
Temat numeru

Armatura przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele  
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. 
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Od początku kryzysu w marcu liczba nowych przypadków COVID-19 w Polsce 
wzrosła o ponad 1000% dziennie. Ze średnio około 300 dziennie na wiosnę, mie-
liśmy w październiku w ciągu jednego dnia ponad 5000 nowych przypadków. Ta 
„druga fala”, choć przewidywana przez ekspertów od początku kryzysu, wywołała 
więcej niepewności wśród producentów i ekonomistów co do tego, czego można się 
spodziewać w przyszłości. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem na ten temat, 
zgodnie mówią, że musimy przygotować się na długą zimę oraz ustąpienie wirusa 
gdzieś w połowie lub pod koniec 2021 roku. Co to oznacza dla przemysłu? Cóż, 
wszyscy wiemy, że przemysł przechodził już przed pandemią poważną cyfrową 
transformację, a pandemia tylko przyspiesza wiele projektów „Industry 4.0”, które 
i tak były już na etapie planowania lub wdrażania. Wydaje się zatem, że pozytyw-
nym skutkiem tego kryzysu, jest to, że producenci będą mieli trochę czasu, aby 
„zresetować„ swoje działania poprzez stworzenie bezpieczniejszych, bardziej cyfro-
wych wersji swoich poprzednich platform operacyjnych.

W I&UR pisaliśmy o cyfrowej transformacji w każdym wydaniu, a to wydanie nie 
jest wyjątkiem. Na przykład na stronie 42 w artykule „Wykorzystanie analityki Big 
Data w zarządzaniu smarowaniem” mówimy o „nowym oleju przyszłości”, danych 
i ich zastosowaniu do analizy oleju i smarowania w aplikacjach konserwacji zapobie-
gawczej. 

Jednak większość artykułów w tym numerze wraca do podstaw obsługi fabrycz-
nej, skupiając się na mechanice. Temat główny na okładce dotyczy wykorzystania 
automatyki do regulacji dużych zaworów w przemyśle przetwórczym. Piszemy rów-
nież o technikach izolacji termicznej umożliwiających znaczne oszczędności energii 
w warunkach fabrycznych. Mówiąc o energii, poświęcamy całą sekcję na zarządza-
nie energią i oszczędność kosztów w naszym specjalnym corocznym dodatku „Ener-
gia 2021”, pełne 22 strony porad i wskazówek, jak zarządzać i oszczędzać energię 
w fabryce, w tym o podłączeniu źródeł odnawialnych do wewnętrznej sieci energe-
tycznej.

Na koniec, wracając do pandemii, miałem niepowtarzalną okazję porozmawiać 
z Arkadiuszem Glinką, Dyrektorem ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson 
Europe, o tym, jak firmy produkcyjne radzą sobie z pandemią w zakresie zarządza-
nia swoimi łańcuchami dostaw w czasie kryzysu. Pan Glinka udziela cennych rad 
na temat tego, jak radzą sobie z pandemią we własnej firmie i jak producenci w ich 
bazie klientów wprowadzają automatyzację, aby nadążać za trendami przyszłości 
i radzić sobie z pandemią już dziś. 

Życzę dobrej lektury i powodzenia w zarządzaniu w tym niepewnym czasie. 
Bądźcie bezpieczni.
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Redakcja

Redaktor naczelna 
Agata Abramczyk 
agata.abramczyk@trademedia.pl

Redaktor merytoryczny 
dr inż. Andrzej Ożadowicz

Zespół redakcyjny 
dr inż. Andrzej Ożadowicz, Agata Abramczyk, 
Bohdan Szafrański, Anna Strożek,  
Aleksandra Solarewicz

Korekta 
Małgorzata Wyrwicz

Reklama 
Piotr Wojciechowski 
piotr.wojciechowski@trademedia.pl

Prenumerata 
pren@trademedia.pl

www.utrzymanieruchu.pl/prenumerata

Wydawnictwo

Trade Media International 
ul. Rzymowskiego 30, lok. 226 
02-697 Warszawa 
tel. 501 092 102 
www.trademedia.pl

Wydawca 
Michael J. Majchrzak 
michael.majchrzak@trademedia.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich 
formy graficznej i tytułów.

Czasopismo wydawane na licencji CFE Media 
LLC, oparte na amerykańskim magazynie  
Control Engineering. Wszystkie prawa zastrze-żo-
ne. Powielanie lub rozpowszechnianie zamiesz-
czonego materiału redakcyjnego w jakiejkolwiek 
postaci, w jakimkolwiek języku, w całości lub 
jego części, bez uprzedniej pisemnej zgody CFE 
Media LLC jest zabronione. Control Engineering 
jest zastrzeżonym znakiem towarowym CFE 
Media LLC.



2 inżynieria & Utrzymanie rUchU

W NUMERZE
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2020
Nr 5 (140) Rok XVII

16

20

4  
aktualności

4 Zapowiedź nowej inwestycji w fabryce 
płyt wiórowych w Grajewie

5 Innowacyjna produkcja w przemyśle 
wytwórczym podstawą funkcjonowania 
po COVID-19

6 PLASTPOL – cała branża w jednym miejscu
7 Tork wykorzystuje wirtualną rzeczywi-

stość w nowatorskim szkoleniu dotyczą-
cym higieny dłoni

8  
wywiad

8 „KORONAWIRUS NAS NIE POKONAŁ” 
- WYZWANIA BRANŻY LOGISTYCZNEJ 
PODCZAS GLOBALNEJ PANDEMII
Wywiad z Arkadiuszem Glinką, Dyrekto-
rem ds. zarządzania produktem w C.H. 
Robinson Europe

12  
automatyzacja produkcji

12 PRACA PRZY MASZYNACH
Automatyzacja, przetwarzanie i wymiana 
danych to element Przemysłu 4.0, który 
zazwyczaj kojarzony jest z długotrwałymi 
i kosztownymi wdrożeniami w dużych 
firmach. 

13  
utrzymanie ruchu

13 TRENDY W KONSERWACJI SILNIKÓW 
ELEKTRYCZNYCH
W przypadku wielu zakładów 
przemysłowych strategie konserwacji 
silników elektrycznych należą do 
najważniejszych decyzji podejmowanych 
w firmie.

16 Naprawiać czy wymieniać, czyli o polityce 
konserwacji silników
Ustanowienie polityki dotyczącej 
postępowania na wypadek awarii 
silników elektrycznych może pomóc 
w ograniczeniu liczby i czasu przestojów, 
a także obniżeniu wydatków na energię.

18 EAM i bezpieczeństwo:  
5 strategii na rzecz sukcesu 
Działaj wykorzystując dane i zintegruj swój 
proces

20  
temat numeru

20 ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Na nowoczesną armaturę przemysłową 
składa się wiele różnorodnych 
komponentów wspartych przez systemy 
automatyki.

28  
izolacja termiczna

28 BRAK PRAWIDŁOWO DOBRANEJ I ZA-
INSTALOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ 
MOŻE SPOWODOWAĆ SZKODY DLA 
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ 
WYPADKI PRZY PRACY
Zwrócenie prawidłowej uwagi na izolację 
termiczną oznacza lepsze zarządzanie 
energią i zmniejszenie ilości awarii w za-
kładach przemysłowych

36  
automatyzacja produkcji

36  UTRZYMYWANIE SIĘ NA KURSIE  
POPRZEZ ŚLEDZENIE
Programy zautomatyzowanego zaopa-
trzenia pracowników w materiały mogą 
poprawić zarządzanie materiałami, oraz 
dać pracownikom lepszy dostęp do nich

44  
utrzymanie ruchu

44  WYKORZYSTANIE ANALITYKI 
BIG DATA W ZARZĄDZANIU  
SMAROWANIEM
Utrzymanie ruchu w przemyśle doskonale 
pasuje do świata Przemysłowego Interne-
tu rzeczy (IIoT).



56

44

28

36

46 Analiza zasadności instalacji układów 
kogeneracyjnych
Nowoczesne bloki kogeneracyjne CHP 
mogą zwiększyć efektywność energetycz-
ną zakładu, zmniejszyć wielkość oddziały-
wania na środowisko, a także przyczynić 
się do rozwoju przedsiębiorstwa.

49  
Energia 2021

50 MODERNIZACJA SYSTEMU  
OŚWIETLENIOWEGO 
Jednym ze sposobów optymalizacji kosz-
tów energii w zakładzie przemysłowym jest 
ograniczenie zużycia lub lepsze wykorzysta-
nie mocy pobieranej przez urządzenia. 

54 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ 
KLIMATYZACYJNYCH 
W przypadku klimatyzatorów ściennych 
filtry znajdujące się przed przednią klapką 
należy sprawdzać i czyścić nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie.

56 HYBRYDOWE UKŁADY ZASILANIA:  
JAK ZDYWERSYFIKOWAĆ ŹRÓDŁA 
ENERGII 
Większość obiektów przemysłowych 
korzysta ze standardowych instalacji 

zasilania w oparciu o jedno źródło 
energii. . 

60 BEZOLEJOWE SPRĘŻONE POWIETRZE, 
CZYLI OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I NIŻSZE 
KOSZTY 
Uzyskanie bezolejowego sprężonego 
powietrza jest szczególnie ważne 
w takich zastosowaniach, jak produkcja 
farmaceutyczna i technika laboratoryjna, 
przemysł spożywczy, elektroniczny czy 
produkcja opakowań. 

64 OSPRZĘT SZAF ELEKTRYCZNYCH 
I STEROWNICZYCH 
Użytkownicy przywiązują obecnie  
dużą wagę do szerokiego wyboru 
dostępnego osprzętu i możliwości 
rozbudowy zainstalowanych w szafach 
elementów. Doceniają oni możliwość 
łatwej rozbudowy i modułowe 
rozwiązania. 

68  
produkty

68 Firma Parker wprowadza nowe narzędzie 
programowe do konserwacji modułów 
IQAN

68 Zadbaj o dokładność pomiaru i kondycję 
urządzeń do analizy fizykochemicznej 
cieczy

69 Łożyska do krążników przenośników 
taśmowych pracujących w trudnych 
warunkach eksploatacyjnych

70 Czas to pieniądz: Projektowanie dużych 
zasilaczy skrócone do pięciu dni

71 Innowacje techniczne firmy NORD wyko-
rzystywane w procesach mieszania

72  
felieton

WPŁYW PANDEMII NA AUTOMATYZACJĘ 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

SPIS MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
ABB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . IV okładka
UE Systems   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .II okładka, 10
Bosch Rexroth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Kropnospan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
NACHI Europe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Emerson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
ITM Industry Europe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Energetics Targi Energetyczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
I&UR Prenumerata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Exxon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Exposilesia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Hydac  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
ORLEN OIL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Maintech  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Igus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Inteligentny Budynel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Warsaw Imdustry Week .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . III okładka

Wrzesień/Październik 2020 3



AKTUALNOŚCI

Fabryka w Grajewie jest jedną z najwięk-
szych w swoim regionie pod względem 
zatrudnienia i przychodów oraz jedną 
z najbardziej liczących się w branży 
materiałów drewnopochodnych w Pol-
sce. W 2019 roku w fabryce urucho-
miono nową prasę KT11 do produk-
cji płyt laminowanych, co zwiększyło 
moce produkcyjne i wydajność zakładu, 
a także znacznie usprawniło obsługę klu-
czowych klientów firmy. Z tym ostat-
nim aspektem wiąże się inna dokonana 
inwestycja, czyli automatyzacja pro-
cesu pakowania zrealizowana wspól-
nie z Europa Systems. W lipcu br. zosta-

nie zmodernizowana instalacja sor-
towni wiórów przed ciągiem prasowania 
poprzez dostawienie nowego sortow-
nika sitowego. Następnym bardzo istot-
nym krokiem na ścieżce rozwoju techno-
logicznego zakładu jest budowa nowych 
stacji nasypowych, której rozpoczęcie 
zostało zaplanowane na grudzień 2020 

roku, a zakończenie na koniec I kwar-
tału 2021 roku.

– Nowe stacje nasypowe zapewnią przede 
wszystkim wysoką, stabilną jakość produ-
kowanych w naszym zakładzie płyt wió-
rowych i płyt laminowanych. Dzięki temu 
późniejsza obróbka płyt przez naszych 

klientów na ciągach CNC czy prasach do 
oklejania będzie przebiegała bez zbędnych 
zakłóceń – mówi Marcin Bąk, Dyrektor 
zakładu w Grajewie.

Kompleksowe, elastyczne i kreatywne 
podejście do wymagań klientów sta-
nowi serce działalności Pfleiderer. Troska 
o usprawnienie procesów technologicz-
nych oraz stałe podnoszenie jakości ofe-
rowanych produktów idzie w parze z naj-
wyższymi walorami estetycznymi ofero-
wanych produktów. – Nowoczesny design 
i rozwiązania dopasowane do szybko roz-
wijającego się rynku są podstawą filozofii 
rynkowej Pfleiderer. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że zakończenie nowej inwestycji 
zbiegnie się w czasie z rynkową premierą 
nowej kolekcji firmy na lata 2021-2024 – 
podsumowuje Grzegorz Kulesza, Członek 
Zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu 
w Europie Centralnej i Wschodniej.

Pfleiderer

Grupa Pfleiderer

Zapowiedź nowej inwestycji w fabryce 
płyt wiórowych w Grajewie
Grupa Pfleiderer stale inwestuje w technologię, aby oferować swoim Klientom produkty najwyższej jakości. Dlatego na 
początku lipca br. jej zarząd podjął decyzję o kolejnej ważnej inwestycji – budowie nowych stacji nasypowych w fabryce 
w Grajewie. Prace w tym zakresie rozpoczną się już w grudniu 2020 roku. Nowa inwestycja wpisuje się w szerszą strategię 
dynamicznego rozwoju całej firmy Pfleiderer.
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↗ Sortownia z zainstalowanym nowym sortownikiem

↗ Miejsce montażu nowych stacji  
nasypowych
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DNB Bank Polska

Innowacyjna produkcja w przemyśle wytwórczym podstawą 
funkcjonowania po COVID-19

Przemysł wytwórczy postrzegany jest 
jako jeden z najbardziej szkodliwych dla 
naszego otoczenia. Stosowane obecnie 
liniowe systemy produkcyjne są wysoce 
marnotrawne i zanieczyszczające środo-
wisko. Tylko 9 proc. plastikowych odpa-
dów jest ponownie wykorzystywanych, 
a emisja CO2 pochodząca z produk-
cji to aż 37 mld ton. W czasie zamroże-
nia gospodarki, kiedy zamknięto zakłady 
produkcyjne, największy spadek emisji 
wyniósł w Polsce nawet 23 proc. Lock-
down spowodował również zerwanie glo-
balnych łańcuchów dostaw i zatrzyma-
nie produkcji. Pandemia pokazała więc, 
że to właśnie w tym sektorze konieczne 
są zdecydowane kroki w kierunku ulep-
szania modeli biznesowych. Szczególnie, 
że obecnie ważniejsze niż zysk, pozostaje 
dla wielu działanie w zgodzie z intere-
sami otoczenia zewnętrznego organizacji. 
Z pomocą pogrążonej w kryzysie gospo-
darce może przyjść robotyzacja i auto-
matyzacja.

Działanie potrzebne już dziś
W ostatnich miesiącach na cyfrowym 
przyspieszeniu zyskał właśnie Przemysł 
4.0, opierający się na zastosowaniu 
nowoczesnych technologii. Celem przed-
siębiorstw wytwórczych powinno być 
jednak wypracowanie zasad harmonij-
nego współdziałania człowieka i sztucz-
nej inteligencji. 

– Tym bardziej, że według Komisji Euro-
pejskiej aż 72 proc. Europejczyków wie-
rzy, że roboty i AI pozbawiają ludzi 

pracy. Z kolei badania przeprowadzone 
przez Światowe Forum Ekonomiczne 
wskazują, że już teraz globalnie na 100 
godzin pracy 29 wykonują maszyny. 
W 2025 roku będą to prawdopodob-
nie aż 52 godziny – mówi Monika Szrej-
ber-Widomska, Starszy Doradca Klienta 
Korporacyjnego w DNB Bank Polska.

W tej kwestii z pomocą przedsiębiorcom 
muszą przyjść politycy. Konieczne jest 
prawne ugruntowanie zasad, zgodnie 
z którymi wykorzystywana będzie robo-
tyzacja i automatyzacja. Już teraz poja-
wiają się głosy o wprowadzeniu nowego 
podatku od korzystania z robotów jako 
początku legislacji związanej z zaawan-
sowanymi technologiami. 

– Należy podkreślić, że świadomie wyko-
rzystywane innowacje nie spowodują 
drastycznego wzrostu bezrobocia. Obawy 
związane z zastąpieniem ludzi maszy-
nami są oczywiście uzasadnione, ale 
należy dokładać starań, by je minima-
lizować – tłumaczy Monika Szrejber-
-Widomska. – Warto zacząć już na eta-
pie edukacji kolejnych pokoleń i dostoso-
wywać programy nauczania do zawodów 
przyszłości. Należy dążyć do tego, żeby 
w przemyśle wytwórczym, roboty zastę-
powały człowieka tylko w najtrudniej-
szych, często przerastających nawet naj-
zdolniejszych pracowników zadaniach – 
dodaje. Nie zmienia to jednak faktu, że 
cyfrowa transformacja jest obecnie klu-
czowa. Ma znaczenie nie tylko dla prze-
wagi konkurencyjnej, ale też utrzymania 
rentowności.

Działać lokalnie, myśleć 
globalnie
Pojawienie się COVID-19 wymusiło cza-
sowe zamrożenie chińskiej, a w później-
szym okresie również hinduskiej gospo-
darki. W konsekwencji wiele fabryk 
wstrzymało produkcję dużej liczby towa-
rów przeznaczonych na eksport. Tym 
samym załamał się globalny łańcuch 
dostaw. Do Polski przestały docierać na 
przykład substancje czynne wykorzy-
stywane w produkcji leków czy sprzęt 
medyczny. Przemysł wytwórczy powi-
nien na nowo zdefiniować swoją rolę. 
W porozumieniu z rządem, branża 
powinna wzmacniać lokalne i regionalne 
sieci produkcyjne.

– W najbliższych latach szczególnie 
ważne będzie budowanie stabilnej infra-
struktury, promowanie zrównoważonego 
uprzemysłowienia oraz wspieranie inno-
wacyjności. Do tego muszą być wyko-
rzystane nowe technologie, natomiast 
nie może się to dziać kosztem człowieka 
i środowiska – mówi Monika Szrejber-
-Widomska. 

Już teraz konsumenci coraz więk-
szą uwagę zwracają na to, czy firma 
w swoich działaniach uwzględnia spo-
łeczeństwo i środowisko. Najczęściej 
takie pytania padają w stronę koncer-
nów odzieżowych, które zdaniem eks-
pertów przyczyniają się do zwiększonej 
konsumpcji, a tym samym pogłębianiu 
zmian klimatycznych. 

Przedsiębiorstwa ze wszystkich branż 
muszą stawiać na innowacyjność w two-
rzeniu technologii, szczególnie tych eko-
logicznych. Dużą większą uwagę trzeba 
zwrócić na cykl życia produktów – jak 
najwięcej poddawać recyklingowi i tym 
samym ograniczać zużycie surowców. 
Wszystkie te działania w rezultacie przy-
czynią się do przewagi konkurencyjnej.

DNB Bank Polska
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Pandemia COVID-19 sprawiła, że większość firm musiała zmienić swoje 
strategie. Ostatnie miesiące obnażyły bowiem wady wielu systemów, w których 
funkcjonujemy. Z problemami boryka się głównie przemysł wytwórczy. 
Jeszcze przed pandemią tylko 9 proc. plastikowych odpadów produkcyjnych 
było ponownie wykorzystywanych. Globalne zatrzymanie produkcji pokazało 
z kolei niestabilność łańcuchów dostaw. Zdaniem ekspertów DNB Bank Polska, 
innowacyjna produkcja to klucz do wyjścia z kryzysu i funkcjonowania w post-
pandemicznej rzeczywistości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii musi iść 
jednak w parze z dobrostanem społeczeństwa i środowiska. W najbliższym czasie 
konieczne będzie prawne uregulowanie tych kwestii.



PLASTPOL od lat cieszy się uznaniem 
branży i jest obowiązkowym punktem 
w kalendarzu firm działających w sekto-
rze tworzyw sztucznych niemal na każ-
dym kontynencie. Podczas targów eks-
perci zaprezentują najnowsze dane doty-
czące przetwórstwa tworzyw sztucznych 
oraz gumy w Polsce i w Europie. Tradycyj-
nie nie zabraknie konferencji połączonych 
z panelami dyskusyjnymi, seminariów, 
spotkań matchmakingowych i networkin-
gowych.

Seminarium Techniczne PLA-
STECH INFO
Tegoroczną edycją targów rozpocznie 
seminarium „Tworzywa sztuczne jako 
materiał przyjazny dla środowiska natu-
ralnego i życia człowieka”. Organizato-
rzy spotkania chcą odbudować pozytywny 
wizerunek branży tworzyw sztucznych, 

zwracając uwagę na możliwości ich stoso-
wania w pełni odpowiedzialny
i racjonalny sposób. Ważnym elementem 
spotkania będzie podnoszenie świadomo-
ści znaczenia odpowiedniego gospodaro-
wania zasobami poprzez właściwy dobór 
materiału, technologii i optymalizację pro-
cesu przetwórczego.

BioTworzywa po raz pierwszy
Podczas tegorocznej edycji targów Plast-
pol swój debiut będzie miała strefa Bio-
Tworzyw, gdzie zaprezentowane zostaną 
wyroby biodegradowalne, kompostowalne, 
biopochodne. Nie zabraknie także miej-
sca dla firm świadczących usługi konsul-
tingowe, badawcze oraz certyfikacyjne. 
Warto podkreślić, że rynek BioTworzyw 
z roku na rok odnotowuje wzrost, przyno-
sząc zyski sięgające nawet 30 miliardów 
dolarów rocznie.

Bezpiecznie, jak w targach
Organizatorzy Targów PLASTPOL 
zadbali także o bezpieczeństwo wystaw-
ców i zwiedzających. W Targach Kielce 
działa 6 wielofunkcyjnych kabin, w któ-
rych znajdują się punkty indywidual-
nej kontroli sanitarnej. Mobilne kabiny 
diagnostyczno-prewencyjne wyposa-
żone są w funkcje mierzenia tempera-
tury oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. 
dekontaminacji. Nie zabraknie również 
innych środków bezpieczeństwa takich, 
jak m.in.: regularna dezynfekcja czę-
sto dotykanych elementów infrastruk-
tury, pojemniki z płynem dezynfekującym 
czy punkty sprzedaży maseczek, rękawi-
czek i płynów antywirusowych przed wej-
ściami do terminali. Podczas wydarzenia 
obowiązuje również obowiązek zachowa-
nia dystansu społecznego.

Na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 
zapraszamy od 6 do 8 października do 
Targów Kielce.

Plastpol

Plastpol

PLASTPOL – cała branża w jednym miejscu
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
PLASTPOL wyjątkowo odbędą się między 6 a 8 października. Nowością będzie 
strefa BioTworzyw, a seminarium techniczne PLASTECH INFO tradycyjnym 
elementem spotkania.
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To ważny sygnał dla kadry zarządzają-
cej placówkami służby zdrowia, że temat 
higieny dłoni jest istotny dla ich pracow-
ników. Tork — marka firmy Essity, glo-
balnego lidera branży higienicznej i zdro-
wotnej, znalazła rozwiązanie i jako jedna 
z pierwszych wprowadza interaktywne 
szkolenie w wirtualnej rzeczywistości 
(VR) w zakresie higieny dłoni.
W wirtualnym świecie użytkownik wciela 
się w rolę personelu pielęgniarskiego 
lub lekarskiego na szpitalnym oddziale. 
Dzięki różnym scenariuszom ma szansę 
przećwiczyć każdy z ”5 momentów 
higieny dłoni” zalecanych przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO).

– Innowacyjny trening w wirtualnej rze-
czywistości pozwala pracownikom zwe-
ryfikować wiedzę w bezpiecznych warun-
kach podczas symulacji środowiska 
pacjenta oraz uzyskać informację zwrotną 
i uczyć się na błędach — wyjaśnia prof. 
Didier Pittet, dyrektor Programu Zwal-
czania Zakażeń oraz Ośrodka Bezpieczeń-
stwa Pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim 
i na Wydziale Lekarskim w Genewie.

Tork VR Clean Hands Training and Edu-
cation to pomocne rozwiązanie, które 
inspiruje i angażuje w zdobywanie wie-

dzy z zakresu higieny dłoni. Wykorzystu-
jąc zestaw VR, uczestnicy przygotowują 
się do rozpoczęcia nowej zmiany w pla-
cówce służby zdrowia. Mimo że poru-
szają się w wirtualnym świecie, muszą 
stawić czoła wielu sytuacjom zaczerpnię-
tym z codziennej pracy. Uczestnik, który 
nie dopełni procedur higieny dłoni, może 
ponowić próbę, wyrabiając i utrwalając 
w ten sposób nawyki zgodne z najwyż-
szymi standardami.

Przestrzeganie odpowiednich zasad 
higieny dłoni jest uważane za najważniej-
szą metodę profilaktyki i kontrolowania 
zakażeń w placówkach służby zdrowia.

– Czterech na pięciu pracowników służby 
zdrowia chciałoby poprawić u siebie prze-
strzeganie zasad higieny dłoni, ale chcą 
osiągnąć to w oparciu o konkretne wyniki 
badań – mówi Wojciech Nizio, Regional 
Brand Activation Manager marki Tork. – 
Nawiązaliśmy więc współpracę z psycho-
logami behawioralnymi, szpitalami aka-
demickimi oraz światowymi ekspertami 
w dziedzinie higieny dłoni, aby zapewnić 
oparte na dowodach naukowych rozwią-
zanie, które pomaga przełożyć teorię na 
praktykę.

Tork

Tork

Tork wykorzystuje wirtualną rzeczywistość 
w nowatorskim szkoleniu dotyczącym higieny dłoni
Według ankiety przeprowadzonej 
wśród ponad 1000 pracowników 
służby zdrowia w pięciu krajach, 60% 
badanych chciałoby, aby w ich miejscu 
pracy więcej uwagi poświęcano 
higienie dłoni. Natomiast 40% 
ankietowanych wyraziło chęć wzięcia 
udziału w szczegółowym szkoleniu 
z zakresu czystości rąk.

www.utrzymanieruchu.pl

↗ Według najnowszego badania 80% pracowników służby zdrowia chciałoby poprawić higienę 
swoich dłoni

Aby wziąć udział w szkoleniu Tork, wystarczy dysponować smartfonem kompatybilnym z okularami VR, zestawem słuchawkowym VR z pilo-
tem zdalnego sterowania lub jego odpowiednikiem oraz aplikacją Tork VR Clean Hands. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store oraz 
Google Play.

Więcej informacji na temat Tork VR Clean Hands Training and Education:
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WYWIAD

Jak pandemia zmieniła logistykę produ-
centów?
Niemal rok temu świat nie spodzie-
wał się, że epidemia wirusa w chińskiej 
prowincji tak drastycznie wpłynie na 
wszystkie płaszczyzny życia społecznego 
i biznesu. Podczas gdy niektóre branże 
musiały zamrozić swoją działalność, kilka 
z nich, w tym logistyka, musiało szybko 
dostosować się do nowej rzeczywistości. 
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie łań-
cuchem dostaw musiały sprostać ogrom-
nym wyzwaniom, a było to stałe wsparcie 
przy obsłudze firm, zapewnienie dostaw 
niezbędnych transportów żywności 
i leków czy zmierzenie się ze znaczącym 
wzrostem popytu na zakupy online, a to 
był dopiero początek. Kolejną przeszkodą 
były jednoczesne ograniczenia przepływu 
ładunków, takich jak wzmożone kontrole, 
zakaz wjazdów do wybranych regionów, 
czy zamknięte granice państw. W tych 
niepewnych czasach utrzymanie silnych 
relacji biznesowych i korzystanie z nowo-
czesnych technologii, które mogłyby spro-
stać takim wyzwaniom, było kluczowe. 
Nasza technologia, stworzona przez i dla 
profesjonalistów zajmujących się łańcu-
chem dostaw, została opracowana aby 
poprawić zdolność organizacji do przeciw-
stawiania się wszelkiego rodzaju zakłóce-
niom, w tym pandemii Covid-19, i przy-
gotować ich na nieoczekiwane sytuacje. 
Dzięki zespołowi doświadczonych eksper-
tów, elastycznemu podejściu do potrzeb 
naszych klientów i przewoźników oraz 

wielu usprawniającym rozwiązaniom 
w zakresie produkcji, planowania i zarzą-
dzania ryzykiem, pokazaliśmy wartość 
naszej współpracy i skuteczność wsparcia, 
które możemy zapewnić.
Jakie rodzaje środków bezpieczeństwa 
zostały wprowadzone w odniesieniu do 
Państwa działań?
Aby móc „normalnie” pracować w tych 
nietypowych okolicznościach, podobnie 
jak wiele firm szybko przełączyliśmy się 
na tryb pracy zdalnej. Przyznam, że nasze 
zespoły odnalazły się w tej sytuacji bez-
problemowo – w ciągu kilku pierwszych 
dni po ogłoszeniu lockdownu ponad 80% 
pracowników C.H. Robinson na całym 
świecie pracowało zdalnie. Dzięki temu 
pozostaliśmy w pełni operacyjni – byli-

śmy w stanie obsługiwać cały globalny 
i krajowy transport, przestrzegając prze-
pisów rządowych i ogólnych rozporzą-
dzeń organizacji zdrowotnych, a naszym 
klientom i przewoźnikom zapewnialiśmy 
nieprzerwaną obsługę.

Czy w związku z większą liczbą osób 
robiących zakupy online i pracujących 
w domu zauważyli Państwo większe 
zapotrzebowanie na usługi wysyłkowe 
z powodu pandemii?
Rosnąca niepewność o to, co nastąpi wraz 
z rozprzestrzenianiem się wirusa i ogólny 
niepokój wokół kwestii bezpieczeństwa 
i zdrowia z pewnością miały ogromny 
wpływ na popyt. Potrzeby naszych klien-
tów dynamicznie ewoluowały. To auto-

Wywiad z Arkadiuszem Glinką, 
Dyrektorem ds. zarządzania 
produktem w C.H. Robinson 
Europe

„Koronawirus nas nie pokonał” 
- wyzwania branży logistycznej 
podczas globalnej pandemii
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matycznie przekładało się na zwięk-
szone zapotrzebowanie na ciężarówki 
i potrzebę elastycznego zarządzania 
transportem. W pierwszych tygodniach 
naszej nowej pandemicznej rzeczywi-
stości niektóre sektory spowolniły (np. 
mniej ważne dobra konsumpcyjne) lub 
zatrzymały się kompletnie, jak motory-
zacja, podczas gdy inne doświadczyły 
silnych wzrostów. Przykładem mogą 
być producenci i sprzedawcy żywno-
ści, napojów i artykułów higienicznych, 
którzy w odpowiedzi na sytuację na 
poszczególnych rynkach bardzo mocno 
zwiększyli swoje moce produkcyjne.

Czy może Pan skomentować systemy 
integracji operacyjnej z firmami pro-
dukcyjnymi i łańcuchem dostaw? Jak 
firma CH Robinson zmieniła swoje 
procesy dostaw i integrację w odpo-
wiedzi na pandemię, jeśli w ogóle?
Szczerze mówiąc, C.H. Robinson był 
bardzo dobrze przygotowany na tę nie-
zwykłą sytuację, z jaką mierzymy się 
już od blisko roku. Od lat inwestujemy 
w nowoczesne technologie, takie jak 
sztuczna inteligencja, IoT i cyfrowe sieci 
dostaw, aby zwiększyć naszą zdolność 
do stawiania czoła takim wyzwaniom. 
Dlatego opracowaliśmy Navisphere®, 
zintegrowaną, globalną platformę C.H. 
Robinson wykorzystującą Business Intel-
ligence, a ostatnio ogłosiliśmy nowe 
partnerstwo z Microsoft, które połączy 
Navisphere z Microsoft Azure i Azure 
IoT. Dzięki temu sojuszowi będziemy 
w stanie zapewnić naszym klientom 
jeszcze lepszą widoczność w czasie rze-
czywistym i przyspieszyć innowacje 
w łańcuchu dostaw. Tego typu rozwiąza-
nia pomagają w rozkładaniu często spo-
tykanych w tradycyjnych łańcuchach 
dostaw silosów, łącząc jednocześnie 
wszystkie funkcje organizacji z ich pełną 
siecią łańcucha dostaw i umożliwiając 
w ten sposób kompleksową widoczność, 
sprawność i elastyczną optymalizację. 
Oprócz tego oferują informacje o zamó-
wieniach i wysyłkach w czasie rzeczy-
wistym oraz wysyłają przewidywane 
i nakazowe analizy. W rezultacie orga-
nizacje mogą podejmować mądrzejsze 
decyzje, szybko reagować na stale zmie-
niający się, globalny krajobraz łańcucha 

dostaw i zarządzać potencjalnymi zakłó-
ceniami.

Jak C.H. Robinson postrzega AGV 
(pojazdy sterowane automatycznie) 
i robotykę, które wpływają obecnie 
na logistykę w fabrykach? Czy ma to 
w ogóle wpływ na Państwa procesy?
Nie ma nic przełomowego w stwier-
dzeniu, że pojazdy AGV mogą znacz-
nie ułatwić kluczowe operacje, w tym 
zoptymalizować przepływy w fabryce 
i usprawnić zarządzanie magazynem, 
a także produkcję just-in-sequence, czy 
w naszym przypadku logistykę just-in-
-time. Moim zdaniem automatyzacja, 
która już i tak cieszy się dużą popular-
nością, stanie się jednym z obszarów, 
który będzie się jeszcze bardziej inten-
sywnie rozwijał w niedalekiej przyszło-
ści. Technologia oparta na automaty-
zacji i sztucznej inteligencji ma poten-
cjał zastępowania ludzi na niektórych 
stanowiskach, a tym samym m. in. 
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenia-
nia się epidemii, np. w magazynach. 
Ponadto automatyzacja może potencjal-
nie ograniczyć rolę taniej siły roboczej 
z zagranicy, ponieważ jest to wysoce 
prawdopodobne, że po pandemii koro-
nawirusa łańcuchy dostaw będą sku-
piały się bliżej źródła. Konieczne wów-
czas będzie wypracowanie nowych 
struktur, procesów i umiejętności 
w celu zarządzania integracją mię-
dzy pracownikami „ludzkimi” oraz ich 
kolegami, robotami.

Czy w nowej rzeczywistości po pande-
mii widzicie Państwo szanse na trwałe 
zmiany w procesach logistycznych 
u dużych producentów?
Oczywiście! Biorąc pod uwagę wszyst-
kie kwestie, o których rozmawialiśmy 
wcześniej, nasi eksperci przeanalizowali 
wyzwania, jakie postawiły nam wyda-
rzenia ostatnich miesięcy i wskazali 
najważniejsze wnioski, które branża 
łańcucha dostaw powinna wyciągnąć 
z tej sytuacji. Wśród najważniejszych 
lekcji płynących z pandemii jest wzrost 
roli widoczności ładunku. Zwiększona 
widoczność umożliwia znacznie głęb-
sze zrozumienie sieci dostaw, zapasów 
i sprzedaży, w tym lokalizacji geogra-

ficznej dostawców i różnych towarów, 
które przez nie przechodzą. Następnie 
będziemy obserwować wzmożone inwe-
stycje firm w dobrze przemyślane plany 
zarządzania ryzykiem, zaopatrywanie 
się u więcej niż jednego dostawcy, co 
pozwoli zdywersyfikować łańcuch war-
tości czy rozwój łańcucha dostaw 4.0, 
który łącząc analitykę i sztuczną inte-
ligencję oferuje szereg informacji na 
wyciągnięcie ręki. Na znaczeniu zyska 
także rola logistyki „ostatniej mili”. 
Firmy oczekują od swoich łańcuchów 
dostaw możliwie najlepszej obsługi 
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Rozmawiał  
Michael Majchrzak
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firma prezentuje

Wykorzystanie czujników 
ultradźwiękowych do zdalnego 
monitoringu stanu łożysk

Możliwość monitorowania stanu maszyn 
w sposób ciągły z dowolnego miejsca jest 
nowym trendem w praktykach utrzymania 
ruchu. Główną rolę w tym nowym trendzie 
odgrywają ultradźwięki, będące już wcze-
śniej kluczową technologią w monitorowa-
niu stanu przy wykorzystaniu przenośnych 
urządzeń.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwu-
jemy dynamiczny rozwój technologii m.in. 
w dziedzinach telekomunikacji, analizy 
danych, inteligentnych urządzeń czy infra-
struktury. Monitorowanie stanu maszyn jest 
kolejnym obszarem, w którym następuje 
ogromny postęp. Jaka technologia jest odpo-
wiednikiem najnowocześniejszych rozwiązań 
w innych dziedzinach odgrywającą taką rolę 
jak RFID lub Przemysłowy Internet Rzeczy? 
Czujniki montowane na stałe do zdalnego 
monitorowania, które umożliwią inżynie-
rom wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 
do zbierania i analizowania danych z danego 
urządzenia bez konieczności poświęcania 
temu ciągłej uwagi.

mechanicznych wcześnie na krzywej P-F, 
a także opracowanie jeszcze skuteczniejszej 
strategii gospodarki smarowniczej. 

Prowadzenie zdalnego monitorowania za 
pomocą czujników ultradźwiękowych może 

Technologia ultradźwiękowa stała się 
samodzielnym kluczowym narzędziem. Nie 
jest to już po prostu detektor wycieku - jest 
to cenna technologia, która pozwala działom 
utrzymania ruchu na identyfikację uszkodzeń 

okazać się przełomową 
zmianą. Ultradźwięki działają 
najlepiej, gdy pomiary doko-
nywane są często, co ułatwia 
identyfikację wzorców, usta-
lenie linii bazowych i wska-
zanie obecności problemów. 
Ponadto, o ile dzisiejsi inżyniero-
wie utrzymania ruchu chcą uniknąć 
reaktywnego utrzymania ruchu, muszą 
mierzyć się z faktem, że istnieją urządze-
nia, które mają pierwszeństwo przed innymi. 
Wszystko, co jest bliskie awarii lub już zawo-
dzi, potrzebuje więcej uwagi. Oznacza to, że 
inne maszyny mogą pogorszyć swój stan nie-
zauważenie i bez kontroli, szczególnie gdy 
przyjmiemy założenie, że nowe maszyny 
powinny być w lepszym stanie i nie potrze-
bują naszej uwagi.

Istnieją na rynku łatwe we wdrożeniu roz-
wiązania łączące czujniki ultradźwiękowe 
z urządzeniami sieciowymi pozwalając na cią-
gły i zdalny monitoring stanu.

Dla ciągłego monitoringu stanu łożysk, 
przekładni czy innych urządzeń mechanicz-
nych istnieje system On-Trak wykorzystu-
jący czujniki UE Systems Ultra-Trak 750. 
System składa się z 16 czujników podłącza-
nych do zbiorczej skrzynki, która może połą-
czyć się z siecią poprzez wifi, Ethernet lub 
sieć komórkową. Dane z czujników mogą 
być łatwo wyświetlane na laptopie, table-
cie czy telefonie. Możliwy jest wgląd w cza-
sie rzeczywistym czy system powiadomień, 
co umożliwia w sposób ciągły monitorować 
nie tylko stan urządzeń, ale i procesy sma-
rownicze. Dodatkowo system może zintegro-
wać dane do platform chmurowych takich 

jak Azure, AWS, Google, IBM Watson, PTC, 
Thingworkx itp. 

Innym systemem moni-
toring ciągłego jest 4Cast, 
wykorzystujący czujniki RAS 
(Remote Access Sensors) 
produkcji UE Systems. Do 
skrzynki zbiorczej 4Cast 
można podłączyć do 4 czuj-
ników, zaś sama skrzynka 
komunikuje się z bazą 
danych poprzez Ethernet 
informując o stanie łożysk. 
Dane przesyłane są do opro-
gramowania DMS w celach 
badania trendów i analizy. Wielką zaletą 
tego systemu jest możliwość nagrywa-
nia plików dźwiękowych monitorowanych 
łożysk – cecha ta pozwala na ciągłą kontrolę 
łożysk nawet o najniższych prędkościach 
obrotowych. 

Rozwój technologii monitoringu ciągłego 
wykorzystujący wiele metod pomiarowych 
stanie się niebawem podstawą kontroli stanu 
wszystkich muszych krytycznych czy tzw. 
"wąskich gardeł” procesów produkcyjnych. 

Firmy chcąc być coraz bardziej konkurencyj-
nymi i móc realizować zlecenia dla swoich 

klientów, będą potrzebować pełnej 
niezawodności swoich zdolności pro-
dukcyjnych. Istnieją na rynku narzę-
dzia które pozwalają na ciągły moni-
toring stanu urządzeń, jednak zaletą 
metody ultradźwiękowej jest to, że nie 
wyklucza się ona z innymi metodami. 
Połączenie technologii ultradźwięko-
wej z innymi narzędziami takimi jak 
np. wibrodiagnostyką czy pomiarem 
temperatury pozwoli na stworzenie 
świetnych systemów w których wyko-
rzystuje się informacje z różnych źró-
deł aby potwierdzać obecność proble-

mów w maszynach, zanim te problemy będą 
poważne i będą grozić awarią. 

UE Systems Polska
Jurek Halkiewicz – Regional Manager

jurekh@uesystems.com
+48 510 518 832, www.uesystems.com
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Wrzesień/Październik 2020 11



12 inżynieria & Utrzymanie rUchU

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

Dobrze zoptymalizowana produkcja to 
jeden z kluczowych i pożądanych elemen-
tów firm produkcyjnych. Optymalizacja 
w produkcji przekłada się na sprzedaż, 
dystrybucję i finanse przedsiębiorstwa. 
Praca technologów oraz kierowników 
utrzymania ruchu może zostać wsparta 
cyfrowymi rozwiązaniami pozwalającymi 
lepiej kontrolować produkcję.

Monitorowanie pracy maszyn leży 
u podstaw optymalnej produkcji 
Do momentu kiedy praca maszyn nie 
jest w jakikolwiek sposób kontrolowana, 
trudno mieć pewność co do rzeczywi-
stej wydajności produkcji i tego jaki jest, 
na przykład, stosunek rzeczywistego 
czasu pracy maszyn do czasu dostępnego 
(w którym maszyny powinny pracować).
Pracę maszyn można nadzorować na dwa 
sposoby: ręcznie lub automatycznie.
Ręczne monitorowanie maszyn to z pew-
nością niski koszt i względna prostota 
w zastosowaniu. Nie jest to jednak roz-
wiązanie najlepsze: ręczny pomiar jest 
czasochłonny oraz podatny na błędy. 
Szczególnie, jeśli dane są najpierw zapi-
sywane ręcznie w formie papierowej, 
a dopiero potem wprowadzane do kom-
putera, co wcale nie należy do rzadkości. 
Takie działania wymagają również wyko-
nania dodatkowej pracy.

Poddając maszyny automatycznemu moni-
torowaniu uzyskujemy natomiast realne 
dane nt. czasu pracy oraz „wąskich gar-
deł”. Dodatkowo automatyczne monitoro-
wanie pracy maszyn daje dostęp do infor-
macji procesowych inaczej nieosiągal-
nych, które także mogą okazać się istotne 
w nadzorowaniu produkcji. Jest to z pew-
nością również dobry pierwszy krok na 
drodze do Przemysłu 4.0.

Czas na ruch MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą 
sobie pozwolić na prowadzenie długo-
trwałych projektów IT/OT, wolą się raczej 
skupiać na bieżących działaniach opera-
cyjnych.
Idealne rozwiązanie dla tej wielkości firm 
to takie, które wymaga poświęcenia mini-
malnej ilości czasu na wdrożenie, skonfi-
gurowanie oraz poznanie go.
Przy wyborze konkretnego rozwiązania 
do automatycznego monitorowania pro-
dukcji, warto zatem zwrócić uwagę na to, 
w jaki sposób dane są zbierane z maszyn. 
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, 
że tu również są dwie możliwości.
Pierwsza możliwość to zbieranie danych 
oparte na instalowaniu modułów 
zewnętrznych (czujników) podłączonych 
do maszyn. Tego typu rozwiązania wyma-
gać mogą zaangażowania wielu osób oraz 

przeznaczenia znacznej ilości czasu, który 
dla MŚP bywa na wagę złota.
Na drugim biegunie znajdują się sys-
temy informatyczne, które pobierają dane 
z maszyn przy wykorzystaniu dedykowa-
nych protokołów komunikacyjnych po 
sieci LAN lub WIFI, a więc bezpiecznie 
i bez ingerencji elektrycznej w maszyny.
Co więcej, rozwiązania drugiego typu 
można uruchomić w pełni zdalnie, 
bez kontaktu fizycznego z osobami 
z zewnątrz. W obecnej sytuacji epidemio-
logicznej, może to stanowić ważny argu-
ment przemawiąjący właśnie za tym 
wyborem i jednocześnie szansa dla firm 
z sektora MŚP na zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej.

Informacje o autorze:
Krzysztof Zmorzyński 
z monitorujmaszyny.pl. Programista 
i przedsiębiorca. Od kilku lat dostarcza 
autorskie oprogramowanie związane 
z zagadnieniami CNC i ogólnie 
Przemysłem 4.0 (oprogramowanie 
sterujące, optymalizacja procesów 
produkcji itp). 

Automatyzacja, przetwarzanie i wymiana danych to element Przemysłu 4.0, który zazwyczaj kojarzony 
jest z długotrwałymi i kosztownymi wdrożeniami w dużych firmach. Wydaje się, że rewolucja 
przemysłowa omija małe i średnie przedsiębiorstwa, ale w dobie wszechobecnej cyfryzacji, wcale 
nie musi tak być. MŚP powinny zainteresować się nowoczesnymi 
rozwiązaniami IT/OT, które są coraz łatwiej dla nich dostępne.

Praca przy maszynach
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W edług badań przeprowadzo-
nych przez magazyn Plant Engi-
neering dla organizacji EASA 

(Electrical Apparatus and Service Asso-
ciation) ponad połowa zakładów kie-
ruje się specjalną zasadą automatycznej 
wymiany uszkodzonych silników elek-
trycznych poniżej danej mocy znamiono-
wej. Wartość ta różni się w zależności od 
typu i poziomu mocy silników zainstalo-
wanych w danej fabryce, lecz średnia moc 
znamionowa wykorzystywana do określe-
nia górnej granicy silników wymienianych 
to 22,3 kW (30 KM) (rys. 1).

W kolejnym badaniu skupiono się na 
dalszych losach uszkodzonych silników.

Badani zadeklarowali, że ponad trzy 
czwarte (79%) silników nadaje się do 
naprawy, a reszta urządzeń (21%) – do 
wymiany. Prawie połowa badanych (49%) 
dokonała w ciągu trzech minionych lat 
napraw mechanicznych, a tylko jedna trze-
cia (30%) – przezwojeń silników (rys. 2). 

Mike Howell

Trendy w konserwacji
silników elektrycznych
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W przypadku wielu zakładów przemysłowych strategie konserwacji
silników elektrycznych należą do najważniejszych decyzji 
podejmowanych w firmie. Bez wątpienia silniki są siłą napędową 
wielu przedsiębiorstw, jeśli więc nie pracują prawidłowo lub ulegają 
awarii, ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie zakładu.

↖ Rys. 1. Wyniki badania magazynu Plant Engineering dla 
organizacji EASA – wykres ilustruje odpowiedź na pyta-
nie: „Czy w zakładzie istnieje procedura automatycznej 
wymiany uszkodzonych silników elektrycznych poniżej 
danej mocy znamionowej?” (odpowiedzi dotyczą zarówno 
przezwajania silników, jak i naprawy bez przezwajania).

↖ Rys. 2. Trendy w serwisowaniu silników elektrycznych w ciągu trzech ostatnich lat



Jakie są przyczyny takiego stanu rze-
czy?

1 Dostępność odpowiedniego zamien-
nika 
Za każdym razem, gdy silnik elek-
tryczny ulega awarii, miejsce jego apli-
kacji powinno zostać sprawdzone. Z cza-
sem procesy ulegają zmianom, a to może 
wpływać na zmianę obciążenia silnika 
lub zmianę cykli pracy. Gdy nastąpi 

usterka, warto się zastanowić, jakie 
wcześniejsze zmiany mogły ją spowodo-
wać i jak wpłynęły na działanie silnika. 
Jeśli nie odnotowano żadnych zmian, 
to zadanie wykonane zostanie bardzo 
szybko. W innym przypadku może to 
jednak wymagać więcej pracy. 

Jeżeli silnik jest odpowiedni do danej 
aplikacji, można kontynuować proces 
podejmowania decyzji. Przydatny do 
tego celu może być schemat blokowy 
(rys. 3). 

Silniki wyposażone w nietypowe funk-
cje, takie jak specjalne wały, są czę-
ściej naprawiane niż wymieniane na 
nowe. Jeżeli zamiennik silnika jest łatwo 
dostępny, to czynnikami wpływającymi 
na decyzję dotyczącą wymiany są czas 
i pieniądze.

2 Koszt naprawy a koszt wymiany 
Często naprawa silnika może być znacznie 
szybsza i mniej kosztowna niż wymiana. 
Jeżeli dojdzie do bardzo poważnego uszko-
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↗ Rys. 3. Schemat blokowy podejmowania decyzji związanej z naprawą bądź wymianą silnika
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dzenia, naprawa staje się jednak mniej 
korzystną opcją. Na przykład poważne 
uszkodzenia wirnika, rdzenia stojana lub 
istotna usterka mechaniczna zmniejszają 
prawdopodobieństwo udanej naprawy.

Jeśli zawiedzie stary silnik, może to 
być okazja do zmniejszenia kosztów opera-
cyjnych poprzez zakup nowego o wyższej 
sprawności (np. NEMA Premium lub IE3). 
Jakość jest bardzo ważnym czynnikiem, 
a wyższa sprawność nie oznacza lepszej 
niezawodności. Warto wiedzieć również, że 
silniki cechujące się wysoką sprawnością 
także można poddać naprawie. Jeżeli zosta-
nie przeprowadzona w sposób prawidłowy, 
zarówno sprawność, jak i niezawodność 
zostaną na niezmienionym poziomie.

3 Naprawa jako szansa na zidentyfiko-
wanie przyczyn awarii
W zależności od znaczenia, krytyczności 
danej aplikacji, najczęściej warto dokonać 
analizy uszkodzenia silnika w momen-
cie wystąpienia jego usterki. Wprawdzie 
koszt samej wymiany lub naprawy silnika 
może być znaczący, jednak koszty zwią-
zane z przestojem linii mogą być o rząd 
wielkości większe. Jeśli przyczyna awa-
rii zostanie zidentyfikowana i wdrożone 
zostaną środki zapobiegawcze, w efekcie 
końcowym cały proces stanie się bardziej 
niezawodny.

Czasami sama naprawa pomaga zna-
leźć przyczyny obciążenia w instalacji, 
co zwiększa niezawodność. Przykładem 
może być modyfikacja osłon termicznych 
w danej aplikacji w oparciu o wiedzę 
o występującym przepływie ciepła. Oczy-
wiście analiza przyczyn może być wyko-
nana bez względu na to, czy zostanie pod-
jęta decyzja o wymianie silnika, czy o jego 
naprawie.

4 Regularnie przeprowadzana konser-
wacja zapobiegawcza i prognozowana
Strategie zapobiegawczego (preventive 
– PM) i prognozowanego (predictive – 
PdM) utrzymania ruchu są na przestrzeni 
ostatniej dekady coraz chętniej wykorzy-
stywane. Ich stosowanie może pomóc 
w wykryciu pierwszych niepokojących 
symptomów zbliżającej się awarii. Dzięki 
temu naprawę można zaplanować w cza-
sie, gdy jest to najmniej inwazyjne dla 
działania zakładu.

Zapobiegawcza strategia UR zwykle 
polega na wykonywaniu czynności kon-
serwacyjnych w odniesieniu do kom-
ponentu lub systemu zgodnie z planem 
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
usterki. Przykładem takiego podejścia jest 
wymiana łożyska po trwającym 36 mie-
sięcy cyklu pracy w danej aplikacji.

Z kolei prognozowana strategia UR, 

które polega na monitorowaniu stanu 
urządzeń (również w sieci), pozwala 
ocenić stan maszyn znajdujących się 
w użytku w celu określenia zapotrzebo-
wania na czynności serwisowe. Zamiast 
więc wymieniać łożysko podczas plano-
wanych czynności serwisowych, właści-
ciel maszyny może wykorzystać narzę-
dzia takie jak zdalne monitorowanie 
wibracji i temperatury, by ocenić stan 
łożyska i dopiero wówczas, jeśli wykryje 
taką potrzebę, wyznaczyć datę jego 
wymiany.

Trzeba tu podkreślić, że dzięki wpro-
wadzanym obecnie rozwiązaniom Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy (Indu-
strial Inter-net of Things – IIoT) niektóre 
maszyny będą w stanie przewidywać nad-
chodzące usterki i planować naprawy 
w zasadzie autonomicznie, we własnym 
zakresie.

5 Standard ANSI/EASA
ANSI/EASA AR100-2015 – „Recom-
mended practice for the repair of rota-
ting electrical apparatus” definiuje zapis 
odczytywanych wartości, sposób prze-

prowadzania testów, analiz oraz ogólne 
wytyczne dotyczące naprawy silników 
indukcyjnych, synchronicznych i silni-
ków prądu stałego. Celem tego opracowa-
nia nie jest zastąpienie specyfikacji pro-
ducenta czy klienta lub znanych i wdro-
żonych standardów przemysłowych, lecz 
może on stanowić dodatek do tych doku-
mentów.

Dokument zawiera solidny zestaw 
praktyk polecanych dla każdego z eta-
pów przezwajania i serwisowania silni-
ków i urządzeń elektrycznych. Wiele ser-
wisów wykorzystuje ANSI/EASA AR100 
jako podstawę do stworzenia instrukcji 
pracy dla swojej organizacji. Stosowanie 
się do tych zaleceń pozwala na uzyskanie 
powtarzalnych napraw, co zwiększa nieza-
wodność silnika.

6 Akredytacja EASA
Dowiedziono, że sprawność silnika elek-
trycznego może pozostać na niezmien-
nym poziomie po naprawie i przezwoje-
niu dzięki przestrzeganiu podstawowych 
zasad. Stowarzyszenie EASA opraco-
wało międzynarodowy program akredy-
tacji przeznaczony dla serwisów, bazując 
na wytycznych ANSI/EASA AR100 oraz 
kodeksu dobrych praktyk „The effect of 
repair/rewinding on motor efficiency”, 
opracowanego na podstawie badań prze-
prowadzonych przez EASA wraz ze stowa-
rzyszeniem AEMT w 2003 r.

Celem powstania owej przełomowej 
akredytacji jest możliwość oszacowania 
zdolności centrów serwisowych do prze-
strzegania dobrych praktyk w celu zacho-
wania sprawności silników i ich nieza-
wodności podczas elektrycznych oraz 
mechanicznych napraw. Program jest 
w stanie spełnić to zadanie dzięki zatrud-
nieniu niezależnych audytorów. 

Program akredytacji obecnie jest ogra-
niczony do trójfazowych silników o kon-
strukcji klatkowej (squirrel-cage-rotor).

Mike Howell pełni funkcję Technical Sup-
port Specialist w Electrical Apparatus and 
Service Association (EASA).

www.utrzymanieruchu.pl
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Silniki wyposażone w nie-
typowe funkcje, takie 
jak specjalne wały, są 
częściej naprawiane niż 
wymieniane na nowe. 
Jeżeli zamiennik silnika 
jest łatwo dostępny, to 
czynnikami wpływają-
cymi na decyzję doty-
czącą wymiany są czas 
i pieniądze.
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Wiedza na temat procesu pozwala 
dobrze poinformowanym, posia-
dającym komplet danych mene-

dżerom na podejmowanie prawidłowych 
decyzji z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
ryzyka i kosztów. 

Strategia działania 
Polityka działań na wypadek awarii silnika 
powinna zawierać trzy elementy:

 →  określenie limitu mocy nominalnej,
 →  ocenę słuszności zastosowania silnika 
w danej aplikacji,

 →  opisanie kroków postępowania w razie 
awarii.

Określenie limitu mocy nominalnej. 
W zależności od mocy silnika, kosztów 
naprawy, rabatu dostawcy na nowe sil-
niki, sprawności uszkodzonego silnika 
i jego rocznego cyklu pracy, może się oka-
zać, że wymiana silnika na nowy będzie 
mniej kosztowna od jego naprawy.

Niektóre z funkcji systemu do zarzą-
dzania zasobami umożliwiają niemal rze-
czywiste obliczenia kosztów związanych 
z naprawą bądź wymianą silnika, a doku-
ment obejmujący strategię działań powi-
nien zawierać jej wyniki i założenia. Jed-
nakże zakłady nieposiadające tej techno-
logii mogą skorzystać na obliczeniu limitu 
mocy nominalnej.

Aby obliczyć taki limit, należy osza-
cować koszty napraw i wymiany popu-
larnych rozmiarów silników elektrycz-
nych, włącznie z ich całkowitymi kosz-

tami użytkowania. Jednak gdy nowy silnik 
ma w domyśle działać dłużej od napra-
wionego, należy wziąć pod uwagę jedynie 
koszty generowane przez nowy silnik po 
przekroczeniu zakładanego okresu trwało-
ści silnika naprawianego.

Następnie należy obliczyć moc znamio-
nową i liczbę godzin pracy, powyżej któ-
rej bardziej opłaca się naprawić silnik, 
bazując na obliczeniach zysków firmy lub 
wewnętrznych kryteriach przychodów. 
Takie obliczenia posłużą do sformułowa-
nia zasady: „Należy wymieniać wszystkie 
silniki poniżej obliczonego limitu mocy, 
a naprawiać – wszystkie powyżej”.

Dlaczego powinno się uwzględniać 
koszty użytkowania silnika? Koszty energii 
stanowią 97% wszystkich wydatków na 
działanie silnika elektrycznego. Nawet jed-
noprocentowy wzrost sprawności silnika 
oznacza ogromne oszczędności w skali 
czasu pracy silnika. Biorąc pod uwagę 
wszystkie wydatki operacyjne związane 
z działaniem silnika, można podjąć lepszą 
decyzję odnośnie naprawy lub wymiany 
silnika.
Ocena słuszności zastosowania silnika 
w danej aplikacji. Biorąc pod uwagę 
wysoki koszt nowych silników, awaria sil-
nika elektrycznego stwarza szansę na 
ponowne oszacowanie słuszności zastoso-
wania silnika w danej aplikacji.

Należy określić, które silniki często ule-
gają awariom, a następnie przeprowa-
dzić (lub poprosić o to określony zakład 
naprawy silników) analizę przyczyn awa-
rii (root cause failure analysis – RFCA). Po 
zidentyfikowaniu przyczyny ciągłych awa-
rii silnika można stworzyć model bizne-
sowy i zacząć działać. Na przykład gdy za 
awarie silnika odpowiedzialne są trudne 
warunki środowiskowe, należy wymienić 
silnik na przystosowany do takich warun-
ków – w ten sposób zwiększona zostanie 
niezawodność podzespołu i ograniczone 
przestoje linii. Podobnie jest w przypadku, 

Nicole Dyess

Naprawiać czy wymieniać,  
czyli o polityce konserwacji silników
Ustanowienie polityki dotyczącej postępowania na wypadek awarii  silników elektrycznych może pomóc 
w ograniczeniu liczby i czasu przestojów, a także obniżeniu wydatków na energię.
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gdy silnik ma uszkodzone uzwojenie – 
może to wskazywać na usterkę instalacji 
elektrycznej w fabryce.

Wymiana zbyt mocnych, nieobcią-
żonych silników – tych, które zwy-
kle pracują poniżej 50% swojej mocy 
nominalnej – na mniejsze, bardziej 
wydajne jednostki, odpowiedniejsze do 
danego zastosowania, zmniejsza wyso-
kość wydatków i zwiększa sprawność 
napędu, zmniejszając ilość pobieranej 
przez niego energii.
Opisanie kroków postępowania w razie 
awarii. W przypadku napędów i silni-
ków o krytycznym znaczeniu koszt prze-
stoju może przekroczyć koszt zarówno 
naprawy, jak i wymiany silnika. Nie 
oznacza to jednak, że nie ma wówczas 
czasu na zastosowanie opisanych wyżej 
zasad.

Postępowanie związane z naprawą 
uszkodzonego silnika powinno zostać 
opisane i być widoczne dla wszystkich 
operatorów i specjalistów utrzymania 
ruchu. Należy umieścić łatwo rozpozna-
walne naklejki na każdym z silników, 
które będą informowały o odpowied-
nich krokach w razie jego awarii. Należy 
oznaczyć silniki, które w razie awa-
rii powinny być wymienione, a które 
naprawione.

Na silniku powinna się również zna-
leźć informacja, gdzie można dostać 
jego zamiennik – w zakładzie czy 
u dostawcy. Dla silników niemających 
zamienników na miejscu, w zapasach 
fabryki, należy sprawdzać dostępność 
zamienników co kwartał. Wielu produ-
centów silników wytwarza je seriami, 
co oznacza, że w zależności od czasu 
dostępność określonych modeli silników 
może się różnić. Braki w zaopatrzeniu 
ważnych podzespołów mogą skutkować 
wyższymi kosztami lub nawet zatrzyma-
niem produkcji.

Coraz częściej firmy korzystają 
z zewnętrznych dostawców do zarządza-
nia swoim zapleczem części zamiennych. 
Oprócz zmniejszenia (lub nawet elimi-
nacji) kosztów prowadzenia inwentarza 
firmy zarządzające częściami zapasowymi 
biorą na siebie część odpowiedzialności 
za brak danej pozycji, zbyt dużą liczbę 
elementów czy utratę ich wartości. Firmy 
zarządzające łańcuchem dostaw często 
wnoszą również swoje doświadczenie 
zdobyte we współpracy z przemysłem na 
temat czasu pracy do awarii w podob-

nych rozwiązaniach i zy-kują na cenach 
części magazynowanych.

Na końcu należy sporządzić umowę 
z dostawcą lub serwisem silników, by 
zapewnić dostępność części zamiennych 
i określony czas naprawy podzespołów.

Wskazówki dotyczące naprawy 
silników
Należy powiedzieć to jasno: nie istnieje 
wytłumaczenie dla wymiany wszyst-
kich uszkodzonych silników na nowe. 
Naprawa będzie najlepszym rozwiąza-
niem dla choćby kilku z nich, zwłasz-
cza gdy zostały one zmodyfikowane i są 
silnikami wysokiej sprawności. Amery-
kańskie agencje przeprowadziły bada-
nia, które pokazały, że sprawność sil-
nika spada o ok. 1% już po pierwszej 
naprawie, z kolejnymi spadkami po 
następnych działaniach serwisowych. 
Natomiast badania przeprowadzone 
przez organizacje EASA oraz Advanced 
Energy dowiodły, że przezwajanie silni-
ków może w rzeczywistości zwiększyć 
sprawność silnika aż o 1%, gdy warsztat 
wykonujący usługę stosuje się do okre-
ślonych wytycznych.

Wytyczne do naprawy silników 
elektrycznych mają na celu przede 
wszystkim zachowanie odpowied-
niego poziomu osiągów silników, spra-
wiając, że silnik jest w stanie rozwi-
jać tę samą prędkość, moment obro-
towy i sprawność, jak wtedy, gdy był 
nowy. Wytyczne serwisowe dla silni-
ków powinny określać przynajmniej, 
kto powinien wykonywać dane czynno-
ści naprawcze i w jaki sposób, np. które 
z napraw można wykonywać w zakła-
dzie, a które należy zlecać, oraz jakich 
procedur naprawczych przestrzegać.

Kto ma wykonać naprawę silnika? Jeśli 
naprawa silnika elektrycznego jest zle-
cana na zewnątrz, wymagania co do 
przeprowadzonej naprawy powinny defi-
niować odpowiedniego dostawcę usług. 
Wytyczne do naprawy powinny również 
określać kryteria oceny zakładu napraw-
czego, czy jest on właściwie wyposa-
żony do przeprowadzenia naprawy. Owe 
kryteria pozwalają na stwierdzenie, czy 
wybrany dostawca zapewnia najlep-
szy możliwy serwis i umożliwia przyszłą 
ocenę wykonanych napraw.

Centrum serwisujące powinno być 
w stanie zapewnić przynajmniej prze-
prowadzenie analizy powstałych uszko-
dzeń, zaproponować dostępne opcje 
dotyczące naprawy/wymiany silnika, 
określić swoje doświadczenie w serwisie 
podobnych urządzeń oraz przedstawić 
procedury, według których postępuje, 
i szczegóły umowy gwarancyjnej.

W jaki sposób naprawiane są silniki? 
W zależności od tego, czy naprawy są 
wykonywane wewnątrz przedsiębior-
stwa, czy zlecane firmie zewnętrznej, 
przestrzeganie wytycznych zawartych 
w ANSI/EASA AR100 pomaga utrzy-
mać, a nawet zwiększyć sprawność 
i niezawodność naprawianych silników. 
Standard AR100 określa kompletną 
listę wytycznych dotyczących napraw 
mechanicznych, elektrycznych, przezwa-
jania i testów.

Wytyczne serwisowe zawarte 
w AR100 odnoszą się do:

 →  programu gwarancji jakości i umów 
gwarancyjnych,

 →  wymiany wszystkich uszkodzonych 
i zużytych części zgodnie ze specyfikacją 
producenta,

 →  przeprowadzania testów uzwojenia sto-
jana przed i po usunięciu uzwojenia 
w celu sprawdzenia uszkodzeń rdzenia,

 →  naprawy lub wymiany uszkodzonych 
warstw rdzenia,

 → kalibracji sprzętu testującego i urządzeń 
pomiarowych przynajmniej raz w roku 
według obowiązujących standardów 
w celu osiągnięcia odpowiedniej dokład-
ności,

 →  zapisu wartości rezystancji uzwojenia 
w danej temperaturze, przed i po napra-
wie, upewniając się, że zmierzona rezy-
stancja jest w normie we wszystkich 
trzech fazach,

 →  przeprowadzenia testu rezystancji izo-
lacji, testów przepięciowych, testów 
wytrzymałości dielektrycznej, testów 
w warunkach nominalnych i bez obcią-
żenia,

 →  regulacji napięcia zasilania w celu uzy-
skania odpowiedniej mocy przy odpo-
wiednim napięciu podczas testów.

Nicole Dyess – Director of Client 
Solutions w firmie Motors@Work.
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A waria w przemyśle zdarza się gdy 
nie poświęcamy czemuś należy-
tej uwagi, proces nie jest wykony-

wany prawidłowo lub gdy zawiedzie urzą-
dzenie. Jest to wypadek, któremu wszy-
scy pilnie starają się zapobiec. Wypadki 
nadal się zdarzają, i to zdecydowanie zbyt 
często, zwłaszcza gdy procesy konserwa-
cji zależą od systemów manualnych lub 
prostych arkuszy kalkulacyjnych, które 
nie nadążają za złożonością współcze-
snej operacji produkcyjnej. Gdy docho-
dzi do nieszczęśliwych wypadków, ich 
skutki wykraczają daleko poza bezpośred-
nią troskę o dobro pracownika. Wypadki 
zmniejszają wydajność, zakłócają prze-
pływ pracy i przerywają spójność, któ-
rej zakład potrzebuje, aby dostarczyć kon-
kurencyjny, rentowny produkt. Obec-
nie dostępne są narzędzia programowe, 
które pozwalają przejąć kontrolę nad pro-
gramami konserwacji zakładu i wychwy-
cić potencjalne zagrożenia i ryzyko, zanim 
przekształcą się one w prawdziwy wypa-
dek. Pojawia się również inteligentniej-
sze i sprawniejsze operacje, które skracają 
czas przestoju między awariami i optymal-
nie wykorzystują cenny czas techników.

$250 miliardów rocznie
Według Bureau of Labor Statistics (BLS) 
i Occupational Safety and Health Admi-

nistration (OSHA) koszty ludzkie i koszty 
ekonomiczne wypadków przy pracy 
w Stanach Zjednoczonych są astrono-
micznie wysokie. W 2016 r. BLS zgło-
siło 2,9 mln urazów w miejscu pracy, 
a 5 190 pracowników straciło życie 
w pracy we wszystkich branżach i sekto-
rach przemysłu. OSHA oszacowało straty 
firm i gospodarki na oszałamiające 250 
mld dolarów, w tym 1 mld dolarów tygo-
dniowo przeznaczany na koszty odszkodo-
wań dla pracowników. To dużo pieniędzy, 
które można zaoszczędzić dzięki odrobi-
nie prewencji. 

Oprócz trwałego wpływu wypadku 
przy pracy, odpowiednio utrzymany 
sprzęt, oraz jasne i spójne procedury bez-
pieczeństwa poprawiają wynik finan-
sowy firmy. Bezpieczniejsze miejsce pracy 
pomaga utrzymać niezmienną, spójną 
i niezawodną działalność produkcyjną, 
buduje zaufanie społeczne firmy i utrzy-
muje relacje w miejscu pracy na właści-
wym poziomie. 

W dyrektywie dotyczącej bezpieczeń-
stwa i zdrowia w miejscu pracy agencja 
wprowadza bezpośredni związek między 
bezpieczeństwem, a lepszym i bardziej 
opłacalnym miejscem pracy. „Bezpieczne 
środowisko pracy poprawia morale pra-
cowników, co często prowadzi do zwięk-

EAM i bezpieczeństwo: 
5 strategii na rzecz sukcesu
Działaj wykorzystując dane i zintegruj swój proces

Kevin Price

UTRZYMANIE RUCHU



szenia wydajności i lepszej obsługi. 
Utrata wydajności spowodowana ura-
zami i chorobami kosztuje firmy 60 
mld dolarów rocznie” - stwierdza OSHA 
w jednym z wpisów w sieci. „Firma 
OSHA zobowiązała się do zmniejszenia 
wskaźnika utraty produkcji o 2% rocz-
nie, aby firmy skoncentrowane na bez-
pieczeństwie i higienie pracy mogły 
również cieszyć się zdrowymi wynikami 
finansowymi”. 

„Bezpieczne środowisko pracy 
pomaga wspierać spójność i niezawod-
ność niezbędną do budowania społecz-
ności, co ostatecznie pomaga w rozwoju 
firmy. Pracownicy są bardziej zadowo-
leni i produktywni, gdy miejsca pracy 
mają aktywne przywództwo w zakre-
sie bezpieczeństwa i zdrowia, aby zapo-
biegać urazom. Miejsca te są często 
oceniane jako „najlepsze miejsca do 
pracy”, a ich pracownicy wracają do 
pracy szybciej po urazie lub chorobie.

Przed i po EAM
Platformy do Zarządzania Zasobami 
Przedsiębiorstwa (Enterprise Asset 
Management - EAM) mogą mieć wpływ 
na bezpieczeństwo w fabryce lub miej-
scu pracy.

Oto pięć przykładów:

1  Konserwacja zapobiegawcza
Przed EAM: Inżynierowie zakładowi 
polegali w dużej mierze na planach 
naprawczych, które zasadniczo ozna-
czały naprawę rzeczy, gdy te zaczynały 
się psuć. Do śledzenia historii kontroli 
i napraw używali systemów papiero-
wych lub prostych arkuszy kalkulacyj-
nych. 
Po EAM: Firma EAM dostarcza kom-
pletny i kompleksowy plan konserwa-

cji prewencyjnej i prognostycznej oparty 
na specyfikacjach producentów i aktu-
alnej historii urządzeń.

2  
Zapobieganie awariom

Przed EAM: Inspekcje wykrywały nie-
uchronną usterkę, którą technik mógł 
dostrzec, usłyszeć lub wyczuć. W prze-
ciwnym razie usterkę odkrywano 
dopiero po awarii urządzenia, co czę-
sto prowadziło do tygodniowych prze-
stojów w czasie zamawiania i dostarcza-
nia części. 
Po EAM: Czujniki Internetu Rzeczy (IoT) 
wykryły zmiany w funkcjonowaniu 
sprzętu zanim można było tego dokonać 
przez interwencję człowieka. Zmiany 
te wskazują na braki, nieefektywność 
pracy lub pojawiające się zagrożenia.

3  
 Mobilność danych

Przed EAM: Firmy zajmujące się konser-
wacją posiadały instrukcje producen-
tów sprzętu, które prowadziły techni-
ków przez ich pracę. Strony były często 
rozdarte i pokryte smarem, a same pod-
ręczniki były niewygodne w obsłudze, 
gdy technicy zjawiali się na miejscu. 
Po EAM: Mobilny system EAM dostar-
cza schematy i instrukcje do urządzeń 
typu tablet, co daje szczególnie duży 
wzrost wydajności, gdy personel ds. 
utrzymania pracuje w odległych miej-
scach.

4  
 Natychmiastowe aktualizacje bez 

dokumentów papierowych
Przed EAM: Technicy otrzymywali 
papierowe zlecenia pracy, po zakończe-
niu pracy sporządzali raporty i komen-
tarze, a następnie przekazywali swoje 
notatki pracownikowi biurowemu lub 
czekali w kolejce, aby je wprowadzić na 
centralnym terminalu pod koniec dnia 
pracy. 

Po EAM: Zaawansowana seria mobil-
nych list kontrolnych pomaga prowa-
dzić ekipy naprawcze przez ich pracę, 
a następnie pozwala im na natychmia-
stową aktualizację zapisu za pomocą 
serii podręcznych rozwijanych menu.

5  
 Zintegrowany zapis bezpieczeń-

stwa
Przed EAM: Kierownictwo wyższego 
szczebla mogło otrzymywać okresowe 
pisemne aktualizacje dotyczące wydaj-
ności sprzętu i praktyk w zakresie kon-
serwacji, często sporządzane dopiero po 
pewnym czasie od wystąpienia awarii 
lub wykonania pracy. 
Po EAM: System EAM, który jest zinte-
growany z firmową platformą oprogra-
mowania korporacyjnego, daje decyden-
tom natychmiastowy wgląd w koszty 
utrzymania i wydajność, a także wpływ 
na bezpieczeństwo pracy.

Zintegrowane podejście do EAM 
zapewnia natychmiastowe korzyści 
dla bezpieczeństwa i produktywności 
zakładu. Firmy, które zwracają szcze-
gólną uwagę na EAM, z reguły odnoto-
wują mniejszą ilość urazów, mniej prze-
stojów i związanych z nimi kosztów. 
Jeśli nadal nie dokonałeś zmiany, ist-
nieje duża szansa, że jeśli to zrobisz, 
będziesz mógł poprawić wyniki firmy 
w zakresie bezpieczeństwa, jednocze-
śnie generując oszczędności i poprawę 
produktywności.

Kevin Price zajmuje stanowisko techni-
cal evangelist and strategist w centrum 
rozwoju rozwiązań EAM firmy Infor 
w Greenville, w stanie S.C. 

www.utrzymanieruchu.pl
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TEMAT NUMERU

T ylko kilka firm wytwarzających 
armaturę oferuje wyłącznie arma-
turę stalową i staliwną znajdu-

jącą zastosowanie w energetyce, ciepłow-
nictwie, a także w przemyśle chemicznym 
i okrętowym oraz w gazociągach. Pozo-
stałe fabryki zajmują się wytwarzaniem 
przede wszystkim armatury żeliwnej sto-
sowanej w przemyśle chemicznym, wodo-

Damian Żabicki

Armatura 
przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele 
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. Kluczową rolę 
odgrywa armatura wskazująca i oddzielająca. Największą część 
produkcji stanowi armatura zaporowa oraz zaporowo-zwrotna. 

ciągach, kanalizacji oraz w instalacjach 
ciepłowniczych i gazowych.

Istotne miejsce na rynku zajmują dys-
trybutorzy armatury, czyli duże hur-
townie, które zaopatrują przedsiębior-
stwa gospodarki komunalnej, energetykę, 
wodociągi, przemysł petrochemiczny czy 
też gazownictwo.

Zwraca się uwagę na konieczność pro-
jektowania urządzeń pod kątem konkret-
nych nietypowych aplikacji. Ważne jest 
przy tym wyeliminowanie niekorzystnych 
zjawisk wpływających na pracę arma-
tury. Chodzi głównie o kawitację, flashing 
(odparowanie), a także hałas, przepływ 
dławiony i erozję.

Cechy armatury
Niejednokrotnie zastosowanie znajduje 
armatura gumowana, przez co uzyskano 
wysoki poziom odporności na korozję. 
Armatura tego typu bardzo często jest sto-
sowana w instalacjach odsalarnia, elek-
trowniach i systemach chłodniczych. 
Na rynku nie brakuje również arma-
tury wykonanej z żeliwa sferoidalnego 
co zapewnia możliwość pracy przy pod-



https://bit.ly/2IY0SDg

Potrzebujesz niezawodnych rozwiązań systemowych, które 
pozwolą Ci skoncentrować się na podstawowej działalności? 
Bosch Rexroth – Twój partner od innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie napędów i sterowań pozwalających zwiększyć 
wydajność i zoptymalizować produktywność. Niezależnie 
od technologii i miejsca, w którym się znajdujesz, nasza 

światowa organizacja pomoże znaleźć Ci właściwe 
rozwiązanie, które sprosta trudnym codziennym wyzwa-
niom przemysłu recyklingowego. Możesz skoncentrować 
się na swojej głównej działalności i zapewnić sobie spokój 
polegając na naszych wysokiej jakości rozwiązaniach i 
ogólnoświatowej sieć sprzedaży.

istotną częścią
czegoś większego

Każda rzecz jest



firma prezentuje

Innowacyjne technologie 
katalizatorem rozwoju
Wymagania względem współczesnego rynku 
produkcyjnego nieustannie rosną. Chcąc wyjść 
naprzeciw wszelkim oczekiwaniom, zakłady 
produkcyjne inwestują w coraz skuteczniej-
sze i innowacyjne technologie, które muszą 
sprostać zmieniającym się potrzebom odbior-
ców, jednocześnie minimalizując negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Należy jed-
nak pamiętać, że nawet najnowocześniejsze 
technologie nie są niezawodne, dlatego każdy 
zakład produkcyjny powinien być zaopatrzony 
w dział utrzymania ruchu – automatyków, 
elektryków i mechaników, którzy stale będą 
nadzorować pracę urządzeń.
Firma Kronospan jest wiodącym producentem 
materiałów drewnopochodnych oraz kompo-
nentów. Posiada ponad 40 zakładów zlokali-
zowanych w Europie, Azji oraz USA. W Polsce 
zakłady znajdują się m.in.: w Szczecinku, 
Mielcu, Strzelcach Opolskich, Pustkowie, 
Poznaniu, Rudawie oraz Szczecinie. Zakłady 
funkcjonują w oparciu o nowoczesne techno-
logie w ramach strategii zrównoważonego roz-
woju, które pozwalają zadbać o środowisko 

systemu ochrony powietrza UTWS w zakła-
dach zlokalizowanych w Szczecinku, Mielcu 
i Strzelcach Opolskich. System ten dedyko-
wany jest suszarniom bębnowym, w któ-
rych materiał podlegający obróbce może być 
suszony w strumieniu gorącej pary oraz sta-
nowi połączenie zamkniętego obiegu suszarni 
obrotowej z wymiennikiem ciepła oraz odręb-
nego obiegu źródła ciepła zakończonego elek-
trofiltrem. Wprowadzenie systemu przyczy-
niło się do znacznej redukcji pyłu dzięki wyko-
rzystaniu elektrofiltra oraz likwidacji zapachu, 
będącego wynikiem suszenia drewna dzięki 
wykorzystaniu palnika i komory spalania 
w roli niekatalitycznego dopalacza substancji 
organicznych.
Kronospan nie poprzestał jedynie na instalacji 
UTWS. Już rok później uruchomiono bowiem 
kolejny, najnowocześniejszy mokry elektrofiltr 
do suszarni w oddziale Kronospan w Salzburgu 
i w Szczecinku. SENA, czyli jednostopniowy, 
mokry elektrofiltr przeznaczony jest do zasto-
sowań w produkcji płyt drewnopochodnych 
(płyt wiórowych, płyt OSB i MDF), sklejki, pel-
letu oraz materiałów izolacyjnych. SENA jest 
gwarancją optymalnej wydajności filtracji 
i poziomu bezpieczeństwa, a co najważniejsze 

naturalne poprzez efektywne zużycie surow-
ców oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii.
Jednym z najbardziej innowacyjnych kro-
ków w zakresie rozwoju było uruchomienie 
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spełnia europejskie wymagania BAT. Co wię-
cej, obecnie w zakładzie w Szczecinku finalizo-
wane są prace instalacyjne systemu SABA—
bioscrubbera dedykowanego instalacji MDF, 
który współdziałać będzie z WESP, czyli wspo-
mnianym wcześniej systemem SENA. Będzie 
to niewątpliwie ogromne wyzwanie tech-
niczne, natomiast połączenie obydwu tych 
technologii zapewni nie tylko spełnienie 
wymagań BAT, ale pozwoli zredukować emisję 
znacznie poniżej tego standardu.
Najnowocześniejsze na świecie systemy są 
ogromnym wyzwaniem dla wielu specjali-
stów z zakresu automatyki, mechaniki i elek-
tryki. Warunkiem do zapewnienia nieprzerwa-
nej pracy nawet tych najnowocześniejszych 
urządzeń jest posiadanie wysokiej klasy spe-
cjalistów dbających o ich sprawność. Kluczową 
rolę w każdym zakładzie Kronospan odgrywa 
Dział Utrzymania Ruchu,  odpowiedzialny za 
zapewnienie płynnej realizacji zleceń pro-
dukcyjnych poprzez utrzymywanie dostępno-
ści i pracy maszyn na jak najwyższym pozio-
mie. Stąd też praca tego działu koncentruje 
się na kompleksowym zarządzaniu utrzy-
maniem ruchu i  dbaniem o należyty stan 
parku maszynowego poprzez konserwację, 
remonty, naprawy, a także planowane prze-
glądy, inspekcje i odpowiednią komunika-
cję personelu—zarówno działu utrzymania 
ruchu, jak i operatorów maszyn. Specjaliści 
z Działu Utrzymania Ruchu Kronospan korzy-
stają z zaawansowanych narzędzi wspoma-
gających, takich jak CMMS czy risk manage-
ment. Wdrażanie nowych technologii wiąże 

„Praca automatyka i jego wiedza, to troszkę więcej niż tylko elektronika, elektryka, ponieważ to automatyk musi zdiagnozować przyczynę  
awarii, która często jest mechaniczna. Tak więc na pierwszej linii prawie zawsze jest automatyk zanim zostanie określone czy jest to awa-
ria mechaniczna czy elektryczna. 
W zasadzie każdy dzień stanowi wyzwanie w pracy automatyka, dlatego że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy. Jest 
niewiele awarii, które się powtarzają. Na moim stanowisku oczekuje się, aby wyeliminować przyczynę każdej awarii i dlatego trzeba nie-
ustannie rozszerzać swoją wiedzę. Myślę, że do końca kariery zawodowej nie będzie dnia, w którym powiem sobie, że żadna maszyna 
mnie już niczym nie zaskoczy.
Kronospan daje wiele możliwości rozwoju, ponieważ automatyka oznacza ciągłe zmiany. Cały czas sprzęt jest rozwijany, więc i my musimy 
razem ze sprzętem się rozwijać. Jeżeli tylko potrzebuję poszerzenia wiedzy w danym zakresie od strony teoretycznej - to nie mam proble-
mów, idę do szefa i na każde szkolenie, na które chciałbym pojechać mam zgodę. 
Kronospan daje również możliwość odbycia praktyk, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie dzięki nim 
i pracy podjętej podczas wakacji, przekonałem się co chciałbym robić. Wydaje mi się, że Kronospan to firma, w której warto odbyć takie 
praktyki, aby przekonać się, czy to jest kierunek, w którym chciałoby się rozwijać.”
 Automatyk w Kronospan Polska

„Najtrudniejsze w pracy mechanika jest praca pod presją czasu, ponieważ naszym 
zadaniem jest jak najszybciej usunąć awarię. Staramy się to robić jak najszybciej i 
jak najlepiej, dzięki temu, że mamy bardzo zgrany zespół. O awarii dowiadujemy się 
podczas codziennej  kontroli maszyn i urządzeń, diagnozując poprawność pracy albo 
poprzez operatora, któremu wyświetla się alarm w systemie SCADA. Operator powia-
damia odpowiednie służby, czyli dział mechaniczny – nas, bądź dział elektryczno-
-automatyczny, czyli automatyków i elektryków.
Najciekawszą rzeczą w pracy mechanika według mnie jest niepowtarzalność awarii. 
Jesteśmy po to, aby awarie się nie powtarzały, więc wszystkie występujące awarie są 
innego typu. Jest to ciekawe z tego powodu, że często sami musimy wymyślać sposób 
naprawienia problemu. 
Sądzę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie kursy oferowane przez firmę Kronospan. 
Firma daje możliwość odbycia szkoleń, dzięki którym jesteśmy w stanie sprostać 
nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dzięki pracy w firmie Kronospan jako mecha-
nik zostałem wysłany na szkolenie z hydrauliki siłowej i pneumatyki przemysłowej. 
Ponadto firma umożliwiła mi kształcenie na Politechnice Koszalińskiej i odbycie kursu 
językowego.”
 Mechanik w Kronospan Polska
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się z rozwojem pracowników, którzy są stale 
szkoleni, aby móc rozwiązywać wszelkie 
problemy oraz zapobiegać ich powstawaniu 
w przyszłości. Oznacza to, że każdy dzień 

dla pracowników jest wyzwaniem, a poja-
wiające się problemy są dla nich zupeł-
nie nowe i wymagają nieszablonowych 
rozwiązań.

Kronospan Polska Sp. z o.o./Szczecinek Office
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek

T  +48 94 3730 138, F  +48 94 3730 139, M +48 518 285176



firma prezentuje

Innowacyjne technologie 
katalizatorem rozwoju
Wymagania względem współczesnego rynku 
produkcyjnego nieustannie rosną. Chcąc wyjść 
naprzeciw wszelkim oczekiwaniom, zakłady 
produkcyjne inwestują w coraz skuteczniej-
sze i innowacyjne technologie, które muszą 
sprostać zmieniającym się potrzebom odbior-
ców, jednocześnie minimalizując negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Należy jed-
nak pamiętać, że nawet najnowocześniejsze 
technologie nie są niezawodne, dlatego każdy 
zakład produkcyjny powinien być zaopatrzony 
w dział utrzymania ruchu – automatyków, 
elektryków i mechaników, którzy stale będą 
nadzorować pracę urządzeń.
Firma Kronospan jest wiodącym producentem 
materiałów drewnopochodnych oraz kompo-
nentów. Posiada ponad 40 zakładów zlokali-
zowanych w Europie, Azji oraz USA. W Polsce 
zakłady znajdują się m.in.: w Szczecinku, 
Mielcu, Strzelcach Opolskich, Pustkowie, 
Poznaniu, Rudawie oraz Szczecinie. Zakłady 
funkcjonują w oparciu o nowoczesne techno-
logie w ramach strategii zrównoważonego roz-
woju, które pozwalają zadbać o środowisko 

systemu ochrony powietrza UTWS w zakła-
dach zlokalizowanych w Szczecinku, Mielcu 
i Strzelcach Opolskich. System ten dedyko-
wany jest suszarniom bębnowym, w któ-
rych materiał podlegający obróbce może być 
suszony w strumieniu gorącej pary oraz sta-
nowi połączenie zamkniętego obiegu suszarni 
obrotowej z wymiennikiem ciepła oraz odręb-
nego obiegu źródła ciepła zakończonego elek-
trofiltrem. Wprowadzenie systemu przyczy-
niło się do znacznej redukcji pyłu dzięki wyko-
rzystaniu elektrofiltra oraz likwidacji zapachu, 
będącego wynikiem suszenia drewna dzięki 
wykorzystaniu palnika i komory spalania 
w roli niekatalitycznego dopalacza substancji 
organicznych.
Kronospan nie poprzestał jedynie na instalacji 
UTWS. Już rok później uruchomiono bowiem 
kolejny, najnowocześniejszy mokry elektrofiltr 
do suszarni w oddziale Kronospan w Salzburgu 
i w Szczecinku. SENA, czyli jednostopniowy, 
mokry elektrofiltr przeznaczony jest do zasto-
sowań w produkcji płyt drewnopochodnych 
(płyt wiórowych, płyt OSB i MDF), sklejki, pel-
letu oraz materiałów izolacyjnych. SENA jest 
gwarancją optymalnej wydajności filtracji 
i poziomu bezpieczeństwa, a co najważniejsze 

naturalne poprzez efektywne zużycie surow-
ców oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii.
Jednym z najbardziej innowacyjnych kro-
ków w zakresie rozwoju było uruchomienie 

22 InżynIerIa & UtrzymanIe rUchU

spełnia europejskie wymagania BAT. Co wię-
cej, obecnie w zakładzie w Szczecinku finalizo-
wane są prace instalacyjne systemu SABA—
bioscrubbera dedykowanego instalacji MDF, 
który współdziałać będzie z WESP, czyli wspo-
mnianym wcześniej systemem SENA. Będzie 
to niewątpliwie ogromne wyzwanie tech-
niczne, natomiast połączenie obydwu tych 
technologii zapewni nie tylko spełnienie 
wymagań BAT, ale pozwoli zredukować emisję 
znacznie poniżej tego standardu.
Najnowocześniejsze na świecie systemy są 
ogromnym wyzwaniem dla wielu specjali-
stów z zakresu automatyki, mechaniki i elek-
tryki. Warunkiem do zapewnienia nieprzerwa-
nej pracy nawet tych najnowocześniejszych 
urządzeń jest posiadanie wysokiej klasy spe-
cjalistów dbających o ich sprawność. Kluczową 
rolę w każdym zakładzie Kronospan odgrywa 
Dział Utrzymania Ruchu,  odpowiedzialny za 
zapewnienie płynnej realizacji zleceń pro-
dukcyjnych poprzez utrzymywanie dostępno-
ści i pracy maszyn na jak najwyższym pozio-
mie. Stąd też praca tego działu koncentruje 
się na kompleksowym zarządzaniu utrzy-
maniem ruchu i  dbaniem o należyty stan 
parku maszynowego poprzez konserwację, 
remonty, naprawy, a także planowane prze-
glądy, inspekcje i odpowiednią komunika-
cję personelu—zarówno działu utrzymania 
ruchu, jak i operatorów maszyn. Specjaliści 
z Działu Utrzymania Ruchu Kronospan korzy-
stają z zaawansowanych narzędzi wspoma-
gających, takich jak CMMS czy risk manage-
ment. Wdrażanie nowych technologii wiąże 

„Praca automatyka i jego wiedza, to troszkę więcej niż tylko elektronika, elektryka, ponieważ to automatyk musi zdiagnozować przyczynę  
awarii, która często jest mechaniczna. Tak więc na pierwszej linii prawie zawsze jest automatyk zanim zostanie określone czy jest to awa-
ria mechaniczna czy elektryczna. 
W zasadzie każdy dzień stanowi wyzwanie w pracy automatyka, dlatego że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy. Jest 
niewiele awarii, które się powtarzają. Na moim stanowisku oczekuje się, aby wyeliminować przyczynę każdej awarii i dlatego trzeba nie-
ustannie rozszerzać swoją wiedzę. Myślę, że do końca kariery zawodowej nie będzie dnia, w którym powiem sobie, że żadna maszyna 
mnie już niczym nie zaskoczy.
Kronospan daje wiele możliwości rozwoju, ponieważ automatyka oznacza ciągłe zmiany. Cały czas sprzęt jest rozwijany, więc i my musimy 
razem ze sprzętem się rozwijać. Jeżeli tylko potrzebuję poszerzenia wiedzy w danym zakresie od strony teoretycznej - to nie mam proble-
mów, idę do szefa i na każde szkolenie, na które chciałbym pojechać mam zgodę. 
Kronospan daje również możliwość odbycia praktyk, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie dzięki nim 
i pracy podjętej podczas wakacji, przekonałem się co chciałbym robić. Wydaje mi się, że Kronospan to firma, w której warto odbyć takie 
praktyki, aby przekonać się, czy to jest kierunek, w którym chciałoby się rozwijać.”
 Automatyk w Kronospan Polska

„Najtrudniejsze w pracy mechanika jest praca pod presją czasu, ponieważ naszym 
zadaniem jest jak najszybciej usunąć awarię. Staramy się to robić jak najszybciej i 
jak najlepiej, dzięki temu, że mamy bardzo zgrany zespół. O awarii dowiadujemy się 
podczas codziennej  kontroli maszyn i urządzeń, diagnozując poprawność pracy albo 
poprzez operatora, któremu wyświetla się alarm w systemie SCADA. Operator powia-
damia odpowiednie służby, czyli dział mechaniczny – nas, bądź dział elektryczno-
-automatyczny, czyli automatyków i elektryków.
Najciekawszą rzeczą w pracy mechanika według mnie jest niepowtarzalność awarii. 
Jesteśmy po to, aby awarie się nie powtarzały, więc wszystkie występujące awarie są 
innego typu. Jest to ciekawe z tego powodu, że często sami musimy wymyślać sposób 
naprawienia problemu. 
Sądzę, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie kursy oferowane przez firmę Kronospan. 
Firma daje możliwość odbycia szkoleń, dzięki którym jesteśmy w stanie sprostać 
nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dzięki pracy w firmie Kronospan jako mecha-
nik zostałem wysłany na szkolenie z hydrauliki siłowej i pneumatyki przemysłowej. 
Ponadto firma umożliwiła mi kształcenie na Politechnice Koszalińskiej i odbycie kursu 
językowego.”
 Mechanik w Kronospan Polska
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się z rozwojem pracowników, którzy są stale 
szkoleni, aby móc rozwiązywać wszelkie 
problemy oraz zapobiegać ich powstawaniu 
w przyszłości. Oznacza to, że każdy dzień 

dla pracowników jest wyzwaniem, a poja-
wiające się problemy są dla nich zupeł-
nie nowe i wymagają nieszablonowych 
rozwiązań.

Kronospan Polska Sp. z o.o./Szczecinek Office
ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek

T  +48 94 3730 138, F  +48 94 3730 139, M +48 518 285176
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wyższonych ciśnieniach. Warto zwró-
cić uwagę na tzw. by-pass w zaworach 
i zasuwach o dużych średnicach. Tym 
sposobem wyrównywane jest ciśnie-
nie po obu stronach zawieradła a więc 
zmniejsza się siła niezbędna do zawiera-
nia i zamykania armatury. Zmniejszona 

jest więc ilość uderzeń hydraulicznych 
mogących powodować uszkodzenie ele-
mentów rurociągu.

Niektóre modele przepustnic zwrot-
nych mogą być wyposażone w hydrau-
liczny system hamujący zamykanie 
i otwieranie. Tłumiony jest więc hałas 
oraz zwiększa się trwałość poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych prze-

pustnicy. Wynika to z łagodnego ruchu 
klapy i ograniczenia skutków uderzenia 
hydraulicznego. 

Zawory regulacyjne
Z szerokiej gamy urządzeń i elementów 
armatury przemysłowej warto nieco bli-
żej przyjrzeć się zaworom regulacyjnym, 
które są nieodzownym elementem sys-
temów automatyki. Zawory regulacyjne 
regulują ilość przepływającego czynnika, 
co uzyskuje się w efekcie zmiany prze-
kroju otworu przepływowego. 

O efektywności pracy zaworu regu-
lacyjnych decyduje w pierwszej kolej-
ności odpowiednia charakterystyka. 
Stąd też do wyboru są zawory z charak-
terystyką szybkotwierającą, stałopro-
centową (logarytmiczną) oraz liniową. 
Największym uznaniem w przemyśle 
cieszą się urządzenia o charakterystyce 
stałoprocentowej, ze względu na uzy-
skanie liniowej regulacji przepływu. 
Urządzenia tego typu zapewniają 
otwarcie w zakresie mieszącym się 
pomiędzy 10 a 90% otwarcia. Zawory 
z charakterystyką stałoprocentową są 
stosowane w zakresie od 10% do 90% 
otwarcia a liniową 30 a 70.

Np. zawór regulujący zCON firmy 
Zetkama ma stałoprocentową charak-

terystykę przepływu przy regulacyjno-
ści 50:1. W urządzeniu przewidziano 
kołnierze zgodne z normą EN 1092-
2. Zastosowanie tych zaworów obej-
muje ciepłownictwo, chłodnictwo i kli-
matyzacje oraz instalacje wody prze-
mysłowej. Z kolei zawór regulacyjny 
Z1A-C firmy Polna znajduje zastoso-
wanie w gazownictwie oraz w instala-
cjach płynów złożowych, w których ze 
względu na obecność cząstek stałych 
występuje erozja wpływająca niszcząco 
na trwałość elementów wewnętrznych 
zaworu. Odpowiednia konstrukcja 
zaworu ogranicza występowanie zjawi-
ska kawitacji w efekcie spadków ciśnie-
nia i mieszaniny dwufazowej.

Armatura z siłownikami
W przypadku armatury z siłownikami 
niejednokrotnie stosuje się ułożysko-
wanie trzpienia w zasuwach pozwala-
jące na stosowanie do nich napędów 
o znacznie mniejszych momentach obro-
towych. Ważny jest montaż napędów na 
kolumnach sterowniczych oraz stosowa-
nie przegubów. Tym sposobem zyskuje 
się sterowanie armaturą z odległości. 
W armaturze z siłownikami stawia się 
na łatwą rozbudowę napędu. Stąd też 
jest możliwe np. podwojenie ilości sty-

Ważne jest wyeliminowa-
nie niekorzystnych  
zjawisk wpływających na 
pracę armatury. Chodzi 
głównie o kawitację,  
flashing (odparowanie),  
a także hałas, przepływ 
dławiony i erozję.
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ków, doposażenia napędu w elektroniczny układ odwzorowa-
nia położenia, elektroniczny sygnalizator pracy napędu czy też 
elektroniczny wskaźnik położenia napędu.

Specjalna armatura jest oferowana z myślą o energetyce. 
Chodzi np. o armaturę turbinową regulacyjną, szybko zamyka-
jącą, zaporowo-zwrotną, a także wyposażoną w filtr oraz inteli-
gentny napęd hydrauliczny.

Niejednokrotnie armatura jest wzbogacana o sterowanie 
automatyczne. Np. w przypadku przepustnic kołnierz przyłą-
czeniowy pod napęd ręczny i pod siłownik jest z reguły znor-
malizowany a więc wystarczy jedynie wymienić napęd. Arma-
tura z automatyką może wymieniać informacje w różnych 
standardach obejmujących zarówno sygnały analogowe jak 
i cyfrowe.

Materiały sypkie
Szereg rozwiązań w zakresie armatury oferuje się pod kątem 
przemysłu materiałów sypkich. Interesujące rozwiązanie w tym 
zakresie stanowią zawory irysowe. Bazują one na prostej kon-
strukcji, która ma przewagę nad innymi produktami o podob-
nym zastosowaniu. W  zaworach irysowych jest możliwe regu-
lowanie strumienia materiału przy zachowaniu centryczności. 
Wyeliminowano przy tym blokowanie i zakleszczanie nawet 
w przypadku dużych ciał stałych.

Pod kątem materiałów sypkich dostępne są również zawory 
przysłonowe. W rozwiązaniach tego typu jedynie membrana 
styka się z przepływającym proszkiem. Oprócz tego przewi-

Wrzesień/Październik 2020
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dziano specjalne zapięcia do szybkiego 
montażu. Ważna jest łatwa do umycia 
jednoelementowa membrana oraz przy-
łącza obejmowe do kołnierzy.

Zasuwa nożowa Quantum® Ori-
fice™ z oferty Centrum Technolo-

gii Materiałów Sypkich jest specjal-
nie zaprojektowana do zastosowań przy 
suchych materiałach sypkich w prze-
pływie grawitacyjnym lub w systemach 
transportu pneumatycznego. Dostoso-
wana do zastosowań z materiałami nie 
ściernymi lub średnio ściernymi.

Prawidłowy wybór armatury 
przemysłowej
Na etapie wyboru odpowiednich ele-
mentów armatury przemysłowej należy 
zadbać o właściwy dobór średnicy 
zaworu do średnicy rurociągu. Nie 

mniej ważne jest wyko-
nanie obliczeń hydrau-
licznych. Kluczową rolę 
odgrywa rodzaj medium, 
a także ciśnienie i zakres 
temperatur pracy. W przy-
padku zaworów z napę-
dami istotne jest uwzględ-
nienie odpowiedniego 
ciśnienia roboczego 
w odniesieniu do rzeczy-
wistych wymagań insta-
lacji.

Na etapie wyboru 
armatury trzeba określić 
ciśnienie przed i za zaworem zarówno 
w pozycji zamkniętej jak i otwar-
tej. Jeżeli armatura będzie używana 
w warunkach przemysłowych należy 
dobrać odpowiedni materiał wykonania 
korpusu i jego ciśnienia nominalnego 
łącznie z wartościami maksymalnymi 
oraz temperaturą medium. O trwałości 
pracy armatury w dużej mierze decy-
duje uszczelnienie, przy którego wybo-
rze również należy wziąć pod uwagę 
rodzaj medium roboczego oraz jego tem-
peraturę i ciśnienie. Nie można zapo-
mnieć o ewentualnym wystąpieniu zja-
wiska kawitacji, flashingu, przepływu 
zdławionego, hałasu oraz sił dyspozy-
cyjnych.

Każdy element armatury dobierany 
jest z osobna. Np. na etapie doboru 
odwadniacza dzwonowego należy wziąć 
pod uwagę ciśnienie nominalne, wiel-

kość przyłącza, przepływ kondensatu 
oraz odwadniacz i maksymalne różni-
cowe ciśnienie odwadniacza.

Podsumowanie
Od właściwie dobranej armatury prze-
mysłowej zależy poprawność realiza-
cji wielu procesów technologicznych. 
Coraz częściej armatura współpracuje 
z systemami automatyki. Dla zapew-
nienia prawidłowej pracy armatury 
przemysłowej należy spełnić pewne 
wymagania na etapie jej montażu. Np. 
w przypadku zaworów ważne jest aby 
rurociąg był pozbawiony zanieczyszczeń 
a czynnik roboczy nie miał zanieczysz-
czeń mechanicznych. Muszą być zacho-
wane parametry eksploatacyjne, które 
przewidziano dla konkretnego modelu 
armatury.

Od właściwie dobranej 
armatury przemysłowej 
zależy poprawność reali-
zacji wielu procesów  
technologicznych.  
Coraz częściej armatura 
współpracuje z systemami 
automatyki
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licznymi awariami zaworów oraz siłowników.
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IZOLACJA TERMICZNA

Brak prawidłowo 
dobranej  
i zainstalowanej 
izolacji termicznej  
może spowodować szkody  
dla zakładów przemysłowych 
oraz wypadki przy pracy
Autor: Nick Eaton, firma ISS Insulation 
Services & Solutions

↗ Rury pokryte izolacją termiczną w maszynowni elektrowni. Źródło zdjęć w artykule: firma ISS Insulation Services & Solutions

 W TYM SAMYM CZASIE
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W celu optymalnego funkcjo-
nowania zakłady przemy-
słowe, takie jak elektrownie, 

wymagają zainstalowania izolacji ter-
micznej na rurach, kanałach wentyla-
cyjnych, zbiornikach i sprzęcie. Izolacja 
termiczna w elektrowni reguluje zmiany 
temperatur i pomaga w ograniczeniu 
nagrzewania się, lub strat cieplnych na 
powierzchniach o temperaturze roboczej 
powyżej, lub poniżej temperatury oto-
czenia. Doświadczony wykonawca zwy-
kle zarządza instalowaniem izolacji ter-
micznej w przemyśle.

Wybór typu izolacji termicznej do 
zainstalowania rozpoczyna się od zna-
lezienia odpowiedzi na podstawowe 
pytania i zrozumienia zakresu prac do 
wykonania. Izolacja termiczna dzieli 
sie na trzy różne kategorie, w zależ-
ności od odporności na tempera-

turę. Wykonawcy prac instalacyjnych 
tej izolacji muszą przed rozpoczę-
ciem działania poznać zakres tempe-
ratur pracy systemu w danej fabryce. 
Znajomość warunków pracy systemu 
- na zewnątrz, wewnątrz budynków 
czy kombinacja obydwu – pozwala na 
dobranie typu izolacji ochronnej, która 
zabezpiecza elementy systemu przed 
warunkami atmosferycznymi, żrącą 
atmosferą, wodą lub substancjami che-
micznymi oraz innymi trudnymi warun-
kami środowiskowymi.

Nieprawidłowo dobrana izolacja 
termiczna
Systemy izolacji termicznej wyma-
gają ułożenia warstw o różnej grubo-
ści, zależnie od temperatury otoczenia. 
Fabryka posiadająca prawidłowo zaizo-

lowane systemy staje się bardziej efek-
tywna energetycznie, co z kolei zmniej-
sza jej koszty operacyjne. Jeśli wyko-
nawca prac instalacyjnych izolacji nie 
posiada dokładnej wiedzy na temat 
standardów instalacyjnych wyrobu 
jakiegoś producenta, to zwiększa się 
ryzyko uszkodzenia systemu lub braku 
jego odpowiedniej efektywności. Nie-
prawidłowa izolacja termiczna może 
prowadzić do nadmiernego przepływu 
ciepła. Te nadmierne straty cieplne 
wpływają na oszczędzanie energii 
i w końcu na koszty działania fabryki.

Uszkodzenia izolacji termicznej
Uszkodzenia w systemach izolacji ter-
micznej mogą wystąpić na różne spo-
soby. Niestety dobranie nieprawidłowej 
izolacji lub jej nieprawidłowe zainstalo-
wanie zdarzają sie często i są przyczy-
nami uszkodzenia izolacji. Czynniki śro-
dowiskowe, takie jak warunki atmosfe-
ryczne, spowodują uszkodzenie izolacji, 
o ile nie jest ona odpowiednio zabezpie-
czona. W przypadku rur i sprzętu pra-
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Zwrócenie prawidłowej uwagi na izolację termiczną oznacza 
lepsze zarządzanie energią i zmniejszenie ilości awarii w zakładach 
przemysłowych
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cującego w temperaturach niższych 
od temperatury otoczenia występuje 
ryzyko kondensacji pary wodnej lub 
zamarzania wody na powierzchni izo-
lacji. Jeśli grubość izolacji jest mniej-
sza od wymaganej, to izolacja może 
zamoknąć i powodować korozję.

Poza przyczynami środowisko-
wymi uszkodzenia systemów izola-
cji mogą być spowodowane przez nie-
dbałość personelu utrzymania ruchu. 
Jest tak np. w przypadku chodze-
nia po zaizolowanych rurach lub roz-
dzierania izolacji w celu uzyskania 
dostępu do naprawianego czy konser-
wowanego sprzętu.

Izolacja termiczna ulega zużyciu 
w miarę upływu czasu i po latach 
może stać się zbyt przestarzała, aby 
była skuteczna. Jeśli wykonawca prac 
instalacyjnych znajdzie izolację, która 
jest zbyt stara lub została ułożona 
w nieprawidłowy sposób, to ważne 
jest, aby została ona całkowicie usu-
nięta i zastąpiona nową. Podczas 

demontażu istniejącej izolacji należy 
zachować ostrożność, aby zminima-
lizować ryzyko uszkodzenia systemu 
mechanicznego.

Może być wymagane prowizo-
ryczne zabezpieczenie przylegającej 
izolacji, aby zapobiec jej uszkodzeniu 
podczas wykonywania prac. Przesta-
rzała izolacja termiczna nie powinna 
być juz ponownie wykorzystywana. 
Użycie starej izolacji o zbyt niskich 
parametrach negatywnie wpłynie na 
efektywność energetyczną zakładu 
przemysłowego. 

Izolacja i otulina na zewnętrz-
nym kanale wentylacyjnym.
Rury i kanały wentylacyjne często 
ulegają uszkodzeniom na skutek rdze-
wienia i korozji, często spowodowa-
nej kondensacją pary wodnej. W nie-
prawidłowej izolacji nie ma skutecz-
nej kontroli nad kondensacją, przez 
co para wodna może przedostawać 

się do powierzchni rur i przewodów. 
Najlepszym sposobem zapobiegania 
kondensacji w chłodniejszym klima-
cie jest prawidłowe zainstalowanie 
prawidłowo dobranej izolacji.

Ciepło jest główną przyczyną 
pogarszania się stanu rur i kanałów 
wentylacyjnych. Jeśli izolacja rury nie 
jest odporna na wysokie temperatury 
panujące w miejscu zainstalowania, 
to izolacja ta może topić się i odpa-
dać od rur, wystawiając je na działa-
nie warunków otoczenia. Jeśli izola-
cja odpada lub jej brakuje, to rury czy 
przewody stwarzają ryzyko poparze-
nia dla personelu fabryki.

BHP podczas instalowa-
nia i konserwacji izolacji 
termicznej
Jeśli izolacja termiczna nie została 
prawidłowo zainstalowana lub jest 
uszkodzona, to powoduje to zwięk-
szone ryzyko dla personelu. Jest on 
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narażony na zetknięcia się z ekstre-
malnie gorącymi elementami sprzętu, 
ostrymi krawędziami oraz popiołem 
lotnym. Popiół lotny jest produktem 
ubocznym spalania węgla i jest on nie-
bezpieczny w przypadku wdychania. 
Kierownictwo zakładu powinno wyna-
jąć wyspecjalizowaną firmę, która pra-
widłowo oczyści powierzchnię i usunie 
do końca cały popiół lotny zanim wyko-
nawca prac instalacyjnych rozpocznie 
układanie nowej izolacji.

Osoby wykonujące prace związane 
z układaniem nowej izolacji lub usuwa-
niem starej w zakładzie przemysłowym 
powinny zawsze być stosować środki 
ochrony indywidualnej (ang. personal 
protection equipment, PPE). Środki te 
to: kask ochronny, buty robocze z bla-
chą na palcach, okulary ochronne 
z zabezpieczeniem od strony boków, 
długie rękawy i respiratory. Środki 
ochrony osobistej zabezpieczają perso-
nel przed poparzeniem gorącym sprzę-

tem, zranieniem wystającymi ostrymi 
krawędziami oraz wdychaniem popiołu 
lotnego. Praca w pobliżu niebezpiecz-
nych elementów jest problemem w każ-
dym zakładzie przemysłowym, ale ist-
nieją inne alternatywy, które zwiększają 
personelowi dostępność do miejsc wyko-
nywania prac. Podnośniki, rusztowania, 
dźwigi i podesty robocze są wykorzysty-
wane przy pracach w niebezpiecznym 
otoczeniu, takim jak w zakładzie prze-
mysłowym. Dostarczanie pracownikom 
wykonującym prace instalacyjne odpo-
wiednich środków w celu uzyskania 
dostępu do systemów izolacji termicznej 
zwiększa wydajność pracy i zmniejsza 
ryzyko wypadków przy pracy.

Ostateczne terminy realiza-
cji prac związanych z instalacją 
i konserwacją izolacji
Wstrzymanie pracy zakładu przemysło-
wego generalnie powoduje wykładni-

czo wyższe koszty spowodowane napra-
wami i godzinami przerw w produkcji. 
Kierownictwo powinno posiadać ści-
sły harmonogram wykonywania prac 
konserwacyjnych podczas wstrzymania 
pracy zakładu. Wykonawcy prac muszą 
dostarczyć wydajny plan wykonania 
prac konserwacyjnych w celu zapew-
nienia, że zakład stanie się w pełni 
operacyjny na czas. 

Wykonawcy prac instalacyjnych 
mogą potrzebować dodatkowych pra-
cowników, aby spełnić wymagania kie-
rownictwa zakładu dotyczącego czasu 
wstrzymania produkcji. A zatem zro-
zumienie pełnego zakresu prac zwią-
zanych z realizacją projektu pozwoli 
wykonawcy zadecydować, jaka siła 
robocza jest niezbędna. Ponadto pod-
czas oględzin systemu mogą być 
wykryte dodatkowe uszkodzenia, co 
zwiększy ilość wymaganych prac kon-
serwacyjnych. W celu zrealizowania 
projektu zgodnie z harmonogramem 
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wykonawca może potrzebować wyko-
rzystania większej ilości pracowników 
lub pracownicy będą musieli pracować 
po godzinach. Wykonawca musi wkal-
kulować wszystkie elementy i zmienne 
do planów prac związanych z konser-
wacją i naprawą.

Konserwacja systemów 
przemysłowych
Systemy ogrzewania, wentylacji i kli-
matyzacji (HVAC) oraz izolacji ter-
micznej wymagają przeprowadzania 
periodycznych inspekcji oraz konser-
wacji. Kontrole całego systemu, obej-
mujące ocenę stanu izolacji termicz-
nej, powinny być przeprowadzane co 
każdych sześć miesięcy. Brak wykona-
nia inspekcji w zalecanych przedzia-
łach czasowych niesie ze sobą ryzyko 
napotkania większej ilości problemów 
w przyszłości.

Dla kierownictwa fabryk dostępne 
są wizualne listy kontrolne, które będą 
wykorzystywane podczas wykonywa-
nia rutynowych kontroli związanych 
z utrzymaniem ruchu.

Listy kontrolne są prostymi prze-
wodnikami przeprowadzania wizual-
nych inspekcji kondycji systemów izo-
lacji termicznej, jednak nie powinno 
się polegać jedynie na nich. Inspekto-
rzy wewnętrzni będą chcieli poszukać 
braków izolacji, luźnej lub nadwątlonej 
izolacji oraz popularnych problemów, 
które są spowodowane przez wycieki 
w rurach czy uszkodzony sprzęt.

Poza inspekcją wizualną pomocne 
jest przeprowadzanie przeglądów stanu 
izolacji termicznej. Przeglądy te są bar-
dziej dogłębne i obejmują dokumento-
wanie każdego typu izolacji oraz listę 
miejsc z uszkodzoną lub brakującą izo-
lacją.

Po zidentyfikowaniu przez kierow-
nictwo zakładu miejsc z uszkodzoną 
lub brakującą izolacją powinien zostać 
wdrożony plan działania, w celu osza-
cowania stopnia uszkodzeń oraz okre-
ślenia, jakie prace związane z naprawą 
lub wymianą izolacji powinny zostać 
wykonane w celu zapobieżenia dalszym 
uszkodzeniom oraz ryzyku wypadków 
przy pracy. Profesjonalny instalator izo-
lacji termicznej posiada umiejętności 
i doświadczenie, niezbędne do oceny 
systemu według zaleceń.

Gwarancje na wykonane prace
Obecnie standardem przemysłowym 
jest udzielanie przez firmy zajmujące 
się instalowaniem systemów HVAC 
oraz izolacji termicznej jednorocznej 
gwarancji na wykonane przez siebie 
prace, podczas gdy okresy gwarancyjne 
na zainstalowane produkty są różne, 
w zależności od ich producentów. Jeśli 
izolacja została zainstalowania niepra-
widłowo, to wykonawca prac ponosi 
odpowiedzialność za naprawy w przy-
padku wystąpienia problemów w okre-
sie gwarancyjnym.

Jeśli system izolacji termicznej 
został zainstalowany prawidłowo, 
wytrzymuje niewielkie uszkodzenia 
oraz jest prawidłowo kontrolowany 
i konserwowany, to może być eksplo-
atowany przez 20 lat lub dłużej. Izola-
cja termiczna jest wartościowym zaso-
bem w utrzymywaniu efektywności 
energetycznej i zmniejszaniu kosztów 
operacyjnych zakładu przemysłowego. 
Tak więc warto jest inwestować w pra-
widłowe instalowanie i konserwowanie 
tej izolacji.

Najważniejszymi zadaniami dla 
instalatora izolacji termicznej jest efek-
tywna analiza środowiska pracy izola-
cji, która ma być zainstalowania oraz 
określenie prawidłowego typu tej izo-
lacji, aby mogła ona wytrzymać trudne 
lub potencjalnie niszczące warunki 

pracy. Poświęcenie odpowiedniej ilo-
ści czasu na ten proces przed rozpoczę-
ciem prac instalacyjnych może zapobiec 
przyszłym uszkodzeniom izolacji, co 
zaoszczędzi zakładowi przemysłowemu 
niedogodnych i kosztownych napraw 
oraz wymiany części w przyszłości.

Konieczne jest, aby firmy zajmu-
jące się instalowaniem izolacji oraz kie-
rownictwo zakładów przemysłowych 
posiadali odpowiednią wiedzę na temat 
instalowanej izolacji, przestrzegali zale-
canych harmonogramów konserwa-
cji oraz byli świadomi wszelkich przy-
czyn uszkodzeń tej izolacji. Niezbędne 
jest nie tylko użycie prawidłowo dobra-
nej do projektu izolacji. Także posia-
danie profesjonalnego instalatora izo-
lacji termicznej, który zna prawidłowe 
i efektywne techniki instalowania oraz 
wymiany izolacji, jest kluczem dla efek-
tywnego funkcjonowania zakładu.

Nick Eaton jest inżynierem sprzedaży 
w firmie ISS Insulation Services & Solu-
tions, będącej członkiem amerykań-
skiego krajowego stowarzyszenia pro-
ducentów, dystrybutorów i instalatorów 
izolacji przemysłowych (National Insu-
lation Association). Kontakt z nim jest 
możliwy pod adresem email: neaton@
insulationsands.com.

↗ Pracownicy firmy ISS instalujący izolację z wełny mineralnej na ścianie kotła w elektrowni
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W naszej ofercie mamy:
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 produkcji
    Laureaci konkursu Fabryka Roku 2019

Raport
 Efektywna gospodarka 
smarownicza

  Fabryka 4.0: Machine learning 
– nowe możliwości pracy z danymi

  Produkt Roku 2019: 
Etap II – głosowanie Czytelników
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Temat numeru

Czujniki vs. ręczne 
przyrządy pomiarowe
Kiedy stosować bezprzewodowe systemy 
monitorowania stanu, a kiedy polegać 
na tradycyjnej konserwacji 
zapobiegawczej?
na tradycyjnej konserwacji 
zzaappoobbiieeggawczej?

Raport
Przemysł 4.0 w Polsce

  Słowo klucz: optymalizacja 
– które procesy warto optymalizować?

  Zdalne zarządzanie systemami 
monitorowania i sterowania
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firma prezentuje

Jak przygotować firmę do 
skutecznego wznowienia pracy?
John Smith, główny inżynier (Finished Lubricants) w ExxonMobil radzi, w jaki sposób zoptymalizować 
wydajność maszyn podczas wznawiania pracy

Przestoje wynikające z pandemii COVID-19 wywarły bardzo 
niekorzystny wpływ na branżę produkcyjną. Właściciele firm byli 
zmuszeni do wstrzymania eksploatacji sprzętu na nieokreślony czas, 
co stało się źródłem zagrożeń związanych z ich konserwacją. Gdy 
maszyny nie pracowały, w ich wnętrzu nadal zachodziły reakcje 
chemiczne zwiększające ryzyko na przykład korozji. Wysokiej jakości 
oleje i smary oraz dokładna konserwacja mogą okazać się kluczowe 
dla ograniczenia zakresu uszkodzeń podczas wznawiania pracy.
Poniżej przedstawiamy 10 wniosków, którymi inżynierowie 
ExxonMobil dzielą się z klientami, aby pomóc im w odpowiednim 
przygotowaniu maszyn*.

Przeprowadzenie ogólnej kontroli systemu
Sprzęt należy skontrolować pod kątem odpowiedniego smarowania 
oraz jakichkolwiek oznak zanieczyszczenia i wycieków oleju. 
W przypadku dużych systemów przed wznowieniem pracy wskazane 
może być pobranie próbki oleju i poddanie jej analizie, w przypadku 
gdy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.

Usunięcie ze sprzętu wszelkich środków 
zapobiegających rdzewieniu
W tym celu należy użyć odpowiedniego rozpuszczalnika.

Usunięcie wody z dna zbiorników na olej
Podczas przestoju systemu mogło dojść do oddzielenia wody od 
oleju – taka woda może znajdować się na dnie. W celu usunięcia 
wody należy otworzyć najniżej położony zawór spustowy. Wyczyścić 
wszystkie dostępne powierzchnie. Usunąć nagromadzone bakterie.

Wymiana oleju (w razie konieczności)
Podczas spuszczania oleju przed ponownym napełnieniem należy 
sprawdzić, czy stary olej został odprowadzony także z obszarów oleju 
ciężkiego. Przed wznowieniem eksploatacji sprawdzić, czy poziom 
oleju jest prawidłowy.

Sprawdzanie uszczelek i pokryw dostępowych
Należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń każde źródło potencjalnej 
nieszczelności, takie jak uszczelki, pręty pomiarowe oleju i pokrywy 
dostępowe.

Monitorowanie szczelności sprzętu
Szczególną uwagę warto zwrócić na uszczelki, których stan  
mógł ulec pogorszeniu podczas długiego okresu  
wstrzymania pracy.

Używanie ogrzewaczy wyłącznie podczas  
cyrkulacji oleju
Jeśli w systemie wykorzystywane są ogrzewacze, podczas rozruchu 
można je włączyć dopiero wtedy, gdy olej już krąży w systemie. Dzięki 
temu olej statyczny nie będzie narażony na wysoką temperaturę.

Wymiana smaru w łożyskach
Przed wznowieniem pracy należy napełnić łożyska świeżym smarem 
oraz umożliwić usunięcie starego poprzez wyjęcie smarowniczek lub 
korków odpowietrzających.

*ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia zawarte w niniejszym artykule. Klienci 
powinni samodzielnie przeprowadzić analizę przed podjęciem decyzji. Wszystkie działania muszą 
być zgodne z instrukcją obsługi maszyny oraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. 
Rzeczywiste wyniki mogą być inne w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warunków 
i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

UKŁADY HYDRAULICZNE Sprawdzić system pod 
kątem obecności wody  
i ją odprowadzić.

Sprawdzić poziom oleju. 
W razie konieczności 
wymienić filtry.

Odpowietrzyć system. Podczas rozruchu olej 
powinien cyrkulować 
pod niskim ciśnieniem.

PRZEKŁADNIE Sprawdzić i w razie 
konieczności uzupełnić 
poziom oleju.

Usunąć wszelką wodę  
i osady.

Sprawdzić filtry i w razie 
potrzeby wymienić.

Uruchomić przekładnię 
pod niskim obciążeniem.

ŁOŻYSKA SMAROWANE 
SMAREM

Sprawdzić linię smaru  
i smarowniczki pod 
kątem obecności 
zabrudzeń i zaschniętego 
smaru.

Przesmarować wszystkie 
łożyska, usunąć stary 
smar z wszystkich 
linii smaru i punktów 
smarnych.

Uruchomić przy niskiej 
prędkości i z niskim 
obciążeniem.

Po zakończeniu 
rozruchu monitorować 
temperaturę łożysk 
i kontrolować je pod 
kątem drgań.

SPRĘŻARKI Usunąć wszelką wodę  
i zanieczyszczenia.

Sprawdzić zawory pod 
kątem obecności lepkich 
osadów i usunąć je.

Uruchomić z niską 
prędkością i stopniowo 
ją zwiększać.

Sprawdzić temperaturę 
oleju.

SMAROWANIE 
OBRABIAREK

Usunąć całość oleju  
z powierzchni chłodziwa 
na bazie wody.

Sprawdzić stężenie i pH 
chłodziwa pod kątem 
rozwoju bakterii.

Sprawdzić poziom oleju 
w najważniejszych 
układach maszyny.

Regularnie wprowadzać 
chłodziwo do układu  
i kontrolować stężenie.

Wymiana oleju silnikowego
Należy spuścić i wymienić olej w silnikach, które od pewnego  
czasu nie pracują. Wymienić filtr(y) oleju. Uruchomić silnik  
pod niskim obciążeniem i powoli uzyskać normalną temperaturę 
pracy.

Szczegółowa dokumentacja i prawidłowe pobieranie 
próbek oleju
Wszystkie działania podejmowane podczas uruchomienia powinny 
zostać zarejestrowane w instrukcjach konserwacji. Po kilku godzinach 
pracy sprzętu należy w odpowiedni sposób pobrać próbkę oleju. 
Następnie próbkę należy wysłać do specjalistycznego laboratorium 
analizującego używany olej, np. Mobil Serv Lubricant Analysis, aby 
uzyskać pewne informacje na temat stanu oleju, systemu i poziomu 
zanieczyszczeń.

W wysoko rozwiniętych organizacjach analizy olejowe  
stanowią taką samą wartość jak środek smarny. Analiza pozwala 
zaplanować inwestycje, informuje o zużyciu oleju i problemach  
z eksploatacją maszyn. Globalny program analiz Mobil Serv  
umożliwia kontrolę pracy maszyn w sposób praktycznie zdalny 
- począwszy od oznaczenia punktu poboru próbki QR kodem, 
opisywania próbki w aplikacji na urządzeniu mobilnym po śledzenie 
wyników online.

W programie analiz Mobil Serv próbka trafia do laboratorium w 
Holandii, które obsługuje cały region EAME oraz Rosję. Wyniki 
bieżących i archiwalnych analiz są dostępne w chmurze. Czas 
od identyfikacji próbki do przekazania wyników to około 3-5 dni 
roboczych, co pozwala szybko zarządzać problemami i stanem maszyn. 
Specjaliści ExxonMobil potrafią sięgać nawet 5-6 lat wstecz, szukać 
analogii w działaniu układów i w ten sposób interpretować problem 
lub przewidzieć awarię.

Poleganie na fachowym wsparciu
Wybory będą miały trwały wpływ na działalność Państwa firmy. 
W związku z tym w tak bezprecedensowych sytuacjach na osobach 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji spoczywa ogromna 
odpowiedzialność. Współpraca może być kluczowa dla szybkiego 
znalezienia praktycznych rozwiązań, dzięki którym właściciele firm 
będą mogli skutecznie wznowić działalność. Zespół ExxonMobil 
ds. wsparcia technicznego posiada wysokie kwalifikacje w zakresie 
działalności związanej z produkcją – wykorzystywane zarówno 
w placówkach klienta, jak i w środowisku wirtualnym. Dzięki temu 
potrafi opracowywać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki 
smarne Mobil™ i gwarantujące pewne rezultaty na każdym etapie 
produkcji.

Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla przemysłu 
znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych 
dystrybutorów olejów i smarów Mobil: www.smartplus.pl,  
www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl oraz pod 
adresem thd@exxonmobil.com.
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firma prezentuje

Jak przygotować firmę do 
skutecznego wznowienia pracy?
John Smith, główny inżynier (Finished Lubricants) w ExxonMobil radzi, w jaki sposób zoptymalizować 
wydajność maszyn podczas wznawiania pracy

Przestoje wynikające z pandemii COVID-19 wywarły bardzo 
niekorzystny wpływ na branżę produkcyjną. Właściciele firm byli 
zmuszeni do wstrzymania eksploatacji sprzętu na nieokreślony czas, 
co stało się źródłem zagrożeń związanych z ich konserwacją. Gdy 
maszyny nie pracowały, w ich wnętrzu nadal zachodziły reakcje 
chemiczne zwiększające ryzyko na przykład korozji. Wysokiej jakości 
oleje i smary oraz dokładna konserwacja mogą okazać się kluczowe 
dla ograniczenia zakresu uszkodzeń podczas wznawiania pracy.
Poniżej przedstawiamy 10 wniosków, którymi inżynierowie 
ExxonMobil dzielą się z klientami, aby pomóc im w odpowiednim 
przygotowaniu maszyn*.

Przeprowadzenie ogólnej kontroli systemu
Sprzęt należy skontrolować pod kątem odpowiedniego smarowania 
oraz jakichkolwiek oznak zanieczyszczenia i wycieków oleju. 
W przypadku dużych systemów przed wznowieniem pracy wskazane 
może być pobranie próbki oleju i poddanie jej analizie, w przypadku 
gdy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.

Usunięcie ze sprzętu wszelkich środków 
zapobiegających rdzewieniu
W tym celu należy użyć odpowiedniego rozpuszczalnika.

Usunięcie wody z dna zbiorników na olej
Podczas przestoju systemu mogło dojść do oddzielenia wody od 
oleju – taka woda może znajdować się na dnie. W celu usunięcia 
wody należy otworzyć najniżej położony zawór spustowy. Wyczyścić 
wszystkie dostępne powierzchnie. Usunąć nagromadzone bakterie.

Wymiana oleju (w razie konieczności)
Podczas spuszczania oleju przed ponownym napełnieniem należy 
sprawdzić, czy stary olej został odprowadzony także z obszarów oleju 
ciężkiego. Przed wznowieniem eksploatacji sprawdzić, czy poziom 
oleju jest prawidłowy.

Sprawdzanie uszczelek i pokryw dostępowych
Należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń każde źródło potencjalnej 
nieszczelności, takie jak uszczelki, pręty pomiarowe oleju i pokrywy 
dostępowe.

Monitorowanie szczelności sprzętu
Szczególną uwagę warto zwrócić na uszczelki, których stan  
mógł ulec pogorszeniu podczas długiego okresu  
wstrzymania pracy.

Używanie ogrzewaczy wyłącznie podczas  
cyrkulacji oleju
Jeśli w systemie wykorzystywane są ogrzewacze, podczas rozruchu 
można je włączyć dopiero wtedy, gdy olej już krąży w systemie. Dzięki 
temu olej statyczny nie będzie narażony na wysoką temperaturę.

Wymiana smaru w łożyskach
Przed wznowieniem pracy należy napełnić łożyska świeżym smarem 
oraz umożliwić usunięcie starego poprzez wyjęcie smarowniczek lub 
korków odpowietrzających.

*ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia zawarte w niniejszym artykule. Klienci 
powinni samodzielnie przeprowadzić analizę przed podjęciem decyzji. Wszystkie działania muszą 
być zgodne z instrukcją obsługi maszyny oraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. 
Rzeczywiste wyniki mogą być inne w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warunków 
i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

UKŁADY HYDRAULICZNE Sprawdzić system pod 
kątem obecności wody  
i ją odprowadzić.

Sprawdzić poziom oleju. 
W razie konieczności 
wymienić filtry.

Odpowietrzyć system. Podczas rozruchu olej 
powinien cyrkulować 
pod niskim ciśnieniem.

PRZEKŁADNIE Sprawdzić i w razie 
konieczności uzupełnić 
poziom oleju.

Usunąć wszelką wodę  
i osady.

Sprawdzić filtry i w razie 
potrzeby wymienić.

Uruchomić przekładnię 
pod niskim obciążeniem.

ŁOŻYSKA SMAROWANE 
SMAREM

Sprawdzić linię smaru  
i smarowniczki pod 
kątem obecności 
zabrudzeń i zaschniętego 
smaru.

Przesmarować wszystkie 
łożyska, usunąć stary 
smar z wszystkich 
linii smaru i punktów 
smarnych.

Uruchomić przy niskiej 
prędkości i z niskim 
obciążeniem.

Po zakończeniu 
rozruchu monitorować 
temperaturę łożysk 
i kontrolować je pod 
kątem drgań.

SPRĘŻARKI Usunąć wszelką wodę  
i zanieczyszczenia.

Sprawdzić zawory pod 
kątem obecności lepkich 
osadów i usunąć je.

Uruchomić z niską 
prędkością i stopniowo 
ją zwiększać.

Sprawdzić temperaturę 
oleju.

SMAROWANIE 
OBRABIAREK

Usunąć całość oleju  
z powierzchni chłodziwa 
na bazie wody.

Sprawdzić stężenie i pH 
chłodziwa pod kątem 
rozwoju bakterii.

Sprawdzić poziom oleju 
w najważniejszych 
układach maszyny.

Regularnie wprowadzać 
chłodziwo do układu  
i kontrolować stężenie.

Wymiana oleju silnikowego
Należy spuścić i wymienić olej w silnikach, które od pewnego  
czasu nie pracują. Wymienić filtr(y) oleju. Uruchomić silnik  
pod niskim obciążeniem i powoli uzyskać normalną temperaturę 
pracy.

Szczegółowa dokumentacja i prawidłowe pobieranie 
próbek oleju
Wszystkie działania podejmowane podczas uruchomienia powinny 
zostać zarejestrowane w instrukcjach konserwacji. Po kilku godzinach 
pracy sprzętu należy w odpowiedni sposób pobrać próbkę oleju. 
Następnie próbkę należy wysłać do specjalistycznego laboratorium 
analizującego używany olej, np. Mobil Serv Lubricant Analysis, aby 
uzyskać pewne informacje na temat stanu oleju, systemu i poziomu 
zanieczyszczeń.

W wysoko rozwiniętych organizacjach analizy olejowe  
stanowią taką samą wartość jak środek smarny. Analiza pozwala 
zaplanować inwestycje, informuje o zużyciu oleju i problemach  
z eksploatacją maszyn. Globalny program analiz Mobil Serv  
umożliwia kontrolę pracy maszyn w sposób praktycznie zdalny 
- począwszy od oznaczenia punktu poboru próbki QR kodem, 
opisywania próbki w aplikacji na urządzeniu mobilnym po śledzenie 
wyników online.

W programie analiz Mobil Serv próbka trafia do laboratorium w 
Holandii, które obsługuje cały region EAME oraz Rosję. Wyniki 
bieżących i archiwalnych analiz są dostępne w chmurze. Czas 
od identyfikacji próbki do przekazania wyników to około 3-5 dni 
roboczych, co pozwala szybko zarządzać problemami i stanem maszyn. 
Specjaliści ExxonMobil potrafią sięgać nawet 5-6 lat wstecz, szukać 
analogii w działaniu układów i w ten sposób interpretować problem 
lub przewidzieć awarię.

Poleganie na fachowym wsparciu
Wybory będą miały trwały wpływ na działalność Państwa firmy. 
W związku z tym w tak bezprecedensowych sytuacjach na osobach 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji spoczywa ogromna 
odpowiedzialność. Współpraca może być kluczowa dla szybkiego 
znalezienia praktycznych rozwiązań, dzięki którym właściciele firm 
będą mogli skutecznie wznowić działalność. Zespół ExxonMobil 
ds. wsparcia technicznego posiada wysokie kwalifikacje w zakresie 
działalności związanej z produkcją – wykorzystywane zarówno 
w placówkach klienta, jak i w środowisku wirtualnym. Dzięki temu 
potrafi opracowywać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki 
smarne Mobil™ i gwarantujące pewne rezultaty na każdym etapie 
produkcji.

Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla przemysłu 
znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych 
dystrybutorów olejów i smarów Mobil: www.smartplus.pl,  
www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl oraz pod 
adresem thd@exxonmobil.com.
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Megan Mullins, John Morton, Eric King 
Motion Industries Efektywność definiowana jest jako 

zdolność do działania bez marno-
wania materiałów, czasu lub ener-

gii. Poświęcenie czasu na zidentyfiko-
wanie miejsc występowania marnotraw-
stwa w zakładzie przemysłowym może 
być problemem podczas dnia pracy, gdy 
jesteśmy zajęci sprawami związanymi 
z produkcją. Pracownicy wielu zmian 

Programy zautomatyzowanego zaopatrzenia pracowników 
w materiały mogą poprawić zarządzanie materiałami, oraz dać 
pracownikom lepszy dostęp do nich

↗ Automat do wydawania materiałów lub sprzętu, skanujący identyfikatory pracowników lub wymagający od nich podania numeru identyfikacyjnego, 
oraz zgłoszenia stanu technicznego sprzętu przy jego zdawaniu, może usprawnić zarządzanie naprawami i inwentarzem na różnych zmianach roboczych.

Utrzymywanie się na kursie 
poprzez śledzenie

roboczych muszą realizować swoje zada-
nia, których wymaga regularna produk-
cja, oraz zajmować się przypadkowymi 
przestojami, które się czasami zdarzają.

Gdy pracownik fabryki musi wyko-
nać naprawę maszyny czy urządzenia 
i potrzebuje do tego celu pobrać z maga-
zynu materiały lub środki ochrony indy-
widualnej (ang. personnel protective 
equipment, PPE), może on udać się do 
odpowiedniego pomieszczenia aby otrzy-
mać te pozycje. Wdrożenie programu 
zautomatyzowanego zaopatrzenia pra-
cowników jest jednym ze sposobów jed-
noczesnego szybkiego dostarczania pra-
cownikom potrzebnych im materiałów, 
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narzędzi i środków ochrony, oraz bada-
nia obszarów potencjalnego marnotraw-
stwa.

Odpowiedzialność pracodawców 
polega na zaufaniu: czy pracownicy 
mogą ufać że pozycje, których potrze-
bują do wykonania swoich zadań, będą 
łatwo dostępne i funkcjonalne?

Czy pracownicy mogą ufać, że ich 
pracodawcy są odpowiedzialni za pro-
dukty, które pracownicy ci używają do 
wykonywania swoich zadań?

Czas jest ważnym i ograniczonym 
zasobem. Prawidłowy program zauto-
matyzowanego zaopatrzenia pracowni-
ków może przekształcić czas w pienią-
dze poprzez umożliwienie pracownikom 
skupienia się na realizacji swoich zadań 
zamiast na poszukiwaniach, czasem bez-
skutecznych, pozycji z magazynu któ-
rych potrzebują do wykonania pracy.

Dobrze zaprojektowany i wdrożony 
program zautomatyzowanego zaopatrze-
nia pracowników w materiały, środki 
ochrony indywidualnej i narzędzia może 
pomóc firmie w zidentyfikowaniu i osią-
gnięciu niektórych z jej celów. Zaopa-
trzenie to działa poza kulisami, a jego 
celem jest prawidłowo funkcjonujący 
zakład i pracownicy będący skupionymi 
na wykonywaniu swoich zadań oraz 
byciu produktywnymi. Aby osiągnąć 
najlepszy wynik wdrożenia takiego pro-
gramu, każdy zakład wymaga rozwiąza-
nia opracowanego specjalnie pod kątem 
jego potrzeb. Poniżej podano dwa przy-
kłady osiągnięcia sukcesu przez firmy, 
oraz zwiększenia produktywności per-
sonelu.

1. Zmiany w branży stalowej.
Pewien zaawansowany technologicznie 
producent wyrobów stalowych posia-
dał po jednej stronie swojego zakładu 
duży magazyn, z którego wydawano 
materiały pracownikom. Firma zadecy-
dowała, aby zreorganizować ten proces 
w celu ulepszenia przepływu roboczego 
i skonsultowała się ze swoim dostawcą 
materiałów aby był on zorientowany, 
które pozycje pracownicy fabryki zuży-
wają regularnie. Z kolei określiło to 
także pozycje będące kandydatami do 
dystrybucji za pomocą automatów.

Prace te umożliwiły kierownictwu 
firmy bliższe przyjrzenie się swoim ist-
niejącym systemom, oraz identyfika-

cję obszarów marnotrawstwa. Dostawca 
współpracował z każdym działem 
fabryki, aby zebrać odpowiednie dane 
i otrzymać bardziej wszechstronny 
wgląd w potrzeby każdego działu, reali-
zowane przez przyszły program zaopa-
trzenia. Na przykład niektóre działy 
uświadomiły sobie, że nie zużywają aż 
tak wiele produktów, jak oczekiwano 
w pewnych obszarach fabryki.

W tym przypadku okazało się, że 
wielki magazyn nie jest wydajny. Kie-
rownicy działów musieli opracowywać 
„listy zakupów” potrzebnych produk-
tów, aby składać zamówienia z góry. 
Nabywcy próbowali zmierzyć zapotrze-
bowanie i zamawiać to, czego według 
swoich oczekiwań potrzebowali, na pod-
stawie poziomu maksymalnego i mini-
malnego. To zgadywanie spowodowało, 
że magazyn posiadał konsekwentnie 
nadmiar lub niedobór materiałów.

Czas potrzebny pracownikom na 
przejście ze stanowiska pracy do maga-
zynu, pobranie potrzebnych pozycji 
i powrót powodował straty produktyw-
ności tych pracowników, wynoszące 
wiele godzin tygodniowo. Rozwiązaniem 
problemu okazało się zainstalowanie 
magazynu karuzelowego i wag do mate-
riałów w specyficznych punktach zuży-
cia materiałów w całej fabryce.

Poza oszczędnościami czasu dla tych 
pracowników kierownictwo fabryki 
uwolniło się od innego problemu – 
papierkowej roboty. Rozwiązania zauto-
matyzowanego zaopatrzenia pracow-
ników w materiały dostarczyły także 
zautomatyzowany system składania 
zamówień, który usprawnił proces roz-
liczeń i zmniejszył ilość faktur od kilku 
dziennie do dziewięciu tygodniowo.

2. Piękno efektywności pracy
W przypadku pewnej firmy z branży 
kosmetycznej zautomatyzowany pro-
gram zaopatrzenia pracowników działał 
dobrze, gdy został wdrożony w centrum 
dystrybucji. Podstawową potrzebą było 
tam zarządzanie pracą radiowych czyt-
ników kodów, oraz posiadanie jakiejś 
metody kontrolowania wydawania środ-
ków ochrony indywidualnej. 

Pracownicy mieli możliwość uży-
wania jednego z czterech typów radio-
wych czytników kodów. Narzędzia te 
były przechowywane na półkach i nie 
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istniała formalna metoda ich spraw-
dzania przy pobieraniu i zdawaniu. 
Pracownicy często preferowali jeden 
model czytnika, niechętnie zaś używali 
pozostałych. Pracownicy ci nie mogli 
liczyć na otrzymanie dostępnego czyt-
nika na początku swojej zmiany robo-
czej, szczególnie gdy istniało nakła-
danie się zmian w czasie, lub gdy 
wybierany przez nich czytnik nie miał 
w pełni naładowanych baterii, albo 
był uszkodzony.

Istniejący system zaopatrzenia pole-
gał na zgłaszaniu przez pracowników 
nieprawidłowo funkcjonujących urzą-
dzeń, lub konieczności dostarczenia 
nowych baterii, ale brak wygodnego 
systemu zgłaszania problemów powo-
dował, że zbyt często zgłaszano je za 
późno, dopiero po zakończeniu długiej 
zmiany roboczej. W wyniku tego utwo-
rzyła się następna grupa pracowni-
ków, którzy przed rozpoczęciem pracy 

musieli tracić cenny czas na poszuki-
wanie sprawnego czytnika.

Po wykonaniu pełnej analizy 
potrzeb tego klienta okazało się, 
że najlepszym rozwiązaniem pro-
blemu jest automat do wydawania 
sprzętu (automat vendingowy), ska-
nujący identyfikatory pracowników, 
lub wymagający od nich podania 
numeru identyfikacyjnego, oraz zgło-
szenia stanu technicznego sprzętu przy 
jego zdawaniu. Było to szybkie i pro-
ste rozwiązanie, które automatycznie 
alarmowało personel kierowniczy gdy 
czytniki wymagały konserwacji, oraz 
zapewniało że każdy pracownik miał 
zagwarantowany dostęp do działają-
cego czytnika. Ta mała zmiana rozwią-
zała główny problem z marnotrawie-
niem czasu w pracy. Inna korzyścią 
z wprowadzenia automatu było to, 
że można było rozliczać się z każdego 
urządzenia, tak więc kierownictwo 

mogło utrzymywać nadwyżkę dostęp-
nych narzędzi w przypadku nakłada-
nia się zmian roboczych w czasie.

Kierownictwo firmy zastoso-
wało rozwiązanie zautomatyzowa-
nego zaopatrzenia pracowników 
w potrzebne narzędzia i samo pozo-
stało odpowiedzialne za liczną załogę, 
poprzez zainstalowanie dwóch maga-
zynów karuzelowych do wydawania 
pracownikom środków ochrony indy-
widualnej. W tym przypadku per-
sonel nadzoru wykorzystał wbudo-
waną w maszynę funkcję śledzenia, 
oraz proces automatycznego składania 
zamówień do zapewnienia, że pracow-
nicy zawsze posiadają swoje wyma-
gane przepisami BHP środki ochrony 
indywidualnej.

Odpowiedzialność personelu kie-
rowniczego za podległych pracowni-
ków podąża dwiema drogami. Kierow-
nicy, którzy muszą pracować ze swo-

→ Zainstalowanie magazynu karuzelowego jest 
jednym ze sposobów pomagania zarządowi 
fabryki w śledzeniu zużycia materiałów  
z magazynu, oraz utrzymywania materiałów 
blisko i do dyspozycji pracowników. Źr
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imi podwładnymi jako jeden zespół, 
często widzą doskonałe wyniki, które 
wpływają na ich zyski. Wdrażanie 
z konieczności programu zautoma-
tyzowanego zaopatrzenia pracowni-
ków zmienia sposób działania całego 
zespołu, a ta zmiana oferuje możli-
wość dokonania ulepszeń, które są 
trudne do zmierzenia, ale są bezdysku-
syjne.

Na przykład rozwiązanie w postaci 
automatu do wydawania narzędzi 
zdemokratyzowało system. Pracow-
nicy nie mieli w nim zagwarantowa-
nej dostępności do swojego ulubionego 
czytnika, co początkowo uważali za 
mankament. Jednak dało to kierownic-
twu okazję do skupienia się na szkole-

niu pracowników, po przejściu którego 
każdy z nich czuł się komfortowo uży-
wając dowolnego czytnika z dostęp-
nych. To usunęło potencjalną słabość 
z ich siły roboczej, jednocześnie poma-
gając każdej zmianie w rozpoczęciu 
pracy w wyznaczonym czasie i zgodnie 
z wyznaczonymi zadaniami.

Ulepszenie komunikacji  
pomiędzy pracownikami 
a kierownictwem
Otwarta komunikacja pomiędzy pra-
cownikami a kierownictwem w tema-
cie potrzeby wprowadzenia i wartości 
programu zautomatyzowanego zaopa-
trzenia w materiały, narzędzia i sprzęt 

jest cechą charakterystyczną skutecz-
nego działania. Na przykład gdy cen-
trum dystrybucji tej firmy podjęło 
decyzję o przeniesieniu swoich czyt-
ników kodów do automatów, zarząd 
firmy aktywnie promował tę zmianę 
w okresie kilku miesięcy. Zarząd i pra-
cownicy spotykali się ze sobą na róż-
nych zebraniach, aby wspólnie prze-
dyskutować plan działań i powstałe 
wątpliwości.

Po zainstalowaniu systemu auto-
matów okazało się, że była to zmiana 
typu nagłe zerwanie z nałogiem (ang. 
„cold turkey”). Rankiem pierwszego 
dnia działania nowego systemu  zaopa-
trzenia kierownicy przybyli wcześniej 
do zakładu i byli dostępni dla pojawia-

Autor: David Manney, firma L&S Electric

Badania termowizyjne stanowią wartościowe narzędzie dla utrzymania ruchu w zakładach

Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów musi być głównym celem przy prowadzeniu firmy w obecnych, trudnych dla gospodarki 
światowej czasach. Wykonywanie corocznych badań termowizyjnych (skanowania w podczerwieni, IR) powinno być główną częścią fir-
mowego programu konserwacji predykcyjnej. Badania termowizyjne pomagają w zabezpieczaniu zasobów, oraz zapobiegają przestojom 
i katastrofalnym uszkodzeniom sprzętu.
Zaawansowane funkcje kamer termowizyjnych dają użytkownikom szczegółowe obrazy, pokazujące miejsca nadmiernego wydzielania się 
ciepła w sprzęcie. Nadmierne temperatury w podzespołach wskazują na możliwe problemy, takie jak korozja, zachwianie równowagi czy 
przeciążenie. Po zinterpretowaniu profilu cieplnego łatwo jest dokładnie zdiagnozować kondycję sprzętu. Następnie po przeanalizowaniu 
przyczyny znalezionego problemu można dostarczyć zalecenia dotyczące jego rozwiązania.
Badania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych lokalizują miejsca przegrzewania się w komponentach i połączeniach. Możliwe 
jest odnalezienie odcinków instalacji narażonych na nadmierne wydzielanie się ciepła z powodu zwiększonej rezystancji. W ten sposób 
łatwiej jest stwierdzić istnienie potencjalnego problemu przed wystąpieniem awarii całego urządzenia czy systemu. Badania termowi-
zyjne zapobiegają ponadto zagrożeniem dla BHP, oraz stratom wydajności produkcji. Wszystkie te czynniki mają wpływ na firmę.
Na podstawie wykonywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe statystyk i analiz można stwierdzić, że ponad 30% strat spowodowa-
nych przez pożary jest spowodowanych problemami z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. Nawet jeśli awarie tych instalacji i urzą-
dzeń nie powodują dużych pożarów, to mogą jednak spowodować uszkodzenia sprzętu. Wszystkie takie wypadki przyczyniają się do 
zmniejszenia wydajności produkcji, co powoduje długotrwałą utratę klientów przez firmę.
Tak więc wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga od firm przeprowadzania co roku badań termowizyjnych. Jeśli przeanalizujemy 
sposób, w jaki ten proces zmniejsza ryzyko uszkodzenia zakładu czy sprzętu oraz zranienia personelu, to możemy w rezultacie płacić niż-
sze składki ubezpieczeniowe. 
Amerykański Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Protection Association, NFPA) zauważa, że badania ter-
mowizyjne pomagają w zapobieganiu stratom powodowanym przez nadmierne wydzielanie się ciepła w zakładach, które prowadzi do 
powstawania pożarów. NFPA zaleca, aby właściciele firm co roku przeprowadzali badania termowizyjne instalacji elektrycznych w swoich 
zakładach. Badania termowizyjne obejmują obszerne testy, które wyznaczają kondycję sprzętu bez przerywania jego normalnej pracy. 
Badania te mają miejsce w czasie pracy fabryki, gdy sprzęt znajduje się pod pełnym obciążeniem. Kamera termowizyjna nie styka się 
w żaden sposób z badanym obiektem. Jeśli sprzęt znajduje się w niebezpiecznej lokalizacji, to badanie odbywa się z bezpiecznej odległo-
ści.
Coroczne wykonywanie badań termowizyjnych zwiększa wydajność  sprzętu poprzez precyzyjne wskazanie problemów z instalacją elek-
tryczną na wczesnym etapie. Ponieważ wykonywanie tego testu nie wpływa na działanie sprzętu, firma może realizować bez przerw 
swoje normalne operacje, jednocześnie zapobiegając kosztownym i nieoczekiwanym wyłączeniom systemów.

David Manney jest administratorem marketingu w firmie L&S Electric. 
Niniejszy artykuł oryginalnie został opublikowany na blogu L&S Electric Watts New Blog.
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jących się pracowników w celu poma-
gania im w pracy w nowych realiach. 
Ten wspólny wysiłek zwrócił się – do 
końca pierwszego tygodnia funkcjono-
wania nowego systemu 80% pracowni-
ków skutecznie przestawiło się na jego 
wykorzystywanie, natomiast na koniec 
pierwszego miesiąca tylko pięciu pra-
cowników nadal wymagało pewnej ilo-
ści dodatkowego szkolenia.

Według dyrektora generalnego cen-
trum dystrybucyjnego tej firmy, wdro-
żenie zautomatyzowanego rozwiązania 
zaopatrzenia pracowników w narzędzia 
poprawiło dostępność czytników kodów 
o 300%, zaś wskaźnik uszkodzeń 
został zredukowany o 50%. Te ulepsze-
nia były wynikiem zmiany w percep-
cji pracujących razem ludzi, dotyczącej 
produktów, których używali w swojej 
pracy. Dyrektor ten stwierdził, że zauto-
matyzowane rozwiązania zaopatrze-
nia „stworzyły poczucie wartości wśród 
pracujących razem ludzi. Przedtem trak-
towali oni materiały eksploatacyjne 
typu rękawice i okulary ochronne, jak  
artykuły jednorazowego użytku. Auto-
maty dystrybucyjne stworzyły poczu-
cie wartości produktu i doprowadziły 
do zmiany podejścia pracowników, oraz 
kontrolowania  używanych przez nich 
materiałów i narzędzi”.

Ta firma z branży kosmetycznej 
stwierdziła ponadto, że wykorzysta-
nie nowych rozwiązań zaopatrzenia 
zaoszczędziło jej personelowi nadzoru 
znaczną ilość czasu. Nowe magazyny 
karuzelowe przejęły rolę dystrybu-
torów środków ochrony indywidual-
nej, pracownicy mają dzięki automa-
tom łatwy dostęp do swoich czytni-
ków kodów, zaś personel nadzoru może 
spędzić więcej czasu na hali fabrycznej 
i skupić się na realizacji swoich zadań. 
Tak więc w ciągu dnia pracy „i wilk 
jest syty i owca cała”.

Optymalizowanie operacji re-
alizowanych w zakładzie
Proces wdrażania zautomatyzowanego 
rozwiązania zaopatrzenia pracowników 
w potrzebne im materiały może dostar-
czyć „widok z lotu ptaka” operacji 
realizowanych w zakładzie, co pomaga 
w lepszym zrozumieniu sposobu, 
w jaki pracownicy zużywają te mate-
riały, oraz może uwydatnić okazje do 
ulepszeń realizacji procesów lub szko-
leń. Zaś zautomatyzowane rozwiązania 
zaopatrzenia mogą być opracowane dla 
konkretnych użytkowników w różnych 
gałęziach przemysłu, oraz dla konkret-
nych aplikacji.

→ Systemy zautomatyzowanego zaopatrzenia pracowników w mate-
riały dostarczają pracodawcom narzędzi pomagających w śledzeniu nie 
tylko tego, którzy pracownicy wykorzystują te materiały, ale jak to uży-
cie zmienia się podczas różnych zmian roboczych i w różnych działach 
firmy. Prowadzi to do lepszego zarządzania inwentarzem.
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Umożliwienie firmie pełnego sku-
piania uwagi na produkcji wyrobów, 
lub świadczeniu usług jest celem sku-
tecznego programu zautomatyzowanego 
zaopatrzenia. Redukcja kosztów i jedno-
czesne zwiększanie wydajności produk-
cji, oraz utrzymywanie wysokich docho-
dów jest sprawą nadrzędną dla firmy. 
Może to pomóc firmom w kontynuacji 
adoptowania praktyk zarządzania i śro-
dowisk produkcyjnych Lean manage-
ment, oraz pozostawaniu konkurencyj-
nymi na rynku, szczególnie w USA.

Zautomatyzowane zaopatrzenie pra-
cowników w materiały, narzędzia 
i środki ochrony indywidualnej jest inte-
gralną częścią tej przyszłości, ponieważ 
pomaga ona zakładom w maksymalnym 
wykorzystywaniu swojego potencjału.

Megan Mullins, John Morton i Eric King, 
są pracownikami zespołu d/s Rozwią-
zań Zarządzania Inwentarzem (Inven-
tory Management Solutions, IMS) firmy 
Motion Industries z Birmingham (Ala-
bama, USA).
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firma prezentuje

Trendy na rynku 
biodegradowalnych środków 
smarowych

Wzrost liczby ludności, industrializacja i postęp 
technologiczny otaczającego nas świata przy-
czynił się do większego zużycia energii, ale 
także do zanieczyszczenia środowiska. W ciągu 
ostatniego stulecia rozwój przemysłu i pro-
ces pozyskiwania energii był uzależniony głów-
nie od paliw kopalnych (tj. ropa naftowa czy 
węgiel kamienny), co spowodowało szybsze 
wyczerpywanie się ich rezerw oraz wzrost kosz-
tów ich wydobycia ze względu na coraz trud-
niej dostępne źródła. Wzrost zapotrzebowa-
nia na środki smarowe spowodowany jest stale 
rosnącą industrializacją na świecie, a także cią-
głym rozwojem krajów afrykańskich, Bliskiego 
Wschodu, Ameryki Łacińskiej, czy Chin. Jeszcze 
na przełomie XX i XXI wieku trendy w rozwoju 
środków smarowych ukierunkowane były na 
poprawę wydajności olejów. Obecnie obszar 
olejów smarowych rozwija się w stronę produk-
tów specjalistycznych z uwzględnieniem kon-
kretnej klasy lepkości. Równolegle zwiększano 
udział w zakresie poszukiwania  alternatywnych 
źródeł energii oraz produktów chemicznych. 
Ropa naftowa stała się tym samym cennym źró-
dłem wielu półproduktów. Obecnie jako alter-
natywne, odnawialne źródła energii wykorzy-
stywane są także woda, wiatr, słońce, czy bio-
masa. Spośród nich źródłem energii, które 
może zastąpić w przemyśle ropę naftową może 
być jedynie biomasa.

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań nie 
ominęło również branży olejowej. Popularne 
w tym segmencie stały się bio-środki sma-
rowe, które dzięki swoim naturalnym cechom 
mają zastosowanie we „wrażliwych” ekolo-
gicznie miejscach. Ich stale rosnące zastoso-
wanie zależne jest m.in. od inwestycji w bada-
nia i rozwój tej grupy produktów, aktualizacji 

W połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi 
bio-środki stanowią dobrą alternatywę dla kon-
wencjonalnych produktów.

W swoich działaniach produkcyjnych ORLEN 
OIL stawia na innowacyjność i technologicz-
nie zaawansowane produkty, odpowiada-
jąc na wyzwania dzisiejszej cywilizacji. Kierując 
się ideą zrównoważonego rozwoju, nasi eks-
perci we współpracy z prestiżowymi ośrodkami 
naukowo-badawczymi stale opracowują pro-
dukty, które są przyjazne naturze, a ich stoso-
wanie minimalizuje szkodliwy wpływ na środo-
wisko naturalne. 
Ta inwestycja w prace nad nowoczesnymi tech-
nologiami zaowocowała powstaniem nowych 
biodegradowalnych olejów hydraulicznych 
HYDROL BIO HEES EL 46 oraz HYDROL BIO 

HETG EL 46, oleju do pilarek (PILAROL EKO), 
oleju antyadhezyjnego (KONKRETON V-BIO) czy 
smaru (SMAROL UNIWERSALNY EKO).

Produkcja tego typu środków smarowych to 
wyraz naszej troski o zasoby naturalne, ale 
i dbałość o najwyższe standardy jakościowe. 
Firma ORLEN OIL była pierwszym polskim pro-
ducentem środków smarowych, który uzy-
skał licencję  EEL dla tej grupy produktów, co 
potwierdza ich najwyższą jakość w segmencie 
produktów ekologicznych. Znak EEL jest dowo-
dem autentycznego zaangażowania na rzecz 
ochrony środowiska.

przepisów środowiskowych oraz wdrażaniu bar-
dziej restrykcyjnych wymagań tam gdzie ryzyko 
niekontrolowanych wycieków jest duże. Do jed-
nych z takich regulacji należy między innymi 
VGP (Vessel General Permit) - praktyczny prze-
wodnik dla operatorów statków pływających 
po wodach USA określający także wymagania 
Agencji Ochrony Środowiska dla środków sma-
rowych. Zastosowanie mogłyby tutaj znaleźć 
produkty z certyfikatem ekologicznym takim jak 
na przykład: EU Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel, 
Blue Ecolabel. Ma to służyć zmniejszeniu nega-
tywnego wpływu na otaczające nas środowi-
sko w przypadku niekontrolowanej utylizacji lub 
wycieku.

Bio-środki smarowe pozyskiwane są w opar-
ciu o oleje naturalne (roślinne bądź zwie-

rzęce) lub syntetyczne. Oleje naturalne wyka-
zują niższą stabilność w wysokich temperatu-
rach w stosunku do olejów syntetycznych. Mają 
natomiast świetne właściwości smarujące. 
Z kolei produkty syntetyczne charakteryzują się 
wysokim wskaźnikiem lepkości i temperaturą 
zapłonu. Skomponowanie zatem finalnego pro-
duktu wymaga często także uzupełnienia bazy 
olejowej odpowiednimi  dodatkami uszlachet-
niającymi, takimi jak modyfikatory lepkości, 
depresatory, inhibitory korozji. Zaletą takiego 
produktu jest niska toksyczność, biodegrado-
walność, ale także bardzo dobre właściwo-
ści smarujące i wysoka temperatura zapłonu. 
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Elżbieta Migdał 
Kierownik Produktu
Dział Badań i Rozwoju, 
ORLEN OIL Sp. z o.o.
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wysokim wskaźnikiem lepkości i temperaturą 
zapłonu. Skomponowanie zatem finalnego pro-
duktu wymaga często także uzupełnienia bazy 
olejowej odpowiednimi  dodatkami uszlachet-
niającymi, takimi jak modyfikatory lepkości, 
depresatory, inhibitory korozji. Zaletą takiego 
produktu jest niska toksyczność, biodegrado-
walność, ale także bardzo dobre właściwo-
ści smarujące i wysoka temperatura zapłonu. 
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Elżbieta Migdał 
Kierownik Produktu
Dział Badań i Rozwoju, 
ORLEN OIL Sp. z o.o.
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dr Robert M. Gresham, Stowarzyszenie 
Inżynierów Specjalistów od Tribologii  
i Smarowania (Society for Tribology and 
Lubrication Engineers, STLE)

U trzymanie Ruchu 4.0 (Mainte-
nance 4.0) to nowe popularne 
określenie, oznaczające zwięk-

szony poziom monitoringu stanu technicz-
nego, konserwacji i zarządzania zasobami 
w przemyśle. W Utrzymaniu Ruchu 4.0 
nacisk kładziony jest na zarządzanie ryzy-
kiem. Niektóre z cech zarządzania ryzy-
kiem w utrzymaniu ruchu obejmują wyż-
szy poziom konserwacji opartej na stanie 
technicznym urządzeń, wykorzystują-
cej czujniki zainstalowane na kluczowym 
sprzęcie oraz analitykę wielkiej ilości róż-
norodnych i zmiennych w czasie danych – 
analitykę Big Data, która bardziej precyzyj-
nie określa stan techniczny sprzętu i jego 
tendencje do zmian.

Oczywiście wyznaczanie poziomu 
ryzyka dla całościowego funkcjonowania 
każdego sprzętu w zakładzie w przypadku 

Wykorzystanie analityki  
Big Data  
w zarządzaniu  
smarowaniem

Utrzymanie ruchu w przemyśle doskonale pasuje do świata Przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT).
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jego awarii – oraz skutków ekonomicz-
nych - zostaje przeniesione na o wiele 
wyższy poziom. Sprawą kluczową jest 
aby podjąć proaktywne działania w celu 
wyeliminowania tego ryzyka dla sprzętu 
lub systemu posiadającego najwięk-
szy wpływ na funkcjonowanie zakładu. 
Może to przyjąć formę wyznaczanie sta-
tystycznego - jeśli np. łożyska jednej 
firmy mają większą trwałość w danej 
aplikacji to stosuje się te trwalsze łoży-
ska niezależnie od ich kosztów. W anali-
zie oleju, wykonywanej najczęściej przy 
wykorzystaniu czujników, monitoru-
jemy nie po prostu stan samego oleju, ale 
raczej kluczowe systemy dodatków do 
tego oleju i gdy zaczynają one się rozkła-
dać to jest to sygnalizowane. W ten spo-
sób można wymienić olej zanim maszyna 
zacznie pracować na już zużytym oleju.

Gdy myślimy o nadzwyczaj dużej 
inwestycji kapitałowej oraz równie nad-
zwyczaj wysokich kosztach napraw 
w dużych farmach wiatrowych, to podej-
ście z wykorzystaniem technologii Utrzy-
mania Ruchu 4.0 wydaje się jedyną 

logiczną metodą zarządzania zasobami 
na tych farmach. Interesujące jest to, że 
gdy myślimy o wyprodukowaniu czegoś 
za pomocą skomplikowanych robotów, 
to działy produkcji i utrzymania ruchu 
w fabryce zaczynają łączyć się w jeden 
dział.

Operator w takiej fabryce nie wyko-
nuje już prac produkcyjnych lub mon-
tażowych, zamiast niego wykonuje to 
robot. Natomiast operator programuje 
robota tak, aby wykonywał wymagane 
prace, a następnie monitoruje go wyko-
rzystując zainstalowane na nim czujniki 
oraz analitykę Big Data aby zobaczyć, czy 
robot wykonuje swoje zadanie. Jednocze-
śnie operator wykonuje prace konserwa-
cyjne robota.

Gdy przeanalizujemy ryzyka i koszty 
związane z działaniem elektrowni nukle-
arnej to program Utrzymania Ruchu 4.0  
także wygląda całkiem dobrze. Na Kon-
ferencji OilDoc w Bawarii (Niemcy) czło-
nek Stowarzyszenia STLE Steffen Bots, 
wiceprzewodniczący należącego do STLE 
Komitetu Certyfikacyjnego OMA (nadają-
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cego specjalistom certyfikaty OMA - Oil 
Monitoring Analyst – Analityk Monito-
ringu Oleju) oraz członek Rady Certyfi-
kacyjnej STLE powiedział: „Określenia 
‘Przemysł 4.0’ lub ‘Przemysłowy Inter-
net’ powinny wskazywać punkt star-
towy czwartej rewolucji przemysłowej, 
nadchodzącej po epoce nowoczesnego 
przemysłu, produkcji masowej i rewo-
lucji cyfrowej. Jest to synonim produk-
cji zautomatyzowanej, w której wszyst-
kie informacje dotyczące procesu pro-
dukcji lub stanu technicznego i działania 
sprzętu produkcyjnego są monitorowane 
w sposób ciągły. Kluczowym aspektem 
tej idei jest praca sieciowa maszyn, czuj-
ników i ludzi w celu komunikowania na 
temat Internetu Rzeczy (IoT).”

Steffen Bots zilustrował te koncep-
cje na przykładzie ich wpływu na spo-
łeczność analityków oleju za pomocą 
technologii Analizy Oleju 4.0 (Oil Ana-
lysis 4.0). Widzi on, że klienci chcą 
aby więcej danych było do nich prze-
syłane droga elektroniczną. W tym 
celu konieczne jest, aby znacznie więk-
sza ilość testów, wyników oraz inter-

pretacji była monitorowana wewnętrz-
nie za pomocą czujników, programowa-
nia, przechowywania w pamięci oraz 
związanych z tym usług informatycz-
nych. Pozwoli to na wysyłanie danych 
i w ostateczności zachowanie zgodno-
ści z obliczeniami oraz przesyłem danych 
Big Data. Analiza oleju jako dyscyplina 
utrzymania ruchu unikalnie pasuje do 
tego modelu dla analityki Big Data dla 
Przemysłu 4.0.

Jednym z wyzwań Big Data jest to, 
że typowe relacyjne bazy danych nie są 
zgodne z zadaniem zarządzania dużą ilo-
ścią danych oraz wymaganiami staty-
stycznymi. Wymagane są nowe metody 
przechowywania, przetwarzania i anali-
zowania danych, jednak nie ma jeszcze 
żadnych standardów dla takiego opraco-
wania. Tak samo nie ma żadnych modeli 
bezpiecznego dostępu do danych, inter-
pretacji danych bez ludzkiej interwencji 
w celu dodania wiedzy, techniki i kon-
tekstu aplikacji. Lub, jak określa to Stef-
fen Bots, „kogoś siedzącego w kokpicie”.

Każda część przemysłu produk-
cyjnego posiada problemy - zarówno 

swoje unikalne - jak i wspólne,  zwią-
zane z wykorzystaniem i wdrożeniem 
analityki Big Data. Faktycznie słyszymy 
o podobnych niepokojach poza przemy-
słem produkcyjnym - z koncepcją zauto-
matyzowanych samochodów i ciężaró-
wek.

Jednak jest to natura całej transfor-
macji nauki i technologii. Istnieje bar-
dzo mało sytuacji, gdy ktoś krzyknie 
„Eureka!”. Zamiast tego jest dużo cięż-
kiej pracy, przypominającej kopanie 
rowów w błocie: dwa kroki w przód, 
jeden do tyłu. Tak właśnie jest realizo-
wany postęp. I tak właśnie rozwija się 
nauka.

Bob Gresham jest dyrektorem d/s rozwoju 
personalnego w Stowarzyszeniu STLE. 
Kontakt z nim jest możliwy pod adre-
sem e-mail: rgresham@stle.org. Niniejszy 
artykuł po raz pierwszy został opubliko-
wany w TLT, magazynie Stowarzyszenia 
STLE, będącym partnerem CFE Media 
d/s treści.
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U kłady kogeneracyjne (grzewczo-
-energetyczne, combined heat 
and power, CHP) wytwarzają 

ciepło i energię elektryczną w skojarze-
niu z jednego źródła energii, którym 
najczęściej jest gaz ziemny, ale wykorzy-
stuje się też inne formy paliw z wysoką 
zawartością metanu. Sektor ten można 
podzielić na cztery klastry, z któ-
rych każdy charakteryzuje się innymi 
cechami: układ kogeneracyjny CHP 
opalany gazem ziemnym, biogazownia, 
składowisko odpadów i zakład oczysz-
czania ścieków oraz układ niekogenera-
cyjny opalany gazem ziemnym. Mimo 
różnic występujących między klastrami, 
do wszystkich stosuje się podobną ana-
lizę (zob. „Klastry rynkowe CHP”). 

W ujęciu ogólnym najlepszym prze-
znaczeniem dla bloków CHP są przed-
siębiorstwa, które jednocześnie wyko-
rzystują energię elektryczną i ciepło, 
pracują przez ponad 4000 godzin/
rok oraz mają wystarczającą dostawę 
gazu ziemnego jako paliwa (patrz rys. 
1). W przypadku niektórych obiektów, 
które wymagają jedynie energii elek-

trycznej, jak składowiska odpadów 
i zakłady oczyszczania ścieków, tech-
nologia kogeneracji również może zna-
komicie się nadawać ze względu na 
praktycznie darmowe źródło paliwa 
energetycznego. Stawki za energię elek-
tryczną, wahające się w granicach od 
0,07 dol./kWh do 0,10 dol./kWh, sta-
nowią dodatkową zachętę do podejmo-
wania tego typu inicjatyw, uwzględnia-
jąc dodatkowo cenę gazu. Każdy pro-
jekt jednakże należy właściwie ocenić 
i uzasadnić (zob. „Ocena projektu i jego 
zasadność”). 

Ostateczna decyzja względem słusz-
ności danego zastosowania prawie 
zawsze zaczyna się od analizy finanso-
wej. Analiza ta składa się z dwóch czę-
ści: jedna obejmuje koszty zamówie-
nia, instalacji oraz budowy, a druga – 
koszty obsługi i konserwacji. Pierwsza 
część – koszty zamówienia, instalacji 
i budowy – obejmuje analizę nakładów 
kapitałowych, amortyzację i opodat-
kowanie. Druga część – koszty obsługi 
i konserwacji – zawiera wydatki na 
zużycie paliwa oraz zapobiegawczą, 
planowaną i naprawczą konserwację 
w stosunku do obecnego (lub progno-
zowanego) kosztu energii elektrycznej 
i ciepła. Wyniki analizy przedstawiają 
zwrot z inwestycji, który stanowi prze-

pływ środków pieniężnych netto do 
początkowej inwestycji na przestrzeni 
wielu lat. Analiza taka pomaga określić 
rentowność projektu. Oczywiście czyn-
niki pozafinansowe, jak np. oddziały-
wanie na środowisko, mogą przyczy-
nić się do zwiększenia oceny rentowno-
ści projektu. 

Obliczanie zwrotu kosztów 
Rozważmy typowy projekt CHP. 
W naszym przykładzie jednostka CHP 
o mocy 358 kW (energii elektrycznej) 
oraz 1,771 kBtu/hr, tj. 520 W (cie-
pła) zaspokoi potrzeby zakładu. Przed-
siębiorstwo obecnie dysponuje kotłem 
wytwarzającym ciepło o sprawności 
na poziomie 80%. Koszt energii elek-
trycznej przyjęto jako 0,10 dol./kWh, 
natomiast gazu ziemnego 6,00 dol./
MMBtu. Zakłada się, że blok będzie 
pracować przez 8000 godz./rok. 

Następnie, uzbrojeni w informacje 
o wielkości zużycia i wysokości kosz-
tów, właściciele zakładu mogą skorzy-
stać z komputerowych kalkulatorów 
zwrotu kosztów, oferowanych zwykle 
przez producentów bloków CHP. Narzę-
dzia te kojarzą dane z poszczególnych 
obiektów z zaleceniami bloku CHP 
i obliczają długość okresu wymaganego 

Christian Mueller i George Polson, MTU 
Onsite Energy

Analiza zasadności instalacji 
układów kogeneracyjnych
Nowoczesne bloki kogeneracyjne CHP (grzewczo-energetyczne) mogą zwiększyć efektywność 
energetyczną zakładu, zmniejszyć wielkość oddziaływania na środowisko, a także przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
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Klastry rynkowe układów CHP 
Do czterech klastrów rynkowych w zakresie CHP należą: układ kogeneracyjny CHP opalany gazem ziemnym, biogazownia, składowisko 
odpadów i zakład oczyszczania ścieków oraz układ niekogeneracyjny opalany gazem ziemnym. Poniższe akapity objaśniają każdy klaster. 

CHP opalany gazem ziem-
nym: Ten klaster biznesowy 
obejmuje następujące apli-
kacje: budynki użytkowe, 
zakłady przemysłowe, pla-
cówki opieki zdrowotnej, 
sieć ciepłownicza, więzie-
nia, hotele, budynki wieloro-
dzinne, osiedla mieszkaniowe 
oraz uniwersytety. Klaster 
obejmuje również kompleksy 
użytkowe typu ośrodki spor-
towe, galerie handlowe oraz 
szklarnie. Obiekty te cechują 
się znaczącym, całorocznym 
zapotrzebowaniem na chło-
dzenie/ogrzewanie oraz ener-
gię elektryczną. Dobór wiel-
kości mocy instalacji ma 
decydujące znaczenie do 
zapewnienia ciągłości pracy. 
W przypadku konieczności 
dalszej analizy, specyficzne 
wymagania obejmują nastę-
pujące punkty:
n  Charakterystyka obciążeń 

obiektu z zakresu energii 
elektrycznej i ciepła – naj-
lepiej w rozkładzie godzi-
nowym na podstawie 
danych historycznych

n  Rodzaj obciążenia ciepl-
nego: ciepła woda, para 
wodna czy chłodzenie, wraz 
z parametrami przepływu, 
ciśnienia i temperatur

n  Schemat instalacji ruro-
wej i urządzeń istniejącego 
układu dystrybucji ciepła 
na terenie zakładu.

Biogazownia: Ten klaster 
biznesowy ujmuje zakłady, 
które wykorzystują beztle-
nowe komory fermenta-
cyjne do produkcji biogazu 
z odpadów z przetwór-
stwa mleczarskiego, inwen-
tarza żywego oraz przemy-
słu spożywczego. Celem 
jest produkcja energii z pro-
duktów odpadowych. Naj-
większy nacisk kładzie się 
tu na zminimalizowanie ilo-
ści metanu uwalnianego do 
atmosfery z uwagi na fakt, 
że metan jest znacznie gor-
szym gazem cieplarnianym 
niż CO2. W tym zastosowa-
niu wytwarzana jest głów-
nie energia elektryczna – na 
własny użytek lub przesy-
łana do sieci energetycznej. 
Jakość biogazu ma decydu-
jące znaczenie dla zapewnie-
nia długiej żywotności bloku, 
z tego względu należy mini-
malizować zawartość siarki 
(H2S) w paliwie. Do szczegól-
nych wymagań tego klastra 
należą:
n  Ciągła dostawa podob-

nych odpadów i związana 
z tym ciągłość odpowied-
niej jakości gazu

n  Zapotrzebowanie na ciepło 
do ogrzewania komór fer-
mentacyjnych i zakładu

n  Analiza gazu wykazująca 
zawartość metanu i H2S.

Składowisko odpadów 
i zakład oczyszczania ście-
ków: Ten klaster biznesowy 
obejmuje wyspecjalizowany 
segment, który ukierunko-
wany jest na przetwarzanie 
odpadów na energię, w celu 
wytworzenia energii elek-
trycznej na własne potrzeby 
lub przesyłanej do sieci ener-
getycznej. Decydująca jest 
tu jakość gazu ze względu 
na nieustannie zmieniające 
się surowce służące do pro-
dukcji gazu. Skład gazu musi 
być w sposób ciągły moni-
torowany pod kątem zawar-
tości metanu i siloksanu, 
aby utrzymać odpowiedni 
poziom jakości gazu dostar-
czanego do układu. Do szcze-
gólnych wymagań tego kla-
stra należą:
n  Otwarte lub zamknięte 

składowisko odpadów
n  Czas składowania odpa-

dów na składowisku
n  Prognozowana produkcja 

gazu ze składowiska
n  Analiza gazu wykazująca 

zawartość metanu i silok-
sanu .

Układ niekogeneracyjny 
opalany gazem ziemnym: 
Ten klaster biznesowy ukie-
runkowany jest wyłącznie 
na produkcję energii elek-
trycznej. Do typowych zasto-
sowań należą szczytowe 
elektrownie, niezależni pro-
ducenci energii, zakłady 
przemysłowe i inne pod-
mioty wymagające wytwa-
rzania energii elektrycznej. 
Wybór układu w takich przy-
padkach zapewnia nieza-
leżność od sieci przesyło-
wej. Decydujące znaczenie 
mają tu efektywność ener-
getyczna i całkowity koszt 
w cyklu życia. Tryb pracy 
można wybrać jako rów-
noległy z siecią i/lub jako 
wyspowy. W przypadku 
pracy wyspowej należy ana-
lizować parametry podłą-
czonych odbiorników energii 
elektrycznej. Do tych para-
metrów należą:
n  Charakterystyka podłączo-

nych odbiorów w trybie 
wyspowym

n  Sekwencja rozruchowa 
podłączonego odbioru.

dla danego przedsiębiorstwa, aby uzy-
skać zwrot z inwestycji w układ koge-
neracyjny w postaci zaoszczędzonych 
kosztów eksploatacyjnych. 

Wyliczenia kosztu bloku CHP oraz 
średnich rocznych kosztów eksploata-
cyjnych powinny zawierać także koszty 
paliwa i konserwacji. Należy doliczyć 

też roczne oszczędności gazu i energii 
elektrycznej dzięki uniknięciu wydatku 
na zakup energii elektrycznej od przed-
siębiorstwa energetycznego oraz 
gazu opałowego do kotła. Na podsta-
wie wymienionych kryteriów przykła-
dowe przedsiębiorstwo może uzyskać 
roczne oszczędności netto na poziomie 

180 000 dolarów dzięki zastosowaniu 
układu kogeneracyjnego CHP. 

Rys. 2 przedstawia wyliczony, pro-
gnozowany przepływ środków pienięż-
nych i pokazuje osiągnięcie progu ren-
towności po upływie 2,5 roku. Po tym 
czasie oszczędności nadal się groma-
dzą. Po 10 latach można uzyskać sku-
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mulowany dodatni przepływ środków 
pieniężnych wynoszący 1,3 mln 
dolarów. 

Analiza końcowa 
Obecne bloki modułowe CHP z silni-
kiem tłokowym pozwoliły wielu przed-
siębiorstwom czerpać korzyści śro-
dowiskowe i ekonomiczne w wyniku 
zastosowania tej technologii. Analiza 
finansowa wykaże, czy istnieje dosta-
teczny potencjał rentowności – nie 
wspominając o racjach środowiskowych 
– uzasadniający instalację układu koge-
neracyjnego CHP.

Christian Mueller jest inżynierem 
sprzedaży w firmie Tognum America 
Inc./MTU Onsite Energy. Karierę 
w firmie rozpoczął w australijskim 
oddziale w 2007 r., a następnie 
przeniósł się do centrali w Augsburgu, 
w Niemczech. Mueller odpowiada 
za wsparcie techniczne w dziale 
sprzedaży z zakresu instalacji CHP 
dostosowywanych do klientów. Od 
2012 r. na stanowisku inżyniera 
sprzedaży w oddziale w Houston 
obsługiwał portfel produktów z zakresu 
CHP MTU Onsite Energy w regionie 
Ameryki Północnej. Mueller posiada 
dyplom z inżynierii przemysłowej 
ze specjalizacją w systemach 
energetycznych. 

George Polson jest konsultantem firmy 
Tognum America Inc./MTU Onsite 
Energy, gdzie współprowadzi zespół 
zajmujący się wprowadzeniem na 
rynek Ameryki Północnej produktów 
z zakresu ciągłych układów CHP 
opartych na gazie. Obecnie od 
2009 r. jest na emeryturze, po 
przepracowaniu 40 lat na stanowisku 
dyrektora ds. integracji sprzedaży 
w firmie MTU Detroit Diesel. 
Polson rozpoczął swoją karierę 
w firmie Detroit Diesel zajmując 
się badaniami certyfikacyjnymi 
emisji w początkowym okresie 
wdrażania programu amerykańskiej 

Agencji ds. Ochrony Środowiska. 
Ponadto zaangażowany był 
w rozwój produktów, planowanie 
przemysłowe, inżynierię stosowaną 
i zarządzanie programami. Ponad 
15 lat poświęcił na wspieranie 
działalności w terenie, zajmując się 
projektowaniem technicznym, obsługą 
klienta i sprzedażą. Polson ma dyplom 
inżyniera mechanika.

← Rys. 1. Nowoczesne układy kogeneracyjne 
CHP mogą zapewnić korzyści ekonomiczne 
oraz długoterminowy zwrot z inwestycji, 
a także zmniejszyć oddziaływanie na 
środowisko. 

↑ Rys. 2. Nowoczesne układy kogeneracyjne CHP mogą zapewnić korzyści ekonomiczne oraz dłu-
goterminowy zwrot z inwestycji, a także zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. 
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Przy modernizacji systemu i zwią-
zanym z nią wyborze rozwiązań 
oświetleniowych niezbędna jest 

znajomość przepisów i zaleceń dotyczą-
cych parametrów oświetlenia w konkret-
nych zastosowaniach.

Normy i przepisy unijne 
Na terenie Unii Europejskiej obowią-
zuje kilka aktów prawnych regulujących 
wymogi wobec sprzętu oświetleniowego. 

Jest to podyktowane realizacją polityki 
klimatyczno-energetycznej, której celem 
jest m.in. ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych oraz zwiększenie efektywno-
ści energetycznej. Wśród najważniejszych 
dokumentów należy wymienić:
 →  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wykonania dyrektywy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla lamp fluorescen-
cyjnych bez wbudowanego statecznika, 
dla lamp wyładowczych dużej intensyw-
ności, a także dla stateczników i opraw 
oświetleniowych służących do zasilania 
takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 
2000/55/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. UE L 76 z 24.3.2009 r., 
s. 17–44);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 
r. zmieniające rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
lamp fluorescencyjnych bez wbudowa-
nego statecznika, lamp wyładowczych 
dużej intensywności oraz stateczników 
i opraw oświetleniowych służących do 

Aleksandra Solarewicz

W kierunku energooszczędności 

Modernizacja systemu 
oświetleniowego
Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów energii w zakładzie 
przemysłowym jest ograniczenie zużycia lub lepsze wykorzystanie 
mocy pobieranej przez urządzenia. Ten cel można osiągnąć m.in. 
dzięki modernizacji systemu oświetleniowego – zastosowaniu 
właściwie dobranych i energooszczędnych rozwiązań.
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zasilania takich lamp (Dz.U. UE L 104 
z 24.4.2010 r., s. 20–28);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/ 
2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spra-
wie wykonania dyrektywy 2009/125/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla lamp kierunkowych, 
lamp z diodami elektroluminescencyj-
nymi i powiązanego wyposażenia (Dz.U. 
UE L 342 z 14.12.2012 r., s. 1–22);
 →  Rozporządzenie Komisji (UE) 
2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
zmieniające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/ 
2009 w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla bezkierun-
kowych lamp do użytku domowego 
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla lamp flu-
orescencyjnych bez wbudowanego sta-
tecznika, dla lamp wyładowczych dużej 
intensywności, a także dla stateczni-
ków i opraw oświetleniowych służących 
do zasilania takich lamp, oraz uchyla-
jące dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządze-
nie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odnie-
sieniu do wymogów dotyczących eko-
projektu dla lamp kierunkowych, lamp 
z diodami elektroluminescencyjnymi 
i powiązanego wyposażenia (Dz.U. UE L 
224 z 27.8.2015 r., s. 1–9).
 → Przepisy dotyczące ekoprojektu są obo-
wiązkowe dla prawie wszystkich lamp 
sprzedawanych w UE. Określają one 
wymogi w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz inne parametry, takie jak 
żywotność żarówki czy czas nagrzewania. 
Z przepisów tych wyłączone jest oświe-
tlenie awaryjne i lampy przeznaczone do 
szczególnych zastosowań.

Należy zaznaczyć, że od 1 września 
2021 r. przepisy zawarte w rozporzą- 
dzeniach (WE) nr 245/2009 i (UE)  
nr 1194/2012 zostaną uchylone i za- 
stąpione nowymi wymogami dotyczący- 
mi źródeł światła i oddzielnego osprzętu 
sterującego na podstawie rozporządze- 
nia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 
1 października 2019 r. ustanawiające 
wymogi dotyczące ekoprojektu dla źró- 
deł światła i oddzielnego osprzętu ste- 
rującego na podstawie dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE (Dz.U. UE L 315 z 5.12.2019 r.,  
s. 209–240).

Normy i przepisy krajowe 
Krajowe przepisy uściślają zarówno 
specyfikację sprzętu, jak i warunki, 
w jakich ma być użytkowany. Są to 
przede wszystkim normy, z których dla 
przemysłu najważniejsze to:
 →  PN-EN 15193-1:2017-08 – „Efektyw-
ność energetyczna budynków. Wymaga-
nia energetyczne dotyczące oświetlenia. 
Część 1: Specyfikacje, Moduł M9”,
 →  PN-EN 1837+A1:2009 – „Bezpieczeń-
stwo maszyn. Integralne oświetlenie 
maszyn”,
 →  PN-EN 12464-1:2012 – „Światło 
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Ponadto dobór i eksploatację systemów 
oświetleniowych regulują następujące 
rozporządzenia:
 →  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) – Roz-

dział 2 „Oświetlenie i nasłonecznienie” 
tego rozporządzenia zawiera wytyczne 
odnośnie warunków, w jakich pomie-
-szczenia przeznaczone do stałego poby- 
tu ludzi i komunikacji mogą być oświe-
tlane światłem dziennym oraz światłem 
sztucznym;
 →  Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 r. nr 109, poz. 719, ze zm.) – 
zawiera ono wymóg zapewnienia oświe-
tlenia awaryjnego (ewakuacyjnego 
i zapasowego) w pomieszczeniach i na 
drogach ewakuacyjnych wymienionych 
w przepisach techniczno-budowlanych. 
Określa też czynności zabronione, takie 
jak instalowanie opraw oświetleniowych 
oraz osprzętu instalacji elektrycznych 
(np. wyłączniki, przełączniki, gniazda 
wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu 
palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabez-
piecza podłoża przed zapaleniem;

Marcin Rybaczewski, koordynator w firmie Luxmat Investement 

Warunki modernizacji i optymalizacji systemu 

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że aby modernizacja była moż-
liwa, obiekt musi mieć sprawną instalację elektryczną. Drugim bardzo ważnym warun-
kiem jest poprzedzenie modernizacji starannie przeprowadzonym audytem. Każda 
praktycznie dziedzina produkcji charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami doty-
czącymi oświetlenia, dlatego niezbędny jest audyt, który zbierze wszystkie charaktery-
styczne cechy danej gałęzi produkcji. Zebrane informacje staną się zbiorem wytycznych 
i wymogów dla projektanta oświetlenia, na podstawie których zaprojektuje on opty-
malne i energooszczędne oświetlenie. 

Dobrze dobrane i zaprojektowane oświetlenie musi uwzględniać także występu-
jące w zakładzie szczególne okoliczności. Przykładowo na hali obrabiarek, czyli maszyn 
z elementami wirującymi, oświetlenie nie może wywoływać zjawiska stroboskopo-
wego, które może powodować wypadki. Lampy zaproponowane do takiej instalacji 
oświetleniowej muszą mieć bardzo niski współczynnik tętnienia światła. 

Modernizacja oświetlenia oznacza zawsze zmniejszenie mocy elektrycznej poszcze-
gólnych lamp (opraw), dlatego często nie zachodzi potrzeba przerabiania instalacji. 

Zdarza się, że przy okazji modernizacji dokonywana jest optymalizacja oświetle-
nia. Weźmy przykład instalacji, w której w linii znajduje się 20 opraw wyładowczych 
z dwiema świetlówkami o mocy 36 W. Można je zastąpić, w stosunku 1:1, nowocze-
snymi energooszczędnymi diodami LED o podobnym strumieniu świetlnym. Lepszym 
rozwiązaniem jest jednak zastosowanie mniejszej liczby lamp, np. 15, ale o wyższym 
strumieniu i lepszej skuteczności świetlnej. Taka zmiana będzie wymagała niewielkich 
modyfikacji instalacji elektrycznej (czyli np. dołożenia puszek instalacyjnych w miejscu 
ujętych czy też zlikwidowanych tradycyjnych opraw itp.).

www.utrzymanieruchu.pl
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 → Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 
z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) 
– Rozdział 2 tego dokumentu – „Oświe-
tlenie” – zawiera podstawowe wymaga-
nia dotyczące oświetlenia miejsc pracy, 
które musi być zgodne z rodzajem wyko-
nywanych prac, ich wymaganą dokład-
nością oraz polskimi normami;
 →  Rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. 
nr 148, poz. 973) – w myśl tego doku-
mentu, oświetlenie powinno zapewniać 
komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
•  poziom natężenia oświetlenia powinien 

spełniać wymagania określone w pol-
skich normach;

•  należy ograniczyć olśnienie bezpośred-
nie od opraw, okien, przezroczystych 
lub półprzezroczystych ścian albo 
jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz 
olśnienie odbiciowe od ekranu moni-
tora, w szczególności przez stosowa-
nie odpowiednich opraw oświetlenio-
wych, instalowanie żaluzji lub zasłon 
w oknach.

Modernizacja – od czego zacząć?
Modernizacja systemu oświetleniowego 
musi być poprzedzona audytem insta-
lacji (wraz z inwentaryzacją wszystkich 
elementów wchodzących w jej skład 
oraz pomiarami natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych). Dopiero 
na podstawie wyników audytu można 
zaprojektować optymalne, energoosz-
czędne oświetlenie, które będzie speł-
niało wymagania stawiane przez polskie 
normy, a dotyczące m.in.:
 →  poziomu średniego natężenia oświetlenia 
na płaszczyznach roboczych,
 → równomierności oświetlenia, 
 → wskaźnika oddawania barw,
 → ograniczania zjawiska olśnienia.

Wymagania te, których spełnienie decy-
duje nie tylko o komforcie pracy, lecz 
także bezpieczeństwie jej wykonywa-
nia, są różne w zależności od przezna-
czenia pomieszczenia. Np. na stanowi-
skach, na których wykonywane są prace 
wymagające dużej dokładności, zale-
cane jest zastosowanie lamp zapewniają-
cych natężenie oświetlenia na poziomie 

500 lx; przy wymaganej jeszcze więk-
szej dokładności prac wartość tego para-
metru powinna wynosić 750 lx, a nawet 
1000 lx.

Te i inne aspekty, jak chociażby kwe-
stie sterowania oświetleniem (które 
może w istotny sposób wpłynąć na 
energooszczędność systemu), muszą 
być uwzględnione w każdym projekcie 
modernizacji oświetlenia. Taki projekt 
stanowi podstawę rzetelnie przeprowa-
dzonej modernizacji. 

Wymagania w zależności  
od zastosowania
W różnych gałęziach przemysłu bardzo 
często zachodzą szczególne uwarunko-
wania, którym musi sprostać nowocze-
sne energooszczędne oświetlenie. 

Rozwiązania oświetleniowe dla prze-
mysłu muszą przede wszystkim cha-
rakteryzować się odpowiednim stop-
niem ochrony (szczelnością), określa-
nym za pomocą klasyfikacji IP. Pierwsza 
cyfra po literach kodu – IPx0 – ozna-
cza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi 
przed dostępem do niebezpiecznych czę-
ści umieszczonych wewnątrz i równocze-
śnie ochronę przed wnikaniem obcych 
ciał stałych, druga – IP0x – że obudowa 
zapewnia ochronę przed skutkami wni-
kania wody. W większości wypadków 
od takich lamp wymaga się stopnia IP 
powyżej 65. 

Innym parametrem, istotnym np. 
w przemyśle ciężkim, jest stopień 
odporności na uderzenia, oznaczany 
klasyfikacją IK. Oznaczenie składa się 
z liter IK oraz dwóch cyfr w 11-stopnio-
wej skali (od „00” do „10”). 

Zdarza się, że instalacja oświetle-
niowa musi spełniać wymóg odporno-
ści na reakcje chemiczne zachodzące 
w oświetlanej przestrzeni. Przykładowo 
w obiektach hodowli zwierząt lampy 
muszą być odporne na amoniak. Z kolei 
przy produkcji roślinnej lampy muszą 
emitować światło o odpowiednim spek-
trum – należy uwzględnić odpowiednie 
długości i częstotliwość fali elektroma-
gnetycznej, co sprzyja procesom fotobio-
logicznym zachodzącymi w roślinach. 

Lampy stosowane w branży spożyw-
czej powinny być łatwe w utrzyma-
niu czystości. Podobnie jest z oświetle-
niem wykorzystywanym w zakładach 
branży kosmetycznej czy farmaceutycz-
nej. Ponadto do takich aplikacji oraz 
wszędzie tam, gdzie obowiązuje najwyż-

szy reżim sanitarny, przeznaczone są 
lampy bakteriobójcze, emitujące pro-
mieniowanie ultrafioletowe UV-C, które 
usuwa mikroorganizmy z powierzchni 
i powietrza. Z kolei w gałęziach przemy-
słu, w których występują strefy zagroże-
nia wybuchem (strefy Ex), lampy muszą 
być dopuszczone do stosowania w takich 
warunkach (mieć deklarację zgodności 
producenta potwierdzającą wypełnienie 
zasadniczych wymagań dyrektywy ATEX 
– dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych prze-
znaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (Dz.U. UE L 
100 z 19.4.1994 r., s. 1-29)), a także 
być właściwie dobrane do sklasyfikowa-
nych stref zagrożenia. 

Rodzaje lamp – zalety i wady
W zastosowaniach przemysłowych wyko-
rzystuje się kilka podstawowych rodza-
jów lamp, z których każdy ma swoje 
zalety i wady. I tak lampy żarowe są 
proste w produkcji i dobrze oddają 
barwy, jednak ogromna większość ener-
gii dostarczonej do żarówki tracona jest 
na ciepło. Lampy halogenowe również 
dobrze oddają barwy, a ich żywotność 
jest co najmniej dwukrotnie wyższa od 
żarowych. Wadą jest to, że ze względu 
na konieczność utrzymania właściwej 
temperatury pracy nie powinny być sto-
sowane w układach ze ściemniaczami, 
gdyż może to powodować skrócenie ich 
żywotności, a także ich energochłon-
ność (choć mniejsza niż w przypadku 
żarówek tradycyjnych). Popularne świe-
tlówki (fluorescencyjne źródła świa-
tła) są o wiele mniej podatne na zmianę 
napięcia zasilającego, ale jednocześnie 
wrażliwe na temperatury. Ich wydajność 
maleje powyżej i poniżej optymalnej 
temperatury roboczej (zależnej od typu 
świetlówki). 

Priorytetem jest dziś energoosz-
czędność, dlatego większość producen-
tów zaleca w tej chwili stosowanie diod 
LED. Jeden z nich, firma Ledolux, tak 
charakteryzuje ich zalety:
 →  wysokie natężenie światła, równomierny 
rozkład w halach, magazynach; prawi-
dłowe, niczym niezakłócone pole widze-
nia w miejscu pracy, otaczające przed-
mioty w naturalnej kolorystyce, bez 
zniekształceń;

ENERGIA 2021
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 →  ochrona przed wnikaniem pyłu, brak efektu „migotania” 
przy zapalaniu;
 →  możliwość podłączenia oświetlenia z nowoczesnymi rozwią-
zaniami do inteligentnego sterowania oświetleniem, dzięki 
czemu menedżerowie zakładów mogą automatycznie dosto-
sowywać oświetlenie w halach i magazynach do charakteru 
pracy czy nawet pory dnia.
Według danych tej firmy wymiana oświetlenia na diody LED 
może ograniczyć zużycie energii o ok. 70%, a inwestycja 
zwróci się po niespełna roku. Lampy przemysłowe LED-owe 
mogą pracować nawet 50 tys. godzin, nie wymagają więc 
tak częstej wymiany i konserwacji jak lampy tradycyjne. Są 
odporne na uszkodzenia, wstrząsy i wibracje, co ogranicza 
koszty wymiany diod. 

Podsumowanie
Dostępność nowych technologii, wiele rodzajów rozwiązań 
i szerokie spektrum ich zastosowania, uwarunkowania doty-
czące samego zakładu oraz potrzeb związanych z oświetle-
niem, a także konieczność spełnienia wymagań przepisów 
i norm, sprawiają, że modernizacja systemu oświetleniowego 
może nie być łatwym zadaniem. Aby uzyskać maksymalne 
korzyści z tej inwestycji, warto zwrócić się po pomoc do firm 
świadczących kompleksowe usługi w tym zakresie. Przepro-
wadzą one klienta przez cały proces modernizacji, począw-
szy od audytu, przez zaproponowanie optymalnych rozwią-
zań, przygotowanie projektu, wykonawstwo, a także pomoc 
w finansowaniu inwestycji.

Aleksandra Solarewicz  
– publicystka, od 1997 r.  

współpracuje z prasą 
branżową. 
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Czyszczenie urządzeń 
klimatyzacyjnych
W przypadku klimatyzatorów ściennych filtry znajdujące się przed przednią klapką należy sprawdzać 
i czyścić nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeżeli w urządzeniu przewidziano filtr plazmowy to 
czynności obejmujące jego sprawdzenie i czyszczenie należy wykonywać przynajmniej co 3 miesiące.

Damian Żabicki

Filtr powietrza trzeba wyczyścić uży-
wając odkurzacza lub myjąc go 
w ciepłej wodzie z mydłem. Jeżeli 

filtr jest znacznie zabrudzony to musi być 
on umyty roztworem detergentu w letniej 
wodzie. Ważne jest przy tym aby nie uży-
wać wody, której temperatura przekra-
cza 40ºC a filtrów plazmowych nie myć 
wodą.

Czyszczenie układów 
klimatyzacji
Odpowiednio wykonane płukanie insta-
lacji klimatyzacyjnych przynosi przynaj-
mniej kilka zalet. Przede wszystkim jest 
ono alternatywą dla wymiany określo-
nych podzespołów urządzenia. Czyszcze-
nie wymiennika pozwala na przywróce-
nie odpowiedniej przewodności ciepła 
oraz eliminowane są przeszkody, które 

mogą zakłócać poprawny przepływ gazu 
lub cieczy. Ważne jest dzięki czyszczeniu 
usuwanie produktów zużycia ciernego 
uszczelek i metalu mogących się osadzać 
w różnych częściach instalacji.

Należy pamiętać, że zanieczyszczone 
wymienniki ciepła mają mniejszą wydaj-
ność chłodniczą oraz zużywają więcej 
energii. Nie mniej ważny jest przy tym 
zwiększony poziom hałasu podczas prac 
oraz skrócenie trwałości podzespołów 
przy zwiększonym poziomie awaryjności.

Nie dezynfekowane parowniki sta-
nowią miejsce rozwoju bakterii, pleśni 
i grzybów oraz są źródłem nieprzyjem-
nego zapachu.

Przed przystąpieniem do czyszcze-
nia należy zadbać o odpowiedni preparat 
czyszczący. W pierwszej kolejności trzeba 
określić na jakie rodzaje zanieczysz-
czeń narażony jest skraplacz. O właści-
wościach w tym zakresie w dużej mie-
rze decyduje miejsce zainstalowania urzą-
dzenia. Zanieczyszczeniami są między 
innymi pyłki, cząstki roślin, a także kurz, 
pył oraz tłuszcze.

Aktywna piana CL 820 3 przezna-
czona do czyszczenia klimatyzacji usuwa 
nieprzyjemny zapach i zabrudzenia zgro-
madzone w parowniku. Istotne jest, że 
preparat nie spływa z czyszczonych ele-
mentów a forma piany i specjalna sonda 

rozpylająca dodatkowo pozwala dotrzeć 
do trudno dostępnych miejsc. Podczas 
użycia aktywnej piany CL 820 3 należy 
zdemontować obudowę parownika, 
wstrząsnąć pojemnikiem oraz zamon-
tować dyszę rozpyłową (bez sondy). 
W następnej kolejności preparat jest apli-
kowany bezpośrednio na lamele parow-
nika. Po odczekaniu 5 minut należy 
ustawić maksymalną prędkość nadmu-
chu w celu rozprowadzenia preparatu. 
Następnie montowana jest obudowa.

Dezynfekcja
Jeżeli dezynfekowaniu poddawany jest 
parownik to spryskiwanie należy zacząć 
od góry urządzenia. Ważne miejsce zaj-
muje dezynfekcja wentylatora nadmu-
chowego parownika. Konieczny okazuje 
się wtedy demontaż urządzenia i wyję-
cie wentylatora bowiem zazwyczaj nie ma 
możliwości wyczyszczenia go we wnętrzu 
urządzenia.

W skraplaczu szczególną uwagę należy 
zwrócić na chłodnicę. Wentylator ochła-
dzając czynnik chłodniczy zasysa powie-
trze nie filtrowane a więc mogą prze-
dostawać się liście, kurz, pyłki itp., 
co jest szczególnie istotne w skrapla-
czach zamontowanych w dolnej części 
budynku.

Nie dezynfekowane 
parowniki stanowią 
miejsce rozwoju bakterii, 
pleśni i grzybów oraz są 
źródłem nieprzyjemnego 
zapachu.



Wrzesień/Październik 2020 55

www.utrzymanieruchu.pl

Preparat MC-1010 VIRUSOLVE+ 1 
Koncentrat jest to skoncentrowany, pre-
parat myjąco-dezynfekujący o zapachu 
lawendy przeznaczony domycia i dezyn-
fekcji powierzchni, narzędzi, wyposa-
żenia, tkanin, klimatyzacji, wentyla-
cji, itp. Usuwa plamy krwi. Istotne jest 
pełne spektrum biobójcze (bakterie, 
wirusy, prątki, grzyby, drożdże, spory) 
m.in. grypy, legionella. Czas dezynfekcji 
wynosi jedną minutę. Stosuje się w stę-
żeniu 5% z wodą (1:20).

Środki czyszczące
Specjalne środki dostępne są z myślą 
o czyszczeniu parowników klimatyza-
torów oraz innych urządzeń chłodni-
czych. Niektóre preparaty są nisko-
pieniące i dobrze sprawdzają się 
w pomieszczeniach. Środki tego typu 
nie zawierają kwasów i zasad. Nie 
powodują korozji a więc mogą być uży-
wane na powierzchniach malowanych, 
a także wykonanych z aluminium, mie-
dzi oraz stali nierdzewnej. Zastosowa-
nie środków tego typu niejednokrot-
nie obejmuje mycie metalowych baterii 
wymienników ciepła, filtrów wyposa-
żonych w sita metalowe lub z włókna 
szklanego oraz innych elementów, któ-
rych nie należy czyścić na pomocą 
środków kwasowych.

Niektóre preparaty mają formę kon-
centratu i w zależności od stopnia 
zabrudzenia czyszczonej powierzchni 
można je rozcieńczać w różnych pro-
porcjach. Dużym uznaniem cie-
szą się silne, powierzchniowo czynne 
piany, dokładnie penetrujące czysz-
czone powierzchnie. Substancje tego 
typu są w stanie rozpuścić tłuszcze, 
smary i tlenki oraz inne zanieczyszcze-
nia. Ważne jest przy tym obluzowa-
nie i wypychanie brudu z przestrzeni 
pomiędzy lamelami, po czym można 
łatwo spłukać wodą całe zanieczysz-
czenie. 

Np. środek czyszczący Renewz 
pozwala na odtłuszczenie, usuwanie 
brudu, kurzu, pyłu, osadów, a także 
tłuszczy, smarów i cząstek organicz-

nych. Nie mniej ważna jest przy tym 
możliwość wyeliminowania rdzy, tlen-
ków oraz osadów tytoniowych. Prepa-
rat Renewz znajduje zastosowanie przy 
czyszczeniu skraplaczy i elektronicz-
nych filtrów powietrza. Jest to substan-
cja pianowa, najsilniejsza spośród środ-
ków bezkwasowych zawierająca inhi-
bitor korozji. Do wyboru pozostaje 
koncentrat (do 38 l płynu) lub aerozol.

Z kolei preparat Coil-Rite jest to 
środek przeznaczony do czyszczenia 
parowników, skraplaczy, filtrów oraz 
innych powierzchni. Jego skład bazuje 
na alkoholu. Substancja jest bezkwa-
sowa i bezzasadowa, niskopieniąca uży-
wana również podczas mycia wysoko-
ciśnieniowego. Środek Coil-Rite znaj-
duje zastosowanie przy czyszczeniu 
parowników klimatyzatorów i chłod-
nic powietrza. Czyścić można również 
wszelkiego typu filtry powietrza, urzą-
dzenia dystrybucji powietrza, a także 
kanały wentylacyjne i inne urządzenia 
mechaniczne i powierzchnie metalowe. 
Preparat jest dostępny jako koncentrat 
pozwalający na uzyskanie 41,8 l goto-
wego do użycia płynu.

Substancja Coil Disinfectant jest 
środkiem o uniwersalnym działaniu 
a więc powierzchnia jest jednocześnie 
czyszczona i dezynfekowana. W ukła-
dach klimatyzacji niszczone są bakte-
rie, grzyby, pleść oraz bakterie Legio-
nella pneumophila.

Czyszczenie wentylacji
Osobne nie mniej ważne zagadnie-
nie stanowi czyszczenie wentylacji. 
W praktyce czynności w tym zakresie 
przeprowadzane są na dwa sposoby. 
Jeden z nich stanowi czyszczenie suche 

zaś drugie czyszczenie mokre. Dużym 
uznaniem cieszy się metoda czyszcze-
nia na sucho przynosząca najwięk-
sze efekty. O tym w jaki sposób będzie 
przeprowadzone czyszczenie przewo-
dów wentylacyjnych decyduje przede 
wszystkim rodzaj zabrudzeń. I tak też 
zastosowanie może znaleźć czyszcze-
nie wentylacji: za pomocą sprężonego 
powietrza, wentylacji poprzez szczot-
kowanie mechaniczne oraz przy uży-
cia przemysłowego odkurzacza turbi-
nowego.

Metoda oczyszczania wentylacji 
na mokro oferowana np. przez firmę 
MBBS 24 bazuje na czyszczeniu wenty-
lacji: przy użyciu pary, poprzez szczot-
kowanie mechaniczne na mokro oraz 
przy użyciu odkurzacza przemysło-
wego-wodnego w obiegu zamkniętym. 
Oprócz tego jest możliwe przeprowa-
dzenie czyszczenia hydrodynamicznego, 
które stosuje się przy dużym zabrudze-
niu przewodów wentylacyjnych o nie-
wielkim przekroju.

Pamiętać należy, że dzięki czyszcze-
niu przewodów wentylacyjnych zyskuje 
się przede wszystkim prawidłowy prze-
pływ powietrza. Ważne jest aby jakie-
kolwiek prace w tym zakresie poprze-
dzić oceną stanu przewodów wenty-
lacyjnych. Jeżeli instalacja wentylacja 
jest narażona na występowanie zabru-
dzeń mikrobiologicznych przeprowa-
dza się również dezynfekcję. Pozwala 
ona na zapobieganie rozwojowi naro-
śli pleśni i grzybów, które negatywnie 
wpływa nie tylko na przebieg procesu 
produkcyjnego ale również na środowi-
sko pracy ludzi. 

Podsumowanie
Klimatyzator stanowi urządzenie prze-
znaczone do chłodzenia pomieszczeń. 
Na budowę typowego urządzenia tego 
typu składa się sprężarka, parownik 
oraz skraplacz. Dla zapewnienia prawi-
dłowej pracy instalacji klimatyzacyjnej 
poszczególne jej elementy wymagają 
odpowiednich czynności konserwacyj-
nych łącznie z czyszczeniem.  

Przed przystąpieniem  
do czyszczenia należy 
zadbać o odpowiedni 
preparat czyszczący.
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M imo coraz większej presji na 
dywersyfikację dostaw, pol-
ski przemysł nadal w większo-

ści zasilany jest z jednego źródła – najczę-
ściej korzysta z lokalnego zakładu ener-
getycznego. Strategia ta zapewnia mu co 
prawda względne bezpieczeństwo ener-
getyczne, ale ma kilka słabych punktów. 
Pierwszym z nich są wysokie koszty zasi-
lania, drugim – ryzyko przestojów spo-
wodowanych przerwami w dostawach 
prądu. Z tego względu do dobrych prak-
tyk należy wyposażanie instalacji kry-
tycznych w układy zasilania gwarantowa-
nego (tzw. UPS-y). To jednak rodzi kolejne 
koszty. A gdyby tak podejść do problemu 
inaczej?

Jedno źródło nie wystarczy
W odpowiedzi na rosnące ceny prądu 
i prognozy znacznych podwyżek w kolej-
nych latach przedsiębiorstwa przemy-
słowe wiele uwagi poświęcają znalezie-
niu sposobu na kontrolowanie i redukcję 
kosztów zużycia energii. Na ogół jednak 
ich strategie zmierzają w stronę zwięk-
szania efektywności energetycznej proce-
sów technologicznych i samej produkcji, 
tak aby ograniczyć ilość energii niezbędną 
do ich realizacji. Temu podejściu trudno 
odmówić logiki, zwłaszcza że przynosi 
także wymierne korzyści dla środowiska 
naturalnego. Problem jednak w tym, że 
każda tego typu optymalizacja ma swoje 
granice: w którymś momencie zakład 

Steve Moore 
Agata Świderska

↖  Hybrydyzacja układów zasilania w zakładach 
przemysłowych może pomóc firmom w kon-
trolowaniu i redukcji wydatków na energię.
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Hybrydowe układy zasilania: 
jak zdywersyfikować źródła energii
Większość obiektów przemysłowych korzysta ze standardowych 
instalacji zasilania w oparciu o jedno źródło energii. Dostawy prądu 
są realizowane przez lokalny zakład energetyczny, który często 
nalicza dodatkowe opłaty za maksymalny pobór mocy – niezależnie 
od tego, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście go osiąga. Jak się przed 
tym bronić? Rozwiązaniem jest inwestycja w hybrydowy układ 
zasilania, bazujący na co najmniej dwóch niezależnych źródłach 
energii. Taka strategia nie tylko przynosi wymierne korzyści ekono-
miczne, lecz także ogranicza ryzyko przerw w dostawach prądu.



Wrzesień/Październik 2020 57

dochodzi do punktu, w którym dalsze 
zwiększanie efektywności energetycznej 
procesów jest niemożliwe. A koszty nadal 
rosną.

W tej sytuacji rozwiązaniem jest uzu-
pełnienie stosowanych dotąd metod 
o strategię umożliwiającą pozyskiwanie 
energii w niższej cenie. A takie możliwo-
ści oferuje właśnie hybrydowy system 
zasilania, tj. układ bazujący na co naj-
mniej dwóch niezależnych źródłach ener-
gii elektrycznej. 

W definicji tej ważne jest słowo „nie-
zależnych”. Układ zasilany z dwóch pod-
stacji lokalnego zakładu energetycznego 
nie może być bowiem uznany za hybry-
dowy, ponieważ w gruncie rzeczy korzy-
sta z tego samego źródła energii, tyle że 
dostarczanej za pomocą dwóch przyłączy. 
Hybrydowym można natomiast nazwać 
system bazujący zarówno na energii sie-
ciowej, jak i np. solarnej, tj. wytwarzanej 
za pomocą zintegrowanych paneli foto-
woltaicznych.

Kompensacja szczytowych  
obciążeń sieci
O ile instalacja fotowoltaiczna umożli-
wia ograniczenie kosztów energii dzięki 
wytwarzaniu jej częściowo we własnym 
zakresie, o tyle w połączeniu z dodatko-
wym magazynem energii (najczęściej aku-
mulatorem) może stanowić dla przed-
siębiorstwa istotne źródło dodatkowego 
zasilania w okresach maksymalnego 
obciążenia sieci. A to z kolei pozwala mu 
częściowo uniezależnić się od dostaw 
energii z zakładu energetycznego i obniżyć 
cenę stosowanej taryfy.

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagad- 
nieniu: oczywiste jest, że układ zasila- 

nie tylko za faktycznie zużytą energię, ale 
także za potencjalne maksymalne obciąże-
nie sieci, nawet jeśli jest ono rzadko osią-
gane w praktyce. Opłata ta jest o tyle 
uzasadniona, że dostawca energii musi 
zabezpieczyć odpowiednie moce, aby móc 
dostarczyć energię nawet przy obciążeniu 
szczytowym, niezależnie od częstotliwości 
jego występowania. 

Inwestycja we własny magazyn energii 
w formie akumulatorów pozwala zaosz-
czędzić na obu wydatkach: po pierw-
sze – umożliwia zastąpienie większych 
transformatorów mniejszymi, a po drugie 
– pozwala na ograniczenie maksymalnej 
mocy pobieranej z sieci, a tym samym na 
zmniejszenie opłat z tego tytułu. Zarówno 
transformatory, jak i taryfa są bowiem 
dobierane do średniej mocy pobieranej 
przez odbiorniki. Zaś w sytuacji szczyto-
wego zapotrzebowania na energię jest ona 
dostarczana z akumulatorów.

Co więcej, akumulatory można wyko-
rzystać także do magazynowania energii 
pobieranej z sieci w godzinach, w których 
jej cena jest niższa, i zasilania nią odbior-
ników w zakładzie wówczas, gdy cena 
energii jest wyższa. Generowany w ten 
sposób potencjał oszczędności zależy 
w gruncie rzeczy głównie od pojemności 
samego magazynu energii.

↙  Seria modułów do magazynowania ener-
gii wyposażonych w baterie litowo-jonowe 
zapewnia stały poziom zasilania sieci przy 
wykorzystaniu energii odnawialnej, a także 
ogranicza zapotrzebowanie na moc szczy-
tową z sieci energetycznej.

nia w fabryce musi być zaprojektowany 
tak, aby zagwarantował wystarczającą 
ilość energii elektrycznej również przy 
maksymalnym obciążeniu. Jednak w prak-
tyce maksymalne zapotrzebowanie na 
energię w większości zakładów produkcyj-
nych występuje jedynie okresowo, zazwy-
czaj przez kilka godzin w tygodniu. A to 
oznacza, że transformatory zasilające 
fabrykę przez zdecydowaną większość 
czasu pracują pod obciążeniem znacz-
nie mniejszym od maksymalnego. Są to 
bowiem rozwiązania dużej mocy, mające 
za zadanie poradzić sobie nawet ze szczy-
towym obciążeniem sieci. Ich wydajność 
zakład przypłaca jednak ceną znacznie 
wyższą niż w przypadku układów o niż-
szej mocy.

Więcej płaci także za samą energię 
elektryczną: wiele firm przemysłowych 
korzysta bowiem z taryfy określającej 
„maksymalny pobór mocy”. Oznacza to, 
że zakład energetyczny obciąża odbiorcę 

↘  Akumulatory jonowo-sodowe zawierają 
wodny elektrolit, składający się z siarczanu 
sodu i wody. Gęstością energii oraz czasem 
ładowania i rozładowywania ustępują aku-
mulatorom litowo-jonowym, jednak ich 
zaletą jest to, że są bezpieczne w użytkowa-
niu i przyjazne dla środowiska.
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Poprawa wartości  
współczynnika mocy
Hybrydowe układy zasilania z opcją 
magazynowania energii mogą także znacz-
nie poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne zakładu, i to co najmniej na kilka 
sposobów. Pierwszym jest funkcja kom-
pensacji mocy biernej w zależności od 
zapotrzebowania odbiorników. Akumu-
lator pełni wówczas rolę baterii konden-
satorowej, która w razie potrzeby zasila 
odbiorniki indukcyjne w moc bierną, 
nie generując jednocześnie strat mocy 
w liniach przesyłowych. Zapewnia to 
ich prawidłową pracę przy zachowaniu 
wysokiego współczynnika mocy całego 
zakładu: moc bierna, czyli energia oscylu-
jąca między poszczególnymi elementami 
obwodu, jest bowiem niezbędna do funk-
cjonowania indukcyjnych odbiorników 
elektrycznych, mimo że sama w sobie nie 
jest zamieniana na pracę czy ciepło.

Akumulator sprawdzi się także jako 
magazyn energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (np. paneli fotowoltaicz-
nych, generatorów wiatrowych) w okre-
sach ich wzmożonej pracy, a także dodat-
kowe źródło zasilania w momentach gor-
szych warunków pogodowych. Dzięki 
temu zakład może utrzymać moc gene-
rowaną przez OZE na stałym poziomie, 
a tym samym w większym stopniu korzy-
stać z energii odnawialnej jako drugiego 

źródła zasilania bez obaw o przerwanie 
ciągłości dostaw prądu.

Co więcej, akumulator można wyko-
rzystać także jako zasilacz UPS, zapewnia-
jący dostawy energii w przypadku awarii 
sieci energetycznej. Niekiedy układ hybry-
dowy może nawet całkowicie wyelimino-
wać konieczność korzystania z UPS-ów, 
zastępując je w funkcji zasilaczy awaryj-
nych dla odbiorników krytycznych lub 
instalacji wrażliwych na parametry napię-
cia zasilającego.

Dobór magazynu energii
Hybrydowy układ zasilania składa się 
z trzech podstawowych elementów: 
dodatkowego źródła energii, akumula-
torowego systemu magazynowania oraz 
falowników umożliwiających przekształ-
cenie prądu stałego z akumulatora i/lub 
OZE w prąd zmienny do zasilania prze-
mysłowej sieci energetycznej.

Przyjrzyjmy się najpierw kwestii 
doboru akumulatora: popularyzacja syste-
mów magazynowania energii w ostatnich 
latach sprawiła, że dziś są one powszech-
nie dostępne zarówno w wersji dla obiek-
tów mieszkalnych, jak i przemysłowych. 
Te ostatnie, pracujące najczęściej w tech-
nologii litowo-jonowej, umożliwiają pre-
cyzyjny dobór pojemności do potrzeb 
danego zakładu. Przykładowo, seria 

modułów do magazynowania energii ESM 
firmy ABB obejmuje wiele produktów 
z możliwością niemal dowolnego zesta-
wiania w zespoły o zadanej pojemności. 
Wyposażone w baterie litowo-jonowe, 
zapewniają stały poziom zasilania sieci 
przy korzystaniu z energii odnawialnej, 
a także ograniczają zapotrzebowanie na 
moc szczytową z sieci energetycznej.

Mimo że technologia litowo-jonowa 
zdecydowanie zdominowała segment 
magazynowania energii, na rynku nie 
brak także alternatywnych konstrukcji, 
takich jak modułowe akumulatory GRE-
ENROCK w technologii jonowo-sodo-
wej (słonej wody), przeznaczone do gro-
madzenia energii fotowoltaicznej, także 
w sieciach przemysłowych. Dystrybu-
owane przez firmę Eco-Prius systemy 
zawierają wodny elektrolit, składający 
się z siarczanu sodu i wody. Technolo-
gia ich wytwarzania została opracowana 
jeszcze w latach 70. i 80. XX w., a więc 
mniej więcej w tym samym czasie co aku-
mulatory litowo-jonowe. Ponieważ jednak 
ustępuje im gęstością energii (co prze-
kłada się na większe rozmiary akumula-
tora) oraz czasem ładowania i rozłado-
wywania, do dziś pozostała mało rozpo-
znawalna. A szkoda, bo jest przyjazna dla 
środowiska (wszystkie materiały są nie-
toksyczne), bezpieczna w użytkowaniu 
(nie może się zapalić ani eksplodować), 
a dodatkowo nie wymaga zabiegów kon-
serwacyjnych.

Na jeszcze inny ciekawy pomysł zwią-
zany z magazynowaniem energii wpadła 

Od produkcji  
do sprzedaży energii

Hybrydowe układy zasilania czę-
sto dostarczają więcej energii, niż 
wynosi aktualne zapotrzebowanie 
zakładu. W tej sytuacji nadmiarową 
energię z baterii, paneli fotowolta-
icznych czy innych własnych źródeł 
można zwrócić do sieci. Zakład ener-
getyczny zobowiązany jest do zapłaty 
przedsiębiorstwu za odebraną ener-
gię. Jest to kolejny skuteczny sposób 
obniżenia jej kosztów.

↙  Przechowywanie 
energii jako usługa: 
oferowany na wyna-
jem modułowy 
magazyn energii 
o mocy 1 MW, zabu-
dowany w kontene-
rze o długości 6 m. 
System składa się 
z zestawu akumula-
torów litowo-jono-
wych, falowników 
oraz układu HVAC.
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firma Aggreko: od ubiegłego roku produ-
cent oferuje usługę wynajmu mobilnego, 
modułowego magazynu energii Y.Cube 
o mocy 1 MW. Moduł umieszczony jest 
w kontenerze o długości 6 m i składa się 
z systemu akumulatorów litowo-jono-
wych, falowników, układu HVAC oraz 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Całość 
jest obsługiwana przez nowoczesne opro-
gramowanie i dostępna w ramach umowy 
„przechowywanie energii jako usługa”.

Przetwornica: konwencjonalna 
czy specjalna?
Poza akumulatorem niezbędnym ele-
mentem hybrydowych układów zasila-
nia są falowniki (przetwornice), które 
umożliwiają przetwarzanie prądu sta-
łego wytwarzanego przez akumulator 
i niektóre instalacje energii odnawialnej 
w prąd zmienny, na którym bazuje więk-
szość sieci przemysłowych. Urządzenia 
te w przemyśle są też powszechnie wyko-
rzystywane do regulacji prędkości obroto-
wej silników elektrycznych przez zmianę 
częstotliwości impulsów elektrycznych. 
Przetwarzają wówczas napięcie zmienne 
z sieci w napięcie stałe, a następnie 
ponownie w napięcie zmienne o regulo-
wanej częstotliwości. Owa regulacja czę-
stotliwości przydaje się także w przy-
padku zasilania energią odnawialną 
z OZE lub akumulatora, gdyż umożli-
wia dokładną synchronizację częstotli-
wości napięcia z częstotliwością pracy 
sieci elektroenergetycznej. Najważniej-
szą cechą inwerterów wykorzystywanych 
w hybrydowych układach zasilania jest 
dwukierunkowość: mogą one zarówno 
pobierać energię z akumulatora czy OZE, 
jak i z sieci – w celu doładowania baterii.

Mimo że pełnią inną funkcję niż 
w przypadku regulacji prędkości obroto- 
wej silników, falowniki stosowane w hy- 
brydowych systemach zasilania cechują 
się często niemal identyczną konstrukcją. 
Różnią się natomiast oprogramowaniem, 
dostosowanym do pełnionej funkcji.

Przykładem mogą być przetwornice 
z serii VACON NXP firmy Danfoss, opra-
cowane specjalnie z myślą o hybrydo-
wych układach zasilania. Urządzenia 
mogą być podłączane do akumulatorów 
i superkondensatorów, a także do ogniw 
paliwowych i paneli słonecznych. Ich 
zaletą jest szeroki zakres napięć wejścio-
wych, umożliwiający dostosowanie napię-

cia źródła do wspólnego systemu magi-
strali prądu przemiennego. Układ może 
być chłodzony powietrzem lub cieczą, 
a jego modułowa budowa umożliwia two-
rzenie rozbudowanych zestawów urzą-
dzeń, a tym samym redukcję zajmowa-
nej przestrzeni. Modele przystosowane 
do pracy w trudnych warunkach zostały 
dodatkowo wyposażone w wytrzymałą 
obudowę o stopniu ochrony IP54.

Podobne rozwiązania, zwane potocz-
nie falownikami hybrydowymi, mają 
w swojej ofercie także inni producenci, 
w tym ABB czy Fronius. Ten ostatni 
do zastosowań przemysłowych oferuje 
zestawy Power Package, składające się 
z trzech komponentów: falowników, urzą-
dzenia sterującego Fronius AC Combiner 
oraz konfekcjonowanych kabli. Rozwiąza-
nie zostało stworzone specjalnie z myślą 
o obsłudze instalacji fotowoltaicznych 
oraz magazynowaniu pobieranej z nich 
energii.

Podsumowanie
Należy mieć świadomość, że fakt, iż 
większość komponentów stosowanych 
w hybrydowych układach zasilania zalicza 
się do standardowych produktów dostęp-
nych na rynku, nie oznacza, że budowa 
efektywnego systemu hybrydowego jest 
prosta. Aby odpowiednio dobrać i zain-
stalować układ zasilania, wymagane jest 
posiadanie sporej wiedzy. Dlatego najle-
piej skorzystać z doświadczenia zewnętrz-
nego dostawcy technologii, który dora-
dzi, zaprojektuje i uruchomi sieć. Hybry-
dowe układy zasilania radykalnie różnią 
się bowiem od tradycyjnych. Mogą ogra-
niczyć koszty funkcjonowania zakładu 
i zmniejszyć jego wpływ na środowisko 
– inwerterów sterujących silnikamipod 
warunkiem jednak, że zostały odpowied-
nio zaprojektowane i wdrożone.

Steve Moore jest kierownikiem sprzedaży 
rozwiązań w firmie Danfoss Drives.  
 
Agata Świderska jest autorką tekstów i tłu-
maczką języka niemieckiego, specjalizu-
jącą się w szeroko pojętej tematyce prze-
mysłowej. Na rynku prasy specjalistycznej 
aktywnie działa od 2015 r. 

↙  Inwertery, które 
mogą być podłą-
czane do akumula-
torów i superkon-
densatorów, a także 
ogniw paliwowych 
i paneli słonecznych. 
Dzięki szerokiemu 
zakresowi napięć 
wejściowych umożli-
wiają dostosowanie 
napięcia źródła do 
wspólnego systemu 
magistrali prądu 
przemiennego.
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Inwestycja we własny 
magazyn energii pozwala 
na ograniczenie maksy-
malnej mocy pobieranej 
z sieci, a tym samym  
na zmniejszenie opłat 
z tego tytułu.
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O graniczenie zużycia energii oraz 
redukcja emisji gazów cieplar-
nianych stają się jednym z prio-

rytetów w przemyśle wytwórczym. Nie-
zależnie od panującej obecnie pandemii 
i przewidywanego globalnego spowolnie-
nia gospodarczego priorytetem pozostaje 
sztandarowa inicjatywa Komisji Europej-
skiej, tzw. Europejski Zielony Ład, któ-
rej celem jest przekształcenie UE w spra-
wiedliwe i dobrze prosperujące społe-
czeństwo z nowoczesną, ekologiczną 
i konkurencyjną gospodarką. Menedżero-
wie przedsiębiorstw odnoszących sukcesy 
na rynku wiedzą, że muszą teraz podej-
mować decyzje inwestycyjne, pozwalające 
na zachowanie rentowności w perspek-
tywie średnioterminowej. Na przemyśle 
spoczywa bowiem odpowiedzialność za 
obniżenie emisji dwutlenku węgla zgod-
nie ze wspomnianą strategią, zakładającą 
osiągnięcie przez UE neutralności klima-
tycznej do 2050 r., z celem pośrednim, 
jakim jest ograniczenie emisji o 55% do 
2030 r.

Za najbardziej skuteczne europej-
skie narzędzie polityki na rzecz oszczę-
dzania energii, obligujące do projektowa-
nia przyjaznych dla środowiska produk-
tów w całym cyklu ich życia, uznawana 

jest dyrektywa 2009/125/WE w spra-
wie ekoprojektu. Określa ona minimalne 
wymagania w zakresie efektywności ener-
getycznej dla wielu produktów, w tym 
sprężarek. Grupa produktowa sprężarek 
(ENER LOT 31) została zidentyfikowana 
jako priorytetowa w pierwszej iteracji 
planu prac dotyczącego ekoprojektu (lata 
2009–2011) i wiele wskazuje na to, że 
zostanie ponownie uwzględniona w planie 
prac na lata 2020–2024.

Wszystko to służy skupieniu uwagi 
branży (w tym branży sprężonego powie-
trza) na innowacjach w celu sprostania 
zapotrzebowaniu przemysłu produkcyj-
nego na nowe sposoby dostarczania wyso-
kiej jakości sprężonego powietrza. Na 
rynek wchodzą nowe technologie, pozwa-
lające na uzyskanie wyższej efektywno-
ści energetycznej, a jednocześnie obniże-
nie kosztów.

Czystość sprężonego powietrza
Sprężone powietrze jest w zakładzie pro-
dukcyjnym jednym z głównych mediów. 
Brak jego dostępności powoduje zatrzy-
manie produkcji, podobnie jak brak zasi-
lania. Jednak w branżach takich jak 
produkcja farmaceutyczna i technika 
laboratoryjna, przemysł spożywczy, elek-
troniczny czy produkcja opakowań, brak 
wysokiej jakości powietrza spełniają-
cego wymogi norm ISO 8573-1:2010 
oraz ISO 8573-7:2003 może powodować 
ryzyko zanieczyszczenia produktu, a przez 
to konieczność jego wycofania i wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży, a tym samym 
zaszkodzić reputacji producenta.

W celu zapewnienia zerowej tolerancji 
na zanieczyszczenia zaleca się zastosowa-
nie sprężarek bezolejowych. Urządzenia 
te sprężają powietrze w komorze bezole-
jowej, która jest dobrze uszczelniona, aby 
uniknąć zanieczyszczenia.

David De Pril

Bezolejowe sprężone powietrze, 
czyli oszczędność energii i niższe koszty
Uzyskanie bezolejowego sprężonego powietrza jest szczególnie 
ważne w takich zastosowaniach, jak produkcja farmaceutyczna 
i technika laboratoryjna, przemysł spożywczy, elektroniczny czy 
produkcja opakowań, ponieważ w tych właśnie branżach jakość 
sprężonego powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktu 
końcowego. A ponieważ ten ostatni czynnik ma coraz większe 
znaczenie dla odbiorców, zapotrzebowanie na sprężarki bezolejowe 
stale rośnie. Jednocześnie firmy produkcyjne wykorzystujące 
w swojej działalności sprężarki powietrza oczekują obniżenia  
zużycia energii oraz kosztów posiadania tych urządzeń. 
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Jeszcze kilka lat temu firmy stosowały 
sprężarki z wtryskiem oleju z filtracją, 
spełniające normy jakości oleju klasy 1, 
co oznacza, że w powietrzu nie może być 
więcej niż 0,01 mg/m3 pozostałości oleju. 
Aby zapewnić, że do układu nie dostanie 
się olej resztkowy, cząstki stałe lub pary, 
zastosowano dodatkowe osuszacze powie-
trza i filtry o stopniowej gradacji w celu 
dalszego oczyszczenia powietrza.

Obecnie w tzw. zastosowaniach wrażli-
wych wykorzystywane są bezolejowe sprę-
żarki powietrza, które dostarczają powie-
trze klasy 0 według normy ISO: 8573-
2:2007. Jednak do niedawna kompresory 
te były drogie i były używane głównie 
przez duże firmy oraz te, które eksporto-
wały swoje produkty na rynki o surowych 
standardach. 

Sprężarki bezolejowe  
z wtryskiem wody 
Wymogi oceny zgodności oraz normy do- 
tyczące jakości skłaniają producentów 
sprężarek do rozwoju produktów oraz za- 
pewniania najwyższych standardów czy-
stości sprężonego powietrza. Bardzo czę-
sto jednak dążenie do czystości sprężo-
nego powietrza prowadzi do skrajności. 
Mowa tu np. o instalowaniu wielu filtrów 
zamiast jednego, co zwiększa złożoność 
urządzenia i zużycie energii, a to wymaga 
zwiększenia czynności konserwacyjnych 
oraz podwyższa związane z nimi koszty.

Wysoce wydajną alternatywą dla tra-
dycyjnych bezolejowych dwustopniowych 
sprężarek śrubowych są stosowane od 
kilku lat sprężarki bezolejowe z wtryskiem 
wody. Dostarczają one sprężone powietrze 

klasy 0, przy znacznie prostszej, jedno-
stopniowej konstrukcji, w której chłodze-
nie i uszczelnienie elementu sprężającego 
jest realizowane poprzez wtrysk wody.  
W rezultacie sprężarka i element spręża-
jący pracują ze znacznie mniejszą pręd-
kością niż konwencjonalna sprężarka śru-
bowa, co przekłada się na większą nieza-
wodność, mniejsze zużycie podzespołów, 
a dzięki temu mniej prac konserwacyj-
nych i wyższą efektywność energetyczną.

Jest tylko jedno „ale”. Większość bez-
olejowych sprężarek z wtryskiem wody 
jest wyposażona filtry odwróconej osmozy 
(reverse osmosis – RO) na linii wlotu 
wody, specjalne materiały rotorów i zło-
żone układy łożysk. Systemy te okazały 
się kosztowne i podatne na awarie.

Sprężarki bezolejowe o mniejszej 
złożoności 
Rozwiązaniem opisanego problemu są 
urządzenia, które cechują się:

 →  konstrukcją zamkniętego obiegu wody 
o mniejszej złożoności,

 →  brakiem specjalnych łożysk lub materia-
łów nietypowych,

 →  brakiem potrzeby stosowania czułych sys-
temów RO.

↗ Rys. 1. Sposób działania układów sprężonego powietrza, wytwarzających powietrze klasy 0 – porównanie urządzeń.
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W branżach takich jak 
produkcja farmaceu-
tyczna, technika labora-
toryjna, przemysł elektro-
niczny i spożywczy, brak 
powietrza spełniającego 
wymogi norm ISO może 
powodować ryzyko zanie-
czyszczenia produktu, 
a przez to konieczność 
jego wycofania i wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży.

www.utrzymanieruchu.pl
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W tym układzie zamkniętym ryzyko zanie-
czyszczenia jest jeszcze bardziej ograni-
czone. Woda samoczynnie się uzupełnia, 
następuje płukanie i czyszczenie wnętrza 
sprężarki. Ponadto kompresor odprowa-

dza kondensat, co nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki (ze względu na jego 
jakość na poziomie wody pitnej). Ponadto 
oprócz czystej wody i wolniejszej pracy 
sprężarki układ o zamkniętym obiegu 
może polegać na standardowych, bardziej 
ekonomicznych łożyskach stosowanych 
w tradycyjnych sprężarkach smarowa-
nych olejem, co dodatkowo zmniejsza zło-
żoność i koszty.

Jest to więc innowacyjna i znacznie 
bardziej niezawodna konstrukcja. W przy-
padku produkcji wrażliwej na jakość, 
w której awarie oznaczają znaczne straty 
i w której podstawowe znaczenie mają 
obniżone koszty energii i konserwacji, 
zalety tego rozwiązania są oczywiste.

Całkowity koszt posiadania (total 
cost of ownership – TCO) tej nowej sprę-
żarki z wtryskiem wody jest znacznie niż-
szy (>8%) w porównaniu z tradycyjnymi 
dwustopniowymi bezolejowymi sprężar-
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Filtr 
wody

Linia powrotu 
skroplin

Zawór zwrotny 
na wylocie

Stopień śrubowy

Separator 
wilgoci

Powietrze otoczenia

Sprężone powietrze

Woda chłodząca – strona zimna

Woda chłodząca – strona gorąca

Olej smarujący – strona zimna

Olej smarujący – strona gorąca

Sprężone powietrze – strona gorąca

Sprężone mokre powietrze

↖  Rys. 2. Przykład konstrukcji układu o za- 
mkniętym obiegu wody i niskiej złożoności.

kami śrubowymi dzięki zmniejszonemu 
zużyciu energii i prostszej konstrukcji oraz 
łatwiejszej konserwacji. W porównaniu 
z rozwiązaniami z wtryskiem oleju sys-
temy te są jeszcze bardziej interesujące, 
ponieważ uzdatnianie w dalszej części 
procesu jest mniej obciążone.

Podsumowanie
Zalety najnowszych sprężarek bezolejo-
wych z wtryskiem wody, takie jak pro-
stota, wydajność i niskie wymagania kon-
serwacyjne, mogą pomóc firmom pro-
dukcyjnym w uzyskaniu bezolejowego 
sprężonego powietrza, które spełnia naj-
bardziej rygorystyczne normy, a jednocze-
śnie zwiększyć maksymalny czas sprawno-
ści urządzeń. Wszystko to przekłada się na 
niższe zużycie energii i mniejsze koszty.

David De Pril jest dyrektorem ds. zarzą-
dzania produktem i marketingu w fir-
mie ELGi Europe. Ma ponad 22-let-
nie doświadczenie w branży sprężonego 
powietrza.  
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Zalety najnowszych sprę-
żarek bezolejowych 
z wtryskiem wody, takie 
jak prostota czy wydaj-
ność, mogą pomóc fir-
mom w uzyskaniu tań-
szego bezolejowego sprę-
żonego powietrza, które 
spełnia najbardziej rygo-
rystyczne normy.
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Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce  
lub w magazynie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu
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J ak mówi Paweł Dziewiszewski, Pro-
duct Manager w firmie ASTAT Logi-
styka, w której osprzęt do szaf sta- 

      nowi większą część oferty, jeśli chodzi 
o wyposażenie szaf, to jest ono związane 
z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewaniem, 
regulacją i oświetleniem.

Wentylacja i klimatyzacja
Jak twierdzi Paweł Dziewiszewski, przy 
doborze wentylacji ważne są takie dane, 
jak: wymiary szafy/obudowy, rodzaj apli-
kacji (umiejscowienie na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku, informacje o stop-
niu zapylenia otoczenia, temperaturach 
otoczenia i wymaganej temperaturze we 
wnętrzu szafy), suma strat ciepła (liczba, 
rodzaj i moc urządzeń, które będą genero-
wać ciepło wewnątrz szafy – przeważnie 
głównymi generatorami ciepła są falow-
niki, zasilacze, transformatory). Doboru 
urządzenia można dokonać samemu, 
z pomocą kalkulatorów producentów, 
takich jak Watt-a-Calculator! firmy Alfa 
Electric. 

W ofercie rynkowej wentylato-
rów warto zwrócić uwagę na serię ATV 
firmy Alfa Electric. Jej główne zalety to: 
łatwość montażu (zatrzaskowy) i kon-
serwacji (grill na zawiasach umożliwia-
jący szybką wymianę filtra), a także pro-
sta zmiana kierunku przepływu powietrza 
(ten sam wentylator można zamontować 
jako nawiewny lub wyciągowy). Kupu-
jąc wentylator, trzeba pamiętać o dodat-
kowej kratce z filtrem – niezależnie od 
tego, czy będzie pracował jako nawiewny, 
czy wyciągowy. Należy zapewnić cyrku-
lację powietrza, umieszczając kratkę wlo-
tową/wylotową po przeciwległej stronie 
obudowy.

Innym przykładem jest asortyment 
firmy STOLTRONIC – oferuje ona wypo-
sażenie do szaf sterowniczych i racko-
wych niemieckiego producenta, firmy 
Elmeko. Jeśli chodzi o chłodzenie, w ofer-
cie ma klimatyzatory kompresorowe oraz 
moduły Peltiera o zakresie mocy chłod-
niczej od 0,1 kW do 10 kW oraz klasie 
szczelności od IP34 do IP67.

Bohdan Szafrański

Osprzęt szaf  
elektrycznych i sterowniczych
Użytkownicy przywiązują obecnie dużą wagę do szerokiego wyboru 
dostępnego osprzętu i możliwości rozbudowy zainstalowanych 
w szafach elementów. Doceniają oni możliwość łatwej rozbudowy 
i modułowe rozwiązania. Chętnie sięgają po kompleksowe 
zestawy produktów do szaf, w skład których wchodzą elementy do 
wprowadzania przewodów, przepusty kablowe, różnego rodzaju 
przyłącza, systemy ochrony kabli, koryta grzebieniowe itp.

↙  Klimatyzatory kom-
presorowe – mogą 
być zamontowane 
całkowicie wewnątrz 
lub na zewnątrz 
szaf sterowniczych; 
mogą być też czę-
ściowo zabudo-
wane .
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do montażu wewnątrz szafy. Zakres mocy 
urządzeń to 320–2600 W. Warto nadmie-
nić, że urządzenie bez filtrów powietrza 
ma konstrukcję eliminującą możliwość 
osadzania zanieczyszczeń, co praktycznie 
eliminuje potrzebę konserwacji.

Jako ochronę przed przegrzewaniem 
się szaf sterowniczych firma Pneuma 
poleca systemy chłodzenia EXAIR. Urzą-
dzenia zasilane są sprężonym powietrzem 
i nie mają silnika elektrycznego, który 
mógłby się zatrzeć. Nie mają też rucho-
mych części, które mogłyby się zepsuć, 
żadnych filtrów ani rur do czyszczenia 
i czynnika chłodniczego, mogącego spo-
wodować wyciek. Jak podaje firma, insta-
lacja trwa kilka minut, a jeśli zasili się je 
czystym, wolnym od wilgoci powietrzem, 
będą działać prawie bezobsługowo. Nie 
ma potrzeby stosowania części zamien-
nych innych niż elementy filtracyjne w fil-
trach sieciowych sprężonego powietrza.

Ogrzewanie
Podobnie jak przy chłodzeniu, w przy-
padku ogrzewania istotne są wymiary 
i rodzaj aplikacji (i wynikająca z niej 
wymagana minimalna temperatura oto-
czenia). Moc grzejnika należy dobierać 
tak, jakby był on jedynym źródłem ciepła 
w szafie – w ten sposób unika się powsta-
wania kondensatu, np. podczas zimowych 
przestojów linii. 

Warto zwrócić uwagę na takie roz-
wiązania, jak choćby grzejnik o grubo-
ści 8 mm firmy Stego. Jest on szczególnie 
polecany do obudów o wysokiej gęstości 
zamontowanych aparatów, w których nie 
zmieściłyby się standardowe ogrzewacze. 
Może być używany jako ogrzewacz kon-
wekcyjny lub kontaktowy i jest przezna-
czony do pracy ciągłej. Ciekawym rozwią-
zaniem jest także miniaturowa dmuchawa 
grzewcza (o mocy do 400 W) w obudo-
wie o wymiarach 88×66×97 mm firmy 
Alfa Electric.

Firma Stoltronic ma w ofercie grzałki 
aktywne i pasywne o mocy od 10 W do 
1000 W z montażem częściowo bądź cał-
kowicie wewnętrznym. Przykładem z serii 
SM są samoregulujące elementy grzejne 
PTC o mocy od 10 W do 45 W. Ich cechy 
charakterystyczne to: zoptymalizowany 
profil o zwiększonej mocy grzewczej i niż-

Rynek

W 2018 r. światowy rynek obudów 
i szaf elektrycznych został wyceniony 
przez analityków z Grupy IMARC na 
6,2 mld dolarów. Jednym z głównych 
czynników napędzających jego roz-
wój jest rosnący trend automatyzacji 
w przemyśle. Dlatego Grupa IMARC 
spodziewa się, że do 2024 r. osiągnie 
on wartość 8,7 mld dolarów. 

Wśród głównych światowych 
graczy na tym rynku wymienia się 
takie firmy, jak: ABB, Siemens, GE, 
Mitsubishi Electric, Toshiba, Rittal, 
Eaton, Omron, Nitto Kogyo, Schne-
ider, Delvalle, Electroalfa, EIC Solu-
tions, WesTech, Wieland, Chuan Yi 
Automation, Ebara Densan, Lian-
Cheng Group, STEP, Shimge Pump 
Group, Bao-Ling Electric, Sunl East 
Technology, Dongan Electric, Huasn, 
Huasheng Electrical Equipment 
i Zhong Yang. 

W Polsce działa wielu produ-
centów obudów do urządzeń elek-
trycznych przeznaczonych do użytku 
w przemyśle, w tym część funkcjo-
nuje lokalnie.
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↙  Wysokie tempe-
ratury mogą być 
przyczyną uszko-
dzeń elektroniki, 
która kontroluje 
maszyny, skutku-
jąc błędnymi odczy-
tami lub wyłącze-
niami. Chłodzenie 
szafy elektrycznej 
może wyeliminować 
te problemy.

↖  Moduły chłodzące na bazie ogniwa Peltiera 
– urządzenia mogą pracować w dowolnym 
położeniu, również mobilnie. Oprócz dużej 
odporności na warunki środowiskowe są 
odporne na wibracje czy ruchy rotacyjne.

W doborze i dostawach urządzeń kli-
matycznych do szaf elektrycznych i tele-
komunikacyjnych specjalizuje się firma 
DACPOL. W zakresie klimatyzatorów 
i wymienników ciepła oferuje m.in. urzą-
dzenia firmy Seifert. Klimatyzatory są 
produkowane w wielu wersjach z fil-
trem i bez filtra, do montażu na ścianie 
szafy lub na dachu i w wersji panelowej 

www.utrzymanieruchu.pl
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szej temperaturze powierzchniowej, 
łatwiejszy montaż i podłączanie – moż-
liwe bez użycia narzędzi, a także moco-
wanie z klipsem do szyny montażowej 
i podłączanie zaciskiem sprężynowym. 
Dostępne napięcia to 12–24 V DC lub 
110–240 V AC.

Inny producent – firma Rittal – dostar-
cza np. grzałki do szaf sterowniczych słu-
żące do regulacji względnej wilgotno-
ści powietrza, które pozwalają uniknąć 
przekraczania punktu rosy i kondensa-
cji w szafie sterowniczej, a tym samym 
powstania szkód spowodowanych korozją 
lub zwarciem elektrycznym. Firma zaleca 
zastosowanie termostatu do dokładnej 
regulacji temperatury w szafie sterowni-
czej, a w celu uniknięcia powstawania 
kondensatu na podzespołach – regulowa-
nie ogrzewania za pomocą higrostatu. Jak 
informuje w swoich materiałach, w więk-
szych szafach sterowniczych równomierny 
rozkład ciepła osiąga się najlepiej dzięki 
zainstalowaniu większej liczby grzałek 
o mniejszej mocy.

Jeśli chodzi o firmę DACPOL, najczę-
ściej proponowane przez nią elementy 
grzejne są zbudowane z termistorów PTC, 
które ze względu na swoją charaktery-
stykę zależną od temperatury zewnętrznej 
zapewniają samoregulację mocy cieplnej 
układu. W zakresie elementów grzejnych 
firma poleca także usługi związane z pro-
jektowaniem i dostawą specjalnych roz-
wiązań do konkretnych urządzeń.

Osuszanie
Na rynku dostępne są też produkty osu-
szające do szaf sterowniczych do mon-

tażu w różnych pozycjach oraz możli-
wość wyboru odwilżacza z dodatkową 
pompką. Aby zapewnić odpowiednie 
odprowadzanie wilgoci z szaf sterowni-
czych, firma Stoltronic zaleca instalację 
odwilżacza powietrza. Podczas funkcjono-
wania urządzenia ciepłe i wilgotne powie-
trze z komory kierowane jest na zimną 
powierzchnię odwilżacza. Wilgoć osadza 
się na niej, co pozwala zebrać i usunąć 
kondensat. Urządzenie może być monto-
wane częściowo wewnątrz lub całkowicie 
wewnątrz obudowy. 

Aby zwiększyć wydajność osuszania 
w warunkach wilgotnych, firma zaleca 
zainstalować modele z dodatkową pompą 
zwiększającą wydajność odwilżacza.

Regulacja
Jeśli chodzi o elementy związane z regula-
cją, to zdaniem Pawła Dziewiszewskiego 

warto zwracać uwagę na maksymalną 
obciążalność termostatu/regulatora, 
zwłaszcza gdy chcemy kontrolować pracę 
grzejnika na napięcie stałe (duża moc przy 
niskim napięciu pracy skutkuje dużymi 
wartościami prądu). Nie należy zapomi-
nać o istnieniu urządzeń „2 w 1”, czyli 
np. termostatach podwójnych (do grzania 
i chłodzenia lub chłodzenia i sygnalizacji) 
czy higrotermach, które oszczędzają miej-
sce na szynie montażowej.

Firma Weidmüller oferuje jednostki 
sterujące do regulowania temperatury 
i wilgotności za pomocą termostatów 
i higrostatów. Termostat THSA to kom-
paktowe standardowe rozwiązanie do ste-
rowania nagrzewnicą i wentylatorem. 
Zapewnia ochronę systemów grzewczych 
i pomaga oszczędzać energię. Natomiast 
podwójny termostat THSA jest kompak-
towym rozwiązaniem do jednoczesnego 
przełączania dwóch urządzeń w różnych 
zakresach temperatur. Urządzenie Humi-
distat HYSA można wykorzystywać do 
kontroli wilgotności i ochrony przed kon-
densacją, szczególnie w środowiskach 
o wysokiej wilgotności.

↙  Ogrzewacz płaski – jego ultracienka konstruk-
cja sprawia, że szczególnie nadaje się do obu-
dów o wysokiej gęstości zamontowanych 
aparatów, w których standardowe ogrzewa-
cze nie zmieściłyby się.

Źródło: STEGO Elektrotechnik
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←  Przykład grzałki aktywnej: element grzewczy 
PTC z wentylatorem, o mocy grzewczej  
650 W i napięciu 230 V AC, mający dwa 
obiegi grzewcze z różnymi konfiguracjami 
obwodów.
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→  Higrostat z zabezpieczeniem naciągu – włą-
cza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu 
nastawionej wilgotności względnej w szafie 
sterowniczej.

→  Termostat – regulator 
temperatury, polecany 
szczególnie do wyste-
rowania wentylato-
rów, grzałek i wymienni-
ków ciepła, ale również 
jako nadajnik sygnału do 
monitorowania tempe-
ratury we wnętrzu szafy 
sterowniczej.

ENERGIA 2021
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Oświetlenie
Dobre oświetlenie poprawia bezpieczeń-
stwo i komfort osób montujących, eks-
ploatujących i konserwujących szafy ste-
rownicze. Nie bez znaczenia jest też ener-
gooszczędność rozwiązań. Coraz częściej 
inspektorzy zwracają więc uwagę na 
korzyści z zastosowania oświetlenia LED-
-owego zamiast wciąż bardzo popularnych 
lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
a zwłaszcza tradycyjnych żarówek. 

Przy doborze oświetlenia warto wziąć 
pod uwagę nie tylko wielkość szafy i jej 
umiejscowienie (oświetlenie otoczenia), 
ale także sposób montażu (np. mocowa-
nie magnetyczne jest praktyczne, ale nie 
nadaje się do obudów tworzywowych czy 
większości stali nierdzewnych) czy obec-
ność dodatkowego gniazda serwisowego. 

W ofercie firmy ASTAT Logistyka znaj-
dują się lampy fluorescencyjne oraz LED-
-owe, z montażem śrubowym, klipsowym 
lub magnetycznym, bez dodatkowego 
wyłącznika, z przełącznikiem I-O lub czuj-
nikiem ruchu, z gniazdem serwisowym 
lub bez, o różnych długościach i mocy 
(a co za tym idzie – jasności). Niektóre 
modele umożliwiają dodatkowo łączenie 
wielu lamp w jeden łańcuch.

Firma Phoenix Contact, która oferuje 
bogaty zestaw produktów do wyposażenia 
szaf sterowniczych, ma w ofercie lampy 
PLD z diodami LED do oświetlenia wnę-
trza. Włączanie i wyłączanie światła może 
się odbywać np. za pośrednictwem zin-
tegrowanego czujnika ruchu. Jak podaje 

producent, żywotność diod LED to 50 
tys. godzin (wartość L70), co eliminuje 
konieczność wymiany oświetlenia.

Prowadzenie przewodów
Niedocenianym elementem osprzętu szaf 
sterowniczych są systemy prowadzenia 
kabli i przewodów. Dobrze zaprojekto-
wane i wykonane prowadzenie przewo-
dów ułatwia serwisowanie. 

Phoenix Contact oferuje system pro-
wadzenia kabli CGS. Jest to wybór koryt 
grzebieniowych, umożliwiający elastyczne 
układanie przewodów w szafie sterowni-
czej. Montaż ułatwiają zęby wyłamywane 
bez użycia narzędzi. Natomiast węże 
ochronne służą do doprowadzania kabli 
i przewodów do szafy sterowniczej. 

Na rynku dostępny jest bogaty wybór 
złączek elektroinstalacyjnych, przepustów 
kablowych oraz wyposażenia do prowa-
dzenia i znakowania przewodów.

Programy ułatwiające wybór
Zróżnicowane potrzeby i budowa szaf 
sterowniczych mogą utrudniać dobór 
osprzętu, dlatego wielu producentów udo-
stępnia programy, które ułatwiają ten pro-
ces. Poza wspomnianym już Watt-a-Cal-
culator! firmy Alfa Electric przykładem 
jest oprogramowanie Weidmüller Sizing 
Software (WSS) – narzędzie do planowa-
nia, które podpowiada dobór komponen-

tów do systemu zarządzania temperaturą 
wewnątrz szafy sterowniczej. Korzysta-
jąc z tego narzędzia, można zaprojekto-
wać system dostosowany do konkretnych 
potrzeb, unikając np. niepotrzebnego jego 
przewymiarowania. 

Inny przykład to cyfrowy asystent 
firmy Schneider Electric – Digital Rules, 
który pomaga zdefiniować zakres obu-
dów, kompatybilnych akcesoriów i roz-
wiązań do zarządzania temperaturą. 
Oprogramowanie automatycznie wyświe-
tla listę kompatybilnych akcesoriów i uła-
twia znalezienie odpowiedniego rozwiąza-
nia termicznego. 

Podsumowanie
Klienci z branży przemysłowej poszukują 
dziś rozwiązań kompleksowych. Rosną też 
wymagania w stosunku do zakresu tem-
peratur, w jakich mogą pracować szafy 
elektryczne i sterownicze, oraz wydajności 
zainstalowanego w nich chłodzenia. Jed-
nocześnie ciągle wzbogaca się oferta ryn-
kowa, w której zorientowaniu się pomaga 
oferowane przez producentów oprogramo-
wanie. Stanowi ono wsparcie w wyborze 
rozwiązań dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb.

Bohdan 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. 
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↗  Odwilżacz działający z bezobsługową techno-
logią Peltiera. Chroni przed korozją, do jakiej 
dochodzi pod wpływem kondensacji wilgoci.

↗  Wskaźnik i regulator temperatury – do mon-
tażu w drzwiach lub ścianie szafy sterowniczej

www.utrzymanieruchu.pl



Firma Parker Hannifin, światowy lider tech-
nologii napędu i sterowania, opracowała 
przystępne narzędzie do konserwacji i ser-
wisowania swoich sterowników i wyświe-
tlaczy z serii IQAN. IQANgo umożliwia tech-
nikom serwisowym i posiadaczom maszyn 
nawiązywanie bezprzewodowego połą-
czenia z modułami IQAN w urządzeniach. 
Dzięki temu zyskują oni szeroki wachlarz 
dostępnych działań, takich jak kontrole 
stanu systemu czy rozwiązywanie proble-
mów z błędami bądź alarmami.
Aplikacja IQANgo (dostępna na urządze-
nia z systemami iOS oraz Android) łączy 
się z modułami IQAN poprzez sieć Wi-Fi, 
moduł Bluetooth lub Internet, zapewniając 
zdalny dostęp do informacji w czasie rze-
czywistym. Kompaktowy interfejs narzędzia 
idealnie wpasowuje się w ekrany zarówno 
tabletów, jak i smartfonów, a wyświetlane 
na nim wszystkie istotne dane i wykresy są 
przejrzyste i czytelne.

Jedną ze szczególnych funkcji narzę-
dzia IQANgo jest przegląd systemu, który 
pozwala użytkownikom na szybkie wyszuki-
wanie alarmów i błędów związanych z dzia-
łaniem modułów lub wejść i wyjść. Jedno-

cześnie funkcja pomocy zdalnej sprawia, że 
smartfony mogą pełnić dla maszyn z serii 
IQAN rolę modemu łączącego je z Interne-
tem, pozwalając tym samym zdalnemu per-
sonelowi na wykonywanie działań takich 
jak wykrywanie usterek, aktualizowanie 
oprogramowania czy kalibracja.

Aplikacja IQANgo daje również użyt-
kownikom możliwość przeglądania wszyst-
kich dzienników i ich zawartości z użyciem 
filtra, który zapewnia szybki dostęp do 
istotnych informacji. Funkcja pomiaru daje 
jeszcze większe możliwości rozwiązywa-
nia problemów lub wyświetlania wartości 
na określonym wejściu, wyjściu lub kanale 
wewnętrznym. Wszystkie mierzone war-
tości są pokazywane wraz z odpowiednimi 
jednostkami i stanami, a także w bardziej 
wizualnej formie wykresu liniowego.

Ponadto aplikację IQANgo wyposażono 
w funkcję do regulacji wejść, wyjść i para-
metrów w czasie rzeczywistym. W razie 

potrzeby dostępna jest opcja przywrócenia 
wartości do ich nastaw fabrycznych.

„IQANgo to potężna i intuicyjna plat-
forma dająca technikom serwisowym 
i posiadaczom maszyn błyskawiczny dostęp 
do informacji w czasie rzeczywistym, dzięki 
czemu mogą pracować jeszcze bardziej ela-
stycznie i produktywnie. Informacje ujęte 
w tak praktyczny sposób pozwalają podej-
mować bardziej świadome decyzje przy 
działaniach związanych z serwisowaniem 
i konserwacją, co z kolei wpływa pozy-
tywnie na wydajność urządzeń i pozwala 
zaoszczędzić czas oraz pieniądze” – powie-
dział Johan Lidén, kierownik ds. produktów 
w Parker Hannifin.

Aplikacja IQANgo zastępuje poprzed-
nie aplikacje na urządzenia z systemem 
Android/iOS –IQANrun na tablety i IQAN-
sync na smartfony. Jest ona dostępna bez-
płatnie w sklepie Google Play i Apple App 
Store.  Parker Hannifin

Endress+Hauser rozszerza gamę urządzeń, 
które wspierają funkcje diagnostyki predyk-
cyjnej, monitoringu i weryfikacji Heartbeat. 
Jest ona już dostępna w przetwornikach 
analitycznych Liquiline i samplerach z serii 
Liquistation.

Nowa funkcjonalność sprawia, że sys-
temy do analizy fizykochemicznej potra-
fią nie tylko mierzyć. Teraz operator zyskuje 
również wiedzę o kondycji elektrody zwil-
żanej przez ciecz procesową, sprawności 

toru prowadzącego do przetwornika i wia-
rygodności wyjść sygnałowych. Unikatową 
cechą jest także potwierdzenie poprawno-
ści kalibracji urządzenia. Taka wiedza zna-
cząco ułatwia pracę służbom utrzymania 
ruchu np. w zakładzie chemicznym. Dzięki 
niej mogą one optymalnie zaplanować 
czynności obsługowe i przeglądy. To bar-
dzo ważne, zwłaszcza w przypadku elektrod 
pomiarowych, których precyzyjnie wyko-
nane elementy są w kontakcie z cieczami 
toksycznymi, żrącymi czy oblepiającymi. 
W takim środowisku ryzyko usterek i błę-
dów jest duże, a przestoje mogą skutkować 
wysokimi kosztami.

Heartbeat Technology zwiększa dyspozy-
cyjność instalacji pomiarowej
Jest to możliwe dzięki modułowi Heart-
beat Diagnostyka, która bez zatrzyma-
nia pomiaru, przeprowadza testy systemu 
z przetwornikiem Liquiline oraz elektro-
dami Memosens, na bieżąco przesyłając 
informacje o ich wynikach. Z kolei moduł 

Heartbeat Weryfikacja obwodu pomiaro-
wego eliminuje konieczność demontażu 
urządzenia z instalacji i dokonania spraw-
dzenia w warsztacie, co pozwala zwiększyć 
komfort pracy i oszczędzać czas. Ważną 
cechą nowych urządzeń jest wbudowana 
analiza trendów sygnałów wewnętrznych – 
Heartbeat Monitoring – co pozwala okre-
ślić oddziaływanie procesu na elektrodę.

Raport ze wskaźnikami KPI
Nowe urządzenia do analizy fizykochemicz-
nej cieczy mogą generować raporty np. 
dla inspektorów nadzoru bezpieczeństwa 
w zakładzie. Dokument taki zawiera m.in. 
parametr MTBF (szacunkowy, średni czas 
bezawaryjnej pracy) oraz MTTR (szacun-
kowy czas do następnej konserwacji) obli-
czone na podstawie bieżących parametrów 
zużycia elektrody.

Urządzenia wspierające Heartbeat Tech-
nology to m.in. Liquiline CM44x, Liquista-
tion CSF48, sensory Turbimax czy Oxymax.

Endress+Hauser

 Parker Hannifin 

Firma Parker wprowadza nowe 
narzędzie programowe do konserwacji 
modułów IQAN

 Endress+Hauser 

Zadbaj o dokładność pomiaru i kondycję urządzeń do analizy fizykochemicznej cieczy
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Łożyska należą do najważniejszych ele-
mentów krążników w taśmociągach uży-
wanych np. do transportowania piasku lub 
skał w górnictwie lub stosowanych w róż-
nych innych obiektach. Z myślą o krążni-
kach do taśmociągów użytkowanych w eks-
tremalnych warunkach firma NKE Austria 
GmbH opracowała łożyska kulkowe, które 
w porównaniu z dotychczas stosowanymi 
łożyskami zwiększają wydajność i żywot-
ność produktu oraz zmniejszają awaryjność 
całej instalacji transportowej.

Główne zadanie krążników podporo-
wych i napinających w taśmociągu polega 
na tym, by nadać odpowiedni kształt 
taśmie, być elementem nośnym dla trans-
portowanego materiału oraz zmniej-
szać opór ruchu. Jeżeli materiał przesuwa 
się z małym tarciem, pozwala to zarówno 
znacznie zredukować ogólne zapotrzebo-
wanie na energię wykorzystywaną do trans-
portu, jak i koszty eksploatacji. W otwartym 
otoczeniu górniczym krążniki taśmocią-
gów narażone są na trudne warunki pracy 
i wpływ niekorzystnych czynników: duże 
obciążenia i obciążenia uderzeniowe, 
dodatkowe obciążenie przez ugięcia i wibra-
cje, wysoka prędkość obrotowa, duże obcią-
żenia związane z zanieczyszczeniami oraz 
wymagające warunki atmosferyczne, takie 
jak wysoka wilgotność powietrza, deszcz, 
śnieg i ekstremalne różnice temperatur.

Do najważniejszych części składo-
wych krążników podporowych i napinają-
cych w taśmociągach należą łożyska. Nawet 
jeżeli zastosowane w krążnikach taśmocią-
gów łożyska są należycie wykonane, uszczel-
nione i trwale nasmarowane, podlegają one 
wpływowi wyżej wymienionych czynników. 
W szczególności w górnictwie ekstremalne 
warunki sprzyjają wnikaniu zanieczyszczeń 
w miejsca łożyskowania, co może prowadzić 
do przedwczesnej awarii łożysk. Nie tylko 

skraca to żywotność, ale oddziałuje również 
na sprawność i niezawodność pozostałych 
podzespołów systemu transportowego.

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojo-
nych analiz firma NKE opracowała jedno-
rzędowe łożyska kulkowe, przeznaczone 
specjalnie do krążników taśmociągów eks-
ploatowanych w trudnych warunkach. 
Dzięki nowej konstrukcji można było osią-
gnąć konkretne ulepszenia, optymalizujące 
sprawność i żywotność produktu w porów-
naniu z łożyskami tradycyjnymi. Łożyska te 
mają specjalną konstrukcję koszyka z two-
rzywa sztucznego o małym tarciu, popra-
wioną geometrię bieżni, dostosowany luz 
promieniowy, specjalne, minimalizujące 
tarcie uszczelki oraz odpowiednio dobrany 
smar, dostosowany do eksploatacji w szero-

kim zakresie temperatur roboczych.
Ta nowa konstrukcja firmy NKE wytrzy-

muje trudne warunki pracy krążników także 
w tych miejscach, gdzie zawodzą zwykle 
stosowane łożyska. W dotychczas stosowa-
nych łożyskach przedostanie się zanieczysz-
czeń do wnętrza łożyska powoduje nagły, 
niekontrolowany wzrost temperatury. Ten 
wzrost temperatury negatywnie wpływa na 
właściwości smarne, niszczy koszyki i osta-

tecznie prowadzi do zablokowania łoży-
ska. Mówi się o tzw. „zapieczeniu łożyska” 
– katastrofalnym, pojawiającym się nagle 
uszkodzeniu. W następstwie zablokowania 
łożyska blokują się krążniki, ulega uszkodze-
niu taśmociąg i gwałtownie wzrasta zagro-
żenie pożarowe.

Pomimo stosunkowo wysokiego stop-
nia zanieczyszczenia łożyska NKE do taśmo-
ciągów zachowują swoją funkcję także 
przy dużym obciążeniu, bez zwiększania 
momentu tarcia. Nowa, dostosowania spe-
cjalnie do wymogów krążników taśmocią-
gowych koncepcja łożyska firmy NKE ma 
szereg zalet: zmniejsza zagrożenie poża-
rowe, oferuje zoptymalizowaną żywot-
ność w najtrudniejszych warunkach, redu-
kuje zużycie energii, zwiększa niezawodność 
systemu transportowego i ogólnie obniża 
koszty eksploatacji.

„Firma NKE ma wysokie kompetencje 
jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań dla gór-
nictwa“, mówi Michael Rößl, doradca tech-
niczny w firmie NKE w Steyr. „To bardzo 
wymagające pod względem konstrukcyjno-
-technicznym rozwiązanie jest odpowiedzią 
na życzenie wielu klientów, chcących popra-
wić działanie taśmociągów. Nasz nowy 
system łożysk tocznych przyczyni się do 
znacznego zredukowania przestojów spo-
wodowanych awariami w transporcie mate-
riałów. Zapewnia on minimalizujący tarcie 
proces toczny, zmniejszając tym samym do 
minimum tarcie w całym układzie i umoż-

liwia bardziej niezawodne i wydajne pod 
względem kosztów eksploatowanie całego 
systemu. W celu osiągnięcia optymalnego 
rezultatu należy zwrócić uwagę, by w miarę 
możliwości zapobiec przedostawaniu się 
cząsteczek zanieczyszczeń do wnętrza łoży-
ska poprzez stosowanie opracowanych 
przez konstruktora bądź operatora instalacji 
zewnętrznych systemów uszczelek.

 NKE Austria GmbH

 NKE Austria GmbH 

Łożyska do krążników przenośników taśmowych pracujących w trudnych  
warunkach eksploatacyjnych
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↗  Krążniki taśmociągu  
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↗  Koncepcja ułożyskowania dla krążni-
ków taśmociągów



Szybciej, prościej, wydajniej i oszczęd-
niej: Nowy system modularny ABMAXX 
firmy Bosch Rexroth przyśpiesza projekto-
wanie i uruchamianie dużych agregatów 
hydraulicznych w projektach mających na 
celu modernizację istniejących systemów 
lub budowę nowych. Specjaliści w dziedzi-
nie hydrauliki mogą utworzyć kompletną 
wycenę wraz ze schematem układu hydrau-
licznego, wykazem części, modelem 3D oraz 
wymiarami – wszystko to w czasie nieprze-
kraczającym pięciu dni roboczych. W ten 
sposób producenci systemów i użyt-
kownicy końcowi mogą ograni-
czyć sam czas projektowania o 80%. 
Wstępnie skonfigurowane moduły 
ABMAXX składają się ze standar-
dowych komponentów o wysokiej 
dostępności. Modułowe podejście 
ogranicza koszty nawet o 35%, zwięk-
szając jednocześnie dostępność ope-
racyjną.

Przy budowie nowych lub 
modernizacji istniejących stalowni 
i walcowni, pras wielkoskalowych 
oraz systemów testowych, a także 
centralnych systemów zasilania 
fabryk, hydraulika jest i będzie kluczową 
technologią napędów, zarówno teraz 
jak i w przyszłości, dzięki dużej gęsto-
ści mocy, wytrzymałości i trwałości. Sze-
roki wachlarz dostępnych komponentów 
pozwala projektować rozwiązania dosto-
sowane do potrzeb. W przeszłości produ-
cenci systemów i główni użytkownicy koń-
cowi definiowali własne standardy, które 
wdrażali w oparciu o swoje zasoby. Biorąc 
pod uwagę stale rosnącą presję w zakresie 
kosztów oraz globalny niedobór wykwa-
lifikowanych specjalistów, odczuwają oni 
coraz bardziej konieczność szczegółowej 
analizy takiego podejścia. Ich głównym 
celem jest uzyskanie wymaganego ciśnie-
nia oraz możliwie jak najoszczędniej.

Dlatego tak bardzo potrzebny jest sys-
tem modularny ABMAXX firmy Bosch 
Rexroth. To pierwszy producent urzą-
dzeń hydraulicznych, który oferuje modu-
łowe rozwiązanie pozwalające producen-
tom i użytkownikom końcowym systemów 
znacznie uprościć projektowanie dużych 
agregatów przeznaczonych do pracy cią-
głej. Z jednej strony umożliwia im to czer-
panie korzyści ekonomicznych dzięki 
zastosowaniu standardu obsługującego 
rozwiązania wielu producentów, a drugiej 
strony modularna budowa zapewnia duże 
możliwości w zakresie wprowadzenia roz-
wiązań dostosowanych do konkretnych 
zastosowań.

Trzy zakresy ciśnienia i pięć modułów
Koncepcja wstępnie obejmuje zbiorniki 
o pojemności od 2000 do 12 500 l. Dzięki 
trzem zakresom ciśnienia, 160, 210 oraz 
315 bar, koncepcja spełnia wymogi dla 
pracy z wyższym ciśnieniem roboczym, 
co oznacza, że jest gotowa na przyszłość. 
Zakres możliwych do osiągnięcia przepły-
wów to obecnie 345 l/min – 2 160 l/min. 
Te podstawowe warunki spełniają typowe 
wymogi dla wielu dużych instalacji. Aby 
przekuć korzyści standaryzacji w krótsze 

czasy realizacji, firma Bosch Rexroth zde-
finiowała pięć modułów: zbiornik, blok 
pomp, moduł obiegowy, jednostkę chło-
dząco-filtrującą oraz układy sterowania 
bezpieczeństwem. Każdy moduł opiera się 
na sprawdzonej konstrukcji oraz wypróbo-
wanym i przetestowanym projekcie. W ten 
sposób firma Bosch Rexroth może znacznie 
ograniczyć ryzyko wystąpienia początko-
wych błędów konstrukcyjnych.

Uproszczenie konstrukcji – czas projekto-
wania krótszy nawet o 80%. Przygotowa-
nie oferty w ciągu pięciu dni roboczych.
Korzyści standaryzacji i modularyzacji 
widać wyraźnie na etapie planowania pro-
jektu. Obecnie, w zależności od poziomu 
złożoności, planowanie dostosowanych 
do potrzeb indywidualnych zasilaczy zgod-
nie z właściwymi standardami firmy zaj-
muje od czterech do ośmiu tygodni. Bosch 
Rexroth jest w stanie skrócić ten etap 
do maksymalnie pięciu dni roboczych 
dzięki zastosowaniu systemu modular-
nego ABMAXX. Firma Bosch Rexroth może 
dostarczyć kompletne modele 3D wraz 
z wymiarami i wykazami części oraz sche-
matem układu hydraulicznego i wycenić 
wszystko w oparciu o specyfikacje klienta 
w ciągu zaledwie tygodnia. Skraca to czas 
projektowania nawet o 80%. W ten spo-

sób projektanci mogą zaoszczędzić cenny 
czas i przeznaczyć go na własne projekty, 
a producenci systemów mogą skrócić etap 
wyceny.

Sprawniejszy montaż – do 35% niższe 
koszty dzięki standaryzacji
Dzięki modularyzacji i standaryzacji pro-
ducenci i użytkownicy końcowi systemów 
zyskują bezpośrednie oszczędności kosz-
tów sięgające nawet 35% w porównaniu 
do sytuacji, w której musieliby korzystać 

za każdym razem z agregatów zaprojekto-
wanych od podstaw. Ograniczane są rów-
nież wewnętrzne koszty dzięki krótszym 
czasom realizacji i przyśpieszeniu wpro-
wadzenia na rynek po stronie producen-
tów systemów. Użytkownicy końcowi 
mogą również korzystać z indywidualnych 
modułów ABMAXX, takich jak blok pomp, 
np. aby modernizować własne systemy 
krok po kroku i zwiększać sprawność ener-
getyczną. Szeroka oferta napędów pomp 
o zmiennej prędkości Sytronix dostar-
cza również znaczny potencjał w zakre-
sie ograniczenia poboru mocy zależnie od 
zapotrzebowania. Wypróbowane i prze-
testowane układy sterowania bezpieczeń-
stwem pomagają projektantom spełnić 
odpowiednie wymogi w zakresie bezpie-
czeństwa i dokumentacji, zgodnie z obo-
wiązującymi standardami. Wybór stan-
dardowych komponentów przekłada się 
również na krótszy czas dostawy i ograni-
czenie kosztów.

Firma Bosch Rexroth, korzystając ze 
swojej globalnej sieci produkcji, zapewnia 
także istotną lokalną wartość dodaną oraz 
szybki czas reakcji na wymagania klientów. 
Centra kompetencji w zakresie budowy 
zasilaczy w Europie, Azji, Ameryce Pół-
nocnej i Południowej obejmują zasięgiem 
wszystkie główne regiony.

 Bosch Rexroth

Czas to pieniądz: Projektowanie dużych zasilaczy skrócone do pięciu dni

↗ Nowy system modularny ABMAXX firmy Bosch Rexroth
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Maksymalizacja produktywności – najnow-
sza technologia zwiększająca wydajność
Rozwiązania ABMAXX firmy Bosch Rexroth 
wykorzystują najnowszą technologię we 
wszystkich komponentach oraz w zakresie 
budowy układu hydraulicznego. Komponenty 
wyznaczają standard jeśli chodzi o dyna-
mikę i czas eksploatacji. Sprawdzone zasady 
projektowania zwiększają wydajność dzięki 
powtarzalnej dokładności i sprawności ener-
getycznej. Szeroki wybór napędów pomp 
o zmiennej prędkości Sytronix zapewnia duży 
potencjał w zakresie ograniczenia poboru 
mocy zależnie od zapotrzebowania. To znacz-
nie ogranicza koszt eksploatacji. Dzięki trzem 
zakresom ciśnienia, do 315 bar, koncepcja 
spełnia wymogi aktualnych technologii, a jed-
nocześnie    odzwierciedla trend przechodze-
nia na wyższe ciśnienia robocze.

Minimalizacja przestojów – Przyjazna 
obsługa i łatwość konserwacji zwiększa 
dostępność
Moduły zaprojektowano tak, aby zapew-
niały optymalną dostępność komponentów. 
Co więcej, standaryzacja ogranicza potrzeby 
w zakresie konserwacji i serwisowania 
w całym okresie eksploatacji, ponieważ stan-
dardowe komponenty są dostępne w krót-
kim czasie po otrzymaniu zamówienia i będą 
oferowane przez długi czas. Moduły składają 
się ze standardowych komponentów Bosch 
Rexroth o wysokiej dostępności. Zaprojek-
towano je tak, aby radziły sobie w trudnych 
warunkach środowiskowych, obejmujących 
dużą wilgotność, gorąco, zapylenie, zanie-
czyszczenie i drgania.

Komponenty te pracują z taką samą wydaj-
nością zarówno przy zastosowaniu oleju mine-
ralnego, płynów opartych na wodnym roz-
tworze (np. HFC) oraz syntetycznych płynów 
bezwodnych (HFD). Tym samym pompy tło-
kowo osiowe Bosch Rexroth osiągają taki sam 
czas eksploatacji niezależnie od stosowanego 
medium. Blok pomp oraz moduł obiegowy 
są co do zasady wyposażone w moduły rezer-
wowe, aby zapewnić maksymalną dostępność.  
Blok pomp oraz moduł obiegowy są zawsze 
wyposażone w moduły rezerwowe umożliwia-
jące nieprzerwaną i ciągłą pracę.

Pierwsze zasilacze już są w użyciu
Firma Bosch Rexroth uruchomiła już kilka 
urządzeń ABMAXX pracujących jako kom-
pletne zasilacze oraz indywidualne moduły 
w projektach obejmujących modernizację. 
Wśród pierwszych użytkowników są produ-
cenci systemów dla zakładów metalurgicz-
nych oraz operatorzy stalowni i walcowni. 
Niemniej jednak potencjalne zastosowania 
dotyczą wszystkich branż przemysłowych oraz 
projektów na dużą skalę.

 Bosch Rexroth

Przekładnie przemysłowe NORD 
MAXXDRIVE® stanowią doskonały wybór 
do zastosowań w dużych mieszalnikach. 
Firma NORD zaprezentowała adapter 
SAFOMI stanowiący innowację techniczną 
dla tego typu aplikacji – to połączenie koł-
nierzowe ze zintegrowanym zbiornikiem 
wyrównawczym oleju, zwiększające nie-
zawodność działania i wymagające mniej-
szej liczby części ulegających zużyciu eks-
ploatacyjnemu. Przekładnie przemysłowe 
MAXXDRIVE® są częścią asortymentu pro-
duktów NORD od ponad dziesięciu lat 
i sprawdziły się w niezliczonych zastoso-
waniach na całym świecie. Oferują wyso-
kie momenty wyjściowe od 15 do 250 kNm 
i zapewniają płynną pracę nawet w wyma-
gających warunkach.

Przekładnie przemysłowe NORD 
MAXXDRIVE®  zapewniają niezawodną 
pracę w branżach wykorzystujących pro-
cesy mieszania i wytrząsania nawet w przy-
padku ekstremalnych warunków pracy. 
Kompaktowa konstrukcja zoptymalizowana 
za pomocą metody MES zapewnia działa-
nie nawet przy najwyższych obciążeniach 
zewnętrznych. Rozbudowany system modu-
łowy MAXXDRIVE® zapewnia wiele opcji 
dla indywidualnie dopasowanych rozwią-
zań. W przypadku aplikacji mieszalnikowych 
przemysłowe przekładnie MAXXDRIVE® 
można wyposażyć w adapter SAFOMI IEC 
. SAFOMI to skrót od Sealless Adapter For 
Mixers (adapter do mieszalników niewyma-
gający stosowania uszczelnienia). Ten spe-

cjalny adapter IEC łączy w jednym elemen-
cie funkcje standardowego adaptera IEC 
i zbiornika wyrównawczego oleju. SAFOMI 
jest dostępny dla przekładni płaskich w wiel-
kościach od 7 do 11, tj. dla maksymalnych 
momentów wyjściowych od 25 do 75 kNm. 
Kompaktowe połączenie przemysłowych 
przekładni MAXXDRIVE®, adaptera SAFOMI 
IEC i silnika napędowego stanowi najlepszy 
wybór do zastosowań w mieszalnikach i pro-
cesach mieszania ograniczający zużycie czę-
ści i ilość dołączonych komponentów.

Mniejszy nakład prac, większa niezawod-
ność operacyjna
Adapter SAFOMI IEC posiada prostą, kom-
paktową konstrukcję i został wyposażony 
w zintegrowany zbiornik wyrównawczy 
oleju. Nie są wymagane dodatkowe zbior-
niki oleju i węże, jak również umieszczone 
pomiędzy przekładnią a cylindrem IEC pro-
mieniowe uszczelnienie wału podatne na 
wycieki i zużycie. Standardowo połącze-
nie przekładni płaskiej i adaptera SAFOMI 
jest instalowane tylko w pozycji montażo-
wej M5, tj. z wałem wyjściowym skierowa-
nym w dół. Zastosowanie adaptera SAFOMI 
-IEC zamiast standardowego adaptera IEC 
na napędzie mieszalnika zwiększa niezawod-
ność operacyjną i zmniejsza koszty konser-
wacji. Wymagana objętość oleju oraz jego 
poziom są niższe, a brak dodatkowych kom-
ponentów pozwolił na zmniejszenie prze-
strzeni montażowej.

 NORD

 NORD

Innowacje techniczne firmy 
NORD wykorzystywane 
w procesach mieszania

← Dzięki adapterowi 
SAFOMI IEC do prze-
mysłowych przekładni 
MAXXDRIVE® firmy 
NORD można zmniej-
szyć liczbę elementów 
wymaganych w aplika-
cjach mieszania i jedno-
cześnie zwiększyć nieza-
wodność operacyjną.
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FELIETON

Wpływ pandemii  
na automatyzację łańcucha dostaw

Bob Vavra, redaktor naczelny Plant Engineering

Teraz, gdy doszło do pandemii, transformacja cyfrowa nabrała nowego poczucia pilności.
W naszym magazynie publikujemy wiele informacji na temat nowych technologii,

wciąż rozwijających się w obecnej, cyfrowej erze wytwarzania. Od szerokiego wachlarza rozwiązań
związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT), do zaawansowanych programów analitycznych.

Od wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej, do technologii blockchain, zapewniającej
bezpieczeństwo sieci. Skupiamy się na technologiach, które umożliwiają tworzenie

bardziej inteligentnych, produktywnych i bezpiecznych fabryk.

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

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

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

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

 → „A może chciałbyś mieć kierownicę w 
swoim Ferrari obszytą niebieską skórą?”.

 → Nie są to, wbrew pozorom, pytania 
pozbawione sensu.

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

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

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

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

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

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

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

Jak życzenie klienta firmy Ferrari doty 
czące zmiany kierownicy w samochodzie 
wpłynęło na całą linię produkcyjną? 

– To była całkowita przebudowa 
fabryki – twierdzi Kinder. – Firmy takie 
jak Ferrari mogą oferować klientowi 
wybór i przesyłać jego decyzję na linię 
produkcyjną. 

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

rej wszystko musi się płynnie poruszać 
i zmierzać w tym samym kierunku.

Istnieje wielu producentów, którzy 
wyobrażają sobie przyszłość i wycho-
dzą poza nią, aby zmieniać swoje opera-
cje i realizować w pełni potencjał cyfryza-
cji. Wszystko zaczyna się od słów „Co by 
było, gdyby...”. Zadaj to pytanie, myśląc 
o swoim zakładzie, a odpowiedź może cię 
zadziwić.
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— 
Cyfrowa technologia EZLink
To łatwe uruchomienie i zaawansowana diagnostyka 
sond pH, mętności i rozpuszczonego tlenu

ABB jako jeden z światowych liderów produkujących aparaturę kontrolno-pomiarową  
i analitykę z dumą prezentuje nową rodzinę przetworników analitycznych i sond   
do pomiaru pH, rozpuszczonego tlenu oraz mętności wykorzystujących cyfrową  
technologię EZLink. Dzięki cyfrowej komunikacji pomiędzy sondą a przetwornikiem 
uruchomienie jest proste jak włożenie wtyczki do kontaktu a zaawansowana   
diagnostyka pozwala na szybkie wykrycie usterki oraz wymianę sondy dopiero wtedy, 
kiedy jest to konieczne.
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary
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