszenia ładunku, ponieważ 
siły bezwładności sumują się, co znacz-
nie zwiększa rzeczywisty podnoszony cię-
żar. To, że stało się to w trakcie bada-

Błąd

Błąd

brak awarii

Błąd

Błąd

Błąd

Błąd

Błąd

brak wypadku

↗ Rys. 2. Łańcuch błędów może być przerwany przez operatora (po lewej) lub nie skutkować 
awarią w wyniku wystąpienia szczęśliwego trafu (po prawej).
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↗ Rys. 1. Łańcuch błędów
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nia usterki, oznaczało, że rutynowo sto-
sowano w zakładzie niebezpieczne proce-
dury przy aprobacie kierownictwa.

Typowe ukryte przyczyny awarii to np.:
 →  zatrudnienie projektantów w dziedzinach, 
w których się nie specjalizują, np. inży-
nierów mechaników do projektowania 
elektrycznego,

 →  brak regularnego szkolenia pracowników,
 →  niedocenianie znaczenia wykwalifikowa-
nych pracowników,

 →  powierzenie nowemu (lub najniżej ocenia-
nemu) pracownikowi działu UR odpowie-
dzialności za smarowanie urządzeń.

Analiza przyczyn 
źródłowych awarii 
Wszyscy popełniamy błędy, jednak jak 
często przeciętna osoba popełnia znaczący 
błąd? Znaczący, czyli taki, który może 
skutkować leczeniem lub spowodować 
istotne straty finansowe?

Dr James Reason twierdzi, że prze-
ciętny człowiek popełnia sześć znaczących 
błędów tygodniowo, które mogłyby skut-
kować zdarzeniem wymagającym lecze-

nia lub pokrycia strat finansowych. Tym-
czasem badania prowadzone w zakładach 
produkcyjnych od 1993 r. przez Nevil-
le’a W. Sachsa, inżyniera i absolwenta 
Stevens Institute of Technology, wska-
zują, że typowa osoba uważa, iż popełnia 
istotny błąd tylko raz na pięć miesięcy. 

Dobry program analizy przyczyn źró-
dłowych awarii może pomóc w zmniejsze-
niu liczby błędów i zwiększeniu oszczęd-
ności. Neville W. Sachs podaje dwa przy-
kłady. Jeden dotyczy fabryki, w której 
w ciągu 8 lat kierownictwo zmniejszyło 
liczbę silników, które trzeba było wymie-
niać w ciągu roku, z 500 do 250. Reduk-
cja kosztów wymiany była 50 razy więk-
sza niż wartość inwestycji, bez uwzględ-
nienia oszczędności wynikających z moż-
liwości ograniczenia personelu utrzyma-
nia ruchu oraz wzrostu jakości produktu 
ze względu na ciągłość produkcji. Drugim 
przykładem był zakład farmaceutyczny, 
w którym obniżono koszty konserwacji 
o 52% w przypadku silników stosowa-
nych w zakładzie przez okres czterech lat. 
Ponadto o 60% zmniejszono straty w pro-
dukcji wyrobów farmaceutycznych, wyni-
kające z awarii urządzeń.

Jak więc dokonać analizy przyczyn 
źródłowych awarii? Po pierwsze bez-
względnie konieczne jest zapewnienie peł-
nego zaangażowania i stałego wsparcia 
ze strony kierownictwa. Po drugie należy 
wybrać temat do analizy. W przypadku 
analizowania pracy oddziału lub jednostki 
organizacyjnej w firmie należy w miarę 
możliwości zacząć od najwyższego 
poziomu. W przypadku zepsutej maszyny 
można zacząć od wyliczenia wszyst-
kich widocznych uszkodzeń fizycznych – 
innymi słowy, zaobserwowanych zjawisk 

www.utrzymanieruchu.pl

↘ Fot. Urządzenie wielokrotnie ulegało awarii 
z powodu błędu konstrukcyjnego
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↗ Rys. 3. Analiza awarii dźwigu uwidoczniła 
dwie bardzo oczywiste przyczyny ukryte 
i dwie ludzkie, które doprowadziły do fizycz-
nej przyczyny zerwania liny.

Zerwana linaPrzyczyna fizyczna

brak inspekcji, sposób 
operowania maszyną, 
brak zasad bezpieczeństwa

Przyczyna ukryta

nieodpowiednia 
inspekcja linyPrzyczyna ludzka

niewystarczające 
standardy bezpieczeństwaPrzyczyna ukryta

brak szkoleńPrzyczyna ukryta
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lub warunków. Po trzecie należy powołać 
różnorodny, bezstronny zespół z liderem 
lub koordynatorem, który poprowadzi 
załogę i zachęci jej członków do dociekli-
wości. Po czwarte trzeba zastosować takie 
narzędzia jak drzewa logiczne, aby zrozu-
mieć interakcję przyczyn. Należy ponadto 
wystrzegać się gotowych opinii lub uprze-
dzeń, które wpłynęłyby na wynik, szcze-
gólnie jednej osoby dominującej w proce-
sie dokonywania analizy.

Koordynator i zespół
Funkcja koordynatora jest kluczowa dla 
procesu analizy. Koordynator przewodni-
czy posiedzeniom i pełni rolę moderatora. 
Nie musi rozumieć obszaru problemu, jed-
nak powinien mieć ogólne pojęcie o nim. 

Zadaniem koordynatora jest prowadze-
nie dochodzenia. Pomaga on zespołowi 
w zadawaniu pytań o to, jak mogło dojść 

do zdarzenia, i zapewnia, że odpowiedzi 
są oparte na faktach lub opinii eksperta. 
Koordynator jest ponadto odpowiedzialny 
za komunikację w zespole, a także opraco-
wywanie, organizowanie i prezentowanie 
aktualnych danych i zadań. 

Zespół analityczny powinien liczyć 
5–10 osób – przedstawicieli różnych spe-
cjalności i działów. Choć koordynator pro-
wadzi zespół, wszyscy jego członkowie 
powinni być traktowani jednakowo.

Drzewa logiczne
Drzewa logiczne są prostą i użyteczną 
metodą analityczną. Są łatwe do zastoso-
wania przez uczestników, a także umoż-
liwiają prezentowanie wyników innym 
osobom, np. kierownictwu. Co więcej, 
według Neville’a W. Sachsa inne metody, 
takie jak 5 Why czy opracowana przez 
Kepnera i Tregoe'a analiza potencjalnego 

problemu, nie są tak skuteczne w znajdo-
waniu przyczyn źródłowych i na ogół nie 
są łatwe do zrozumienia dla innych.

Dostępne jest komercyjne oprogramo-
wanie do tworzenia i prezentacji drzew 
logicznych. Koordynator wprowadza awa-
rię lub wybrany punkt początkowy do 
górnego pola na wykresie drzewa logicz-
nego. Następny poziom pokazuje wszyst-
kie wykrywane funkcje. W przypadku 
problemów z systemem trudniej jest 
wybrać punkt początkowy. Na przy-
kład w przypadku zakładu, który produ-
kuje nieefektywnie, można zacząć od ana-
lizy optymalnej zdolności produkcyjnej. 
Następnie należy przyjrzeć się każdemu 
elementowi lub zdarzeniu, które ograni-
cza tę wydajność. Kolejnym krokiem jest 
zrobienie wykresu Pareto, przedstawiają-
cego wpływ tych przyczyn na całość. Ana-
lizę przyczyny źródłowej należy rozpocząć 
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↗ Rys. 4. Drzewo logiczne służące do analizy przyczyn awarii rębaka o mocy 2200 kW 
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od najbardziej wymagających funkcji, 
zarówno z punktu widzenia ograniczeń 
czasowych, jak i finansowych. Kiedy pro-
blem zostanie rozwiązany, zespół przej-
dzie do następnej przyczyny, i tak dalej.

Przykład analizy
Aby zobrazować proces analizy, posłużmy 
się przykładem awarii w wytwórni 
papieru (rys. 4). Zastosowany rębak 
o mocy 2200 kW, pobierający jedną 
kłodę na sekundę, uległ poważnej awa-
rii. Początkowo maszyna wykazywała kil-
kanaście uszkodzonych lub niesprawnych 
części, odnotowanych na żółtym poziomie 
w drzewie logicznym.

Rys. 5 i 6 ilustrują stan maszyny 
przed i po awarii. Kłody wprowadzane 
są do zsuwni na dole po prawej stronie. 
Dwa silniki napędzają przekładnię, która 
obraca wał, a ten obraca tarczę rębaka. 
Tarcza rębaka jest kołem zamachowym 

o średnicy 3,3 m z ostrzami tnącymi 
umieszczonymi na obwodzie. W wyniku 
poważnej awarii tarcza rębaka zmiażdżyła 
zsuwnię, która została wykonana ze stali 
o grubości 50 mm.

Zespół analizujący pracę rębaka skła-
dał się z: dwóch rzemieślników zajmują-
cych się konserwacją, inspektora ds. UR, 
operatora, nadzorcy operacyjnego, kie-
rownika operacyjnego, inżyniera ds. nie-
zawodności, kierownika ds. niezawodno-
ści oraz konsultanta zewnętrznego. Zespół 
ustalił, że przyczyną fizyczną awarii było 
zużycie zmęczeniowe śrub – bardzo częsta 
przyczyna główna. Jedną z ukrytych przy-
czyn tego zjawiska była konstrukcja urzą-
dzenia, w którym śruby nie mogły być 
odpowiednio dokręcone. Inna polegała na 
próbie użycia części tłoczonej, która nie 
mogła zostać wykonana w odpowiedniej 
tolerancji. Inne ludzkie i ukryte przyczyny 
polegały na tym, że kierownictwo wyeli-

minowało przeglądy inżynierskie maszyn, 
ponieważ uważało, że jest to niepotrzebny 
krok w procesie; ponadto zostały odłą-
czone niektóre czujniki z powodu zbyt 
częstych, wg części pracowników, alarmów.

O czym należy pamiętać 
Często się zdarza, że osoba z oficjalną lub 
nieoficjalną funkcją kierowniczą będzie 
próbowała kontrolować proces – czy to 
przypadkowo, czy nieumyślnie. Może to 
mieć wpływ na jakość drzewa logicznego. 
Dlatego koordynator musi dbać o zaan-
gażowanie wszystkich członków zespołu. 
Ponadto, aby wyeliminować przyczyny 
ukryte, potrzebny jest lider, który będzie 
śledził zmiany w zarządzaniu zakładem 
oraz ich efekty. I wreszcie: nie należy 
mieć obaw przed rozmową z profesjo-
nalistą. Eksperci zewnętrzni mogą rzu-
cić nowe światło na sytuację i dostarczyć 
wniosków niemożliwych do wysnucia 
przez członków zespołu.

Mary Beckman Mary Beckman jest niezależną autorką 
tekstów technicznych. Artykuł po raz 
pierwszy ukazał się w magazynie STLE 
(Society of Tribologists and Lubrica-
tion Engineers) i jest oparty na prezenta-
cji webcastowej Neville'a W. Sachsa „Root 
Cause Failure Analysis Webinar”.

Online

Przez ostatnich 50 lat praktyki 
w zakresie utrzymania ruchu ewolu-
owały pod względem niezawodności 
i dyspozycyjności sprzętu. Strategia 
UR dokonała postępu: od podejścia 
bazującego na eksploatacji urządzeń 
aż do wystąpienia ich awarii (run-to-
-failure), przez konserwację zgodną 
z harmonogramem, opartą na stop-
niu zużycia, wynikającą z kondycji 
maszyn, aż do ukierunkowanej na 
niezawodność (reliability-centered 
maintenance – RCM). Wyniki firm 
poprawiły się, jednak sprzęt nadal 
się psuje. Dlaczego? 

Odpowiedź na to pytanie znajdą 
Państwo w artykule „Zarządzanie 
wydajnością zasobów w dobie Prze-
mysłu 4.0”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Rys. 5. Rębak przed wystąpieniem awarii

↗ Rys. 6. Rębak po awarii
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Manipulatory przemysłowe
Manipulatory wspierają pracowników na wielu stanowiskach pracy 
w przemyśle – pomagają przy podnoszeniu, przenoszeniu, obracaniu 
oraz pozycjonowaniu ładunków. Sprawdzają się zwłaszcza przy 
wykonywaniu powtarzalnych czynności, w tym takich, z którymi 
wiąże się np. użycie dużej siły fizycznej oraz przy których niezbędna 
jest precyzja. M anipulatory przemysłowe to

dziś wyspecjalizowane maszy-
ny ze sztywnym ramieniem, 

które pozwala na skomplikowane przechy-
lanie i obracanie, nawet gdy przenoszony 
produkt jest poza jego środkiem masy. 
Operator może łatwo i precyzyjnie stero-
wać ich ruchem również bez bezpośred-
niego kontaktu, np. przy przenoszeniu 
przedmiotów niebezpiecznych. Jeśli cho-
dzi o rodzaje manipulatorów, to wyróżnia 
się manipulatory: pneumatyczne, hydrau-
liczne, elektroniczne i próżniowe.

Rynek
W ostatnich latach obserwuje się duże 
zainteresowanie manipulatorami, nie 
tylko w przemyśle motoryzacyjnym, który 
nadal jest ich największym odbiorcą 
i w 2017 r. sam miał prawie jedną 
czwartą udziału w rynku globalnym. 
W opracowaniu „Global Manipulators 
Market Insights, Forecast to 2020”, przy-
gotowanym przez firmę analityczną 360 
Market Updates, rynek manipulatorów na 
świecie w 2018 r. wyceniono na 320 mln 
dolarów i przewiduje się, że do 2025 r. 
osiągnie on wartość 440 mln dolarów, 
rosnąc średnio rocznie o 4,3%. 

Według zajmujących się tym rynkiem 
analityków obecnie główni dostawcy 
manipulatorów dla przemysłu to m.in. 
firmy: ASE Systems, ATIS Srl, Auto-
mech Systems, Dalmec, Ergoflex, Ergono-
mic Partners, GCI, Givens Engineering, 
Indeva, Manibo, Movomech, Positech, 
Unidex, Vinca i Zasche Handling. 

Bohdan Szafrański

↖ Manipulator podciśnieniowy o udźwigu 
od 30 do 200 kg. Przezbrojenie chwytaka 
jest bardzo proste dzięki zastosowaniu 
szybkozłączek.
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Przeznaczenie
Na rynku jest wiele różnych rozwiązań 
i modeli manipulatorów przeznaczonych 
dla przemysłu. Dostępne są np. manipu-
latory wyposażone w chwytak – element 
przeznaczony do chwytania i manipulo-
wania trzymanym ładunkiem podwieszo-
nym na linkach lub na sztywnym ramie-
niu manipulatora. Do pobrania przeno-
szonego elementu wykorzystuje się siłow-
niki pneumatyczne i silniki elektryczne. 
Najczęściej manipulatory mocowane są do 
płyt bazowych na tzw. kolumnach lub do 
podłoża, ale mogą też być umieszczane na 
wózkach jezdnych. Spotyka się rozwiąza-
nia przypominające suwnice i instalowane 
na sufitach. 

Choć może się wydawać, że manipu-
latory można zastąpić takimi konstruk-
cjami jak wyciągarka i żuraw, to jednak 
dają one większą wygodę i lepiej wspo-
magają pracowników. Dzięki nim praca 
może być wykonywana efektywniej i bez-
pieczniej. Stosuje się je do wykonywa-
nia prac powtarzalnych, zwłaszcza tych, 

które wymagają od operatora stałego sku-
piania uwagi i manipulowania ciężkimi 
przedmiotami. Dzięki nim odciąża się pra-
cowników oraz ogranicza ilość kontuzji 
i wypadków przy pracy. Redukuje się też 
zmęczenie i ryzyko występowania scho-
rzeń układu szkieletowo-mięśniowego. 
Nowoczesne manipulatory pozwalają 
ponadto na ograniczenie ryzyka uszkodze-
nia przenoszonego elementu ze względu 
na ich płynny i precyzyjny ruch. 

Warto wspomnieć o inteligentnych 
rozwiązaniach w zakresie manipulato-
rów przemysłowych, które zyskują dziś 
coraz większe zainteresowanie użytkow-
ników i wpisują się w koncepcję Przemy-
słu 4.0. Europejskim producentem takich 
manipulatorów przemysłowych należą-
cych do rodziny inteligentnych urządzeń 
wspomagających – manipulatorów IAD 
– jest firma Scaglia Indeva. Ich zalety to 
dokładne pozycjonowanie ładunku i szyb-
kie ruchy w stosunku do tradycyjnych 
urządzeń, które przesuwają się za daleko, 
odbijają się i wymagają wielu małych 
ruchów korekcyjnych. Urządzenia IAD, 
jak podaje firma, reagują szybko i płynnie 
na dotyk ręki ludzkiej, pokonując masę 
bezwładności zarówno podczas przy-
spieszania, jak i hamowania. Nie doty-
czą ich ograniczenia technologiczne tra-
dycyjnych manipulatorów pneumatycz-
nych i podnośników, a to dzięki wykorzy-

staniu napędów cyfrowych i siłowników. 
Specjaliści z firmy Scaglia Indeva zwra-
cają uwagę na intuicyjne sterowanie sys-
temu IAD w porównaniu z konwencjonal-
nymi balanserami, które są wstępnie usta-
wione tylko na jedno lub dwa obciążenia. 
W tym wypadku manipulatory dostoso-
wują się automatycznie do masy ładunku, 
co pozwala manipulować ładunkami 
o różnych masach bez potrzeby resetowa-
nia systemu przez operatora.

Oferta rynkowa
Na naszym rynku działa wielu dostaw-
ców manipulatorów przeznaczonych dla 
przemysłu. Wśród nich jest firma Dalmec, 
która w materiałach dla klientów zwraca 
uwagę na konieczność dostosowania roz-
wiązania do indywidualnych potrzeb. 
Podaje przykład manipulatora do trans-
portu kartonów. Każde przedsiębiorstwo 
bowiem używa opakowań innego typu 
i mogą się one różnić strukturą lub mieć 
inny system rozkładania na palecie. Zda-
niem specjalistów z firmy Dalmec ważna 
jest np. kinematyka produktu, czyli w jaki 
sposób powinien być poruszany podczas 
przenoszenia (odchylony, obrócony, jego 
pozycja w stosunku do operatora zmie-
niona). Dlatego firma każdy manipulator 
przygotowuje z przeznaczeniem do kon-
kretnej aplikacji. Źle dobrany sprzęt może 
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↖ Manipulator podci-
śnieniowy do prze-
noszenia worków. 
Udźwig: od 30 kg
do 50 kg.
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↘ Inteligentny mani-
pulator z dedykowa-

nym chwytakiem, 
pozwalający na 

ergonomiczne i bez-
pieczne przenosze-

nie szpul.

www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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szybko ulec uszkodzeniu lub nawet być 
zagrożeniem dla operatora. 

Przykładem manipulatorów firmy Dal-
mec ze sztywnym układem ramion są 
konstrukcje z rodziny Partner PS o zasięgu 
uzależnionym od wysokości podniesienia 
ładunku. Konstrukcja jest oparta na rów-
noległowodzie połączonym ze sztywnym 
ramieniem, bez możliwości obrotu w osi 
połączenia. W manipulatorze zrównowa-
żenie wagi ładunku odbywa się dzięki sys-
temowi dźwigni i siłownikowi pneuma-
tycznemu zasilanemu sprężonym powie-
trzem, połączonemu z dźwignią (ramio-
nami manipulatora). Praca siłownika jest 
kontrolowana przez jeden z dwóch obwo-
dów pneumatycznych: pierwszy odpo-
wiada za zrównoważenie układu bez 
ładunku, drugi za pracę z ładunkiem. 
Operator bezpośrednio operuje chwy-
takiem lub ładunkiem, zmieniając jego 
położenie. 

Jeśli chodzi o manipulatory linkowe, to 
Dalmec oferuje np. balanser model Posi-
vel, dostarczany głównie jako manipu-
lator z hakiem, ale może zostać wyposa-
żony również w proste chwytaki. Budowa 
manipulatora oparta jest na ramieniu 
z przegubem w środku. Zrównoważe-
nie wagi ładunku odbywa się dzięki sys-
temowi dźwigni i siłownikowi pneuma-
tycznemu, który jest zasilany sprężonym 
powietrzem. 

Z kolei w ofercie firmy Premar 
dostępne są manipulatory podciśnie-
niowe Vaculex – marki należącej obec-
nie do firmy Piab. Jest to grupa manipula-
torów podciśnieniowych dostosowanych 
do transportu worków, kartonów, paczek 
i innych ładunków o różnych kształtach 
i rozmiarach (mogą podnosić ładunki 
do 300 kg). Przykładem jest Vaculex VL 
o udźwigu od 30 kg do 200 kg. Urzą-
dzenie wykonane w wersjach ze stali nie-
rdzewnej do pracy w przemyśle spożyw-
czym oraz w wersji ATEX do pracy w stre-
fach zagrożenia wybuchem. Istnieje możli-
wość podwieszenia manipulatora do suw-
nicy, żurawia lub wysięgnika i dostoso-
wania do indywidualnych potrzeb dzięki 
dużej ilości dostępnych akcesoriów. 

Firma Piab w minionym roku rekla-
mowała pierwszy podnośnik próżniowy 
dla Przemysłu 4.0 – piLIFT SMART (pod-
nosi przedmioty o wadze do 40 kg). Pod-
nośnik wykrywa oraz monitoruje ruchy 
i szybko reaguje na zamiary użytkownika, 
jednocześnie podnosząc i ważąc ładunki, ↗ Manipulator jednoręczny, który sprawdza się przy częstym przenoszeniu detali.

↗ Manipulator pneumatyczny z układem sztywnych ramion i dedykowanym chwytakiem do felg, 
pozwalający na odkładanie detalu do środka maszyny.
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gromadzi i rejestruje dane, dzięki czemu 
statystyki procesu i analizy są od razu 
dostępne za pośrednictwem platformy 
internetowej. 

Innym dostawcą tych urządzeń jest 
firma Inform, do której należy marka 
ROER. Oferuje ona manipulatory z wie-
loma rodzajami uchwytów: magnetyczne 
– do podnoszenia elementów metalowych,
ssawki – elementów o nieregularnych 
kształtach, chwytaki – elementów, któ-
rych konstrukcja pozwala na łapanie chwy-
takiem, oraz nietypowe – na indywidu-
alne zamówienie. Manipulatory można też 
zamontować na platformach mobilnych, 
co poszerza zakres ich zastosowania. 

Włoska firma Scaglia Indeva (w Pol-
sce jej dystrybutorem jest firma DHC Sys-
tems) wyróżnia się na tle innych produ-
centów manipulatorów przemysłowych, 
oferując nowoczesne sterowanie elek-
troniczne w serii manipulatorów Liftro-
nic. Oferta firmy obejmuje też tradycyjne 
pneumatyczne manipulatory przemy-
słowe (seria PN), wyposażone w sterowa-
nie pneumatyczne w celu spełnienia spe-
cjalnych wymagań i zastosowania w śro-
dowiskach zagrożonych wybuchem, zgod-
nie z wymaganiami ATEX. 

Jak można przeczytać na stronie inter-
netowej firmy, Scaglia Indeva pierw-
sza na świecie zastosowała elektronikę 
w manipulatorach przemysłowych. Zalety 
inteligentnych manipulatorów Liftronic 
w porównaniu z tradycyjnymi manipula-
torami pneumatycznymi to automatyczne 
wykrywanie wagi i automatyczne równo-
ważenie, responsywność i precyzja. Moż-
liwe jest zdalne rozwiązywanie proble-
mów za pośrednictwem aplikacji App-
Indeva. Urządzenie ma wbudowany sys-
tem autodiagnostyki i można je połączyć 
ze standardowymi uchwytami lub przygo-
towanymi na indywidualne zamówienie. 

Z kolei firma FAMATEC już od 
1988 r. projektuje i buduje rozwiązania 
do obsługi ładunków w przemyśle pro-
dukcyjnym. Dostarcza je do różnych sek-
torów przemysłu, a jednym z produko-
wanych przez tę firmę modeli manipula-
torów jest Mastro – manipulator do róż-
nych elementów ze sztywnymi połączo-
nymi ramionami o ładowności od 2 kg do 
1000 kg i zakresach pracy do 6 m. Ope-
rator może podłączyć produkt do stan-
dardowego haka manipulatora za pomocą 
określonych zawiesi, a następnie przepro-
wadzić cykl manipulacji. 

Producenci manipulatorów przywią-
zują też wagę do obsługi serwisowej tych 
urządzeń. Inżynierowie firmy ASE Sys-
tems poza produktywnością i ergonomią 
zaprojektowali możliwość łatwej naprawy 
krytycznych komponentów manipulatora 
bez potrzeby posiadania specjalistycznej 
wiedzy technicznej. Każdy manipulator 
dostarczany jest wraz z programem ser-
wisowym „Plug & Play”, który pozwala 
personelowi wymienić krytyczne kompo-
nenty pneumatyczne, co znacznie skraca 
przestoje. 

Podsumowanie
Można powiedzieć, że manipulatory prze-
mysłowe opracowano w celu płynnego 
i precyzyjnego podnoszenia, przenosze-
nia oraz manipulowania, czyli obracania 
i pozycjonowania ładunków na ograniczo-
nej przestrzeni stanowiska pracy. Dzięki 
nim operator może manipulować obiek-
tami o wadze od kilku do nawet ponad 
tysiąca kilogramów.

Obserwowanym obecnie trendem na 
rynku manipulatorów jest stosowanie 
czujników i systemów cyfrowych wspo-
magających działanie urządzenia. Dzięki 
temu przy użyciu manipulatora można 

wykonać pracę przewyższającą jakość 
typowej pracy ludzkiej. Nie ma też lep-
szego sposobu na ręczne przenoszenie 
produktów o wysokiej wartości, również 
w sytuacji, w której wymagane są szybkie 
powtarzalne ruchy przy zachowaniu reak-
tywności i elastyczności operatora, jakim 
jest człowiek. 

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

Online

Z ofertą rynkową manipulatorów 
przemysłowych mogą się Państwo 
zapoznać w Katalogu Utrzymania 
Ruchu, dostępnym na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↗ Zaawansowany chwytak manipulatora wyposażony w czujnik poprawności chwytu sprawia, 
że brak jest możliwości zwolnienia ładunku w powietrzu.

Źr
ód

ło
: D

HC
 S

ys
te

m
s

www.utrzymanieruchu.pl

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


48 INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

A ż trudno uwierzyć, że pierwsza 
pompa wodna napędzana tło-
kiem powstała jeszcze w starożyt-

nej Grecji w III w. p.n.e. Jej twórca – Kte-
sibios z Aleksandrii – zapewne nie podej-
rzewał, że jego wynalazek jeszcze po upły-
wie dwóch tysiącleci będzie napędzał 
przemysł. I choć dzisiejsze pompy są dużo 
bardziej skomplikowane pod względem 
konstrukcyjnym, mają w gruncie rzeczy 
do spełnienia tę samą funkcję: korzystając 
z siły mechanicznej, zasysają ciecz robo-
czą i podają ją dalej do układu. W sek-
torze przemysłowym najczęściej w roli 
tej wykorzystuje się trzy rodzaje pomp: 

wirowe (w tym odśrodkowe), wyporowe 
oraz pompy hydrauliki siłowej, które, 
choć funkcjonują na podobnych zasadach, 
stanowią element bardziej złożonych ukła-
dów, a tym samym wymagają odrębnego 
potraktowania. 

Wirowa, wyporowa 
czy hydrauliczna?
Kluczowym elementem pomp wirowych 
jest wirnik łopatkowy, którego pęd two-
rzy efekt zasysania cieczy na wlocie, jed-
nocześnie powodując wzrost ciśnienia 
na wylocie. W przeciwieństwie do nich 
w pompach wyporowych część ssawna 
oddzielona jest od tłocznej, która pom-
puje ciecz dzięki pracy elementu tłocz-
nego (tłoka, kół zębatych lub membrany). 
Słabością pomp wyporowych jest koniecz-
ność stałej kontroli przeciążeń spowodo-
wanych niekontrolowanym zwiększeniem 
ciśnienia płynu w układzie. Mimo to cie-
szą się one dużą popularnością m.in. ze 
względu na dużą wysokość podnosze-
nia płynów oraz zdolność do ich samo-
istnego zasysania. Sprawdzają się jednak 
głównie w układach niewymagających 
wysokiej wydajności pompy. Zdecydowa-
nie przegrywają bowiem pod tym wzglę-
dem zarówno z pompami wirowymi, jak 
i z hydraulicznymi. 

Te ostatnie różnią się od pozosta-
łych tym, że jako medium robocze wyko-
rzystują olej. Z reguły nie występują też 
samodzielnie, lecz stanowią element 
złożonych układów hydrauliki siłowej, 
na które oprócz pomp składają się także 
m.in. rozdzielacze, zawory, siłowniki 
i silniki. 

Agata Świderska

Serwis i regeneracja 
pomp przemysłowych
Pompy stanowią jeden z najbardziej newralgicznych elementów 
instalacji przemysłowej: jeśli ulegną awarii, ich naprawa lub wymiana 
spowoduje nieplanowane przestoje w produkcji, zaś samodzielny 
ich remont przez służby UR jest często trudny do przeprowadzenia. 
Z tych powodów ważna jest odpowiednia eksploatacja i regularna 
diagnostyka układów pompowych, a jeśli zaistnieje konieczność 
naprawy czy regeneracji, najlepiej powierzyć ją specjalistom.

UTRZYMANIE RUCHU

↖ W aplikacjach przemysłowych bardzo często 
stosowane są pompy odśrodkowe, będące 
rodzajem pomp wirowych.

Źródło: pashminu/Pixabay
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W przemyśle najczęściej wykorzysty-
wane są dwa rodzaje pomp hydraulicz-
nych: tłoczkowe i łopatkowe. Trend ten 
stoi w sprzeczności z ogólnym popytem 
na rynku, w którego strukturze zdecydo-
wanie dominują pompy zębate – z 75-pro-
centowym udziałem w sprzedaży. Są one 
jednak stosowane głównie w budownic-
twie i rolnictwie. Ich cechy – stała wydaj-
ność i wytrzymałość mechaniczna – 
w przemyśle odgrywają mniejszą rolę niż 
wysoka sprawność, możliwość generowa-
nia wysokiego ciśnienia i zmienny kieru-
nek obrotu charakterystyczny dla pomp 
tłoczkowych. Z kolei pompy łopatkowe, 
stosowane powszechnie m.in. w napędach 
obrabiarek i wtryskarek, przekonują użyt-
kowników łagodną charakterystyką pracy 
oraz możliwością generowania wysokiego 
ciśnienia przy stosunkowo niskiej prędko-
ści obrotowej. 

Z perspektywy działu utrzymania 
ruchu podział ten jest o tyle istotny, że 
diagnostyka pomp wirowych i wyporo-
wych jest z reguły zadaniem prostszym 
niż ocena stanu pomp hydraulicznych 
– głównie ze względu na większą złożo-
ność układów hydrauliki siłowej. Nato-
miast metodyka konserwacji i postępo-
wania w przypadku awarii jest tu bardzo 
zbliżona.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Pompy przeznaczone dla przemysłu różnią 
się od jednostek dostarczanych na rynek 
komercyjny m.in. wytrzymałą konstrukcją 
i odporną na oddziaływanie czynników 
zewnętrznych obudową, która zapewnia 
prawidłową pracę urządzenia w trudnych 
warunkach. Mimo to każda z nich pod-
lega nieuchronnemu zużyciu części eks-
ploatacyjnych, w tym głównie elemen-
tów ruchomych oraz uszczelek. Proces 
ten można do pewnego stopnia spowol-
nić, przestrzegając warunków eksploata-
cji określonych przez producenta w doku-
mentacji techniczno-ruchowej (DTR). 

W opinii ekspertów wiele błędów 
w tym zakresie popełnianych jest już na 
etapie doboru i montażu pompy: zbyt 
niskie nominalne ciśnienie robocze czy 
objętość wolumetryczna pompy w sto-
sunku do wymagań układu szybko dopro-
wadzą do jej przeciążenia, zaś zbyt duże 
obciążenia osiowe czy promieniowe mogą 
nadwerężyć łożyska, powodując ich 
przedwczesne zużycie. W obu przypad-
kach konieczna jest podstawowa wiedza 
na temat zasad funkcjonowania układów 
pompowych. W sytuacji jej braku najle-
piej zdać się na opinię dostawcy, który 
pomoże w doborze i poprawnie zamontuje 
urządzenie.

W trakcie eksploatacji obowiązuje 
jedna żelazna zasada: nie należy przekra-
czać określonych przez producenta urzą-
dzenia maksymalnych wartości ciśnie-
nia, temperatury ani wysokości (w przy-
padku pomp wyporowych) pompowanej 

cieczy. Pompa nie może także pracować 
pod pełnym obciążeniem: należy zacho-
wać określoną rezerwę mocy wyszcze-
gólnioną w DTR. Uruchamiając urządze-
nie, należy się upewnić, że pompa jest 
zalana, a w przypadku pomp hydraulicz-
nych – że w układzie znajduje się odpo-
wiednia ilość oleju. Zbyt niski poziom cie-
czy/oleju – w połączeniu z dużymi opo-
rami przepływu – może bowiem powodo-
wać powstanie zjawiska kawitacji, czyli 
tworzenia się pęcherzyków gazu skutkują-
cych erozją elementów pomp. Ich uszko-
dzeniu sprzyjają także zanieczyszczenia 
cieczy/oleju, niebezpieczne zwłaszcza dla 
łożysk i uszczelek.

Diagnostyka: wszystko 
pod kontrolą
Nawet jeśli pompa działa bez zarzutu, 
należy przestrzegać terminów okreso-
wych przeglądów. Mogą one być doko-
nywane przez dział utrzymania ruchu 
– pod warunkiem że dysponuje on odpo-
wiednią wiedzą na temat budowy danego 
modelu pompy. Nowe urządzenia cechują 
się bowiem bardziej złożoną konstrukcją, 
a dodatkowo wymagają często komplet-
nego demontażu w celu dotarcia do new-
ralgicznych punktów. Jeśli więc mamy 
wątpliwość, czy personel zakładu poradzi 
sobie z tym zadaniem, lepiej powierzyć 
je dostawcy lub firmie specjalizującej się 
w tego typu zabiegach.

Przegląd urządzenia powinien obejmo-
wać diagnostykę wszystkich części eksplo-

www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Budowa typowej pompy wirowej odśrodkowej

↗ W konstrukcji pompy 
największą podatnością na uszkodzenia 
i zużycie cechują się elementy ruchome i uszczelki
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atacyjnych: układów napędowych, łożysk 
i uszczelek. To właśnie ten ostatni ele-
ment jest odpowiedzialny za większość 
awarii pomp. Należy także zweryfikować 
stan wszystkich komponentów wewnętrz-
nych pod kątem ubytków w masie pompy.

Alternatywą dla cyklicznych przeglą-
dów jest stały monitoring pracy pompy 
na podstawie odczytów z czujników i/
lub okresowych pomiarów z wykorzysta-
niem sprzętu diagnostycznego. Najczęściej 
takie pomiary obejmują trzy wielkości: 
drgania, temperaturę oraz fale ultradźwię-
kowe. Miernik drgań można zainstalować 
bezpośrednio na pompie, co umożliwia 
stałe monitorowanie częstotliwości, pręd-
kości i przemieszczenia drgań, a także ich 
porównanie z wartościami historycznymi. 
Drgania wiele mówią o stanie elemen-
tów ruchomych, przede wszystkim wirni-
ków i łożysk tocznych, a zarejestrowane 
odchyłki jednoznacznie świadczą o zuży-
ciu tych komponentów. 

Podobną funkcję pełni pomiar tempe-
ratury z wykorzystaniem kamery termo-
wizyjnej. Na podstawie lokalnego wzrostu 
temperatury można bowiem z dużą dozą 
prawdopodobieństwa wnioskować o zuży-
ciu lub nieprawidłowej pracy danego 
komponentu. Świadczyć o tym będzie 
także odmienne niż w innych punktach 
natężenie sygnału podczas badania mier-

nikiem ultradźwiękowym. Co więcej, przy 
użyciu fal ultradźwiękowych można także 
zdiagnozować zjawisko kawitacji: pęka-
jące pęcherzyki powietrza wydają bowiem 
charakterystyczny dźwięk, z łatwością 
rejestrowany przez urządzenie.

Ogólnych informacji na temat stanu 
pompy dostarcza także czujnik ciśnienia 
w układzie. Dzięki stałemu monitorin-
gowi ciśnienia pozwala on na wyznacze-
nie trendu, który stanowi punkt referen-
cyjny dla kolejnych pomiarów. Odchyłki 
od zadanych tolerancji sygnalizowane są 
komunikatem alarmowym i mogą świad-
czyć m.in. o wystąpieniu kawitacji, zapeł-
nieniu filtra czy nieprawidłowej regula-
cji zaworu. 

Eliminacja nieszczelności
Spadek ciśnienia w układzie może być 
także dowodem na występowanie nie-
szczelności na połączeniach elementów 
pompy. Takich sytuacji nie da się unik-
nąć: uszczelnieniom nie sprzyjają zanie-
czyszczenia cieczy roboczej czy częste 
włączanie i wyłączanie pompy – typowe 
w przypadku urządzeń napędzanych sil-
nikiem elektrycznym o zmiennej liczbie 
obrotów. Aby zwiększyć ich żywotność, 
w nowych modelach pomp oraz urzą-
dzeniach pracujących w ekstremalnych 

warunkach tradycyjną gumę zastępuje się 
tworzywami elastomerowymi z dodatkiem 
włókna węglowego, tytanu, ceramiki, 
węglika krzemu lub wolframu.

Wymiany uszczelek można z powo-
dzeniem dokonać na miejscu. Znów jed-
nak podstawą jest dostępność specjali-
stów dysponujących odpowiednią wie-
dzą z zakresu materiałów uszczelniają-
cych oraz zasad demontażu i montażu 
uszczelek. Materiał należy bowiem dobrać 
stricte do aplikacji i parametrów pracy 
pompy, tak by wykazywał się odpowied-
nią wytrzymałością na ciśnienie panujące 
w układzie, a także rodzaj i temperaturę 
pompowanego medium.

Znacznie bardziej kłopotliwe są nie-
szczelności występujące w układach 
hydraulicznych. Bardzo często do wycieku 
oleju dochodzi bowiem na uszczelniaczu 
wału, co wielu użytkowników interpre-
tuje jako objaw nieszczelności tego kom-
ponentu. Prawdziwa przyczyna nierzadko 
leży jednak gdzie indziej: olej może być 
uwalniany również przez uszczelki czę-
ści roboczej pompy, skąd wędruje wzdłuż 
wałków do uszczelniacza. Po jego wymia-
nie problem więc szybko powraca i bez 
kompleksowej diagnostyki pompy może 
nie doczekać się rozwiązania.

Pompa w naprawie
Jeśli mimo usunięcia nieszczelności nadal 
obserwowany jest spadek ciśnienia i/lub 
wydajności układu, może to świadczyć 
o poważniejszej usterce. W przypadku 
pompy hydrauliki siłowej powinna zanie-
pokoić także mętna konsystencja i/lub 
obecność piany w oleju, które świadczą 
o przedostawaniu się do układu powie-

UTRZYMANIE RUCHU

Choć powolna degradacja uszczelnień 
i wycieki na połączeniach elementów 
układu są zjawiskiem nieuniknionym, 
można je odsunąć w czasie dzięki zasto-
sowaniu dodatkowych środków uszczel-
niających i smarów. Tego typu pielęgna-
cji można z powodzeniem poddać wszel-

kie połączenia gwintowane, śruby mocu-
jące i o-ringi, a także pasowania, np. mię-
dzy łożyskiem a uszczelniaczem. W przy-
padku gwintów i śrub można w tym celu 
zastosować specjalne produkty do ich za-
bezpieczania, zaś na o-ringi zaaplikować 
smar, który przedłuży ich elastyczność.

Zanim pojawią się nieszczelności

Typowe objawy 
nieprawidłowej pracy 
pompy:

 → hałasy i/lub drgania układu,
 → spadek ciśnienia w układzie,
 → spadek wydajności pompy,
 → niekontrolowane wycieki wody/oleju,
 →  w przypadku pomp hydraulicznych: 
nieprawidłowa konsystencja oleju.
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trza. Innymi oznakami nieprawidłowej 
pracy są wyraźnie wyczuwalne drgania 
lub słyszalne odgłosy pracy mechanizmu.

Naprawę najlepiej zlecić na zewnątrz: 
producentowi, dostawcy lub niezależ-
nemu usługodawcy o odpowiedniej reno-
mie. Wskazówek w tym zakresie może 
dostarczyć dokumentacja urządzenia 
zawierająca adresy autoryzowanych punk-
tów serwisowych. Jest to istotne zwłasz-
cza w przypadku urządzeń stosunkowo 
nowych, drogich lub o skomplikowanej 
konstrukcji: ścisła współpraca serwisu 
z producentem stanowi bowiem gwaran-
cję fachowej obsługi i dostępności orygi-
nalnych części zamiennych. 

Jak wylicza firma Prevac, standardowo 
naprawa pompy powinna składać się 
z sześciu podstawowych kroków: demon-
tażu, czyszczenia komponentów, diagno-
styki uszkodzeń, wymiany zepsutych ele-
mentów i materiałów eksploatacyjnych, 
a także uruchomienia, regulacji i kon-
troli poprawności działania w pracy cią-
głej. Realizacja tych czynności, a zwłasz-
cza przeprowadzenie prób końcowych 
na stanowisku testowym, powinna sta-
nowić jedno z kluczowych kryteriów 
wyboru usługodawcy. Oczywiście istotną 
rolę odgrywa także cena oraz czas wyko-
nania usługi, jednak ze względu na duży 
wpływ efektywności pracy pompy na 
energochłonność i produktywność całej 
maszyny, linii produkcyjnej, a nawet 
zakładu kwestie te nie powinny determi-
nować decyzji. Wyjątkiem jest sytuacja, 
w której awaria i związany z nią prze-
stój produkcji generuje istotne straty dla 
przedsiębiorstwa. W każdym przypadku 
jednak naprawa będzie rozwiązaniem 
szybszym niż zakup nowego urządzenia, 
na którego dostawę trzeba często czekać 
kilka tygodni.

Regenerować czy wymienić?
W trakcie naprawy niejednokrotnie oka-
zuje się, że uszkodzeniu uległa także kon-
strukcja pompy i poza wymianą czę-
ści eksploatacyjnych konieczna jest rege-
neracja urządzenia. Kiedy ma ona sens? 
Jak podkreślają eksperci, kluczową rolę 
w podjęciu decyzji o regeneracji powinny 
odgrywać trzy zmienne: koszt, czas 
i dostępność zamienników. 

Jeśli koszt remontu jedynie nieznacz-
nie ustępuje cenie nowego urządzenia, 
regeneracja zwyczajnie się nie opłaca. 

W takiej sytuacji lepiej zdecydować się na 
zakup nowej pompy. Jest jednak pewne 
„ale”: jeśli pompa stanowi kluczowy ele-
ment linii produkcyjnej, oczekiwanie na 
dostawę nowego produktu może genero-
wać straty uzasadniające decyzję o rege-
neracji. Warto również się na nią zdecydo-
wać, jeżeli urządzenie cechuje się nietypo-
wymi parametrami i trudno będzie szybko 
znaleźć dla niego odpowiedni zamiennik.

Za regeneracją przemawia także fakt, 
że dzisiejsze możliwości zakładów spe-
cjalizujących się w remontach pomp 
pozwalają na uzyskanie efektu zbliżo-
nego do oryginału. Specjaliści są w sta-

nie m.in. odtworzyć uszkodzone kompo-
nenty metodą inżynierii wstecznej, a tym 
samym „wyprodukować” części niedo-
stępne na rynku. Zaś oprócz standardo-
wej obróbki mechanicznej czy spawa-
nia mogą także uzupełnić ubytki w masie 
pompy przez wypełnienie materiałem 
kompozytowym. Taka procedura pozwala 
szybko uzyskać bardzo dobre efekty, ale 
wymaga dostosowania materiału do apli-
kacji oraz przestrzegania zaleceń jego pro-
ducenta w trakcie eksploatacji urządze-
nia. Na popularności zyskuje także prak-
tyka nanoszenia dodatkowych powłok 
ochronnych, np. ceramicznych czy kom-
pozytowych, zarówno na nowe, jak i rege-
nerowane komponenty urządzeń. Dzięki 
temu zyskują one wytrzymałość nierzadko 
większą od oryginalnych części.

Regenerację pompy dobrze jest powie-
rzyć firmie współpracującej z producen-

tem danego urządzenia. Ułatwi to dostęp 
do oryginalnych części zamiennych 
i oddanie pompy do użytku. Jeśli firma 
decyduje się na niezależnego wykonawcę, 
powinna zwrócić uwagę nie tylko na 
cenę i termin realizacji usługi, lecz także 
na kwestie testowania, montażu, kali-
bracji i gwarancji. Po regeneracji pompa 
powinna bowiem zostać poddana kon-
troli w pracy ciągłej na stanowisku testo-
wym, zaś raport z testów przekazany 
klientowi. Dobrze, jeśli warsztat nie tylko 
zamontuje, ale także odpowiednio wyre-
guluje parametry pompy, tak aby zapew-
nić odpowiednią wydajność pracy i trwa-
łość jej komponentów. Na regenerowane 
urządzenie zakład powinien także otrzy-
mać gwarancję: niektóre firmy udzielają 
jej nawet na rok, oferując jednocześnie 
pełny pakiet usług gwarancyjnych.

Podsumowanie
Kluczową kwestią jest zawsze przeprowa-
dzenie rachunku zysków i strat z uwzględ-
nieniem całości kosztów remontu i pracy 
urządzenia. Praca ta zwykle pochłania 
bowiem dużą część energii wydatkowa-
nej na obsługę maszyn, w związku z czym 
kwestie wydajności i efektywności energe-
tycznej pomp istotnie wpływają na bilans 
energetyczny przedsiębiorstwa. Pobieżny 
serwis czy niestarannie przeprowadzony 
remont mogą więc w dłuższej perspek-
tywie przynieść więcej strat niż pożytku. 
A uszkodzenia spowodowane niefacho-
wym demontażem komponentów są czę-
sto nie do naprawienia. Dlatego nie warto 
eksperymentować i w razie wątpliwości 
lepiej powierzyć to zadanie specjaliście. 
Zwłaszcza że na naszym rynku nie bra-
kuje przedsiębiorstw, które mają wielolet-
nie doświadczenie w tym zakresie.

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

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

Alternatywą dla cyklicz-
nych przeglądów jest 
stały monitoring pracy 
pompy na podstawie 
odczytów z czujników 
i/lub okresowych pomia-
rów z wykorzystaniem 
sprzętu diagnostycznego. 
Najczęściej takie pomiary 
obejmują trzy wielko-
ści: drgania, temperaturę 
oraz fale ultradźwiękowe.

http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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S ilniki prądu przemiennego są czę-
sto nieprawidłowo dobrane do 
maszyny, z którą współpracują. 

Zgodnie z zasadą „jeden rozmiar do 
wszystkich zastosowań” wybór zwykle 
zależy jedynie od napięcia, mocy i pręd-
kości obrotowej. Jednakże istnieje jesz-
cze wiele innych parametrów i czynników, 
jak napięcie zasilania, moc znamionowa 
mechaniczna oraz uwarunkowania kon-
kretnej aplikacji, w której silnik będzie 
pracował. Warto zawsze zadać sobie pyta-
nie: jaki jest cel instalacji silnika oraz 
w jaki sposób może się on przyczynić do 
usprawnienia działania fabryki i zwiększe-
nia jej efektywności?

Podstawowe informacje 
o warunkach pracy silnika 
indukcyjnego
Pierwszym podstawowym kryterium 
doboru silnika są parametry robo-
cze: napięcie zasilania, moc znamio-
nowa i prędkość obrotowa w danej apli-
kacji. Innym ważnym kryterium jest 
rodzaj obudowy. Czy silnik jest wyposa-
żony w uchwyty montażowe, flansze na 
końcu napędu, czy może ma oba rodzaje 
mocowań? Jakie są warunki środowi-
skowe w miejscu pracy? Czy możliwy 
jest kontakt z deszczem lub wodą? Czy 
kurz lub brud stanowią zagrożenie dla sil-
nika? W takich przypadkach odpowied-
nim wyborem może być zastosowanie sil-
nika typu TEFC (obudowa zamknięta 

z wentylatorem) lub typu TENV (obudowa 
zamknięta, niewentylowana). Jeśli środo-
wisko pracy jest suche i czyste, wystar-
czająca może być obudowa typu ODP.

Założenia pracy falownika
Dzięki ofertom lokalnych dostawców 
energii elektrycznej oraz korzyściom pły-
nącym z możliwości zmiany prędkości 
obrotowej silnika napędy o zmiennej czę-
stotliwości są coraz częściej spotykaną 
metodą sterowania silnikami elektrycz-
nymi. W przypadku zastosowania napędu 

VFD należy zwrócić szczególną uwagę na 
sygnały zakłóceń generowane przez te 
urządzenia. Silnik wyposażony w napęd 
VFD musi spełnić kilka warunków, 
z czego poniższe dwa czynniki wydają się 
najważniejsze.

1.  Napięcie znamionowe uzwojenia
Napięcie może się wahać od 1000 
do 1600 V, jednak najczęstszą spoty-
kaną wartością jest 1200 V. Im więk-
sza fizyczna odległość między napędem 
a silnikiem, tym większe skoki napięcia 
docierające do silnika. Silnik z napięciem 
uzwojenia 1600 V powinien – według 
NEMA MG-1 2003, Część 31, Sekcja 4 
– wytrzymać przepięcie koronowe (CIV) 
o wartości do 1600 V (wytrzymałość na 
wyładowania koronowe).

2.  Stosunek znamionowej prędkości obro-
towej do minimalnej prędkości obroto-
wej przy stałym momencie obrotowym, 
który jest zwykle oznaczany „xx:1 CT”
Parametr ten określa, z jaką minimalną 
prędkością obrotową może pracować sil-
nik, generując moment obrotowy o takiej 
samej wartości jak przy prędkości znamio-
nowej. Poniżej tej wartości moment obro-
towy generowany przez silnik się zmniejsza.

Posłużmy się przykładem silnika 
o mocy 7,5 kW z prędkością obrotową 
1800 obr./min. Silnik ten generuje 
moment obrotowy 40 Nm przy prędkości 
znamionowej ok. 1800 obr./min.

Jeżeli jego stosunek CT wynosi 10:1, 
oznacza to, że ten sam moment obrotowy 
może być generowany przy 180 obr./min.

Jeśli wartość parametru CT wynosi 
1000:1, to jest w stanie generować 
moment obrotowy równy 40 Nm przy 
prędkości obrotowej 1,8 obr./min.

Warto jednak przy tym zastanowić się, 
w jaki sposób silnik utrzymuje niską tem-
peraturę, jeśli ma zamontowany na wale 

Dobór silników indukcyjnych 
prądu przemiennego
Przy doborze silnika indukcyjnego prądu przemiennego należy 
zwrócić uwagę na napięcie zasilania, moc i uwarunkowania aplika-
cyjne. W przypadku zastosowania napędu o zmiennej częstotliwości 
trzeba pamiętać o dwóch najważniejszych czynnikach.

Tabela. Liczba biegunów, 
prędkość obrotowa, moment 
obrotowy

Liczba
biegunów

Prędkość 
obrotowa

Moment
obrotowy

2 3600 1,46

4 1800 2,92

6 1200 4,38

8 900 5,84

10 720 7,29

12 600 8,75

↗ Zwykle wraz ze wzrostem liczby biegunów 
rośnie też rozmiar, a wraz z nim cena silnika.
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wentylator, ale jego wał porusza się zale-
dwie z ułamkiem znamionowej prędko-
ści obrotowej. Taki wentylator nie wymu-
sza prawidłowego obiegu powietrza przy 
niskiej prędkości obrotowej. Jeżeli sil-
nik pracuje z małą prędkością obrotową 
i wytwarza wysoki moment obrotowy 
przez dłuższy czas, silnik będzie genero-
wać dużo ciepła. Wówczas należy rozwa-
żyć zastosowanie silnika z zewnętrznym 
chłodzeniem/nadmuchem.

Dmuchawa ma swój własny silnik ste-
rowany niezależnie od napędu VFD. Prze-
pływ powietrza przez silnik jest stały 
i wystarczy, aby go schłodzić, nawet przy 
małej lub zerowej prędkości obrotowej.

Moc kontra moment obrotowy
Znamionowa prędkość obrotowa to kolejny 
parametr istotny podczas doboru silnika 
prądu przemiennego. Często spotykane są 
silniki dwubiegunowe (3600 obr./min) 
oraz czterobiegunowe (1800 obr./ min). 
Istnieją również 6-, 8- oraz 12-biegunowe 
silniki (odpowiednio 1200 obr./min, 

900 obr./min, 600 obr./min). Prędkość 
znamionowa silnika jest związana z liczbą 
biegunów silnika, zgodnie ze wzorem:

          (120 × częstotliwość)
rpm = ____________________

          liczba biegunów

Uogólniając, wraz ze wzrostem liczby bie-
gunów wzrasta rozmiar i koszt silnika.

Użytkownikowi może też zależeć na 
zmianie prędkości obrotowej w moment, 
w zależności od aplikacji. Gdy rośnie 
prędkość silnika, maleje jego moment 
obrotowy. To zjawisko zachodzi również 
w skrzyniach biegów lub napędach paso-
wych/łańcuchowych. Tę zależność przed-
stawia równanie: 

         moment        prędkość
          obrotowy × znamionowa
moc = _______________________

           5,252

Uwzględniając zastosowaną przekładnię, 
należy tak dobrać moc silnika i jego pręd-

kość znamionową, by osiągnąć zamie-
rzony cel, którym jest zmniejszenie kosztu 
sprzętu, jego rozmiarów i czasu niezbęd-
nego na wymianę elementów napędu.

Charlie Medinger Charlie Medinger – Power Technical 
Consultant w firmie Consolidated 
Electrical Distributors.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Producenci oferują bogaty wybór sil-
ników do zastosowań przemysło-
wych. Silniki prądu stałego, prze-
miennego, krokowe czy serwomo-
tory spełniają większość wyma-
gań automatyki przemysłowej, jed-
nak silnik powinien być dobierany 
w zależności od zastosowania. Wię-
cej na ten temat przeczytają Pań-
stwo w artykule „Wybór silnika elek-
trycznego do zastosowań przemysło-
wych”, dostępnym na naszej stronie:
www.utrzymanieruchu.pl
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C zym jest outsourcing, większość 
przedstawicieli branży produkcyj-
nej wie nie od dziś. Samo angiel-

skie słowo „outsourcing” tłumaczy się 
jako „korzystanie ze źródeł zewnętrz-
nych”. W praktyce oznacza to, że firma 
może korzystać z podmiotów zewnętrz-
nych, świadczących konkretne usługi uzu-
pełniające proces – dowolny, także pro-
dukcyjny – w celu skupienia się na klu-
czowej dla przedsiębiorstwa aktywności. 

U podstaw outsourcingu znajduje się 
założenie, że nie każdy zna się na wszyst-
kim, co więcej – nikt nie ma takiego obo-
wiązku. Dlaczego więc nie skorzystać 
z wiedzy, doświadczenia i umiejętno-
ści kogoś, kto specjalizuje się w danym 
zagadnieniu?

Formy outsourcingu
W latach 70. XX w., kiedy idea outsour-
cingu była nowa na rynku pracy, przy-
bierał on bardziej klasyczne formy. Jedno 

przedsiębiorstwo, zajmujące się najczę-
ściej konkretną, wąską dziedziną aktyw-
ności, świadczyło usługi innemu, zazwy-
czaj większemu, o szerszym spektrum 
działania. Obecnie jednak rynek odszedł 
daleko od tego pierwotnego schematu. 

W przypadku przedsiębiorstw produk-
cyjnych niezwykle często w outsourcing 
oddaje się prace związane z zachowaniem 
czystości hali fabrycznej. Firmy utrzymu-
jące czystość zakładów produkcyjnych 
masowo specjalizują się w outsourcingu, 
i jest to dobre rozwiązanie zarówno dla 
nich, jak i dla ich klientów. Zatrudnianie 
zespołów pracowników mających za zada-
nie utrzymywać czystość, którymi inaczej 
się zarządza, inaczej się wynagradza, któ-
rych system zmianowy jest inny od rdze-
nia pracowniczego firmy, nie jest prioryte-
towym zadaniem firm produkcyjnych, jest 
jednak konieczne do zachowania ciągłości 
i wysokich standardów samej produkcji. 

Klasyczny outsourcing jest także 
popularny w kontekście takich dziedzin, 
jak utrzymanie ruchu. Wydawać by się 
mogło, że utrzymanie ruchu to kluczowy 
obszar zadań i działalności firmy, i rze-
czywiście tak jest. Informacja i pewność, 
że maszyny pracują bezawaryjnie, umoż-

Agnieszka Hyla

Outsourcing w służbie 
firm produkcyjnych
W sytuacji niedoboru wykwalifikowanych pracowników i stale 
rosnących stawek pracodawcy stawiają czoła nie lada wyzwaniu. 
Jak zapewnić firmie odpowiednie kompetencje, gdy przedsiębior-
stwo ma trudności z pozyskiwaniem wartościowych pracowników? 
Odpowiedzią może być outsourcing – usługa pozwalająca na 
otwarcie się na pracowników z zagranicy, a także tych, w przypadku 
których nie jest konieczne zatrudnienie na pełny etat.
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liwiając założoną produkcję, są bez wąt-
pienia wysoko na liście firmowych priory-
tetów. Nie oznacza to jednak, że stanowią 
tym samym podstawę biznesu firmy pro-
dukcyjnej – jest nią bowiem produkowa-
nie, wytwarzanie dóbr z surowców i pół-
produktów. Dlatego to na produkcji woli 
się skupić część firm, pozostawiając kwe-
stie utrzymania maszyn w ruchu specjali-
stom w tej dziedzinie. 

Niezwykle często klasyczny outsour-
cing w produkcji spotyka się także w kon-
tekście usług finansowo-księgowych, 
kadrowych i rekrutacyjnych. Ostateczna 
weryfikacja kandydatów odbywa się oczy-
wiście z udziałem kadry firmy, jednak ich 
wyszukiwanie na rynku pracy i komuni-
kowanie oferty należy zazwyczaj do firm 
zewnętrznych. Nieco rzadziej dochodzi 
do wyoutsourcowania całego działu kadr. 
Jedynie bardzo dobrze skomunikowana 
firma zewnętrzna potrafi bowiem unieść 
taki ciężar odpowiedzialności. Dział kadr 
jest przecież odpowiedzialny nie tylko za 
dokumentację pracowników, ich zatrud-
nienie, umowy, lecz także zaspokajanie 
ich bieżących potrzeb zawodowych. To do 
działu kadr zazwyczaj pracownicy zwra-
cają się z prośbą o pomoc, jeśli w organi-
zacji dzieje się coś niedobrego. I takie roz-
wiązania są jednak z powodzeniem prak-
tykowane. 

Warto wspomnieć tutaj o ewolucji 
outsourcingu, także w produkcji, która 
odbyła się w ciągu ostatnich lat. Jako rela-
tywnie nową formę outsourcingu o rosną-
cej popularności można wskazać outso-
urcing wewnętrzny. Polega on na tym, że 
w przypadku zaistnienia potrzeby reali-
zacji usługi lub procesu suplementar-
nego do rdzenia działalności firmy rzadko 
mocuje się to przedsięwzięcie organizacyj-
nie w spółce matce. Czasami decydują się 
na to wielkie międzynarodowe korpora-
cje, jest to jednak obarczone dużym ryzy-
kiem, zarówno finansowym, jak i organi-
zacyjnym. Nowy proces może nadmier-
nie obciążyć firmę i doprowadzić do jej 
gorszej kondycji. Aby tego uniknąć, firmy 
coraz częściej robią więc krok w kie-
runku outsourcingu wewnętrznego. Nie 
chcąc szukać bądź zaufać zewnętrznemu 
dostawcy, wyodrębniają spółkę zależną, 
której celem biznesowym staje się właśnie 
realizowanie potrzebnych firmie matce 
usług czy procesu. 

Ciekawą możliwością jest wówczas 
świadczenie tej samej usługi firmom, 

które z nową spółką są zupełnie niepo-
wiązane. Czyli de facto powrót do klasycz-
nego outsourcingu. Okazuje się więc, że 
z potrzeby wewnętrznej firmy może uro-
dzić się nowy, lukratywny biznes. Outso-
urcing wewnętrzny pozwala firmie matce 
i firmie córce na skupienie się na tym, co 
obie robią najlepiej. Ograniczenie struk-
tury organizacyjnej pozwala na dostoso-
wanie jej do potrzeby konkretnych pro-
cesów. Nie ma więc wówczas konieczno-
ści sztucznego rozbudowywania struktury 
jedynie po to, by organizacja pozostała 
jedną spółką.

Odmianą tej formuły jest insourcing. 
Polega on na wydzieleniu we własnej fir-
mie jednostki organizacyjnej zajmują-
cej się danym zagadnieniem. Przykładem 
mogą być tutaj uczelnie wyższe, które czę-
sto wydzielają w ramach swoich struk-
tur instytuty i centra badawcze, łączące 
w sobie kompetencje tradycyjnie należące 
do różnych wydziałów czy jednostek pod-
stawowych szkoły. Dzięki temu możliwa 
jest wspólna praca nad nowym obsza-
rem nauk, przy jednoczesnym zachowaniu 
oryginalnej struktury firmy. 

W produkcji można uczynić podob-
nie. Przykładem może być interdyscypli-
narny zespół zajmujący się optymalizacją. 
W sytuacji gdy sięgnięcie po narzędzia 
optymalizacji procesów jest konieczne 
do odzyskania pewnej części zysków 
lub mocy przerobowych, skorzystanie 
z pomocy specjalistów może okazać się 
uzasadnione. Warto jednak wykorzystać 
także wewnętrzne zasoby firmy. Pomoc 
specjalistów z zewnątrz pozwala na czer-
panie z ich wiedzy – zazwyczaj innej niż 
wiedza organizacji – w celu rozwiązania 
problemu. Specjaliści zewnętrzni nie znają 
jednak specyfiki zakładu, przez co dotar-
cie do błędnego postępowania czy założeń 
w działaniu może im zająć więcej czasu.

Dobrym rozwiązaniem jest więc budo-
wanie zespołów składających się zarówno 
z pracowników firmy, najlepiej różnych 
działów, mających różne perspektywy, jak 
i osób z zewnątrz, które wnoszą do orga-
nizacji doświadczenie wcześniej jej nie-
znane. Co ciekawe, w takiej sytuacji moż-
liwe jest także zastosowanie wspólnego 
udziału w wypracowanych zyskach.

Firma, która poddaje się zabiegowi 
optymalizacji działań, zyskuje dzięki efek-
tywnym przemianom procesów. Eksperci 
z zewnątrz mogą natomiast np. wypra-
cować na podstawie nowo zdobytego 

doświadczenia specjalną metodę opty-
malizacyjną do wykorzystania u innych 
klientów. Coraz popularniejsze stają się 
także inicjatywy współudziału w zyskach, 
jeśli dwie firmy pracują nad jednym pro-
jektem badawczym.

W jeszcze innym modelu – business 
process outsourcing (BPO) – dostawca 
usługi jest zobowiązany, by nieustannie 
poprawiać wykonywany proces. Dzięki 
temu usługobiorca ma gwarancję, że 
dostawca nie spocznie na laurach, lecz 
będzie podejmował aktywność w celu 
poprawy sytuacji.

Zagrożenia...
Najważniejsze jest to, by wykorzystać 
zalety outsourcingu, unikając pułapek, 
które ten ze sobą niesie. 

Pierwszym i prawdopodobnie naj-
większym zagrożeniem outsourcingu jest 
poziom usług zewnętrznych, na które się 
decydujemy. Z tego powodu należy każ-
dorazowo bardzo dokładnie weryfikować, 
czy firma, z którą nawiązujemy współ-
pracę, rzeczywiście posiada deklarowane 
kompetencje. 

Kolejna sprawa to wpływ na pracow-
ników, którzy są naszej firmie wynajmo-
wani. Wiele przedsiębiorstw zajmujących 
się outsourcingiem zatrudnia zarówno 
bardzo mocnych, jak i przeciętnych spe-
cjalistów. Warto więc zawsze dodatkowo 
weryfikować kandydatów, których dele-
guje partner, by uniknąć w przyszłości 
problemów z jakością usługi. Istotne są 
także zapisy w umowie dotyczące odpo-
wiedzialności i bezpieczeństwa, a także 
praw autorskich do opracowanych roz-
wiązań. Generalizując, własność powinna 
pozostawać po stronie usługobiorcy, pod-
czas gdy odpowiedzialność – nawet jeśli 
w pewien sposób ograniczona – po stronie 
usługodawcy. 

W przypadku niektórych firm kry-
tyczny może się okazać brak kontroli 
nad procesami firmy outsourcingowej 
i przez to również nad finalnym pro-
duktem jej pracy. Poziom dopasowania 
usługi czy produktu firmy outsourcingo-
wej do potrzeb usługobiorcy jest bardzo 
istotny. Wysokie dopasowanie pozwala na 
uniknięcie ponoszenia wielokrotnie tych 
samych kosztów przed ostatecznym wybo-
rem docelowego dostawcy. Ostatecznie, 
przy współpracy z firmą outsourcingową, 
cała wiedza wypracowana w trakcie pracy 
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pozostaje po stronie usługodawcy. To 
kapitał, który niestety w takiej sytuacji 
zostaje przez usługobiorcę utracony.

...i szanse 
Mimo zagrożeń, którym jednak można 
aktywnie przeciwdziałać, outsourcing jest 
bardzo ciekawą alternatywą dla rozbudo-
wywania zespołu wewnętrznego. 

Po pierwsze: koszty. Z uwagi na brak 
konieczności utrzymania pracowników 
danego działu w firmie i de facto współ-
dzielenie tych kosztów z innymi klien-
tami firmy outsourcingowej, skorzystanie 
z usługi z zewnątrz jest tańsze od wygene-
rowania jej wewnętrznie. Druga sprawa 
to sprzęt – jeśli wyposażenie niezbędne 
do wykonania danej czynności jest nam 
potrzebne jedynie okazjonalnie, outsour-
cing będzie idealnym rozwiązaniem. Pono-
simy wówczas koszty jedynie czasowego 
wynajmu urządzenia wraz z operatorem. 

W przypadku outsourcingu całych 
działów największą korzyścią jest brak 

konieczności budowania know-how. O ile 
istotnym zagrożeniem płynącym z korzy-
stania z outsourcingu jest właśnie utrata 
know-how, o tyle jego wypracowanie jest 
przecież bardzo drogie. Każda wiedza 
zdobywana jest metodą prób i błędów, 
a popełnianie błędów w firmie produkcyj-
nej może być niezwykle drogie. Outsour-
cing pozwala na ograniczenie tych kosz-
tów, ponosi je bowiem usługodawca. Się-
gnięcie po sprawdzoną usługę z zewnątrz 
to także przede wszystkim możliwość sko-
rzystania z wiedzy i doświadczenia, któ-
rych nasza organizacja nie posiada. 

Podsumowanie
Outsourcing jest rozwiązaniem, które ma 
zarówno wady, jak i zalety. Najważniej-
sze jest jednak to, że skorzystanie z usług 
podmiotu zewnętrznego może być cza-
sami jedyną możliwością rozwiązania kon-
kretnego problemu firmy. Niektóre przed-
siębiorstwa świadczące usługi outsour-
cingu są tak wąsko wyspecjalizowane, że 

nigdy nie byłoby to możliwe w dużej fir-
mie. Fakt, że świadczą usługi dla wielu 
klientów, pozwala na obniżenie cen takich 
usług, dzięki czemu stać na nie więk-
szą grupę firm. Pozwala to na ogólny roz-
wój wszystkich przedsiębiorstw z danej 
branży. Outsourcing jest więc bardzo 
dobrą alternatywą, którą warto wziąć pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji o uru-
chomieniu nowego procesu w firmie. 

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

 

www.utrzymanieruchu.pl

Online

Więcej artykułów na ten temat 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

https://emt-systems.pl/
http://www.utrzymanieruchu.pl
http://www.utrzymanieruchu.pl
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D waj liderzy branży przemysłowej 
dzielą się doświadczeniem doty-
czącym roli czynnika ludzkiego 

w procesie wdrożenia systemu CMMS 
(computerized maintenance management 
system).

Zarządzanie zmianami 
w kulturze zakładowej 
Firma PGT, producent okien i drzwi 
odpornych na uderzenia, wdrożyła 
w zakładzie w Venice na Florydzie system 
CMMS w celu maksymalizacji efektywno-
ści i zarządzania swoimi zasobami. Pierw-
szym etapem, od którego rozpoczął pracę 
zespół ds. konserwacji i niezawodności, 
było pozyskiwanie danych, gromadze-
nie informacji o inwentaryzacji, przygoto-
wywanie danych wejściowych z różnych 
źródeł oraz szkolenie kluczowych człon-
ków zespołu. Przejście na nowy system 
nie nastąpiło z dnia na dzień. – Należało 
zebrać dane oraz informacje, które musiały 
zostać przekazane naszemu zespołowi ds. 
niezawodności – powiedział Bruce Wesner, 
starszy dyrektor ds. usług inżynieryjnych. 
– Dopiero wówczas można je było wyko-
rzystać do przeprowadzenia analizy nieza-
wodności i zrozumienia, na czym powinni-
śmy skoncentrować naszą uwagę. 

Wcześniej personel przyzwyczajony 
był do sytuacji, w których dochodziło do 
awarii maszyn i urządzeń. Po dokonaniu 
wdrożenia ponad 2,3 tys. pracowników 
PGT w Venice informowało o korzyściach 
płynących ze stosowania systemu CMMS. 
Odnotowywano mianowicie wzrost 
wydajności, wydłużenie czasu bezawaryj-
nej pracy oraz obniżenie kosztów. 

Bruce Wesner i jego zespoły osią-
gnęły potrzebny do działania impet dzięki 
aktywnemu zaangażowaniu personelu na 
wszystkich szczeblach. – Dwa kluczowe 
elementy skutecznego wdrożenia systemu 
CMMS to wsparcie kierownictwa, by ini-
cjatywa stała się ważna, oraz pozyska-
nie partnerów w organizacji, by móc dzia-
łać – powiedział Bruce Wesner. – Należy 
je zapewnić od samego początku procesu 
wdrożenia.

Od czasu pomyślnej implementacji 
opracowano w firmie plany wdrożenia 
programu monitorowania stanu maszyn 
i urządzeń w zakładzie w Venice. Organi-
zacja przygotowuje się do wprowadzenia 
systemu także w innych placówkach.

– Zaufanie to duża część zmian kulturo-
wych – podsumował Wesner. – Myślę, że 
największą przeszkodą we wprowadzeniu 

Kevin Clark

Czynnik ludzki 
w procesie wdrożenia
systemu CMMS
Przejście od tradycyjnych praktyk konserwacyjnych do strategii 
proaktywnych może nie być łatwym zadaniem. Przeszkodami 
mogą być: koszty, brak wiedzy na temat rozwiązań Przemysłowego 
Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) oraz nieudane 
wcześniejsze inicjatywy. Często sprowadza się to do czynnika 
ludzkiego w procesie wprowadzania zmian. 

ZARZĄDZANIE

↘ Bruce Wesner, star-
szy dyrektor ds. 
usług inżynieryj-
nych w PGT, powie-
dział, że istnieją 
dwa kluczowe ele-
menty skutecznego 
wdrożenia systemu 
CMMS: wsparcie 
kierownictwa oraz 
pozyskanie partne-
rów w organizacji.
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nowych praktyk był dla nas brak świa-
domości i zrozumienia różnych sposobów 
działania.

Usuwanie przeszkód 
na drodze do celu
Pratt & Whitney, firma działająca w prze-
myśle lotniczym i kosmicznym, również 
rozpoczął swoją podróż w kierunku nie-
zawodności dzięki implementacji systemu 
CMMS. Dotychczasowy system zarządza-
nia wymagał większych kosztów admi-
nistracyjnych, co powodowało od 12 do 
24 godzin opóźnienia w tworzeniu zleceń 
naprawczych. 

W celu dokonania zakupu nowego sys-
temu CMMS kierownik ds. eksploata-
cji i utrzymania ruchu Bruce Gallagher 
oraz inżynier ds. niezawodności Jason 
Vorce zwrócili się do starszego konsul-
tanta CMMS z prośbą o wizytę na miejscu 
w celu zaprezentowania systemu. Konsul-
tant pokazał zespołowi kierowniczemu, 
w jaki sposób można wykorzystać CMMS 
do przydzielania priorytetów zleceń robo-
czych w oparciu o krytyczność, a także do 
maksymalizacji czasu bezawaryjnej pracy 
i znacznego usprawnienia procesów. 

Firma chciała, aby system był na tyle 
elastyczny, by można go było dostoso-
wać do jej specyficznych potrzeb, w tym 
do zarządzania zleceniami roboczymi 
i zapewnienia dostępności części, a jed-
nocześnie intuicyjny i łatwy w obsłudze. 
Wybrany przez Gallaghera i Vorce’a sys-
tem CMMS mógł sprostać tym wymaga-
niom, a nawet oferował więcej możliwo-
ści. Zespół uzyskał aprobatę kierownic-
twa i rozpoczął instalację. – Jeśli jedna 

osoba powie „nie”, znajdź kogoś innego, 
kto usunie przeszkody na twojej drodze lub 
pomoże ci je obejść. Znajdź kogoś na wyż-
szym lub równoległym stanowisku, kto 
powie „może” – powiedział Vorce. 

Od momentu uruchomienia sys-
temu przedsiębiorstwo uzyskało stałe, 
wymierne wyniki. W jednym przypadku, 
podczas korzystania z systemu do zarzą-
dzania zapasami, oszacowano, że firma 
zaoszczędziła ponad 100 tys. dola-
rów dzięki ograniczeniu czasu przesto-
jów tylko dlatego, że odpowiednie czę-
ści były dostępne zawsze wtedy, gdy były 
potrzebne. – Eliminujemy wiele proble-
mów, ponieważ jesteśmy w stanie wyko-
rzystać prognozy – powiedział Gallagher.

Podsumowanie
W badaniu przeprowadzonym przez firmę 
McKinsey & Company kadra kierowni-
cza z różnych branż została poproszona 
o wskazanie czynnika, który w najwięk-
szym stopniu wpłynął na wprowadze-
nie istotnych zmian. Spośród ponad 2 
tys. respondentów 67% wybrało odpo-
wiedź: „przejrzyste zasoby całej organi-

zacji i zaangażowanie na rzecz zmian na 
wszystkich poziomach”. 

Zaangażowanie od samego początku 
wszystkich uczestników w proces wdroże-
nia pozwala im poczuć się za niego odpo-
wiedzialnymi. Ale nie tylko – dzięki temu 
mogą oni uświadomić sobie, że są cenio-
nym i integralnym elementem jego suk-
cesu. A zatem ten sam czynnik ludzki, 
który stanowi zagrożenie, może zapewnić 
sukces przy odpowiednim zarządzaniu. 

Kevin ClarkKevin Clark – CMRP, wiceprezes firmy 
Fluke Accelix.

www.utrzymanieruchu.pl

Online

W materiale „Wdrożenia systemów 
CMMS” przedstawiamy sześć naj-
ważniejszych wniosków z badania 
przeprowadzonego wśród naszych 
czytelników, a dotyczącego imple-
mentacji systemów CMMS w pol-
skich firmach produkcyjnych. Raport 
dostępny jest na naszej stronie inter-
netowej: www.utrzymanieruchu.pl
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↗ Efektywne wdrożenie systemu CMMS w Pratt & Whitney pozwoliło firmie zaoszczędzić ponad 
100 tys. dolarów dzięki temu, że odpowiednie części były dostępne zawsze wtedy, 
gdy były potrzebne. 

Podczas korzystania z sys-
temu do zarządzania 
zapasami oszacowano, że 
firma zaoszczędziła ponad 
100 tys. dolarów dzięki 
ograniczeniu czasu prze-
stojów tylko dlatego, że 
odpowiednie części były 
dostępne zawsze wtedy, 
gdy były potrzebne.

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


Bez względu na to,  
jaki portal społecznościowy preferujesz,

zawsze możesz połączyć się
z „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

www.utrzymanieruchu.pl

połączmy się na portalach 
społecznościowych
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P
R
O

D
U

K
TY

 

MAJ/CZERWIEC 2020 61

Usprawnienia w modelowaniu konwergent-
nym zapewniają inżynierom większą wydajność 
w przepływach pracy, które wymagają łączenia 
geometrii fasetkowej i B-rep, a nowe funkcjo-
nalności wspierają struktury wypełnień. Wypeł-
nienia składają się z powtarzających się sieci 
węzłów i wiązek i były niezwykle trudne do 
wyprodukowania aż do pojawienia się druku 3D. 
Wypełnienia oferują zwiększony stosunek wytrzymałości do masy w porównaniu z mate-
riałem litym, więc inżynierowie mogą projektować części o zmniejszonych wymaganiach 
materiałowych i masie, zachowując jednocześnie wymaganą integralność strukturalną. 

Jądro modelowania geometrycznego Parasolid jest wykorzystywane w oprogramo-
waniu Solid Edge i NX™ i stanowi rdzeń otwartego i elastycznego ekosystemu Xcelerator.

https://blogs.sw.siemens.com/plm-components/parasolid-v32-1-release-highlights

 Siemens Digital Industries Software 

Nowa wersja 
oprogramowania Parasolid

Dzięki zintegrowanym przetwornikom nowa 
pompa A4VG serii 35 firmy Bosch Rexroth speł-
nia wymogi napędów jezdnych przyszłości. Zin-
tegrowane czujniki ciśnienia ułatwiają elektroni-
zację napędów jazdy w układach zamkniętych. 
Dzięki tym cechom pompa wpisuje się w trend 
coraz bardziej ścisłego powiązania sterowania sil-
nika napędowego i systemu sterowania napę-
dem jazdy maszyny.

Konstrukcja pompy została zoptymalizowana 
z wykorzystaniem widm obciążeń występujących 

w napędach jazdy, by w efekcie uzyskać mniejsze wymiary i wysoką sprawność. Ciśnienie 
nominalne 400 barów oraz maksymalne 530 barów wpisują się w wymagania producen-
tów maszyn dotyczące podwyższania zakresów ciśnień roboczych. Pompa A4VG serii 35 jest 
dostępna jako pojedynczy zespół lub kompletne rozwiązanie z optymalnie dobranymi silni-
kami hydraulicznymi oraz nowym oprogramowaniem napędu jazdy firmy Bosch Rexroth. 

www.boschrexroth.pl

 Bosch Rexroth 

Pompa wielotłokowo-osiowa o zmiennej wydajności

 Brady Corporation 

Drukarka BradyPrinter 
A5500
Drukarka pomaga zwiększyć wydajność pro-
dukcji i poprawić jakość identyfikacji dzięki 
automatycznemu drukowaniu i nakładaniu 
etykiet z flagami. Urządzenie identyfikuje 
przewody w 5 sekund, eliminując potrzebę 
wcześniejszego druku etykiet i konieczność 
ich ręcznej aplikacji. 

Urządzenie jest wszechstronne i potrafi 
bez żadnej regulacji identyfikować przewody 
o średnicy od 1,52 mm do 15,24 mm oraz 
nakładać etykiety o szerokości do 50,8 mm 
i długości od 19,05 mm do 76,20 mm. Pełno-
kolorowy ekran dotykowy i nowoczesny inter-
fejs użytkownika dodatkowo zwiększają ela-
styczność i łatwość obsługi.

Dzięki portom USB i możliwości podłą-
czenia do sieci Ethernet drukarka BradyPrin-
ter A5500 może być wykorzystana w różnych 
środowiskach produkcyjnych. W połącze-
niu z aplikacjami Brady Workstation do pro-
stego projektowania etykiet z flagami, kodów 
kreskowych i seryjnej produkcji BradyPrinter 
A5500 staje się bardzo praktycznym narzę-
dziem do zwiększania wydajności produkcji.

www.brady.pl

Najpopularniejsze są łożyska jednorzędowe 
kulkowe skośne serii 70, 72 i 79 oraz dwu-
rzędowe łożyska walcowe serii NN30. Łoży-
ska NACHI są produkowane w Japonii przy 
użyciu najwyższej jakości materiałów oraz 
odpowiedniej obróbki mechanicznej i ciepl-
no-chemicznej.

Firma NACHI oferuje łożyska kulkowe 
skośne z kątem pracy 15° do zastosowań 
wymagających dużej prędkości i 25° do 
zastosowań wymagających dużej sztywności 
osiowej. Są one stosowane w różnych kon-
figuracjach jako pojedyncze, podwójne lub 

większe. NACHI oferuje również łożyska pre-
cyzyjne uniwersalne, które mogą być konfi-
gurowane w dowolnych zestawach.

Dostępne są cztery typy ustawień napię-
cia wstępnego w celu zapobiegania drga-
niom mechanicznym i zwiększenia dokład-
ności pracy, a także zapewnienia maksymal-
nej sztywności przy pracy z wysokimi i śred-
nimi prędkościami obrotowymi. 

Dwurzędowe łożyska walcowe precyzyjne
są idealne do stosowania we wrzecionach 
obrabiarek ze względu na wysoką sztyw-
ność. Dostarczane są z otworem cylindrycz-

nym lub 
stożko-
wym, który 
dodatkowo umoż-
liwia promieniową regulację luzu wewnętrz-
nego po zamontowaniu. Stosowany jest 
standardowy koszyk mosiężny prowadzony 
na elementach tocznych.

www.nachi.de

 NACHI 

Łożyska precyzyjne: kulkowe skośne i walcowe dwurzędowe
Firma prezentuje

http://www.boschrexroth.pl
https://blogs.sw.siemens.com/plm-components/parasolid-v32-1-release-highlights
http://www.brady.pl
http://www.nachi.de
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Tokarka MAXXTURN 45 
stanowi rozwiązanie do 
ekonomicznej i komplet-
nej obróbki części. Została 
wyposażona w funk-
cje gwarantujące znaczny 
wzrost produktywności, 

w czym pomagają również układy 
napędowe o wysokiej dynamice. 
Wartością dodaną zastosowanych 
rozwiązań jest pewność osiągnię-

cia wymaganej precyzji oraz sztywności podczas operacji toczenia, 
wiercenia, wytaczania oraz frezowania skomplikowanych części. 

Rodzina maszyn MAXXTURN składa się obecnie z pięciu modeli: 
MAXXTURN 25, 45, 65, 95 i 110. Trzy mniejsze uniwersalne tokarki 
o wysokiej wydajności są wyposażone w przeciwwrzeciona i stanowią 
rozwiązanie do ekonomicznej i kompletnej obróbki prętowej oraz czę-
ści mocowanych w uchwytach. Wersje MAXXTURN 95 i 110 są zaś roz-
wiązaniem do obróbki wałów oraz kołnierzy. 

Seria MAXXTURN 45 tworzy podstawę dla wydajnej obróbki czę-
ści precyzyjnych. Zakres produkowanych części jest bardzo sze-
roki, począwszy od komponentów hydraulicznych, pneumatycz-
nych, poprzez części maszyn, części dla przemysłu motoryzacyjnego, 
aż po komponenty z dziedziny inżynierii biomedycznej oraz z zakresu 
obróbki takich materiałów ceramicznych, kompozytowych oraz grafitu. 

www.emco-world.com

 EMCO 

Tokarka MAXXTURN 45

Firma NORD wprowadza na rynek nową serię silników UNIVER-
SAL, obejmującą 20 modeli w zakresie mocy od 0,12 do 45 kW. 
Silnik NORD UNIVERSAL ma certyfikaty CE, UL, CSA, CCC, ISI 
i EAC i spełnia wymagania w zakresie minimalnych poziomów 
wydajności. Posiada również certyfikat Bureau Veritas, potwier-
dzający możliwość zastosowania w warunkach morskich i przy-
brzeżnych. Dostępne w konfiguracji 4-biegunowej, silniki w wiel-
kościach mechanicznych IEC od 63 do 225, są dostępne w wersji 
do montażu na łapach B3, z koł-
nierzem B5 lub do montażu czo-
łowego z kołnierzem B14, a na 
rynku amerykańskim są dostar-
czane w wersji do czoło-
wego montażu kołnierzo-
wego NEMA C-face oraz na 
łapach zgodnie z NEMA. 
Silnik można również 
zamontować bezpośrednio na 
przekładniach NORD, tworząc 
kompaktowe i bardziej wydajne rozwiązanie napędowe.

Standardowo silnik jest dostępny w wykonaniu TEFC (cał-
kowicie zamknięty, chłodzony wentylatorem), ze stopniem 
ochrony IP55 i w klasie izolacji F.

www.nord.com

 Nord Napędy

Silniki NORD UNIVERSAL 
o mocy od 0,12 do 45 kW

Tytuł Fabryka Roku 
ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które 
osiągnęły  
najwyższy poziom doskonałości 
operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu 
produkcyjnego

  Określenie najlepszych  
praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany 
przez czasopisma:

designed by Freepik

http://www.emco-world.com
http://www.nord.com
http://www.fabrykaroku.pl
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Wyprodukowane z wysokiej jakości stali/
stali nierdzewnej, podstawki wahliwe nore-
lem mają gniazdo/korpus i osadzoną kulkę, 
której kąt wychyłu można regulować w zakresie wartości od 7,5° do 20°. Podstawki 
dostępne są w wersjach płaskich, ząbkowanych lub wyposażonych w twarde metalowe 
wstawki (gripper), co sprawia, że sprawdzają się we wszelkich konstrukcjach.

Podstawki wahliwe mają nośność statyczną od 10 do 165 kN. W przypadku delikat-
nych powierzchni bezbarwna powłoka poliuretanowa pomaga zapobiegać uszkodze-
niom, natomiast dla przedmiotów śliskich lub gładkich wersje podstawek z powłoką dia-
mentową zapewniają maksymalną przyczepność, przy minimalnej sile docisku.

Nóżki pozycjonujące, zapewniające moment dokręcania pomiędzy 8,5 a 60 Nm, sta-
nowią odpowiednie rozwiązanie dla różnorodnych powierzchni styku – płaskich, kuli-
stych i falistych, a także są wykorzystywane jako elementy podporowe w wersji ze 
wstawkami z tworzywa POM.

www.norelem.pl

 norelem 

Podstawki wahliwe i nóżki 
pozycjonujące

PLS – Pacific Laser Systems – to marka przejęta przez 
Fluke w 2015 r., a na polskim rynku debiutująca w ubie-
głym roku. Wprowadzany właśnie na polski rynek akumu-
lator PLS RBP5 będzie kompatybilny z poziomnicami linio-
wymi, punktowymi i liniowo-punktowymi tej marki. Skie-
rowany jest przede wszystkim do elektroinstalatorów 
i instalatorów HVAC, a jego użycie pozwoli ponad 3-krot-
nie wydłużać czas pracy poziomnic.

W zależności od modelu akumulator zapewni wydłuże-
nie czasu pracy urządzenia od 3 do 4 razy. PLS RBP5 umoż-

liwia ładowanie urządzenia podczas jego użytkowania, co zapobiega przestojom w pracy.
Wszystkie modele poziomnic laserowych PLS cechują się wysoką dokładnością (mniej 

niż 3 mm przy odległości 10 m) i trwałą blokadą wahadła, która zapewnia bezpieczeń-
stwo przyrządu w transporcie oraz daje możliwość zablokowania poziomnicy w trybie 
pochylenia. Klasa szczelności IP54 ogranicza wnikanie pyłu i wody, zapewniając wielolet-
nią eksploatację w miejscach wykonywania prac.

www.fluke.pl 

 Fluke

Akumulatory do poziomnic laserowych marki PLS

W dobie ograniczeń związanych z pandemią 
COVID-19, gdy wizyta serwisowa nie może 
się odbyć, Endress+Hauser wspiera swoich 
klientów również zdalnie. 

W ramach rozszerzenia zakresu usług 
serwisowych i uruchomienia usługi Visual 
Support klienci Endress+Hauser mogą liczyć 
na pomoc doświadczonego inżyniera ser-
wisu szczególnie wtedy, gdy wizyta w obiek-
cie nie jest możliwa. Z usługi Visual Support 
można skorzystać na kilka sposobów. 

Po pierwsze, można pobrać na smartfon 
aplikację „SightCall Visual Support” i skon-
taktować się z helpdeskiem Endress+Hauser 
Polska telefonicznie: +48 71 773 00 10 lub 
mailowo: serwis.pl@endress.com w celu 
omówienia szczegółów supportu. 

Po drugie, do dyspozycji klienta jest 
walizka RAS – za jej pomocą pracownik
Endress+Hauser dokona niezbędnych usta-
wień i zmian, łącząc się bezpośrednio 
z urządzeniem.

Po trzecie, posiadacze Field Expert 
SMT70 mogą otrzymać pomoc zdalną bez 
korzystania z aplikacji i walizki RAS.

https://eh.digital/zdalnewsparcie_pl

 Endress+Hauser 

Visual Support – nowa usługa zdalnego 
wsparcia technicznego

Firma NSK opracowała zespół kół z napę-
dem bezpośrednim, przeznaczony dla pro-
ducentów OEM chcących zwiększyć mobil-
ność swoich robotów autonomicznych lub 
współpracujących. Roboty wyposażone 
w nowy zespół kół, zaprojektowany do uży-
cia w cichych środowiskach, mogą przenosić 
ładunki do 100 kg. 

Cichobieżna charakterystyka napędu ko-
łowego NSK jest wynikiem zastosowania na-
pędu bezpośredniego, eliminującego hałas 
roboczy pochodzący ze skrzyni biegów. Za-
stosowanie napędu Megatorque jako koła 
jest nową koncepcją, a firma NSK musiała 
opracować sposób wykorzystania elemen-
tów systemu w celu stworzenia optymalnej
specyfikacji przy zachowaniu rozsądnej ceny.

Zespół kół został zaprojektowany rów-
nież pod kątem bezpiecznego działania 
w pobliżu ludzi i idealnie nadaje się do 
użytku w robotach serwisowych, wózkach 
z napędem i innych robotach współpracują-
cych (cobotach). Główną cechę konstrukcji 
stanowi jej zdolność „back-driveability”, co 
w przypadku powstania problemu pozwala 
na łatwy powrót do ręcznych operacji pcha-
nia/ciągnięcia.

www.nskeurope.pl

 NSK 

Zespół kół z napędem 
bezpośrednim

http://www.fluke.pl
http://www.norelem.pl
mailto:serwis.pl@endress.com
http://www.nskeurope.pl
https://eh.digital/zdalnewsparcie_pl
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Wpływ pandemii 
na automatyzację łańcucha dostaw

Łukasz Łukasiewicz

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 znacząco zmienił rzeczywistość 
w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie. Pracownicy korzystają z pracy zdalnej, telekonferencji, 

a spotkania twarzą w twarz zostały ograniczone do niezbędnego minimum. 
Wszechogarniająca automatyzacja, która na przestrzeni ostatnich kilku lat zredukowała 

liczbę osób pracujących np. na liniach montażowych, nie sprawiła jednak, 
że produkcja może być realizowana bez dostaw surowców. 

GGlobalność oraz skala epidemii odci-
snęły swoje piętno na łańcuchu dostaw. 
Według prognoz m.in. ABI Research świa-
towe przychody z produkcji, które w tym 
roku miały wynieść 15 trylionów dola-
rów, w żaden sposób nawet nie zbliżą się 
do spodziewanego poziomu.

Ewolucja produktywności 
pracowników
Automatyzacja czy cyfryzacja wpływa nie 
tylko na ograniczenie liczby pracowników, 
ale w wielu miejscach jej wprowadze-
nie jest związane bezpośrednio ze zwięk-
szeniem ich efektywności. Systemy pracy 
w firmach logistycznych cały czas ewolu-
ują. Robotyka jest bezapelacyjnym stymu-
latorem innowacyjności, który przyspie-
sza transformację cyfrową. Jej skutkiem 
jest ewolucja produktywności pracowni-
ków oraz powszechnie wiadoma oszczęd-
ność czasu w obszarze ich zaangażowania 
w mało wydajne działania. 

Rosnące oczekiwania
Wymagania konsumentów sprawiły, 
że cyfryzacja stała się koniecznością. 
Potrzeby oraz oczekiwania nieustannie 

rosną, ponieważ odbiorcy oczekują przej-
rzystości czy całodobowego dostępu do 
informacji w zakresie potencjalnych prze-
sunięć terminów dostaw. Automatyza-
cja ułatwia implementację nowatorskich 
modeli biznesowych, w które wpisują się 
łańcuchy dostaw jako kluczowe źródło 
satysfakcji klienta końcowego. 

Automatyzacja vs. zarządzanie 
zmianą
Sam proces automatyzacji łańcucha 
dostaw nie może zostać przeprowadzony 
w oderwaniu od innych wiodących dzia-
łów przedsiębiorstwa, takich jak sprzedaż, 
IT czy HR. Zarządzanie zmianą wymaga 
zaangażowania wszystkich działów, cele 
muszą zostać jasno określone, a optymali-
zacja kosztów usług nie powinna stanowić 
priorytetu samego w sobie.

Przyspieszenie procesów
Pandemia koronawirusa na wielu firmach 
logistycznych wymusiła przyspiesze-
nie procesów, które mają pozwolić jesz-
cze skuteczniej realizować usługi, ale rów-
nież przygotować się na to, co jeszcze nie-
dawno wydawało się zupełną abstrakcją. 

W przypadku kolejnej fali epidemii, która 
nie jest wykluczona, przedsiębiorstwa 
będą bazować na zdobytym już doświad-
czeniu oraz działaniach, które przyniosły 
pozytywne efekty podczas kryzysu. 

Sam wirus będzie mieć dla produ-
centów konsekwencje na wielu płaszczy-
znach. Wystarczy wspomnieć o zabezpie-
czeniu dostaw czy przekrojowej analizie 
własnej działalności. Nowa rzeczywistość 
wymaga nowatorskich rozwiązań. Jednym 
z nich jest przyspieszona automatyzacja, 
która ma na celu dywersyfikację biznesu. 

Czego może nauczyć 
obecny kryzys
Producenci dążą także do minimali-
zacji ryzyka związanego z łańcuchem 
dostaw. Coraz częściej pozyskują kompo-
nenty od jednego dostawcy, ale coraz rza-
dziej w tym samym miejscu. Im większy 
wachlarz potencjalnych opcji, tym więk-
sza szansa na zażegnanie kryzysu, otwar-
cie się na nowe możliwości oraz kontrolę 
samego łańcucha.

Łukasz Łukasiewicz Łukasz Łukasiewicz jest Operations 
Managerem w firmie SwipBox Polska.

Źródło: Pixabay



P roducenci wszystkich branż mierzą 
się z problemem odpadów genero-
wanych w całym procesie produk-

cyjnym – od etapu surowca po pakowa-
nie produktu końcowego. Aby ograniczyć 
ilość powstających odpadów, należy wziąć 
pod uwagę kilka czynników.

1 W jaki sposób surowce i materiały 
dostają się na teren obiektu? 
Czy produkt może być transportowany 
w wannach lub zbiornikach zamiast 

w workach? Czy składniki mogą być 
przewożone w większych lub mniej-
szych pojemnikach, aby zapobiec marno-
trawstwu? Czy istnieją materiały, które 
mogłyby być ponownie wykorzystane, 
zamiast stać się odpadami? Odpowiedź 
na te m.in. pytania jest ważnym krokiem 
w działaniach mających na celu zapobie-
ganie powstawaniu odpadów.

2 Czy istnieje w zakładzie plan zarzą-
dzania odpadami?
Zespoły ds. zapewnienia jakości i ochrony 
środowiska mogą opracować standardowe 
procedury operacyjne dotyczące zarzą-
dzania odpadami. Procedury te zapew-
niają przeszkolenie personelu w zakresie 
zapewnienia segregacji i organizacji pro-
duktu oraz zapobiegania zanieczyszcze-
niom krzyżowym. Przeszkolenie perso-

Renee Benson

Zarządzanie odpadami w zakładzie przemysłowym wymaga 
cofnięcia się o krok i spojrzenia z dystansu na cały proces 
produkcyjny, a także przeanalizowania czynników biznesowych. 
W ten sposób można zidentyfikować obszary, w których 
powstaje nadmiar odpadów. 

Jak ograniczać
ilość odpadów w procesie 
produkcyjnym

Źródło: Francis Ray/Pixabay
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nelu dotyczące standardowych procedur 
operacyjnych zakładu ma kluczowe zna-
czenie dla właściwego wdrożenia skutecz-
nego programu zarządzania odpadami – 
od wiązania tektury falistej i rozdrabnia-
nia/kruszenia odpadów opakowaniowych 
do sposobów postępowania z odpadami. 

3 Czy linia pracuje prawidłowo 
i wydajnie?
Czy linia produkcyjna wytwarza nad-
miar odrzutów? Źle działająca linia może 
powodować powstawanie produktów, 
które nie spełniają standardów, dlatego 
należy przyjrzeć się jej działaniu. Takie 
przyczyny odrzutu produktów – związane 
z niewłaściwym funkcjonowaniem linii 
produkcyjnej – często mogą być minima-
lizowane.

4 Jakie czynniki biznesowe wpływają 
na zarządzanie strumieniem odpadów?

W nowoczesnym środowisku produkcyj-
nym coraz powszechniejszym trendem 
staje się zrównoważony rozwój. Wiele 
firm decyduje się na wdrożenie praktyk 
zrównoważonych pomimo zwiększonych 
kosztów operacyjnych. Inne kierują się 
oszczędnościami, z naciskiem na rentow-
ność i wzrost.

5 Co można zrobić na wczesnym eta-
pie, aby włączyć gospodarkę odpadami 
do procesu?
Nawet na wczesnych etapach projekto-
wania obiektu przemysłowego, w tro-
sce o bezpieczeństwo środowiska natu-
ralnego, należy uwzględnić gospodarkę 
odpadami. Przy wyborze lokalizacji inwe-
storzy powinni wziąć pod uwagę dostęp-
ność miejscowego centrum recyklingu. 
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy w pobliżu znajduje się odpowiedni 
obiekt, czy też odpady będą transporto-
wane na duże odległości. Te m.in. czyn-

niki mogą mieć wpływ na opracowanie 
planu zarządzania odpadami w zakładzie. 

* * *

Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista 
zagadnień do rozważenia, stawia jed-
nak kilka kluczowych pytań, które mogą 
wpływać na opracowanie planu zarzą-
dzania odpadami. Ten zaś jest niezbędny, 
by ograniczać ilość odpadów, zwiększać 
wydajność i w efekcie obniżać koszty.

Renee Benson Renee Benson jest inżynierem ds. opako-
wań w firmie CRB, będącej partnerem 
CFE Media.
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I nstalacje i systemy hydrauliczne są 
głównym komponentem w wielu 
zakładach przemysłowych. Współ-

czesny użytkownik tego typu systemów 
ma wiele opcji do przeanalizowania, które 
determinują w znaczącym stopniu efek-
tywność całego systemu, jego elastycz-
ność w zakresie doboru sprzętu i konkret-
nych rozwiązań aplikacyjnych.

Przykład. Użytkownik może zadecydo-
wać, czy wziąć pod uwagę moment obro-
towy roboczy, czy rozruchowy silnika 
hydraulicznego, jaki rodzaj zaworu nad-
miarowego zastosować albo czy zastoso-
wać sterowanie elektroniczne, czy ręczne 
w urządzeniach hydrauliki siłowej.

Ważne jest też, aby mieć świadomość 
zagrożeń oraz konsekwencji złego doboru 
komponentów. Rozważania te wykraczają 
poza kwestie omówione w artykule, jed-
nak zapoznanie się z tymi powszechnie 
napotykanymi w fabrykach problemami 
wpłynie pozytywnie na podjęcie decyzji 
przez użytkowników, integratorów syste-
mów oraz producentów maszyn i sprzętu.

Dobór silnika hydraulicznego 
pod względem momentu 
obrotowego lub rozruchowego
Produkowane są i dostępne na rynku 
różne rodzaje silników hydraulicznych. 
Każdy typ silnika hydraulicznego (zębaty, 

łopatkowy, typu geroler czy tłokowy) ma 
inny moment obrotowy oraz sprawność. 
Podczas doboru takiego urządzenia czę-
sto popełnianym i kosztownym błędem 
jest jednakowe traktowanie jego momentu 
rozruchowego (starting torque, określa-
jącego zdolność silnika do rozpoczęcia 
pracy pod obciążeniem) oraz momentu 
roboczego (running torque, określającego 
zdolność silnika do utrzymania prędkości 
obrotowej pod obciążeniem).

Producent każdego silnika podaje jego 
znamionowy maksymalny moment obro-
towy. Wartość ta jest często wykorzysty-
wana przez wspomnianych użytkowni-
ków, integratorów systemów oraz produ-
centów maszyn i sprzętu do określenia, 
czy silnik nadaje się do danej aplikacji. 
Znajomość momentu obrotowego wyma-
ganego do napędzania obciążenia w sys-
temie hydraulicznym jest konieczna, jed-
nak nie należy dokonywać doboru silnika 
tylko na podstawie jego znamionowego 
momentu maksymalnego.

Ponadto producent każdego silnika po-
winien podawać charakterystykę momentu
obrotowego lub wykres zależności mo-
mentu od przepływu i ciśnienia. Niektóre 
systemy mogą zawierać silnik, który pra-
cuje prawidłowo tylko w jednym środowi-
sku. Jednak gdy coś tak prostego, jak kąt 
przechyłu maszyny zmienia się, silnik ten 
potrafi utknąć. Jest to spowodowane tym, 
że moment oporowy działający na silnik 
zmienia wartość jego momentu rozrucho-
wego. Tak więc konieczna jest znajomość 
systemu oraz parametrów operacyjnych.

Moment rozruchowy aplikacji 
wpływa na sprawność silnika
Przykład. Silnik łopatkowy ma bardzo 
wysoką sprawność podczas pracy z pełną 
prędkością obrotową, jednak spraw-

Zek Grantham
Paul Badowski

Najważniejsze kwestie w pracy 
z systemami hydraulicznymi
Podczas dokonywania specyfikacji komponentów systemów hydra-
ulicznych, pracy z tymi systemami w przemyśle albo ich modernizacji, 
należy uwzględniać wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem, 
kosztami oraz sprawnością. Obejmują one m.in. wymagany moment 
obrotowy silników hydraulicznych, wybór pomiędzy sterowaniem 
ręcznym a elektronicznym układów hydrauliki siłowej oraz dobór 
zaworów bezpieczeństwa w systemach hydraulicznych. 
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ność ta zmienia się przy niższych prędko-
ściach. A zatem moment rozruchowy jest 
znacznie mniejszy od roboczego. Prędkość 
robocza systemu jest także bardzo istotną 
kwestią do rozważenia. Użytkownicy 
powinni znać wartość momentu obroto-
wego i sprawności pracującego silnika. 
Silniki zębate, łopatkowe oraz typu gero-
ler często mają najgorszy moment rozru-
chowy, co jest spowodowane małą spraw-
nością przy niskich prędkościach obro-
towych. Silnik tłokowy ma dużą spraw-
ność w aplikacjach wolnoobrotowych 
oraz szybkoobrotowych i często najlepszy 
moment rozruchowy.

Sprawność silników 
przez dłuższy czas
Kolejną kluczową kwestią do rozważe-
nia przy doborze silnika do aplikacji jest 
utrzymywanie się wymaganej sprawno-
ści silnika w miarę upływu czasu. Każdy 
typ silnika hydraulicznego posiada różne 
właściwości funkcjonalne, które mogą 
wpływać zarówno pozytywnie, jak i nega-

tywnie na jego sprawność objętościową 
(wolumetryczną). Na przykład, nawet 
gdy silnik zębatkowy zostanie prawi-
dłowo dobrany do systemu pod względem 
momentu rozruchowego i obrotowego, 
to jego sprawność będzie stopniowo spa-
dać. Praca takiego silnika wymaga oddzia-
ływania na siebie kół zębatych, co powo-
duje ich zużywanie się na skutek tarcia. 
W wyniku tego powstają coraz większe 
nieszczelności wewnętrzne i silnik będzie 
miał coraz mniejszą sprawność, zaś war-
tości momentu rozruchowego i obroto-
wego będą spadać. Nawet gdy dany sil-
nik po zainstalowaniu na początku pra-
widłowo napędza system, to po roku jego 
działanie może być niewystarczające ze 
względu na spadek sprawności.

Natomiast silnik łopatkowy utrzymuje 
swoją sprawność w całym okresie eksplo-
atacji, chyba że nastąpi jakaś katastro-
falna awaria. Wynika to z zasady działa-
nia tego typu silnika hydraulicznego. 
Podczas obrotu każda łopatka wysuwa
się z rowka w wirniku i wsuwa z powro-
tem, jednak konstrukcja urządzenia kom-

pensuje zużycie łopatek. W miarę eksplo-
atacji każda łopatka może ulegać zużyciu, 
jednak nadal utrzymywana jest spraw-
ność silnika, ponieważ łopatki są cały 
czas wysuwane z rowków (za pomocą 
siły odśrodkowej lub sprężyn) i dociskane 
do bieżni, co kompensuje ich skracanie 
się. Zmniejsza to ryzyko powstania nie-
szczelności.

Silniki o większej sprawności są znacz-
nie droższe. Dlatego też zrozumienie 
wymagań dotyczących momentu rozru-
chowego i roboczego dla konkretnej apli-
kacji jest kluczem do ekonomicznie uza-
sadnionego doboru silnika dopasowanego 
do tej aplikacji.

Wybór pomiędzy sterowaniem 
elektronicznym a ręcznym 
napędów hydrostatycznych
Dokładniejsze sterowanie, obejmu-
jące zintegrowanie elektronicznych ukła-
dów sterujących z systemami hydraulicz-
nymi, pomaga w spełnianiu wymagań 
normy Tier 4, wydanej przez amerykań-
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ską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), 
dotyczącej emisji związków toksycznych. 
Norma Tier 4 zachęca do dodatkowego 
stosowania elektroniki, oprzewodowania 
i wyświetlaczy.

Wynikiem tego było niezdecydowa-
nie producentów w sprawie konstruowa-
nia maszyn z większymi silnikami wyso-
koprężnymi, spełniających wymaga-
nia normy Tier 4. Jednocześnie produ-
cenci poczuli się zmuszeni do wyposaża-
nia w układy elektroniczne tych maszyn, 
które zawsze były obsługiwane ręcznie. 
Jednak napędy hydrostatyczne mogą uzy-
skać korzyści z dodania do nich elektro-
niki. Napęd hydrostatyczny ze sterowa-
niem elektronicznym może być łatwiej-
szy i mniej pracochłonny w instalowa-
niu i uruchamianiu, mieć mniej punktów 
nieszczelności oraz cechować się ogólnie 
znacznie lepszą dynamiką w reakcjach na 
zmiany obciążenia i prędkości, być bar-
dziej żywo reagujący.

Zalety i wady napędów hydrosta-
tycznych ze sterowaniem ręcznym
Napęd hydrostatyczny ze sterowaniem 
ręcznym jest przyjazny dla użytkownika, 
gdyż niejako „wyczuwa” reakcję pompy 
na wychylenie manipulatora. Operatorzy 
sterują maszyną, poruszając za pomocą 
dźwigni tarczą wychylną, znajdującą się 
wewnątrz pompy. Powoduje to zwiększa-
nie lub zmniejszanie ciśnienia medium 
roboczego, co przekłada się na zmiany 
prędkości obrotowej silnika hydraulicznego.

Idea, aby użytkownicy nie mieli takiej 
samej kontroli nad napędem hydrosta-
tycznym lub możliwości modulacji ciśnie-
nia (feathering), przy wykorzystaniu elek-
tronicznych układów sterujących, jest zła. 
Napęd hydrostatyczny z regulatorem pro-
porcjonalnym może być lepiej kontrolo-
wany, ponieważ użytkownicy mogą wyeli-
minować każde opóźnienie reakcji lub luz 
mechaniczny, często występujące w syste-
mach ze sterowaniem ręcznym. Taka ela-
styczność może być także dopasowana 
do użytkownika i danej aplikacji, tak aby 
korelowała z prędkością obrotową sil-
nika spalinowego napędzającego pompę, 
w efekcie użytkownicy mają więcej ela-
styczności przy niskich prędkościach 
obrotowych w celu dokonania dokładnej 
modulacji, a następnie ograniczoną ela-
styczność w płynniejszej regulacji przy 
wyższych prędkościach obrotowych.

Elektroniczne sterowanie napędem 
hydrostatycznym zwiększa jego cenę. 
Użytkownicy muszą też zakupić sterow-
nik i elektroniczny joystick lub pedał 
do wysyłania sygnałów sterujących oraz 
kabel połączeniowy. Nieprzyjemna nie-
spodzianka w postaci kosztów tych kom-
ponentów, znacznie wyższych niż w przy-
padku urządzeń ze sterowaniem ręcznym, 
może odstraszyć klientów. Użytkownicy, 

integratorzy systemów oraz producenci 
maszyn muszą rozumieć, że nie jest to 
porównanie typu jabłko do jabłka.

Aby lepiej zrozumieć to porównanie, 
należy wykonać pełną analizę kosztów 
systemu ze sterowaniem ręcznym, obej-
mującą przewody (węże), armaturę oraz 
koszty robocizny, związane z instalowa-
niem. Aby zrekompensować albo uzasad-
nić wyższe koszty systemu ze sterowa-
niem elektronicznym, należy przeanalizo-
wać korzyści z zastosowania elektroniki 
w danym systemie.

Cechy sterowania elektronicznego 
oraz korzyści z jego zastosowania
Elektroniczny układ sterujący umożliwia 
diagnozowanie systemu, gdy nie działa 
on tak, jak powinien. Na małym wyświe-
tlaczu, który komunikuje się ze sterowni-
kiem, mogą być wyświetlane błędy sys-
temu. Taki moduł monitorujący z wyświe-
tlaczem może być także połączony z silni-
kiem spalinowym, co umożliwia użytkow-
nikom odczytywanie kodów błędów 
tego silnika.

Jeśli wyświetlacz jest już częścią sys-
temu, to można wyeliminować wiele lam-
pek kontrolnych i ostrzegawczych. Daje to 
użytkownikom bardziej przejrzysty obraz 
systemu i często eliminuje niektóre jego 
koszty. A przynajmniej koszt końcowy 
powinien być niższy.

Inną zaletą sterowania elektronicznego
jest duże odciążenie użytkownika, co 
zmniejsza ryzyko związane z jego zmęcze-
niem. Ręczne poruszanie elementem ste-
rującym wymaga często dużego wysiłku 
ze strony operatora. Jednak w przypadku 
napędu ze sterowaniem elektronicz-
nym nie jest to żadnym problemem. Siła 
oporu sprężyny powrotnej w joysticku czy 
pedale jest wyczuwana przez operatora, 
tak więc może on dokładnie sterować tar-
czą wychylną pompy. W odróżnieniu od 
systemu ze sterowaniem ręcznym siła ta 
się nie zmienia, gdy ciśnienie w systemie 
rośnie lub spada.

Montowanie elektronicznych układów 
sterujących w systemach hydraulicznych 
jest drogą ku przyszłości i dlatego nie 
powinno być postrzegane jako zbyt przy-
tłaczające albo jak negatywna zmiana dla 
maszyny. Korzyści uzyskane z systemu 
ze sterowaniem elektronicznym powinny 
szybko przeważyć wszelkie dodatkowe 
koszty początkowe. 

Korzyści z dwóch zaworów 
bezpieczeństwa w systemie 
hydraulicznym
Olej hydrauliczny może bardzo wydajnie 
wykonać wiele pracy. Jednak bez nadmia-
rowych zaworów bezpieczeństwa może 
także spowodować bardzo duże uszko-
dzenia elementów systemów hydraulicz-
nych: pomp, silników, przewodów i arma-
tury. Każdy system powinien mieć przy-
najmniej jeden taki zawór albo lepiej dwa. 
Jeden z nich funkcjonuje jako główny 
(podstawowy), a drugi jako rezerwowy. 
Główny zawór nadmiarowy zapewnia, że 
system nie pracuje pod ciśnieniem powy-
żej pewnej granicy. Natomiast zawór 
rezerwowy zaczyna działać w przypadku 
awarii zaworu głównego.

Zagrożenie w przypadku awarii 
zaworu nadmiarowego
W systemie mobilnym zawory sterujące 
mają zawory nadmiarowe, wbudowane 
albo w stacje końcowe, albo w każdą sta-
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Elektroniczne sterowanie 
napędem hydrostatycz-
nym zwiększa jego cenę. 
Wymaga zakupu sterow-
nika, elektronicznego 
joysticka lub pedału do 
wysyłania sygnałów ste-
rujących i kabla połącze-
niowego. Koszt tych kom-
ponentów może odstra-
szyć klientów.
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cję roboczą. Pozwala to projektantowi 
maszyny dostosować jej działanie do 
funkcji, zamiast ustawiania jednej warto-
ści ciśnienia dla wszystkich funkcji.

Przykład. Koparka gąsienicowa może 
mieć łącznie 10 zaworów w rozdziela-
czu hydraulicznym. Zawory te obsługują 
siłowniki oraz silniki hydrauliczne. Pompa 
systemowa może dostarczać ciśnienie do 
5000 psi (344,7 bara), jednak zawór 
nadmiarowy ogranicza je do 3500 psi 
(241,3 bara).

Siłowniki hydrauliczne napędzają 
ramiona wysięgnika koparki, natomiast 
silniki spalinowe obrotnicę – w celu usta-
wienia łyżki we właściwym położeniu 
– oraz gąsienice pojazdu. Jeśli uszczel-
niacz w jednym z siłowników ulegnie roz-
darciu, to jego kawałki mogą dostać się 
do zaworu nadmiarowego. To spowoduje 
zapchanie wewnętrznego kanału zaworu 
i w konsekwencji zawór ten nie zadziała 
w razie potrzeby.

Jeśli zawór bezpieczeństwa systemu 
się nie otwiera, to pompa zwiększy ciśnie-
nie w systemie do swojego maksymal-
nego i przewody hydrauliczne, których 
ciśnienie znamionowe wynosi 4000 psi 
(275,8 bara), popękają. Płyn hydrau-
liczny zacznie się rozpryskiwać dookoła 
maszyny i może wyrządzić poważne 
szkody ludziom znajdującym się w bezpo-
średniej bliskości.

Koszty uszkodzenia i przestoju
W opisywanym przypadku usunięcie roz-
lanego dookoła maszyny płynu hydrau-
licznego oraz wymiana uszkodzonych 
przewodów na nowe zajmie kilka godzin. 
Jednak ludziom, którzy ucierpieli na sku-
tek tego wypadku, dojście do zdrowia zaj-
mie znacznie więcej czasu. Tak więc kie-
rownictwo firmy, która wykorzystuje takie 
koparki, powinno odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania:

→ Ile czasu zajmie technikom wykrycie przy-
czyny awarii?

→ Czy zawór nadmiarowy lub uszczelka 
siłownika będą wymienione?

→ Czy istnieje ryzyko, że nowe przewody 
mogą znowu pęknąć?

→ Jakie są koszty przestoju wynikającego 
z awarii?

→ Jakie są koszty oleju, przewodów i wszyst-
kich innych części zamiennych użytych do 
naprawy?

Tego typu awarie mogą spowodować, że 
firma nie będzie mogła kontynuować prac 
w terenie.

Zapobieganie najczęściej 
występującym awariom zaworów 
nadmiarowych
Rezerwowy nadmiarowy zawór bezpie-
czeństwa w systemie hydraulicznym, 
współpracujący z czujnikiem ciśnie-
nia albo sygnalizatorem zbyt wyso-
kiego ciśnienia, zwiększy ogólne bez-
pieczeństwo tego systemu. Gdy podsta-
wowy zawór nadmiarowy ulegnie uszko-
dzeniu, to zawór rezerwowy pozwoli na 
to, aby ciśnienie w systemie mogło tylko 
lekko wzrosnąć ponad ciśnienie robo-
cze i nie mogło osiągnąć takiej warto-
ści, aby zostały uszkodzone komponenty 
systemu. Zamiast uzyskania wartości aż 
5000 psi, ciśnienie w systemie wzrośnie 
tylko do 3700 lub 3800 psi (255,1 lub 
262,0 bary). 

Przykład. W takiej sytuacji operator 
prawdopodobnie zauważy zmianę w funk-
cjonowaniu sprzętu i poinformuje swojego 
kierownika lub kolegę z działu technicz-
nego. Pracownik ten sprawdzi maszynę 
i w konsekwencji rozwiąże problem, 
zanim wystąpi poważna awaria, skutku-
jąca kosztownym uszkodzeniem sprzętu, 
rozlaniem oleju i zranieniem ludzi.

W większości systemów hydraulicz-
nych, aby zainstalować rezerwowy zawór 
bezpieczeństwa, wystarczy tylko zamon-
tować trójnik hydrauliczny w przewo-
dzie z zaworem podstawowym i zainstalo-
wać przewód łączący zawór podstawowy 
z rezerwowym. Dodanie manometru może 
być pomocne, ale nie jest konieczne. 
Zamontowanie w systemie kilku dodat-
kowych węży i złączy może się przyczy-
nić do oszczędności rzędu setek lub nawet 
tysięcy dolarów.

Przepływ płynu przez zawór nadmia-
rowy powoduje dodatkowe nagrzewa-
nie się systemu hydraulicznego. Zawór 
nadmiarowy powinien mieć wystarczają-
cą średnicę przelotu, aby mógł obsługi-
wać pełny strumień przepływu pompy 
(pomp) systemowej. Zawór rezerwowy 
może być mniejszy, ponieważ będzie uży-
wany sporadycznie w sytuacji awaryj-
nej. Jednak musi mieć możliwość reduk-
cji ciśnienia przy całkowitym strumieniu 
przepływu pompy.

Prawidłowy dobór zaworu 
nadmiarowego
Zawory nadmiarowe są produkowane 
w wielu wymiarach i kształtach. Wiele 
tych konstrukcji wykorzystuje kulkę 
zakrywającą otwór, są to tzw. sprężynowe 
zawory bezpieczeństwa. Kulka jest utrzy-
mywana na swoim miejscu za pomocą 
sprężyny dociskającej. Wartość ciśnienia, 
przy którym zawór się otworzy, jest okre-
ślona siłą tej sprężyny.

Niektóre zawory to zawory bezpośred-
niego działania, co oznacza, że ciśnie-
nie medium hydraulicznego działa w nich 
bezpośrednio na kulkę czy szpulę. Ist-
nieją też pilotowe zawory bezpieczeń-
stwa, które mają duży zawór główny 
i mały zawór pomocniczy, zwany pilo-
tem, sterujący pracą głównego. Ten mały 
zawór wykorzystuje znacznie mniejszą 
powierzchnię czynną suwaka oraz sprę-
żynę do otwierania i zamykania kanału 
przepływowego, który steruje mechani-
zmem przepływu w kanale głównym. 

Przepływ przez kanał główny może 
być bardzo duży lub wymagać precyzyj-
nej obsługi. Zawory bezpośredniego dzia-
łania mogą być wrażliwe na gwałtowne 
zmiany ciśnienia w systemie, ponieważ 
znajdują się w ścieżce przepływu. Kulka 
zaworu może się unosić i opadać na swoje 
gniazdo podczas zmian ciśnienia w cyklu. 
Zawory pilotowe kompensują te zmiany.

Produkowane są także zawory nad-
miarowe sterowane elektrycznie. Są to 
zawory elektromagnetyczne dwustanowe 
lub proporcjonalne albo mogące współ-
pracować ze sterownikami PLC.

Zek GranthamZek Grantham – opiekun klienta (Account 
Manager) w firmie Cross Co.
Paul BadowskiPaul Badowski – opiekun klienta OEM 
w firmie Cross Co.

Online

Nadal bardzo wielu pracowników 
spędza dużo czasu w bezpośrednim 
sąsiedztwie elastycznych przewodów 
wysokiego ciśnienia, nie podejmując 
odpowiednich środków bezpieczeń-
stwa. Więcej na ten temat przeczy-
tają Państwo w artykule „Bezpieczne 
przewody hydrauliczne”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
 www.utrzymanieruchu.pl

http://www.utrzymanieruchu.pl
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DOSTĘPNY
W PODZIAŁCE:

8MDC
CTD 8M
PC 8M

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

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

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

https://www.optibelt.com/pl/strona-glowna/
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